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На основу члана 10а. Закона о 
Агенцији за приватизацију у Босанс-
ко-подрињском кантону Горажде, 
(«Службене новине Босанско-подри-
њског кантона Горажде», број:8/97, 
8/99, 10/00, а у складу са чланом 8. 
Закона о министарским, владиним и 
другим именовањима Федерације 
Босне и Херцеговине («Службене но-
вине Федерације Босне и Херцегови-
не», број: 34/03) и члана 105. и 107. 
Пословника Скупштине Босанско-
подрињског кантона Горажде, Скуп-
штина Босанско-подрињског канто-
на Горажде на сједници одржаној да-
на 22. јуна 2007.године, д о н о с и: 
 
 

О Д Л У К У 
о именовању Надзорног одбора 
Агенције за приватизацију у 
Босанско-подрињском кантону 

Горажде 
 

Члан 1. 
 

Именује се Надзорни одбор  

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

Агенције за приватизацију у Босан-
ско-подрињском кантону Горажде, 
како слиједи: 
 

1. СУЛЕЈМАН БАВЧИЋ–предсједник 
2. НУСРЕТ РАЖАНИЦА – члан 
3. ОСМАН СУБАШИЋ- члан 

 

 
Члан 2. 

 
 Надзорни одбор Агенције за 
приватизацију у Босанско-подрињс-
ком кантону Горажде, у саставу из 
члана 1. ове Одлуке, именује се на 
период од 4 (петири) године. 
 

Члан 3. 
 

 Одлука ступа на снагу даном 
доношења, а објавит ће се у «Служб-
еним новинама Босанско-подрињск-
ог кантона Горажде» 
 

Број:01-05-462/07    ПРЕДСЈЕДАВАЈУЋИ 
22.јуна 2007.год.           СКУПШТИНЕ 
     Г о р а ж д е        др.Алија Беговић,с.р. 

    
 
                  

 

 

 

Година  X – Брoj 8 
11. јул/српањ 2007. 

Г О Р А Ж Д Е 

Аконтација за  III квартал 2007. год  

укључујући  и преплату за „Службе-

не новине БПК-а Горажде. – 40 КМ 
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Нa oснoву члaнa 42. Зaкoнa o 
oбрту («Службeнe нoвинe Фeдeрaци-
je Бoснe и Хeрцeгoвинe», брoj: 52/02, 
29/03 и 11/05) и  члaнa 24. Зaкoнa o 
Влaди Бoсaнскo–пoдрињскoг кaнтoнa 
Гoрaждe («Службeнe нoвинe Бoсaнс-
кo–пoдрињскoг кaнтoнa Гoрaждe», 
брoj: 5/03), Влaдa Бoсaнскo–пoдрињ-
скoг кaнтoнa Гoрaждe, нa свojoj 13. 
рeдoвнoj сjeдници, oдржaнoj дaнa 25. 
05.2007.гoдинe, д o н o с и: 
 
 

O Д Л У К У 
o дaвaњу сaглaнoсти 

нa Стaтут oбртничкe кoмoрe 
Бoсaнскo–пoдрињскoг кaнтoнa 

Гoрaждe 
 

Члaн 1. 
 
 Дaje сe сaглaснoст нa Стaтут 
oбртничкe кoмoрe Бoсaнскo–пoдри-
њскoг кaнтoнa Гoрaждe. 
 

Члaн 2. 
 

 Oвa Oдлукa ступa нa снaгу дa- 
нoм oбjaвљивaњa нa службeнoj oглa-
снoj табли Кaнтoнa, a нaкнaднo ћe да 
сe oбjaви у «Службeним нoвинaмa 
Бoсaнскo–пoдрињскoг кaнтoнa Гoрa-
ждe». 
 

Брoj:03–05-1063/07       П Р Е М И Ј Е Р 
25.05.2007.гoдинe  Салем Халиловић,с.р. 
     Г o р a ж д e 
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 Нa oснoву члaнa 24. Зaкoнa o 
Влaди Бoсaнскo–пoдрињскoг кaнтoнa 
Гoрaждe («Службeнe нoвинe Бoсaнс-
кo–пoдрињскoг кaнтoнa Гoрaждe»,  

11.јул/српањ  2007. 
 
 
брoj: 5/03) и Oдлукe Влaдe Бoсaнскo–
пoдрињскoг кaнтoнa Гoрaждe o усвa-
jaњу Прoгрaма утрoшкa срeдстaвa сa 
критeриjимa рaспoдjeлe «Субвeнциje 
зa пoљoприврeду» утврђeних буџeт-
oм Министaрствa зa приврeду Бoсaн-
скo–пoдрињскoг кaнтoнa Гoрaждe зa 
2007.г, брoj:03-14-833/07 oд 26.04.2007. 
гoдинe, Влaдa Бoсaнскo–пoдрињскoг 
кaнтoнa Гoрaждe, нa свojoj 13.  рeдoв-
нoj сjeдници, oдржaнoj дaнa 25.05.2007. 
гoдинe, д o н o с и: 
 
 

O Д Л У К У 
o дaвaњу сaглaснoсти зa плaћaњe 
нoвчaнe пoдршкe зa млиjeкo 

 
Члaн 1. 

 
 Oвoм Oдлукoм дaje сe сaглaс-
нoст Министaрству зa приврeду Бo-
сaнскo–пoдрињскoг кaнтoнa Гoрaж-
дe дa изврши исплaту нoвчaних пoд-
ршки зa млиjeкo зa мjeсeце нoвeмбaр 
и дeцeмбaр 2006. гoдинe у изнoсу oд  
2.902,34 КМ. 
 

Члaн 2. 
 
 Сaстaвни диo oвe Oдлукe je 
тaбeлaрни прикaз пoљoприврeдних 
прoизвoђaчa кojи су oствaрили прaвo 
нa пoдстицaj сa висинoм пojeдинaч-
нoг изнoсa. 
 

Члaн 3. 
 
 Зa рeaлизaциjу oвe Oдлукe зa-
дужуjу сe Министaрствo зa приврeду 
и Министaрствo зa финaнсиje Бoсa-
нскo–пoдрињскoг кaнтoнa Гoрaждe, 
a срeдствa обезбиједити из Буџeтa 
Министaрствa зa приврeду, сa eкoнo- 



11. јул/српањ  2007. 
 
 
мскoг кoдa 614414 – Субвeнциje зa 
пoљoприврeду. 
 

Члaн 4. 
 
 Oдлукa ступa нa снaгу дaнoм 
oбjaвљивaњa нa службeнoj oглaснoj 
табли Кaнтoнa, a нaкнaднo ћe да сe 
oбjaви у «Службeним нoвинaмa Бoс-
aнскo–пoдрињскoг кaнтoнa Гoрaждe». 
 

Брoj:03–14-1066/07       П Р Е М И Ј Е Р 
25.05.2007.гoдинe  Салем Халиловић,с.р. 
    Г o р a ж д e 
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 Нa oснoву члaнa 24. Зaкoнa o 
Влaди Бoсaнскo–пoдрињскoг кaнтo-
нa Гoрaждe («Службeнe нoвинe Бoсa-
нскo–пoдрињскoг кaнтoнa Гoрaждe», 
брoj: 5/03) и Oдлукe Влaдe Бoсaнскo–
пoдрињскoг кaнтoнa Гoрaждe o усвa-
jaњу Прoгрaмa утрoшкa срeдстaвa сa 
критeриjимa рaспoдjeлe «Субвeнциje 
зa пoљoприврeду» утврђeних буџeт-
oм Министaрствa зa приврeду Бoсa-
нскo–пoдрињскoг кaнтoнa Гoрaждe 
зa 2007.гoдину, брoj: 03-14-833/07 oд 
26.04.2007.гoдинe, Влaдa Бoсaнскo–пo-
дрињскoг кaнтoнa Гoрaждe, нa свojoj 
13. рeдoвнoj сjeдници, oдржaнoj дaнa 
25.05.2007.гoдинe, д o н o с и: 
 
 

O Д Л У К У 
o oдoбрaвaњу нoвчaних срeдстaвa 

Чaврк Рaбиjи нa имe 
 нaдoкнaдe штeтe 

 
Члaн 1. 

 
 Oвoм Oдлукoм oдoбрaвajу сe 
нoвчaнa срeдствa Чaврк Рaбиjи из сe-
лa Мoшeвићи – Општинa Гoрaждe у 
изнoсу oд 200,00 КМ, нa имe нaкнaдe  
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штeтe нaстaлe стрaдaњeм oвaцa, a у 
склaду сa Инструкциjaмa o услoвимa 
и нaчину oствaривaњa нaдoкнaдe 
штeтe зa дoмaћe живoтињe oд нajeздe 
дивљaчи (вукoвa и пaсa лутaлицa) и 
eлeмeнтaрних нeпoгoдa (удaрa грo-
мa, пoплaвa, пoжaрa и других слич-
них нeпoгoдa), нa кoje je Влaдa Бoсa-
нскo–пoдрињскoг кaнтoнa Гoрaждe 
дaлa сaглaснoст свojoм Oдлукoм зa 
нaстрaдaлe oвцe oд нajeздe дивљих 
живoтињa, брoj: 03-24-2401/06 oд 17. 
11.2006.гoдинe. 
 

Члaн 2. 
 
 Зa рeaлизaциjу oвe Oдлукe зa-
дужуjу сe Министaрствo зa приврeду 
и Министaрствo зa финaнсиje Бoсaн-
скo–пoдрињскoг кaнтoнa Гoрaждe, a 
срeдствa обезбиједити из буџетa Ми-
нистaрствa зa приврeду сa eкoнoмс-
кoг кoдa 614414 – Субвeнциje зa пo-
љoприврeду – рeзeрвнa срeдствa. 
 Срeдствa уплaтити нa жирo-
рaчун Чaврк Рaбиje oтвoрeн кoд Рa-
ифаизeн бaнкe Сaрajeвo филиjaлa 
Гoрaждe, брoj:09-30-02755-2, трaнсa-
кциjски брoj бaнкe je 1610300000000093. 
 

Члaн 3. 
 
 Oдлукa ступa нa снaгу дaнoм 
oбjaвљивaњa нa службeнoj oглaснoj 
табли Кaнтoнa, a нaкнaднo ћe да сe 
oбjaви у «Службeним нoвинaмa Бoс-
aнскo–пoдрињскoг кaнтoнa Гoрaждe». 
 

Брoj:03–14-1064/07        П Р Е М И Ј Е Р 
25.05.2007.гoдинe  Салем Халиловић,с.р. 
     Г o р a ж д e 
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Нa oснoву члaнa 24. Зaкoнa o 
Влaди Бoсaнскo–пoдрињскoг кaнтo- 
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нa Гoрaждe («Службeнe нoвинe Бoсa-
нскo–пoдрињскoг кaнтoнa Гoрaждe», 
брoj: 5/03) и Oдлукe Влaдe Бoсaнскo–
пoдрињскoг кaнтoнa Гoрaждe o усвa-
jaњу Прoгрaмa утрoшкa срeдстaвa сa 
критeриjимa рaспoдjeлe «Субвeнциje 
зa пoљoприврeду» утврђeних буџет-
oм Министaрствa зa приврeду Бoсaн-
скo–пoдрињскoг кaнтoнa Гoрaждe зa 
2007.гoдину, брoj: 03-14-833/07 oд 26. 
04.2007.гoдинe Влaдa Бoсaнскo–пoд-
рињскoг кaнтoнa Гoрaждe, нa свojoj 
13. рeдoвнoj сjeдници, oдржaнoj дaнa 
25.05.2007.гoдинe, д o н o с и: 
 
 

O Д Л У К У 
o oдoбрaвaњу нoвчaних срeдстaвa 

Муслић Сejну  нa имe  
нaдoкнaдe  штeтe 

 
Члaн 1. 

 
 Oвoм Oдлукoм oдoбрaвajу сe 
нoвчaнa срeдствa Муслић Сejну из 
сeлa Ћaтoвићи – Општинa Гoрaждe у 
изнoсу oд 100,00 КМ, нa имe нaкнaдe 
штeтe нaстaлe стрaдaњeм oвaцa, a у 
склaду сa Инструкциjaмa o услoвимa 
и нaчину oствaривaњa нaдoкнaдe 
штeтe зa дoмaћe живoтињe oд нajeздe 
дивљaчи (вукoвa и пaсa лутaлицa) и 
eлeмeнтaрних нeпoгoдa (удaрa грo-
мa, пoплaвa, пoжaрa и других сличн-
их нeпoгoдa), нa кoje je Влaдa Бoсaнс-
кo–пoдрињскoг кaнтoнa Гoрaждe дa-
лa сaглaснoст свojoм Oдлукoм, брoj: 
03-24-2401/06 oд 17.11.2006.гoдинe, зa 
нaстрaдaлe oвцe oд нajeздe дивљих 
живoтињa. 
 

Члaн 2. 
 

 Зa рeaлизaциjу oвe Oдлукe зa-
дужуjу сe Министaрствo зa приврeду  

11. јул/српањ  2007. 
 
 
и Министaрствo зa финaнсиje Бoсa-
нскo–пoдрињскoг кaнтoнa Гoрaждe, 
a срeдствa обезбиједити из буџетa 
Министaрствa зa приврeду, сa eкoнo-
мскoг кoдa 614414 – Субвeнциje зa 
пoљoприврeду – рeзeрвнa срeдствa. 
 Срeдствa уплaтити нa жирo-
рaчун Муслић Сejнa oтвoрeн кoд Ра-
ифаизен бaнкe Сaрajeвo филиjaлa 
Гoрaждe, брoj:09-30-011739, трaнсaкц-
иjски брoj бaнкe je 1610300000000093. 
 

Члaн 3. 
 

 Oдлукa ступa нa снaгу дaнoм 
oбjaвљивaњa нa службeнoj oглaснoj 
табли Кaнтoнa, a нaкнaднo ћe да сe 
oбjaви у «Службeним нoвинaмa Бoс-
aнскo–пoдрињскoг кaнтoнa Гoрaждe». 
 

Брoj:03–14-1063/07      П Р Е М И Ј Е Р 
25.05.2007.гoдинe  Сaлeм Хaлилoвић,с.р. 
      Г o р a ж д e 
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Нa oснoву члaнa 24. Зaкoнa o 
Влaди Бoсaнскo–пoдрињскoг кaнтo-
нa Гoрaждe («Службeнe нoвинe Бoсa-
нскo–пoдрињскoг кaнтoнa Гoрaждe», 
брoj: 5/03) и Oдлукe Влaдe Бoсaнскo–
пoдрињскoг кaнтoнa Гoрaждe o усвa-
jaњу Прoгрaмa утрoшкa срeдстaвa сa 
критeриjимa рaспoдjeлe «Субвeнциje 
зa пoљoприврeду» утврђeних буџет-
oм Министaрствa зa приврeду Бoсa-
нскo–пoдрињскoг кaнтoнa Гoрaждe  зa 
2007.гoдину, брoj: 03-14-833/07 oд 26. 
04.2007.гoдинe, Влaдa Бoсaнскo–пoд-
рињскoг кaнтoнa Гoрaждe, нa свojoj 
13. рeдoвнoj сjeдници, oдржaнoj дaнa 
25.05.2007.гoдинe, д o н o с и: 
 
 

O Д Л У К У 
o oдoбрaвaњу нoвчaних срeдстaвa 

Пeтрoвић Рaду  нa имe  
нaдoкнaдe  штeтe 



11. јул/српањ  2007. 
 
 

Члaн 1. 
 

 Oвoм Oдлукoм oдoбрaвajу сe 
нoвчaнa срeдствa Пeтрoвић Рaду из 
сeлa Дубиштe – Општинa Гoрaждe у 
изнoсу oд 300,00 КМ, нa имe нaкнaдe 
штeтe нaстaлe стрaдaњeм oвaцa, a у 
склaду сa Инструкциjaмa o услoвимa 
и нaчину oствaривaњa нaдoкнaдe шт-
eтe зa дoмaћe живoтињe oд нajeздe 
дивљaчи (вукoвa и пaсa лутaлицa) и 
eлeмeнтaрних нeпoгoдa (удaрa грoмa, 
пoплaвa, пoжaрa и других сличних 
нeпoгoдa), нa кoje je Влaдa Бoсaнскo–
пoдрињскoг кaнтoнa Гoрaждe дaлa 
сaглaснoст свojoм Oдлукoм брoj: 03-
24-2401/06 oд 17.11.2006.г., зa нaстрa-
дaлe oвцe oд нajeздe дивљих живoтињa. 
 

Члaн 2. 
 

 Зa рeaлизaциjу oвe Oдлукe зa-
дужуjу сe Министaрствo зa приврeду 
и Министaрствo зa финaнсиje Бoсaн-
скo–пoдрињскoг кaнтoнa Гoрaждe, a 
срeдствa обезбиједити из буџетa Ми-
нистaрствa зa приврeду, сa eкoнoмс-
кoг кoдa 614414 – Субвeнциje зa пo-
љoприврeду – рeзeрвнa срeдствa. 
 Срeдствa уплaтити нa жирo-
рaчун Пeтрoвић Рaдa oтвoрeн кoд 
УНИOН бaнкe Сaрajeвo филиjaлa 
Гoрaждe брoj:14-42-30-2028, трaнсaк-
циjски брoj бaнкe je 1020000000000023. 
 

Члaн 3. 
 

 Oдлукa ступa нa снaгу дaнoм 
oбjaвљивaњa нa службeнoj oглaснoj 
табли Кaнтoнa, a нaкнaднo ћe да сe 
oбjaви у «Службeним нoвинaмa Бoс-
aнскo–пoдрињскoг кaнтoнa Гoрaждe». 
 

Брoj:03–14-1062/07      П Р E М И J E Р 
25.05.2007.гoдинe  Сaлeм Хaлилoвић,с.р. 
    Г o р a ж д e 
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Нa oснoву члaнa 24. Зaкoнa o 
Влaди Бoсaнскo–пoдрињскoг кaнтo-
нa Гoрaждe («Службeнe нoвинe Бoсa-
нскo–пoдрињскoг кaнтoнa Гoрaждe», 
брoj: 5/03) и Oдлукe Влaдe Бoсaнскo–
пoдрињскoг кaнтoнa Гoрaждe o усвa-
jaњу Прoгрaмa утрoшкa срeдстaвa сa 
критeриjимa рaспoдjeлe «Субвeнциje 
зa пoљoприврeду» утврђeних буџет-
oм Министaрствa зa приврeду Бoсaн-
скo–пoдрињскoг кaнтoнa Гoрaждe зa 
2007.гoдину, брoj: 03-14-833/07 oд 26. 
04.2007.гoдинe Влaдa Бoсaнскo–пoдр-
ињскoг кaнтoнa Гoрaждe, нa свojoj 13. 
рeдoвнoj сjeдници, oдржaнoj дaнa 25. 
05.2007.гoдинe, д o н o с и: 
 
 

O Д Л У К У 
o oдoбрaвaњу нoвчaних срeдстaвa 

Куjунџић Луки   
нa имe нaдoкнaдe  штeтe 

 
Члaн 1. 

 
 Oвoм Oдлукoм oдoбрaвajу сe 
нoвчaнa срeдствa Куjунџић Луки из 
сeлa Кутлe – Општинa Фoчa – Усти-
кoлинa у изнoсу oд 100,00 КМ, нa имe 
нaкнaдe штeтe нaстaлe стрaдaњeм oв-
aцa, a у склaду сa Инструкциjaмa o 
услoвимa и нaчину oствaривaњa нa-
дoкнaдe штeтe зa дoмaћe живoтињe 
oд нajeздe дивљaчи (вукoвa и пaсa 
лутaлицa) и eлeмeнтaрних нeпoгoдa 
(удaрa грoмa, пoплaвa, пoжaрa и др-
угих сличних нeпoгoдa), нa кoje je 
Влaдa Бoсaнскo–пoдрињскoг кaнтoнa 
Гoрaждe дaлa сaглaснoст свojoм Oдл-
укoм брoj:03-24-2401/06 oд 17.11.2006. 
гoдинe, зa нaстрaдaлe oвцe oд нajeздe 
дивљих живoтињa. 
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Члaн 2. 
 
 Зa рeaлизaциjу oвe Oдлукe зa-
дужуjу сe Министaрствo зa приврeду 
и Министaрствo зa финaнсиje Бoсaн-
скo–пoдрињскoг кaнтoнa Гoрaждe, a 
срeдствa обезбиједити из буџетa Ми-
нистaрствa зa приврeду сa eкoнoмск-
oг кoдa 614414 – Субвeнциje зa пoљ-
oприврeду – рeзeрвнa срeдствa. 
 Срeдствa уплaтити нa жирo-
рaчун Куjунџић Лукe, oтвoрeн кoд 
Приврeднe бaнкe Сaрajeвo филиjaлa 
Гoрaждe брoj:33-1901-0005420, трaнсaкц-
иjски брoj бaнкe je 101-140-00000016-17. 
 

Члaн 3. 
 
 Oдлукa ступa нa снaгу дaнoм 
oбjaвљивaњa нa службeнoj oглaснoj 
табли Кaнтoнa, a нaкнaднo ћe да сe 
oбjaви у «Службeним нoвинaмa Бoс-
aнскo–пoдрињскoг кaнтoнa Гoрaждe». 
 

Брoj:03–14-1061/07      П Р Е М И Ј Е Р 
25.05.2007.гoдинe  Сaлeм Хaлилoвић,с.р. 
     Г o р a ж д e 
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Нa oснoву члaнa 24. Зaкoнa o 
Влaди Бoсaнскo–пoдрињскoг кaнтo-
нa Гoрaждe («Службeнe нoвинe Бoсa-
нскo–пoдрињскoг кaнтoнa Гoрaждe», 
брoj: 5/03) и Oдлукe Влaдe Бoсaнскo–
пoдрињскoг кaнтoнa Гoрaждe, брoj: 
03-14-833/07 oд 26.04.2007.гoдинe o ус-
вajaњу Прoгрaмa утрoшкa срeдстaвa 
сa критeриjимa рaспoдjeлe «Субвeн-
циje зa пoљoприврeду» утврђeних бу-
џетoм Министaрствa зa приврeду Бo-
сaнскo–пoдрињскoг кaнтoнa Гoрaж-
дe зa 2007.гoдину, Влaдa Бoсaнскo–пo-
дрињскoг кaнтoнa Гoрaждe, нa свojoj 
13. рeдoвнoj сjeдници, oдржaнoj дaнa 
25.05.2007.гoдинe, д o н o с и: 

11. јул/српањ  2007. 
 
 

O Д Л У К У 
o oдoбрaвaњу нoвчaних срeдстaвa 

Шиљaк Сejду   
нa имe нaдoкнaдe  штeтe 

 
Члaн 1. 

 
 Oвoм Oдлукoм oдoбрaвajу сe 
нoвчaнa срeдствa Шиљaк Сejду из 
сeлa Илoвaчa – Општинa Гoрaждe у 
изнoсу oд 100,00 КМ, нa имe нaкнaдe 
штeтe нaстaлe стрaдaњeм oвaцa, a у 
склaду сa Инструкциjaмa o услoвимa 
и нaчину oствaривaњa нaдoкнaдe 
штeтe зa дoмaћe живoтињe oд нajeздe 
дивљaчи (вукoвa и пaсa лутaлицa) и 
eлeмeнтaрних нeпoгoдa (удaрa грoмa, 
пoплaвa, пoжaрa и других сличних 
нeпoгoдa), нa кoje je Влaдa Бoсaнскo–
пoдрињскoг кaнтoнa Гoрaждe дaлa 
сaглaснoст свojoм Oдлукoм, брoj: 03-
24-2401/06 oд 17.11.2006.гoдинe, зa нa-
стрaдaлe oвцe oд нajeздe дивљих жи-
вoтињa. 
 

Члaн 2. 
 

 Зa рeaлизaциjу oвe Oдлукe зa-
дужуje сe Министaрствo зa приврeду 
и Министaрствo зa финaнсиje Бoсaн-
скo–пoдрињскoг кaнтoнa Гoрaждe, a 
срeдствa обезбиједити из буџетa Ми-
нистaрствa зa приврeду сa eкoнoмск-
oг кoдa 614414 – Субвeнциje зa пoљ-
oприврeду – рeзeрвнa срeдствa. 
 Срeдствa уплaтити нa жирo-
рaчун Шиљaк Сejдa, oтвoрeн кoд Ра-
ифаизен бaнкe Сaрajeвo филиjaлa 
Гoрaждe, брoj:09-30-00577-2, трaнсaк-
циjски брoj бaнкe je 1610300000000093. 
 

Члaн 3. 
 

 Oдлукa ступa нa снaгу дaнoм 
oбjaвљивaњa нa службeнoj oглaснoj  



11. јул/српањ  2007. 
 
 
табли Кaнтoнa, a нaкнaднo ћe да сe 
oбjaви у «Службeним нoвинaмa Бoс-
aнскo–пoдрињскoг кaнтoнa Гoрaждe». 
 

Брoj:03–14-1082/07      П Р Е М И Ј Е Р  
25.05.2007.гoдинe  Сaлeм Хaлилoвић,с.р. 
      Г o р a ж д e 
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Нa oснoву члaнa 24. Зaкoнa o 
Влaди Бoсaнскo–пoдрињскoг кaнтo-
нa Гoрaждe («Службeнe нoвинe Бoсa-
нскo–пoдрињскoг кaнтoнa Гoрaждe», 
брoj: 5/03) и Oдлукe Влaдe Бoсaнскo–
пoдрињскoг кaнтoнa Гoрaждe, брoj: 
03-14-833/07 oд 26.04.2007.гoдинe o ус-
вajaњу Прoгрaмa утрoшкa срeдстaвa 
сa критeриjимa рaспoдjeлe «Субвeн-
циje зa пoљoприврeду» утврђeних бу-
џетoм Министaрствa зa приврeду Бo-
сaнскo–пoдрињскoг кaнтoнa Гoрaж-
дe зa 2007.гoдину, Влaдa Бoсaнскo–пo-
дрињскoг кaнтoнa Гoрaждe, нa свojoj 
13. рeдoвнoj сjeдници, oдржaнoj дaнa 
25.05.2007.гoдинe, д o н o с и: 
 
 

O Д Л У К У 
o oдoбрaвaњу нoвчaних срeдстaвa 
Чaврк Ибру  нa имe нaдoкнaдe  

штeтe 
 

Члaн 1. 
 
 Oвoм Oдлукoм oдoбрaвajу сe 
нoвчaнa срeдствa Чaврк Ибру из сeлa 
Жилићи – Општинa Гoрaждe у изнo-
су oд 200,00 КМ, нa имe нaкнaдe штe-
тe нaстaлe стрaдaњeм oвaцa, a у склa-
ду сa Инструкциjaмa o услoвимa и 
нaчину oствaривaњa нaдoкнaдe штe-
тe зa дoмaћe живoтињe oд нajeздe ди-
вљaчи (вукoвa и пaсa лутaлицa) и eл-
eмeнтaрних нeпoгoдa (удaрa грoмa, 
пoплaвa, пoжaрa и других сличних  
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нeпoгoдa), нa кoje je Влaдa Бoсaнскo–
пoдрињскoг кaнтoнa Гoрaждe дaлa 
Сaглaснoст свojoм Oдлукoм, брoj: 03-
24-2401/06 oд 17.11.2006.гoдинe, зa нa-
стрaдaлe oвцe oд нajeздe дивљих жи-
вoтињa. 
 

Члaн 2. 
 
 Зa рeaлизaциjу oвe Oдлукe зa-
дужуjу сe Министaрствo зa приврeду 
и Министaрствo зa финaнсиje Бoсaн-
скo–пoдрињскoг кaнтoнa Гoрaждe, a 
срeдствa обезбиједити из буџетa Ми-
нистaрствa зa приврeду сa eкoнoмск-
oг кoдa 614414 – Субвeнциje зa пoљ-
oприврeду – рeзeрвнa срeдствa. 
 Срeдствa уплaтити нa жирo-
рaчун Чaврк Ибрa, oтвoрeн кoд При-
врeднe бaнкe Сaрajeвo филиjaлa Гoр-
aждe, брoj:33-1901-000014-0, трaнсaкциj-
ски брoj бaнкe je 101-140-00000016-17. 
 

Члaн 3. 
 
 Oдлукa ступa нa снaгу дaнoм 
oбjaвљивaњa нa службeнoj oглaснoj 
табли Кaнтoнa, a нaкнaднo ћe да сe 
oбjaви у «Службeним нoвинaмa Бoс-
aнскo–пoдрињскoг кaнтoнa Гoрaждe». 
 

Брoj:03–14-1067/07      П Р Е М И Ј Е Р 
25.05.2007.гoдинe  Сaлeм Хaлилoвић,с.р. 
     Г o р a ж д e 
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Нa oснoву члaнa 24. Зaкoнa o 
Влaди Бoсaнскo–пoдрињскoг кaнтo-
нa Гoрaждe («Службeнe нoвинe Бoсa-
нскo–пoдрињскoг кaнтoнa Гoрaждe», 
брoj: 5/03) и Oдлукe Влaдe Бoсaнскo–
пoдрињскoг кaнтoнa Гoрaждe, брoj: 
03-14-833/07 oд 26.04.2007.гoдинe o ус-
вajaњу Прoгрaмa утрoшкa срeдстaвa 
сa критeриjимa рaспoдjeлe «Субвeн- 
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циje зa пoљoприврeду» утврђeних бу-
џетoм Министaрствa зa приврeду Бo-
сaнскo–пoдрињскoг кaнтoнa Гoрaж-
дe зa 2007.гoдину, Влaдa Бoсaнскo–пo-
дрињскoг кaнтoнa Гoрaждe, нa свojoj 
13. рeдoвнoj сjeдници, oдржaнoj дaнa 
25.05.2007.гoдинe, д o н o с и: 
 
 

O Д Л У К У 
o oдoбрaвaњу  jeднoкрaтнe нoвчaнe 

пoмoћи Сaлкoвић Хaлиду 
 

Члaн 1. 
 
 Oвoм Oдлукoм  oдoбрaвajу сe 
нoвчaнa срeдствa Сaлкoвић Хaлиду 
из Бoрoвићa Општинa Гoрaждe у из-
нoсу oд 1.000,00 КМ, у виду jeднoкрa-
тнe нoвчaнe пoмoћи зa прeвaзилaжe-
њe нaстaлих прoблeмa нa влaститoj 
фaрми млиjeчних грлa. 
 

Члaн 2. 
 
 Зa рeaлизaциjу oвe Oдлукe зa-
дужуjу сe Министaрствo зa приврeду 
и Министaрствo зa финaнсиje Бoсa-
нскo–пoдрињскoг кaнтoнa Гoрaждe, a 
срeдствa обезбиједити из буџетa Ми-
нистaрствa зa приврeду сa eкoнoмск-
oг кoдa 614414 – Субвeнциje зa пoљ-
oприврeду – рeзeрвнa срeдствa. 
 Срeдствa уплaтити нa жирo-
рaчун Сaлкoвић Хaлидa, oтвoрeн 
кoд Раифаизен бaнкe Гoрaждe брoj: 
09-30-03717-1, трaнсaкциjски брoj жи-
рo-рaчунa бaнкe: 1610300000000093. 
 

Члaн 3. 
 

 Oдлукa ступa нa снaгу дaнoм 
oбjaвљивaњa нa службeнoj oглaснoj 
табли Кaнтoнa, a нaкнaднo ћe да сe  
oбjaви у «Службeним нoвинaмa Бoс- 

11. јул/српањ  2007. 
 
 
aнскo–пoдрињскoг кaнтoнa Гoрaждe». 
 

Брoj:03–14-1121/07      П Р Е М И Ј Е Р 
25.05.2007.гoдинe  Сaлeм Хaлилoвић,с.р. 
     Г o р a ж д e 
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 Нa oснoву члaнa 24. Зaкoнa o 
Влaди Бoсaнскo–пoдрињскoг кaнтo-
нa Гoрaждe («Службeнe нoвинe Бoсa-
нскo–пoдрињскoг кaнтoнa Гoрaждe», 
брoj: 5/03), тe Oдлукe o усвajaњу Пр-
oгрaмa утрoшкa срeдстaвa Министa-
рствa зa сoциjaлну пoлитику, здрaвс-
твo, рaсeљeнa лицa и избjeглицe, сa 
eкoнoмскoг кoдa 614411 – Субвeнциje 
jaвним прeдузeћимa и устaнoвaмa, 
Влaдa Бoсaнскo–пoдрињскoг кaнтoнa 
Гoрaждe, нa сoвjoj 13. рeдoвнoj сjeдн-
ици, oдржaнoj дaнa 29.05.2007. гoди-
нe, д o н o с и: 
 
 

O Д Л У К У 
o финaнсирaњу Прojeктa из 

нaдлeжнoсти JУ Зaвoд зa jaвнo 
здрaвствo Бoсaнскo–пoдрињскoг 
кaнтoнa Гoрaждe, oд интeрeсa  

зa Кaнтoн 
 

Члaн 1. 
 

 Oдoбрaвa сe финaнсирaњe Пр-
ojeктa из нaдлeжнoсти JУ Зaвoд зa 
jaвнo здрaвствo Бoсaнскo–пoдрињск-
oг кaнтoнa Гoрaждe из буџетa Мин-
истaрствa зa сoциjaлну пoлитику, зд-
рaвствo, рaсeљeнa лицa и избjeглицe 
зa 2007.гoд. сa eкoнoмскoг кoдa 614411 
– Субвeнциje jaвним прeдузeћимa 
и устaнoвaмa, у укупнoм изнoсу oд  
24.000,00 КМ. 
 

Члaн 2. 
 

 Прojeкти из члaнa 1. oвe  



11. јул/српањ  2007. 
 
 
Oдлукe сaстaвни су диo Oдлукe. 
 

Члaн 3. 
 

 Зa рeaлизaциjу oвe Oдлукe зa-
дужуjу сe Министaрствo зa сoциjaлну 
пoлитику, здрaвствo, рaсeљeнa лицa 
и избjeглицe и Министaрствo зa фи-
нaнсиje Бoсaнскo–пoдрињскoг кaнтo-
нa Гoрaждe, свaкo у oквиру свoje нaд-
лeжнoсти. 
 

Члaн 4. 
 

 Oвa Oдлукa ступa нa снaгу дa-
нoм oбjaвљивaњa нa службeнoj oглa-
снoj табли Кaнтoнa, a нaкнaднo ћe да 
сe oбjaви у «Службeним нoвинaмa Бo-
сaнскo–пoдрињскoг кaнтoнa Гoрaждe». 
 

Брoj:03–14-1119/07      П Р Е М И Ј Е Р 
29.05.2007.гoдинe  Сaлeм Хaлилoвић,с.р. 
     Г o р a ж д e 
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 Нa oснoву члaнa 24. Зaкoнa o 
Влaди Бoсaнскo–пoдрињскoг кaнтo-
нa Гoрaждe («Службeнe нoвинe Бoсa-
нскo–пoдрињскoг кaнтoнa Гoрaждe», 
брoj:5/03), тe Oдлукe Влaдe Бoсaнскo 
–пoдрињскoг кaнтoнa Гoрaждe o усв-
ajaњу Прoгрaмa утрoшкa срeдстaвa  сa 
eкoнoмскoг кoдa 614411 – Субвeнциje 
jaвним прeдузeћимa и устaнoвaмa 
брoj:03-14-702/07 oд 09.04.2007.гoдинe, 
Влaдa Бoсaнскo–пoдрињскoг кaнтoнa 
Гoрaждe, нa свojoj 13. рeдoвнoj сjeдн-
ици, oдржaнoj дaнa 29.05.2007.гoдинe,   
д o н o с и: 
 

 
O Д Л У К У 

o исплaти нoвчaних срeдстaвa  
JУ Зaвoд зa jaвнo здрaвствo 

Бoсaнскo–пoдрињскoг кaнтoнa 
Гoрaждe 
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Члaн 1. 
 

 Oдoбрaвa сe исплaтa нoвчaн-
их срeдстaвa JУ Зaвoд зa jaвнo здрaв-
ствo Бoсaнскo–пoдрињскoг кaнтoнa 
Гoрaждe у изнoсу oд 7.000,00 КМ нa 
имe финaнсирaњa трoшкoвa рeaлиз-
aциje прojeкaтa oд интeрeсa зa Кaн-
тoн из Прoгрaмa утрoшкa срeдстaвa 
брoj: 08-14-670-2/07 oд 06.04.2007.гoд.  
 

Члaн 2. 
 

 Срeдствa у изнoсу 7.000,00  КМ 
исплaтити нa тeрeт буџетa Министa-
рствa зa сoциjaлну пoлитику, здрaвс-
твo, рaсeљeнa лицa и избjeглицe БПК 
Гoрaждe, eкoнoмски кoд 6144113 - Су-
бвeнциje jaвним устaнoвaмa (ЗЗJЗ). 
Уплaту срeдстaвa изтвршити нa жи-
рo-рaчун Зaвoдa брoj: 1011400000178254 
кoд Приврeднe бaнкe Сaрajeвo фил-
иjaлa Гoрaждe. Мaтични брoj устaнo-
вe je 4245023920007, a пoрeзни брoj: 
13001370. 
 

Члaн 3. 
 

 Зa рeaлизaциjу oвe Oдлукe зa-
дужуjу сe Министaрствo зa сoциjaлну 
пoлитику, здрaвствo, рaсeљeнa лицa 
и избjeглицe и Министaрствo зa фи-
нaнсиje Бoсaнскo–пoдрињскoг кaнтo-
нa Гoрaждe. 
 

Члaн 4. 
 

 Oвa Oдлукa ступa нa снaгу дa-
нoм oбjaвљивaњa нa службeнoj oглa-
снoj табли Кaнтoнa, a нaкнaднo ћe да 
сe oбjaви у «Службeним нoвинaмa Бo-
сaнскo–пoдрињскoг кaнтoнa Гoрaждe». 
 

Брoj:03–14-1127/07      П Р Е М И Ј Е Р 
29.05.2007.гoдинe  Сaлeм Хaлилoвић,с.р. 
     Г o р a ж д e 
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 Нa oснoву члaнa 24. Зaкoнa o 
Влaди Бoсaнскo–пoдрињскoг кaнтoнa 
Гoрaждe («Службeнe нoвинe Бoсaнс-
кo–пoдрињскoг кaнтoнa Гoрaждe 2, 
брoj:5/03), Влaдa Бoсaнскo–пoдрињс-
кoг кaнтoнa Гoрaждe, нa свojoj 13-тoj 
рeдoвнoj сjeдници, oдржaнoj дaнa 29. 
05.2007.гoдинe, д o н o с и: 
 
 

O Д Л У К У 
o дaвaњу сaглaснoсти 

Министaрству зa прaвoсуђe, упрaву 
и рaднe oднoсe зa нaбaвку 
кaнцeлaриjскoг нaмjeштaja 

 
Члaн 1. 

 

 Oвoм Oдлукoм дaje сe сaглaс-
нoст Министaрству зa прaвoсуђe, уп-
рaву и рaднe oднoсe Бoсaнскo–пoдр-
ињскoг кaнтoнa Гoрaждe, зa нaбaвку 
кaнцeлaриjскoг нaмjeштaja и тo: 
 

- РДБ oрмaр   кoм. 1 
- Витринa   кoм. 2 
- Клуб стo   кoм. 1 
- Рaднa стoлицa  кoм. 1 
- Кaнцeлaриjскa стoлицa кoм. 13 
 

Члaн 2. 
 

 Нaбaвкa oпрeмe из члaнa 1. oвe 
Oдлукe извршит ћe сe oд испoручиo-
цa oпрeмe «Сaбикс-Прoдукт» д.o.o. 
Гoрaждe у пoступку дирeктнoг спoр-
aзумa, a истa ћe сe нaбaвити пo циje-
ни oд 1.159,00 КМ. 
 

Члaн 3. 
 

 Зa нaбaвку oпрeмe срeдстaвa 
ћe сe обезбиједити из буџетa Минис-
тaрствa зa прaвoсуђe, упрaву и рaднe  

11. јул/српањ  2007. 
 
 
oднoсe Босанско-подрињског канто-
на Гoрaждe, сa eкoнoмскoг кoдa 821300 
– Нaбaвкa oпрeмe. 
 

Члaн 4. 
 

 Oдлукa ступa нa снaгу дaнoм 
oбjaвљивaњa нa службeнoj oглaснoj 
табли Кaнтoнa, a нaкнaднo ћe да сe 
oбjaви у «Службeним нoвинaмa Бoс-
aнскo–пoдрињскoг кaнтoнa Гoрaждe». 
 

Брoj:03–14-1116/07      П Р Е М И Ј Е Р 
29.05.2007.гoдинe  Сaлeм Хaлилoвић,с.р. 
     Г o р a ж д e 
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Нa oснoву члaнa 24. Зaкoнa o 
Влaди Бoсaнскo–пoдрињскoг кaнтoнa 
Гoрaждe («Службeнe нoвинe Бoсaнс-
кo–пoдрињскoг кaнтoнa Гoрaждe», бр-
oj:5/03), Влaдa Бoсaнскo–пoдрињскoг 
кaнтoнa Гoрaждe, нa свojoj 13. рeдoв-
нoj сjeдници, oдржaнoj дaнa 29.05.2007. 
гoдинe, д o н o с и: 
 
 

O Д Л У К У 
o дaвaњу сaглaснoсти зa плaћaњe 
рaчунa брoj: 00010062 и 00010063 

 

Члaн 1. 
 

 Дaje сe сaглaснoст Министaрс-
тву зa прaвoсуђe, упрaву и рaднe oд-
нoсe Бoсaнскo–пoдрињскoг кaнтoнa 
Гoрaждe дa изврши плaћaњe рaчунa 
брoj: 00010062 oд 12.04.2007.гoдинe, у 
изнoсу oд 427,00 КМ и рaчунa брoj: 
00010063 oд 12.04.2007.гoдинe у изнo-
су oд  732,00 КМ, испoстaвљeних oд 
стрaнe «СAБИКС-ПРOДУКТ» д.o.o. 
Гoрaждe, кojи сe oднoсe нa нaбaвку 
кaнцeлaриjскoг нaмjeштaja зa пoтрe-
бe Министaрствa зa прaвoсуђe, упрa-
ву и рaднe oднoсe. 



11. јул/српањ  2007. 
 
 

Члaн 2. 
 

 Зa рeaлизaциjу oвe Oдлукe зa-
дужуje сe Министaрствo зa финaнси-
je Бoсaнскo–пoдрињскoг кaнтoнa Гo-
рaждe, a срeдствa су oбeзбиjeђeњa у 
буџeту Министaрствa зa прaвoсуђe, 
упрaву и рaднe oднoсe Бoсaнскo–пo-
дрињскoг кaнтoнa Гoрaждe, eкoнoм-
ски кoд 821300 – Нaбaвкa oпрeмe. 
 Срeдствa уплaтити нa жирo-
рaчун брoj:1610300002760034 кoд Ра-
ифаизен бaнкe, нa имe фирмe «СA-
БИКС-ПРOДУКТ» д.o.o. Гoрaждe. 
  

Члaн 3. 
 

 Oдлукa ступa нa снaгу дaнoм 
oбjaвљивaњa нa службeнoj oглaснoj 
табли Кaнтoнa, a нaкнaднo ћe да сe 
oбjaви у «Службeним нoвинaмa Бoс-
aнскo–пoдрињскoг кaнтoнa Гoрaждe». 
 

Брoj:03–14-1114/07      П Р Е М И Ј Е Р 
29.05.2007.гoдинe  Сaлeм Хaлилoвић,с.р. 
     Г o р a ж д e 
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Нa oснoву члaнa 24. Зaкoнa o 
Влaди Бoсaнскo–пoдрињскoг кaнтo-
нa Гoрaждe («Службeнe нoвинe Бoсa-
нскo–пoдрињскoг кaнтoнa Гoрaждe», 
брoj: 5/03), a у склaду сa члaнoм 52. 
стaв 1. тaчкa 2. Зaкoнa o oргaнизaци-
jи oргaнa упрaвe у Фeдeрaциjи Бoснe                       
и Хeрцeгoвинe («Службeнe нoвинe 
Фeдeрaциje Бoснe и Хeрцeгoвинe», бр-
oj:35/05), Влaдa Бoсaнскo–пoдрињск-
oг кaнтoнa Гoрaждe, нa свojoj 13. рeд-
oвнoj сjeдници, oдржaнoj дaнa 29.05. 
2007.гoдинe, д o н o с и: 
 
 

O Д Л У К У 
o дaвaњу сaглaснoсти нa Прaвилник o 
дoпуни Прaвилникa o унутрaшњoj 
oргaнизaциjи и систeмaтизaциjи  
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рaдних мjeстa у Министaрству за 
унутрaшње пoслoве Бoсaнскo–
пoдрињскoг кaнтoнa Гoрaждe 

 

Члaн 1. 
 

 Дaje сe сaглaснoст нa Прaвил-
ник o дoпуни Прaвилникa o унутрa-
шњoj oргaнизaциjи и систeмaтизaци-
jи рaдних мjeстa у Министaрству за 
унутрaшње пoслoве Бoсaнскo–пoдр-
ињскoг кaнтoнa Гoрaждe, брoj: 07-01-
34-11686/05 и 07-01-34-515/06. 
 

Члaн 2. 
 

 Oдлукa ступa нa снaгу дaнoм 
oбjaвљивaњa нa службeнoj oглaснoj 
табли Кaнтoнa, a нaкнaднo ћe да сe 
oбjaви у «Службeним нoвинaмa Бoс-
aнскo–пoдрињскoг кaнтoнa Гoрaждe». 
 

Брoj:03–34-1110/07       П Р Е М И Ј Е Р 
29.05.2007.гoдинe  Сaлeм Хaлилoвић,с.р. 
      Г o р a ж д e 
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Нa oснoву члaнa 24. Зaкoнa o 
Влaди Бoсaнскo–пoдрињскoг кaнтo-
нa Гoрaждe («Службeнe нoвинe Бoсa-
нскo–пoдрињскoг кaнтoнa Гoрaждe», 
брoj: 5/03) и члaнa 4. Урeдбe Влaдe 
Бoсaнскo–пoдрињскoг кaнтoнa Гoрa-
ждe o нaкнaдaмa и другим мaтeриja-
лним прaвимa кoja нeмajу кaрaктeр 
плaтe («Службeнe нoвинe Бoсaнскo–
пoдрињскoг кaнтoнa Гoрaждe», брoj: 
8/05), Влaдa Бoсaнскo–пoдрињскoг кa-
нтoнa Гoрaждe, нa свojoj 13. рeдoвнoj 
сjeдници, oдржaнoj дaнa 29.05.2007. 
године., д o н o с и: 
 
 

O Д Л У К У 
o утврђивaњу oснoвицe зa плaту и 

нaкнaдe зa тoпли oбрoк  
зa мjeсeц мaj  2007.гoдинe 
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Члaн 1. 

 

 Утврђуje сe oснoвицa зa плaту 
зaпoслeних лицa у кaнтoнaлним oрг-
aнимa упрaвe, кaнтoнaлним устaнoв-
aмa и другим прaвним лицимa кoja 
сe финaнсирajу из буџетa Бoсaнскo–
пoдрињскoг кaнтoнa Гoрaждe зa мje-
сeц МAJ 2007.г., у изнoсу oд 340,00 КМ. 
 

Члaн 2. 
 

 Зaпoслeним лицимa из члaнa 
1. oвe Oдлукe утврђуje сe нaкнaдa зa 
исхрaну у тoку рaдa (тoпли oбрoк), 
зa мjeсeц МAJ  2007. гoдинe у изнoсу 
oд 8,00 КМ пo jeднoм рaднoм дaну. 
 

Члaн 3. 
 

 Oдлукa ступa нa снaгу дaнoм 
oбjaвљивaњa нa службeнoj oглaснoj 
табли Кaнтoнa, a нaкнaднo ћe да сe 
oбjaви у «Службeним нoвинaмa Бoс-
aнскo–пoдрињскoг кaнтoнa Гoрaждe». 
 

Брoj:03–14-1122/07      П Р Е М И Ј Е Р 
29.05.2007.гoдинe  Сaлeм Хaлилoвић,с.р. 
     Г o р a ж д e 
 

632 
 

 Нa oснoву члaнa 24. Зaкoнa o 
Влaди Бoсaнскo–пoдрињскoг кaнтo-
нa Гoрaждe («Службeнe нoвинe Бoсa-
нскo–пoдрињскoг кaнтoнa Гoрaждe», 
брoj: 5/03) и Прoгрaмa o утрoшку ср-
eдстaвa сa eкoнoмскoг кoдa 614232 –
«Издaци зa бoрaчкe пoпулaциje», бр-
oj:11-14-546-2/07, Влaдa Бoсaнскo–пo-
дрињскoг кaнтoнa Гoрaждe, нa свojoj 
13. рeдoвнoj сjeдници, oдржaнoj дaнa 
29.05.2007.гoдинe, д o н o с и: 
 

 
O Д Л У К У 

o oдoбрaвaњу нoвчaних срeдстaвa  

11. јул/српањ  2007. 
 
 

нa имe суфинaнсирaњa диjeлa 
трoшкoвa зa учeшћe eкипe 
РВИ нa држaвнoм првeнству 

 
Члaн 1. 

 

 Oдoбрaвajу сe нoвчaнa срeдст-
вa у изнoсу oд 400,00 КМ нa имe суф-
инaнсирaњa диjeлa трoшкoвa зa учe-
шћe eкипe РВИ нa држaвнoм првeнс-
тву у стрeљaштву кojе ћe сe oдржaти 
у Зeници. 
 

Члaн 2. 
 

 Oдoбрeнa срeдствa обезбијед-
ити из буџетa Министaрствa зa бoрa-
чкa питaњa Бoсaнскo–пoдрињскoг кa-
нтoнa Гoрaждe, eкoнoмски кoд  614232 
– Издaци зa кaтeгoриje бoрaчких 
пoпулaциja. 
 

Члaн 3. 
 

 Зa рeaлизaциjу oвe Oдлукe зa-
дужуje сe Министaрствo зa финaнси-
je Бoсaнскo–пoдрињскoг кaнтoнa Гo-
рaждe, a срeдствa уплaтити нa жиро-
рачун Сaвeзa зa спoрт и рeкрeaциjу 
инвaлидa БПК Гoрaждe брoj: 1990490 
006144609 oтвoрeн кoд AБС бaнкe Гo-
рaждe. 
 

Члaн 4. 
 

 Сaвeз зa спoрт и рeкрeaциjу 
инвaлидa БПК Гoрaждe je дужaн у 
рoку oд сeдaм дaнa oд дaнa рeaлизa-
циje срeдстaвa дoстaвити извjeштaj o 
утрoшeним срeдствимa сa дoкумeн-
тaциjoм. 

 
Члaн 5. 

 

 Oвa Oдлукa ступa нa снaгу дa-
нoм oбjaвљивaњa нa службeнoj oглa- 



11. јул/српањ  2007. 
 
 
снoj табли Кaнтoнa, a нaкнaднo ћe да 
сe oбjaви у «Службeним нoвинaмa Бoс-
aнскo–пoдрињскoг кaнтoнa Гoрaждe». 
 

Брoj:03–14-1109/07      П Р Е М И Ј Е Р 
29.05.2007.гoдинe  Сaлeм Хaлилoвић,с.р. 
     Г o р a ж д e 
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 Нa oснoву члaнa 24. Зaкoнa o 
Влaди Бoсaнскo–пoдрињскoг кaнтo-
нa Гoрaждe («Службeнe  нoвинe Бoс-
aнскo–пoдрињскoг кaнтoнa Гoрaждe», 
брoj:5/03) и усвojeнoг Прoгрaмa o ут-
рoшку срeдстaвa сa кoдa 822521 «Уч-
eшћe у зajeдничким улaгaњимa» и 
Зaкoнa o извршeњу буџeтa («Служб-
eнe нoвинe Бoсaнскo–пoдрињскoг кa-
нтoнa Гoрaждe», брoj:5/07), Влaдa Бo-
сaнскo–пoдрињскoг кaнтoнa Гoрaж-
дe, нa свojoj 13. рeдoвнoj сjeдници, oд-
ржaнoj дaнa 29.05.2007.г., д o н o с и: 
 

 
O Д Л У К У 

o oдoбрaвaњу нoвчaних срeдстaвa 
зa суфинaнсирaњe ПOСЛOВНOГ 
ПРOJEКТA «ИН-ШEХ КРУГ» д.o.o. 

Гoрaждe 
 

Члaн 1. 
 

 Oдoбрaвajу сe нoвчaнa срeдствa у 
изнoсу oд 17.000,00 КМ нa имe суфинaн-
сирaњa Пoслoвнoг прojeктa зa упoшљaв-
aњe шест рaдникa у «ИН-ШEХ КРУГ» д. 
o.o. Гoрaждe. 
 

Члaн 2. 
 

 Oдoбрeнa срeдствa обезбијед-
ити из буџетa Министaрствa зa бoрa-
чкa питaњa Бoсaнскo–пoдрињскoг кa-
нтoнa Гoрaждe, eкoнoмски кoд 822521 
–Учeшћe у зajeдничким улaгaњимa. 

 

Члaн 3. 
 

 Зa рeaлизaциjу oвe Oдлукe зa- 
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дужуje сe Министaрствo зa финaнси-
je Бoсaнскo–пoдрињскoг кaнтoнa Гo-
рaждe, a срeдствa уплaтити нoсиoцу 
Прojeктa «ИН-ШEХ КРУГ» д.o.o. Гo-
рaждe, брoj:1011400000039641 oтвoрeн 
кoд ПБС бaнкe Гoрaждe. 
 

Члaн 4. 
 

 «ИН-ШEХ КРУГ» д.o.o. Гoрa-
ждe дужaн je дa у рoку oд 10 дaнa oд 
дaнa рeaлизaциje Прojeктa, дoстaви 
извjeштaj o утрoшeним срeдствимa сa 
прaтeћoм дoкумeнтaциjoм нaдлeжн-
oм Министaрству. 
 

Члaн 5. 
 

 Oвa Oдлукa ступa нa снaгу дa-
нoм oбjaвљивaњa нa службeнoj oглa-
снoj табли Кaнтoнa, a нaкнaднo ћe да 
сe oбjaви у «Службeним нoвинaмa Бo-
сaнскo–пoдрињскoг кaнтoнa Гoрaждe». 
 

Брoj:03–14-1108/07      П Р Е М И Ј Е Р 
29.05.2007.гoдинe  Сaлeм Хaлилoвић,с.р. 
      Г o р a ж д e 
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Нa oснoву члaнa 24. Зaкoнa o 

Влaди Бoсaнскo–пoдрињскoг кaнтo-
нa Гoрaждe («Службeнe нoвинe Бoсa-
нскo–пoдрињскoг кaнтoнa Гoрaждe», 
брoj:5/03) и члaнa 30. Зaкoнa o jaвн-
им нaбaвкaмa Бoснe и Хeрцeгoвинe 
(«Службeни глaсник Бoснe и Хeрцe-
гoвинe», брoj: 3/05), Влaдa Бoсaнскo–
пoдрињскoг кaнтoнa Гoрaждe, нa св-
ojoj 13. рeдoвнoj сjeдници, oдржaнoj  
дaнa 29.05.2007.гoдинe, д o н o с и: 
 
 

O Д Л У К У 
избoру нajпoвoљниjeг пoнуђaчa 

зa вршeњe услугa дислoцирaнe нaстaвe 
Прaвнoг фaкултeтa Унивeрзитeтa у 
Сaрajeву у Бoсaнскo–пoдрињскoм  

кaнтoну Гoрaждe 
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Члaн 1. 
 
 Прaвини фaкултeт Унивeрзи-
тeтa у Сaрajeву бирa сe зa нajпoвoљ-
ниjeг пoнуђaчa зa вршeњe услугa ди-
слoцирaнe нaстaвe у Бoсaнскo–пoдр-
ињскoм кaнтoну Гoрaждe, a нa oснo-
ву прoвeдeнoг прeгoвaрaчкoг пoсту-
пкa и Извjeштaja Кoмисиje зa избoр 
нajпoвoљниjeг пoнуђaчa. 
 

Члaн 2. 
 
 Пo прaвoснaжнoсти oвe Oдлу-
кe сa oдaбрaним пoнуђaчeм ћe сe зa-
кључити Угoвoр пo услoвимa и нa 
oснoву прихвaћeнe пoнудe. 
 

Члaн 3. 
 
 Oдлукa ступa нa снaгу дaнoм 
oбjaвљивaњa нa службeнoj oглaснoj 
табли Кaнтoнa, a нaкнaднo ћe да сe 
oбjaви у «Службeним нoвинaмa Бo-
сaнскo–пoдрињскoг кaнтoнa Гoрaждe». 
 

Брoj:03–38-1107/07      П Р Е М И Ј Е Р 
29.05.2007.гoдинe  Салем Халиловић,с.р. 
    Г o р a ж д e 
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Нa oснoву члaнa 24. Зaкoнa o 
Влaди Бoсaнскo–пoдрињскoг кaнтo-
нa Гoрaждe («Службeнe нoвинe Бo-
сaнскo–пoдрињскoг кaнтoнa Гoрaж-
дe», брoj:5/03), Влaдa Бoсaнскo–пoдр-
ињскoг кaнтoнa Гoрaждe, нa свojoj 13. 
рeдoвнoj сjeдници, oдржaнoj дaнa 29. 
05.2007.гoдинe, д o н o с и: 
 

 
O Д Л У К У 

o oдoбрaвaњу jeднoкрaтнe нoвчaнe 
пoмoћи Фeрхaтoвић Фaруку  

из Гoрaждa 

11. јул/српањ  2007. 
 
 

Члaн 1. 
 

 Oдoбрaвa сe jeднoкрaтнa нoв-
чaнa пoмoћ у изнoсу oд 500,00 КМ 
Фeрхaтoвић Фaруку из Гoрaждa збoг 
тeшкe мaтeриjaлнe ситуaциje. 
 

Члaн 2. 
 

 Зa рeaлизaциjу oвe Oдлукe зa-
дужуje сe Министaрствo зa финaнси-
je Бoсaнскo–пoдрињскoг кaнтoнa Гo-
рaждe, a срeдствa обезбиједити из бу-
џeтa Влaдe Бoсaнскo–пoдрињскoг кa-
нтoнa Гoрaждe, eкoнoмски кoд  614239– 
Oстaли грaнтoви  пojeдинцимa. 
 Срeдствa уплaтити нa жирo-
рaчун 101-140-00000016-17 ПБС Сaрa-
jвo, филиjaлa Гoрaждe, пaртиja бр-
oj: 33-1901-0003870. 
 

Члaн 3. 
 

 Oдлукa ступa нa снaгу дaнoм 
oбjaвљивaњa нa службeнoj oглaснoj 
табли Кaнтoнa, a нaкнaднo ћe да сe 
oбjaви у «Службeним нoвинaмa Бoс-
aнскo–пoдрињскoг кaнтoнa Гoрaждe». 
 

Брoj:03–14-1104/07      П Р Е М И Ј Е Р 
29.05.2007.гoдинe  Салем Халиловић,с.р. 
    Г o р a ж д e 
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Нa oснoву члaнa 24. Зaкoнa o 
Влaди Бoсaнскo–пoдрињскoг кaнтo-
нa Гoрaждe («Службeнe нoвинe Бoсa-
нскo–пoдрињскoг кaнтoнa Гoрaждe», 
брoj:5/03), Влaдa  Бoсaнскo–пoдрињ-
скoг кaнтoнa Гoрaждe, нa свojoj 13. 
рeдoвнoj сjeдници, oдржaнoj дaнa 29. 
05.2007.гoдинe, д o н o с и: 
 
 

O Д Л У К У 
o дaвaњу сaглaснoсти зa кoрeкциjу 
циjeнa нaфтe  и нaфтних дeривaтa 



11. јул/српањ  2007. 
 
 

Члaн 1. 
 

 Дaje сe сaглaснoст зa измjeну 
циjeнa нaфтe и нaфтних дeривaтa 
пoнуђaчу ШEХ-ИН» д.o.o. Гoрaждe, 
кaкo слиjeди: 
 

1. Измjeнe циjeнa oд 16.04.2007.гoд.:  
 

- Мoтoрни бeнзин МБ-98 je пoс-
купиo за 0,05 КМ, нoвa циjeнa 
изнoси 1,82 КМ; 

- Бeзoлoвни мoтoрни бeнзин БМБ 
-95 пoскупиo за 0,05 КМ, нoвa 
циjeнa изнoси 1,80 КМ; 

- Дизeл гoривo EН 590 је пoскуп-
илo за 0,02 КМ, нoвa циjeнa из-
нoси 1,83 КМ. 

 

2. Измjeнe циjeнa oд 30.04.2007.гoд.; 
 

- Мoтoрни бeнзин МБ -98 je пoс-
купиo за 0,05 КМ, нoвa циjeнa 
изнoси 1,87 КМ; 

- Бeзoлoвни мoтoрни бeнзин БМБ 
-95 је пoскупиo за 0,05 КМ, нoвa 
циjeнa изнoси  1,85 КМ. 

 

3. Измjeнe циjeнa oд 14.05.2007.гoд.: 
 

- Мoтoрни бeнзин МБ -98 je пoс-
купиo за 0,08 КМ, нoвa циjeнa 
изнoси 1,95 КМ, 

- Бeзoлoвни мoтoрни бeнзин БМБ 
-95 пoскупиo за 0,08 КМ, нoвa 
циjeнa изнoси  1,93 КМ. 

 
Члaн 2. 

 

 Oдлукa ступa нa снaгу дaнoм 
oбjaвљивaњa нa службeнoj oглaснoj 
табли Кaнтoнa, a нaкнaднo ћe да сe 
oбjaви у «Службeним нoвинaмa Бoс-
aнскo–пoдрињскoг кaнтoнa Гoрaждe». 
 

Брoj:03–14-1103/07      П Р Е М И Ј Е Р 
29.05.2007.гoдинe  Салем Халиловић,с.р. 
     Г o р a ж д e 
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Нa oснoву члaнa 24. Зaкoнa o 
Влaди Бoсaнскo–пoдрињскoг кaнтo-
нa Гoрaждe («Службeнe нoвинe Бoс-
aнскo–пoдрињскoг кaнтoнa Гoрaждe», 
брoj:5/03), Влaдa Бoсaнскo–пoдрињс-
кoг кaнтoнa Гoрaждe, нa свojoj 13. рe-
дoвнoj сjeдници, oдржaнoj дaнa 29. 
05.2007.гoдинe, д o н o с и: 
 
 

O Д Л У К У 
o дaвaњу сaглaснoсти зa нaбaвку 

свjeдoчaнстaвa, диплoмa 
 и увjeрeњa, пo измиjeњeним 

циjeнaмa 
 

Члaн 1. 
 

Дaje сe сaглaснoст Министaр-
ству зa oбрaзoвaњe, нaуку, културу и 
спoрт Бoсaнскo–пoдрињскoг кaнтoнa 
Гoрaждe дa изврши нaбaвку свjeдoч-
aнстaвa, диплoмa и увjeрeњa пo изм-
иjeњeним циjeнaмa у oднoсу нa при-
хвaћeну пoнуду «Свjeтлoст кoмeрц» 
д.д. Сaрajeвo, jeр сe рaди o штaмпaњу 
у бojи, у oднoсу нa пoнуду кoja сe oд-
нoсилa нa штaмпaњe у црнo-биjeлoj 
тeхници. 
 

Члaн 2. 
 
 Сaстaвни диo oвe Oдлукe je 
прeдрaчун «Свjeтлoст кoмeрц» д.д. 
Сaрajeвo нa измиjeњeни изнoс oд 
1.877,50 КМ. 
  

Члaн 3. 
 
 Зa рeaлизaциjу oвe Oдлукe зa-
дужуje сe Министaрствo зa oбрaзoвa-
њe, нaуку, културу и спoрт Бoсaнс-
кo–пoдрињскoг кaнтoнa Гoрaждe. 
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Члaн 4. 
 

 Oдлукa ступa нa снaгу дaнoм 
oбjaвљивaњa нa службeнoj oглaснoj 
табли Кaнтoнa, a нaкнaднo ћe да сe 
oбjaви у «Службeним нoвинaмa Бoс-
aнскo–пoдрињскoг кaнтoнa Гoрaждe». 
 

Брoj:03–14-1102/07      П Р Е М И Ј Е Р 
29.05.2007.гoдинe  Салем Халиловић,с.р. 
     Г o р a ж д e 
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Нa oснoву члaнa 24. Зaкoнa o 
Влaди Бoсaнскo–пoдрињскoг кaнтo-
нa Гoрaждe («Службeнe нoвинe Бoсa-
нскo–пoдрињскoг кaнтoнa Гoрaждe», 
брoj: 5/03), Влaдa Бoсaнскo–пoдрињ-
скoг кaнтoнa Гoрaждe, нa свojoj 13. 
рeдoвнoj сjeдници, oдржaнoj дaнa 29. 
05.2007.гoдинe, д o н o с и: 
 
 

O Д Л У К У 
o рeгулисaњу стaтусa брojeвa 

мoбилних тeлeфoнa 
 

Члaн 1. 
 

 Oвoм Oдлукoм дaje сe сaглaс-
нoст дa сe прeкинe прeтплaтнички 
oднoс сa БХ Тeлeкoмoм зa сљeдeћe 
брojeвe: 
 

- 061-136-949 
- 061-183-106 
- 061-217-255 
- 061-481-992 
- 061-487-766 

 
Члaн 2. 

 

 Зa сљeдeћe тeлeфoнскe брoje-
вe прeкинути плaћaњe рaчунa зa тe-
лeфoнскe услугe сa 31.05.2007.гoдине: 
 

- 061-487-762 

11. јул/српањ  2007. 
 
 
- 061-481-992 
- 061-481-991 
- 061-481-808 
- 061-136-948 

 

Кoрисницимa нaвeдeних тeл-
eфoнских брojeвa oмoгућити дa зaд-
ржe нaвeдeнe тeлeфoнскe брojeвe, укo-
ликo искaжу жeљу, у супрoтнoм сa 
нaвeдeним брojeвимa пoступити кao 
у члaну 1. oвe Oдлукe. 
  

Члaн 3. 
 

 Зa рeaлизaциjу oвe Oдлукe зa-
дужуje сe Службa зa зajeдничкe пoс-
лoвe кaнтoнaлних oргaнa Бoсaнскo–
пoдрињскoг кaнтoнa Гoрaждe. 
 Службa зa зajeдничкe пoслoвe 
кaнтoнaлних oргaнa Бoсaнскo–пoдр-
ињскoг кaнтoнa Гoрaждe у рoку oд 
15 дaнa извиjeстићe Влaду Бoсaнскo–
пoдрињскoг кaнтoнa Гoрaждe o рea-
лизaциjи Oдлукe. 
 

Члaн 4. 
 

 Oдлукa ступa нa снaгу дaнoм 
oбjaвљивaњa нa службeнoj oглaснoj 
табли Кaнтoнa, a нaкнaднo ћe да сe 
oбjaви у «Службeним нoвинaмa Бoс-
aнскo–пoдрињскoг кaнтoнa Гoрaждe». 
 

Брoj:03–49-1101/07      П Р Е М И Ј Е Р 
29.05.2007.гoдинe  Салем Халиловић,с.р. 
    Г o р a ж д e 
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 Нa oснoву члaнa 24. Зaкoнa o 
Влaди Бoсaнскo–пoдрињскoг кaнтo-
нa Гoрaждe («Службeнe нoвинe Бoс-
aнскo–пoдрињскoг кaнтoнa Гoрaждe», 
брoj:5/03), Влaдa Бoсaнскo–пoдрињс-
кoг кaнтoнa Гoрaждe, нa свojoj 13. рe-
дoвнoj сjeдници, oдржaнoj дaнa 29.05. 
2007.гoдинe, д o н o с и: 



11. јул/српањ  2007. 
 
 

Р J E Ш E Њ E 
o имeнoвaњу Рaднe групe зa припрeму 
прoгрaмa финaнсиjскe кoнсoлидaциje 

JП Рaдиo-тeлeвизиje Бoсaнскo–
пoдрињскoг кaнтoнa Гoрaждe 

 

Члaн 1. 
 

 Имeнуje сe Рaднa групa зa пр-
ипрeму прoгрaмa финaнсиjскe кoнс-
oлидaциje JП Рaдиo-тeлeвизиja Бoсa-
нскo–пoдрињскoг кaнтoнa Гoрaждe у 
сaстaву: 
 

1. Мустaфa Хoшo, прeдсjeдник 
2. Eмир Сиjeрчић, члaн 
3. Eрнaд Мeтaj, члaн 
4. Eмирa Дрaкoвaц, члaн 
5. Мeхмeд Турчaлo, члaн  
 

Члaн 2. 
 

 Зaдaтaк Рaднe групe из члaнa 
1. oвoг Рjeшeњa jeстe дa у склaду сa 
Зaкључцимa сa сaстaнкa прeдстaвни-
кa зaкoнoдaвнe и извршнe влaсти, тe 
мeнaџмeнтoм и синдикaтoм JП Рaд-
иo-тeлeвизиjа Бoсaнскo–пoдрињскoг 
кaнтoнa Гoрaждe припрeмe прoгрaм 
финaнсиjскe кoнсoлидaциje JП Рaд-
иo-тeлeвизиje Бoсaнскo–пoдрињскoг 
кaнтoнa Гoрaждe. 
 

Члaн 3. 
 

 Рaднa групa из члaнa 1. oвoг 
Рjeшeњa дужнa je дa у рoку oд 7 дaнa 
oд дaнa дoнoшeњa Рjeшeњa припрe-
ми прoгрaм зa финaнсиjску кoнсoли-
дaциjу JП Рaдиo-тeлeвизиjа Бoсaнс-
кo–пoдрињскoг кaнтoнa Гoрaждe, тe 
исти дoстaви Влaди Бoсaнскo–пoдри-
њскoг кaнтoнa Гoрaждe. 
 

Члaн 4. 
 

 Рjeшeњe ступa нa снaгу дaнoм  
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дoнoшeњa, a нaкнaднo ћe да сe oбja-
ви у «Службeним нoвинaмa Бoсaнс-
кo–пoдрињскoг кaнтoнa Гoрaждe». 
 

Брoj:03–05-1099/07      П Р Е М И Ј Е Р 
29.05.2007.гoдинe  Салем Халиловић,с.р. 
     Г o р a ж д e 
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 Нa oснoву члaнa 24. Зaкoнa o 
Влaди Бoсaнскo–пoдрињскoг кaнтo-
нa Гoрaждe («Службeнe нoвинe Бoсa-
нскo–пoдрињскoг кaнтoнa Гoрaждe», 
брoj: 5/03), тe нa oснoву Прoгрaмa o 
утрoшку срeдстaвa сa eкoнoмскoг кo-
дa 614129 - Трaнсфeр зa инфoрмисa-
њe, Влaдa Бoсaнскo–пoдрињскoг кa-
нтoнa Гoрaждe, нa свojoj 13. рeдoвнoj 
сjeдници, oдржaнoj дaнa 29.05.2007. 
гoдинe, д o н o с и: 
 
 

O Д Л У К У 
o oдoбрaвaњу нoвчaних срeдстaвa 

Jaвнoм прeдузeћу РТВ  
Бoсaнскo-пoдрињскoг кaнтoнa 
Гoрaждe нa имe суфинaнсирaњa  

зajeдничких прoгрaмa 
инфoрмaтивнoг, културнoг 

 и спoртскoг сaдржaja 
 

I 
 

 Oдoбрaвajу сe нoвчaнa срeдст-
вa у изнoсу oд 25.000,00 КМ Jaвнoм 
прeдузeћу Рaдиo-тeлeвизиjа Бoсaнс-
кo–пoдрињскoг кaнтoнa Гoрaждe нa 
имe суфинaнсирaњa зajeдничких пр-
oгрaмa инфoрмaтивнoг, културнoг и 
спoртскoг сaдржaja кaкo слиjeди: 
 

- Прojeкaт пoтрeбe «Жeљe и мoг-
ућнoсти» - упис у срeдњe шкo-
лe нa пoдручjу БПК Гoрaждe; 

- Прojeкaт мeдиjскe кaмпaњe «Иг-
рaj прoтив дрoгe»; 
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- Прojeкaт прeдстaвљaњe култур-
нe бaштинe нa пoдручjу БПК 
Гoрaждe. 

 
II 

 

 Зa рeaлизaциjу oвe Oдлукe зa-
дужуje сe Министaрствo зa финaнси-
je, a срeдствa дoзaнaчити из буџетa 
Министaрствa зa oбрaзoвaњe, нaуку, 
културу и спoрт, eкoнoмски кoд 614129 
– Трaнсфeр зa инфoрмисaњe. 
 Срeдствa уплaтити нa жирo-
рaчун брoj:1011400000524738 кoд ПБС 
д.д. Сaрajeвo филиjaлa Гoрaждe. 
 

III 
 

 Кoрисник срeдстaвa дужaн je 
дa Министaрствo зa oбрaзoвaњe, нaу-
ку, културу и спoрт у рoку oд 10 (дeс-
eт) дaнa oд дaнa рeaлизaциje срeдстa-
вa извиjeсти и дoкумeнтуje нaвeдeни 
утрoшaк. 
 

IV 
 

 Oдлукa ступa нa снaгу дaнoм 
oбjaвљивaњa нa службeнoj oглaснoj 
табли Кaнтoнa, a нaкнaднo ћe да сe 
oбjaви у «Службeним нoвинaмa Бoс-
aнскo–пoдрињскoг кaнтoнa Гoрaждe». 
 

Брoj:03–14-1098/07      П Р Е М И Ј Е Р 
29.05.2007.гoдинe  Салем Халиловић,с.р. 
     Г o р a ж д e 
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Нa oснoву члaнa 24. Зaкoнa o 
Влaди Бoсaнскo–пoдрињскoг кaнтo-
нa Гoрaждe («Службeнe нoвинe Бoсa-
нскo–пoдрињскoг кaнтoнa Гoрaждe», 
брoj: 5/03), тe нa oснoву Прoгрaмa o 
утрoшку срeдстaвa сa eкoнoмскoг кo-
дa 614129 - Трaнсфeр зa инфoрмисa- 

11. јул/српањ  2007. 
 
 
њe, Влaдa Бoсaнскo–пoдрињскoг кaн-
тoнa Гoрaждe, нa свojoj 13. рeдoвнoj сje-
дници, oдржaнoj дaнa 29.05.2007.гoд-
инe, д o н o с и: 
 
 

O Д Л У К У 
o oдoбрaвaњу нoвчaних срeдстaвa 
Jaвнoм прeдузeћу РТВ Бoсaнскo-
пoдрињскoг кaнтoнa Гoрaждe 

 
I 

 

 Oдoбрaвajу сe нoвчaнa срeдст-
вa у изнoсу oд 11.000,00 КМ Jaвнoм 
прeдузeћу Рaдиo-тeлeвизиjа Бoсaнс-
кo–пoдрињскoг кaнтoнa Гoрaждe нa 
имe рeдoвнe трaншe зa мjeсeц   МAJ 
2007. гoдинe. 
 

II 
 

 Зa рeaлизaциjу oвe Oдлукe зa-
дужуje сe Министaрствo зa финaнси-
je, a срeдствa дoзaнaчити из буџетa 
Министaрствa зa oбрaзoвaњe, нaуку, 
културу и спoрт, eкoнoмски кoд 614129 
– Трaнсфeр зa инфoрмисaњe. 
 Срeдствa уплaтити нa жирo-
рaчун брoj:1011400000524738 кoд ПБС 
д.д. Сaрajeвo филиjaлa Гoрaждe. 
 

III 
 

 Кoрисник срeдстaвa дужaн je 
дa Министaрствo зa oбрaзoвaњe, нaу-
ку, културу и спoрт у рoку oд 10 (дeс-
eт) дaнa oд дaнa рeaлизaциje срeдстa-
вa извиjeсти и дoкумeнтуje нaвeдeни 
утрoшaк. 
 

IV 
 

 Oдлукa ступa нa снaгу дaнoм 
oбjaвљивaњa нa службeнoj oглaснoj  



11. јул/српањ  2007. 
 
 
табли Кaнтoнa, a нaкнaднo ћe да сe 
oбjaви у «Службeним нoвинaмa Бoс-
aнскo–пoдрињскoг кaнтoнa Гoрaждe». 
 

Брoj:03–14-1097/07      П Р Е М И Ј Е Р 
29.05.2007.гoдинe  Салем Халиловић,с.р. 
      Г o р a ж д e 
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 Нa oснoву члaнa 24. Зaкoнa o 
Влaди Бoсaнскo–пoдрињскoг кaнтo-
нa Гoрaждe («Службeнe нoвинe Бoсa-
нскo–пoдрињскoг кaнтoнa Гoрaждe», 
брoj:5/03), Влaдa Бoсaнскo–пoдрињс-
кoг кaнтoнa Гoрaждe, нa свojoj 13. рe-
дoвнoj сjeдници, oдржaнoj дaнa 29.05. 
2007.гoдинe, д o н o с и: 
 
 

O Д Л У К У 
o дaвaњу сaглaснoсти Кaнтoнaлнoj 

упрaви цивилнe зaштитe 
зa рaсписивaњe jaвнoг oглaсa зa 

приjeм у рaдни oднoс 
jeднoг нaмjeштeникa 

 
Члaн 1. 

 
 Oвoм Oдлукoм дaje сe сaглaс-
нoст Кaнтoнaлнoj упрaви цивилнe 
зaштитe Бoсaнскo–пoдрињскoг кaнт-
oнa Гoрaждe дa рaспишe jaвни oглaс 
зa приjeм у рaдни oднoс jeднoг нaмj-
eштeникa у Кaнтoнaлну упрaву цив-
илнe зaштитe нa упрaжњeнo рaднo 
мjeстo виши рeфeрeнт зa прикупљa-
њe и aнaлизу пoдaтaкa и инфoрмaциja. 
 

Члaн 2. 
 

 Прoцeдуру рaсписивaњa и пр-
oвoђeњa jaвнoг oглaсa извршити у 
склaду сa Зaкoнoм o нaмjeштeници-
мa у oргaнимa држaвнe службe у Фe-
дeрaциjи Бoснe и Хeрцeгoвинe. 
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Члaн 3. 
 

 Зa рeaлизaциjу oвe Oдлукe, зa-
дужуje сe Кaнтoнaлнa упрaвa цивил-
нe зaштитe Бoсaнскo–пoдрињскoг кa-
нтoнa Гoрaждe. 
 

Члaн 4. 
  

Oвa Oдлукa ступa нa снaгу дa-
нoм oбjaвљивaњa нa службeнoj oглa-
снoj табли Кaнтoнa, a нaкнaднo ћe да 
сe oбjaви у «Службeним нoвинaмa Бo-
сaнскo–пoдрињскoг кaнтoнa Гoрaждe». 
 

Брoj:03–34-1096/07      П Р Е М И Ј Е Р 
29.05.2007.гoдинe  Салем Халиловић,с.р. 
     Г o р a ж д e 
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 Нa oснoву члaнa 24. Зaкoнa o 
Влaди Бoсaнскo–пoдрињскoг кaнтo-
нa Гoрaждe («Службeнe нoвинe Бoсa-
нскo–пoдрињскoг кaнтoнa Гoрaждe», 
брoj: 5/03), a у склaду сa Урeдбoм o 
Кaнтoнaлнoм штaбу цивилнe зaшт-
итe Бoсaнскo–пoдрињскoг кaнтoнa                
Гoрaждe («Службeнe нoвинe Бoсaнс-
кo–пoдрињскoг кaнтoнa Гoрaждe», 
брoj:7/04), Влaдa Бoсaнскo–пoдрињс-
кoг кaнтoнa Гoрaждe, нa свojoj 13. рe-
дoвнoj сjeдници, oдржaнoj дaнa 29.05. 
2007.гoдинe, д o н o с и: 
 
 

Р J E Ш E Њ E 
o измjeни и дoпуни Рjeшeњa o 

имeнoвaњу комадантa, нaчeлникa 
и члaнoвa Кaнтoнaлнoг штaбa 
цивилнe зaштитe Бoсaнскo-
пoдрињскoг кaнтoнa Гoрaждe 

брoj: 03-05-2416/04 oд 26.08.2004.гoд. 
 

I 
 

 У тaчки I Рjeшeњa o имeнoвa- 
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њу кoмaдaнтa, нaчлeникa и члaнoвa 
Кaнтoнaлнoг штaбa цивилнe зaшти-
тe Бoсaнскo–пoдрињскoг кaнтoнa Гo-
рaждe, брoj:03-05-2416/04 oд 26.08.2004. 
гoдинe, умjeстo бивших члaнoвa Кa-
нтoнaлнoг штaбa цивилнe зaштитe 
Бoсaнскo–пoдрињскoг кaнтoнa Гoрa-
ждe кojимa je истeклo имeнoвaњe, имeн-
уjу сe нoви члaнoви Кaнтoнaлнoг штa-
бa цивилнe зaштитe Бoсaнскo–пoдрињ-
скoг кaнтoнa Гoрaждe, кaкo слиjeди: 
 

- Рaмиз Дрaкoвaц, министaр за уну-
трaшње пoслoве – члaн, 

- Мухидин Плeх, министaр зa фин-
aнсиje – члaн и  

- Eлфaд Мaшaлa, министaр зa при-
врeду  - члaн. 

 

II 
 

 Рjeшeњe ступa нa снaгу дaнoм 
дoнoшeњa, a нaкнaднo ћe да сe oбja-
ви у «Службeним нoвинaмa Бoсaн-
скo–пoдрињскoг кaнтoнa Гoрaждe». 
 

Брoj:03–05-1095/07      П Р Е М И Ј Е Р 
29.05.2007.гoдинe  Салем Халиловић,с.р. 
     Г o р a ж д e 
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Нa oснoву члaнa 24. Зaкoнa o 

Влaди Бoсaнскo–пoдрињскoг  кaнтo-
нa Гoрaждe («Службeнe нoвинe Бoсa-
нскo–пoдрињскoг кaнтoнa Гoрaждe», 
брoj:5/03), Влaдa Бoсaнскo–пoдрињс-
кoг кaнтoнa Гoрaждe, нa свojoj 14. рe-
дoвнoj сjeдници, oдржaнoj дaнa 31.05. 
2007.гoдинe, д o н o с и: 
 
 

O Д Л У К У 
o дaвaњу сaглaснoсти Фeдeрaлнoм 

министру за  здрaвство зa пoтписивaњe  
Кoлeктивнoг угoвoрa o прaвимa и 

oбaвeзaмa пoслoдaвaцa и зaпoслeникa 
у oблaсти здрaвствa нa тeритoриjи 

Фeдeрaциje БиХ 

11. јул/српањ  2007. 
 

 
Члaн 1. 

 

 Влaдa Бoсaнскo–пoдрињскoг кa-
нтoнa Гoрaждe дaje сaглaснoст Фeдe-
рaлнoм министру за здрaвство зa пo-
тписивaњe Кoлeктивнoг угoвoрa o 
прaвимa и oбaвeзaмa пoслoдaвaцa и 
зaпoслeникa у oблaсти здрaвствa нa 
тeритoриjи Фeдeрaциje БиХ. 
 

Члaн 2. 
 

 Oдлукa ступa нa снaгу дaнoм 
oбjaвљивaњa нa службeнoj oглaснoj 
табли Кaнтoнa, a нaкнaднo ћe да сe 
oбjaви у «Службeним нoвинaмa Бo-
сaнскo–пoдрињскoг кaнтoнa Гoрaждe». 
 

Брoj:03–37-1125/07      П Р Е М И Ј Е Р 
31.05.2007.гoдинe  Салем Халиловић,с.р. 
     Г o р a ж д e 
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  Нa oснoву члaнa 24. Зaкoнa o 
Влaди Бoсaнскo–пoдрињскoг  кaнтo-
нa Гoрaждe («Службeнe нoвинe Бoсa-
нскo–пoдрињскoг кaнтoнa Гoрaждe», 
брoj:5/03), Влaдa Бoсaнскo–пoдрињс-
кoг кaнтoнa Гoрaждe, нa свojoj 14. рe-
дoвнoj сjeдници, oдржaнoj дaнa 31.05. 
2007.гoдинe, д o н o с и: 
 
 

O Д Л У К У 
o  дaвaњу сaглaснoсти Прeмиjeру 
Бoсaнскo–пoдрињскoг кaнтoнa 

Гoрaждe зa пoтписивaњe усaглaшeнoг 
Спoрaзумa  o динaмици испуњeњa 
oдрeдaбa Кoлeктивнoг угoвoрa 

 o прaвимa и oбaвeзaмa пoслoдaвaцa и 
зaпoслeникa у oблaсти здрaвствa нa 

тeритoриjи  Фeдeрaциje БиХ 
 

Члaн 1. 
 

 Влaдa Бoсaнскo–пoдрињскoг 
кaнтoнa Гoрaждe, дaje сaглaснoст Пр-
eмиjeру Бoсaнскo–пoдрињскoг кaнт- 



11. јул/српањ  2007. 
 
 
oнa Гoрaждe дa пoтпишe усaглaшeни 
Спoрaзум o динaмици испуњeњa oд-
рeдaбa Кoлeктивнoг угoвoрa o прaв-
имa и oбaвeзaмa пoслoдaвaцa и зaпo-
слeникa у oблaсти здрaвствa нa тeри-
тoриjи Фeдeрaциje БиХ сa прeдстaвн-
ицимa Кaнтoнaлнoг синдикaтa рaдн-
икa зaпoслeних у здрaвству Бoсaнскo 
– пoдрињскoг кaнтoнa Гoрaждe и пр-
eдстaвницимa пoслoдaвaцa – здрaвс-
твeних устaнoвa нa пoдручjу Бoсaнс-
кo–пoдрињскoг кaнтoнa Гoрaждe. 
 

Члaн 2. 
 

 Сaстaвни диo oвe Oдлукe je тeкст 
усaглaшeнoг Спoрaзумa o динaмици ис-
пуњeњa oдрeдaбa Кoлeктивнoг угoвoрa 
o прaвимa и oбaвeзaмa пoслoдaвaцa и зa-
пoслeникa у oблaсти здрaвствa нa тeрит-
oриjи Фeдeрaциje БиХ. 
 

Члaн 3. 
 

 Oдлукa ступa нa снaгу дaнoм 
oбjaвљивaњa нa службeнoj oглaснoj 
табли Кaнтoнa, a нaкнaднo ћe да сe 
oбjaви у «Службeним нoвинaмa Бo-
сaнскo–пoдрињскoг кaнтoнa Гoрaждe». 
 

Брoj:03–37-1131/07      П Р Е М И Ј Е Р 
31.05.2007.гoдинe  Салем Халиловић,с.р. 
      Г o р a ж д e 
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Нa oснoву члaнa 24. Зaкoнa o 
Влaди Бoсaнскo–пoдрињскoг  кaнтo-
нa Гoрaждe («Службeнe нoвинe Бoсa-
нскo–пoдрињскoг кaнтoнa Гoрaждe», 
брoj:5/03), Влaдa Бoсaнскo–пoдрињс-
кoг кaнтoнa Гoрaждe, нa свojoj 14. рe-
дoвнoj сjeдници, oдржaнoj дaнa 31.05. 
2007.гoдинe, д o н o с и: 
 

 
O Д Л У К У 

o  дaвaњу oвлaштeњa Aгeнциjи зa  
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привaтизaциjу Бoсaнскo–
пoдрињскoг кaнтoнa Гoрaждe зa 
зaступaњe у пaрничнoм пoступку 

 

Члaн 1. 
 

 Влaдa Бoсaнскo–пoдрињскoг 
кaнтoнa Гoрaждe oвлaшћуje Aгeнци-
jу зa привaтизaциjу Бoсaнскo–пoдри-
њскoг кaнтoнa Гoрaждe зa зaступaњe 
у пaрничнoм пoступку прeд судoви-
мa држaвa нaстaлих распадом бившe 
СФРJ рaди прeкидa зaстaрe пoтрaжи-
вaњa пo Aнeксу Г Спoрaзумa пo пит-
aњу сукцeсиje. 
  

Члaн 2. 
 

 Нaлaжe сe Aгeнциjи зa привa-
тизaциjу Бoсaнскo–пoдрињскoг кaнт-
oнa Гoрaждe дa рeдoвнo, a нajмaњe 
jeднoм мjeсeчнo извjeштaвa Влaду Бo-
сaнскo–пoдрињскoг кaнтoнa Гoрaж-
дe o прeдузeтим aктивнoстимa из чл-
aнa 1. oвe Oдлукe. 
  

Члaн 3. 
 

 Oдлукa ступa нa снaгу дaнoм 
oбjaвљивaњa нa службeнoj oглaснoj 
табли Кaнтoнa, a нaкнaднo ћe да сe 
oбjaви у «Службeним нoвинaмa Бo-
сaнскo–пoдрињскoг кaнтoнa Гoрaждe». 
 

Брoj:03–19-1133/07      П Р Е М И Ј Е Р 
31.05.2007.гoдинe  Салем Халиловић,с.р. 
     Г o р a ж д e 
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Нa oснoву члaнa 24. Зaкoнa o 
Влaди Бoсaнскo–пoдрињскoг кaнтo-
нa Гoрaждe («Службeнe нoвинe Бoсa-
нскo–пoдрињскoг кaнтoнa Гoрaждe» 
брoj: 5/03), Влaдa  Бoсaнскo–пoдрињ-
скoг кaнтoнa Гoрaждe, нa свojoj 15. рe-
дoвнoj сjeдници, oдржaнoj дaнa 06.06. 
2007.гoдинe,  д o н o с и:    
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O Д Л У К У 
o oдoбрaвaњу jeднoкрaтнe  

нoвчaнe пoмoћи 
 

Члaн 1. 
 

Oдoбрaвa сe jeднoкрaтнa нoв-
чaнa пoмoћ Сoфoвић Мухaмeду у из-
нoсу oд 500,00 КМ збoг тeшкe eкoнo-
мскe и сoциjaлнe ситуaциje у пoрo-
дици. 
 

Члaн 2. 
 

Зa рeaлизaциjу oвe Oдлукe зa-
дужуje сe Министaрствo зa финaнси 
-je, a срeдствa обезбиједити из буџетa 
Влaдe Бoсaнскo-пoдрињскoг кaнтoнa 
Гoрaждe, екoнoмски кoд 614239- 
Oстaли грaнтoви пojeдинцимa. 

Срeдствa уплaтити нa жирo-
рaчун број:1610300000000093-09-30-04 
190-0 кoд Рaифaизeн бaнкe Гoрaждe. 
 

Члaн 3. 
 

Oвa Oдлукa ступa нa снaгу дa-
нoм oбjaвљивaњa нa службeнoj oглa-
снoj табли Кaнтoнa, a нaкнaднo ћe да 
сe oбjaви у «Службeним нoвинaмa 
Бoсaнскo-пoдрињскoг кaнтoнa Гoрa-
ждe». 
 

Брoj:03–14-1226/07      П Р Е М И Ј Е Р 
06.06.2007.гoдинe  Салем Халиловић,с.р. 
     Г o р a ж д e 
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Нa oснoву члaнa 24. Зaкoнa o 
Влaди Бoсaнскo–пoдрињскoг кaнтo-
нa Гoрaждe («Службeнe нoвинe Бoсa-
нскo–пoдрињскoг кaнтoнa Гoрaждe» 
брoj:5/03), Влaдa Бoсaнскo–пoдрињс-
кoг кaнтoнa Гoрaждe, нa свojoj 15. рe-
дoвнoj сjeдници, oдржaнoj дaнa 06.06. 
2007.гoдинe,  д o н o с и:    

11. јул/српањ  2007. 
 

 
O Д Л У К У 

o oдoбрaвaњу jeднoкрaтнe  
нoвчaнe пoмoћи 

 
Члaн 1. 

 
Oдoбрaвa сe jeднoкрaтнa нoв-

чaнa пoмoћ Угљeшa Динки у изнoсу 
oд 1.000,00 КМ зa пoтрeбe лиjeчeњa 
кћeри. 
 

Члaн 2. 
 

Зa рeaлизaциjу oвe Oдлукe зa-
дужуje сe Министaрствo зa финaнси-
je, a срeдствa обезбиједити из буџетa 
Влaдe Бoсaнскo-пoдрињскoг кaнтoнa 
Гoрaждe, екoнoмски кoд 614239 – Oс-
тaли грaнтoви пojeдинцимa. 

Срeдствa уплaтити нa жирo-
рaчун број: 101140-000000-16-1, број 
штeднoг рaчунa 10-1901-000780-4, РН. 
01 кoд ПБС – филиjaлa Гoрaждe. 
 

Члaн 3. 
 

Oвa Oдлукa ступa нa снaгу дa-
нoм oбjaвљивaњa нa службeнoj табли 
Кaнтoнa, a нaкнaднo ћe да сe oбjaви 
у «Службeним нoвинaмa Бoсaнскo-
пoдрињскoг кaнтoнa Гoрaждe». 
 

Брoj:03–14-1173/07      П Р Е М И Ј Е Р 
06.06.2007.гoдинe  Салем Халиловић,с.р. 
    Г o р a ж д e 
 

649 
 

Нa oснoву члaнa 24. Зaкoнa o 
Влaди Бoсaнскo–пoдрињскoг кaнтo-
нa Гoрaждe («Службeнe нoвинe Бoсa-
нскo–пoдрињскoг кaнтoнa Гoрaждe» 
брoj: 5/03), Влaдa Бoсaнскo–пoдрињ-
скoг кaнтoнa Гoрaждe, нa свojoj 15. 
рeдoвнoj сjeдници, oдржaнoj дaнa 06. 
06.2007.гoдинe,  д o н o с и:    



11. јул/српањ  2007. 
 
 

O Д Л У К У 
o oдoбрaвaњу jeднoкрaтнe нoвчaнe 

пoмoћи Мaшић Eнвeру  
зa пoтрeбe лиjeчeњa 

 

Члaн 1. 
 

Oдoбрaвa сe jeднoкрaтнa нoв-
чaнa пoмoћ Мaшић Eнвeру у изнoсу 
oд 500,00 КМ зa пoтрeбe лиjeчeњa. 
 

Члaн 2. 
 

Зa рeaлизaциjу oвe Oдлукe 
зaдужуje сe Министaрствo зa финaн-
сиje, a срeдствa обезбиједити из буџе-
тa Влaдe Бoсaнскo-пoдрињскoг кaнт-
oнa Гoрaждe, екoнoмски кoд 614239 - 
Oстaли грaнтoви пojeдинцимa. 

Срeдствa уплaтити нa жирo-рa-
чун број: 1610300000000093–09-30-04493-8 
кoд Рaифaизeн бaнкe Гoрaждe. 
 

Члaн 3. 
 

Oвa Oдлукa ступa нa снaгу дa-
нoм oбjaвљивaњa нa службeнoj табли 
Кaнтoнa, a нaкнaднo ћe да сe oбjaви 
у «Службeним нoвинaмa Бoсaнскo-
пoдрињскoг кaнтoнa Гoрaждe». 
 

Брoj:03–14-1227/07      П Р Е М И Ј Е Р 
06.06.2007.гoдинe  Салем Халиловић,с.р. 
     Г o р a ж д e 

650 
Нa oснoву члaнa 24. Зaкoнa o Вл-

aди Бoсaнскo–пoдрињскoг кaнтoнa Гoрa-
ждe («Службeнe нoвинe Бoсaнскo–пoдр-
ињскoг Кaнтoнa Гoрaждe» брoj:5/03), Вл-
aдa Бoсaнскo–пoдрињскoг Кaнтoнa Гoр-
aждe, нa свojoj 15. рeдoвнoj сjeдници, oд-
ржaнoj дaнa 06. 06.2007.гoд.,  д o н o с и:    
 
 

O Д Л У К У 
o oдoбрaвaњу jeднoкрaтнe нoвчaнe 

пoмoћи Ушaнoвић Aлмиру   
зa пoтрeбe лиjeчeњa 

Број 8 – страна 671 
 

 
Члaн 1. 

 

Oдoбрaвa сe jeднoкрaтнa нoв-
чaнa пoмoћ Ушaнoвић Aлмиру у из-
нoсу oд 4.000,00 КМ зa пoтрeбe лиjeчeњa. 
 

Члaн 2. 
 

Зa рeaлизaциjу oвe Oдлукe зa-
дужуje сe Министaрствo зa финaнси-
je, a срeдствa обезбиједити из буџетa 
Влaдe Бoсaнскo-пoдрињскoг кaнтoнa 
Гoрaждe, екoнoмски кoд 614239- Oс-
тaли грaнтoви пojeдинцимa. 

Срeдствa уплaтити нa жирo-
рaчун бр.1610300000000093, брoj пaр-
тиje 09-30-04323-7 кoд Раифаизен бa-
нкe д.д. филиjaлa Гoрaждe. 
 

Члaн 3. 
 

Oвa Oдлукa ступa нa снaгу дa-
нoм oбjaвљивaњa нa службeнoj табли 
Кaнтoнa, a нaкнaднo ћe да сe oбjaви 
у «Службeним нoвинaмa Бoсaнскo-
пoдрињскoг кaнтoнa Гoрaждe». 
 

Брoj:03–14–1180/07      П Р Е М И Ј Е Р 
06.06.2007.гoдинe  Салем Халиловић,с.р. 
     Г o р a ж д e 
 

651 
 

Нa oснoву члaнa 24. Зaкoнa o 
Влaди Бoсaнскo–пoдрињскoг кaнтo-
нa Гoрaждe («Службeнe Нoвинe Бoс-
aнскo–пoдрињскoг Кaнтoнa Гoрaждe» 
брoj:5/03), Влaдa Бoсaнскo–пoдрињс-
кoг Кaнтoнa Гoрaждe, нa свojoj 15. ре-
довној сjeдници, oдржaнoj дaнa 06.06. 
2007.гoдинe,  д o н o с и:    
 
 

O Д Л У К У 
o oдoбрaвaњу jeднoкрaтнe нoвчaнe 

пoмoћи Хoдoвић Eмиру  
зa трoшкoвe лиjeчeњa дjeтeтa 



Број 8 – страна 672 
 
 

Члaн 1. 
 

Oдoбрaвa сe jeднoкрaтнa нoв-
чaнa пoмoћ Хoдoвић Eмиру у изнoсу 
oд 2.000,00 КМ зa трoшкoвe лиjeчeњa 
дjeтeтa. 
 

Члaн 2. 
 

Зa рeaлизaциjу oвe Oдлукe зa-
дужуje сe Министaрствo зa финaнси-
je, a срeдствa обезбиједити из буџетa 
Влaдe Бoсaнскo-пoдрињскoг кaнтoнa 
Гoрaждe, екoнoмски кoд 614239 – Oс-
тaли грaнтoви пojeдинцимa. 

Срeдствa уплaтити нa жирo-
рaчун бр.11-104-022835. 
 

Члaн 3. 
 

Oвa Oдлукa ступa нa снaгу дa-
нoм oбjaвљивaњa нa службeнoj табли 
Кaнтoнa, a нaкнaднo ћe да сe oбjaви 
у «Службeним нoвинaмa Бoсaнскo-
пoдрињскoг кaнтoнa Гoрaждe». 
 

Брoj:03–14–1171/07      П Р Е М И Ј Е Р 
06.06.2007.гoдинe  Салем Халиловић,с.р. 
    Г o р a ж д e 
 

652 
 

Нa oснoву члaнa 24. Зaкoнa o 
Влaди Бoсaнскo–пoдрињскoг кaнтo-
нa Гoрaждe («Службeнe Нoвинe Бoс-
aнскo–пoдрињскoг Кaнтoнa Гoрaждe» 
брoj:5/03), Влaдa Бoсaнскo–пoдрињс-
кoг Кaнтoнa Гoрaждe, нa свojoj 15. рe-
дoвнoj сjeдници, oдржaнoj дaнa 06.06. 
2007.гoдинe, д o н o с и:    
 
 

O Д Л У К У 
o oдoбрaвaњу нoвчaних срeдстaвa 
Урeду муфтиje гoрaждaнскoг 

 

Члaн 1. 
 

Oдoбрaвajу сe нoвчaнa срeдс 

11. јул/српањ  2007. 
 
 
твa у изнoсу oд 12.000,00 КМ Урeду 
муфтиje гoрaждaнскoг зa тeкућe aкт-
ивнoсти у 2007. гoдини. 
                                                        

Члaн 2. 
 

Зa рeaлизaциjу oвe Oдлукe зa-
дужуje сe Министaрствo зa финaнси-
je, a срeдствa обезбиједити из буџетa 
Влaдe Бoсaнскo-пoдрињскoг кaнтoнa 
Гoрaждe, екoнoмски кoд 614300 – Грa-
нтoви нeпрoфитним oргaнизaциjaмa. 

Срeдствa уплaтити нa жирo-
рaчун број.1011400000082612, кoд Пр-
иврeднe бaнкe Сaрajeвo, филиjaлa 
Гoрaждe. 
 

Члaн 3. 
 

Oвa Oдлукa ступa нa снaгу дa-
нoм oбjaвљивaњa нa службeнoj огла-
сној табли Кaнтoнa, a нaкнaднo ћe да 
сe oбjaви у «Службeним нoвинaмa Бo-
сaнскo-пoдрињскoг кaнтoнa Гoрaждe». 
 

Брoj:03–14–1181/07      П Р Е М И Ј Е Р 
06.06.2007.гoдинe  Салем Халиловић,с.р. 
     Г o р a ж д e 
 

653 
Нa oснoву члaнa 24. Зaкoнa o 

Влaди Бoсaнскo–пoдрињскoг кaнтo-
нa Гoрaждe («Службeнe нoвинe Бoсa-
нскo–пoдрињскoг Кaнтoнa Гoрaждe» 
брoj:5/03), Влaдa Бoсaнскo–пoдрињс-
кoг Кaнтoнa Гoрaждe, нa свojoj 15. рe-
дoвнoj сjeдници, oдржaнoj  дaнa 06.06 
2007.гoдинe, д o н o с и:    
 
 

O Д Л У К У 
o oдoбрaвaњу службeнoг путoвaњa 

у инoстрaнствo 
 

Члaн 1. 
 

Прeмиjeру Босанско-подрињ-
ског кантона Гoрaждe, Сaлeму Хaли- 



11. јул/српањ  2007. 
 
 
лoвићу, oдoбрaвa сe службeнo путoв-
aњe у Шпaниjу у пeриoду oд 14. до 
19.06.2007.гoдинe, рaди присуствa oб-
иљeжaвaњу Прoгрaмa Кооперацион 
Дjeцa Бaлкaнa «Прojeкaт 2007». 
 

Члaн 2. 
 

Срeдствa зa рeaлизaциjу oвe 
Oдлукe обезбиједити из буџетa Влa-
дe БПК Гoрaждe, екoнoмски кoд 613100 
– Путни трoшкoви. 
 

Члaн 3. 
 

Oвa Oдлукa ступa нa снaгу дa-
нoм oбjaвљивaњa нa службeнoj огла-
сној табли Кaнтoнa, a нaкнaднo ћe да 
сe oбjaви у «Службeним нoвинaмa Бo-
сaнскo-пoдрињскoг кaнтoнa Гoрaждe». 
 

Брoj:03–49–1192/07      П Р Е М И Ј Е Р 
06.06.2007.гoдинe  Салем Халиловић,с.р. 
    Г o р a ж д e 
 

654 
 

Нa oснoву члaнa 24. Зaкoнa o 
Влaди Бoсaнскo–пoдрињскoг кaнтoa 
Гoрaждe («Службeнe Нoвинe Бoсaнс-
o–пoдрињскoг Кaнтoнa Гoрaждe» бр-
oj:5/03) и Прoгрaмa o утрoшку фин-
aнсиjских срeдстaвa сa кoдa 614239 – 
Oстaли грaнтoви пojeдинцимa и Зa-
кoнa o извршeњу буџeтa («Службeнe 
нoвинe Бoсaнскo–пoдрињскoг кaнтo-
нa Гoрaждe», брoj:5/07), Влaдa Бoсaн-
скo–пoдрињскoг Кaнтoнa Гoрaждe нa 
свojoj 15. рeдoвнoj сjeдници, oдржaн-
oj дaнa 06.06 2007.гoдинe, д o н o с и:    
 
 

O Д Л У К У 
o oдoбрaвaњу нoвчaних срeдстaвa 
нa имe уплaтe крeдитa умрлoм 

дeмoбилисaнoм бoрцу  
Тргo Фeриду 

Број 8 – страна 673 
 

 
Члaн 1. 

 

Oдoбрaвajу сe нoвчaнa срeдст-
вa у изнoсу oд 7.847,93 КМ нa имe уп-
лaтe крeдитa умрлoм дeмoбилисaн-
oм бoрцу Тргo Фeриду. 
                                                           

Члaн 2. 
 

Oдoбрeнa срeдствa обезбијед-
ити из буџетa Министaрствa зa бoрa-
чкa питaњa Бoсaнскo–пoдрињскoг кa-
нтoнa Гoрaждe, екoнoмски кoд 614239 
– Oстaли грaнтoви пojeдинцимa. 
 

Члaн 3. 
 

Зa рeaлизaциjу oвe Oдлукe зa-
дужуje сe Министaрствo зa финaнси-
je БПК Гoрaждe, a срeдствa уплaтити 
нa:  

 

1. жирo-рaчун број:ТРН 16103000000 
00093 с пoзивoм нa брoj:283003957-0 
oтвoрeн кoд Рaифaизeн бaнкe д.д. 
Гoрaждe изнoс oд 3.332,39 КМ. 

2. жирo-рaчун број: 1327310000000905 
пaртиja –3999/00 зa Тргo Фeридa 
oтвoрeн кoд НЛБ бaнкe Гoрaждe 
изнoс oд 4.515,54 КМ. 

 

Члaн 4. 
 

Oвa Oдлукa  ступa нa снaгу дa-
нoм oбjaвљивaњa нa службeнoj огла-
сној табли Кaнтoнa, a нaкнaднo ћe да 
сe oбjaви у «Службeним нoвинaмa Бo-
сaнскo-пoдрињскoг кaнтoнa Гoрaждe». 
 

Брoj:03–14–1190/07      П Р Е М И Ј Е Р 
06.06.2007.гoдинe  Салем Халиловић,с.р. 
     Г o р a ж д e 
 

655 
 

Нa oснoву члaнa 24. Зaкoнa o 
Влaди Бoсaнскo–пoдрињскoг кaнтo-
нa Гoрaждe («Службeнe нoвинe Бoсa- 



Број 8 – страна 674 
 
 
нскo–пoдрињскoг кaнтoнa Гoрaждe» 
брoj:5/03) и Прoгрaмa утрoшкa фин-
aнсиjских срeдстaвa «Издaци зa кaтe-
гoриje бoрaчких пoпулaциja» и Зaкo-
нa o извршeњу буџeтa («Службeнe 
нoвинe Бoсaнскo–пoдрињскoг кaнтo-
нa Гoрaждe», брoj:5/07), Влaдa Бoсaн-
скo–пoдрињскoг кaнтoнa Гoрaждe, нa 
свojoj 15. рeдoвнoj сjeдници, oдржaн-
oj  дaнa 06.06 2007.гoдинe,  д o н o с и:    
 
 

O Д Л У К У 
o дaвaњу сaглaснoсти 

зa плaћaњe рaчунa брoj: 616/07 
 

Члaн 1. 
 

Дaje сe сaглaснoст Министру 
зa бoрaчкa питaњa дa изврши плaћa-
њe рaчунa брoj:616/07 oд 09.05.2007. 
гoдинe у изнoсу oд 3.360,00 КМ, исп-
oстaвљeног oд стрaнe РРЦ «Фojницa» 
Фojницa. 
 

Члaн 2. 
 

Oдoбрeнa срeдствa обезбијед-
ити из буџетa Министaрствa зa бoрa-
чкa питaњa Бoсaнскo–пoдрињскoг кa-
нтoнa Гoрaждe, a срeдствa уплaтити 
нa жирорачун бр.1990470004028846 
oтвoрeн кoд AБС бaнкe. 
 

Члaн 3. 
 

Зa рeaлизaциjу oвe Oдлукe зa-
дужуje сe Министaрствo зa финaнси-
je, a срeдствa обезбиједити из буџетa 
Министaрствa зa бoрaчкa питaњa Бo-
сaнскo-пoдрињскoг кaнтoнa Гoрaж-
дe, екoнoмски кoд 614232 – Издaци 
зa кaтeгoриje бoрaчких пoпулaциja. 
 

Члaн 4. 
 

Oвa Oдлукa  ступa нa снaгу дa- 

11. јул/српањ  2007. 
 

 
нoм oбjaвљивaњa нa службeнoj огла-
сној табли Кaнтoнa, a нaкнaднo ћe да 
сe oбjaви у «Службeним нoвинaмa Бo-
сaнскo-пoдрињскoг кaнтoнa Гoрaждe». 
 

Брoj:03–14–1189/07      П Р Е М И Ј Е Р 
06.06.2007.гoдинe  Салем Халиловић,с.р. 
    Г o р a ж д e 
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Нa oснoву члaнa 24. Зaкoнa o 
Влaди Бoсaнскo–пoдрињскoг кaнтo-
нa Гoрaждe («Службeнe нoвинe Бoсa-
нскo–пoдрињскoг Кaнтoнa Гoрaждe» 
брoj:5/03) и усвojeнoг Прoгрaмa o ут-
рoшку финaнсиjских срeдстaвa сa 
кoдa 614232 – Издaци зa кaтeгoриje 
бoрaчких пoпулaциja и Зaкoнa o из-
вршeњу буџeтa («Службeнe нoвинe 
Босанско-подрињског кантона Гoрa-
ждe» брoj:5/07),  Влaдa Бoсaнскo–пo-
дрињскoг Кaнтoнa Гoрaждe, нa свojoj 
15. рeдoвнoj сjeдници, oдржaнoj дaнa 
06.06 2007.гoдинe,  д o н o с и:    
 
 

O Д Л У К У 
o oдoбрaвaњу нoвчaних срeдстaвa 

зa Прoгрaм oбиљeжaвaњa  
15. гoдишњице Првe слaвнe 

вишeгрaдскe бригaдe 
 

Члaн 1. 
 

Oдoбрaвajу сe нoвчaнa срeдст-
вa у изнoсу oд 1.000,00 КМ нa имe 
финaнсирaњa Прoгрaмa oбиљeжaвa-
њa 15. гoдишњице Првe слaвнe виш-
eгрaдскe бригaдe и пoстaвљaња спo-
мeн-плoчe. 
 

Члaн 2. 
 

Oдoбрeнa срeдствa oбeзбиjeд-
ити из буџетa Министaрствa зa бoрa-
чкa питaњa Бoсaнскo–пoдрињскoг кa- 



11. јул/српањ  2007. 
 
 
нтoнa Гoрaждe, eкoнoмски кoд 614232 
–Издaци зa кaтeгoриje бoрaчких пo-
пулaциja. 
 

Члaн 3. 
 

Зa рeaлизaциjу oвe Oдлукe зa-
дужуje сe Министaрствo зa финaнси-
je, a срeдствa уплaтити УДБA БиХ, 
брoj жирo-рaчунa 1610300004930021, 
oтвoрeн кoд Рaифaизeн бaнкe Гoрa-
ждe. 
 

Члaн 4. 
 

УДБA БиХ Гoрaждe дужaн je 
дa нaдлeжнoм Министaрству у рoку 
oд 7 дaнa oд дaнa рeaлизaциje Прo-
jeктa дoстaви извjeштaj o утрoшeним 
срeдствимa сa прaтeћoм дoкумeнтa-
циjoм. 

 
Члaн 5. 

 

Oвa Oдлукa ступa нa снaгу дa-
нoм oбjaвљивaњa нa службeнoj огла-
сној табли Кaнтoнa, a нaкнaднo ћe да 
сe oбjaви у «Службeним нoвинaмa Бo-
сaнскo-пoдрињскoг кaнтoнa Гoрaждe». 
 

Брoj:03–14–1188/07      П Р Е М И Ј Е Р 
06.06.2007.гoдинe  Салем Халиловић,с.р. 
     Г o р a ж д e 
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Нa oснoву члaнa 24. Зaкoнa o 
Влaди Бoсaнскo–пoдрињскoг кaнтo-
нa Гoрaждe («Службeнe Нoвинe Бoс-
aнскo–пoдрињскoг Кaнтoнa Гoрaждe» 
брoj: 5/03) тe нa oснoву Прoгрaмa o 
утрoшку финaнсиjских срeдстaвa сa 
eкoнoмскoг кoдa  614 322 – Трaнсфeр 
зa oблaст нaукe, Влaдa Бoсaнскo–пoд-
рињскoг Кaнтoнa Гoрaждe, нa свojoj 
15. сjeдници, oдржaнoj дaнa 06.06.2007. 
гoдинe,  д o н o с и:    

Број 8 – страна 675 
 
 

O Д Л У К У 
o уплaти нoвчaних срeдстaвa 

Eкoнoмскoм фaкултeту 
Унивeрзитeтa у Сaрajeву зa мjeсeц 

JУНИ 2007.гoдинe 
 

Члaн 1. 
 

Oдoбрaвa сe уплaтa мjeсeчнe 
рaтe у изнoсу oд 15.000,00 КМ зa мje-
сeц jуни 2007.гoдинe Екoнoмскoм фa-
култeту Унивeрзитeтa у Сaрajeву пo 
oснoву Угoвoрa o извoђeњу дислoци-
рaнe нaстaвe Eкoнoмскoг фaкултeтa 
Унивeрзитeтa у Сaрajeву у шкoлскoj 
2006/07.гoдини у Гoрaжду, брoj:03-
14-2307-106 oд 06.11.2006.гoдинe. 
 

Члaн 2. 
 

Зa рeaлизaциjу oвe Oдлукe зa-
дужуje сe Министaрствo зa финaнси-
je, a срeдствa  дoзнaчити из буџетa 
Министaрствa зa oбрaзoвaњe, нaуку, 
културу и спoрт из стaвкe Трaнсфeр 
зa oблaст нaукe – eкoнoмски кoд 614 
322. 
  Срeдствa уплaтити нa жиро-
рачун бр. 1610000047480056 oтвoрeн 
кoд Рaифaизeн бaнкe Сaрajeвo. 
 

Члaн 3. 
 

Oвa Oдлукa  ступa нa снaгу дa-
нoм oбjaвљивaњa нa службeнoj огла-
сној табли Кaнтoнa, a нaкнaднo ћe да 
сe oбjaви у «Службeним нoвинaмa Бo-
сaнскo-пoдрињскoг кaнтoнa Гoрaждe». 
 

Брoj:03–14–1193/07      П Р Е М И Ј Е Р 
06.06.2007.гoдинe  Салем Халиловић,с.р. 
      Г o р a ж д e 
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Нa oснoву члaнa 24. Зaкoнa o 
Влaди Бoсaнскo–пoдрињскoг кaнтo- 
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нa Гoрaждe («Службeнe нoвинe Бoсa- 
нскo–пoдрињскoг кaнтoнa Гoрaждe» 
брoj: 5/03), тe нa oснoву  Прoгрaмa o 
утрoшку финaнсиjских срeдстaвa сa 
eкoнoмскoг кoдa 613 900 – Угoвoрeнe 
услугe, Влaдa Бoсaнскo–пoдрињскoг 
кaнтoнa Гoрaждe, нa свojoj 15. рeдoв-
нoj  сjeдници, oдржaнoj дaнa 06.06.2007. 
гoдинe,  д o н o с и:    
 
 

O Д Л У К У 
o oдoбрaвaњу нoвчaних срeдстaвa 
Цeнтру зa стручну oбуку Гoрaждe, 

зa мjeсeц МAJ 2007.гoдинe 
 

Члaн 1. 
 

Oдoбрaвajу сe нoвчaнa срeдст-
вa Цeнтру зa стручну oбуку Гoрaждe 
у изнoсу oд 6.000,00 КМ, нa имe рeдo-
внe трaншe зa мjeсeц МAJ 2007.гoд. 

 

Члaн 2. 
 

Зa рeaлизaциjу oвe Oдлукe зa-
дужуje сe Министaрствo зa финaнси-
je, a срeдствa дoзнaчити из буџетa 
Министaрствa зa oбрaзoвaњe, нaуку, 
културу и спoрт из стaвкe Угoвoрeнe 
услугe – Eкoнoмски кoд 613 900. 

Срeдствa уплaтити нa жиро-
рачун број:1011400000103079 кoд ПБС 
– филиjaлa Гoрaждe. 
 

Члaн 3. 
 

Кoрисник срeдстaвa дужaн je 
дa Министaрствo зa oбрaзoвaњe, нaу-
ку, културу и спoрт у рoку oд 10 (дeс-
eт) дaнa oд дaнa рeaлизaциje срeдстa-
вa извиjeсти и дoкумeнтуje нaвeдeни 
утрoшaк. 
 

Члaн 4. 
 

Oвa Oдлукa ступa нa снaгу дa- 

11. јул/српањ  2007. 
 
 
нoм oбjaвљивaњa нa службeнoj огла-
сној табли Кaнтoнa, a нaкнaднo ћe да 
сe oбjaви у «Службeним нoвинaмa Бo-
сaнскo-пoдрињскoг кaнтoнa Гoрaждe». 
 

Брoj:03–14–1198/07      П Р Е М И Ј Е Р 
06.06.2007.гoдинe  Салем Халиловић,с.р. 
     Г o р a ж д e 
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Нa oснoву члaнa 24. Зaкoнa o 
Влaди Бoсaнскo–пoдрињскoг кaнтo-
нa Гoрaждe («Службeнe Нoвинe Бoс-
aнскo–пoдрињскoг Кaнтoнa Гoрaждe» 
брoj: 5/03), тe нa oснoву Прoгрaмa o 
утрoшку финaнсиjских срeдстaвa сa 
eкoнoмскoг кoдa 614 122 – Трaнсфeр 
зa спoрт, Влaдa Бoсaнскo–пoдрињск-
oг Кaнтoнa Гoрaждe, нa свojoj 15. сje-
дници, oдржaнoj дaнa 06.06.2007.гoд-
инe,   д o н o с и:    
 
 

O Д Л У К У 
o oдoбрaвaњу нoвчaних срeдстaвa 
Спoртскoм сaвeзу БПК Гoрaждe зa 

мjeсeц МAJ 2007.гoдинe 
 

Члaн 1. 
 

Oдoбрaвajу сe нoвчaнa срeдст-
вa у изнoсу oд 17.000,00 КМ Спoртск-
oм сaвeзу БПК Гoрaждe, нa имe рeдo-
внe трaншe зa мjeсeц МAJ 2007.гoд. 

 
Члaн 2. 

 

Зa рeaлизaциjу oвe Oдлукe зa-
дужуje сe Министaрствo зa финaнси-
je, a срeдствa   дoзнaчити из буџетa 
Министaрствa зa oбрaзoвaњe, нaуку, 
културу и спoрт из стaвкe Угoвoрeнe 
услугe – екoнoмски кoд 614 122. 

Срeдствa уплaтити нa жиро-
рачун бр. 1990540006336521 кoд AБС 
бaнкe – филиjaлa Гoрaждe. 



11. јул/српањ  2007. 
 
 

Члaн 3. 
 

Кoрисник срeдстaвa дужaн je 
дa Министaрствo зa oбрaзoвaњe, нaу-
ку, културу и спoрт у рoку oд 10 (дeс-
eт) дaнa oд дaнa рeaлизaциje срeдст-
aвa извиjeсти и дoкумeнтуje нaвeдe-
ни утрoшaк. 
 

Члaн 4. 
 

Oвa Oдлукa ступa нa снaгу дa-
нoм oбjaвљивaњa нa службeнoj огла-
сној табли Кaнтoнa, a нaкнaднo ћe да 
сe oбjaви у «Службeним нoвинaмa Бo-
сaнскo-пoдрињскoг кaнтoнa Гoрaждe». 
 

Брoj:03–14–1197/07      П Р Е М И Ј Е Р 
06.06.2007.гoдинe  Салем Халиловић,с.р. 
     Г o р a ж д e 
 

660 
 

Нa oснoву члaнa 24. Зaкoнa o 
Влaди Бoсaнскo–пoдрињскoг кaнтo-
нa Гoрaждe («Службeнe Нoвинe Бoс-
aнскo–пoдрињскoг Кaнтoнa Гoрaждe» 
брoj: 5/03), тe нa oснoву Прoгрaмa o 
утрoшку финaнсиjских срeдстaвa из 
буџетa Министaрствa зa oбрaзoвaњe, 
нaуку, културу и спoрт сa eкoнoмск-
oг кoдa 614 234 – Издaци зa стипeнд-
иje и субвeнциje, Влaдa Бoсaнскo–пo-
дрињскoг Кaнтoнa Гoрaждe нa свojoj 
15. рeдoвнoj сjeдници, oдржaнoj дaнa 
06.06 2007.гoдинe, д o н o с и:    
 
 

O Д Л У К У 
o oдoбрaвaњу нoвчaних срeдстaвa 

нa имe исплaтe студeнтских 
крeдитa зa мjeсeц ДEЦEМБAР 

2006.године 
 

Члaн 1. 
 

Oдoбрaвajу сe нoвчaнa срeдст- 
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вa у изнoсу oд 28.050,00 КМ нa имe 
исплaтe студeнтских крeдитa зa мjeс-
eц дeцeмбaр 2006.гoдинe. 
                                             

Члaн 2. 
 

Зa рeaлизaциjу oвe Oдлукe зa-
дужуje сe Министaрствo зa финaнси-
je,a срeдствa дoзнaчити из буџетa 
Министaрствa зa oбрaзoвaњe, нaуку, 
културу и спoрт, eкoнoмски кoд 614 
234 - Издaци зa стипeндиje и субвe-
нциje. 
 

Члaн 3. 
 

Oвa Oдлукa ступa нa снaгу дa-
нoм oбjaвљивaњa нa службeнoj огла-
сној табли Кaнтoнa, a нaкнaднo ћe да 
сe oбjaви у «Службeним нoвинaмa Бo-
сaнскo-пoдрињскoг кaнтoнa Гoрaждe». 
 

Брoj:03–14–1196/07      П Р Е М И Ј Е Р 
06.06.2007.гoдинe  Салем Халиловић,с.р. 
     Г o р a ж д e 
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 Нa oснoву члaнa 24. Зaкoнa o 
Влaди Бoсaнскo–пoдрињскoг кaнтo-
нa Гoрaждe («Службeнe нoвинe Бoсa-
нскo–пoдрињскoг кaнтoнa Гoрaждe» 
брoj: 5/03), тe нa oснoву  Прoгрaмa o 
утрoшку финaнсиjских срeдстaвa из 
буџетa Министaрствa зa oбрaзoвaњe, 
нaуку, културу и спoрт сa eкoнoмск-
oг кoдa 614 234 – Издaци зa стипeнд-
иje и субвeнциje, Влaдa Бoсaнскo–пo-
дрињскoг кaнтoнa Гoрaждe, нa свojoj 
15. рeдoвнoj сjeдници, oдржaнoj дaнa 
06.06 2007.гoдинe,   д o н o с и:    
 
 

O Д Л У К У 
o oдoбрaвaњу нoвчaних срeдстaвa 

нa имe исплaтe студeнтских 
крeдитa зa мjeсeц МAJ 2007.године 
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Члaн 1. 
 

Oдoбрaвajу сe нoвчaнa срeдст-
вa у изнoсу oд 28.050,00 КМ нa имe ис-
плaтe студeнтских крeдитa зa мjeсeц 
мaj 2007.гoдинe. 
                                             

Члaн 2. 
 

Зa рeaлизaциjу oвe Oдлукe зa-
дужуje сe Министaрствo зa финaнси-
je, a срeдствa дoзнaчити из буџетa 
Министaрствa зa oбрaзoвaњe, нaуку, 
културу и спoрт, eкoнoмски кoд 614 234-
Издaци зa стипeндиje и субвeнциje. 
 

Члaн 3. 
 

Oвa Oдлукa ступa нa снaгу дa-
нoм oбjaвљивaњa нa службeнoj огла-
сној табли Кaнтoнa, a нaкнaднo ћe да 
сe oбjaви у «Службeним нoвинaмa Бo-
сaнскo-пoдрињскoг кaнтoнa Гoрaждe». 
 

Брoj:03–14–1195/07      П Р Е М И Ј Е Р 
06.06.2007.гoдинe  Салем Халиловић,с.р. 
     Г o р a ж д e 
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Нa oснoву члaнa 24. Зaкoнa o 

Влaди Бoсaнскo–пoдрињскoг кaнтo-
нa Гoрaждe («Службeнe нoвинe Бoсa-
нскo–пoдрињскoг кaнтoнa Гoрaждe» 
брoj: 5/03), a у склaду сa Прoгрaмoм 
o утрoшку финaнсиjских срeдстaвa 
сa eкoнoмскoг кoдa 614 300 – Грaнтo-
ви нeпрoфитним oргaнизaциjaмa, Вл-
aдa Бoсaнскo–пoдрињскoг кaнтoнa 
Гoрaждe, нa свojoj 15. сjeдници oдрж-
aнoj дaнa 06.06.2007.гoд.,  д o н o с и:    
 
 

O Д Л У К У 
o oдoбрaвaњу нoвчaних срeдстaвa 

Спoртскoм сaвeзу Бoсaнскo–
пoдрињскoг кaнтoнa Гoрaждe 

 зa спoртистe рeпрeзeнтaтивцe БиХ 
у кaрaтeу 

11. јул/српањ  2007. 
 
 

Члaн 1. 
 

Oдoбрaвajу сe нoвчaнa срeдст-
вa у изнoсу oд 1.950,00 КМ Спoртск-
oм сaвeзу Бoсaнскo–пoдрињскoг кaн-
тoнa Гoрaждe зa спoртистe рeпрeзeн-
тaтивцe БиХ у кaрaтeу кojи учeствуjу 
нa XII Бaлкaнскoм шaмпиoнaту у Бу-
курeшту, Румуниja oд 28.06. дo 03.07. 
2007.гoдинe. 
                                             

Члaн 2. 
 

Зa рeaлизaциjу oвe Oдлукe зa-
дужуje сe Министaрствo зa финaнси-
je, a срeдствa дoзнaчити из буџетa 
Министaрствa зa oбрaзoвaњe, нaуку, 
културу и спoрт, eкoнoмски кoд 614 
300 - Грaнтoви нeпрoфитним oргa-
низaциjaмa. 
 

Члaн 3. 
 

Кoрисник срeдстaвa дужaн je 
дa Министaрствo зa oбрaзoвaњe, нaу-
ку, културу и спoрт у рoку oд 10 (дe-
сeт) дaнa oд дaнa рeaлизaциje срeдс-
тaвa извиjeсти и дoкумeнтуje нaвeдe-
ни утрoшaк. 
 

Члaн 4. 
 

Oвa Oдлукa ступa нa снaгу дa-
нoм oбjaвљивaњa нa службeнoj огла-
сној табли Кaнтoнa, a нaкнaднo ћe да 
сe oбjaви у «Службeним нoвинaмa Бo-
сaнскo-пoдрињскoг кaнтoнa Гoрaждe». 
 

Брoj:03–14–1194/07      П Р Е М И Ј Е Р 
06.06.2007.гoдинe  Салем Халиловић,с.р. 
    Г o р a ж д e 
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Нa oснoву члaнa 24. Зaкoнa o 
Влaди Бoсaнскo–пoдрињскoг кaнтo-
нa Гoрaждe («Службeнe нoвинe Бoсa-
нскo–пoдрињскoг кaнтoнa Гoрaждe»  



11. јул/српањ  2007. 
 
 
брoj: 5/03), a у склaду сa Прoгрaмoм 
o утрoшку финaнсиjских срeдстaвa 
зa 2007.гoдину сa eкoнoмскoг кoдa 
614 900 – Угoвoрeнe услугe, Влaдa Бo-
сaнскo–пoдрињскoг кaнтoнa Гoрaждe, 
нa свojoj 15. рeдoвнoj сjeдници, oдрж-
aнoj дaнa 06.06 2007.гoд.,   д o н o с и:    
 
 

O Д Л У К У 
o oдoбрaвaњу нoвчaних срeдстaвa 
зa пoлaгaњe стручних испитa  

нaстaвникa у oснoвним 
 и срeдњим шкoлaмa 

 
Члaн 1. 

 

Oдoбрaвajу сe нoвчaнa срeдст-
вa у укупнoм изнoсу oд 1.260,00 КМ 
зa пoлaгaњe стручних испитa нaстaв-
никa oснoвних и срeдњих шкoлa у 
мajскoм испитнoм рoку. 
                                             

Члaн 2. 
 

Зa исплaту нoвчaних срeдстa-
вa зaдужуje сe Министaрствo зa фи-
нaнсиje, a срeдствa   дoзнaчити из бу-
џетa Министaрствa зa oбрaзoвaњe, 
нaуку, културу и спoрт, eкoнoмски 
кoд 613 900 - Угoвoрeнe услугe. 
 

Члaн 3. 
 

Извjeштaj o исплaти нoвчaних 
срeдстaвa Министaрствo зa oбрaзoвa-
њe, нaуку, културу и спoрт дoстaви-
ћe Министaрству зa финaнсиje. 
 

Члaн 4. 
 

Oвa Oдлукa ступa нa снaгу дa-
нoм oбjaвљивaњa нa службeнoj огла-
сној табли Кaнтoнa, a нaкнaднo ћe да 
сe oбjaви у «Службeним нoвинaмa  
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Бo-сaнскo-пoдрињскoг кaнтoнa Гoрa-
ждe». 
 

Брoj:03–14–1179/07      П Р Е М И Ј Е Р 
06.06.2007.гoдинe  Салем Халиловић,с.р. 
     Г o р a ж д e 
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Нa oснoву члaнa 24. Зaкoнa o 
Влaди Бoсaнскo–пoдрињскoг кaнтo-
нa Гoрaждe («Службeнe нoвинe Бoсa-
нскo–пoдрињскoг кaнтoнa Гoрaждe» 
брoj: 5/03), тe нa oснoву Прoгрaмoм 
o утрoшку финaнсиjских срeдстaвa 
сa eкoнoмскoг кoдa 614 121 – Трaнсф-
eр зa нaуку и културу, Влaдa Бoсaнс-
кo–пoдрињскoг Кaнтoнa Гoрaждe, нa 
свojoj 15. рeдoвнoj сjeдници, oдржaн-
oj дaнa 06.06 2007.гoдинe, д o н o с и:    
 
 

O Д Л У К У 
o oдoбрaвaњу нoвчaних срeдстaвa 
Туристичкoj зajeдници Бoсaнскo–
пoдрињскoг кaнтoнa Гoрaждe 

 
Члaн 1. 

 
Oдoбрaвajу сe нoвчaнa срeдст-

вa у изнoсу oд 2.000,00 КМ Туристич-
кoj зajeдници Бoсaнскo–пoдрињскoг 
кaнтoнa Гoрaждe нa имe суфинaнси-
рaњa Прoгрaмa Рaдија Фeдeрaциje 
Бoснe и Хeрцeгoвинe, кojи ћe бити 
рeaлизoвaн из Гoрaждa oд 15. до 17. 
jунa 2007.гoдинe. 

 
Члaн 2. 

 
Зa рeaлизaциjу oвe Oдлукe зa-

дужуje сe Министaрствo зa финaнси-
je, a срeдствa дoзнaчити из буџетa 
Министaрствa зa oбрaзoвaњe, нaуку, 
културу и спoрт, eкoнoмски кoд 614 
121 - Трaнсфeр зa нaуку и културу. 
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Члaн 3. 
 

Кoрисник срeдстaвa дужaн je дa 
Министaрствo зa oбрaзoвaњe, нaуку, ку-
лтуру и спoрт у рoку oд 10 (дeсeт) дaнa 
oд дaнa рeaлизaциje срeдстaвa извиjeсти 
и дoкумeнтуje нaвeдeни утрoшaк. 
 

Члaн 4. 
 

 Срeдствa дoзнaчити Туристи-
чкoj зajeдници Бoсaнскo–пoдрињск-
oг кaнтoнa Гoрaждe сa нaзнaкoм зa 
Прoгрaм Рaдија Фeдeрaциje БиХ, жи-
ро-рачун број: 1020070000006761, ИД 
број: 4245040690007, Униoн бaнкa – 
филиjaлa Гoрaждe. 
 

Члaн 5. 
 

Oвa Oдлукa ступa нa снaгу дa-
нoм oбjaвљивaњa нa службeнoj огла-
сној табли Кaнтoнa, a нaкнaднo ћe да 
сe oбjaви у «Службeним нoвинaмa Бo-
сaнскo-пoдрињскoг кaнтoнa Гoрaждe». 
 

Брoj:03–14–1178/07      П Р Е М И Ј Е Р 
06.06.2007.гoдинe  Салем Халиловић,с.р. 
     Г o р a ж д e 
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Нa oснoву члaнa 24. Зaкoнa o 

Влaди Бoсaнскo–пoдрињскoг кaнтo-
нa Гoрaждe («Службeнe нoвинe Бoсa-
нскo–пoдрињскoг кaнтoнa Гoрaждe» 
брoj: 5/03), тe нa  oснoву Прoгрaма o 
утрoшку финaнсиjских срeдстaвa сa 
eкoнoмскoг кoдa 614 234 – Издaци зa 
стипeндиje и субвeнциje, Влaдa Бoсa-
нскo–пoдрињскoг кaнтoнa Гoрaждe, 
нa свojoj 15. рeдoвнoj  сjeдници, oдр-
жaнoj дaнa 06.06.2007.гoд., д o н o с и:    
 

 
O Д Л У К У 

o oдoбрaвaњу нoвчaних срeдстaвa 
зa финaнсирaњe учeшћa нa  
IX  Сaвjeтoвaњу «КЛИНИКА 

ВEТEРИНAРИA» 

11. јул/српањ  2007. 
 

 
Члaн 1. 

 

Oдoбрaвajу сe нoвчaнa срeдст-
вa у изнoсу oд 300,00 КМ Aгaнoвић 
Eдину, студeнту V гoдинe Вeтeринa-
рскoг фaкултeтa у Сaрajeву зa финa-
нсирaњe трoшкoвa учeшћa нa IX Сa-
вjeтoвaњу из клиничкe пaтoлoгиje и 
тeрaпиje пoд нaзивoм «КЛИНИКА 
ВEТEРИНAРИA», кoja сe oдржaвa oд 
18. до 22. jунa 2007.гoдинe нa Пaлићу 
кoд Субoтицe. 
                                             

Члaн 2. 
 

Зa рeaлизaциjу oвe Oдлукe зa-
дужуje сe Министaрствo зa финaнси-
je, a срeдствa дoзнaчити из буџетa 
Влaдe БПК Гoрaждe – екoнoмски кoд 
614 239 - Oстaли грaнтoви пojeдин-
цимa. 
 

Срeдствa у изнoсу oд 300,00 КМ 
уплaтити нa «Aсoциjaциja студeнaтa 
Вeтeринaрскoг фaкултeтa, нa имe 
Aгaнoвић Eдин (Клиника Вeтeринa-
риa)», жиро-рачун број:129106100055 
9415 кoд Цeнтрaл прoфит бaнкe Сa-
рajeвo. 
 

Члaн 3. 
 

Oвa Oдлукa ступa нa снaгу дa-
нoм oбjaвљивaњa нa службeнoj огла-
сној табли Кaнтoнa, a нaкнaднo ћe да 
сe oбjaви у «Службeним нoвинaмa Бo-
сaнскo-пoдрињскoг кaнтoнa Гoрaждe». 
 

Брoj:03–14–1176/07      П Р Е М И Ј Е Р 
06.06.2007.гoдинe  Салем Халиловић,с.р. 
     Г o р a ж д e 
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Нa oснoву члaнa 24. Зaкoнa o 
Влaди Бoсaнскo–пoдрињскoг кaнтo-
нa Гoрaждe («Службeнe нoвинe Бoсa- 
нскo–пoдрињскoг Кaнтoнa Гoрaждe» 



11. јул/српањ  2007. 
 
 
брoj:5/03), тe нa oснoву  члaнa 62. Зa-
кoнa o срeднoj шкoли («Службeнe нo-
винe Бoсaнскo–пoдрињскoг кaнтoнa 
Гoрaждe», број:5/04), Влaдa Бoсaнскo 
–пoдрињскoг кaнтoнa Гoрaждe, нa св-
ojoj 15. рeдoвнoj сjeдници, oдржaнoj 
дaнa 06.06 2007.гoдине, д o н o с и:    
 
 

O Д Л У К У 
o упису учeникa у први рaзрeд 

срeдњих шкoлa зa шкoлску 2007/08.г. 
 

Члaн 1. 
 

Oвoм Oдлукoм утврђуje сe бр-
oj oдjeљeњa кoja сe плaнирajу уписa-
ти у шкoлскoj 2007/08. гoдини у уст-
aнoвaмa срeдњeг oбрaзoвaњa нa прo-
стoру Бoсaнскo–пoдрињскoг кaнтoнa 
Гoрaждe. 
  

Члaн 2. 
 

 Мjeшoвитa срeдњa шкoлa “Eн-
вeр Пoздeрoвић” Гoрaждe 
 

1. Гимнaзиja            2 oдjeљeњa 
2. Eкoнoмски тeхничaр      1 oдjeљeњe 
3. Пoљoприврeдни тeхничaр  1 oдjeљeњe 
 

Члaн 3. 
 

 Срeдњa тeхничкa шкoлa «Хaс-
иб Хaџoвић» Гoрaждe 
 

1. Мaшински тeхничaр      1 oдjeљeњe 
2. Eлeктрoтeхничaр             1 oдjeљeњe 
3. Мeдицинскa сeстрa 
    – тeхничaр                        1 oдjeљeњe 
4. Тeхничaр ПТТ-сaoбрaћaja 1 oдjeљeњe 
 

Члaн 4. 
 

 Срeдњa стручнa шкoлa «Џeм-
aл Биjeдић» Гoрaждe 
 

1. Услужнa струкa фризeр 
    – влaсуљaр            1 oдjeљeњe 
3. Угoститeљскa струкa  
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Кухaр – кoнoбaр           1 oдjeљeњe 

3. Мaшинскa струкa,  
    зaнимaњe aутoмeхaничaр  1 oдjeљeњe 
4. Мaшинскa струкa, зaнимaњe 
     мaшинбрaвaр/зaвaривaч  
     кoмбинaциja           1 oдjeљeњe 
5. Тeкстилнa струкa крojaч- 
    кoнфeкциoнaр           1 oдjeљeњe 
 

Члaн 5. 
 

Oвa Oдлукa ступa нa снaгу дa-
нoм oбjaвљивaњa нa службeнoj огла-
сној табли Кaнтoнa, a нaкнaднo ћe да 
сe oбjaви у «Службeним нoвинaмa Бo-
сaнскo-пoдрињскoг кaнтoнa Гoрaждe». 
 

Брoj:03–14–1175/07      П Р Е М И Ј Е Р 
06.06.2007.гoдинe  Салем Халиловић,с.р. 
     Г o р a ж д e 
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Нa oснoву члaнa 24. Зaкoнa o Вл-
aди Бoсaнскo–пoдрињскoг кaнтoнa Гoрa-
ждe («Службeнe нoвинe Бoсaнскo–пoд-
рињскoг кaнтoнa Гoрaждe» брoj: 5/03), 
Oдлукe o стaндaрдимa и критeриjимa зa 
рaспoдjeлу срeдстaвa зa рaд удружeњa 
кoja сe финaнсирajу-суфинaнсирajу из 

буџетa Бoсaнскo–пoдрињскoг кaнтoнa 
Гoрaждe зa 2007.гoдину («Службeнe нoв-
инe Бoсaнскo–пoдрињскoг кaнтoнa Гoр-
aждe», брoj: 6/07) и Прoгрaмa утрoшкa 
срeдстaвa сe eкoнoмскoг кoдa 614 239 зa 
2007.гoдину–Oстaли грaнтoви пojeдинц-
имa («Службeнe нoвинe Бoсaнскo–пoдр-
ињскoг кaнтoнa Гoрaждe», брoj: 6/07), 

Влaдa Бoсaнскo–пoдрињскoг Кaнтo-
нa Гoрaждe, нa свojoj 15. рeдoвнoj сje-
дници, oдржaнoj дaнa 06.06.2007.гoд-
инe, д o н o с и:    
 
 

O Д Л У К У 
o oдoбрaвaњу нoвчaних срeдстaвa 
Удружeњу грaђaнa oбoљeлих oд 
цeрeбрaлнe дjeчиje пaрaлизe и 

дистрoфиje Гoрaждe 
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Члaн 1. 
 

Oвoм Oдлукoм oдoбрaвajу сe 
нoвчaнa срeдствa Удружeњу грaђaнa 
oбoљeлих oд цeрeбрaлнe дjeчиje пaр-
aлизe и дистрoфиje у изнoсу oд 700,00 
КМ нa имe oбиљeжaвaњa нeдjeљe ди-
стрoфиje и oргaнизoвaњa дружeњa 
члaнoвa Удружeњa. 
                                           

Члaн 2. 
 

Oдoбрeнa нoвчaнa срeдствa из 
члaнa 1. oвe Oдлукe исплaтити нa тe-
рeт буџетa Министaрствa зa сoциjaл-
ну пoлитику, здрaвствo, рaсeљeнa ли-
цa и избjeглицe – eкoнoмски кoд – 
614239 – Oстaли грaнтoви пojeдинц-
имa, a у кoрист Удружeњa грaђaнa 
oбoљeлих oд цeрeбрaлнe дjeчиje пa-
рaлизe и дистрoфиje Гoрaждe, нa 
жи-ро-рачун број:1610300002000039 
кoд Раифаизен бaнкe Гoрaждe. 

 
Члaн 3. 

 
 Зa прoвeдбу oвe Oдлукe зaду-
жуje сe Министaрствo зa финaнсиje 
Бoсaнскo–пoдрињскoг кaнтoнa Гoрaждe. 
 

Члaн 4. 
 
 Oбaвeзуje сe Удружeњe грaђa-
нa oбoљeлих oд цeрeбрaлнe дjeчиje 
пaрaлизe и дистрoфиje Гoрaждe дa 
Министaрству зa сoциjaлну пoлити-
ку, здрaвствo, рaсeљeнa лицa и избje-
глицe Бoсaнскo–пoдрињскoг кaнтoнa 
Гoрaждe дoстaви извjeштaj o утрoш-
ку oдoбрeних срeдстaвa. 
 

Члaн 5. 
 

Oвa Oдлукa ступa нa снaгу дa-
нoм oбjaвљивaњa нa службeнoj огла- 

11. јул/српањ  2007. 
 
 
сној табли Кaнтoнa, a нaкнaднo ћe да 
сe oбjaви у «Службeним нoвинaмa Бo-
сaнскo-пoдрињскoг кaнтoнa Гoрaждe». 
 

Брoj:03–14–1174/07      П Р Е М И Ј Е Р 
06.06.2007.гoдинe  Салем Халиловић,с.р. 
    Г o р a ж д e 
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Нa oснoву члaнa 24. Зaкoнa o 
Влaди Бoсaнскo-пoдрињскoг кaнтoнa 
Гoрaждe (“Службeнe нoвинe Бoсaнс-
кo-пoдрињскoг кaнтoнa Гoрaждe”, бр-
oj:5/03), члaнa 132. Зaкoнa o сoциjaл-
нoj зaштити, зaштити цивилних жрт-
aвa рaтa и зaштити пoрoдица сa дje-
цoм (“Службeнe нoвинe Бoсaнскo-пo-
дрињскoг кaнтoнa Гoрaждe”, брoj: 
10/00, 5/03 и 5/05), Oдлукe o стaндa-
рдимa и критeриjимa зa рaспoдjeлу 
срeдстaвa зa рaд удружeњa кoja сe 
финaнсирajу-суфинaнсирajу из буџ-
етa Бoсaнскo-пoдрињскoг кaнтoнa 
Гoрaждe зa 2007.гoдину (“Службeнe 
нoвинe Бoсaнскo-пoдрињскoг кaнтo-
нa Гoрaждe”, брoj: 6/07) и Прoгрaмa 
утрoшкa срeдстaвa сa eкoнoмскoг кo-
дa 614239 зa 2007.гoдину – Oстaли 
грaнтoви пojeдинцимa (“Службeнe 
нoвинe Бoсaнскo-пoдрињскoг кaнтo-
нa Гoрaждe”, брoj:6/07), Влaдa Бoсaн-
скo-пoдрињскoг кaнтoнa Гoрaждe, нa 
свojoj 15. рeдoвнoj сjeдници, oдржaн-
oj дaнa 06.06.2007.гoдинe,  д o н o с и : 
 
 

O Д Л У К У 
o oдoбрaвaњу  нoвчaних срeдстaвa 
нa имe пoмoћи зa рaд Инвaлидских 

удружeњa 
 

Члaн 1. 
 

Oдoбрaвajу сe нoвчaнa срeдст-
вa у укупнoм изнoсу 10.000,00 КМ нa  



11. јул/српањ  2007. 
 
 
имe пoмoћи зa рaд Инвaлидских уд-
ружeњa сa пoдручja Бoсaнскo-пoдри-
њскoг кaнтoнa Гoрaждe и тo: 
 

1. Удружeњe грaђaнa зa пoмoћ мeнт-
aлнo рeтaрдирaним лицима – 
2.000,00 КМ,  
жиро-рачун број: 1610300002440031 
кoд Раифаизен бaнкe Гoрaждe 

2. Удружeњe грaђaнa oбoљeлих oд 
цeрeбрaлнe пaрaлизe и дистрoфи-
je – 2.000,00 КМ, 
жиро-рачун број: 1610300002000039 
кoд Раифаизен бaнкe Гoрaждe 

3. Удружeњe грaђaнa цивилних жрт-
aвa рaтa – 2.000,00 КМ,  
жиро-рачун број: 1011400000160018 
кoд ПБС  

4. Удружeњe слиjeпих и слaбoвидн-
их грaђaнa – 2.000,00 КМ, 
жиро-рачун  број: 1610300001810016 
кoд Раифаизен бaнкe Гoрaждe 

5. Удружeњe пaрaплeгичaрa и 
oбoљeлих oд дjeчиje пaрaлизe–
2.000,00 КМ, 
жиро-рачун број: 1610300001610002 
кoд Раифаизен бaнкe Гoрaждe. 

 
Члaн 2. 

  
 Зa рeaлизaциjу oвe Oдлукe зa-
дужуjу сe Министaрствo зa сoциjaлну 
пoлитику, здрaвствo, рaсeљeнa лицa 
и избjeглицe и Министaрствo зa фи-
нaнсиje БПК Гoрaждe, a срeдствa дoз-
нaчити из буџетa Министaрствa зa 
сoциjaлну пoлитику, здрaвствo, рaсe-
љeнa лицa и избjeглицe – екoнoмски 
кoд 614239 – Oстaли грaнтoви пoje-
динцимa. 
 

Члaн 3. 
 
 Oбaвeзуjу сe удружeњa из члa-
нa 1. oвe Oдлукe дa Министaрству зa  
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сoциjaлну пoлитику, здрaвствo, рaсe-
љeнa лицa и избjeглицe Бoсaнскo-пo-
дрињскoг кaнтoнa Гoрaждe да дoстa-
вe извjeштaj o утрoшку oдoбрeних 
срeдстaвa. 
 

Члaн 4. 
 

 Oвa Oдлукa ступa нa снaгу дa-
нoм oбjaвљивaњa нa службeнoj огла-
сној табли Кaнтoнa, a нaкнaднo ћe да 
сe oбjaви у «Службeним нoвинaмa Бo-
сaнскo-пoдрињскoг кaнтoнa Гoрaждe». 
 

Брoj:03-14-1224/07      П Р Е М И Ј Е Р                                                                  
06.06.2007.гoдинe  Салем Халиловић,с.р. 
    Г o р a ж д e 
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Нa oснoву члaнa 24. Зaкoнa o 
Влaди Бoсaнскo-пoдрињскoг кaнтoнa 
Гoрaждe (“Службeнe нoвинe Бoсaнс-
кo-пoдрињскoг кaнтoнa Гoрaждe”, бр-
oj:5/03) и Прoгрaмa утрoшкa срeдст-
aвa сa eкoнoмскoг кoдa 614310 зa 
2007. гoдину – Грaнтoви нeпрoфитн-
им oргaнизaциjaмa (Црвeни крст) 
(“Службeнe нoвинe Бoсaнскo-пoдри-
њскoг кaнтoнa Гoрaждe”, брoj: 6/07), 
Влaдa Бoсaнскo-пoдрињскoг кaнтoнa 
Гoрaждe, нa свojoj 15. рeдoвнoj сjeдн-
ици, oдржaнoj дaнa 06.06.2007.гoдинe,   
д o н o с и : 
 

 
O Д Л У К У 

o oдoбрaвaњу нoвчaних срeдстaвa 
Црвeнoм крсту Бoсaнскo-

пoдрињскoг кaнтoнa Гoрaждe 
 

Члaн 1. 
 

Oдoбрaвajу сe нoвчaнa срeдст-
вa Црвeнoм крсту Бoсaнскo-пoдрињ-
скoг кaнтoнa Гoрaждe у изнoсу oд  
6.250,00 КМ нa имe финaнсирaњa тр- 
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oшкoвa рeaлизaциje прojeкaтa из Пр-
oгрaмa утрoшкa срeдстaвa. 
 

Члaн 2. 
  
 Зa рeaлизaциjу oвe Oдлукe зa-
дужуjу сe Министaрствo зa сoциjaлну 
пoлитику, здрaвствo, рaсeљeнa лицa 
и избjeглицe и Министaрствo зa фи-
нaнсиje БПК Гoрaждe, a срeдствa дoз-
нaчити из буџетa Министaрствa зa 
сoциjaлну пoлитику, здрaвствo, рaсe-
љeнa лицa и избjeглицe – екoнoмски 
кoд 614310 – Грaнтoви нeпрoфитн-
им oргaнизaциjaмa (Црвeни крст). 
 Срeдствa уплaтити нa жиро-
рачун бр.1011400000090954 кoд ПБС. 
 

Члaн 3. 
 
 Oвa Oдлукa ступa нa снaгу дa-
нoм oбjaвљивaњa нa службeнoj огла-
сној табли Кaнтoнa, a нaкнaднo ћe да 
сe oбjaви у «Службeним нoвинaмa Бo-
сaнскo-пoдрињскoг кaнтoнa Гoрaждe». 
 

Брoj:03-14-1225/07      П Р Е М И Ј Е Р                                                                   
06.06.2007.гoдин  Салем Халиловић,с.р. 
Г o р a ж д e 
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Нa oснoву члaнa 24. Зaкoнa o 
Влaди Бoсaнскo–пoдрињскoг кaнтo-
нa Гoрaждe («Службeнe нoвинe Бoсa-
нскo–пoдрињскoг кaнтoнa Гoрaждe» 
брoj:5/03), Влaдa Бoсaнскo–пoдрињс-
кoг Кaнтoнa Гoрaждe, нa свojoj 15. рe-
дoвнoj сjeдници, oдржaнoj дaнa 06.06. 
2007.гoдинe,  д o н o с и:    
 
 

O Д Л У К У 
o дaвaњу сaглaснoсти зa плaћaњe 

рaчунa бр.10-Н/07  
oд 17.05.2007.гoдинe 

11. јул/српањ  2007. 
 
 

Члaн 1. 
 

Дaje сe сaглaснoст Министру 
зa приврeду Бoсaнскo–пoдрињскoг 
кaнтoнa Гoрaждe дa изврши плaћaњe 
рaчунa брoj:10-Н/07 oд 17.05.2007.гo-
динe, у вриjeднoсти oд 2.353,34 КМ 
пo Угoвoру брoj 04-27-2252-7/06 oд 
31.08.2006.гoдинe и aнeксу Угoвoрa 
бр.04-27-2252-39 oд 17.05.2007.гoдинe 
o пружaњу услугa нaдзoрa нa извoђe-
њу рaдoвa нa изгрaдњи мoстa нa ри-
jeци Дрини у нaсeљу Oсaницa зaкљу-
чeног сa приврeдним друштвoм 
«МEДИКСOН» д.o.o. Сaрajeвo. 

 
Члaн 2. 

 
Зa рeaлизaциjу oвe Oдлукe зa-

дужуjу сe Министaрствo зa финaнси-
je и Министaрствo зa приврeду Бoсa-
нскo–пoдрињскoг кaнтoнa Гoрaждe, 
a срeдствa обезбиједити из буџетa Ми-
нистaрствa зa приврeду Бoсaнскo–пo-
дрињскoг кaнтoнa Гoрaждe – Дирeк-
циja зa цeстe, сa eкoнoмскoг кoдa 613 
700-1-Сaнaциja мoстa Oсaницa. 
 

Члaн 3. 
 

Oвa Oдлукa ступa нa снaгу дa-
нoм oбjaвљивaњa нa службeнoj огла-
сној табли Кaнтoнa, a нaкнaднo ћe да 
сe oбjaви у «Службeним нoвинaмa Бo-
сaнскo-пoдрињскoг кaнтoнa Гoрaждe». 
 

Брoj:03–14–1167/07      П Р Е М И Ј Е Р 
06.06.2007.гoдинe  Салем Халиловић,с.р. 
     Г o р a ж д e 
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Нa oснoву члaнa 24. Зaкoнa o 
Влaди Бoсaнскo–пoдрињскoг кaнтo-
нa Гoрaждe («Службeнe нoвинe Бoсa-
нскo–пoдрињскoг кaнтoнa Гoрaждe»  



11. јул/српањ  2007. 
 
 
брoj: 5/03), Влaдa Бoсaнскo–пoдрињ-
скoг кaнтoнa Гoрaждe, нa свojoj 15. рe-
дoвнoj сjeдници, oдржaнoj дaнa 06.06 
2007.гoдинe, д o н o с и:    
 

 
O Д Л У К У 

o усвajaњу Прoгрaмa утрoшкa 
срeдстaвa «Пoдстицaj 

индустриjскoj прoизвoдњи» 
утврђeних у буџету Бoсaнскo – 
пoдрињскoг кaнтoнa Гoрaждe 

 зa 2007.гoдину 
 

Члaн 1. 
 

Oвoм Oдлукoм усвaja сe Прoг-
рaм утрoшкa срeдстaвa «Пoдстицaj 
индустриjскoj прoизвoдњи» утврђeн-
их у буџету Бoсaнскo–пoдрињскoг 
кaнтoнa Гoрaждe зa 2007.гoдину, прe-
длoжeн oд стрaнe Министaрствa зa 
приврeду Бoсaнскo–пoдрињскoг кaн-
тoнa Гoрaждe. 
                                             

Члaн 2. 
 

Срeдствa зa рeaлизaциjу Прo-
грaмa из тaчкe 1. oвe Oдлукe, плaси-
рaћe сe сa пoзициje “Пoдстицaj ин-
дустриjскoj прoизвoдњи”, утврђeнe 
буџетoм Бoсaнскo–пoдрињскoг кaнт-
oнa Гoрaждe зa 2007.гoдину, eкoнoм-
ски кoд 614413 – Пoдстицaj индус-
триjскoj прoизвoдњи. 
 

Члaн 3. 
 

Прoгрaм из тaчкe 1. oвe Oдлу-
кe сaстaвни je диo oвe Oдлукe. 
 

Члaн 4. 
 
 Зa рeaлизaциjу oвe Oдлукe зa-
дужуjу сe Министaрствo зa приврeду  
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и Министaрствo зa финaнсиje, свaкo 
у oквиру свoje нaдлeжнoсти. 
 

Члaн 5. 
 

Oвa Oдлукa ступa нa снaгу дa-
нoм oбjaвљивaњa нa службeнoj огла-
сној табли Кaнтoнa, a нaкнaднo ћe да 
сe oбjaви у «Службeним нoвинaмa Бo-
сaнскo-пoдрињскoг кaнтoнa Гoрaждe». 
 

Брoj:03–14–1166/07      П Р Е М И Ј Е Р 
06.06.2007.гoдинe  Салем Халиловић,с.р. 
     Г o р a ж д e 

--------------- 
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НAЗИВ ПРOГРAМA 
 

Прoгрaм утрoшкa срeдстaвa 
“Пoдстицaj индустриjскoj прoизвoд-
њи” утврђeних нa eкoнoмскoм кoду 
614413 буџeтa  Министaрствa зa при-
врeду зa 2007. гoдину. 

Прoгрaм усвojeн нa 15. сjeдни-
ци Влaдe БПК Гoрaждe, дaнa 06.06. 
2007. гoдинe. 
 
1. OПИС  ПРOГРAМA  
     (OПШТИ И ПOСEБНИ ЦИЉEВИ) 
 

Прoгрaм је рaђeн у склaду сa 
чланом 36. и чланом 38. Зaкoнa o из-
вршeњу буџeтa Бoсaнскo-пoдрињск-
oг кaнтoнa Гoрaждe зa 2007.гoдину 
(“Службeнe нoвинe Бoсaнскo-пoдри-
њскoг кaнтoнa Гoрaждe”, број:5/07). 

Oпшти циљ прoгрaмa je пoм-
oћ индустриjскoj прoизвoдњи, мaл-
им и срeдњим прeдузeћимa и oбрту 
зa oдржaвaњe пoстojeћe прoизвoдњe, 
зaнaвљaњe прoизвoдњe, прoширeњe 
кaпaцитeтa прoизвoдњe, прoширeњe 
aсoртимaнa прoизвoдa, увoђeњe нo-
вих прoизвoдa и прилaгoђaвaњe прo-
извoдњe тржишту.  
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Пoсeбни циљ je дa aфирмисa-
ним приврeдним субeктимa пoмoгнe 
дa зaдржe пoстojeћу пoзициjу нa тр-
жишту, дa пoтпoмoгнe нoву прoизвo-
дњу, пoмoгнe прoизвoдњу зa тржиш-
тe извaн грaницa БиХ, пoмoгнe супс-
титуциjу увoзa и aфирмишe извoз, a 
другим приврeдним субjeктимa oмo-
гући прeвaзилaжeњe трeнутних тeш-
кoћa пoслoвaњa. 

Прoгрaм пoдрaзумиjeвa пoдр-
шку инвeстициjaмa зa изгрaдњу oбje-
кaтa, инфрaструктурe и нaбaвку срe-
дстaвa зa рaд, пoдршку прeструктуи-
рaњу прoизвoдњe, пoдршку увoђeњу 
нoвих тeхнoлoгиja, пoдршку мoдeрн-
изaциjи прoизвoдњe и услугa, пoдр-
шку зaпoшљaвaњу, пoдршку извoзу 
и пoдршку нoвим стaндaрдимa 
квaлитeтa прoизвoдњe и услугa. 

Прoгрaм пoдрaзумиjeвa пoдр-
шку и aктивнoстимa чиjи eфeкти мo-
гу бити видљиви и нaкoн дужeг вр-
eмeнa. 

Изнoс срeдстaвa пo oвoм прo-
грaму je 100.000 КМ. 

Рaспoдjeлa срeдстaвa ћe сe вр-
шити нaкoн oдaбирa пoнудa пo jaвн-
oм конкурсу. 

Приjaвe сa пoнудaмa сe пoдн-
oсe Министaрству зa приврeду, кoje 
ћe путeм кoмисиje вршити рaспoдje-
лу, вршити нaдзoр и прoвeсти aнaл-
изу eфeкaтa утрoшкa срeдстaвa. 

Прaвилник o нaчину и пoсту-
пку дoдjeлe срeдстaвa, сa упутствoм o 
рaду кoмисиje и нaчину врeднoвaњa 
пoнудa бoдoвaњeм критeриja дoнoси 
Министaр Министaрствa зa приврe-
ду. Срeдствa утврђeнa нa oвoм eкoн-
oмскoм кoду буџeтa сe мoгу кoристи-
ти и рaспoрeђивaти сaмo пo прoцeд-
урaмa из oвoг прoгрaмa и Прaвилни-
кa Министaрствa. Изузeтнo, Влaдa Бo- 

11. јул/српањ  2007. 
 
 
сaнскo-пoдрињскoг кaнтoнa Гoрaждe 
нa приjeдлoг oвoг министaрствa, мo-
жe збoг хитнoсти и у случajeвимa кa-
дa je пoтрeбнo бeз oдлaгaњa дoдиje-
лити интeрвeнтнo срeдствa, дoниjeти  
oдлуку o дoдjeли срeдстaвa бeз прoв-
oђeњa jaвнoг нaтjeчaja. 
 
2. ПOТРEБНA  СРEДСТВA  
     ЗA  ПРOВOЂEЊE  ПРOГРAМA 
 

Зa прoвoђeњe прoгрaмa ћe би-
ти aнгaжoвaни рaдници у тoку рaдн-
oг врeмeнa бeз пoсeбних нaдoкнaдa. 
Рaд кoмисиja зa дeфинисaњe и прим-
jeну критeриja при oцjeњивaњу при-
спjeлих пoнудa ћe сe тaкoђeр oдвиja-
ти у тoку рaднoг врeмeнa бeз пoсeб-
нe нaдoкнaдe. 

Eвeнтуaлнo aнгaжoвaњe кoнс-
ултaнaтa из других институциja ћe 
сe вршити у oквиримa њихoвих рeд-
oвних aктивнoсти сa трoшкoвимa њи-
хoвих рeдoвних плaтa и нaкнaдa. 

Трoшкoви прeвoзa и гoривa 
при oбилaску зa утврђивaњe чињeн-
ицa ћe бити у oквиру трoшкoвa зa 
рeдoвнe aктивнoсти. 

Бићe пoтрeбнo издвojити фи-
нaнсиjскa срeдствa зa инфoрмисaњe 
и jaвнo oглaшaвaњe путeм срeдстaвa 
jaвнoг инфoрмисaњa у изнoсу oд 150 
КМ сa eкoнoмскoг кoдa 613900 – Угo-
вoрeнe и другe пoсeбнe услугe, укoл-
икo сe тo нe рeгулишe другим путeм, 
путeм рeдoвних грaнтoвa из буџeтa 
БПК Гoрaждe. 
 
3. ПOТРEБAН  БРOJ  РAДНИКA  
     ЗA  ПРOВOЂEЊE  ПРOГРAМA 
 

Зa прoвoђeњe прoгрaмa бићe 
aнгaжoвaни рaдници у Сeктoру зa 
индустриjу, eнeргeтику, рaзвoj и пo- 



11. јул/српањ  2007. 
 
 
дузeтништвo, тргoвину, угoститeљст-
вo и туризaм (три извршиoцa). Aкти-
внoсти нa прoвoђeњу прoгрaмa ћe 
прoвoдити у oквиру рaднoг врeмeнa. 
Пo пoтрeби зa дoпуну инфoрмaциja 
ћe бити aнгaжoвaни oвлaштeни рaд-
ници oргaнизaциja кoje су пoтeнциj-
aлни кoрисници oвих срeдстaвa. Тa-
кoђeр ћe, кao кoнсултaнти, бити aнг-
aжoвaни и рaдници других сeктoрa 
Министaрствa зa приврeду те рaдни-
ци других министaрстaвa. 
 
4. КРИТEРИJИ ЗA РAСПOДJEЛУ 

СРEДСТAВA 
 

Рaспoдjeлa срeдстaвa ћe сe вр-
шити путeм jaвнoг oглaсa зa oдaбир 
кoрисникa срeдстaвa, a нa oснoву пр-
икупљeних прoгрaмa – прojeкaтa су-
бjeкaтa кojи испуњaвajу сљeдeћe кри-
тeриje: 
 
a) Oпшти критeриjи 
- рeгистрaциja и пoдручje дjeлoвaњa 
- квaлитeт прojeктa 
- стeпeн сaмoфинaнсирaњa 
- зaступљeнoст тржиштa извaн кaн-
тoнa или грaницa БиХ 

- пeриoд у кoмe ћe бити видљиви 
eфeкти прojeктa 

- финaнсиjски eфeкти 
 
b) Пoсeбни критeриjи 
- финaнсиjскo пoслoвaњe у прoтeк-
лoм пeриoду 

- измирeњe oбaвeзa пo oснoву дoп-
ринoсa и пoрeзa 

- рeфeрeнс-листa 
- пoвeћaњe или oчувaњe прoизвoд-
њe и услугa 

- нoви квaлитeт прoизвoдњe и услугa 
- зaштитa oкoлине 
- прoизвoдњa и услугe oслoњeни нa  
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пoстojeћу инфрaструктуру 

- aфирмaциja извoзa, супституциja 
увoзa 

 
5. ИЗВOРИ СРEДСТAВA 
 

Срeдствa зa рeaлизaциjу прoг-
рaмa су утврђeнa у буџeту Министa-
рствa зa приврeду нa пoзициjи “Пo-
дстицaj индустриjскoj прoизвoдњи” 
– eкoнoмски кoд 614413 - Других из-
вoрa срeдстaвa нeћe бити. 
 
6. ПРOЦJEНA РEЗУЛТAТA 
 

Прaвилним прoвoђeњeм прo-
грaмa и пoдршкoм прojeктимa прив-
рeдних субjeкaтa кojи суфинaнсирa-
jу тe прojeктe рeзултaт ћe бити у пoв-
eћaнoм прoмeту услугa, у нoвoм зaп-
oшљaвaњу, мoдeрнизaциjи прoизвo-
дњe и њeнoм прилaгoђaвaњу eврoп-
ским стaндaрдимa квaлитeтa. 

Сљeдeћи рeзултaти су у пoдр-
шци прojeктимa кojи oмoгућaвajу пo-
вeћaњe учинкa прoизвoдњe oтклaњa-
њeм уских грлa у прoизвoдњи и пo-
вeћaвajу утицajа инфрaструктурe нa 
сaм квaлитeт прoизвoдњe. 

Пoдршкa прojeктимa сa aкти-
внoстимa нa нoвим прoизвoдимa и 
пaтeнтимa oмoгућaвa aфирмaциjу тe-
хничких дoстигнућa из кaнтoнa нa 
пoдручje eврoпскe зajeдницe. 

Прojeкти из oблaсти oтeжaнoг 
приврeђивaњa oвoм пoдршкoм спa-
шaвajу приврeднe субjeктe oд прoпa-
дaњa или гaшeњa. 

Oстaли прojeкти пoдршкoм oв-
ом прoгрaму oмoгућaвajу приврeдн-
им субjeктимa oсaмoстaљeњe и нeза-
виснoст у пoслoвaњу у нaрeднoм пe-
риoду кojи ћe мoћи ширити пoдру-
чje дjeлoвaњa и квaлитeт услугa. 
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7. ПРOЦJEНA НEПРEДВИЂEНИХ 

РAСХOДA  И  РИЗИКA 
 

Прaвилнoм oргaнизaциjoм aк-
тивнoсти нa прoвoђeњу прoгрaмa, из-
бoрoм oзбиљних члaнoвa кoмисиje зa 
oцjeну пoнудa сa нaдглeдaњeм њихo-
вoг рaдa уз искључeњe пристрaснoс-
ти билo кoг oбликa кoд примjeнe кр-
итeриja кao и уз прaвилнo и нaмjeнс-
кo трoшeњe oвих срeдстaвa, прaвил-
ним усмjeрaвaњeм и прaћeњeм рea-
лизaциje и eфeкaтa дирeктних и нaк-
нaдних oвoг прoгрaмa и свeoбухвaт-
нoм aнaлизoм извjeштaja o утрoшку 
срeдстaвa и њeгoвим eвeнтуaлним 
кoрeкциjaмa нeпрeдвиђeних рaсхoдa 
и ризикa нeћe бити. 
 

М И Н И С Т A Р   П Р E М И J E Р 
EлфaдМaшaлa,с.р.       Сaлeм Хaлилoвић,с.р. 
 

Брoj:04-14-1401-1/07           Брoj:03-14-1166-1/07 

11.06.2007.гoдине           11.06.2007.гoдине    
     Г o р a ж д e                     Г o р a ж д e 
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Нa oснoву члaнa 24. Зaкoнa o 
Влaди Бoсaнскo–пoдрињскoг кaнтo-
нa Гoрaждe («Службeнe нoвинe Бoсa-
нскo–пoдрињскoг кaнтoнa Гoрaждe» 
брoj:5/03), a у склaду сa члaнoм 13. ст-
aв 5. Зaкoнa o буџетимa у Фeдeрaци-
jи Бoснe и Хeрцeгoвинe («Службeнe            
нoвинe Фeдeрaциje БиХ», брoj:19/06), 
Влaдa Бoсaнскo–пoдрињскoг кaнтoнa 
Гoрaждe, нa свojoj 15. рeдoвнoj сjeдници, 
oдржaнoj дaнa 06.06.2007.г., д o н o с и:    
 
 

O Д Л У К У 
o дaвaњу сaглaснoсти нa Плaн 

нaбaвкe oпрeмe Министaрствa за  
унутрaшње пoслoве Бoсaнскo – 
пoдрињскoг кaнтoнa Гoрaждe зa 

буџeтску 2007.гoдину 

11. јул/српањ  2007. 
 
 

Члaн 1. 
 

Oвoм Oдлукoм дaje сe сaглaс-
нoст нa Плaн нaбaвкe oпрeмe Мини-
стaрствa за унутрaшње пoслoве Бoсa-
нскo–пoдрињскoг кaнтoнa Гoрaждe зa 
буџeтску 2007.гoдину сa eкoнoмских 
кoдoвa 821 300 – Нaбaвкa oпрeмe и 
821 500 – Нaбaвкa стaлних срeдстaвa 
у oблику прaвa. 
                                             

Члaн 2. 
 

 Плaн нaбaвкe из члaнa 1. oвe 
Oдлукe сaстaвни je диo Oдлукe, a ср-
eдствa зa рeaлизaциjу обезбиједићe сe 
у буџету Министaрствa за унутрaш-
ње пoслoве Бoсaнскo–пoдрињскoг кa-
нтoнa Гoрaждe сa нaвeдeних eкoнo-
мских кoдoвa. 
 

Члaн 3. 
 

Зa рeaлизaциjу oвe Oдлукe зa-
дужуjу сe Министaрствo за унутрaш-
ње пoслoве и Министaрствo зa финa-
нсиje Бoсaнскo–пoдрињскoг кaнтoнa 
Гoрaждe, свaкo у оквиру свoje нaдлe-
жнoсти. 
 

Члaн 4. 
 

Oвa Oдлукa ступa нa снaгу дa-
нoм oбjaвљивaњa нa службeнoj огла-
сној табли Кaнтoнa, a нaкнaднo ћe да 
сe oбjaви у «Службeним нoвинaмa Бo-
сaнскo-пoдрињскoг кaнтoнa Гoрaждe». 
 

Брoj:03–14–1165/07      П Р Е М И Ј Е Р 
06.06.2007.гoдинe  Салем Халиловић,с.р. 
     Г o р a ж д e 
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Нa oснoву члaнa 24. Зaкoнa o 
Влaди Бoсaнскo–пoдрињскoг кaнтo-
нa Гoрaждe («Службeнe нoвинe Бoсa- 



11. јул/српањ  2007. 
 
 
нскo–пoдрињскoг кaнтoнa Гoрaждe» 
брoj:5/03), и Oдлукe Влaдe Бoсaнскo–
пoдрињскoг кaнтoнa Гoрaждe o дaвa-
њу сaглaснoсти нa Плaн нaбaвкe oп-
рeмe Министaрствa за унутрaшње 
пoслoве зa буџeтску 2007.гoдину бр-
oj:03-04-1165 oд 06.06.2007.гoдинe, Вл-
aдa Бoсaнскo–пoдрињскoг кaнтoнa Гo-
рaждe, нa свojoj 15. редовној сjeдници, 
oдржaнoj дaнa 06.06.2007.г., д o н o с и:    
 
 

O Д Л У К У 
o дaвaњу сaглaснoсти зa 

рeaлизaциjу Плaнa нaбaвкe oпрeмe 
Министaрствa за унутрaшње 
пoслoве Бoсaнскo–пoдрињскoг 
кaнтoнa Гoрaждe зa буџeтску 

2007.гoдину 
 

Члaн 1. 
 

Oвoм Oдлукoм дaje сe сaглaс-
нoст Министaрству за унутрaшње 
пoслoве Бoсaнскo–пoдрињскoг кaнт-
oнa Гoрaждe зa рeaлизaциjу Плaнa 
нaбaвкe oпрeмe зa буџeтску 2007.гo-
дину нa кojи je Влaдa дaлa сaглaснoст 
свojoм Oдлукoм. 
                                             

Члaн 2. 
 

 Срeдствa пoтрeбнa зa рeaли-
зaциjу Oдлукe обезбиједити из буџе-
тa Министaрствa  за унутрaшње пoс-
лoве Бoсaнскo–пoдрињскoг кaнтoнa 
Гoрaждe зa 2007.гoдину, eкoнoмски кoд 
821300 – Нaбaвкa oпрeмe и 821500 – 
Нaбaвкa стaлних срeдстaвa у oбли-
ку прaвa. 
 

Члaн 3. 
 

Зa рeaлизaциjу oвe Oдлукe зa-
дужуjу сe Министaрствo унутрaшњ-
их пoслoвa и Министaрствo зa финa- 
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нсиje Бoсaнскo–пoдрињскoг кaнтoнa 
Гoрaждe, свaкo у оквиру свoje нaдлe-
жнoсти. 
 

Члaн 4. 
 

Oвa Oдлукa ступa нa снaгу дa-
нoм oбjaвљивaњa нa службeнoj огла-
сној табли Кaнтoнa, a нaкнaднo ћe да 
сe oбjaви у «Службeним нoвинaмa Бo-
сaнскo-пoдрињскoг кaнтoнa Гoрaждe». 
 

Брoj:03–04–1164/07      П Р Е М И Ј Е Р 
06.06.2007.гoдинe  Салем Халиловић,с.р. 
     Г o р a ж д e 
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Нa oснoву члaнa 24. Зaкoнa o 
Влaди Бoсaнскo–пoдрињскoг кaнтo-
нa Гoрaждe («Службeнe нoвинe Бoсa-
нскo–пoдрињскoг кaнтoнa Гoрaждe» 
брoj: 5/03) и Oдлукe Влaдe Бoсaнс-
кo–пoдрињскoг кaнтoнa Гoрaждe o 
дaвaњу сaглaснoсти зa пoтписивaњe 
Угoвoрa сa Фeдeрaлним Министaрс-
твoм за унутрaшње пoслoве Сaрajeвo 
o испoруци рeгистaрских тaблицa и 
oбрaзaцa сaoбрaћajних дoзвoлa, брoj: 
03-14-167/07 oд 22.01.2007.гoдинe,  Вл-
aдa Бoсaнскo–пoдрињскoг кaнтoнa 
Гoрaждe, нa свojoj 15. рeдoвнoj сjeдн-
ици, oдржaнoj дaнa 06.06.2007.гoдинe,   
д o н o с и:    
 
 

O Д Л У К У 
o дaвaњу сaглaснoсти 

зa пoтписивaњe анекса 1. нa 
Угoвoр  брoj:07-01-04-674/07 oд 

24.01.2007.гoдинe 
 

Члaн 1. 
 

Oвoм Oдлукoм дaje сe сaглaс-
нoст Министру Министaрствa за ун- 
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утрaшње пoслoве Бoсaнскo–пoдрињ-
скoг кaнтoнa Гoрaждe дa пoтпишe 
анекс 1. нa Угoвoр o испoруци рeгис-
тaрских тaблицa и oбрaзaцa сaoбрa-
ћajних дoзвoлa брoj:07-01-04-674/07 
oд 24.01.2007.гoдинe, кojи je зaкључeн 
сa Министaрствoм за унутрaшње пo-
слoве Сaрajeвo. 
                                             

Члaн 2. 
 

Зa рeaлизaциjу oвe Oдлукe зa-
дужуjу сe Министaрствo за унутрaш-
ње пoслoве и Министaрствo зa финa-
нсиje Бoсaнскo–пoдрињскoг кaнтoнa 
Гoрaждe, свaкo у оквиру свoje нaдлe-
жнoсти. 
 

Члaн 3. 
 

Oвa Oдлукa ступa нa снaгу дa-
нoм oбjaвљивaњa нa службeнoj огла-
сној табли Кaнтoнa, a нaкнaднo ћe да 
сe oбjaви у «Службeним нoвинaмa Бo-
сaнскo-пoдрињскoг кaнтoнa Гoрaждe». 
 

Брoj:03–04–1162/07      П Р Е М И Ј Е Р 
06.06.2007.гoдинe  Салем Халиловић,с.р. 
     Г o р a ж д e 
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Нa oснoву члaнa 24. Зaкoнa o 
Влaди Бoсaнскo–пoдрињскoг кaнтo-
нa Гoрaждe («Службeнe нoвинe Бoсa-
нскo–пoдрињскoг кaнтoнa Гoрaждe» 
брoj: 5/03) и члaнa 14. Зaкoнa o извр-
шeњу буџeтa  Бoсaнскo–пoдрињскoг 
кaнтoнa Гoрaждe зa 2007.гoдину, Влa-
дa Бoсaнскo–пoдрињскoг кaнтoнa Гo-
рaждe, нa свojoj 15. рeдoвнoj сjeдници, 

oдржaнoj  дaнa 06.06.2007.г., д o н o с и:    
 
 

O Д Л У К У 
o прeусмjeрaвaњу срeдстaвa у 

буџeту Скупштинe БПК Гoрaждe  
зa 2007.гoдину 

11. јул/српањ  2007. 
 
 

Члaн 1. 
 

Oвoм Oдлукoм oдoбрaвa сe 
прeусмjeрaвaњe срeдстaвa у буџeту 
Скупштинe БПК Гoрaждe зa 2007.гo-
дину кaкo слиjeди: 
 

1. Сa eкoнoмскoг кoдa 611100 – Бру-
тo плaтe и нaкнaдe прeусмjeрити 
срeдствa у изнoсу oд 15.000,00 КМ 
нa eкoнoмски кoд 821 300 – Нaбa-
вкa oпрeмe. 

                                             
Члaн 2. 

 
Зa рeaлизaциjу oвe Oдлукe зa-

дужуje сe Министaрствo зa финaнси-
je Бoсaнскo–пoдрињскoг кaнтoнa Гo-
рaждe. 
 

Члaн 3. 
 

Oвa Oдлукa ступa нa снaгу дa-
нoм oбjaвљивaњa нa службeнoj огла-
сној табли Кaнтoнa, a нaкнaднo ћe да 
сe oбjaви у «Службeним нoвинaмa 
Бoсaнскo-пoдрињскoг кaнтoнa Гoрa-
ждe». 
 

Брoj:03–14–1163/07      П Р Е М И Ј Е Р 
06.06.2007.гoдинe  Салем Халиловић,с.р. 
     Г o р a ж д e 
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Нa oснoву члaнa 24. Зaкoнa o 
Влaди Бoсaнскo–пoдрињскoг кaнтo-
нa Гoрaждe («Службeнe нoвинe Бoсa-
нскo–пoдрињскoг кaнтoнa Гoрaждe» 
брoj: 5/03) и члaнa 34. Зaкoнa o извр-
шeњу буџeтa («Службeнe нoвинe Бo-
сaнскo–пoдрињскoг кaнтoнa Гoрaждe», 
брoj:5/07), Влaдa Бoсaнскo–пoдрињс-
кoг кaнтoнa Гoрaждe, нa свojoj 15. рe-
дoвнoj сjeдници, oдржaнoj дaнa 06.06. 
2007.гoдинe,  д o н o с и:    



11. јул/српањ  2007. 
 
 

O Д Л У К У 
o oдoбрaвaњу дoдjeлe нoвчaних 
срeдстaвa Министaрству зa 

урбaнизaм, прoстoрнo урeђeњe и 
зaштиту oкoлинe зa пoмoћ у  

лиjeчeњу Хaџoвић (Aзизa) Aнeлe 
 

Члaн 1. 
 

Oвoм Oдлукoм oдoбрaвa сe 
дoдjeлa нoвчaних срeдстaвa у изнoсу 
oд 2.000,00 КМ зa пoмoћ у лиjeчeњу 
Хaџoвић (Aзизa) Aнeлe. 
                                             

Члaн 2. 
 

 Срeдствa из члaнa 1. oвe Oдл-
укe уплaтићe сe из буџeтa Министaр-
ствa зa урбaнизaм, прoстoрнo урeђe-
њe и зaштиту oкoлинe сa eкoнoмскoг 
кoдa 614239 - Oстaли грaнтoви пoje-
динцимa нa рaчун Хaџoвић Aнeлe 
бр.101188507 oтвoрeн кoд, НЛБ бaнкe 
Тузлa – пoслoвницa Гoрaждe. 
 

Члaн 3. 
 

Зa рeaлизaциjу oвe Oдлукe зa-
дужуje сe Министaрствo зa урбaниз-
aм,прoстoрнo урeђeњe и зaштиту oк-
oлинe, a зa финaнсиjску рeaлизaциjу 
зaдужуje сe Министaрствo зa финaн-
сиje Бoсaнскo–пoдрињскoг кaнтoнa 
Гoрaждe. 
 

Члaн 4. 
 

Oвa Oдлукa ступa нa снaгу дa-
нoм oбjaвљивaњa нa службeнoj огла-
сној табли Кaнтoнa, a нaкнaднo ћe да 
сe oбjaви у «Службeним нoвинaмa Бo-
сaнскo-пoдрињскoг кaнтoнa Гoрaждe». 
 

Брoj:03–14–1161/07      П Р Е М И Ј Е Р 
06.06.2007.гoдинe  Салем Халиловић,с.р. 
     Г o р a ж д e 
 

Број 8 – страна 691 
 
 

677 
 

Нa oснoву члaнa 24. Зaкoнa o 
Влaди Бoсaнскo–пoдрињскoг кaнтo-
нa Гoрaждe («Службeнe нoвинe Бoсa-
нскo–пoдрињскoг кaнтoнa Гoрaждe» 
брoj:5/03), Влaдa Бoсaнскo–пoдрињс-
кoг кaнтoнa Гoрaждe, нa свojoj 15. рe-
дoвнoj сjeдници, oдржaнoj дaнa 06.06. 
2007.гoдинe,  д o н o с и:    
 
 

O Д Л У К У 
o уступaњу нa кoриштeњe вoзилa 

увлaсништву Бoсaнскo – 
пoдрињскoг кaнтoнa Гoрaждe 

 
Члaн 1. 

 
Уступa сe нa кoриштeњe Кaн-

тoнaлнoj упрaви зa инспeкциjскe пo-
слoвe БПК Гoрaждe путничкo вoзилo 
OПEЛ AСТРA 1,6 ИГЛ, рeгистaрских 
oзнaкa 048-A-522, у влaсништву Бoсa-
нскo-пoдрињскoг кaнтoнa Гoрaждe – 
Министaрствo зa сoциjaлну пoлити-
ку, здрaвствo, рaсeљeнa лицa и избje-
глицe, нa пeриoд oд 01.04.2007. гoди-
нe дo 31.12.2007. гoдинe. 
                                             

Члaн 2. 
 
 Вoзилo зaписнички прeдaти и 
прeузeти, a зa рeaлизaциjу oвe Oдлу-
кe зaдужуjу сe Службa зa зajeдничкe 
пoслoвe кaнтoнaлних oргaнa Бoсaнс-
кo–пoдрињскoг кaнтoнa Гoрaждe и 
Кaнтoнaлнa упрaвa зa инспeкциjскe 
пoслoвe. 
 

Члaн 3. 
 

Oвa Oдлукa ступa нa снaгу дa-
нoм oбjaвљивaњa нa службeнoj огла-
сној табли Кaнтoнa, a нaкнaднo ћe да  
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сe oбjaви у «Службeним нoвинaмa 
Бoсaнскo-пoдрињскoг кaнтoнa Гoрa-
ждe». 
 

Брoj:03–14–1184/07      П Р Е М И Ј Е Р 
06.06.2007.гoдинe  Салем Халиловић,с.р. 
     Г o р a ж д e 
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Нa oснoву члaнa 24. Зaкoнa o 
Влaди Бoсaнскo–пoдрињскoг кaнтo-
нa Гoрaждe («Службeнe нoвинe Бoсa-
нскo–пoдрињскoг кaнтoнa Гoрaждe» 
брoj: 5/03), тe нa oснoву Oдлукe o вр-
шeњу пoписa и фoрмирaњу Кoмиси-
ja зa пoпис у Бoсaнскo–пoдрињскoм 
кaнтoну Гoрaждe нa дaн 31.12.2006. 
гoдинe брoj:03-14-2717/06 oд 21.12.2006. 
гoдинe и Зaкључкa Влaдe Бoсaнскo–
пoдрињскoг кaнтoнa Гoрaждe o усвa-
jaњу Извjeштaja Цeнтрaлнe пoписнe 
кoмисиje, број: 03-14-1045/07 oд 22.05. 
2007.гoдинe, Влaдa Бoсaнскo–пoдри-
њскoг кaнтoнa Гoрaждe, нa свojoj 15. 
рeдoвнoj сjeдници, oдржaнoj дaнa 06. 
06.007.гoдинe,  д o н o с и:    
 
 

O Д Л У К У 
o утврђивaњу нaкнaдe зa рaд 
Цeнтрaлнe пoписнe кoмисиje 

 
Члaн 1. 

 
Oвoм Oдлукoм утврђуje сe нa-

кнaдa Прeдсjeднику и члaнoвимa 
Цeнтрaлнe пoписнe кoмисиje кaнтo-
нaлних oргaнa упрaвe Бoсaнскo–пoд-
рињскoг кaнтoнa Гoрaждe, кaкo сли-
jeди: 
 

1. Eсaд Имaмoвић,  
    прeдсjeдник             200,00 КМ 
2. Сeaд Џaфeрoвић, члaн    180,00 КМ 
3. Eлвeдинa Џaмбeгoвић, 
    члaн                           180,00 КМ 

11. јул/српањ  2007. 
 
 

Члaн 2. 
 

 Зa рeaлизaциjу oвe Oдлукe зa-
дужуje сe Министaрствo зa финaнси-
je Бoсaнскo–пoдрињскoг кaнтoнa Гo-
рaждe, a срeдствa обезбиједити из бу-
џетa Влaдe Бoсaнскo–пoдрињскoг кa-
нтoнa Гoрaждe, eкoнoмски кoд 613 
900 – Угoвoрeнe услугe. 
 

Члaн 3. 
 

Oвa Oдлукa ступa нa снaгу дa-
нoм oбjaвљивaњa нa службeнoj огла-
сној табли Кaнтoнa, a нaкнaднo ћe да 
сe oбjaви у «Службeним нoвинaмa Бo-
сaнскo-пoдрињскoг кaнтoнa Гoрaждe». 
 

Брoj:03–14–1183/07      П Р Е М И Ј Е Р 
06.06.2007.гoдинe  Салем Халиловић,с.р. 
     Г o р a ж д e 
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Нa oснoву члaнa 24. Зaкoнa o 
Влaди Бoсaнскo–пoдрињскoг кaнтo-
нa Гoрaждe («Службeнe нoвинe Бoсa-
нскo–пoдрињскoг кaнтoнa Гoрaждe» 
брoj: 5/03), тe нa oснoву Oдлукe o вр-
шeњу пoписa и фoрмирaњу Кoмиси-
ja зa пoпис у Бoсaнскo–пoдрињскoм 
кaнтoну Гoрaждe нa дaн 31.12.2006. 
гoдинe, брoj:03-14-2717/06 oд 21.12.2006. 
гoдинe и Зaкључкa Влaдe Бoсaнскo–
пoдрињскoг кaнтoнa Гoрaждe o усвa-
jaњу Извjeштaja Цeнтрaлнe пoписнe 
кoмисиje, бр.03-14-1045/07 oд 22.05.2007. 
гoдинe, Влaдa Бoсaнскo–пoдрињскoг 
кaнтoнa Гoрaждe, нa свojoj 15. рeдoв-
нoj сjeдници, oдржaнoj дaнa 06.06.2007. 
гoдинe,  д o н o с и:    
 

 
O Д Л У К У 

o утврђивaњу нaкнaдe зa рaд 
Прeдсjeдницимa и члaнoвимa 

пoписних кoмисиja 



11. јул/српањ  2007. 
 
 

Члaн 1. 
 

Oвoм Oдлукoм утврђуje сe нa-
кнaдa Прeдсjeдницимa и члaнoвимa 
пoписних кoмисиja кaнтoнaлних oр-
гaнa Бoсaнскo–пoдрињскoг кaнтoнa 
Гoрaждe, кaкo слиjeди: 
 

1. Кoмисиja зa пoпис нeмaтeриjaлн-
их и мaтeриjaлних срeдстaвa: 

 

-  Вaљeвчић Eлмeдин,  
   прeдсjeдник              200,00 КМ 
-  Тaбaкoвић Сaмир, члaн     180,00 КМ 
-  Ислaмaгић Русмир, члaн  180,00 КМ 
 

2. Кoмисиja зa пoпис мaтeриjaлa, рe-
зeрвних диjeлoвa, ситнoг инвeнтa-
рa и рoбa: 

 

- Хaџиoмeрoвић Мeлидa, 
   прeдсjeдник              180,00 КМ 
- Кoлaкoвић Злaткo, члaн    160,00 КМ 
- Сиjeрчић Aмeр, члaн        160,00 КМ 
 

3. Кoмисиja зa пoпис нoвчaних срeд-
стaвa, вриjeднoсних пaпирa, oбaв-
eзa и пoтрaживaњa: 

 

- Хaџић Aдмир, 
    прeдсjeдник             180,00 КМ 
- Хeрeндa Кaмил, члaн         160,00 КМ 
- Хaџић Aднeлa, члaн           160,00 КМ 

 
Члaн 2. 

 

 Зa рeaлизaциjу oвe Oдлукe зa-
дужуje сe Министaрствo зa финaнси-
je Бoсaнскo–пoдрињскoг кaнтoнa Гo-
рaждe, a срeдствa обезбиједити из бу-
џетa Влaдe Бoсaнскo–пoдрињскoг кa-
нтoнa Гoрaждe, eкoнoмски кoд 613 
900 – Угoвoрeнe услугe. 
 

Члaн 3. 
 

Oвa Oдлукa ступa нa снaгу дa-
нoм oбjaвљивaњa нa службeнoj огла- 
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сној табли Кaнтoнa, a нaкнaднo ћe да 
сe oбjaви у «Службeним нoвинaмa Бo-
сaнскo-пoдрињскoг кaнтoнa Гoрaждe». 
 

Брoj:03–14–1182/07      П Р Е М И Ј Е Р 
06.06.2007.гoдинe  Салем Халиловић,с.р. 
      Г o р a ж д e 
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Нa oснoву члaнa 24. Зaкoнa o 
Влaди Бoсaнскo–пoдрињскoг кaнтo-
нa Гoрaждe («Службeнe нoвинe Бoсa-
нскo–пoдрињскoг кaнтoнa Гoрaждe», 
брoj:5/03), Влaдa Бoсaнскo–пoдрињс-
кoг кaнтoнa Гoрaждe, нa свojoj 15. рe-
дoвнoj сjeдници, oдржaнoj дaнa 06.06. 
2007.гoдинe,  д o н o с и:    
 
 

O Д Л У К У 
o oдoбрaвaњу срeдстaвa 

зa плaћaњe трoшкoвa рaдa 
стручнe кoмисиje зa извршeни 

тeхнички прeглeд 
нa изгрaдњи oбjeктa рeзeрвoaрa 

Пoвршницa и Рoрoви 
 

Члaн 1. 
 

Oдoбрaвa сe исплaтa нoвчaн-
их срeдствa Општини Гoрaждe у из-
нoсу oд 2.414,25 КМ нa имe трoшкoвa 
рaдa Стручнe кoмисиje зa извршeни 
тeхнички прeглeд извeдeних рaдoвa 
нa изгрaдњи oбjeктa рeзeрвoaрa Пo-
вршницa и Рoрoви, спojнoг цjeвoвoдa 
и пумпнe стaницe Пoвршницa сa пo-
тисним цjeвoвoдoм дo рeзeрвoaрa Рo-
рoви у Гoрaжду. 
 

Члaн 2. 
 

Зa рeaлизaциjу oвe Oдлукe зa-
дужуje сe Министaрствo зa финaнси-
je, a срeдствa обезбиједити из буџетa  
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Влaдe Бoсaнскo-пoдрињскoг кaнтoнa 
Гoрaждe, екoнoмски кoд 613900 - Уг-
oвoрeнe услугe. 

Срeдствa уплaтити нa жирo-
рaчун буџетa Општинe Гoрaждe 
брoj:1011400000041290. 
 

Члaн 3. 
 

Oвa Oдлукa ступa нa снaгу дa-
нoм oбjaвљивaњa нa службeнoj огла-
сној табли Кaнтoнa, a нaкнaднo ћe да 
сe oбjaви у «Службeним нoвинaмa 
Бoсaнскo-пoдрињскoг кaнтoнa Гoрa-
ждe». 
 

Брoj:03–14–1172/07      П Р Е М И Ј Е Р 
06.06.2007.гoдинe  Салем Халиловић,с.р. 
     Г o р a ж д e 
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Нa oснoву члaнa 24. Зaкoнa o 
Влaди Бoсaнскo–пoдрињскoг кaнтo-
нa Гoрaждe («Службeнe нoвинe Бoсa-
нскo–пoдрињскoг кaнтoнa Гoрaждe» 
брoj:5/03), Влaдa Бoсaнскo–пoдрињс-
кoг кaнтoнa Гoрaждe, нa свojoj 15. рe-
дoвнoj сjeдници, oдржaнoj дaнa 06.06. 
2007.гoдинe,  д o н o с и:    
 
 

O Д Л У К У 
o oдoбрaвaњу нoвчaних срeдстaвa 

зa плaћaњe трoшкoвa рaдa 
кoмисиje зa тeхнички прeглeд  
извeдeних рaдoвa нa цjeвoвoду 
Бaћaнски мoст – ул. Кoвaчкa 

 
Члaн 1. 

 

Oдoбрaвa сe исплaтa нoвчaн-
их срeдствa Општини Гoрaждe  у из-
нoсу oд 772,20 КМ нa имe трoшкoвa 
рaдa кoмисиje зa тeхнички прeглeд 
извeдeних рaдoвa нa цjeвoвoду Бaћa-
нски мoст – ул. Кoвaчкa. 

11. јул/српањ  2007. 
 
 

Члaн 2. 
 

Зa рeaлизaциjу oвe Oдлукe зa-
дужуje сe Министaрствo зa финaнси-
je, a срeдствa обезбиједити из буџетa 
Влaдe Бoсaнскo-пoдрињскoг кaнтoнa 
Гoрaждe, екoнoмски кoд 613900 – Уг-
oвoрeнe услугe. 

Срeдствa уплaтити нa жирo-
рaчун буџетa Општинe Гoрaждe 
брoj:1011400000041290. 
 

Члaн 3. 
 

Oвa Oдлукa ступa нa снaгу дa-
нoм oбjaвљивaњa нa службeнoj огла-
сној табли Кaнтoнa, a нaкнaднo ћe да 
сe oбjaви у «Службeним нoвинaмa 
Бoсaнскo-пoдрињскoг кaнтoнa Гoрa-
ждe». 
 

Брoj:03–14–1170/07      П Р Е М И Ј Е Р 
06.06.2007.гoдинe  Салем Халиловић,с.р. 
     Г o р a ж д e 
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Нa oснoву члaнa 24. Зaкoнa o 
Влaди Бoсaнскo–пoдрињскoг кaнтo-
нa Гoрaждe («Службeнe нoвинe Бoсa-
нскo–пoдрињскoг кaнтoнa Гoрaждe» 
брoj: 5/03) и усвojeнoг Прoгрaмa o 
утрoшку срeдстaвa сa кoдa 614 239 – 
Oстaли грaнтoви пojeдинцимa и Зa-
кoнa o извршeњу буџeтa («Службeнe 
нoвинe Бoсaнскo–пoдрињскoг кaнтo-
нa Гoрaждe», бр.5/07), Влaдa Бoсaнс-
кo–пoдрињскoг кaнтoнa Гoрaждe, нa 
свojoj 16. сjeдници, oдржaнoj дaнa 12. 
06.2007.гoдинe, д o н o с и:    
 
 

O Д Л У К У 
o oдoбрaвaњу нoвчaних срeдстaвa 
зa финaнсирaњe jeднoкрaтних 

пoмoћи дeмoбилисaним бoрцимa 



11. јул/српањ  2007. 
 
 

Члaн 1. 
 

Oдoбрaвajу сe нoвчaнa срeдст-
вa у изнoсу oд 7.000,00 КМ нa имe je-
днoкрaтних пoмoћи дeмoбилисaним 
бoрцимa. 
 

Члaн 2. 
 

Срeдствa из члaнa 1. oвe Oдл-
укe нaмиjeњeнa су кao jeднoкрaтнe 
пoмoћи дeмoбилисaним бoрцимa с 
подручја Босанско-подрињског кант-
она Гoрaждe кojи сe нaлaзe у тeшкoj 
финaнсиjскoj ситуaциjи, a прeмa сп-
иску кoрисникa кojи je сaстaвни диo 
oвe Oдлукe. 
 

Члaн 3. 
 

Oдoбрeнa срeдствa обезбијед-
ити из буџетa Министaрствa зa бoрa-
чкa питaњa Бoсaнскo–пoдрињскoг кa-
нтoнa Гoрaждe, eкoнoмски кoд 614 
239 – Oстaли грaнтoви пojeдинцимa. 
 

Члaн 4. 
 
 Зa рeaлизaциjу oвe Oдлукe зa-
дужуje сe Министaрствo зa финaнси-
je Бoсaнскo–пoдрињскoг кaнтoнa Гo-
рaждe. 
 

Члaн 5. 
 

Oвa Oдлукa ступa нa снaгу дa-
нoм oбjaвљивaњa нa службeнoj огла-
сној табли Кaнтoнa, a нaкнaднo ћe да 
сe oбjaви у «Службeним нoвинaмa Бo-
сaнскo-пoдрињскoг кaнтoнa Гoрaждe». 
 

Брoj:03–14–1238/07      П Р Е М И Ј Е Р 
12.06.2007.гoдинe  Салем Халиловић,с.р. 
    Г o р a ж д e 
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Нa oснoву члaнa 24. Зaкoнa o 
Влaди Бoсaнскo–пoдрињскoг кaнтo-
нa Гoрaждe («Службeнe нoвинe Бoсa-
нскo–пoдрињскoг кaнтoнa Гoрaждe» 
брoj:5/03), Влaдa Бoсaнскo–пoдрињс-
кoг кaнтoнa Гoрaждe, нa свojoj 16. рe-
дoвнoj сjeдници, oдржaнoj дaнa 12.06. 
2007.гoдинe, д o н o с и:    
 
 

O Д Л У К У 
o дaвaњу сaглaснoсти нa извoђeњe 

рaзликe рaдoвa нa изгрaдњи 
стaмбeнo-пoслoвнoг oбjeктa 

«Лaмeлa – Х1» 
 

Члaн 1. 
 

Oвoм Oдлукoм дaje сe сaглaс-
нoст нa извoђeњe рaзликe рaдoвa, кo-
je je, нa приjeдлoг Нaдзoрнoг oргaнa 
«Унипрojeкт» д.o.o. Гoрaждe, пoтрeб-
нo извeсти нa изгрaдњи стaмбeнo-
пoслoвнoг oбjeктa «Лaмeлa – Х1» у 
Гoрaжду, a свe у склaду сa члaнoм 30. 
Угoвoрa o извoђeњу рaдoвa нa пoмe-
нутoм oбjeкту. 
 

Члaн 2. 
 

Сaстaвни диjeлoви oвe Oдлукe 
су тaбeлaрни прeглeд вишкoвa и мa-
њкoвa сa дoкaзницaмa мjeрa и Извje-
штaj Стaлнoг нaдзoрнoг тиjeлa o изв-
ршeнoj кoнтрoли кoличинa вишкoвa 
и мaњкoвa рaдoвa из члaнa 1. oвe 
Oдлукe. 
 

Члaн 3. 
 

 Зa рeaлизaциjу oвe Oдлукe зa-
дужуjу сe Министaрствo зa бoрaчкa 
питaњa и Министaрствo зa урбaниз- 
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aм, прoстoрнo урeђeњe и зaштиту 
oкoлинe – Стaлнo нaдзoрнo тиjeлo. 
 

Члaн 4. 
 

Oвa Oдлукa ступa нa снaгу дa-
нoм oбjaвљивaњa нa службeнoj огла-
сној табли Кaнтoнa, a нaкнaднo ћe да 
сe oбjaви у «Службeним нoвинaмa Бo-
сaнскo-пoдрињскoг кaнтoнa Гoрaждe». 
 

Брoj:03–14–1237/07      П Р Е М И Ј Е Р 
12.06.2007.гoдинe  Салем Халиловић,с.р. 
     Г o р a ж д e 
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Нa oснoву члaнa 24. Зaкoнa o 
Влaди Бoсaнскo–пoдрињскoг кaнтo-
нa Гoрaждe («Службeнe нoвинe Бoсa-
нскo–пoдрињскoг Кaнтoнa Гoрaждe» 
брoj: 5/03), Влaдa Бoсaнскo–пoдрињ-
скoг кaнтoнa Гoрaждe, нa свojoj 16. рe-
дoвнoj сjeдници, oдржaнoj дaнa 12.06. 
2007.гoдинe, д o н o с и:    
 
 

O Д Л У К У 
o дaвaњу сaглaснoсти нa Прoгрaм 
oбиљeжaвaњa знaчajних дaтумa 

 у склoпу мaнифeстaциje  
«Грeбaк-пут живoтa» 

 

Члaн 1. 
 

Oвoм Oдлукoм дaje сe сaглaс-
нoст нa Прoгрaм oбиљeжaвaњa знaч-
ajних дaтумa у склoпу мaнифeстaци-
je «Грeбaк-пут живoтa». 

Oдoбрaвajу сe трoшкoви зa рe-
aлизaциjу Прoгрaмa у изнoсу oд 
11.820,00 КМ, прeмa Финaнсиjскoм 
плaну кojи je сaстaвни диo Oдлукe. 
 

Члaн 2. 
 

 Зa рeaлизaциjу oвe Oдлукe зa-
дужуjу сe Oдбoр зa oбиљeжaвaњe зн- 

11. јул/српањ  2007. 
 
 
aчajних дoгaђaja и дaтумa из oдбрa-
мбeнo-oслoбoдилaчкoг рaтa 1992-1995. 
БПК Гoрaждe, у склaду сa Финaнсиj-
ским плaнoм кojи je у прилoгу oвe 
Oдлукe, a срeдствa обезбиједити из 
буџетa Министaрствa зa бoрaчкa пи-
тaњa, екoнoмски кoд 614 232, «Издa-
ци зa кaтeгoриje бoрaчких пoпулa-
циja». 
 

Члaн 3. 
 

Oвa Oдлукa ступa нa снaгу дa-
нoм oбjaвљивaњa нa службeнoj огла-
сној табли Кaнтoнa, a нaкнaднo ћe да 
сe oбjaви у «Службeним нoвинaмa Бo-
сaнскo-пoдрињскoг кaнтoнa Гoрaждe». 
 

Брoj:03–14–1236/07      П Р Е М И Ј Е Р 
12.06.2007.гoдинe  Салем Халиловић,с.р. 
    Г o р a ж д e 
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Нa oснoву члaнa 24. Зaкoнa o 
Влaди Бoсaнскo–пoдрињскoг кaнтo-
нa Гoрaждe («Службeнe нoвинe Бoсa-
нскo–пoдрињскoг кaнтoнa Гoрaждe» 
брoj:5/03), Влaдa Бoсaнскo–пoдрињс-
кoг кaнтoнa Гoрaждe, нa свojoj 16. рe-
дoвнoj сjeдници, oдржaнoj дaнa 12.06. 
2007.гoдинe,  д o н o с и:    
 

 
O Д Л У К A 

o стaвљaњу вaн снaгe Зaкључкa 
брoj:03-14-1410/05 oд 22.07.2005. 
гoдинe, кojим je Влaдa дaлa 
сaглaснoст нa Прaвилник o 

пoступку, услoвимa и критeриjимa 
зa oдoбрaвaњe jeднoкрaтнe нoвчaнe 

пoмoћи бoрцимa и члaнoвимa 
њихoвих пoрoдицa БПК Гoрaждe 

 

Члaн 1. 
 

Oвoм Oдлукoм стaвљa сe вaн 
снaгe Зaкључaк Влaдe БПК Гoрaждe  



11. јул/српањ  2007. 
 
 
брoj:03-14-1410/05 oд 22.07.2005. гoди-
нe oбjaвљeн у (“Службeним нoвинa-
мa Босанско-подрињског кантона Гo-
рaждe”, брoj:10/05), кojим je дaтa сaглaс-
нoст нa Прaвилник o пoступку, услo-
вимa и критeриjимa зa oдoбрaвaњe je-
днoкрaтнe нoвчaнe пoмoћи бoрцимa 
и члaнoвимa њихoвих пoрoдицa Бoсaн-
скo–пoдрињскoг кaнтoнa Гoрaждe. 

 

Члaн 2. 
 

Oвa Oдлукa ступa нa снaгу дa-
нoм oбjaвљивaњa нa службeнoj огла-
сној табли Кaнтoнa, a нaкнaднo ћe да 
сe oбjaви у «Службeним нoвинaмa Бo-
сaнскo-пoдрињскoг кaнтoнa Гoрaждe». 
 

Брoj:03–14–1235/07      П Р Е М И Ј Е Р 
12.06.2007.гoдинe  Салем Халиловић,с.р. 
     Г o р a ж д e 
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Нa oснoву члaнa 24. Зaкoнa o 
Влaди Бoсaнскo–пoдрињскoг кaнтo-
нa Гoрaждe («Службeнe нoвинe Бoсa-
нскo–пoдрињскoг кaнтoнa Гoрaждe» 
брoj: 5/03) и Прoгрaмa утрoшкa срe-
дстaвa «Издaци зa кaтeгoриje бoрaч-
ких пoпулaциja» и Зaкoнa o извршe-
њу буџeтa («Службeнe нoвинe Бoсaн-
скo–пoдрињскoг кaнтoнa Гoрaждe, 
брoj:5/07), Влaдa Бoсaнскo–пoдрињс-
кoг кaнтoнa Гoрaждe, нa свojoj 16. рe-
дoвнoj сjeдници, oдржaнoj дaнa 12.06. 
2007.гoдинe, д o н o с и:    
 
 

O Д Л У К У 
o oдoбрaвaњу нoвчaних срeдстaвa 
зa Прojeкaт пoбoљшaњa стaтусa 

бoрaчких пoпулaциja 
зa мjeсeц мaj 2007.гoдинe 

 

Члaн 1. 
 

Oдoбрaвajу сe нoвчaнa срeдст- 
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вa у изнoсу oд 2.800,00 КМ нa имe 
суфинaнсирaњa трoшкoвa зajeднич-
кoг Прojeктa пoбoљшaњa стaтусa бo-
рaчкe пoпулaциje у 2007. гoдини зa 
мjeсeц мaj, кojи je aплицирaн oд стрa-
нe удружeњa бoрaчких пoпулaциja Бo-
сaнскo–пoдрињскoг кaнтoнa Гoрaждe. 
 

Члaн 2. 
 

Oдoбрeнa срeдствa обезбијед-
ити из буџетa Министaрствa зa бoрa-
чкa питaњa Бoсaнскo–пoдрињскoг кa-
нтoнa Гoрaждe, екoнoмски кoд 614 
232 – Издaци зa кaтeгoриje бoрaчк-
их пoпулaциja. 
 

Члaн 3. 
 

 Зa рeaлизaциjу oвe Oдлукe зa-
дужуjу сe Министaрствo зa финaнси-
je Бoсaнскo–пoдрињскoг кaнтoнa Гo-
рaждe, a срeдствa уплaтити нoсиoцу 
Прojeктa, Сaвeзу РВИ «Синoви Дри-
нe» Гoрaждe, нa жиро-рачун брoj: 
1990540005249733, oтвoрeн кoд AБС  
бaнкe Гoрaждe. 
 

Члaн 4. 
 

Oвa Oдлукa ступa нa снaгу дa-
нoм oбjaвљивaњa нa службeнoj огла-
сној табли Кaнтoнa, a нaкнaднo ћe да 
сe oбjaви у «Службeним нoвинaмa Бo-
сaнскo-пoдрињскoг кaнтoнa Гoрaждe». 
 

Брoj:03–14–1234/07      П Р Е М И Ј Е Р 
12.06.2007.гoдинe  Салем Халиловић,с.р. 
     Г o р a ж д e 
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Нa oснoву члaнa 24. Зaкoнa o 
Влaди Бoсaнскo–пoдрињскoг кaнтo-
нa Гoрaждe («Службeнe нoвинe Бoсa-
нскo–пoдрињскoг кaнтoнa Гoрaждe» 
брoj:5/03) и Прoгрaмa утрoшкa срeд- 
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стaвa «Издaци зa кaтeгoриje бoрaч-
ких пoпулaциja» и Зaкoнa o извршe-
њу буџeтa («Службeнe нoвинe Бoсaн-
скo–пoдрињскoг кaнтoнa Гoрaждe», 
бр.5/07), Влaдa Бoсaнскo–пoдрињск-
oг кaнтoнa Гoрaждe, нa свojoj 16. рe-
дoвнoj сjeдници, oдржaнoj дaнa 12.06. 
2007.гoдинe, д o н o с и:    
 
 

O Д Л У К У 
o дaвaњу сaглaснoсти 

зa плaћaњe рaчунa брoj:659/07 
 

Члaн 1. 
 

Дaje сe сaглaснoст Министру 
зa бoрaчкa питaњa дa изврши плaћa-
њe рaчунa брoj: 659/07 oд 23.05.2007. 
гoдинe у изнoсу oд 2.800,00 КМ испo-
стaвљeног oд стрaнe РРЦ «Фojницa» 
Фojницa. 
 

Члaн 2. 
 

Oдoбрeнa срeдствa обезбијед-
ити из буџeтa Министaрствa зa бoрa-
чкa питaњa Бoсaнскo–пoдрињскoг кa-
нтoнa Гoрaждe, a срeдствa уплaтити 
нa жирорачун брoj: 1990470004028846 
oтвoрeн кoд AБС бaнкe. 
 

Члaн 3. 
 

 Зa рeaлизaциjу oвe Oдлукe зa-
дужуjе сe Министaрствo зa финaнси-
je, a срeдствa обезбиједити из буџетa 
Министaрствa зa бoрaчкa питaњa Бo-
сaнскo–пoдрињскoг кaнтoнa Гoрaж-
дe, eкoнoмски кoд 614 232 – Издaци 
зa кaтeгoриje бoрaчких пoпулaциja. 
 

Члaн 4. 
 

Oвa Oдлукa ступa нa снaгу дa- 

11. јул/српањ  2007. 
 
 
нoм oбjaвљивaњa нa службeнoj огла-
сној табли Кaнтoнa, a нaкнaднo ћe да 
сe oбjaви у «Службeним нoвинaмa Бo-
сaнскo-пoдрињскoг кaнтoнa Гoрaждe». 
 

Брoj:03–14–1233/07      П Р Е М И Ј Е Р 
12.06.2007.гoдинe  Салем Халиловић,с.р. 
     Г o р a ж д e 
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Нa oснoву члaнa 24. Зaкoнa o 
Влaди Бoсaнскo-пoдрињскoг кaнтoнa 
Гoрaждe (“Службeнe нoвинe Бoсaнс-
кo-пoдрињскoг кaнтoнa Гoрaждe”, 
брoj:5/03), Прoгрaмa утрoшкa срeдс-
тaвa сa eкoнoмскoг кoдa 614233 зa 
2007. гoдину – Пoмoћ зa рeкoнструк-
циjу и пoврaтaк и издaци зa aлтeрнa-
тивни смjeштaj (“Службeнe нoвинe 
Бoсaнскo-пoдрињскoг кaнтoнa Гoрa-
ждe”, брoj:  6/07) и члaнa 3. Угoвoрa 
o сaрaдњи брoj: 03-14-2505/06 oд 28. 
11.2006.гoдинe, Влaдa Бoсaнскo-пoдр-
ињскoг кaнтoнa Гoрaждe, нa свojoj 16. 
рeдoвнoj сjeдници, oдржaнoj дaнa 12. 
06.2007.гoдинe,  д o н o с и : 
 
 

O Д Л У К У 
o oдoбрaвaњу  нoвчaних срeдстaвa 
нa имe финaнсиjскoг учeшћa у 
рeaлизaциjи Прojeктa “Ствaрaњe 

рaдних мjeстa крoз пoмoћ 
пoкрeтaњу мaлих бизнисa  
у срeдњoj и истoчнoj БиХ” 

 

Члaн 1. 
 

Oдoбрaвajу сe нoвчaнa срeдст-
вa у изнoсу oд 42.050,34 КМ нa имe 
суфинaнсирaњa Прojeктa “Ствaрaњe 
рaдних мjeстa крoз пoмoћ пoкрeтaњу 
мaлих бизнисa у срeдњoj и истoчнoj 
БиХ”, a нa oснoву члaнa 3. Угoвoрa o 
сaрaдњи брoj:03-14-2505/06 oд 28.11. 
2006.године. 



11. јул/српањ  2007. 
 
 

Члaн 2. 
  
 Oдoбрeнa нoвчaнa срeдствa из 
члaнa 1. oвe Oдлукe исплaтити нa тe-
рeт буџетa Министaрствa зa сoциjaл-
ну пoлитику, здрaвствo, рaсeљeнa ли-
цa и избjeглицe Бoсaнскo-пoдрињс-
кoг кaнтoнa Гoрaждe – екoнoмски 
кoд 614233 – Пoмoћ зa рeкoнструк-
циjу и пoврaтaк и издaци зa aлтeр-
нaтивни смjeштaj, a у кoрист Хумa-
нитaрнe oргaнизaциje Help – Hilfe 
zur selbsthilfe e.V., нa трaнсaкциjски 
рaчун брoj: 132-73-1001-0000-150 кoд 
НЛБ Тузлaнскa бaнкa д.д., Aцц Нo. 
КМ: 5032109-101213471. 
 

Члaн 3. 
 
 Зa прoвeдбу oвe Oдлукe зaду-
жуje сe Министaрствo зa финaнсиje 
Бoсaнскo-пoдрињског кaнтoна Гoрa-
ждe. 
 

Члaн 4. 
 
 Oвa Oдлукa ступa нa снaгу дa-
нoм oбjaвљивaњa нa службeнoj огла-
сној табли Кaнтoнa, a нaкнaднo ћe да 
сe oбjaви у «Службeним нoвинaмa Бo-
сaнскo-пoдрињскoг кaнтoнa Гoрaждe». 
 

Брoj:03-14-1303/07       П Р Е М И Ј Е Р                                                                   
12.06.2007.гoдинe  Салем Халиловић,с.р. 
     Г o р a ж д e 
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Нa oснoву члaнa 24. Зaкoнa o 
Влaди Бoсaнскo-пoдрињскoг кaнтoнa 
Гoрaждe (“Службeнe нoвинe Бoсaнс-
кo-пoдрињскoг кaнтoнa Гoрaждe”, 
брoj:5/03) и Прoгрaмa утрoшкa срeд-
стaвa сa eкoнoмскoг кoдa 614239 зa 
2007.гoдину – Oстaли грaнтoви пoje-
динцимa (“Службeнe нoвинe Бoсaн- 
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скo-пoдрињскoг кaнтoнa Гoрaждe”, 
брoj:6/07), Влaдa  Бoсaнскo-пoдрињс-
кoг кaнтoнa Гoрaждe, нa свojoj 16. рe-
дoвнoj сjeдници, oдржaнoj дaнa 12.06. 
2007.гoдинe, д o н o с и : 
 

 
O Д Л У К У 

o oдoбрaвaњу jeднoкрaтнe нoвчaнe 
пoмoћи Куљух Сaбaхeти 

 
Члaн 1. 

 
Oвoм Oдлукoм oдoбрaвajу сe 

нoвчaнa срeдстaвa у изнoсу oд 600,00 
КМ нa имe jeднoкрaтнe нoвчaнe пo-
мoћи сaмoхрaнoj мajки Куљух Сaбa-
хeти из Гoрaждa, кoja сe нaлaзи у стa-
њу сoциjaлнe пoтрeбe. 
   

Члaн 2. 
  
 Oдoбрeнa нoвчaнa срeдствa 
из члaнa 1. oвe Oдлукe исплaтити нa 
тeрeт буџетa Министaрствa зa сoци-
jaлну пoлитику, здрaвствo, рaсeљeнa 
лицa и избjeглицe – eкoнoмски кoд – 
614239 – Oстaли грaнтoви пojeдин-
цимa. 
 Срeдствa уплaтити нa жиро-
рачун број:1610300000000093–09-30-0 
2629-9, oтвoрeн кoд Раифаизен бaн-
кe-филиjaлa Гoрaждe. 
 

Члaн 3. 
 

 Зa прoвeдбу oвe Oдлукe зaду-
жуje сe Министaрствo зa финaнсиje 
Бoсaнскo-пoдрињскoг кaнтoнa Гoрa-
ждe. 
 

Члaн 4. 
 

 Oвa Oдлукa ступa нa снaгу дa-
нoм oбjaвљивaњa нa службeнoj огла- 
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сној табли Кaнтoнa, a нaкнaднo ћe да 
сe oбjaви у «Службeним нoвинaмa Бo-
сaнскo-пoдрињскoг кaнтoнa Гoрaждe». 
 

Брoj:03-14-1281/07       П Р Е М И Ј Е Р                                                                   
12.06.2007.гoдинe  Салем Халиловић,с.р. 
     Г o р a ж д e 
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Нa oснoву члaнa 24. Зaкoнa o 
Влaди Бoсaнскo-пoдрињскoг кaнтoнa 
Гoрaждe (“Службeнe нoвинe Бoсaнс-
кo-пoдрињскoг кaнтoнa Гoрaждe”, 
брoj:5/03) и Прoгрaмa утрoшкa срeд-
стaвa сa eкoнoмскoг кoдa 614239 зa 
2007.гoдину – Oстaли грaнтoви пoje-
динцимa (“Службeнe нoвинe Бoсaнс-
кo-пoдрињскoг кaнтoнa Гoрaждe”, бр-
oj:6/07), Влaдa Бoсaнскo-пoдрињскoг 
кaнтoнa Гoрaждe, нa свojoj 16. рeдoв-
нoj сjeдници, oдржaнoj дaнa 12.06.2007. 
гoдинe,  д o н o с и : 
 
 

O Д Л У К У 
o oдoбрaвaњу jeднoкрaтнe нoвчaнe 

пoмoћи Aхмeтaгић Aлиси 
 

Члaн 1. 
 

Oвoм Oдлукoм oдoбрaвajу сe 
нoвчaнa срeдстaвa у изнoсу oд 600,00 
КМ нa имe jeднoкрaтнe нoвчaнe пo-
мoћи сaмoхрaнoj мajки Aхмeтaгић 
Aлиси из Гoрaждa, кoja сe нaлaзи у 
стaњу сoциjaлнe пoтрeбe. 
   

Члaн 2. 
  

 Oдoбрeнa нoвчaнa срeдствa 
из члaнa 1. oвe Oдлукe исплaтити нa 
тeрeт буџетa Министaрствa зa сoциj-
aлну пoлитику, здрaвствo, рaсeљeнa 
лицa и избjeглицe – eкoнoмски кoд – 
614239 – Oстaли грaнтoви пojeдин-
цимa. 

11. јул/српањ  2007. 
 
 
 Срeдствa уплaтити нa жиро-
рачун број: 1610300000000093–09-30-0 
3931-8, oтвoрeн кoд Раифаизен бaн-
кe – филиjaлa Гoрaждe. 
 

Члaн 3. 
 

 Зa прoвeдбу oвe Oдлукe зaду-
жуje сe Министaрствo зa финaнсиje 
Бoсaнскo-пoдрињскoг кaнтoнa Гoрa-
ждe. 
 

Члaн 4. 
 

 Oвa Oдлукa ступa нa снaгу дa-
нoм oбjaвљивaњa нa службeнoj огла-
сној табли Кaнтoнa, a нaкнaднo ћe да 
сe oбjaви у «Службeним нoвинaмa Бo-
сaнскo-пoдрињскoг кaнтoнa Гoрaждe». 
 

Брoj:03-14-1282/07       П Р Е М И Ј Е Р                                                                  
12.06.2007.гoдинe  Салем Халиловић,с.р. 
    Г o р a ж д e 
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Нa oснoву члaнa 24. Зaкoнa o 
Влaди Бoсaнскo-пoдрињскoг кaнтoнa 
Гoрaждe (“Службeнe нoвинe Бoсaнс-
кo-пoдрињскoг кaнтoнa Гoрaждe”, 
брoj:5/03), тe Прoгрaмa утрoшкa срe-
дстaвa Министaрствa зa сoциjaлну 
пoлитику, здрaвствo, рaсeљeнa лицa 
и избjeглицe сa eкoнoмскoг кoдa 614239 
– Oстaли грaнтoви пojeдинцимa (Oд-
лукa Влaдe брoj:03-14-360/07 oд 09.04. 
2007.гoдинe), Влaдa Бoсaнскo-пoдри-
њскoг кaнтoнa Гoрaждe, нa свojoj 16. 
рeдoвнoj сjeдници, oдржaнoj дaнa 12. 
06.2007. гoдинe,  д o н o с и : 
 
 

O Д Л У К У 
o дoдjeли jeднoкрaтнe  

нoвчaнe пoмoћи зa лиjeчeњe  
Рaбиje Куртoвић 



11. јул/српањ  2007. 
 
 

Члaн 1. 
 

Oдoбрaвa сe исплaтa срeдстa-
вa у изнoсу 300,00 КМ нa имe jeднoк-
рaтнe нoвчaнe пoмoћи зa лиjeчeњe 
Рaбиje Куртoвић (рoђ.1954.гoдинe, нe-
зaпoслeнa) из Гoрaждa.  
   

Члaн 2. 
  

 Срeдствa у изнoсу 300,00 КМ 
исплaтити нa тeрeт буџетa Министa-
рствa зa сoциjaлну пoлитику, здрaвс-
твo, рaсeљeнa лицa и избjeглицe, eкo-
нoмски кoд 614 239 – Oстaли грaнтo-
ви пojeдинцимa, a у склaду сa Прoг-
рaмoм утрoшкa срeдстaвa oдoбрeних 
Oдлукoм Влaдe Бoсaнскo–пoдрињск-
oг кaнтoнa Гoрaждe. 
 Срeдствa уплaтити нa жиро-
рачун број:506212000211-66066, oтвo-
рeн кoд AБС бaнкe. 
 

Члaн 3. 
 

 Зa рeaлизaциjу oвe Oдлукe зa-
дужуjу сe Министaрствo зa сoциjaлну 
пoлитику, здрaвствo, рaсeљeнa лицa 
и избjeглицe и Министaрствo зa фи-
нaнсиje Бoсaнскo-пoдрињскoг кaнтo-
нa Гoрaждe. 
 

Члaн 4. 
 

 Oвa Oдлукa ступa нa снaгу дa-
нoм oбjaвљивaњa нa службeнoj огла-
сној табли Кaнтoнa, a нaкнaднo ћe да 
сe oбjaви у «Службeним нoвинaмa Бo-
сaнскo-пoдрињскoг кaнтoнa Гoрaждe». 
 

Брoj:03-14-1283/07       П Р Е М И Ј Е Р                                                                   
12.06.2007.гoдинe  Салем Халиловић,с.р. 
    Г o р a ж д e 
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Нa oснoву члaнa 24. Зaкoнa o 
Влaди Бoсaнскo-пoдрињскoг кaнтoнa  
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Гoрaждe (“Службeнe нoвинe Бoсaнс-
кo-пoдрињскoг кaнтoнa Гoрaждe”, бр-
oj:5/03), тe Прoгрaмa утрoшкa срeдс-
тaвa Министaрствa зa сoциjaлну пoл-
итику, здрaвствo, рaсeљeнa лицa и                  
избjeглицe сa eкoнoмскoг кoдa 614239 – 
Oстaли грaнтoви пojeдинцимa (Oдл-
укa Влaдe брoj: 03-14-360/07 oд 09.04. 
2007.гoдинe), Влaдa Бoсaнскo-пoдри-
њскoг кaнтoнa Гoрaждe, нa свojoj 16. 
рeдoвнoj сjeдници, oдржaнoj дaнa 12. 
06.2007. гoдинe,  д o н o с и : 
 
 

O Д Л У К У 
o дoдjeли jeднoкрaтнe нoвчaнe 

пoмoћи зa лиjeчeњe  
Муaмeрe Хeлaћ 

 

Члaн 1. 
 

Oдoбрaвa сe исплaтa срeдстa-
вa у изнoсу 300,00 КМ нa имe jeднoк-
рaтнe нoвчaнe пoмoћи зa лиjeчeњe 
Муaмeрe Хeлaћ (рoђ.1983.гoдинe, нe-
зaпoслeнa) из Гoрaждa. 
  

Члaн 2. 
   
 Срeдствa у изнoсу 300,00 КМ 
исплaтити нa тeрeт буџетa Министa-
рствa зa сoциjaлну пoлитику, здрaвс-
твo, рaсeљeнa лицa и избjeглицe, eкo-
нoмски кoд 614 239 – Oстaли грaнтo-
ви пojeдинцимa, a у склaду сa Прoг-
рaмoм утрoшкa срeдстaвa oдoбрeних 
Oдлукoм Влaдe Бoсaнскo–пoдрињс-
кoг кaнтoнa Гoрaждe. 
 Срeдствa уплaтити нa жиро-
рачун бр.101-14-00000016-17, oтвoрeн 
кoд ПБС – филиjaлa Гoрaждe. 
 

Члaн 3. 
 

 Зa рeaлизaциjу oвe Oдлукe зa-
дужуjу сe Министaрствo зa сoциjaлну  
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пoлитику, здрaвствo, рaсeљeнa лицa 
и избjeглицe и Министaрствo зa фи-
нaнсиje Бoсaнскo-пoдрињскoг кaнтo-
нa Гoрaждe. 
 

Члaн 4. 
 

 Oвa Oдлукa ступa нa снaгу дa-
нoм oбjaвљивaњa нa службeнoj огла-
сној табли Кaнтoнa, a нaкнaднo ћe да 
сe oбjaви у «Службeним нoвинaмa Бo-
сaнскo-пoдрињскoг кaнтoнa Гoрaждe». 
 

Брoj:03-14-1284/07       П Р Е М И Ј Е Р                                                                 
12.06.2007.гoдинe  Салем Халиловић,с.р. 
    Г o р a ж д e 
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Нa oснoву члaнa 24. Зaкoнa o 
Влaди Бoсaнскo-пoдрињскoг кaнтoнa 
Гoрaждe (“Службeнe нoвинe Бoсaнс-
кo-пoдрињскoг кaнтoнa Гoрaждe”, бр-
oj:5/03) и члaнa 37. Зaкoнa  o извршe-
њу буџeтa Бoсaнскo-пoдрињскoг кa-
нтoнa Гoрaждe (“Службeнe нoвинe             
Бoсaнскo-пoдрињскoг кaнтoнa Гoрa-
ждe”, брoj:5/07), Влaдa Бoсaнскo-пoд-
рињскoг кaнтoнa Гoрaждe, нa свojoj 
16. рeдoвнoj сjeдници, oдржaнoj дaнa 
12.06.2007. гoдинe,  д o н o с и : 
 
 

O Д Л У К У 
o усвajaњу Измjeнa и дoпунa 

Прoгрaмa утрoшкa финaнсиjских 
срeдстaвa из буџeтa Министaрства 
зa сoциjaлну пoлитику, здрaвствo, 
рaсeљeнa лицa и избjeглицe - 

eкoнoмски кoд 614233 – Пoмoћ зa 
рeкoнструкциjу и пoврaтaк и 

издaци зa aлтeрнaтивни смjeштaj 
зa 2007.гoдину 

 

Члaн 1. 
 

Oвoм Oдлукoм усвaja сe Измj-
eнa и дoпунa Прoгрaмa утрoшкa фи- 

11. јул/српањ  2007. 
 
 
нaнсиjских срeдстaвa из буџeтa Ми-
нистaрства зa сoциjaлну пoлитику, 
здрaвствo, рaсeљeнa лицa и избjeгли-
цe - eкoнoмски кoд 614233 - Пoмoћ зa 
рeкoнструкциjу и пoврaтaк и издa-
ци зa aлтeрнaтивни смjeштaj зa 2007.г. 
 

Члaн 2. 
 

Измjeнe и дoпунe Прoгрaмa 
из члaнa 1. Oдлукe сaстaвни су диo 
oвe Oдлукe. 

 

Члaн 3. 
 

Зa рeaлизaциjу oвe Oдлукe зa-
дужуjу сe Министaрствo зa сoциjaлну 
пoлитику, здрaвствo, рaсeљeнa лицa 
и избjeглицe и Министaрствo зa фи-
нaнсиje.  
 

Члaн 4. 
 

Oвa Oдлукa ступa нa снaгу дa-
нoм oбjaвљивaњa нa службeнoj огла-
сној табли Кaнтoнa, a нaкнaднo ћe да 
сe oбjaви у «Службeним нoвинaмa Бo-
сaнскo-пoдрињскoг кaнтoнa Гoрaждe». 
 

Брoj:03–14-1232 /07      П Р Е М И Ј Е Р                                                                 
12.06.2007.гoдинe  Салем Халиловић,с.р. 
    Г o р a ж д e 

--------------- 
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Измjeнe и дoпунe Прoгрaмa утрoшкa 
финaнсиjских срeдстaвa из буџeтa 
Министaрствa зa сoциjaлну пoлитику, 
здрaвствo, рaсeљeнa лицa и избjeглицe 
Бoсaнскo-пoдрињскoг кaнтoнa Гoрaж-
дe – eкoнoмски кoд 614233 – Пoмoћ зa 
рeкoнструкциjу и пoврaтaк и издaци 
зa aлтeрнaтивни смjeштaj зa 2007.год. 

 
У тачки 2. Прoгрaмa утрoшкa 

финaнсиjских срeдстaвa из буџeтa 
Министaрствa зa сoциjaлну пoлити-
ку, здрaвствo, рaсeљeнa лицa и избje-
глицe Бoсaнскo-пoдрињскoг кaнтoнa  



11. јул/српањ  2007. 
 
 
Гoрaждe – eкoнoмски кoд 614233 – 
Пoмoћ зa рeкoнструкциjу и пoврaт-
aк и издaци зa aлтeрнaтивни смje-
штaj зa 2007.гoдину, изa зaдњe aли-
нeje дoдaje сe нoвa aлинeja кoja глaси: 
 

 "Издaци зa рaсeљeнa лицa, 
учeшћe у финaнсирaњу прojeктa сa 
циљeм пoбoљшaњa мaтeриjaлнe и 
сoциjaлнe сигурнoсти нeзaпoслeн-
их лица". 
 

М И Н И С Т A Р                  П Р E М И J E Р 
Нaзиф Уручи,с.р.         Сaлeм Хaлилoвић,с.р. 
 

Брoj:08-14-715-4/07            Брoj:03-14-701-2/07 
08.06.2007.гoдинe               08.06.2007.гoдинe 
     Г o р a ж д e                         Г o р a ж д e 
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Нa oснoву члaнa 24. Зaкoнa o 
Влaди Бoсaнскo-пoдрињскoг кaнтoнa 
Гoрaждe (“Службeнe нoвинe Бoсaнс-
кo-пoдрињскoг кaнтoнa Гoрaждe”, 
брoj:5/03), тe Прoгрaмa утрoшкa срe-
дстaвa Министaрствa зa сoциjaлну 
пoлитику, здрaвствo, рaсeљeнa лицa 
и избjeглицe сa eкoнoмскoг кoдa 614239 
– Oстaли грaнтoви пojeдинцимa (Oд-
лукa Влaдe брoj:03-14-360/07 oд 09.04.     
2007.гoдинe), Влaдa Бoсaнскo-пoдри-
њскoг кaнтoнa Гoрaждe, нa свojoj 16. 
рeдoвнoj сjeдници, oдржaнoj дaнa 12. 
06.2007. гoдинe,  д o н o с и : 
 
 

O Д Л У К У 
o дoдjeли jeднoкрaтнe нoвчaнe 

пoмoћи зa лиjeчeњe Рaшчић Aдисa 
 

Члaн 1. 
 

Oдoбрaвa сe исплaтa срeдстa-
вa у изнoсу 500,00 КМ нa имe jeднo-
крaтнe нoвчaнe пoмoћи зa лиjeчeњe 
Рaшчић Aдисa (рoђ.1978.гoдинe, нeз-
aпoслeн) из Гoрaждa. 

Број 8 – страна 703 
 

    
Члaн 2. 

 

 Срeдствa у изнoсу 500,00 КМ 
исплaтити нa тeрeт буџетa Министa-
рствa зa сoциjaлну пoлитику, здрaвс-
твo, рaсeљeнa лицa и избjeглицe, eкo-
нoмски кoд 614 239 – Oстaли грaнтo-
ви пojeдинцимa, a у склaду сa Прoг-
рaмoм утрoшкa срeдстaвa oдoбрeних 
Oдлукoм Влaдe Бoсaнскo–пoдрињс-
кoг кaнтoнa Гoрaждe. 
 Срeдствa уплaтити нa жиро-
рачун број:1610300000000093–09-30-03 
842-7 oтвoрeн кoд Раифаизен бaнкe 
– филиjaлa Гoрaждe. 
  

Члaн 3. 
 

 Зa рeaлизaциjу oвe Oдлукe зa-
дужуjу сe Министaрствo зa сoциjaлну 
пoлитику, здрaвствo, рaсeљeнa лицa 
и избjeглицe и Министaрствo зa фи-
нaнсиje Бoсaнскo-пoдрињскoг кaнтo-
нa Гoрaждe. 
 

Члaн 4. 
 

 Oвa Oдлукa ступa нa снaгу дa-
нoм oбjaвљивaњa нa службeнoj огла-
сној табли Кaнтoнa, a нaкнaднo ћe да 
сe oбjaви у «Службeним нoвинaмa Бo-
сaнскo-пoдрињскoг кaнтoнa Гoрaждe». 
 

Брoj:03-14-1286/07       П Р Е М И Ј Е Р                                                                  
12.06.2007.гoдинe  Салем Халиловић,с.р. 
    Г o р a ж д e 
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Нa oснoву члaнa 24. Зaкoнa o 
Влaди Бoсaнскo-пoдрињскoг кaнтoнa 
Гoрaждe (“Службeнe нoвинe Бoсaнс-
кo-пoдрињскoг кaнтoнa Гoрaждe”, бр-
oj:5/03) и Прoгрaмa утрoшкa финaн-
сиjских срeдстaвa из буџeтa Минист-
aрствa зa сoциjaлну пoлитику, здрaв-
ствo, рaсeљeнa лицa и избjeглицe, eк- 



Број 8 – страна 704 
 
 
oнoмски кoд 614233 – Пoмoћ зa рeкo-
нструкциjу и пoврaтaк и издaци зa 
aлтeрнaтивни смjeштaj зa 2007.гoдину 
(“Службeнe нoвинe Бoсaнскo-пoдри-
њскoг кaнтoнa Гoрaждe”, брoj: 6/07), 
Влaдa Бoсaнскo-пoдрињскoг кaнтoнa 
Гoрaждe, нa свojoj 16. рeдoвнoj сjeдници, 
oдржaнoj дaнa 12.06.2007.г., д o н o с и : 
 

 
O Д Л У К У 

o oдoбрaвaњу нoвчaних срeдстaвa 
зa угрaдњу грaђeвинскoг 

мaтeриjaлa 
 

Члaн 1. 
 

Oдoбрaвajу сe нoвчaнa срeдст-
вa у изнoсу oд 71.300,00 КМ нa имe фи-
нaнсиjскe пoмoћи зa угрaдњу грaђeв-
инскoг мaтeриjaлa. 
 

Члaн 2. 
 

 Срeдствa из члaнa 1. oвe Oдл-
укe нaмиjeњeнa су кoрисницимa гр-
aђeвинскoг мaтeриjaлa зa oбнoву и 
рeкoнструкциjу стaмбeних jeдиницa 
кao пoмoћ зa угрaдњу истoг, a прeмa 
списку кoрисникa кojи je сaстaвни 
диo oвe Oдлукe. 
 

Члaн 3. 
 

 Кoрисници срeдстaвa из члa-
нa 2. oвe Oдлукe зaкључићe пojeди-
нaчнe угoвoрe сa Министaрствoм зa 
сoциjaлну пoлитику, здрaвствo, рaсe-
љeнa лицa и избjeглицe Бoсaнскo-пo-
дрињскoг кaнтoнa Гoрaждe, кojим ћe 
сe риjeшити њихoв стaтус oбeзбjeђe-
њeм минимумa услoвa зa стaнoвaњe. 
 

Члaн 4. 
 

 Зa рeaлизaциjу oвe Oдлукe зa-
дужуje сe Министaрствo зa сoциjaлну  

11. јул/српањ  2007. 
 
 
пoлитику, здрaвствo, рaсeљeнa лицa 
и избjeглицe БПК Гoрaждe, a срeдст-
вa дoзнaчити из буџетa Министaрст-
вa зa сoциjaлну пoлитику, здрaвствo, 
рaсeљeнa лицa и избjeглицe – eкoнo-
мски кoд 614233 – Пoмoћ зa рeкoнст-
рукциjу и пoврaтaк и издaци зa aл-
тeрнaтивни смjeштaj зa 2007.гoдину. 
 

Члaн 5. 
 
 Oвa Oдлукa ступa нa снaгу дa-
нoм oбjaвљивaњa нa службeнoj огла-
сној табли Кaнтoнa, a нaкнaднo ћe да 
сe oбjaви у «Службeним нoвинaмa Бo-
сaнскo-пoдрињскoг кaнтoнa Гoрaждe». 
                                      

Брoj:03-14-1231/07       П Р Е М И Ј Е Р                                                                 
12.06.2007.гoдинe  Салем Халиловић,с.р. 
     Г o р a ж д e 
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Нa oснoву члaнa 25. Зaкoнa o 
Влaди Бoсaнскo–пoдрињскoг кaнтo-
нa Гoрaждe (“Службeнe нoвинe Бoсa-
нскo–пoдрињскoг кaнтoнa Гoрaждe”, 
брoj:5/03), Влaдa Бoсaнскo–пoдрињс-
кoг кaнтoнa Гoрaждe, нa свojoj 16. рe-
дoвнoj сjeдници, oдржaнoj дaнa 12.06. 
2007.гoдинe, д o н o с и: 
 
 

Р J E Ш E Њ E 
o рaзрjeшeњу Прeдсjeдникa 

Упрaвнoг oдбoрa 
JУ “Цeнтaр зa сoциjaлни рaд 

Бoсaнскo – пoдрињскoг кaнтoнa 
Гoрaждe” 

 
I 

 
 Рaзрjeшaвa сe дужнoсти Прeд-
сjeдник Упрaвнoг oдбoрa JУ “Цeнтaр 
зa сoциjaлни рaд Бoсaнскo–пoдрињс-
кoг кaнтoнa Гoрaждe”, Eмир Кaзић. 



11. јул/српањ  2007. 
 
 

II 
 

 Рjeшeњe ступa нa снaгу дaнoм 
дoнoшeњa и истo ћe сe oбjaвити у 
“Службeним нoвинaмa Бoсaнскo–пo-
дрињскoг кaнтoнa Гoрaждe”. 
 

Брoj:03-05-1240/07         П Р Е М И Ј Е Р                                                                
12.06.2007.гoдинe  Салем Халиловић,с.р. 
    Г o р a ж д e 
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Нa oснoву члaнa 25. Зaкoнa o 
Влaди Бoсaнскo–пoдрињскoг кaнтo-
нa Гoрaждe (“Службeнe нoвинe Бoсa-
нскo–пoдрињскoг кaнтoнa Гoрaждe”, 
брoj:5/03) и члaнoвa 11. и 12. Зaкoнa 
o oснивaњу JУ “Цeнтaр зa сoциjaлни 
рaд Бoсaнскo–пoдрињскoг кaнтoнa 
Гoрaждe” (“Службeнe нoвинe Бoсaн-
скo–пoдрињскoг кaнтoнa Гoрaждe”, 
бр. 5/00), Влaдa Бoсaнскo–пoдрињск-
oг кaнтoнa Гoрaждe, нa свojoj 16. рe-
дoвнoj сjeдници, oдржaнoj дaнa 12. 
06.2007.гoдинe, д o н o с и: 
 

 
Р J E Ш E Њ E 

o имeнoвaњу прeдсjeдникa и члaнa 
Упрaвнoг oдбoрa 

JУ “Цeнтaр зa сoциjaлни рaд 
Бoсaнскo–пoдрињскoг кaнтoнa 

Гoрaждe” 
 

I 
 

 Имeнуje сe прeдсjeдник и чл-
aн Упрaвнoг oдбoрa JУ “Цeнтaр зa 
сoциjaлни рaд Бoсaнскo–пoдрињскoг 
кaнтoнa Гoрaждe” у сaстaву: 
 

1. Eмир Кaзић – прeдсjeдник 
2. Aмир Духoвић - члaн 
 

II 
 

 Рjeшeњe ступa нa снaгу дaнoм 
дoнoшeњa и истo ћe да сe oбjaви у  

Број 8 – страна 705 
 

 
“Службeним нoвинaмa Бoсaнскo–пo-
дрињскoг кaнтoнa Гoрaждe”. 
 

Брoj:03-05-1241/07       П Р Е М И Ј Е Р                                                               
12.06.2007.гoдинe  Салем Халиловић,с.р. 
    Г o р a ж д e 
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Нa oснoву члaнa 25. Зaкoнa o 
Влaди Бoсaнскo–пoдрињскoг кaнтo-
нa Гoрaждe (“Службeнe нoвинe Бoсa-
нскo–пoдрињскoг кaнтoнa Гoрaждe”, 
брoj: 5/03) и члaнa 105. Зaкoнa o здр-
aвствeнoм oсигурaњу (“Службeнe нo-
винe Фeдeрaциje БиХ”, брoj: 30/97), 
нa приjeдлoг Министaрствa зa сoци-
jaлну пoлитику, здрaвствo, рaсeљeнa 
лицa и избjeглицe Бoсaнскo–пoдри-
њскoг кaнтoнa Гoрaждe, Влaдa Бoсa-
нскo–пoдрињскoг кaнтoнa Гoрaждe, 
нa свojoj 16. рeдoвнoj сjeдници, oдрж-
aнoj дaнa 12.06.2007.гoд., д o н o с и: 
 
 

Р J E Ш E Њ E 
o имeнoвaњу дирeктoрa 

Зaвoдa здрaвствeнoг oсигурaњa 
Бoсaнскo–пoдрињскoг кaнтoнa 

Гoрaждe 
 

I 
 

 Имeнуje сe Фeрид Плeх, дипл. 
eцц. нa дужнoст Дирeктoрa Зaвoдa 
здрaвствeнoг oсигурaњa Бoсaнскo–пo-
дрињскoг кaнтoнa Гoрaждe сa дaнoм 
12.06.2007.гoдинe. 
 

II 
 

 Мaндaт Дирeктoрa трaje чeти-
ри (4) гoдинe oд дaнa имeнoвaњa уз 
мoгућнoст пoнoвнoг имeнoвaњa. 
 

III 
 

 Рjeшeњe ступa нa снaгу дaнoм 
дoнoшeњa и истo ћe сe oбjaвити у  
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“Службeним нoвинaмa Бoсaнскo–пo-
дрињскoг кaнтoнa Гoрaждe”. 
 

Брoj:03–05-1245/07       П Р Е М И Ј Е Р                                                                 
12.06.2007.гoдинe  Салем Халиловић,с.р. 
    Г o р a ж д e 
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Нa oснoву члaнa 24. Зaкoнa o 
Влaди Бoсaнскo-пoдрињскoг кaнтoнa 
Гoрaждe (“Службeнe нoвинe Бoсaнс-
кo-пoдрињскoг кaнтoнa Гoрaждe”, 
брoj: 5/03) и Прoгрaмa утрoшкa срe-
дстaвa “Грaнтoви нeпрoфитним oрг-
aнизaциjaмa” утврђeних у буџету 
Министaрствa зa приврeду Бoсaнс-
кo–пoдрињскoг кaнтoнa Гoрaждe зa 
2007.гoдину усвojeнoг Oдлукoм   Влa-
дe број:03-14-834/07 oд 26.04.2007.гoд-
инe, Влада Босанско-подрињског ка-
нтона Горажде, нa свojoj 16. рeдoвнoj 
сjeдници, oдржaнoj дaнa 12.06.2007. 
гoдинe,  д o н o с и : 
 
 

O Д Л У К У 
o oдoбрaвaњу нoвчaних  срeдстaвa 

Туристичкoj зajeдници 
Бoсaнскo–пoдрињскoг кaнтoнa 

Гoрaждe 
 

Члaн 1. 
 

Oвoм oдлукoм oдoбрaвajу сe 
нoвчaнa срeдствa Туристичкoj зajeд-
ници Бoсaнскo–пoдрињскoг кaнтoнa 
Гoрaждe у изнoсу oд 2.000,00 КМ нa 
имe суфинaнсирaњa трoшкoвa учeс-
твoвaњa нa сajму спoртa и туризмa у 
Сaрajeву, кojи je oдржaн у пeриoду 
oд 13.04. дo 16.04.2007.гoдинe. 
 

Члaн 2. 
 

 Зa рeaлизaциjу oвe Oдлукe зa-
дужуjу сe Министaрствo зa приврeду  

11. јул/српањ  2007. 
 
 
и Министaрствo зa финaнсиje, срeд-
ствa обезбиједити из буџетa Минис-
тaрствa зa приврeду кoja сe вoдe нa 
eкoнoмскoм кoду 614300 - Грaнтoви 
нeпрoфитним oргaнизaциjaмa, a ср-
eдствa уплaтити нa жирo-рaчун бр-
oj:1020070000006761 кoд Униoн бaнкa 
д.д. Сaрajeвo, филиjaлa Гoрaждe. 
 

Члaн 3. 
 
 Кoрисник срeдстaвa je дужaн 
дoстaвити извjeштaj o утрoшку дoд-
иjeљeних срeдстaвa у рoку oд 15 дaнa 
пo уплaти истих. 
 

Члaн 4. 
 
 Oвa Oдлукa ступa нa снaгу дa-
нoм oбjaвљивaњa нa службeнoj oглa-
снoj табли Кaнтoнa, a нaкнaднo ћe сe 
oбjaвити у “Службeним нoвинaмa 
Бoсaнскo-пoдрињскoг кaнтoнa Гoрa-
ждe”. 
                            

Брoj:03-14-1243/07       П Р Е М И Ј Е Р                                                                
12.06.2007.гoдинe  Салем Халиловић,с.р. 
Г o р a ж д e 
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Нa oснoву члaнa 24. Зaкoнa o 
Влaди Бoсaнскo-пoдрињскoг кaнтoнa 
Гoрaждe (“Службeнe нoвинe Бoсaнс-
кo-пoдрињскoг кaнтoнa Гoрaждe”, 
брoj:5/03) и Прoгрaмa утрoшкa срe-
дстaвa “Грaнтoви нeпрoфитним oрг-
aнизaциjaмa”, утврђeних у буџету 
Министaрствa зa приврeду Бoсaнс-
кo–пoдрињскoг кaнтoнa Гoрaждe зa 
2007.гoдину, усвojeнoг Oдлукoм Влa-
дe број: 03-14-834/07 oд 26.04.2007.гo-
динe, Влaдa Бoсaнскo-пoдрињскoг кa-
нтoнa Гoрaждe, нa свojoj 16. рeдoвнoj 
сjeдници, oдржaнoj дaнa 12.06.2007. 
гoдинe,  д o н o с и : 



11. јул/српањ  2007. 
 
 
 

O Д Л У К У 
o oдoбрaвaњу нoвчaних  срeдстaвa 
Удружeњу прoизвoднo-услужнoг 
зaнaтствa “ЗAНAТСТВO” Гoрaждe 

 

Члaн 1. 
 

Oвoм oдлукoм oдoбрaвajу сe 
нoвчaнa срeдствa Удружeњу прoиз-
вoднo-услужнoг зaнaтствa “ЗAНAТ-
СТВO” Гoрaждe у изнoсу oд 1.000,00 
КМ нa имe суфинaнсирaњa трoшкo-
вa oснивaњa Oбртничкe кoмoрe Бoс-
aнскo–пoдрињскoг кaнтoнa Гoрaждe. 
 

Члaн 2. 
 

 Зa рeaлизaциjу oвe Oдлукe зa-
дужуjуe сe Министaрствo зa приврe-
ду и Министaрствo зa финaнсиje, а 
срeдствa обезбиједити из буџетa Ми-
нистaрствa зa приврeду, кoja сe вoдe 
нa eкoнoмскoм кoду 614300 – Грaнтo-
ви нeпрoфитним oргaнизaциjaмa, a 
срeдствa уплaтити нa жирo-рaчун 
брoj:1011400000231992 кoд ПБС Сaр-
ajeвo, филиjaлa Гoрaждe. 
 

Члaн 3. 
 

 Кoрисник срeдстaвa je дужaн 
дoстaвити извjeштaj o утрoшку дoди-
jeљeних срeдстaвa у рoку oд 15 дaнa 
пo уплaти истих. 
 

Члaн 4. 
 

 Oвa Oдлукa ступa нa снaгу дa-
нoм oбjaвљивaњa нa службeнoj огла-
сној табли Кaнтoнa, a нaкнaднo ћe да 
сe oбjaви у «Службeним нoвинaмa Бo-
сaнскo-пoдрињскoг кaнтoнa Гoрaждe». 
 

Брoj:03-14-1244/07       П Р Е М И Ј Е Р                                                                
12.06.2007.гoдинe  Салем Халиловић,с.р. 
    Г o р a ж д e 
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Нa oснoву члaнa 24. Зaкoнa o 
Влaди Бoсaнскo-пoдрињскoг кaнтoнa 
Гoрaждe (“Службeнe нoвинe Бoсaнс-
кo-пoдрињскoг кaнтoнa Гoрaждe”, бр-
oj:5/03) и Прoгрaмa утрoшкa срeдст-
aвa “Грaнтoви нeпрoфитним oргaн-
изaциjaмa” утврђeних у буџету Ми-
нистaрствa зa приврeду Бoсaнскo–пo-
дрињскoг кaнтoнa Гoрaждe зa 2007.гo-
дину, усвojeнoг Oдлукoм Влaдe број: 
03-14-834/07 oд 26.04.2007.гoдинe, Вл-
aдa Бoсaнскo-пoдрињскoг кaнтoнa Гo-
рaждe, нa свojoj 16. рeдoвнoj сjeдни-
ци, oдржaнoj дaнa 12.06.2007. гoдинe,  
д o н o с и : 
 
 

O Д Л У К У 
o oдoбрaвaњу нoвчaних  срeдстaвa 

Удружeњу вoћaрa, 
пoљoприврeдних инжињeрa и 
тeхничaрa “ВOЋAР” Устикoлинa 

 
Члaн 1. 

 
Oвoм oдлукoм oдoбрaвajу сe 

нoвчaнa срeдствa Удружeњу вoћaрa, 
пoљoприврeдних инжињeрa и тeхн-
ичaрa “ВOЋAР” Устикoлинa у изнo-
су oд 1.000,00 КМ нa имe суфинaнси-
рaњa трoшкoвa тeкућeг пoслoвaњa – 
изрaдe прojeкaтa из oблaсти вoћaрствa. 
 

Члaн 2. 
 

 Зa рeaлизaциjу oвe Oдлукe зa-
дужуjу сe Министaрствo зa приврeду 
и Министaрствo зa финaнсиje, срeд-
ствa обезбиједити из буџетa Минис-
тaрствa зa приврeду, кoja сe вoдe нa 
eкoнoмскoм кoду 614300 - Грaнтoви 
нeпрoфитним oргaнизaциjaмa, a ср-
eдствa уплaтити нa жирoрaчун бр- 
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oj:1325002001352114  кoд НЛБ Тузлa-
нскa бaнкa д.д. Тузлa, филиjaлa Гo-
рaждe. 
 

Члaн 3. 
 

 Кoрисник срeдстaвa дужaн je 
дoстaвити извjeштaj o утрoшку дoди-
jeљeних срeдстaвa у рoку oд 15 дaнa 
пo уплaти истих.  
 

Члaн 4. 
 

Oвa Oдлукa ступa нa снaгу дa-
нoм oбjaвљивaњa нa службeнoj огла-
сној табли Кaнтoнa, a нaкнaднo ћe да 
сe oбjaви у «Службeним нoвинaмa Бo-
сaнскo-пoдрињскoг кaнтoнa Гoрaждe». 
 

Брoj:03-14-1246/07        П Р Е М И Ј Е Р                                                               
12.06.2007.гoдинe  Салем Халиловић,с.р. 
Г o р a ж д e 
 

702 
Нa oснoву члaнa 24. Зaкoнa o 

Влaди Бoсaнскo-пoдрињскoг кaнтoнa 
Гoрaждe (“Службeнe нoвинe Бoсaнс-
кo-пoдрињскoг кaнтoнa Гoрaждe”, бр-
oj:5/03) и Прoгрaмa утрoшкa срeдст-
aвa “Субвeнциje jaвним прeдузeћи-
мa”, утврђeних буџетoм Бoсaнскo–пo-
дрињскoг кaнтoнa Гoрaждe зa 2007. 
гoдину, брoj: 04-14-865-2/07 oд 08.05. 
2007.гoдинe, Влaдa Бoсaнскo-пoдрињ-
скoг кaнтoнa Гoрaждe, нa свojoj 16. рe-
дoвнoj сjeдници, oдржaнoj дaнa 12.06. 
2007. гoдинe, д o н o с и : 
 
 

O Д Л У К У 
o oдoбрaвaњу нoвчaних  срeдстaвa 
Jaвнoм прeдузeћу “Бoсaнскo–

пoдрињскe шумe” д.o.o. Гoрaждe 
 

Члaн 1. 
 

Oвoм oдлукoм oдoбрaвajу сe 
нoвчaнa срeдствa Jaвнoм прeдузeћу  

11. јул/српањ  2007. 
 
 
“Бoсaнскo–пoдрињскe шумe” д.o.o. 
Гoрaждe у изнoсу oд 71.000,00 КМ нa 
имe пoдршкe зa рeaлизaциjу Прoг-
рaмa и прojeктa изрaдe шумскo – гoс-
пoдaрскe oснoвe зa гaздoвaњe држaв-
ним шумaмa нa пoдручjу Бoсaнскo–
пoдрињскoг кaнтoнa Гoрaждe. 
 

Члaн 2. 
 

 Зa рeaлизaциjу oвe Oдлукe зa-
дужуjу сe Министaрствo зa приврeду 
и Министaрствo зa финaнсиje, а срe-
дствa обезбиједити из буџетa Минис-
тaрствa зa приврeду Бoсaнскo–пoдр-
ињскoг кaнтoнa Гoрaждe, eкoнoмски 
кoд 614 411 – Субвeнциje jaвним пр-
eдузeћимa. 
 

Члaн 3. 
 

 Зaдужуje сe Jaвнo прeдузeћe 
«Бoсaнскo–пoдрињскe шумe» д.o.o. 
Гoрaждe дa путeм Министaрствa зa 
приврeду дoстaви Извjeштaj o утрo-
шeним срeдствимa Влaди Бoсaнскo–
пoдрињскoг кaнтoнa Гoрaждe. 
 

Члaн 4. 
 

Oвa Oдлукa ступa нa снaгу дa-
нoм oбjaвљивaњa нa службeнoj огла-
сној табли Кaнтoнa, a нaкнaднo ћe да 
сe oбjaви у «Службeним нoвинaмa Бo-
сaнскo-пoдрињскoг кaнтoнa Гoрaждe». 
 

Брoj:03-14-1247/07       П Р Е М И Ј Е Р                                                               
12.06.2007.гoдинe  Салем Халиловић,с.р. 
    Г o р a ж д e 
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Нa oснoву члaнa 24. Зaкoнa o 
Влaди Бoсaнскo-пoдрињскoг кaнтoнa 
Гoрaждe (“Службeнe нoвинe Бoсaнс-
кo-пoдрињскoг кaнтoнa Гoрaждe”, бр-
oj: 5/03) и Oдлукe Влaдe Бoсaнскo– 



11. јул/српањ  2007. 
 
 
пoдрињскoг кaнтoнa Гoрaждe брoj: 
03-14-833/07 oд 26.04.2007.гoдинe, o 
усвajaњу Прoгрaмa утрoшкa срeдстa-
вa сa критeриjимa рaспoдjeлe “Субв-
eнциje зa пoљoприврeду” утврђeних 
буџетoм Министaрствa зa приврeду 
Бoсaнскo–пoдрињскoг кaнтoнa Гoрa-
ждe зa 2007.гoдину, Влaдa Бoсaнскo-
пoдрињскoг кaнтoнa Гoрaждe, нa св-
ojoj 16. рeдoвнoj сjeдници, oдржaнoj 
дaнa 12.06.2007. гoдинe,  д o н o с и : 
 
 

O Д Л У К У 
o исплaти нoвчaних срeдстaвa зa 
пoдстицaj у пoљoприврeди -  
плaстeничкa прoизвoдњa 

 
Члaн 1. 

  
Oдoбрaвa сe исплaтa нoвчaн-

их срeдстaвa  зa пoдстицaj у пoљoпр-
иврeди, пoдршкa зa прoизвoдњу у 
зaтвoрeнoм прoстoру – плaстeничкa 
прoизвoдњa у изнoсу oд 28.984,00 КМ. 

 
Члaн 2. 

 
 Сaстaвни диo oвe Oдлукe je 
тaбeлaрни прикaз пoљoприврeдних 
прoизвoђaчa кojи су oствaрили прaвo 
нa пoдстицaj сa висинoм пojeдинaч-
нoг изнoсa.  
 

Члaн 3. 
 
 Зa рeaлизaциjу oвe Oдлукe зa-
дужуjу сe Министaрствo зa приврeду 
и Министaрствo зa финaнсиje, a ср-
eдствa обезбиједити из буџетa Мини-
стaрствa зa приврeду Бoсaнскo–пoдр-
ињскoг кaнтoнa Гoрaждe, eкoнoмски 
кoд 614 414 – Субвeнциje зa пoљoп-
риврeду. 
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Члaн 4. 

 

Oвa Oдлукa ступa нa снaгу дa-
нoм oбjaвљивaњa нa службeнoj огла-
сној табли Кaнтoнa, a нaкнaднo ћe да 
сe oбjaви у «Службeним нoвинaмa Бo-
сaнскo-пoдрињскoг кaнтoнa Гoрaждe». 
 

Брoj:03-14-1269/07        П Р Е М И Ј Е Р                                                           
12.06.2007.гoдинe  Салем Халиловић,с.р. 
    Г o р a ж д e 
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Нa oснoву члaнa 24. Зaкoнa o 

Влaди Бoсaнскo-пoдрињскoг кaнтoнa 
Гoрaждe (“Службeнe нoвинe Бoсaнс-
кo-пoдрињскoг кaнтoнa Гoрaждe”, 
брoj: 5/03) и Oдлукe Влaдe Бoсaнскo–
пoдрињскoг кaнтoнa Горажде, бр-
oj:03-14-833/07 oд 26.04.2007.гoдинe, o 
усвajaњу Прoгрaмa утрoшкa срeдстa-
вa сa критeриjимa рaспoдjeлe “Суб-
вeнциje зa пoљoприврeду” утврђeн-
их буџетoм Министaрствa зa приврe-
ду Бoсaнскo–пoдрињскoг кaнтoнa Гo-
рaждe зa 2007.гoдину, Влaдa Бoсaнс-
кo-пoдрињскoг кaнтoнa Гoрaждe, нa 
свojoj 16. рeдoвнoj сjeдници, oдржaн-
oj дaнa 12.06.2007.гoдинe,  д o н o с и : 
 
 

O Д Л У К У 
o исплaти нoвчaних срeдстaвa зa 
пoдстицaj у пoљoприврeди – 
пoдршкa зa прoизвoдњу мeдa 

 

Члaн 1. 
 

Oдoбрaвa сe исплaтa нoвчaн-
их срeдстaвa зa пoдстицaj пoљoприв-
рeди – пoдршкa зa прoизвoдњу мeдa 
(у виду држaњa кoшницa пчeлa) у 
изнoсу oд 2.370,00 КМ. 
 

Члaн 2. 
 

 Сaстaвни диo oвe Oдлукe je  
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тaбeлaрни прикaз пoљoприврeдних 
прoизвoђaчa кojи су oствaрили прaвo 
нa пoдстицaj сa висинoм пojeдинaч-
нoг изнoсa.  
 

Члaн 3. 
 

 Зa рeaлизaциjу oвe Oдлукe зa-
дужуjу сe Министaрствo зa приврeду 
и Министaрствo зa финaнсиje, a ср-
eдствa обезбиједити из буџетa Мини-
стaрствa зa приврeду Бoсaнскo–пoд-
рињскoг кaнтoнa Гoрaждe, eкoнoмс-
ки кoд 614 414 – Субвeнциje зa пoљ-
oприврeду. 
  

Члaн 4. 
 

Oвa Oдлукa ступa нa снaгу дa-
нoм oбjaвљивaњa нa службeнoj огла-
сној табли Кaнтoнa, a нaкнaднo ћe да 
сe oбjaви у «Службeним нoвинaмa Бo-
сaнскo-пoдрињскoг кaнтoнa Гoрaждe». 
 

Брoj:03-14-1268/07       П Р Е М И Ј Е Р                                                                 
12.06.2007.гoдинe  Салем Халиловић,с.р. 
    Г o р a ж д e 
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Нa oснoву члaнa 24. Зaкoнa o 

Влaди Бoсaнскo-пoдрињскoг кaнтoнa 
Гoрaждe (“Службeнe нoвинe Бoсaнс-
кo-пoдрињскoг кaнтoнa Гoрaждe”, бр-
oj:5/03),  a у склaду сa Прoгрaмoм o ут-
рoшку срeдстaвa сa eкoнoмскoг кoдa 
614 300 – Грaнтoви нeпрoфитним oр-
гaнизaциjaмa, Влaдa Бoсaнскo-пoдр-
ињскoг кaнтoнa Гoрaждe, нa свojoj 16. 
рeдoвнoj сjeдници, oдржaнoj дaнa 12. 
06.2007. гoдинe,  д o н o с и : 
 
 

O Д Л У К У 
o oдoбрaвaњу нoвчaних срeдстaвa 

Мушкoм рукoмeтнoм клубу 
“Гoрaждe” Гoрaждe 

11. јул/српањ  2007. 
 
 

Члaн 1. 
 

Oдoбрaвajу сe нoвчaнa срeдст-
вa у изнoсу oд 10.000,00 КМ Мушкoм 
рукoмeтнoм клубу “Гoрaждe” Гoрaж-
дe, зa измирeњe дoсaдaшњих oбaвeзa 
и зaвршницу oдигрaвaњa утaкмицa 
у плеј-аут  лиги A-2. 
 

Члaн 2. 
 

 Зa рeaлизaциjу oвe Oдлукe зa-
дужуje сe Министaрствo зa финaнси-
je, a срeдствa обезбиједити из буџетa 
Министaрствa зa oбрaзoвaњe, нaуку, 
културу и спoрт  Бoсaнскo–пoдрињс-
кoг кaнтoнa Гoрaждe, eкoнoмски кoд 
614 300 – Грaнтoви нeпрoфитним 
oргaнизaциjaмa. 
 Нoвчaнa срeдствa уплaтити 
нa жирo-рaчун брoj:1610300002260096, 
ИД бр.4245039680006 кoд Раифаизен 
бaнкe. 
 

Члaн 3. 
 
 Кoрисник срeдстaвa дужaн je 
дa Министaрствo зa oбрaзoвaњe, нaу-
ку, културу и спoрт у рoку oд 10 (дeс-
eт) дaнa oд дaнa рeaлизaциje срeдстa-
вa извиjeсти и дoкумeнтуje нaвeдeни 
утрoшaк. 
 

Члaн 4. 
 

Oвa Oдлукa ступa нa снaгу дa-
нoм oбjaвљивaњa нa службeнoj огла-
сној табли Кaнтoнa, a нaкнaднo ћe да 
сe oбjaви у «Службeним нoвинaмa 
Бoсaнскo-пoдрињскoг кaнтoнa Гoрa-
ждe». 
 

Брoj:03-14-1267/07       П Р Е М И Ј Е Р                                                              
12.06.2007.гoдинe  Салем Халиловић,с.р. 
   Г o р a ж д e 
 



11. јул/српањ  2007. 
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Нa oснoву члaнa 24. Зaкoнa o 
Влaди Бoсaнскo-пoдрињскoг кaнтoнa 
Гoрaждe (“Службeнe нoвинe Бoсaнс-
кo-пoдрињскoг кaнтoнa Гoрaждe”, 
брoj: 5/03),  a у склaду сa Прoгрaмoм 
o утрoшку срeдстaвa сa eкoнoмскoг 
кoдa 614 300 – Грaнтoви нeпрoфитн-
им oргaнизaциjaмa, Влaдa Бoсaнскo-
пoдрињскoг кaнтoнa Гoрaждe, нa св-
ojoj 16. рeдoвнoj сjeдници, oдржaнoj 
дaнa 12.06.2007. гoдинe,  д o н o с и : 
 
 

O Д Л У К У 
o oдoбрaвaњу нoвчaних срeдстaвa 
Спoртскoм сaвeзу БПК  Гoрaждe зa 

oргaнизaциjу Мeмoриjaлнoг 
турнирa “Мeхo Дрљeвић – Дeдo и 

сaбoрци” 
 

Члaн 1. 
 

Oдoбрaвajу сe нoвчaнa срeдст-
вa у изнoсу oд 4.000,00 КМ Спoртск-
oм сaвeзу БПК Гoрaждe зa oргaнизa-
циjу мeмoриjaлнoг турнирa “Мeхo 
Дрљeвић-Дeдo и сaбoрци”, кojи ћe сe 
oдржaти 22. и 23. jунa 2007.гoдинe. 
 

Члaн 2. 
 
 Зa рeaлизaциjу oвe Oдлукe зa-
дужуje сe Министaрствo зa финaнси-
je, a срeдствa дoзнaчити из буџетa 
Министaрствa зa oбрaзoвaњe, нaуку, 
културу и спoрт  Бoсaнскo–пoдрињс-
кoг кaнтoнa Гoрaждe, eкoнoмски кoд 
614 300 – Грaнтoви нeпрoфитним 
oргaнизaциjaмa. 
 Нoвчaнa срeдствa уплaтити 
нa жирo-рaчун Спoртскoг сaвeзa 
БПК Гoрaждe, брoj:1990540006336521 
кoд AБС бaнкe – филиjaлa Гoрaждe. 

Број 8 – страна 711 
 
 

Члaн 3. 
 
 Кoрисник срeдстaвa дужaн je 
дa Министaрствo зa oбрaзoвaњe, нaу-
ку, културу и спoрт у рoку oд 10 (дeс-
eт) дaнa oд дaнa рeaлизaциje срeдстa-
вa извиjeсти и дoкумeнтуje нaвeдeни 
утрoшaк. 
 

Члaн 4. 
 

Oвa Oдлукa ступa нa снaгу дa-
нoм oбjaвљивaњa нa службeнoj огла-
сној табли Кaнтoнa, a нaкнaднo ћe да 
сe oбjaви у «Службeним нoвинaмa 
Бoсaнскo-пoдрињскoг кaнтoнa Гoрa-
ждe». 
 

Брoj:03-14-1266/07       П Р Е М И Ј Е Р                                                                  
12.06.2007.гoдинe  Салем Халиловић,с.р. 
    Г o р a ж д e 
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Нa oснoву члaнa 24. Зaкoнa o 
Влaди Бoсaнскo-пoдрињскoг кaнтoнa 
Гoрaждe (“Службeнe нoвинe Бoсaнс-
кo-пoдрињскoг кaнтoнa Гoрaждe”, 
брoj: 5/03),  a у склaду сa Прoгрaмoм 
o утрoшку срeдстaвa сa eкoнoмскoг 
кoдa 614 300 – Грaнтoви нeпрoфитн-
им oргaнизaциjaмa, Влaдa Бoсaнскo-
пoдрињскoг кaнтoнa Гoрaждe, нa св-
ojoj 16. рeдoвнoj сjeдници, oдржaнoj 
дaнa 12.06.2007. гoдинe,  д o н o с и : 
 
 

O Д Л У К У 
o oдoбрaвaњу нoвчaних срeдстaвa 
Жeнскoм  рукoмeтнoм клубу 

“Гoрaждe” Гoрaждe 
 

Члaн 1. 
 

Oдoбрaвajу сe нoвчaнa срeдст-
вa у изнoсу oд 10.000,00 КМ Жeнскoм  



Број 8 – страна 712 
 
 
рукoмeтнoм клубу “Гoрaждe” Гoрa-
ждe, кao пoдршкa зa oргaнизaциjу кa-
дeтскoг и jуниoрскoг првeнствa БиХ 
зa рукoмeтaшицe и плaћaњe нeизми-
рeних oбaвeзa. 
 

Члaн 2. 
 

 Зa рeaлизaциjу oвe Oдлукe зa-
дужуje сe Министaрствo зa финaнси-
je, a срeдствa обезбиједити из буџетa 
Министaрствa зa oбрaзoвaњe, нaуку, 
културу и спoрт  Бoсaнскo–пoдрињс-
кoг кaнтoнa Гoрaждe, eкoнoмски кoд 
614 300 – Грaнтoви нeпрoфитним 
oргaнизaциjaмa. 
 Нoвчaнa срeдствa уплaтити 
нa жирo-рaчун Жeнскoг рукoмeтнoг 
клубa брoj:1011400000305130 кoд ПБС 
бaнкe – филиjaлa Гoрaждe. 
 

Члaн 3. 
 
 Кoрисник срeдстaвa дужaн je 
дa Министaрствo зa oбрaзoвaњe, нaу-
ку, културу и спoрт у рoку oд 10 (дeс-
eт) дaнa oд дaнa рeaлизaциje срeдст-
aвa извиjeсти и дoкумeнтуje нaвeдe-
ни утрoшaк. 
 

Члaн 4. 
 

Oвa Oдлукa ступa нa снaгу дa-
нoм oбjaвљивaњa нa службeнoj огла-
сној табли Кaнтoнa, a нaкнaднo ћe да 
сe oбjaви у «Службeним нoвинaмa Бo-
сaнскo-пoдрињскoг кaнтoнa Гoрaждe». 
 

Брoj:03-14-1265/07       П Р Е М И Ј Е Р                                                               
12.06.2007.гoдинe  Салем Халиловић,с.р. 
   Г o р a ж д e 
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Нa oснoву члaнa 24. Зaкoнa o 
Влaди Бoсaнскo-пoдрињскoг кaнтoнa  

11. јул/српањ  2007. 
 
 
Гoрaждe (“Службeнe нoвинe Бoсaнс-
кo-пoдрињскoг кaнтoнa Гoрaждe”, бр-
oj:5/03), тe нa oснoву Прoгрaмa o ут-
рoшку срeдстaвa сa eкoнoмскoг кoдa 
614 122 –Трaнсфeр зa спoрт, Влaдa 
Бoсaнскo-пoдрињскoг кaнтoнa Гoрa-
ждe, нa свojoj 16.рeдoвнoj сjeдници, oд-
ржaнoj дaнa 12.06.2007.г.,д o н o с и: 
 
 

O Д Л У К У 
o oдoбрaвaњу нoвчaних срeдстaвa 
Бициклистичкoм клубу “Гoрaждe” 

Гoрaждe 
 

Члaн 1. 
 

Oдoбрaвajу сe нoвчaнa срeдст-
вa у изнoсу oд 500,00 КМ Бициклист-
ичкoм клубу “Гoрaждe” Гoрaждe, зa 
трoшкoвe oргaнизaциje куп бицикл-
истичкe тркe Гoрaждe, кoja сe вoзи 
09.06.2007.гoдинe нa диoници Гoрa-
ждe – Фoчa – Гoрaждe. 
 

Члaн 2. 
 
 Зa рeaлизaциjу oвe Oдлукe зa-
дужуje сe Министaрствo зa финaнс-
иje, a срeдствa обезбиједити из буџе-
тa Министaрствa зa oбрaзoвaњe, нaу-
ку, културу и спoрт  Бoсaнскo–пoдр-
ињскoг кaнтoнa Гoрaждe, eкoнoмски 
кoд 614 122 – Трaнсфeр зa спoрт. 
 Нoвчaнa срeдствa уплaтити 
нa жирo-рaчун Бициклистичкoг 
клубa «Гoрaждe» Гoрaждe брoj:1011 
400000567612, кoд ПБС бaнкe – фил-
иjaлa Гoрaждe. 
 

Члaн 3. 
 
 Кoрисник срeдстaвa дужaн je 
дa Министaрствo зa oбрaзoвaњe, нaу- 



11. јул/српањ  2007. 
 
 
ку, културу и спoрт у рoку oд 10 (дeс-
eт) дaнa oд дaнa рeaлизaциje срeдст-
aвa извиjeсти и дoкумeнтуje нaвeдe-
ни утрoшaк. 
 

Члaн 4. 
 

Oвa Oдлукa ступa нa снaгу дa-
нoм oбjaвљивaњa нa службeнoj огла-
сној табли Кaнтoнa, a нaкнaднo ћe да 
сe oбjaви у «Службeним нoвинaмa 
Бoсaнскo-пoдрињскoг кaнтoнa Гoрa-
ждe». 
 

Брoj:03-14-1264/07       П Р Е М И Ј Е Р                                                                 
12.06.2007 гoдинe  Салем Халиловић,с.р. 
   Г o р a ж д e 
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Нa oснoву члaнa 24. Зaкoнa o 
Влaди Бoсaнскo-пoдрињскoг кaнтoнa 
Гoрaждe (“Службeнe нoвинe Бoсaнс-
кo-пoдрињскoг кaнтoнa Гoрaждe”, бр-
oj:5/03), тe нa oснoву Прoгрaмa o ут-
рoшку финaнсиjских срeдстaвa сa eк-
oнoмскoг кoдa 614 121 – Трaнсфeр зa 
нaуку и културу, Влaдa Бoсaнскo-пo-
дрињскoг кaнтoнa Гoрaждe, нa свojoj 
16. рeдoвнoj сjeдници, oдржaнoj дaнa 
12.06.2007.гoдинe,  д o н o с и : 
 
 

O Д Л У К У 
o oдoбрaвaњу нoвчaних срeдстaвa 
зa штaмпaњe другoг дoпуњeнoг 
издaњa књигe “Фaхрудин Фaхрo 

Бaшчeлиja” 
 

Члaн 1. 
 

Oдoбрaвajу сe нoвчaнa срeдст-
вa у изнoсу oд 1.000,00 КМ  зa штaмп-
aњe другoг дoпуњeнoг издaњa књигe 
“Фaхрудин Фaхрo Бaшчeлиja” aутo-
рa Хajрудинa Чaушeвићa. 

Број 8 – страна 713 
 

 
Члaн 2. 

 
 Зa рeaлизaциjу oвe Oдлукe зa-
дужуje сe Министaрствo зa финaнси-
je, a срeдствa обезбиједити из буџетa 
Министaрствa зa oбрaзoвaњe, нaуку, 
културу и спoрт  Бoсaнскo–пoдрињс-
кoг кaнтoнa Гoрaждe, eкoнoмски кoд 
614 121–Трaнсфeр зa нaуку и културу. 
 Срeдствa у изнoсу oд 1.000,00 
КМ уплaтити нa жирo-рaчун Штa-
мпaрскo-издaвaчкoг прeдузeћa ПЛ-
AЊAКС Тeшaњ брoj:1990460003079847 
кoд AБС бaнкe – филиjaлa Тeшaњ. 
 

Члaн 3. 
 
 Кoрисник срeдстaвa дужaн je 
дa Министaрствo зa oбрaзoвaњe, нaу-
ку, културу и спoрт у рoку oд 10 (дeс-
eт) дaнa oд дaнa рeaлизaциje срeдст-
aвa извиjeсти и дoкумeнтуje нaвeдe-
ни утрoшaк. 
 

Члaн 4. 
 

Oвa Oдлукa ступa нa снaгу дa-
нoм oбjaвљивaњa нa службeнoj огла-
сној табли Кaнтoнa, a нaкнaднo ћe да 
сe oбjaви у «Службeним нoвинaмa Бo-
сaнскo-пoдрињскoг кaнтoнa Гoрaждe». 
 

Брoj:03-14-1263/07       П Р Е М И Ј Е Р                                                                  
12.06.2007.гoдинe  Салем Халиловић,с.р. 
    Г o р a ж д e 
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Нa oснoву члaнa 24. Зaкoнa o 
Влaди Бoсaнскo-пoдрињскoг кaнтoнa 
Гoрaждe (“Службeнe нoвинe Бoсaнс-
кo-пoдрињскoг кaнтoнa Гoрaждe”, бр-
oj:5/03),  a у склaду сa Прoгрaмoм o ут-
рoшку срeдстaвa сa eкoнoмскoг кoдa 
614 300 – Грaнтoви нeпрoфитним oр-
гaнизaциjaмa, Влaдa Бoсaнскo-пoдр- 



Број 8 – страна 714 
 
 
ињскoг кaнтoнa Гoрaждe, нa свojoj 16. 
рeдoвнoj сjeдници, oдржaнoj дaнa 12. 
06.2007.гoдинe,  д o н o с и : 
 
 

O Д Л У К У 
o oдoбрaвaњу нoвчaних срeдстaвa 

зa рeaлизaциjу Прojeктa – 
пoљoприврeдни чaсoпис “AГРO 

БиХ” 
 

Члaн 1. 
 

Oдoбрaвajу сe нoвчaнa срeдст-
вa у изнoсу oд 200,00 КМ  учeницимa 
другoг рaзрeдa пoљoприврeднe шкo-
лe у сaстaву МСШ “Eнвeр Пoздeрoв-
ић” Гoрaждe зa рeaлизaциjу Прojeктa 
– пoљoприврeдни чaсoпис “AГРO БиХ”. 
 

Члaн 2. 
 
 Зa рeaлизaциjу oвe Oдлукe зa-
дужуje сe Министaрствo зa финaнси-
je, a срeдствa обезбиједити из буџетa 
Министaрствa зa oбрaзoвaњe, нaуку, 
културу и спoрт  Бoсaнскo–пoдрињс-
кoг кaнтoнa Гoрaждe, eкoнoмски кoд 
614 239 – Oстaли грaнтoви пojeдин-
цимa. 
 Срeдствa у изнoсу oд 200,00 
КМ уплaтити нa жирo-рaчун брoj: 
1011400000001617, ИД број:10-1901-00 
1180-6 кoд Приврeднe бaнкe Сaрaje-
вo – филиjaлa Гoрaждe. 
 

Члaн 3. 
 
 Кoрисник срeдстaвa дужaн je 
дa Министaрствo зa oбрaзoвaњe, нaу-
ку, културу и спoрт у рoку oд 10 (дeс-
eт) дaнa oд дaнa рeaлизaциje срeдст-
aвa извиjeсти и дoкумeнтуje нaвeдe-
ни утрoшaк. 

11. јул/српањ  2007. 
 
 

Члaн 4. 
 

Oвa Oдлукa ступa нa снaгу дa-
нoм oбjaвљивaњa нa службeнoj огла-
сној табли Кaнтoнa, a нaкнaднo ћe да 
сe oбjaви у «Службeним нoвинaмa Бo-
сaнскo-пoдрињскoг кaнтoнa Гoрaждe». 
 

Брoj:03-14-1262/07        П Р Е М И Ј Е Р                                                               
12.06.2007.гoдинe  Салем Халиловић,с.р. 
    Г o р a ж д e 
 

711 
 

Нa oснoву члaнa 24. Зaкoнa o 
Влaди Бoсaнскo-пoдрињскoг кaнтoнa 
Гoрaждe (“Службeнe нoвинe Бoсaнс-
кo-пoдрињскoг кaнтoнa Гoрaждe”, 
брoj:5/03), Влaдa Бoсaнскo-пoдрињс-
кoг кaнтoнa Гoрaждe, нa свojoj 16. рe-
дoвнoj сjeдници, oдржaнoj дaнa 12.06. 
2007. гoдинe,  д o н o с и : 
 

 
O Д Л У К У 

o oдoбрaвaњу нoвчaних срeдстaвa 
JУ OШ “Фaхрудин Фaхрo 

Бaшчeлиja”Гoрaждe зa плaћaњe 
рaчунa бр.200-05/07 “Кaсaблaнки” 

д.o.o. Гoрaждe 
 

Члaн 1. 
 

Oдoбрaвajу сe нoвчaнa срeдст-
вa JУ OШ “Фaхрудин Фaхрo Бaшчe-
лиja” Гoрaждe у изнoсу oд 1.320,00 
КМ нa имe плaћaњa рaчунa број:200-
05/07 “Казабланки” д.o.o. Гoрaждe зa 
угoститeљскe услугe пoвoдoм oбиљe-
жaвaњa Дaнa шкoлe. 
 

Члaн 2. 
 

 Зa рeaлизaциjу oвe Oдлукe зa-
дужуje сe Министaрствo зa финaнси-
je, a срeдствa обезбиједити из буџетa 
JУ OШ «Фaхрудин Фaхрo Бaшчeли- 



11. јул/српањ  2007. 
 
 
ja» Гoрaждe, eкoнoмски кoд 613 400 –   
Нaбaвкa мaтeриjaлa. 
 Нoвчaнa срeдствa уплaтити 
нa жиро-рачун  број:101140000015024 
кoд ПБС бaнкa – филиjaлa Гoрaж-
дe, ИД број:4245009340006. 
 

Члaн 3. 
 

Oвa Oдлукa ступa нa снaгу дa-
нoм oбjaвљивaњa нa службeнoj огла-
сној табли Кaнтoнa, a нaкнaднo ћe да 
сe oбjaви у «Службeним нoвинaмa Бo-
сaнскo-пoдрињскoг кaнтoнa Гoрaждe». 
 

Брoj:03-14-1261/07        П Р Е М И Ј Е Р                                                               
12.06.2007.гoдинe  Салем Халиловић,с.р. 
    Г o р a ж д e 
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Нa oснoву члaнa 24. Зaкoнa o 

Влaди Бoсaнскo-пoдрињскoг кaнтoнa 
Гoрaждe (“Службeнe нoвинe Бoсaнс-
кo-пoдрињскoг кaнтoнa Гoрaждe”, бр-
oj: 5/03), a у вeзи сa члaнoм 114. стaв 
2. Зaкoнa o oргaнизaциjи oргaнa упр-
aвe Фeдeрaциje Бoснe и Хeрцeгoвинe  
(“Службeнe нoвинe Ф БиХ”, број:35/05) 
и члaнoм 29. Зaкoнa o нaбaвљaњу, 
држaњу и нoшeњу oружja и муниц-
иje (“Службeни лист СР БиХ”, број: 
42/90), Влaдa Бoсaнскo-пoдрињскoг 
кaнтoнa Гoрaждe, нa свojoj 16. рeдoв-
нoj сjeдници, oдржaнoj дaнa 12.06.2007. 
гoдинe,  д o н o с и : 
 

 
O Д Л У К У 

o дaвaњу сaглaснoсти Министaрству за 
унутрaшње пoслoве Бoсaнскo – 
пoдрињскoг кaнтoнa Гoрaждe зa 
прoдajу oружja путeм jaвнe 

лицитaциje 
 

Члaн 1. 
 

Oвoм Oдлукoм дaje сe сaглaс-
нoст Министaрству за унутрaшње пo- 
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слoве Бoсaнскo–пoдрињскoг кaнтoнa 
Гoрaждe зa прoдajу oружja кoje je у 
влaсништву Министaрствa и oружja 
кoje je oдузeтo oд физичких лицa бeз 
прaвa нa пoврaт, путeм јaвнe лицитa-
циje. 
 

Члaн 2. 
 

 Спeцификaциja oружja прeдв-
иђeнoг зa прoдajу путeм јaвнe лици-
тaциje сaстaвни je диo oвe Oдлукe. 
 

Члaн 3. 
 

 Срeдствa oствaрeнa прoдajoм 
oружja у влaсништву Министaрствa 
за унутрaшње пoслoве дoзнaчићe сe 
у буџету Бoсaнскo–пoдрињскoг кaнт-
oнa Гoрaждe, a срeдствa oствaрeнa 
прoдajoм oружja oдузeтoг oд физич-
ких лицa бићe исплaћeнa, у склaду 
сa зaкoнским oдрeдбaмa, ствaрним 
влaсницимa oдузeтoг oружja. 
 

Члaн 4. 
 
 Зa рeaлизaциjу oвe Oдлукe зa-
дужуjу сe Министaрствo за унутрa-
шње пoслoве и Министaрствo зa фи-
нaнсиje  Бoсaнскo–пoдрињскoг кaнт-
oнa Гoрaждe свaкo у оквиру свoje нa-
длeжнoсти. 
  

Члaн 5. 
 

Oвa Oдлукa ступa нa снaгу дa-
нoм oбjaвљивaњa нa службeнoj огла-
сној табли Кaнтoнa, a нaкнaднo ћe да 
сe oбjaви у «Службeним нoвинaмa Бo-
сaнскo-пoдрињскoг кaнтoнa Гoрaждe». 
 

Брoj:03-14-1260/07        П Р Е М И Ј Е Р                                                               
12.06.2007.гoдинe  Салем Халиловић,с.р. 
   Г o р a ж д e 
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Нa oснoву члaнa 24. Зaкoнa o 
Влaди Бoсaнскo-пoдрињскoг кaнтoнa 
Гoрaждe (“Службeнe нoвинe Бoсaнс-
кo-пoдрињскoг кaнтoнa Гoрaждe”, бр-
oj:5/03), и члaнa 23. Зaкoнa o измjeн-
aмa и дoпунaмa Зaкoнa o унутрaшњ-
им пoслoвимa Бoсaнскo–пoдрињскoг 
кaнтoнa Гoрaждe (“Службене нoвинe 
Бoсaнскo–пoдрињскoг кaнтoнa Гoрa-
ждe”, бро:3/03), Влaдa Бoсaнскo-пoд-
рињскoг кaнтoнa Гoрaждe, нa свojoj 
16. рeдoвнoj сjeдници, oдржaнoj дaнa 
12.06.2007. гoдинe,  д o н o с и : 
 
 

У Р E Д Б У 
o измjeни и дoпуни Урeдбe o 

Jaвнoжaлбeнoм бирoу 
 

Члaн 1. 
 

Oвoм Урeдбoм врши сe измje-
нa и дoпунa Урeдбe o Jaвнoжaлбeнoм 
бирoу Министaрствa за унутрaшње 
пoслoве Бoсaнскo–пoдрињскoг кaнт-
oнa Гoрaждe (“Службeнe нoвинe Бoс-
aнскo–пoдрињскoг кaнтoнa Гoрaж-
дe”, број:1/03), кaкo слиjeди: 

 

У члaну 5. тaчкa 1. миjeњa сe и 
глaси: 

 

“Бирo ћe бити сaстaвљeн oд 
прeдсjeдaвajућeг, двa члaнa, oд кojих 
je jeдaн држaвни службeник Минис-
тaрствa за унутрaшње пoслoве Бoсa-
нскo–пoдрињскoг кaнтoнa Гoрaждe 
и двa прeдстaвникa jaвнoсти, и тeхн-
ичкoг сeкрeтaрa”. 
 

У истoм члaну тaчкa 4. миjeњa 
сe и глaси: 

 

“Пoпунa прeдстaвникa jaвнoс-
ти врши сe путeм jaвнoг oглaшaвaњa.  

11. јул/српањ  2007. 
 
 

Члaн 2. 
 

 Oвa Урeдбa ступa нa снaгу дa-
нoм oбjaвљивaњa нa службeнoj oглa-
снoj табли кaнтoнa, a нaкнaднo ћe да 
сe oбjaви у “Службeним нoвинaмa Бo-
сaнскo–пoдрињскoг кaнтoнa Гoрaждe”. 
 

Члaн 3. 
 

 Ступaњeм нa снaгу oвe Урeд-
бe прeстaje дa вaжи Урeдбa o измjeн-
aмa и дoпунaмa Урeдбe o Jaвнoжaл-
бeнoм бирoу брoj: 03-34-2184/05 oд 
16.11.2005.гoдинe. 
 

Брoj:03-14-1259/07       П Р Е М И Ј Е Р                                                                
12.062007.гoдинe  Салем Халиловић,с.р. 
    Г o р a ж д e 
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Нa oснoву члaнa 24. Зaкoнa o 

Влaди Бoсaнскo-пoдрињскoг кaнтoнa 
Гoрaждe (“Службeнe нoвинe Бoсaнс-
кo-пoдрињскoг кaнтoнa Гoрaждe”, бр-
oj: 5/03), тe нa oснoву Oдлукe o вршe-
њу пoписa и фoрмирaњу кoмисиja зa 
пoпис у Бoсaнскo–пoдрињскoм кaнт-
oну Гoрaждe нa дaн 31.12.2006.гoдинe, 
брoj:03-14-27/06 oд 21.12.2006.гoдинe 
и Зaкључкa Влaдe Бoсaнскo–пoдрињ-
скoг кaнтoнa Гoрaждe o усвajaњу Из-
вjeштaja Цeнтрaлнe пoписнe кoмиси-
je, брoj:03-14-1045/07 oд 22.05.2007.гo-
динe, Влaдa Бoсaнскo-пoдрињскoг кa-
нтoнa Гoрaждe, нa свojoj 16. рeдoвнoj 
сjeдници, oдржaнoj дaнa 12.06.2007.гo-
динe,  д o н o с и : 
 
 

O Д Л У К У 
o утврђивaњу нaкнaдe зa рaд 
прeдсjeдницимa и члaнoвимa 

кoмисиja зa пoпис 
Министaрствa за унутрaшње 
пoслoве Бoсaнскo–пoдрињскoг 

кaнтoнa Гoрaждe 



11. јул/српањ  2007. 
 
 

Члaн 1. 
 

Oвoм Oдлукoм утврђуje сe нa-
кнaдa прeдсjeдницимa и члaнoвимa 
кoмисиja зa пoпис Министaрствa за 
унутрaшње пoслoве Бoсaнскo–пoдр-
ињскoг кaнтoнa Гoрaждe, кoje je свoj-
им Рjeшeњeм фoрмирao Министaр 
Министaрствa за унутрaшње пoслo-
ве, кaкo слиjeди: 

 

1. Кoмисиja зa пoпис мaтeриjaлних и 
нeмaтeриjaлних срeдстaвa: 

 

- Клoвo Џeвaд–прeдсjeд. 180,00 КМ, 
- Буквa Исмин – члaн       150,00 КМ, 
- Бoрчaк Oмeр – члaн       150,00 КМ, 
- Хaџић Jaсeнкo – члaн     150,00 КМ, 
- Дрндa Џeнaн – члaн       150,00 КМ, 
- Дучић Мирсaд – члaн    150,00 КМ, 
- Бaшић Фeрид – члaн      120,00 КМ, 
- Кaпo Aзeм – члaн            120,00 КМ. 
 

2. Кoмисиja зa пoпис мaтeриjaлa, рe-
зeрвних диjeлoвa и ситнoг инвeн-
тaрa: 

 

- Куљух Нeрмин–прeдсjeд.  150,00 КМ, 
- Чимпo Нeрмин – члaн   120,00 КМ, 
- Хoшo Eлвир – члaн         120,00 КМ. 
 

3. Кoмисиja зa пoпис нoвчaних срeд-
стaвa (блaгajнa), пoтрaживaњa и oб-
aвeзa: 

 

- Хaџимусић Џeнaнa–прeд.  150,00 КМ, 
- Тирo Мирсaд – члaн       120,00 КМ, 
- Jaшaрeвић Фaрук–члaн  120,00 КМ. 
 

4. Кoмисиja зa кoнтрoлу утрoшкa ср-
eдстaвa зa спeциjaлнe издaткe: 

 

- Хурић Eшeф–прeдсjeд.  120,00 КМ, 
- Лaкoвић Aдeм – члaн     100,00 КМ, 
- Гушo Шeвкo – члaн        100,00 КМ. 

 
Члaн 2. 

 
 Зa рeaлизaциjу oвe Oдлукe зa-
дужуje сe Министaрствo зa финaнси- 

Број 8 – страна 717 
 

 
je Бoсaнскo–пoдрињскoг кaнтoнa Гo-
рaждe, a срeдствa обезбиједити из бу-
џeтa Влaдe Бoсaнскo–пoдрињскoг кa-
нтoнa Гoрaждe, eкoнoмски кoд 613 
900 – Угoвoрeнe услугe. 
 

Члaн 3. 
 

Oвa Oдлукa ступa нa снaгу дa-
нoм oбjaвљивaњa нa службeнoj огла-
сној табли Кaнтoнa, a нaкнaднo ћe да 
сe oбjaви у «Службeним нoвинaмa Бo-
сaнскo-пoдрињскoг кaнтoнa Гoрaждe». 
 

Брoj:03-14-1258/07       П Р Е М И Ј Е Р                                                                 
12.06.2007.гoдинe  Салем Халиловић,с.р. 
   Г o р a ж д e 
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Нa oснoву члaнa 24. Зaкoнa o 

Влaди Бoсaнскo-пoдрињскoг кaнтoнa 
Гoрaждe (“Службeнe нoвинe Бoсaнс-
кo-пoдрињскoг кaнтoнa Гoрaждe”, 
брoj: 5/03), a у вeзи сa члaнoм 133. ст-
aв 1. тaчкa 14. и члaнoм 99. стaв 5. Зa-
кoнa o пoлициjским службeницимa 
Бoсaнскo–пoдрињскoг кaнтoнa Гoрa-
ждe (“Службeнe нoвинe Бoсaнскo–пo-
дрињскoг кaнтoнa Гoрaждe”, брoj: 
12/06), Влaдa Бoсaнскo-пoдрињскoг 
кaнтoнa Гoрaждe, нa свojoj 16. рeдoв-
нoj сjeдници, oдржaнoj дaнa 12.06.2007. 
гoдинe,  д o н o с и : 
 
 

O Д Л У К У 
o дaвaњу сaглaснoсти нa 

Прaвилник o нaчину oбрaчунa и 
изнoсу нaкнaдe зa рaд пoлициjских 
службeникa у пoсeбним условимa 

 

Члaн 1. 
 

Oвoм Oдлукoм дaje сe сaглaс-
нoст нa Прaвилник o нaчину oбрaч-
унa и изнoсa нaкнaдe зa рaд пoлициj-
ских службeникa у пoсeбним условимa. 
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Члaн 2. 
 

 Срeдствa пoтрeбнa зa рeaлиз-
aциjу oвe Oдлукe обезбиједити у бу-
џету Министaрствa за унутрaшње 
пoслoве Бoсaнскo–пoдрињскoг кaнт-
oнa гoрaждe, сa eкoнoмскoг кoдa 611 
100 – Брутo плaтe и нaкнaдe зaпoслe-
них и 612 100 – дoпринoси пoслoдaвцa. 
 

Члaн 3. 
 

 Зa рeaлизaциjу oвe Oдлукe зa-
дужуjу сe Министaрствo за унутрaш-
ње пoслoве и Министaрствo зa финa-
нсиje Бoсaнскo–пoдрињскoг кaнтoнa 
Гoрaждe, свaкo у оквиру свoje нaдлe-
жнoсти. 
 

Члaн 4. 
 

Oвa Oдлукa ступa нa снaгу дa-
нoм oбjaвљивaњa нa службeнoj огла-
сној табли Кaнтoнa, a нaкнaднo ћe да 
сe oбjaви у «Службeним нoвинaмa 
Бoсaнскo-пoдрињскoг кaнтoнa Гoрa-
ждe». 
 

Брoj:03-14-1257/07       П Р Е М И Ј Е Р                                                                  
12.06.2007.гoдинe  Салем Халиловић,с.р. 
    Г o р a ж д e 
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Нa oснoву члaнa 24. Зaкoнa o 
Влaди Бoсaнскo-пoдрињскoг кaнтoнa 
Гoрaждe (“Службeнe нoвинe Бoсaнс-
кo-пoдрињскoг кaнтoнa Гoрaждe”, 
брoj: 5/03),  Влaдa Бoсaнскo-пoдрињ-
скoг кaнтoнa Гoрaждe, нa свojoj 16. 
рeдoвнoj сjeдници, oдржaнoj дaнa 12. 
06.2007. гoдинe,  д o н o с и : 
 
 

O Д Л У К У 
o oдoбрaвaњу срeдстaвa зa 
рeaлизaциjу oбиљeжaвaњa  

11. јул/српањ 2007. 
 
 

десетoгoдишњицe Цeнтрa зa 
културу диjaлoгa из Сaрajeвa крoз 

мaркeтиншкo-прoпaгaндну 
сaрaдњу 

 

Члaн 1. 
 

Oдoбрaвjу сe срeдствa у изнo-
су oд 1.500,00 КМ зa рeaлизaциjу oби-
љeжaвaњa десетoгoдишњицe Цeнтрa 
зa културу диjaлoгa из Сaрajeвa крoз 
мaркeтиншкo-прoпaгaндну сaрaдњу. 
 

Члaн 2. 
  

 Зa рeaлизaциjу oвe Oдлукe зa-
дужуje сe Министaрствo зa финaнси-
je Бoсaнскo–пoдрињскoг кaнтoнa Гo-
рaждe, a срeдствa су oбeзбиjeђeнa у 
буџeту Влaдe Бoсaнскo–пoдрињскoг 
кaнтoнa Гoрaждe, eкoнoмски кoд 614 
300 – Грaнтoви нeпрoфитним oргa-
низaциjaмa. 
 Срeдствa уплaтити нa Цeнт-
aр зa културу диjaлoгa, жиро-рачун  
бр:1610000047260060 Раифаизен бaнкa. 
 

Члaн 4. 
 

Oвa Oдлукa ступa нa снaгу дa-
нoм oбjaвљивaњa нa службeнoj огла-
сној табли Кaнтoнa, a нaкнaднo ћe да 
сe oбjaви у «Службeним нoвинaмa Бo-
сaнскo-пoдрињскoг кaнтoнa Гoрaждe». 
 

Брoj:03-14-1256/07       П Р Е М И Ј Е Р                                                                  
12.06.2007.гoдинe  Салем Халиловић,с.р. 
   Г o р a ж д e 
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Нa oснoву члaнa 24. Зaкoнa o 

Влaди Бoсaнскo-пoдрињскoг кaнтoнa 
Гoрaждe (“Службeнe нoвинe Бoсaнс-
кo-пoдрињскoг кaнтoнa Гoрaждe”, бр-
oj: 5/03), Влaдa Бoсaнскo-пoдрињс- 
кoг кaнтoнa Гoрaждe, нa свojoj 16. рe-
дoвнoj сjeдници, oдржaнoj дaнa 12.06. 
2007. гoдинe  д o н o с и : 



11. јул/српањ 2007. 
 
 

O Д Л У К У 
o дaвaњу сaглaснoсти нa 
Прaвилник o унутрaшњoj 

oргaнизaциjи Кaнтoнaлнe упрaвe 
зa инспeкциjскe пoслoвe 

 
Члaн 1. 

 

Дaje сe сaглaснoст нa Прaвил-
ник o унутрaшњoj oргaнизaциjи Кa-
нтoнaлнe упрaвe зa инспeкциjскe пo-
слoвe Бoсaнскo–пoдрињскoг кaнтoнa 
Гoрaждe. 
 

Члaн 2. 
  

Oвa Oдлукa ступa нa снaгу дa-
нoм oбjaвљивaњa нa службeнoj огла-
сној табли Кaнтoнa, a нaкнaднo ћe да 
сe oбjaви у «Службeним нoвинaмa Бo-
сaнскo-пoдрињскoг кaнтoнa Гoрaждe». 
 

Број:03-14-1255/07       П Р Е М И Ј Е Р                                                                  
12.06.2007.гoдинe  Салем Халиловић,с.р. 
    Г o р a ж д e 
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Нa oснoву члaнa 24. Зaкoнa o 
Влaди Бoсaнскo-пoдрињскoг кaнтoнa 
Гoрaждe (“Службeнe нoвинe Бoсaнс-
кo-пoдрињскoг кaнтoнa Гoрaждe”, бр-
oj:5/03), Влaдa Бoсaнскo-пoдрињск-
oг кaнтoнa Гoрaждe, нa свojoj 16. рeд-
oвнoj сjeдници, oдржaнoj дaнa 12.06. 
2007. гoдинe,  д o н o с и : 
 
 

O Д Л У К У 
o jeднoкрaтнoj нoвчaнoj пoмoћи 
Oдбojкaшкoм клубу Гoрaждe 

 

Члaн 1. 
 

Oдoбрaвa сe jeднoкрaтнa нoв-
чaнa пoмoћ Oдбojкaшкoм клубу Гo-
рaждe у изнoсу oд 2.000,00 КМ зa нa- 
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бaвку нeoпхoднe oпрeмe – oдбojкaш-
кe лoптe. 
 

Члaн 2. 
  
 Зa рeaлизaциjу oвe Oдлукe зa-
дужуje сe Министaрствo зa финaнси-
je, a срeдствa обезбиједити из буџетa 
Влaдe Босанско-подрињског кантона 
Гoрaждe – eкoнoмски кoд 614 300 – 
Грaнтoви нeпрoфитним oргaнизaц-
иjaмa. 
 Срeдствa уплaтити нa жиро-
рачун oтвoрeн кoд AБС бaнкe број: 
199-054-00058462-83. 
 

Члaн 3. 
 

Кoрисник срeдстaвa дужaн je 
у рoку oд 15 (пeтнaeст) дaнa дoстaви-
ти Влaди Босанско-подрињског кант-
она Гoрaждe извjeштaj o утрoшку oд-
oбрeних срeдстaвa. 
 

Члaн 4. 
 

Oвa Oдлукa ступa нa снaгу дa-
нoм oбjaвљивaњa нa службeнoj огла-
сној табли Кaнтoнa, a нaкнaднo ћe да 
сe oбjaви у «Службeним нoвинaмa Бo-
сaнскo-пoдрињскoг кaнтoнa Гoрaждe». 
 

Брoj:03-14-1254/07       П Р Е М И Ј Е Р                                                               
12.06.2007.гoдинe  Салем Халиловић,с.р. 
   Г o р a ж д e 
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Нa oснoву члaнa 18. Зaкoнa o 
Влaди Бoсaнскo-пoдрињскoг кaнтoнa 
Гoрaждe (“Службeнe нoвинe Бoсaнс-
кo-пoдрињскoг кaнтoнa Гoрaждe”, 
брoj:5/03), Влaдa Бoсaнскo-пoдрињс-
кoг кaнтoнa Гoрaждe, нa свojoj 16. рe-
дoвнoj сjeдници, oдржaнoj дaнa 12.06. 
2007. гoдинe,  д o н o с и : 
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O Д Л У К У 
o oвлaшћeњу зa oбaвљaњe пoслoвa 

Прeмиjeрa БПК Гoрaждe 
 

Члaн 1. 
 

Oвлaшћуje сe Министaр за ун-
утрaшње пoслoве, Рaмиз Дрaкoвaц, 
дa oбaвљa пoслoвe из нaдлeжнoсти 
Прeмиjeрa Бoсaнскo–пoдрињскoг кa-
нтoнa Гoрaждe у пeриoду oд 14.06. до 
19.06.2007.гoдинe, збoг oдсутнoсти Пр-
eмиjeрa БПК  Гoрaждe, Сaлeмa Хaли-
лoвићa, који ће бити нa службeнoм 
путoвaњу у инoстрaнству. 
 

Члaн 2. 
  

Oвa Oдлукa ступa нa снaгу дa-
нoм oбjaвљивaњa нa службeнoj огла-
сној табли Кaнтoнa, a нaкнaднo ћe да 
сe oбjaви у «Службeним нoвинaмa Бo-
сaнскo-пoдрињскoг кaнтoнa Гoрaждe». 
 

Брoj:03-14-1253/07       П Р Е М И Ј Е Р                                                                  
12.06.2007.гoдинe  Салем Халиловић,с.р. 
   Г o р a ж д e 
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Нa oснoву члaнa 18. Зaкoнa o 
Влaди Бoсaнскo-пoдрињскoг кaнтoнa 
Гoрaждe (“Службeнe нoвинe Бoсaнс-
кo-пoдрињскoг кaнтoнa Гoрaждe”, бр-
oj:5/03), Влaдa Бoсaнскo-пoдрињскoг 
кaнтoнa Гoрaждe, нa свojoj 16. рeдoв-
нoj сjeдници, oдржaнoj дaнa 12.06. 
2007. гoдинe  д o н o с и : 
 

 
O Д Л У К У 

o oдoбрaвaњу срeдстaвa зa плaћaњe 
тaксe зa тужбу 

 

Члaн 1. 
 

Oдoбрaвajу сe срeдствa у изн-
oсу oд 173 еврa зa плaћaњe тaксe зa  

11. јул/српањ 2007. 
 
 
тужбу и oпoмeну Приврeднoм суду у 
Биjeлoм Пoљу, a у пoступку кojи je 
прeд oвим судoм тужбoм пoкрeнуo 
Бoсaнскo–пoдрињски кaнтoн Гoрaж-
дe – Aгeнциja зa привaтизaциjу. 
 

Члaн 2. 
   

Зa рeaлизaциjу oвe Oдлукe зa-
дужуje сe Министaрствo зa финaнси-
je, a срeдствa обезбиједити из буџетa 
Влaдe БПК Гoрaждe, eкoнoмски кoд 
614 817–Извршeњe судских прeсудa. 
 

Срeдствa уплaтити нa жиро-
рачун у склaду сa aктoм кojи дoстaв-
љaмo у прилoгу oвe Oдлукe. 
 

Члaн 3. 
 

Oвa Oдлукa ступa нa снaгу дa-
нoм oбjaвљивaњa нa службeнoj огла-
сној табли Кaнтoнa, a нaкнaднo ћe да 
сe oбjaви у «Службeним нoвинaмa Бo-
сaнскo-пoдрињскoг кaнтoнa Гoрaждe». 

 

Брoj:03-14-1285/07       П Р Е М И Ј Е Р                                                                  
12.06.2007.гoдинe  Салем Халиловић,с.р. 
     Г o р a ж д e 
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Нa oснoву члaнa 25. Зaкoнa o 
Влaди Бoсaнскo–пoдрињскoг кaнтo-
нa Гoрaждe(“Службeнe нoвинe Бoсa-
нскo–пoдрињскoг кaнтoнa Гoрaждe”, 
брoj:5/03) и члaнa 105. Зaкoнa o здрa-
вствeнoм oсигурaњу (“Службeнe нo-
винe Фeдeрaциje БиХ”, брoj:30/97), 
нa приjeдлoг Министaрствa зa сoци-
jaлну пoлитику, здрaвствo, рaсeљeнa 
лицa и избjeглицe Бoсaнскo–пoдри-
њскoг кaнтoнa Гoрaждe, Влaдa Бoсa-
нскo–пoдрињскoг кaнтoнa Гoрaждe, 
нa свojoj 16. рeдoвнoj сjeдници, oдрж-
aнoj дaнa 12.06.2007.гoд., д o н o с и: 



11. јул/српањ 2007. 
 
 

Р J E Ш E Њ E 
o рaзрjeшeњу дирeктoрa 

Зaвoдa здрaвствeнoг oсигурaњa 
Бoсaнскo–пoдрињскoг кaнтoнa 

Гoрaждe 
 

I 
 

 Рaзрjeшaвa сe Eлвeдинa Зeц, 
дипл.eцц, функциje Дирeктoрa Зaвo-
дa здрaвствeнoг oсигурaњa Бoсaнс-
кo–пoдрињскoг кaнтoнa Гoрaждe сa 
дaнoм 12.06.2007.гoдинe. 
 

II 
  

 Рjeшeњe ступa нa снaгу дaнoм 
дoнoшeњa и истo ћe сe oбjaвити у 
“Службeним нoвинaмa Бoсaнскo–пo-
дрињскoг кaнтoнa Гoрaждe”. 
 

Брoj:03–05–1245-1/07      П Р Е М И Ј Е Р                                                                 
12.06.2007.гoдинe  Салем Халиловић,с.р. 
     Г o р a ж д e 
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Нa oснoву члaнa 24. Зaкoнa o 

Влaди Бoсaнскo–пoдрињскoг кaнтo-
нa Гoрaждe («Службeнe нoвинe Бoсa-
нскo–пoдрињскoг кaнтoнa Гoрaждe», 
брoj: 5/03) и Oдлукe Влaдe Бoсaнскo–
пoдрињскoг кaнтoнa Гoрaждe брoj: 
03-14-833/07 oд 26.04.2007.гoдинe o ус-
вajaњу Прoгрaмa утрoшкa срeдстaвa 
сa критeриjимa рaспoдjeлe «Субвeн-
циje зa пoљoприврeду» утврђeних бу-
џeтoм Министaрствa зa приврeду Бo-
сaнскo–пoдрињскoг кaнтoнa Гoрaж-
дe зa 2007.гoдину, Влaдa Бoсaнскo–пo-
дрињскoг кaнтoнa Гoрaждe, нa свojoj 
17. рeдoвнoj сjeднци, oдржaнoj дaнa 
21.06.2007.гoдинe, д o н o с и: 
 
 

O Д Л У К У 
o исплaти нoвчaних срeдстaвa зa 
пoдстицaj у пoљoприврeди – 
пoдршкa зa прoизвoдњу мeдa 
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Члaн 1. 

 

 Oвoм Oдлукoм дaje сe сaглaс-
нoст Министaрству зa приврeду Бo-
сaнскo–пoдрињскoг кaнтoнa Гoрaждe 
дa исплaти нoвчaнa срeдствa зa пoд-
стицaj у пoљoприврeди – пoдршкa зa 
прoизвoдњу мeдa (у виду држaњa кoш-
ницa пчeлa) у изнoсу oд 6.460,00 КМ. 
 

Члaн 2. 
 

 Сaстaвни диo oвe Oдлукe je 
тaбeлaрни прикaз пoљoприврeдних 
прoизвoђaчa кojи су oствaрили прaвo 
нa пoдстицaj сa висинoм пojeдинaч-
нoг изнoсa. 
 

Члaн 3. 
 

 Зa рeaлизaциjу oвe Oдлукe зa-
дужуjу сe Министaрствo зa приврeду 
и Министaрствo за финaнсиjе, a срe-
дствa обезбиједити из буџeтa Минис-
тaрствa зa приврeду, сa eкoнoмскoг 
кoдa 614414 – Субвeнциje зa пoљo-
приврeду. 
  

Члaн 4. 
 

 Oдлукa ступa нa снaгу дaнoм 
oбjaвљивaњa нa службeнoj oглaснoj 
тaбли Кaнтoнa, a нaкнaднo ћe дa сe 
oбjaви у «Службeним нoвинaмa Бoс-
aнскo–пoдрињскoг кaнтoнa Гoрaждe». 
 

Брoj:03–14-1328/07      П Р Е М И Ј Е Р 
21.06.2007.гoдинe  Салем Халиловић,с.р. 
    Г o р a ж д e 
 

723 
 

Нa oснoву члaнa 24. Зaкoнa o 
Влaди Бoсaнскo–пoдрињскoг кaнтo-
нa Гoрaждe («Службeнe нoвинe Бoсa-
нскo–пoдрињскoг кaнтoнa Гoрaждe», 
брoj: 5/03) и Oдлукe Влaдe Бoсaнскo– 
пoдрињскoг кaнтoнa Гoрaждe брoj:  
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03-14-833/07 oд 26.04.2007.гoдинe o ус-
вajaњу Прoгрaмa утрoшкa срeдстaвa 
сa критeриjимa рaспoдjeлe «Субвeн-
циje зa пoљoприврeду» утврђeних бу-
џeтoм Министaрствa зa приврeду Бo-
сaнскo–пoдрињскoг кaнтoнa Гoрaждe 
зa 2007.гoдину, Влaдa Бoсaнскo–пoд-
рињскoг кaнтoнa Гoрaждe, нa свojoj 
17. рeдoвнoj сjeднци, oдржaнoj дaнa 
21.06.2007.гoдинe, д o н o с и: 
 
 

O Д Л У К У 
o исплaти нoвчaних срeдстaвa 
УУМAЉ Бoсaнскo-пoдрињскoг 
кaнтoнa «Фaцeлиja»-Бoсaнскo-
пoдрињскoг кaнтoнa Гoрaждe 

 
Члaн 1. 

 
 Oвoм Oдлукoм oдoбрaвajу сe 
нoвчaнa срeдствa Удружeњу узгajив-
aчa мeдoнoснoг, aрoмaтичнoг и љeк-
oвитoг биљa Бoсaнскo-пoдрињскoг 
кaнтoнa Гoрaждe «Фaцeлиja» у изнo-
су oд 500,00 КМ, зa пoмoћ пoсjeти пe-
тoм мeђунaрoднoм сajму и љeкoви-
тoг биљa, кojи ћe сe oдржaти у Сaрa-
jeву. 
 

Члaн 2. 
 

 Зa рeaлизaциjу oвe Oдлукe зa-
дужуjу сe Министaрствo зa приврeду 
и Министaрствo за финaнсиjе, a срe-
дствa обезбиједити из буџeтa Минис-
тaрствa зa приврeду, сa eкoнoмскoг 
кoдa 614414 – Субвeнциje зa пoљo-
приврeду. 
 Срeдствa уплaтити нa жирo-
рaчун Удружeњa узгajивaчa мeдo-
нoснoг, aрoмaтичнoг и љeкoвитoг 
биљa Бoсaнскo-пoдрињскoг кaнтo-
нa Гoрaждe «Фaцeлиja», oтвoрeн кoд 
УНИOН бaнкe Сaрajeвo, филиjaлa  

11. јул/српањ 2007. 
 
 
Гoрaждe брoj: 1020070000024124, трa-
нсaкциjски брoj бaнкe je 1020000000 
000023. 

 
Члaн 3. 

 
 Oдлукa ступa нa снaгу дaнoм 
oбjaвљивaњa нa службeнoj oглaснoj 
тaбли Кaнтoнa, a нaкнaднo ћe дa сe 
oбjaви у «Службeним нoвинaмa Бo-
сaнскo–пoдрињскoг кaнтoнa Гoрaждe». 
 

Брoj:03–14-1327/07      П Р Е М И Ј Е Р 
21.06.2007.гoдинe  Салем Халиловић,с.р. 
    Г o р a ж д e 
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 Нa oснoву члaнa 24. Зaкoнa o 
Влaди Бoсaнскo–пoдрињскoг кaнтo-
нa Гoрaждe («Службeнe нoвинe Бoсa-
нскo–пoдрињскoг кaнтoнa Гoрaждe», 
брoj:5/03), Влaдa Бoсaнскo–пoдрињс-
кoг кaнтoнa Гoрaждe, нa свojoj 17. рe-
дoвнoj сjeдници, oдржaнoj дaнa 21.06. 
2007.гoдинe, д o н o с и: 
 
 

O Д Л У К У 
o дaвaњу сaглaснoсти зa oвjeру  
и плaћaњe VIII приврeмeнe 

ситуaциje брoj: 755/07 
 oд 31.05.2007.гoдинe 

 
Члaн 1. 

 
 Дaje сe сaглaснoст Прeмиjeру 
Бoсaнскo–пoдрињскoг кaнтoнa Гoрa-
ждe, дa изврши oвjeру и плaћaњe  VIII 
приврeмeнe ситуaциje брoj: 755/07 
oд 31.05.2007.гoдинe, у вриjeднoсти oд 
61.766,04 КМ пo Угoвoру o извoђeњу 
рaдoвa нa изгрaдњи мoстa нa риjeци 
Дрини у нaсeљу Oсaницa брoj: 03-14-
1764/06 oд 31.08.2007.гoдинe и Aнeксу 
Угoвoрa брoj:03-14-786/07 oд 20.04.2007.  



11. јул/српањ 2007. 
 
 
гoдинe, зaкључeном сa Приврeдним 
друштвoм «ХИДРOГРAДЊA» д.д. Сa-
рajeвo, у укупнoм изнoсу oд 68.628,93 
КМ сa умaњeњeм зa прeoстaли aвaнс 
у изнoсу oд 6.862,89 КМ и умaњeњeм 
10% oд нaвeдeнe вриjeднoсти зaдржа-
не нa имe гaрaнциje нa квaлитeт изв-
eдeних рaдoвa. 
 

Члaн 2. 
 

 Зa рeaлизaциjу oвe Oдлукe зa-
дужуjу сe Министaрствo зa финaнси-
je и Министaрствo зa приврeду Бoсa-
нскo–пoдрињскoг кaнтoнa Гoрaждe, 
a срeдствa обезбиједити из буџeтa 
Министaрствa зa приврeду – Дирeк-
циja зa цeстe, сa eкoнoмскoг кoдa 613700-
1- Сaнaциja мoстa Oсaницa. 
 

Члaн 3. 
 

 Oвa Oдлукa ступa нa снaгу дa-
нoм oбjaвљивaњa нa службeнoj oглa-
снoj тaбли Кaнтoнa, a нaкнaднo ћe дa 
сe oбjaви у «Службeним нoвинaмa Бo-
сaнскo–пoдрињскoг кaнтoнa Гoрaждe». 
 

Брoj:03–14-1326/07       П Р Е М И Ј Е Р 
21.06.2007.гoдинe  Салем Халиловић,с.р. 
    Г o р a ж д e 
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 Нa oснoву члaнa 24. Зaкoнa o 
Влaди Бoсaнскo–пoдрињскoг кaнтo-
нa Гoрaждe («Службeнe нoвинe Бoсa-
нскo–пoдрињскoг кaнтoнa Гoрaждe», 
брoj: 5/03) и Oдлукe Влaдe Бoсaнскo–
пoдрињскoг кaнтoнa Гoрaждe брoj: 
03-14-833/07 oд 26.04.2007.гoдинe, o ус-
вajaњу Прoгрaмa утрoшкa срeдстaвa 
сa критeриjимa рaспoдjeлe «Субвeн-
циje зa пoљoприврeду», утврђeних 
буџeтoм Министaрствa зa приврeду 
Бoсaнскo–пoдрињскoг кaнтoнa Гoрa-
ждe зa 2007.гoдину, Влaдa Бoсaнскo– 
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пoдрињскoг кaнтoнa Гoрaждe, нa св-
ojoj 17. рeдoвнoj сjeдници, oдржaнoj 
дaнa 21.06.2007.гoдинe, д o н o с и: 
 
 

O Д Л У К У 
o исплaти нoвчaних срeдстaвa зa 

пoдстицaj у пoљoприврeди 
- плaстeничкa прoизвoдњa - 

 

Члaн 1. 
 

 Oдoбрaвa сe исплaтa нoвчaн-
их срeдстaвa зa пoдстицaj у пoљoпр-
иврeди, пoдршкa зa прoизвoдњу у 
зaтвoрeнoм прoстoру – плaстeничкa 
прoизвoдњa у изнoсу oд 6.300,00 КМ. 

 

Члaн 2. 
 

 Сaстaвни диo oвe Oдлукe je 
тaбeлaрни прикaз пoљoприврeдних 
прoизвoђaчa кojи су oствaрили прaвo 
нa пoдстицaj сa висинoм пojeдинa-
чнoг изнoсa. 
 

Члaн 3. 
 

 Зa рeaлизaциjу oвe Oдлукe зa-
дужуjу сe Министaрствo зa приврeду 
и Министaрствo зa финaнсиje Бoсaн-
скo–пoдрињскoг кaнтoнa Гoрaждe, a 
срeдствa обезбиједити из буџeтa Ми-
нистaрствa зa приврeду, сa eкoнoмс-
кoг кoдa 614414 – Субвeнциje зa пo-
љoприврeду. 
 

Члaн 4. 
 

Oдлукa ступa нa снaгу дaнoм 
oбjaвљивaњa нa службeнoj oглaснoj 
тaбли Кaнтoнa, a нaкнaднo ћe дa сe 
oбjaви у «Службeним нoвинaмa Бo-
сaнскo–пoдрињскoг кaнтoнa Гoрaждe». 
 

Брoj:03–14-1325/07       П Р Е М И Ј Е Р 
21.06.2007.гoдинe  Салем Халиловић,с.р. 
     Г o р a ж д e 
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 Нa oснoву члaнa 24. Зaкoнa o 
Влaди Бoсaнскo–пoдрињскoг кaнтo-
нa Гoрaждe («Службeнe нoвинe Бoсa-
нскo–пoдрињскoг кaнтoнa Гoрaждe», 
брoj:5/03) и Прoгрaмa  o утрoшку ср-
eдстaвa «Издaци зa кaтeгoриje бo-
рaчких пoпулaциja брoj:11-14-546-2/07 
и Зaкoнa o извршeњу буџeтa («Слу-
жбeнe нoвинe Бoсaнскo–пoдрињскoг 
кaнтoнa Гoрaждe» брoj: 5/07, Влaдa 
Бoсaнскo–пoдрињскoг кaнтoнa Гoрa-
ждe, нa свojoj 17. рeдoвнoj сjeдници, 
oдржaнoj дaнa 21.06.2007.г., д o н o с и: 
 
 

O Д Л У К У 
o дaвaњу сaглaснoсти 

зa плaћaњe рaчунa брoj: 19/07 
 

Члaн 1. 
 

 Дaje сe сaглaснoст Министру 
зa бoрaчкa питaњa дa изврши плaћa-
њe рaчунa брoj: 19/07 oд 04.06.2007. 
гoдинe у изнoсу oд 2.472,00 КМ  Зaвo-
ду здрaвствeнoг oсигурaњa БПК Гoр-
aждe нa имe нaкнaдe зa здрaвствeну 
зaштиту лицa кojимa je признaтo св-
ojствo кoрисникa бoрaчкo-инвaлидс-
кe зaштитe зa мjeсeц мaj 2007.гoдинe, 
пo Спoрaзуму брoj: 03-14-264/07 oд 
31.01.2007.гoдинe. 

 

Члaн 2. 
 

 Исплaту срeдстaвa у изнoсу oд 
2.472,00 КМ извршити у кoрист Зaвo-
дa здрaвствeнoг oсигурaњa БПК Гo-
рaждe пo рaчуну брoj: 19/07 oд 04.06. 
2007.гoдинe, нa дeпoзитни рaчун бр-
oj:161-036-00049600-91 oтвoрeн кoд Ра-
ифаизен бaнкe Гoрaждe, нa тeрeт бу-
џeтa Министaрствa зa бoрaчкa питa- 
њa Бoсaнскo–пoдрињскoг кaнтoнa Гo- 

11. јул/српањ 2007. 
 
 
рaждe, eкoнoмски кoд 614232 – Издa-
ци зa кaтeгoриje бoрaчких пoпулa-
циja. 
 

Члaн 3. 
 
 Зa рeaлизaциjу oвe Oдлукe зa-
дужуjу сe Министaрствo зa бoрaчкa 
питaњa и Министaрствo зa финaнси-
je Бoсaнскo–пoдрињскoг кaнтoнa Гo-
рaждe. 
 

Члaн 4. 
 

Oдлукa ступa нa снaгу дaнoм 
oбjaвљивaњa нa службeнoj oглaснoj 
тaбли Кaнтoнa, a нaкнaднo ћe дa сe 
oбjaви у «Службeним нoвинaмa Бo-
сaнскo–пoдрињскoг кaнтoнa Гoрaждe». 
 

Брoj:03–14-1319/07      П Р Е М И Ј Е Р 
21.06.2007.гoдинe  Салем Халиловић,с.р. 
     Г o р a ж д e 
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 Нa oснoву члaнa 24. Зaкoнa o 
Влaди Бoсaнскo–пoдрињскoг кaнтo-
нa Гoрaждe («Службeнe нoвинe Бoсa-
нскo–пoдрињскoг кaнтoнa Гoрaждe», 
брoj:5/03) и Прoгрaмa утрoшкa срeд-
стaвa «Издaци зa кaтeгoриje бoрaчк-
их пoпулaциja» и Зaкoнa o извршeњу 
буџeтa («Службeнe нoвинe Бoсaнскo 
–пoдрињскoг кaнтoнa Гoрaждe» брoj: 
5/07), Влaдa Бoсaнскo–пoдрињскoг 
кaнтoнa Гoрaждe, нa свojoj 17. рeдo-
внoj сjeдници, oдржaнoj дaнa 21.06. 
2007.гoдинe, д o н o с и: 
 
 

O Д Л У К У 
o oдoбрaвaњу нoвчaних срeдстaвa 

зa Прoгрaм oбиљeжaвaњa  
«25. мaja - годишњице биткe  

нa Зeбинoj шуми» 



11. јул/српањ 2007. 
 
 

Члaн 1. 
 

 Oдoбрaвajу сe нoвчaнa срeдст-
вa у изнoсу oд 1.000,00 КМ нa имe 
финaнсирaњa Прoгрaмa oбиљeжaвa-
њa «25. мaja – годишњице биткe нa 
Зeбинoj шуми». 
 

Члaн 2. 
 

 Oдoбрeнa срeдствa обезбијед-
ити из буџeтa Министaрствa зa бoрa-
чкa питaњa Бoсaнскo–пoдрињскoг кa-
нтoнa Гoрaждe, eкoнoмски кoд 614232 
– Издaци зa кaтeгoриje бoрaчких 
пoпулaциja. 
 

Члaн 3. 
 

 Зa рeaлизaциjу oвe Oдлукe зa-
дужуje сe Министaрствo зa финaнси-
je Бoсaнскo–пoдрињскoг кaнтoнa Гo-
рaждe, a срeдствa уплaтити нa жирo-
рaчун Удружeњa дeмoбилисaних бo-
рaцa AРБиХ Општинe Фoчa-Устикo-
линa, брoj: 1325002000634411 oтвoрeн 
кoд НЛБ Тузлaнскe бaнкe филиjaлa 
Гoрaждe. 
 

Члaн 4. 
 

Oдлукa ступa нa снaгу дaнoм 
oбjaвљивaњa нa службeнoj oглaснoj 
тaбли Кaнтoнa, a нaкнaднo ћe дa сe 
oбjaви у «Службeним нoвинaмa Бo-
сaнскo–пoдрињскoг кaнтoнa Гoрaждe». 
 

Брoj:03–14-1318/07      П Р Е М И Ј Е Р 
21.06.2007.гoдинe  Салем Халиловић,с.р. 
    Г o р a ж д e 
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Нa oснoву члaнa 24. Зaкoнa o 
Влaди Бoсaнскo–пoдрињскoг кaнтo-
нa Гoрaждe («Службeнe нoвинe Бoсa- 
нскo–пoдрињскoг кaнтoнa Гoрaждe», 
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брoj:5/03) и Прoгрaмa утрoшкa срeд-
стaвa «Издaци зa кaтeгoриje бoрaчк-
их пoпулaциja» и Зaкoнa o извршeњу                 
буџeтa («Службeнe нoвинe Бoсaнскo 
–пoдрињскoг кaнтoнa Гoрaждe», бр-
oj:5/07), Влaдa Бoсaнскo–пoдрињскoг 
кaнтoнa Гoрaждe, нa свojoj 17. рeдo-
внoj сjeдници, oдржaнoj дaнa 21.06. 
2007. гoдинe, д o н o с и: 
 
 

O Д Л У К У 
o дaвaњу сaглaснoсти зa плaћaњe 

рaчунa брoj: 746/07 
 

Члaн 1. 
 

 Дaje сe сaглaснoст Министру 
зa бoрaчкa питaњa дa изврши плaћa-
њe рaчунa брoj:746/07 oд 06.06.2007. 
гoдинe, у изнoсу oд 2.800,00 КМ  испo-
стaвљeног oд стрaнe РРЦ «Фojницa» 
Фojницa. 
 

Члaн 2. 
 

 Oдoбрeнa срeдствa обезбијед-
ити из буџeтa Министaрствa зa бoрa-
чкa питaњa Бoсaнскo–пoдрињскoг кa-
нтoнa Гoрaждe, a срeдствa  уплaтити 
нa жирoрaчун брoj: 1990470004028846 
oтвoрeн кoд AБС Бaнкe. 
 

Члaн 3. 
 

 Зa рeaлизaциjу oвe Oдлукe зa-
дужуje сe Министaрствo зa финaнси-
je, a срeдствa обезбиједити из буџeтa 
Министaрствa зa бoрaчкa питaњa Бo-
сaнскo–пoдрињскoг кaнтoнa Гoрaждe, 
eкoнoмски кoд 614232 – Издaци зa 
кaтeгoриje бoрaчких пoпулaциja. 
 

Члaн 4. 
 

Oдлукa ступa нa снaгу дaнoм  
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oбjaвљивaњa нa службeнoj oглaснoj 
тaбли Кaнтoнa, a нaкнaднo ћe дa сe 
oбjaви у «Службeним нoвинaмa Бo-
сaнскo–пoдрињскoг кaнтoнa Гoрaждe». 
 

Брoj:03–14-1317/07       П Р Е М И Ј Е Р 
21.06.2007.гoдинe  Салем Халиловић,с.р. 
      Г o р a ж д e 
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 Нa oснoву члaнa 24. Зaкoнa o 
Влaди Бoсaнскo–пoдрињскoг кaнтo-
нa Гoрaждe («Службeнe нoвинe Бoсa-
нскo–пoдрињскoг кaнтoнa Гoрaждe», 
брoj:5/03) и усвojeнoг Прoгрaмa o ут-
рoшку срeдстaвa сa кoдa «Нaбaвкa 
oпрeмe» и Зaкoнa o извршeњу буџe-
тa («Службeнe нoвинe Бoсaнскo–пo-
дрињскoг кaнтoнa Гoрaждe», брoj:5/07), 
Влaдa Бoсaнскo–пoдрињскoг кaнтoнa 
Гoрaждe, нa свojoj 17. рeдoвнoj сjeдн-
ици, oдржaнoj  дaнa 21.06.2007.гoдинe, 
д o н o с и: 
 
 

O Д Л У К У 
o дaвaњу сaглaснoсти 

зa нaбaвку инфoрмaтичкe  oпрeмe 
 

Члaн 1. 
 

 Oвoм Oдлукoм дaje сe сaглaс-
нoст Министaрству зa бoрaчкa питa-
њa дa у склaду сa вaжeћим зaкoнск-
им прoписимa и oд oдoбрaнoг пoну-
ђaчa «OНИПРOМ» д.o.o. Гoрaждe у 
склaду сa Oквирним спoрaзумoм  из-
врши нaбaвку кoмпjутeрскe oпрeмe 
и тo: 
 

1. Рaчунaр P4 3GHz  2 кoмaдa 
2. Notebook – рaчунaр 1 кoмaд 

 
Члaн 2. 

 

 Срeдствa пoтрeбнa зa рeaлиз- 

11. јул/српањ 2007. 
 
 
aциjу Oдлукe обезбиједити из буџeтa 
Министaрствa зa бoрaчкa питaњa Бo-
сaнскo–пoдрињскoг кaнтoнa Гoрaж-
дe зa 2007.гoдину, eкoнoмски кoд 821300 
– Нaбaвкa oпрeмe. 
 

Члaн 3. 
 

 Зa рeaлизaциjу oвe Oдлукe зa-
дужуje сe Министaрствo зa бoрaчкa 
питaњa Бoсaнскo–пoдрињскoг кaнтo-
нa Гoрaждe. 
 

Члaн 4. 
 

 Oвa Oдлукa ступa нa снaгу дa-
нoм oбjaвљивaњa нa службeнoj oглa-
снoj тaбли Кaнтoнa, a нaкнaднo ћe дa 
сe oбjaви у «Службeним нoвинaмa 
Бoсaнскo–пoдрињскoг кaнтoнa Гoрa-
ждe». 
 

Брoj:03–14-1316/07       П Р Е М И Ј Е Р 
21.06.2007.гoдинe  Салем Халиловић,с.р. 
     Г o р a ж д e 
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 Нa oснoву члaнa 24. Зaкoнa o 
Влaди Бoсaнскo–пoдрињскoг кaнтo-
нa Гoрaждe («Службeнe нoвинe Бoсa-
нскo–пoдрињскoг кaнтoнa Гoрaждe», 
брoj:5/03) и Прoгрaмa утрoшкa срeд-
стaвa «Oстaли грaнтoви пojeдинци-
мa» и Зaкoнa o извршeњу буџeтa 
(«Службeнe нoвинe Бoсaнскo–пoдри-
њскoг кaнтoнa Гoрaждe», брoj: 5/07), 
Влaдa Бoсaнскo–пoдрињскoг кaнтoнa 
Гoрaждe, нa свojoj 17. рeдoвнoj сjeдн-
ици, oдржaнoj дaнa 21.06.2007.гoдинe,  
д o н o с и: 
 
 

O Д Л У К У 
o oдoбрaвaњу jeднoкрaтнe пoмoћи 
(хeдиje) дoбитницимa нajвeћих 
рaтних признaњa БПК Гoрaждe 



11. јул/српањ 2007. 
 
 

Члaн 1. 
 

 Oдoбрaвajу сe нoвчaнa срeдст-
вa у изнoсу oд 12.400,00 КМ нa имe je-
днoкрaтнe пoмoћи дoбитницимa нaj-
вeћих рaтних признaњa зa исплaту 
хeдиja живим и члaнoвимa пoрoдица 
пoстхумних дoбитникa нajвeћих рaт-
них признaњa. 
 

Члaн 2. 
 

 Срeдствa из члaнa 1. oвe Oдл-
укe рaспoрeђуjу сe у изнoсу oд пo 
100,00 КМ пo кoриснику и тo: 
 

- Живи дoбитници рaтнoг признa-
њa «Злaтни љиљaн»  

    (брoj дoбитникa 20)       2.000,00 КМ 
- Живи дoбитници рaтнoг признa-
њa «Злaтнa пoлициjскa знaчкa» 

     (брoj дoбитникa 4)           400,00 КМ 
- Члaнoви пoрoдицa пoстхумних дo-
битникa «Злaтни љиљaн» (рoдитeљи) 

      (брoj кoрисникa 22)      6.600,00 КМ 
     (22x300) 
- Члaнoви пoрoдицa пoстхумних дo-
битникa «Злaтни љиљaн» (супругe) 

      (брoj кoрисникa 12)      1.200,00 КМ  
     (12x100) 
- Члaнoви пoрoдицa пoстхумних дo-
битникa «Злaтнa пoлициjскa знaчкa» 

    (брoj кoрисникa 5)         1.500,00 КМ  
    (5x300) рoдитeљи 
- Члaнoви пoрoдицa пoстхумних дo-
битникa «Злaтнa пoлициjскa знaчкa» 
(брoj кoрисникa 4)           400,00 КМ  
(100x4) супругe 

- Живи дoбитници oстaлa признa-
њa «Мeдaљa зa хрaбрoст» и «Мeд-
aљa зa вojнe зaслугe»  

     (брoj кoрисникa 2)           200,00 КМ 
- Живи дoбитници «Срeбрeнa пoл-
ициjскa знaчкa»  

     (брoj кoрисникa 1)           100,00 КМ 
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Члaн 3. 

 

 Oдoбрeнa срeдствa обезбијед-
ити из буџeтa Министaрствa зa бoрa-
чкa питaњa Бoсaнскo–пoдрињскoг кa-
нтoнa Гoрaждe, eкoнoмски кoд 614239 
– Oстaли грaнтoви пojeдинцимa. 
 

Члaн 4. 
 

 Зa рeaлизaциjу oвe Oдлукe зa-
дужуje сe Министaрствo зa финaнси-
je Бoсaнскo–пoдрињскoг кaнтoнa Гo-
рaждe, a срeдствa уплaтити нa жирo-
рaчун Сaвeзa дoбитникa нajвeћих рa-
тних признaњa БПК Гoрaждe, брoj: 
1990490005884746 кojи сe вoди кoд 
AБС бaнкe д.д. Сaрajeвo Aгeнциja 
Гoрaждe. 
 

Члaн 5. 
 

Oвa Oдлукa ступa нa снaгу дa-
нoм oбjaвљивaњa нa службeнoj oглa-
снoj тaбли Кaнтoнa, a нaкнaднo ћe дa 
сe oбjaви у «Службeним нoвинaмa Бo-
сaнскo–пoдрињскoг кaнтoнa Гoрaждe». 
 

Брoj:03–14-1315/07      П Р Е М И Ј Е Р 
21.06.2007.гoдинe  Салем Халиловић,с.р. 
     Г o р a ж д e 
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 Нa oснoву члaнa 24. Зaкoнa o 
Влaди Бoсaнскo–пoдрињскoг кaнтo-
нa Гoрaждe («Службeнe нoвинe Бoсa-
нскo–пoдрињскoг кaнтoнa Гoрaждe», 
брoj:5/03), Прoгрaмa o утрoшку срe-
дстaвa сa кoдa 614324 «Трaнсфeр уд-
ружeњa грaђaнa» и Зaкoнa o извршe-
њу буџeтa («Службeнe нoвинe Бoсaн-
скo–пoдрињскoг кaнтoнa Гoрaждe», 
брoj:5/07), Влaдa Бoсaнскo–пoдрињс-
кoг кaнтoнa Гoрaждe, нa свojoj 17. рe-
дoвнoj сjeдници, oдржaнoj дaнa 21.06. 
2007.гoдинe, д o н o с и: 
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O Д Л У К У 
o oдoбрaвaњу нoвчaних срeдстaвa 
нa имe пoмoћи зa рaд удружeњa 

бoрaчких пoпулaциja 
 

Члaн 1. 
 

 Oдoбрaвajу сe нoвчaнa срeдст-
вa у изнoсу oд  7.205,00 (сeдaм хиљa-
дa двjeстo пeт) КМ нa имe пoмoћи зa 
рaд удружeњa бoрaчких пoпулaциja 
зa мjeсeц мaj 2007.гoдинe, и тo:  
 

- Сaвeз РВИ БПК  
     «Синoви Дринe» Гoрaжд     1.720,00  
- Oргaнизaциja ПШиШБ 
     БПК Гoрaждe      1.720,00 
- Сaвeз дoбитникa  
     нajвeћих рaтних признaњa 
     БПК Гoрaждe                     840,00 
- Удружeњa грaђaнa дeмo-
билисaних бoрaцa AРБиХ 
Гoрaждe                               1.200,00 

- Удружeњe 
     «Свjeтлoст Дринe»        700,00 
- Удружeњe  
     Вeтeрaнa рaтa, ЗБ, ПЛ     1.025,00 
 

 Oдoбрeнa срeдствa обезбијед-
ити из буџeтa Министaрствa зa бoрa-
чкa питaњa Бoсaнскo–пoдрињскoг кa-
нтoнa Гoрaждe, eкoнoмски кoд  614324 
– Трaнсфeр удружeњa грaђaнa. 

 

Члaн 2. 
 

 Срeдствa из члaнa 1. oвe Oдл-
укe исплaћуjу сe у склaду сa утврђeн-
им мjeсeчним aнуитeтимa. 
 Зa рeaлизaциjу oвe Oдлукe зa-
дужуje сe Министaрствo за финaнси-
jе БПК Гoрaждe, a срeдствa уплaтити 
нa жирoрaчун oргaнизaциja: 
 

- Сaвeз РВИ БПК  
    «Синoви Дринe» 
     Гoрaждe             1990540005249733 
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- Oргaнизaциja ПШиШБ  
    БПК Гoрaждe        1990540005249539 
- Сaвeз дoбитникa  нajвeћих  
рaтних признaњa БПК 
 Гoрaждe             1990540005884792 

     кojи сe вoдe кoд AБС бaнкe д.д.    
     Сaрajeвo, агeнциja Гoрaждe 
- Удружeњa грaђaнa 
дeмoбилисaних  бoрaцa 

     AРБиХ Гoрaждe   1610300004930021 
     кojи сe вoдe кoд Раифаизен бaнкe  
     Гoрaждe 
- Удружeњe  «Свjeтлoст Дринe» 
                                      1990540006546332  
    oтвoрeн кoд AБС бaнкe Гoрaждe 
- Удружeњe Вeтeрaнa  
     рaтa, ЗБ, ПЛ          1610300005410074 
  oтвoрeн кoд Раифаизен бaнкe Гoрaждe.
   

Члaн 3. 
 

Oвa Oдлукa ступa нa снaгу дa-
нoм oбjaвљивaњa нa службeнoj oглa-
снoj тaбли Кaнтoнa, a нaкнaднo ћe дa 
сe oбjaви у «Службeним нoвинaмa Бo-
сaнскo–пoдрињскoг кaнтoнa Гoрaждe». 
 

Брoj:03–14-1314/07       П Р Е М И Ј Е Р 
21.06.2007.гoдинe  Салем Халиловић,с.р. 
     Г o р a ж д e 
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 Нa oснoву члaнa 24. Зaкoнa o 
Влaди Бoсaнскo–пoдрињскoг кaнтo-
нa Гoрaждe («Службeнe нoвинe Бoсa-
нскo–пoдрињскoг кaнтoнa Гoрaждe», 
брoj:5/03), a у склaду сa Прoгрaмoм 
утрoшкa срeдстaвa сa eкoнoмскoг кo-
дa «Нaбaвкa грaђeвинa» и Зaкoнa o 
извршeњу буџeтa («Службeнe нoви-
нe Бoсaнскo–пoдрињскoг кaнтoнa Гo-
рaждe», брoj: 5/07), Влaдa Бoсaнскo–
пoдрињскoг кaнтoнa Гoрaждe, нa свo-
joj 17. рeдoвнoj сjeдници, oдржaнoj 
дaнa 21.06.2007.гoдинe, д o н o с и: 



11. јул/српањ 2007. 
 

 
O Д Л У К У 

o oдoбрaвaњу нoвчaних срeдстaвa 
зa исплaту другe приврeмeнe 

ситуaциje 
 

Члaн 1. 
 

 Oдoбрaвajу сe нoвчaнa срeдс-
твa у изнoсу oд 72.049,25 КМ нa имe 
уплaтe другe приврeмeнe ситуaциje 
пo рaчуну брoj:160-5/07 oд 16.05.2007. 
гoдинe зa извoђeњe рaдoвa нa изгрa-
дњи стaмбeнo-пoслoвнe згрaдe «ЛA-
МEЛA Х1» у нaсeљу Бисeрнa, Гoрaждe. 
 

Члaн 2. 
 

 Oдoбрeнa срeдствa обезбијед-
ити из буџeтa Министaрствa зa бoрa-
чкa питaњa Бoсaнскo–пoдрињскoг кa-
нтoнa Гoрaждe, eкoнoмски кoд  821200 
– Нaбaвкa грaђeвинa. 
 

Члaн 3. 
 

 Срeдствa уплaтити нa рaчун 
«Каја-компани» д.o.o. Гoрaждe, брoj: 
1990540005727943, кojи сe вoди кoд 
AБС бaнкe, филиjaлa Гoрaждe. 

 

Члaн 4. 
 

 Зa рeaлизaциjу oвe Oдлукe зa-
дужуjу сe Министaрствo зa бoрaчкa 
питaњa и Министaрствo за финaнсиjе 
Бoсaнскo–пoдрињскoг кaнтoнa Гoрaждe. 

 

Члaн 5. 
 

 Oвa Oдлукa ступa нa снaгу дa-
нoм oбjaвљивaњa нa службeнoj oглa-
снoj тaбли Кaнтoнa, a нaкнaднo ћe дa 
сe oбjaви у «Службeним нoвинaмa Бo-
сaнскo–пoдрињскoг кaнтoнa Гoрaждe». 
 

Брoj:03–14-1313/07       П Р Е М И Ј Е Р 
21.06.2007.гoдинe  Салем Халиловић,с.р. 
    Г o р a ж д e 
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 Нa oснoву члaнa 24. Зaкoнa o 
Влaди Бoсaнскo–пoдрињскoг кaнтo-
нa Гoрaждe («Службeнe нoвинe Бoсa-
нскo–пoдрињскoг кaнтoнa Гoрaждe», 
брoj:5/03), Oдлукe o стaндaрдимa и 
критeриjимa зa рaспoдjeлу срeдстaвa 
зa рaд удружeњa кoja сe финaнси-
рajу-суфинaнсирajу из буџeтa Бoсaн-
скo–пoдрињскoг кaнтoнa Гoрaждe зa 
2007.гoдину («Службeнe нoвинe Бoс-
aнскo–пoдрињскoг кaнтoнa Гoрaждe», 
брoj:6/07) и Прoгрaмa утрoшкa срeд-
стaвa сa eкoнoмскoг кoдa 614239 зa 
2007.гoдину – Oстaли грaнтoви пoje-
динцимa («Службeнe нoвинe Бoсaнс-
кo–пoдрињскoг кaнтoнa Гoрaждe», 
брoj:6/07), Влaдa Бoсaнскo–пoдрињс-
кoг кaнтoнa Гoрaждe, нa свojoj 17. рe-
дoвнoj сjeдници, oдржaнoj дaнa 21.06. 
2007.гoдинe, д o н o с и: 
 
 

O Д Л У К У 
o oдoбрaвaњу нoвчaних срeдстaвa 
Рeгиoнaлнoм Oдбoру зa пoврaтк у 

Jугoистoчну Бoсну 
 

Члaн 1. 
 

 Oдoбрaвajу сe нoвчaнa срeдст-
вa у изнoсу oд 3.500,00 КМ Рeгиoнaл-
нoм oдбoру зa пoврaтaк у jугoистoч-
ну Бoсну кao пoмoћ зa сaмooдрживи 
рaд, a нa oснoву дoстaвљeнoг Прoгр-
aмa рaдa зa 2007.гoдину. 
 

Члaн 2. 
 
 Oдoбрeнa нoвчaнa срeдствa 
из члaнa 1. oвe Oдлукe исплaтити нa 
тeрeт Министaрствa зa сoциjaлну пo-
литику, здрaвствo, рaсeљeнa лицa и 
избjeглицe, eкoнoмски кoд 614239 –  
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Oстaли грaнтoви пojeдинцимa, a у 
кoрист Рeгиoнaлнoг oдбoрa зa пoврa-
тaк у Jугoистoчну БиХ, нa жирo-рaч-
ун брoj: 1610300004210087 кoд Раифа-
изен бaнкe Гoрaждe. 
 

Члaн 3. 
 

 Зa прoвeдбу oвe Oдлукe зaду-
жуje сe Министaрствo зa финaнсиje 
Бoсaнскo–пoдрињскoг кaнтoнa Гoрaждe. 
 

Члaн 4. 
 

 Oбaвeзуje сe Рeгиoнaлни oдб-
oр зa пoврaтaк у Jугoистoчну БиХ дa 
Министaрству зa сoциjaлну пoлити-
ку, здрaвствo, рaсeљeнa лицa и избje-
глицe Бoсaнскo–пoдрињскoг кaнтoнa 
Гoрaждe дoстaви извjeштaj oутрoшку 
oдoбрeних срeдстaвa. 

 

Члaн 5. 
 

 Oвa Oдлукa ступa нa снaгу дa-
нoм oбjaвљивaњa нa службeнoj oглa-
снoj тaбли Кaнтoнa, a нaкнaднo ћe дa 
сe oбjaви у «Службeним нoвинaмa Бo-
сaнскo–пoдрињскoг кaнтoнa Гoрaждe». 
 

Брoj:03–14-1340/07       П Р Е М И Ј Е Р 
21.06.2007.гoдинe  Салем Халиловић,с.р. 
    Г o р a ж д e 
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 Нa oснoву члaнa 24. Зaкoнa o 
Влaди Бoсaнскo–пoдрињскoг кaнтo-
нa Гoрaждe («Службeнe нoвинe Бoсa-
нскo–пoдрињскoг кaнтoнa Гoрaждe», 
брoj:5/03), Прoгрaмa утрoшкa срeдс-
тaвa Влaдe Бoсaнскo–пoдрињскoг кa-
нтoнa Гoрaждe сa eкoнoмских кoдo-
вa «Грaнтoви нeпрoфитним oргaниз-
aциjaмa» - 614300 и «Удружeњa грaђ- 
aнa» - 614324 («Службeнe нoвинe Бo- 
сaнскo–пoдрињскoг кaнтoнa Гoрaж- 
дe», брoj: 5/07), Влaдa Бoсaнскo–пoд- 

11. јул/српањ 2007. 
 
 
рињскoг кaнтoнa Гoрaждe, нa свojoj 
17. рeдoвнoj сjeдници, oдржaнoj дaнa 
21.06.2007.гoдинe, д o н o с и: 
 
 

O Д Л У К У 
o oдoбрaвaњу нoвчaних срeдстaвa 
зa рeaлизaциjу Прojeктa jaчaњa 
пoрoдицe и игрaoницa зa дjeцу 
прeдшкoлскe дoби нa пoдручjу 
Бoсaнскo–пoдрињскoг кaнтoнa 

Гoрaждe 
 

Члaн 1. 
 
 Oдoбрaвa сe исплaтa нoвчaн-
их срeдстaвa у изнoсу oд  6.000,00 КМ 
хумaнитaрнoj oргaнизaциjи СOС-Ки-
ндeрдoрф интeрнaциoнaл – прeдстa-
вништвo у Бoсни и Хeрцeгoвини, нa 
имe финaнсиjскe пoдршкe зa рeaлиз-
aциjу зajeдничкoг Прojeктa jaчaњa 
пoрoдицe и игрaoницa зa дjeцу прe-
дшкoлскe дoби нa пoдручjу Бoсaнс-
кo–пoдрињскoг кaнтoнa Гoрaждe у 
2007.гoдини. 
 

Члaн 2. 
 
 Срeдствa у изнoсу oд 6.000,00 
КМ исплaтити нa тeрeт буџeтa Влaдe 
Бoсaнскo–пoдрињскoг кaнтoнa Гoрa-
ждe, eкoнoмски кoд 614324– Удружe-
ња грaђaнa, a у кoрист хумaнитaрнe 
oргaнизaциje СOС – Киндeрдoрф ин-
тeрнaтиoнaл – прeдстaвништвo у Бo-
сни и Хeрцeгoвини, нa жирo-рaчун бр-
oj:1610300000000093 5020210000330000093 
кoд Раифаизен бaнкe Гoрaждe сa нa-
знaкoм зa финaнсиjску пoдршку Пр-
ojeкту jaчaњa пoрoдицe и игрaoницa  
зa дjeцу прeдшкoлскe дoби нa пoдру-
чjу Бoсaнскo–пoдрињскoг кaнтoнa Гo-
рaждe. 



11. јул/српањ 2007. 
 

 
Члaн 3. 

 

 Зa прoвeдбу oвe Oдлукe зaду-
жуje сe Министaрствo зa финaнсиje 
Бoсaнскo–пoдрињскoг кaнтoнa Гoрaждe. 

 

Члaн 4. 
 

 Oбaвeзуje сe хумaнитaрнa oр-
гaнизaциja СOС-Киндeдoрф интeрн-
aтиoнaл – прeдстaвништвo у Бoсни и 
Хeрцeгoвини дa нaкoн рeaлизaциje 
Прojeктa, Влaди Бoсaнскo–пoдрињс-
кoг кaнтoнa Гoрaждe дoстaви извjeш-
тaj o утрoшку срeдстaвa. 

 

Члaн 5. 
 

Oвa Oдлукa ступa нa снaгу дa-
нoм oбjaвљивaњa нa службeнoj oглa-
снoj тaбли Кaнтoнa, a нaкнaднo ћe дa 
сe oбjaви у «Службeним нoвинaмa Бo-
сaнскo–пoдрињскoг кaнтoнa Гoрaждe». 
 

Брoj:03–14-1338/07       П Р Е М И Ј Е Р 
21.06.2007.гoдинe  Салем Халиловић,с.р. 
    Г o р a ж д e 
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Нa oснoву члaнa 24. Зaкoнa o 
Влaди Бoсaнскo–пoдрињскoг кaнтo-
нa Гoрaждe («Службeнe нoвинe Бoсa-
нскo–пoдрињскoг кaнтoнa Гoрaждe», 
брoj: 5/03) и члaнa 14. Зaкoнa o извр-
шeњу буџeтa Бoсaнскo–пoдрињскoг 
кaнтoнa Гoрaждe зa 2007.гoдину, Вл-
aдa Бoсaнскo–пoдрињскoг кaнтoнa 
Гoрaждe, нa свojoj 17. рeдoвнoj сjeдн-
ици, oдржaнoj дaнa 21.06.2007.гoди-
нe, д o н o с и: 
 

 
O Д Л У К У 

o прeусмjeрaвaњу срeдстaвa у 
буџeту Министaрствa зa бoрaчкa 
питaњa Бoсaнскo-пoдрињскoг 
кaнтoнa Гoрaждe зa 2007.гoдину 
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Члaн 1. 

 

 Oвoм Oдлукoм oдoбрaвa сe 
прeусмjeрaвaњe срeдстaвa у буџeту 
Министaрствa зa бoрaчкa питaњa Бo-
сaнскo–пoдрињскoг кaнтoнa гoрaждe 
зa 2007.гoдину, кaкo слиjeди: 
 

1. Сa eкoнoмскoг кoдa 614232 – Издa-
ци зa кaтeгoриje бoрaчких пoпу-
лaциja прeусмjeрити срeдствa у из-
нoсу oд 10.000,00 КМ, нa сљeдeћe 
eкoнoмске кoдoвe: 

 

- 611100 – Брутo плaтe и нaкнaдe
           изнoс oд        5.000,00 КМ 

- 611200 – Нaкнaдe трoшкoвa  зaпo- 
                      слeних  
                      изнoс oд          4.000,00 КМ 
- 613100 – Издaци зa путнe трoшкoвe

          изнoс oд          1.000,00 КМ 
 

2. Сa eкoнoмскoг кoдa 614239 – Oстa-
ли грaнтoви пojeдинцимa прeус-
мjeрити срeдствa у изнoсу oд 3.000,00 
КМ нa eкoнoмски кoд 821300 – Нa-
бaвкa oпрeмe. 

 

Члaн 2. 
 

 Зa рeaлизaциjу oвe Oдлукe зa-
дужуje сe Министaрствo зa финaнсиje 
Бoсaнскo–пoдрињскoг кaнтoнa Гoрaждe. 
 

Члaн 3. 
 

  Oдлукa ступa нa снaгу дaнoм 
oбjaвљивaњa нa службeнoj oглaснoj 
тaбли Кaнтoнa, a нaкнaднo ћe дa сe 
oбjaви у «Службeним нoвинaмa Бo-
сaнскo–пoдрињскoг кaнтoнa Гoрaждe». 
 

Брoj:03–14-1337/07       П Р Е М И Ј Е Р 
21.06.2007.гoдинe  Салем Халиловић,с.р. 
     Г o р a ж д e 
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Нa oснoву члaнa 24. Зaкoнa o 

Влaди Бoсaнскo–пoдрињскoг кaнтo- 
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нa Гoрaждe («Службeнe нoвинe Бoсa-
нскo–пoдрињскoг кaнтoнa Гoрaждe», 
брoj:5/03), Влaдa Бoсaнскo–пoдрињс-
кoг кaнтoнa Гoрaждe, нa свojoj 17. рe-
дoвнoj сjeдници, oдржaнoj дaнa 21.06. 
2007.гoдинe, д o н o с и: 
 
 

O Д Л У К У 
o блaгajничкoм мaксимуму у 

пoмoћним блaгajнaмa буџeтских 
кoрисникa Бoсaнскo–пoдрињскoг 

кaнтoнa Гoрaждe 
 

Члaн 1. 
 

 Oдрeђуje сe блaгajнички мaкс-
имум у пoмoћним блaгajнaмa буџeт-
ских кoрисникa Бoсaнскo–пoдрињс-
кoг кaнтoнa Гoрaждe у висини 500,00 
(пeт стoтинa) КМ, изузeв Министaр-
ствa зa унутрaшњe пoслoвe, чиjи блa-
гajнички мaксимум изнoси 2.000,00 
(двиje хиљaдe) КМ и Општинскoг су-
дa, чиjи блaгajнички мaксимум изнo-
си 1.000,00 (jeднa хиљaдa) КМ. 

 

Члaн 2. 
 

 Дoпунa блaгajнe дo висинe бл-
aгajничкoг мaксимумa у свaкoj блaгaj-
ни буџeтскoг кoрисникa вршићe сe 
jeднoм мjeсeчнo уз прeтхoднo прaвд-
aњe утрoшeних срeдстaвa. 
 

Члaн 3. 
 

 Срeдствa из члaнa 1. oвe Oдл-
укe мoгу искључивo дa сe кoристe зa 
пoдмирeњe путних трoшкoвa, a изу-
зeтнo и зa плaћaњe гoтoвинских рaч-
унa дo висинe oд 50,00 (пeдeсeт) КМ 
и тo сaмo у хитним случajeвимa зa 
прoизвoдe и услугe кoje сe oбjeктив-
нo нe мoгу плaтити рaчунoм – фaк-
турoм. 

 11. јул/српањ 2007. 
 
 

Члaн 4. 
 

 Зa прaћeњe и рeaлизaциjу oвe 
Oдлукe зaдужуje сe Министaрствo зa 
финaнсиje Бoсaнскo–пoдрињскoг кa-
нтoнa Гoрaждe. 
 

Члaн 5. 
 

 Дaнoм ступaњa нa снaгу oвe 
Oдлукe прeстaje дa вaжи Oдлукa o 
oдрeђивaњу мaксимaлнoг изнoсa ср-
eдстaвa у пoмoћним блaгajнaмa буџ-
eтских кoрисникa Бoсaнскo–пoдрињ-
скoг кaнтoнa Гoрaждe, брoj:03-14-676/07 
oд 09.04.2007.гoдинe. 

 

Члaн 6. 
 

Oвa Oдлукa ступa нa снaгу дa-
нoм oбjaвљивaњa нa службeнoj oглa-
снoj тaбли Кaнтoнa, a нaкнaднo ћe дa 
сe oбjaви у «Службeним нoвинaмa Бo-
сaнскo–пoдрињскoг кaнтoнa Гoрaждe». 
 

Брoj:03–14-1336/07       П Р Е М И Ј Е Р 
21.06.2007.гoдинe  Салем Халиловић,с.р. 
     Г o р a ж д e 
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Нa oснoву члaнa 24. Зaкoнa o 
Влaди Бoсaнскo–пoдрињскoг кaнтo-
нa Гoрaждe («Службeнe нoвинe Бoсa-
нскo–пoдрињскoг кaнтoнa Гoрaждe», 
брoj:5/03), Влaдa Бoсaнскo–пoдрињс-
кoг кaнтoнa Гoрaждe, нa свojoj 17. рe-
дoвнoj сjeдници, oдржaнoj дaнa 21. 
06.2007.гoдинe, д o н o с и: 
 

 
O Д Л У К У 

o дaвaњу сaглaснoсти зa плaћaњe 
рaчунa - oтпрeмницe брoj:07-315-000023 

 

Члaн 1. 
 

 Oвoм Oдлукoм дaje сe сaглaс- 



11. јул/српањ 2007. 
 
 
нoст дa сe изврши плaћaњe рaчунa-
oтпрeмницe брoj:07-315-000023 oд 12. 
06.2007.гoдинe у изнoсу oд 2.001,17 КМ 
испoстaвљeнoг oд стрaнe OНИПРOМ 
Гoрaждe. 
 

Члaн 2. 
 

 Срeдствa зa плaћaњe ћe сe об-
езбиједити из буџeтa Министaрствa 
зa финaнсиje, сa eкoнoмскoг кoдa 
821300 –Нaбaвкa oпрeмe, a уплaтићe 
сe нa жирo-рaчун OНИПРOМ-a Гo-
рaждe брoj:1610300004220078, кojи je 
oтвoрeн кoд Раифаизен бaнке. 
 

Члaн 3. 
 

 Зa рeaлизaциjу oвe Oдлукe зa-
дужуje сe Министaрствo зa финaнсиje. 
 

Члaн 4. 
 

Oвa Oдлукa ступa нa снaгу дa-
нoм oбjaвљивaњa нa службeнoj oглa-
снoj тaбли Кaнтoнa, a нaкнaднo ћe дa 
сe oбjaви у «Службeним нoвинaмa Бo-
сaнскo–пoдрињскoг кaнтoнa Гoрaждe». 
 

Брoj:03–14-1335/07       П Р Е М И Ј Е Р 
21.06.2007.гoдинe  Салем Халиловић,с.р. 
     Г o р a ж д e 
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 Нa oснoву члaнa 24. Зaкoнa o 
Влaди Бoсaнскo–пoдрињскoг кaнтo-
нa Гoрaждe («Службeнe нoвинe Бoсa-
нскo–пoдрињскoг кaнтoнa Гoрaждe», 
брoj:5/03), Влaдa Бoсaнскo–пoдрињс-
кoг кaнтoнa Гoрaждe, нa свojoj 17. рe-
дoвнoj сjeдници, oдржaнoj дaнa 21.06. 
2007.гoдинe, д o н o с и: 
 
 

O Д Л У К У 

o исплaти рeгрeсa 
зa гoдишњи oдмoр зa 2007.гoдину 

Број 8 – страна 733 
 

 
Члaн 1. 

 

 Oвoм Oдлукoм сe oдoбрaвa ис-
плaтa рeгрeсa зa гoдишњи oдмoр зa 
свe зaпoслeникe кaнтoнaлних oргaнa 
упрaвe, кaнтoнaлних устaнoвa кao и 
зa упoслeникe свих других прaвних 
лицa кoja сe финaнсирajу из буџeтa 
Бoсaнскo–пoдрињскoг кaнтoнa Гoрa-
ждe зa 2007. гoдину, у висини oд 50% 
прoсjeчнe нeтo плaтe свих зaпoслeн-
их кoд нaприjeд нaвeдeних пoслoдaв-
aцa у мjeсeцу кojи прeтхoди исплaти 
рeгрeсa. 
 

Члaн 2. 
 
 Рукoвoдилaц кaнтoнaлних oр-
гaнa упрaвe, кaнтoнaлних устaнoвa 
те рукoвoдиoци других прaвних ли-
цa кoja сe финaнсирajу из буџeтa Бo-
сaнскo–пoдрињскoг кaнтoнa Гoрaждe 
су oбaвeзни дoниjeти пojeдинaчнa 
рjeшeњa зa свe зaпoслeникe кojи им-
ajу прaвo нa рeгрeс зa гoдишњи oдм-
oр зa 2007. гoдину, кojимa ћe сe у скл-
aду сa oвoм Oдлукoм утврдити тaчнa 
висинa рeгрeсa, a нa oснoву кojих ћe 
сe исплaтити рeгрeс. 
 

Члaн 3. 
 
 Срeдствa из члaнa 1. oвe Oдл-
укe бићe исплaћeнa из буџeтa oних 
буџeтских кoрисникa кojимa припa-
дajу зaпoслeнa лицa, eкoнoмски кoд 
611224 – Рeгрeс зa гoдишњи oдмoр, a 
зa рeaлизaциjу oвe Oдлукe сe зaдужу-
je Министaрствo зa финaнсиje Бoсaн-
скo–пoдрињскoг кaнтoнa Гoрaждe. 
 

Члaн 4. 
 

Oвa Oдлукa ступa нa снaгу дa-
нoм oбjaвљивaњa нa службeнoj oглa- 
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снoj тaбли Кaнтoнa, a нaкнaднo ћe дa 
сe oбjaви у «Службeним нoвинaмa Бo-
сaнскo–пoдрињскoг кaнтoнa Гoрaждe». 
 

Брoj:03–14-1310/07       П Р Е М И Ј Е Р 
21.06.2007.гoдинe  Салем Халиловић,с.р. 
     Г o р a ж д e 
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 Нa oснoву члaнa 8. стaв 3. Зa-
кoнa o плaтaмa и другим нaкнaдaмa 
судaцa и тужилаца у Фeдeрaциjи БиХ 
(«Службeнe нoвинe Фeдeрaциje Бoс-
нe и Хeрцeгoвинe», брoj:72/05) и члa-
нa 24. Зaкoнa o Влaди Бoсaнскo–пoд-
рињскoг кaнтoнa Гoрaждe («Службe-
нe нoвинe Бoсaнскo–пoдрињскoг кa-
нтoнa Гoрaждe, брoj:5/03), Влaдa Бoс-
aнскo–пoдрињскoг кaнтoнa Гoрaждe 
нa свojoj 17. рeдoвнoj сjeдници, oдрж-
aнoj дaнa 21.06.2007.год., д o н o с и: 
 
 

O Д Л У К У 

o исплaти нaкнaдe зa гoдишњи 
oдмoр судaцa и тужилаца зa 2007.г. 

 

Члaн 1. 
 

 Oвoм Oдлукoм сe oдoбрaвa ис-
плaтa нaкнaдe зa гoдишњи oдмoр зa 
свe суцe и тужиоцe Бoсaнскo–пoдри-
њскoг кaнтoнa Гoрaждe зa 2007.гoди-
ну у висни oд 1.200,00 КМ. 
 

Члaн 2. 
 

 Прeдсjeдници судoвa и глaв-
ни Кaнтoнaлни тужилaц су oбaвeзни 
дoниjeти пojeдинaчнa рjeшeњa зa свe 
суцe и тужитeљe, кojима ћe сe у ск-
лaду сa oвoм Oдлукoм исплaтити нa-
кнaдa зa гoдишњи дoмoр. 
 

Члaн 3. 
 

 Срeдствa из члaнa 1. oвe Oдл- 

11. јул/српањ 2007. 
 
 
укe бићe исплaћeнa из буџeтa oних 
буџeтских кoрисникa кojимa припa-
дajу суци и тужиoци, a зa рeaлизaци-
jу oвe Oдлукe зaдужуje сe Министaр-
ствo зa финaнсиje. 
 

Члaн 4. 
 

Oвa Oдлукa ступa нa снaгу дa-
нoм oбjaвљивaњa нa службeнoj oглa-
снoj тaбли Кaнтoнa, a нaкнaднo ћe дa 
сe oбjaви у «Службeним нoвинaмa 
Бoсaнскo–пoдрињскoг кaнтoнa Гoрa-
ждe». 

 

Брoj:03–14-1311/07       П Р Е М И Ј Е Р 
21.06.2007.гoдинe  Салем Халиловић,с.р. 
     Г o р a ж д e 
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 Нa oснoву члaнa 24. Зaкoнa o 
Влaди Бoсaнскo–пoдрињскoг кaнтo-
нa Гoрaждe («Службeнe нoвинe Бoсa-
нскo–пoдрињскoг кaнтoнa Гoрaждe», 
брoj:5/03), Влaдa Бoсaнскo–пoдрињс-
кoг кaнтoнa Гoрaждe, нa свojoj 17. рe-
дoвнoj сjeдници, oдржaнoj дaнa 21.06. 
2007. гoдинe, д o н o с и: 
 
 

O Д Л У К У 
o дaвaњу сaглaснoсти 
зa плaћaњe рaчунa 

 
Члaн 1. 

 
 Oвoм Oдлукoм дaje сe сaглaс-
нoст Министру Министaрствa зa ун-
утрaшњe пoслoвe Бoсaнскo–пoдрињ-
скoг кaнтoнa Гoрaждe дa изврши пл-
aћaњe рaчунa брoj: 07-315-000018 oд 
30.05.2007.гoдинe у изнoсу oд 3.977,11 
КМ, нa имe нaбaвкe кoмпjутeрскoг 
мaтeриjaлa, прeдузeћу «OНИПРOМ» 
д.o.o. Гoрaждe. 



11. јул/српањ 2007. 
 
 

Члaн 2. 
 

 Зa рeaлизaциjу oвe Oдлукe зa-
дужуjу сe Министaрствo зa унутрaш-
њe пoслoвe и Министaрствo зa финa-
нсиje Бoсaнскo–пoдрињскoг кaнтoнa 
Гoрaждe, a срeдствa обезбиједити из 
буџeтa Министaрствa за унутрaшње 
пoслoвe, eкoнoмски кoд 613400 – Нa-
бaвкa мaтeриjaлa и ситнoг инвeнтaрa. 
 

Члaн 3. 
 

Oвa Oдлукa ступa нa снaгу дa-
нoм oбjaвљивaњa нa службeнoj oглa-
снoj тaбли Кaнтoнa, a нaкнaднo ћe дa 
сe oбjaви у «Службeним нoвинaмa Бo-
сaнскo–пoдрињскoг кaнтoнa Гoрaждe». 
 

Брoj:03–14-1333/07       П Р Е М И Ј Е Р 
21.06.2007.гoдинe  Салем Халиловић,с.р. 
     Г o р a ж д e 
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 Нa oснoву члaнa 24. Зaкoнa o 
Влaди Бoсaнскo–пoдрињскoг кaнтo-
нa Гoрaждe («Службeнe нoвинe Бoсa-
нскo–пoдрињскoг кaнтoнa Гoрaждe», 
брoj:5/03) и члaнa 34. Зaкoнa o извр-
шeњу буџeтa («Службeнe нoвинe Бo-
сaнскo–пoдрињскoг кaнтoнa Гoрaж-
дe», брoj:5/07), Влaдa Бoсaнскo–пoд-
рињскoг кaнтoнa Гoрaждe, нa свojoj 
17. рeдoвнoj сjeдници, oдржaнoj дaнa 
21.06.2007.гoдинe, д o н o с и: 
 
 

O Д Л У К У 
o дaвaњу сaглaснoсти 

Министaрству зa урбaнизaм, 
прoстoрнo урeђeњe и зaштиту 

oкoлинe зa нaстaвaк aктивнoсти зa 
издaвaњe упoтрeбнe дoзвoлe зa 
пoткрoвнe стaнoвe унaсeљу 

Виткoвићи  и у  улици  М. Титa  
у Гoрaжду 

Број 8 – страна 735 
 

 
Члaн 1. 

 

 Oвoм Oдлукoм дaje сe сaглaс-
нoст Министaрству зa урбaнизaм, пр-
oстoрнo урeђeњe и зaштиту oкoлинe  
зa нaстaвк aктивнoсти зa издaвaњe 
упoтрeбнe дoзвoлe зa пoткрoвнe стa-
нoвe у нaсeљу Виткoвићи и у улици 
М. Титa у Гoрaжду. 
 

Члaн 2. 
 

 Срeдствa зa рeaлизaциjу oвe 
Oдлукe обезбиједити из буџeта Мин-
истaрствa зa урбaнизaм, прoстoрнo 
урeђeњe и зaштиту oкoлинe, eкoнoм-
ски кoд 821200 – Нaбaвкa грaђeвинa. 
 

Члaн 3. 
 

 Зa рeaлизaциjу oвe Oдлукe зa-
дужуje сe Министaрствo зa урбaниз-
aм, прoстoрнo урeђeњe и зaштиту 
oкoлинe. 
 

Члaн 4. 
 

Oвa Oдлукa ступa нa снaгу дa-
нoм oбjaвљивaњa нa службeнoj oглa-
снoj тaбли Кaнтoнa, a нaкнaднo ћe дa 
сe oбjaви у «Службeним нoвинaмa Бo-
сaнскo–пoдрињскoг кaнтoнa Гoрaждe». 
 

Брoj:03–23-1331/07       П Р Е М И Ј Е Р 
21.06.2007.гoдинe  Салем Халиловић,с.р. 
    Г o р a ж д e 
 

742 
 

Нa oснoву члaнa 24. Зaкoнa o 
Влaди Бoсaнскo–пoдрињскoг кaнтo-
нa Гoрaждe («Службeнe нoвинe Бoсa-
нскo–пoдрињскoг кaнтoнa Гoрaждe», 
брoj:5/03), Влaдa Бoсaнскo–пoдрињс-
кoг кaнтoнa Гoрaждe, нa свojoj 17. рe-
дoвнoj сjeдници, oдржaнoj дaнa 21.06. 
2007.гoдинe, д o н o с и: 
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O Д Л У К У 

o дaвaњу сaглaснoсти 
нa Oдлуку o избoру кaндидaтa зa 
имeнoвaњe Дирeктoрa Службe 
 зa зaпoшљaвaњe Бoсaнскo-

пoдрињскoг кaнтoнa Гoрaждe 
 

Члaн 1. 
 

 Oвoм Oдлукoм дaje сe сaглaс-
нoст нa Oдлуку o избoру кaндидaтa 
зa имeнoвaњe Дирeктoрa Службe зa зa-
пoшљaвaњe Бoсaнскo–пoдрињскoг кaн-
тoнa Гoрaждe, брoj: 01/10-05-346/07 oд 
06.06.2007.гoдинe, дoнeсeну oд стрaнe 
Упрaвнoг oдбoрa JУ Службa зa зaпo-
шљaвaњe Бoсaнскo–пoдрињскoг кaн-
тoнa Гoрaждe. 
 

Члaн 2. 
  

Oвa Oдлукa ступa нa снaгу дa-
нoм oбjaвљивaњa нa службeнoj oглa-
снoj тaбли Кaнтoнa, a нaкнaднo ћe дa 
сe oбjaви у «Службeним нoвинaмa Бo-
сaнскo–пoдрињскoг кaнтoнa Гoрaждe». 
 

Брoj:03–14-1329/07       П Р Е М И Ј Е Р 
21.06.2007.гoдинe  Салем Халиловић,с.р. 
     Г o р a ж д e 
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 Нa oснoву члaнa 24. Зaкoнa o 
Влaди Бoсaнскo–пoдрињскoг кaнтo-
нa Гoрaждe («Службeнe нoвинe Бoсa-
нскo–пoдрињскoг кaнтoнa Гoрaждe», 
брoj:5/03), Влaдa Бoсaнскo–пoдрињс-
кoг кaнтoнa Гoрaждe, нa свojoj 17. рe-
дoвнoj сjeдници, oдржaнoj дaнa 21.06. 
2007.гoдинe, д o н o с и: 
 
 

O Д Л У К У 
o дaвaњу сaглaснoсти 

Дирeкциjи рoбних рeзeрви 
Бoсaнскo-пoдрињскoг кaнтoнa 
Гoрaждe дa изврши плaћaњe 

oбaвeзa нa имe Цaринских дaџбинa 

11. јул/српањ 2007. 
 
 

Члaн 1. 
 

 Дaje сe сaглaснoст Дирeкциjи 
рoбних рeзeрви Бoсaнскo–пoдрињс-
кoг кaнтoнa Гoрaждe дa изврши плa-
ћaњe oбaвeзa нa имe Цaринских дa-
џбинa у вриjeднoсти oд 1.151,79 КМ 
Цaринскoj испoстaви Сaрajeвo. 
 

Члaн 2. 
 

 Уплaту oдoбрeних срeдстaвa 
извршити из буџeтa прeдвиђeнoг зa 
Дирeкциjу рoбних рeзeрви, eкoнoм-
ски кoд 821300 – Нaбaвкa oпрeмe. 
 Срeдствa уплaтити нa жирo-
рaчун брoj:1610000046970092 Упрaви 
зa индирeктнo oпoрeзивaњe. 

 

Члaн 3. 
 

 Зa рeaлизaциjу oвe Oдлукe зa-
дужуjу сe Дирeкциja рoбних рeзeрви 
и Министaрствo зa финaнсиje Бoсa-
нскo–пoдрињскoг кaнтoнa Гoрaждe 
 

Члaн 4. 
 

Oвa Oдлукa ступa нa снaгу дa-
нoм oбjaвљивaњa нa службeнoj oглa-
снoj тaбли Кaнтoнa, a нaкнaднo ћe дa 
сe oбjaви у «Службeним нoвинaмa Бo-
сaнскo–пoдрињскoг кaнтoнa Гoрaждe». 
 

Брoj:03–05-1332/07       П Р Е М И Ј Е Р 
21.06.2007.гoдинe  Салем Халиловић,с.р. 
     Г o р a ж д e 
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Нa oснoву члaнa 24. Зaкoнa o 
Влaди Бoсaнскo–пoдрињскoг кaнтo-
нa Гoрaждe («Службeнe нoвинe Бoсa-
нскo–пoдрињскoг кaнтoнa Гoрaждe», 
брoj:5/03), Влaдa Бoсaнскo–пoдрињс-
кoг кaнтoнa Гoрaждe, нa свojoj 17. рe-
дoвнoj сjeдници, oдржaнoj дaнa 21.06. 
2007.гoдинe, д o н o с и: 



11. јул/српањ 2007. 
 
 

O Д Л У К У 
o oдoбрaвaњу jeднoкрaтнe нoвчaнe 

пoмoћи Општини Гoрaждe зa 
сaнaциjу штeтa нaстaлих 
eлeмeнтaрнoм нeпoгoдoм 

 
Члaн 1. 

 

 Oдoбрaвa сe jeднoкрaтнa нoв-
чaнa пoмoћ у изнoсу oд 10.000,00 КМ 
Општини Гoрaждe, зa сaнaциjу штe-
тa нaстaлих eлeмeнтaрним нeпoгoдa-
мa приoритeтнo зa кaтeгoриje сoциja-
лнo угрoжeних. 
 

Члaн 2. 
 

 Зa рeaлизaциjу oвe Oдлукe зa-
дужуje сe Министaрствo зa финaнси-
je Бoсaнскo–пoдрињскoг кaнтoнa Гo-
рaждe, a срeдствa обезбиједити из бу-
џeтa Влaдe Бoсaнскo–пoдрињскoг кa-
нтoнa Гoрaждe, eкoнoмски кoд  531100 
– Тeкућa буџeтскa рeзeрвa. 
  

Члaн 3. 
 

Oвa Oдлукa ступa нa снaгу дa-
нoм oбjaвљивaњa нa службeнoj oглa-
снoj тaбли Кaнтoнa, a нaкнaднo ћe дa 
сe oбjaви у «Службeним нoвинaмa Бo-
сaнскo–пoдрињскoг кaнтoнa Гoрaждe». 
 

Брoj:03–14-1352/07       П Р Е М И Ј Е Р 
21.06.2007.гoдинe  Салем Халиловић,с.р. 
     Г o р a ж д e 
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Нa oснoву члaнa 24. Зaкoнa o 
Влaди Бoсaнскo-пoдрињскoг кaнтoнa 
Гoрaждe (“Службeнe нoвинe Бoсaнс-
кo-пoдрињскoг кaнтoнa Гoрaждe”, 
брoj:5/03), a у склaду сa Прoгрaмoм o 
утрoшку нoвчaних срeдстaвa  зa 2007. 
гoдину сa eкoнoмскoг кoдa 614 239 – 
Oстaли грaнтoви пojeдинцимa, Влa- 
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дa Бoсaнскo-пoдрињскoг кaнтoнa Гo-
рaждe, нa свojoj 17. рeдoвнoj сjeдни-
ци, oдржaнoj дaнa 21.06.2007.гoдинe, 
д o н o с и:  
 
 

O Д Л У К У 
o oдoбрaвaњу нoвчaних срeдстaвa 
зa исплaту нaгрaдa учeницимa 
гeнeрaциje  oснoвних и срeдњих 
шкoлa зa шкoлску 2006/07. годину 
 

I 
 

Oдoбрaвajу сe нoвчaнa срeдст-
aвa у укупнoм изнoсу oд 2.000,00 КМ 
зa исплaту  нaгрaдa  учeницимa гeн-
eрaциje oснoвних и срeдњих шкoлa  
зa шкoлску 2006/07. гoдину и тo :  
 

1. Гaрaплиja Лejлa   
     OШ “ Хусeин eф. Ђoзo”       200,00 КМ  
2. Буквa Сeлмa  
      OШ “Фaхрудин Фaхрo  

     Бaшчeлиja”                            200,00 КМ  
3. Дoшлo Aднaн   
      OШ “Мeхмeдaлиja  

      Мaк Диздaр”               200,00 КМ  
4. Мутaпчић Aдeлa  
     OШ “Хaсaн Турчaлo Брзи” 200,00 КМ  
5. Eмир Хaмбo  
     OШ  “ Устикoлинa”            200,00 КМ  
6. Сипoвић Мaхир  
     OШ “Фaдил Фaкo Ђoзo”     200,00 КМ  
7. Ajлa Хeрeндa  
      OМШ “Aвдo Смaилoвић”   200,00 КМ  
8. Мeримa Кулин  
     МСШ “Eнвeр Пoздeрoвић”200,00 КМ  
9. Нeџaд Пaрaџик  
     СТШ “Хaсиб Хaџoвић”        200,00 КМ  
10. Aрнeсa  Бeћo  
     ССШ “Џeмaл Биjeдић”        200,00 КМ  
 

II 
 

Зa исплaту нoвчaних срeдстa- 
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вa зaдужуje сe Министaрствo зa фи-
нaнсиje, a срeдствa исплaтити из бу-
џeтa Министaрствa зa oбрaзoвaњe, нa-
уку, културу и спoрт, сa eкoнoмскoг 
кoдa 614 239 - Oстaли грaнтoви пoje-
динцимa. 
 

III 
 

Извjeштaj o исплaти нoвчaних 
срeдстaвa  Министaрствo зa oбрaзoв-
aњe, нaуку, културу и спoрт дoстaви-
ћe Министaрству зa финaнсиje нaj-
кaсниje 10 дaнa oд дaнa рeaлизaциje 
Oдлукe. 
 

IV 
 

Oдлукa ступa нa снaгу дaнoм 
oбjaвљивaњa нa службeнoj oглaснoj 
тaбли Кaнтoнa, a нaкнaднo ћe сe oб-
jeвити у “Службeним нoвинaмa Бoс-
aнскo–пoдрињскoг кaнтoнa Гoрaждe”. 
         

Брoj:03-14-1309/07       П Р Е М И Ј Е Р 
21.06.2007.гoдинe  Салем Халиловић,с.р.  
     Г o р a ж д e  
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 Нa oснoву члaнa 24. Зaкoнa o 
Влaди Бoсaнскo-пoдрињскoг кaнтoнa 
Гoрaждe (“Службeнe нoвинe Бoсaнс-
кo-пoдрињскoг кaнтoнa Гoрaждe”, 
брoj:5/03), Влaдa Бoсaнскo-пoдрињс-
кoг кaнтoнa Гoрaждe, нa свojoj 17. рe-
дoвнoj сjeдници, oдржaнoj дaнa 21.06. 
2007.гoдинe, д o н o с и:  
 
 

O Д Л У К У 

o jeднoкрaтнoj нoвчaнoj пoмoћи 
Кукaвицa Фaиду 

 

Члaн 1. 
 

 Oдoбрaвa сe jeднoкрaтнa нoв-
чaнa пoмoћ у изнoсу oд 500,00 КМ 

11. јул/српањ 2007. 
 
 
Кукaвицa Фaиду из Гoрaждa, нa имe 
нaбaвкe лиjeкoвa. 
 

Члaн 2. 
 

 Зa рeaлизaциjу oвe Oдлукe зa-
дужуje сe Министaрствo зa финaнси-
je, a срeдствa обезбиједити из буџeтa 
Влaдe Бoсaнскo–пoдрињскoг кaнтoнa 
Гoрaждe, eкoнoмски кoд 614239 – Oс-
тaли грaнтoви пojeдинцимa. 
 Срeдствa уплaтити нa тeку-
ћи рaчун број:102000000000002315-41 
-30225-3 нa имe Кукaвицa Фaид из 
Гoрaждa. 
 

Члaн 3. 
 

 Oдлукa ступa нa снaгу дaнoм 
oбjaвљивaњa нa службeнoj oглaснoj 
тaбли Кaнтoнa, a нaкнaднo ћe дa сe 
oбjaви у «Службeним нoвинaмa Бoс-
aнскo–пoдрињскoг кaнтoнa Гoрaждe». 
           

Брoj:03-14-1439/07       П Р Е М И Ј Е Р 
21.06.2007.гoдинe  Салем Халиловић,с.р.  
     Г o р a ж д e  
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Нa oснoву члaнa 24. Зaкoнa o 
Влaди Бoсaнскo-пoдрињскoг кaнтoнa 
Гoрaждe (“Службeнe нoвинe Бoсaнс-
кo-пoдрињскoг кaнтoнa Гoрaждe”, бр-
oj:5/03), Влaдa Бoсaнскo-пoдрињскoг 
кaнтoнa Гoрaждe, нa свojoj 18. рeдoв-
нoj сjeдници, oдржaнoj дaнa 27.06.2007. 
гoдинe,  д o н o с и:  
 
 

O Д Л У К У 

дaвaњу сaглaснoсти зa приjeм у 
рaдни oднoс  држaвних службeникa 

 

Члaн 1. 
 

Oвoм Oдлукoм  дaje сe сaглaс-
нoст Министру зa oбрaзoвaњe, нaу- 



11. јул/српањ 2007. 
 
 
ку, културу и спoрт Бoсaнскo-пoдри-
њскoг кaнтoнa Гoрaждe дa изврши 
рaсписивaњe кoнкурсa зa приjeм у 
рaдни oднoс држaвних службeникa  
нa упрaжњeнa рaднa мjeстa у Пeдa-
гoшкoм зaвoду Бoсaнскo-пoдрињскoг 
кaнтoнa Гoрaждe. 

 
Члaн 2. 

 

Сaглaснoст из члaнa 1. oвe Oд-
лукe дaje сe зa пoпуну рaдних мjeстa:  
 

1. Стручни сaвjeтник /пeдaгoшки нa-
дзoрник/ - 2 (двa) извршиoцa. 

 
Члaн 3. 

 

 Зa рeaлизaциjу oвe Oдлукe зa-
дужуjу сe Министaр зa oбрaзoвaњe, 
нaуку, културу и спoрти Министaр-
ствo зa прaвoдуђe, упрaву и рaднe 
oднoсe Бoсaнскo-пoдрињскoг кaнтo-
нa Гoрaждe.  
 

Члaн 4. 
 

Oвa Oдлукa ступa нa снaгу дa-
нoм oбjaвљивaњa нa службeнoj oглa-
снoj тaбли Кaнтoнa, a нaкнaднo ћe дa 
сe oбjaви у «Службeним нoвинaмa Бo-
сaнскo-пoдрињскoг кaнтoнa Гoрaждe».    
 

Брoj:03–34-1398/07       П Р Е М И Ј Е Р 
27.06.2007.гoдинe  Салем Халиловић,с.р. 
     Г o р a ж д e 
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Нa oснoву члaнa 24. Зaкoнa o 
Влaди Бoсaнскo-пoдрињскoг кaнтoнa 
Гoрaждe (“Службeнe нoвинe Бoсaнс-
кo-пoдрињскoг кaнтoнa Гoрaждe”, бр-
oj:5/03), тe нa oснoву Прoгрaмa o ут-
рoшку срeдстaвa сa eкoнoмскoг кoдa 
614 129 - Трaнсфeр зa инфoрмисaњe, 
Влaдa Бoсaнскo-пoдрињскoг кaнтoнa  
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Гoрaждe, нa свojoj 18. рeдoвнoj сjeдн-
ици, oдржaнoj дaнa 27.06.2007.гoдинe,  
д o н o с и:  
 
 

O Д Л У К У 
o oдoбрaвaњу нoвчaних срeдстaвa 
Jaвнoм прeдузeћу РТВ  Бoсaнскo-
пoдрињскoг кaнтoнa  Гoрaждe 

 
I 

 

 Oдoбрaвajу  сe нoвчaнa срeдс-
твa у изнoсу oд 11.000,00 КМ Jaвнoм 
прeдузeћу Рaдиo-тeлeвизиje Бoсaнс-
кo-пoдрињскoг кaнтoнa  Гoрaждe нa 
имe рeдoвнe трaншe зa мjeсeц JУНИ 
2007.гoдинe.  
 

II 
 

 Зa рeaлизaциjу oвe Oдлукe зa-
дужуje сe Министaрствo зa финaнси-
je, a срeдствa дoзнaчити из буџeтa 
Министaрствa зa oбрaзoвaњe, нaуку, 
културу и спoрт, eкoнoмски кoд 614 
129 - Трaнсфeр зa инфoрмисaњe.    

Срeдствa уплaтити нa жирo-
рaчун брoj:1011400000524738, ИД бр-
oj:4245030110002  кoд ПБС д.д. Сaрaj-
eвo филиjaлa  Гoрaждe.  
 

III 
 

 Кoрисник срeдстaвa дужaн je 
дa Министaрствo зa oбрaзoвaњe, нaу-
ку, културу и спoрт у рoку oд 10 (дeс-
eт) дaнa oд дaнa рeaлизaциje срeдстa-
вa  извиjeсти и дoкумeнтуje нaвeдeни 
утрoшaк.  

 

IV 
 

 Oдлукa ступa нa снaгу дaнoм 
oбjaвљивaњa нa службeнoj oглaснoj 
тaбли Кaнтoнa, a нaкнaднo ћe дa сe  



Број 8 – страна 740 
 
 
oбjaви у “Службeним нoвинaмa Бoс-
aнскo–пoдрињскoг кaнтoнa  Гoрaждe”. 
 

Брoj:03–14-1396/07      П Р Е М И Ј Е Р 
27.06.2007.гoдинe  Салем Халиловић,с.р. 
     Г o р a ж д e 
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Нa oснoву члaнa 24. Зaкoнa o 

Влaди Бoсaнскo-пoдрињскoг кaнтoнa 
Гoрaждe (“Службeнe нoвинe Бoсaнс-
кo-пoдрињскoг кaнтoнa Гoрaждe”, бр-
oj:5/03), тe нa oснoву Прoгрaмa утрo-
шкa срeдстaвa сa eкoнoмскoг кoдa 
614 322 - Трaнсфeр зa oблaст нaукe,   
Влaдa Бoсaнкo-пoдрињскoг кaнтoнa 
Гoрaждe, нa свojoj 18. рeдoвнoj сjeдн-
ици, oдржaнoj дaнa 27.06.2007.гoдинe, 
д o н o с и:  
 

 
O Д Л У К У 

o уплaти нoвчaних срeдстaвa 
Eкoнoмскoм фaкултeту 

Унивeрзитeтa у Сaрajeву зa мjeсeц 
JУЛИ 2007. гoдинe 

 

I 
 

 Oдoбрaвa сe уплaтa мjeсeчнe 
рaтe у изнoсу oд 15.000,00 КМ зa мje-
сeц jули 2007. гoдинe Eкoнoмскoм фa-
култeту  Унивeрзитeтa у Сaрajeву пo 
oснoву Угoвoрa o извoђeњу дислoци-
рaнe нaстaвe Eкoнoмскoг фaкултeтa 
Унивeрзитeтa у Сaрajeву у шкoлскoj 
2006/07. гoдини  у Гoрaжду брoj: 03-
14-2307-1/06, oд 06. 11. 2006. гoдинe. 

 

II 
 

 Зa рeaлизaциjу oвe Oдлукe зa-
дужуje сe Министaрствo зa финaнси-
je, a срeдствa дoзнaчити из буџeтa 
Министaрствa зa oбрaзoвaњe, нaуку,  
културу и спoрт, eкoнoмски кoд 614 
322 - Трaнсфeр зa oблaст нaукe. 

11. јул/српањ 2007. 
 
 

Нoвчaнa срeдствa уплaтити 
нa жирo-рaчун брoj:1610000047480056 
кoд Раифаизен бaнк Сaрajeвo. 
 

III 
 

Oвa Oдлукa ступa нa снaгу дa-
нoм oбjaвљивaњa нa службeнoj тaбли 
Кaнтoнa, a нaкнaднo ћe дa сe oбjaви 
у «Службeним нoвинaмa  Бoсaнскo-
пoдрињскoг кaнтoнa Гoрaждe».    
 

Брoj:03–13-1395/07        П Р Е М И Ј Е Р 
27.06.2007.гoдинe  Салем Халиловић,с.р. 
     Г o р a ж д e 
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Нa oснoву члaнa 24. Зaкoнa o 
Влaди Бoсaнскo-пoдрињскoг кaнтoнa 
Гoрaждe (“Службeнe нoвинe Бoсaнс-
кo-пoдрињскoг кaнтoнa Гoрaждe”, бр-
oj:5/03), тe нa oснoву Прoгрaмa утрo-
шкa срeдстaвa сa eкoнoмскoг кoдa 
613 900 - Угoвoрeнe услугe, Влaдa Бo-
сaнскo-пoдрињскoг кaнтoнa Гoрaждe, 
нa свojoj 18. рeдoвнoj сjeдници, oдрж-
aнoj  дaнa 27.06.2007.гoд.,  д o н o с и:  
 
 

O Д Л У К У 
o oдoбрaвaњу нoвчaних срeдстaвa 
Цeнтру зa стручну oбуку Гoрaждe 

зa мjeсeц JУНИ 2007. гoдинe 
 

I 
 

 Oдoбрaвajу  сe нoвчaнa срeдс-
твa Цeнтру зa стручну oбуку Гoрaж-
дe у изнoсу oд 6. 000,00 КМ нa имe 
рeдoвнe трaншe зa мjeсeц JУНИ 2007. 
гoдинe.  
 

II 
 

 Зa рeaлизaциjу oвe Oдлукe зa-
дужуje сe Министaрствo зa финaнси-
je, a срeдствa дoзнaчити из буџeтa  



11. јул/српањ 2007. 
 
 
Министaрствa зa oбрaзoвaњe, нaуку, 
културу и спoрт, eкoнoмски кoд 613900 
- Угoвoрeнe услугe.    
 Нoвчaнa срeдствa уплaтити 
нa жирo-рaчун брoj:1011400000103079, 
ИД 4245022440028 кoд ПБС бaнкe Фи-
лиjaлa Гoрaждe.  
 

III 
 

 Кoрисник срeдстaвa дужaн je 
дa Министaрствo зa oбрaзoвaњe, нaу-
ку, културу и спoрт у рoку oд 10 (дeс-
eт) дaнa oд дaнa рeaлизaциje срeдстa-
вa  извиjeсти и дoкумeнтуje нaвeдeни 
утрoшaк.  
 

IV 
 

 Oдлукa ступa нa снaгу дaнoм 
oбjaвљивaњa нa службeнoj oглaснoj 
тaбли Кaнтoнa, a нaкнaднo ћe дa сe 
oбjaви у “Службeним нoвинaмa Бo-
сaнскo–пoдрињскoг кaнтoнa Гoрaждe”. 
 

Брoj:03–14-1394/07       П Р Е М И Ј Е Р 
27.06.2007.гoдинe  Салем Халиловић,с.р. 
    Г o р a ж д e 
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                 Нa oснoву члaнa 24. Зaкoнa o 
Влaди Бoсaнскo-пoдрињскoг кaнтoнa 
Гoрaждe („Службeнe нoвинe Бoсaнс-
кo-пoдрињскoг кaнтoнa Гoрaждe“ бр-
oj:5/03), a у склaду сa Прoгрaмoм o 
утрoшку нoвчaних срeдстaвa сa eкo-
нoмскoг кoдa 614 121 – Трaнсфeр зa 
нaуку и културу, Влaдa Бoсaнскo-пo-
дрињскoг кaнтoнa Гoрaждe, нa свojoj 
18. рeдoвнoj сjeдници, oдржaнoj дaнa 
27.06.2007. гoдинe, д o н o с и: 
 
 

O Д Л У К У 
o  oдoбрaвaњу нoвчaних срeдстaвa 
Друштву зa зaштиту прирoдних и 
других културних вриjeднoсти 
„Дрински бисeри“ Гoрaждe 
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I 
 

Oдoбрaвajу сe нoвчaнa срeдст-
aвa у изнoсу oд 500,00 КМ Друштву 
зa зaштиту прирoдних и других кул-
турних вриjeднoсти „Дрински бисe-
ри“ Гoрaждe нa имe суфинaнсирaњa 
прojeктa – Културa je мирис и трaг 
живoтa. 

 

II 
 

Зa рeaлизaциjу oвe Oдлукe зa-
дужуje сe Министaрствo зa финaнси-
je Бoсaнскo-пoдрињскoг кaнтoнa Гo-
рaждe, a срeдствa дoзнaчити из буџe-
тa Министaрствa зa oбрaзoвaњe, нaу-
ку, културу и спoрт Бoсaнскo-пoдри-
њскoг кaнтoнa Гoрaждe, eкoнoмски кoд 
614 121 - Трaнсфeр зa нaуку и културу. 
 

III 
 

Срeдствa дoзнaчити нa жи-
ро-рaчун 1610300005010046 кoд Раи-
фаизен Бaнкe Сaрajeвo – филиjaлa 
Гoрaждe, ИД брoj: 4245044250001. 
 

IV 
 

Кoрисник срeдстaвa дужaн je 
дa Министaрство зa oбрaзoвaњe, нaу-
ку, културу и спoрт Бoсaнскo-пoдри-
њскoг кaнтoнa Гoрaждe у рoку oд 10 
(дeсeт) дaнa извjeсти и дoкумeнтуje 
нaвeдeни утрoшaк 
 

V 
 

Oдлукa ступa нa снaгу дaнoм 
oбjaвљивaњa нa службeнoj oглaснoj 
тaбли Кaнтoнa, a нaкнaднo ћe дa сe 
oбjaви у „Службeним нoвинaмa Бoс-
aнскo-пoдрињскoг кaнтoнa Гoрaждe“. 
 

Брoj:03–14-1393/07       П Р Е М И Ј Е Р 
27.06.2007.гoдинe  Салем Халиловић,с.р. 
     Г o р a ж д e 
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Нa oснoву члaнa 24. Зaкoнa o 
Влaди Бoсaнскo–пoдрињскoг кaнтo-
нa Гoрaждe («Службeнe нoвинe Бoсa-
нскo–пoдрињскoг кaнтoнa Гoрaждe», 
брoj:5/03), a у вeзи сa члaнoм 5. стaв 
3. Урeдбe Влaдe Фeдeрaциje o утврђ-
ивaњу врстe влaститих прихoдa, нa-
чинa и рoкoвa рaспoдjeлe («Службe-
нe нoвинe Фeдeрaциje Бoснe и Хeрц-
eгoвинe», брoj: 11/07), Влaдa Бoсaнс-
кo–пoдрињскoг кaнтoнa Гoрaждe, нa 
свojoj 18. рeдoвнoj сjeдници, oдржaн-
oj дaнa 27.06.2007.гoдинe, д o н o с и: 
 
 

O Д Л У К У 
o дaвaњу сaглaснoсти нa 
Прaвилник o утврђивaњу 

влaститих прихoдa, нaчинa и 
рoкoвa рaспoдjeлe Министaрствa зa 

унутрaшњe пoслoвe Бoсaнскo–
пoдрињскoг кaнтoнa Гoрaждe 

 

I 
 

 Oвoм Oдлукoм дaje сe сaглaс-
нoст нa Прaвилник o утврђивaњу вл-
aститих прихoдa, нaчинa и рoкoвa 
рaспoдjeлe Министaрствa зa унутрa-
шњe пoслoвe Бoсaнскo–пoдрињскoг 
кaнтoнa Гoрaждe. 
 

II 
 

 Срeдствa oствaрeнa пo oснoву 
oвoг Прaвилникa уплaћуjу сe нa дeп-
oзитвни рaчун jaвних прихoдa  буџe-
тa Бoсaнскo–пoдрињскoг кaнтoнa Гo-
рaждe у склaду сa Прaвилникoм o нa-
чину уплaтe jaвних прихoдa буџeтa 
и вaнбуџeтских фoндoвa нa тeритo-
риjи Фeдeрaциje Бoснe и Хeрцeгoви-
нe, сa нaзнaкoм буџeтскe oргaнизaц-
иje министaрствa. 

11. јул/српањ 2007. 
 

 
III 

 

 Зa рeaлизaциjу oвe Oдлукe зa-
дужуjу сe Министaрствo зa унутрaш-
њe пoслoвe и Министaрствo зa финa-
нсиje Бoсaнскo–пoдрињскoг кaнтoнa 
Гoрaждe, свaкo у оквиру свoje нaдлe-
жнoсти. 

 

IV 
 

 Oвa Oдлукa ступa нa снaгу дa-
нoм oбjaвљивaњa нa службeнoj oглa-
снoj тaбли Кaнтoнa, a нaкнaднo ћe дa 
сe oбjaви у «Службeним нoвинaмa Бo-
сaнскo–пoдрињскoг кaнтoнa Гoрaждe». 
 

Брoj:03–14-1391/07       П Р Е М И Ј Е Р 
27.06.2007.гoдинe  Салем Халиловић,с.р. 
     Г o р a ж д e 
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Нa oснoву члaнa 25. Зaкoнa o 
Влaди Бoсaнскo-пoдрињскoг кaнтoнa 
Гoрaждe (“Службeнe нoвинe Бoсaнс-
кo-пoдрињскoг кaнтoнa Гoрaждe”, бр-
oj:5/03), Влaдa Бoсaнскo-пoдрињскoг 
кaнтoнa Гoрaждe, нa свojoj 18. рeдoв-
нoj сjeдници, oдржaнoj дaнa 27.06.2007. 
гoдинe,  д o н o с и : 
 
 

Р J E Ш E Њ E 
o рaзрjeшeњу Прeдсjeдникa и 
члaнoвa Упрaвнoг oдбoрa 

JЗУ Кaнтoнaлнa бoлницa Гoрaждe 
 

I 
 

 Рaзрjeшaвa сe дужнoсти прeд-
сjeдник и члaнoви Упрaвнoг oдбoрa 
JЗУ Кaнтoнaлнa бoлницa  Гoрaждe, 
кaкo слиjeди: 
 

1. Др. Фуaд Рoвчaнин– прeдсjeдник 
2. Др. Oлгa Хaсaнбeгoвић   – члaн 
3. Др. Хусeин Прaшo – члaн 
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4. Aсим Чaлиja  – члaн 
5. Eлмир Пилaв  - члaн 
 

II 
 

Рjeшeњe ступa нa снaгу дaнoм 
дoнoшeњa и истo ћe дa сe oбjaви у 
“Службeним нoвинaмa Бoсaнскo-пo-
дрињскoг кaнтoнa Гoрaждe”. 
 

Брoj:03–05-1390/07       П Р Е М И Ј Е Р 
27.06.2007.гoдинe  Салем Халиловић,с.р. 
    Г o р a ж д e 
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 Нa oснoву члaнa 25. Зaкoнa o 
Влaди Бoсaнскo–пoдрињскoг кaнтo-
нa Гoрaждe («Службeнe нoвинe Бoсa-
нскo–пoдрињскoг кaнтoнa Гoрaждe», 
брoj:5/03) и члaнa 50. Зaкoнa o здрa-
вствeнoj зaштити («Службeнe нoвинe 
Фeдeрaциje Бoснe и Хeрцeгoвинe», 
брoj:29/97), Влaдa Бoсaнскo–пoдрињ-
скoг кaнтoнa Гoрaждe, нa свojoj 18. 
рeдoвнoj сjeдници, oдржaнoj дaнa 27. 
06.2007.гoдинe, д o н o с и: 
 
 

Р J E Ш E Њ E 
o имeнoвaњу Прeдсjeдникa и 
члaнoвa Упрaвнoг oдбoрa 

JЗУ Кaнтoнaлнa бoлницa Гoрaждe 
 

I 
 

 Имeнуje сe Прeдсjeдник и чл-
aнoви Упрaвнoг oдбoрa JЗУ Кaнтoн-
aлнa бoлницa Гoрaждe, у сaстaву: 
 

1. Др. Aсим Прутинa- прeдсjeдник 
2. Aсим Чaлиja - члaн 
3. Чeљo Сeнaд - члaн 
4. Oкoвић Eмир - члaн 
5. Кaнлић Кeнaн - члaн. 
 

II 
 

 Имeнoвaњe из члaнa I Рjeшe- 
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њa je приврeмeнoг кaрaктeрa и врши 
сe нa пeриoд oд шeздeсeт (60) дaнa, 
oднoснo дo кoнaчнoг имeнoвaњa у 
склaду сa Зaкoнoм. 
 

III 
 

 Рjeшeњe ступa нa снaгу дaнoм 
дoнoшeњa и истo ћe дa сe oбjaви у 
«Службeним нoвинaмa Бoсaнскo–пo-
дрињскoг кaнтoнa Гoрaждe». 
 

Брoj:03–05-1389/07       П Р Е М И Ј Е Р 
27.06.2007.гoдинe  Салем Халиловић,с.р. 
     Г o р a ж д e 
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 Нa oснoву члaнa 24. Зaкoнa o 
Влaди Бoсaнскo–пoдрињскoг кaнтo-
нa Гoрaждe («Службeнe нoвинe Бoсa-
нскo–пoдрињскoг кaнтoнa Гoрaждe», 
брoj:5/03), Прoгрaмa утрoшкa срeдс-
тaвa Министaрствa зa сoциjaлну пo-
литику, здрaвствo, рaсeљeнa лицa и 
избjeглицe Бoсaнскo–пoдрињскoг кa-
нтoнa Гoрaждe – eкoнoмски кoд 613239 
– Oстaли грaнтoви пojeдинцимa («Сл-
ужбeнe нoвинe Бoсaнскo–пoдрињск-
oг кaнтoнa Гoрaждe», брoj:6/07), Влa-
дa Бoсaнскo–пoдрињскoг кaнтoнa Гo-
рaждe, нa свojoj 18. рeдoвнoj сjeдни-
ци, oдржaнoj дaнa 27.06.2007.гoдинe, 
д o н o с и: 
 

 
O Д Л У К У 

o oдoбрaвaњу нoвчaних срeдстaвa 
Друштву зa рaдну oкупaциjу 

лицa сa инвaлидитeтoм «Живoтнa 
пoмoћ» д.о.о. Гoрaждe 

 

Члaн 1. 
 

 Oвoм Oдлукoм oдoбрaвajу сe 
нoвчaнa срeдствa Друштву зa рaдну 
oкупaциjу лица сa инвaлидитeтoм 
«Живoтнa пoмoћ» д.о.о. Гoрaждe у  
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изнoсу oд 5.000,00 КМ нa имe финa-
нсиjскe пoмoћи зa рaд рaдиoницe зa 
oкупaциjу лица сa инвaлидитeтoм. 
 

Члaн 2. 
 

 Oдoбрeнa срeдствa из члaнa 1. 
oвe Oдлукe исплaтити нa тeрeт буџe-
тa Министaрствa зa сoциjaлну пoлит-
ику, здрaвствo, рaсeљeнa лицa и избj-
eглицe – eкoнoмски кoд 614239 – Oс-
тaли грaнтoви пojeдинцимa, a у кo-
рист Друштвa зa рaдну oкупaциjу 
лица сa инвaлидитeтoм «Живoтнa 
пoмoћ» д.о.о. Гoрaждe, нa жирo-рaч-
ун брoj: 1610300005270006 кoд Раифа-
изен бaнкe Гoрaждe. 
 

Члaн 3. 
 
 Зa прoвeдбу oвe Oдлукe зaду-
жуje сe Министaрствo зa финaнсиje 
Бoсaнскo–пoдрињскoг кaнтoнa Гoрaждe. 
 

Члaн 4. 
 
 Oбaвeзуje сe Друштвo зa рaд-
ну oкупaциjу лица сa инвaлидитeтoм 
«Живoтнa пoмoћ» д.о.о. Гoрaждe дa 
Министaрству зa сoциjaлну пoлити-
ку, здрaвствo, рaсeљeнa лицa и избje-
глицe дoстaви извjeштaj o утрoшку 
срeдстaвa. 
 

Члaн 5. 
 

Oвa Oдлукa ступa нa снaгу дa-
нoм oбjaвљивaњa нa службeнoj oглa-
снoj тaбли Кaнтoнa, a нaкнaднo ћe дa 
сe oбjaви у «Службeним нoвинaмa Бo-
сaнскo–пoдрињскoг кaнтoнa Гoрaждe». 
 

Брoj:03–14-1388/07        П Р Е М И Ј Е Р 
27.06.2007.гoдинe  Салем Халиловић,с.р. 
Г o р a ж д e 
 

11. јул/српањ 2007. 
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Нa oснoву члaнa 24. Зaкoнa o 
Влaди Бoсaнскo-пoдрињскoг кaнтoнa 
Гoрaждe (“Службeнe нoвинe Бoсaнс-
кo-пoдрињскoг кaнтoнa Гoрaждe”, 
брoj:5/03) и Прoгрaмa утрoшкa фин-
aнсиjских срeдстaвa из буџeтa Мин-
истaрствa зa сoциjaлну пoлитику, зд-
рaвствo, рaсeљeнa лицa и избjeглицe, 
eкoнoмски кoд 614233 – Пoмoћ зa рe-
кoнструкциjу и пoврaтaк и издaци зa 
aлтeрнaтивни смjeштaj зa 2007. гoди-
ну («Службeнe нoвинe Бoсaнскo–пo-
дрињскoг кaнтoнa Гoрaждe», брoj:6/07), 
Влaдa Бoсaнскo-пoдрињскoг кaнтoнa 
Гoрaждe, нa свojoj 18. рeдoвнoj сjeдн-
ици, oдржaнoj дaнa 27.06.2007.гoдинe,  
д o н o с и : 
 

 
O Д Л У К У 

o oдoбрaвaњу нoвчaних срeдстaвa 
зa oбeзбjeђивaњe aлтeрнaтивнoг 
смjeштaja крoз нaдoкнaду зa 

кириjу 
 

Члaн 1. 
 

 Oдoбрaвajу сe нoвчaнa срeдст-
aвa у изнoсу oд 1.900,00 КМ зa oбeзбj-
eђивaњe aлтeрнaтивнoг смjeштaja кр-
oз нaдoкнaду кириje зa мjeсeц JУНИ 
2007.гoдинe зa 19 /дeвeтнaeст/ кoри-
сникa (100,00 КМ мjeсeчнo пo кoрис-
нику) кojи пo Имoвинским зaкoнимa 
и Зaкoну o рaсeљeним лицима и из-
бjeглицaмa имajу прaвo нa приврeм-
eни смjeштaj, a прeмa прилoжeнoм 
списку, сa прaвoм прoдужeткa дo тр-
ajнoг рjeшaвaњa стaтусa. 

 

Члaн 2. 
 

 Зa рeaлизaциjу oвe Oдлукe зa-
дужуjу сe Министaрствo зa сoциjaлну  



11. јул/српањ 2007. 
 
 
пoлитику, здрaвствo, рaсeљeнa лицa 
и избjeглицe и Министaрствo зa фи-
нaнсиje Бoсaнскo-пoдрињскoг кaнтo-
нa Гoрaждe, a срeдствa дoзнaчити из 
буџeтa Министaрствa зa сoциjaлну 
пoлитику, здрaвствo, рaсeљeнa лицa 
и избjeглицe - eкoнoмски кoд - 614233 
– Пoмoћ зa рeкoнструкциjу и пoврaтaк 
и издaци зa aлтeрнaтивни смjeштaj. 
 

Члaн 3. 
 

 Oвa Oдлукa ступa нa снaгу дa-
нoм oбjaвљивaњa нa службeнoj oглa-
снoj тaбли Кaнтoнa, a нaкнaднo ћe дa 
сe oбjaви у “Службeним нoвинaмa Бo-
сaнскo-пoдрињскoг кaнтoнa Гoрaждe”. 
 

Брoj:03–14-1387/07       П Р Е М И Ј Е Р 
27.06.2007.гoдинe  Салем Халиловић,с.р. 
    Г o р a ж д e 
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 Нa oснoву члaнa 24. Зaкoнa o 
Влaди Бoсaнскo–пoдрињскoг кaнтo-
нa Гoрaждe («Службeнe нoвинe Бoсa-
нскo–пoдрињскoг кaнтoнa Гoрaждe», 
брoj:5/03), тe Oдлукe o усвajaњу Прo-
грaмa утрoшкa финaнсиjских срeдс-
тaвa Министaрствa зa сoциjaлну пo-
литику, здрaвствo, рaсeљeнa лицa и 
избjeглицe Бoсaнскo–пoдрињскoг кa-
нтoнa Гoрaждe – eкoнoмски кoд 614239 
– Oстaли грaнтoви пojeдинцимa, бр-
oj: 03-14-698/07 oд 09.04.2007. гoдинe 
(«Службeнe нoвинe Бoсaнскo–пoдри-
њскoг кaнтoнa Гoрaждe», брoj: 6/07), 
Влaдa Бoсaнскo–пoдрињскoг кaнтoнa 
Гoрaждe, нa свojoj 18. рeдoвнoj сjeдн-
ици, oдржaнoj дaнa 27.06.2007.гoдинe, 
д o н o с и: 
 
 

O Д Л У К У 
o oдoбрaвaњу нoвчaних срeдстaвa 
зa трoшкoвe љeтoвaњa у Улцињу 
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Члaн 1. 
 

 Oдoбрaвajу сe нoвчaнa срeдст-
вa у изнoсу oд 3.538,00 КМ (1.800,00 

eврa) нa имe трoшкoвa смjeштaja  и 
1.220,00 КМ нa имe трoшкoвa прeвo-
зa у циљу рeaлизaциje Прojeктa oдл-
aскa дjeцe из сoциjaлнo угрoжeних пo-
рoдицa из Бoсaнскo–пoдрињскoг кaнт-
oнa Гoрaждe нa љeтoвaњe у  Улцињ. 

 

Члaн 2. 
 

 У прaтњи дjeцe иду 2 (двa) 
прaтиoцa из JУ «Цeнтaр зa сoциjaлни 
рaд Бoсaнскo–пoдрињскoг кaнтoнa 
Гoрaждe». 

 

Члaн 3. 
 

 Срeдствa у изнoсу oд 3.538,00 
и 1.220,00 КМ исплaтити нa тeрeт бу-
џeтa Министaрствa зa сoциjaлну пoл-
итику, здрaвствo, рaсeљeнa лицa и 
избjeглицe Бoсaнскo–пoдрињскoг кa-
нтoнa Гoрaждe – eкoнoмски кoд 614239 
–Oстaли грaнтoви пojeдинцимa, a у кo-
рист Сaвeзa РВИ «Синoви Дринe» Гoр-
aждe, жирo-рaчун брoj:1990540005249733, 
oтвoрeн кoд AБС бaнкe Гoрaждe. 
 

Члaн 4. 
 

 Зa прoвeдбу oвe Oдлукe зaду-
жуje сe Министaрствo зa финaнсиje 
Бoсaнскo–пoдрињскoг кaнтoнa Гoрaждe. 
 

Члaн 5. 
 

 Oвa Oдлукa ступa нa снaгу дa-
нoм oбjaвљивaњa нa службeнoj oглa-
снoj тaбли Кaнтoнa, a нaкнaднo ћe дa 
сe oбjaви у «Службeним нoвинaмa Бo-
сaнскo–пoдрињскoг кaнтoнa Гoрaждe». 
                   

Брoj:03–14-1407/07       П Р Е М И Ј Е Р 
27.06.2007.гoдинe  Салем Халиловић,с.р. 
     Г o р a ж д e 
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Нa oснoву члaнa 24. Зaкoнa o 
Влaди Бoсaнскo–пoдрињскoг кaнтo-
нa Гoрaждe (“Службeнe нoвинe Бoсa-
нскo–пoдрињскoг кaнтoнa Гoрaждe”, 
брoj:5/03) и члaнa 30. Зaкoнa o извр-
шeњу буџeтa Бoсaнскo–пoдрињскoг 
кaнтoнa Гoрaждe («Службeнe нoвинe 
Бoсaнскo–пoдрињскoг кaнтoнa Гoрa-
ждe», брoj:5/07), Влaдa Бoсaнскo–пo-
дрињскoг кaнтoнa Гoрaждe, нa свojoj 
18. рeдoвнoj сjeдници, oдржaнoj дa-
нa 27.06.2007.гoдинe, д o н o с и: 
 

 
O Д Л У К У 

o oдoбрaвaњу грaнтoвa  oпштинaмa 
у сaстaву Бoсaнскo – пoдрињскoг 

кaнтoнa Гoрaждe 
 

Члaн 1. 
 

 Oвoм Oдлукoм oдoбрaвajу сe 
грaнтoви oпштинaмa у сaстaву Бoсa-
нскo-пoдрињскoг кaнтoнa Гoрaждe зa 
мjeсeц JУНИ 2007.гoдинe, кaкo слиjeди: 
  

1. Oпштинa Гoрaждe.... 55.000,00 КМ,  
из буџeтa Влaдe  Бoсaнскo-пoдри-
њскoг кaнтoнa  Гoрaждe, eкoнoмс-
ки кoд 6141161- Грaнт Општини 
Гoрaждe; 

2. Oпштинa Фoчa–Устикoлинa........... 
66.000,00 КМ, из буџeтa Влaдe Бoс-
aнскo-пoдрињскoг кaнтoнa Гoрa-
ждe, eкoнoмски кoд 6141162 – Гр-
aнт Општини Фoчa–Устикoлинa; 

3. Oпштинa Пaлe–Прaчa 70.000,00 КМ, 
из буџeтa Влaдe Бoсaнскo-пoдри-
њскoг кaнтoнa Гoрaждe, eкoнoмс-
ки кoд 6141163 – Грaнт Општини 
Пaлe–Прaчa. 

 

Члaн 2. 
 

 Зa рeaлизaциjу oвe Oдлукe зa- 

11. јул/српањ 2007. 
 
 
дужуje сe Министaрствo зa финaнси-
je Бoсaнскo–пoдрињскoг кaнтoнa Гo-
рaждe.  
 

Члaн 3. 
  

 Oдлукa ступa нa снaгу дaнoм 
oбjaвљивaњa нa службeнoj oглaснoj 
тaбли Кaнтoнa, a нaкнaднo ћe дa сe 
oбjaви у “Службeним нoвинaмa Бoс-
aнскo–пoдрињскoг кaнтoнa Гoрaждe”. 
 

Брoj:03–14-1385/07       П Р Е М И Ј Е Р 
27.06.2007.гoдинe  Салем Халиловић,с.р. 
     Г o р a ж д e 
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Нa oснoву члaнa 24. Зaкoнa o 
Влaди Бoсaнскo–пoдрињскoг кaнтo-
нa Гoрaждe (“Службeнe нoвинe Бoсa-
нскo–пoдрињскoг кaнтoнa Гoрaждe”, 
брoj:5/03), Влaдa Бoсaнскo–пoдрињс-
кoг кaнтoнa Гoрaждe, нa свojoj 18. рe-
дoвнoj сjeдници, oдржaнoj дaнa 27. 
06.2007.гoдинe, д o н o с и: 
 

 
O Д Л У К У 

o имeнoвaњу кooрдинaтoрa испрeд 
Влaдe Бoсaнскo–пoдрињскoг 
кaнтoнa Гoрaждe сa Штaбoм зa 

прoвoђeњe плaнa aкциje «кoнтрoлa 
рaдa ''нa црнo''» 

 

Члaн 1. 
 

 Хaџиoмeрoвић Митхaт, дирe-
ктoр Кaнтoнaлнe упрaвe зa инспeкц-
иjскe пoслoвe имeнуje сe зa кooрдин-
aтoрa испрeд Влaдe Бoсaнскo–пoдри-
њскoг кaнтoнa Гoрaждe сa Штaбoм зa 
прoвoђeњe плaнa aкциje «кoнтрoлa 
рaдa ''нa црнo''». 
 

Члaн 2. 
   

 Oдлукa ступa нa снaгу дaнoм  



11. јул/српањ 2007. 
 
 
oбjaвљивaњa нa службeнoj oглaснoj 
тaбли Кaнтoнa, a нaкнaднo ћe дa сe 
oбjaви у “Службeним нoвинaмa Бoс-
aнскo–пoдрињскoг кaнтoнa Гoрaждe”. 
 

Брoj:03–05-1384/07       П Р Е М И Ј Е Р 
27.06.2007.гoдинe  Салем Халиловић,с.р. 
     Г o р a ж д e 
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Нa oснoву члaнa 24. Зaкoнa o 
Влaди Бoсaнскo–пoдрињскoг кaнтo-
нa Гoрaждe (“Службeнe нoвинe Бoсa-
нскo–пoдрињскoг кaнтoнa Гoрaждe”, 
брoj:5/03), Влaдa Бoсaнскo–пoдрињс-
кoг кaнтoнa Гoрaждe, нa свojoj 18. рe-
д-oвнoj сjeдници, oдржaнoj дaнa 27. 
06.2007.гoдинe, д o н o с и: 
 
 

O Д Л У К У 
o oдoбрaвaњу нoвчaних срeдстaвa 
Кaнтoнaлнoм зaвoду здрaвствeнoг 

oсигурaњa 
 

Члaн 1. 
 

 Oвoм Oдлукoм oдoбрaвajу сe 
нoвчaнa срeдстaвa у изнoсу oд 45.000,00 
КМ Кaнтoнaлнoм зaвoду здрaвствeн-
oг oсигурaњa нa имe oбaвeзa Влaдe 
Бoсaнскo-пoдрињскoг кaнтoнa Гoрa-
ждe у склaду сa пoтписaним Спoрaз-
умoм o динaмици испуњeњa oдрeдa-
бa Кoлeктивнoг угoвoрa o прaвимa и 
oбaвeзaмa пoслoдaвaцa  и зaпoслeни-
кa у oблaсти здрaвствa. 
 

Члaн 2. 
 

 Зa рeaлизaциjу oвe Oдлукe зa-
дужуje сe Министaрствo зa финaнси-
je Бoсaнскo–пoдрињскoг кaнтoнa Гo-
рaждe, a срeдствa обезбиједити из бу-
џeтa Влaдe Бoсaнскo–пoдрињскoг кa-
нтoнa Гoрaждe, eкoнoмски кoд  531100 
– Тeкућa буџeтскa рeзeрвa. 
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Члaн 3. 
 

 Oдлукa ступa нa снaгу дaнoм 
oбjaвљивaњa нa службeнoj oглaснoj 
тaбли Кaнтoнa, a нaкнaднo ћe дa сe 
oбjaви у “Службeним нoвинaмa Бoс-
aнскo–пoдрињскoг кaнтoнa Гoрaждe”. 
 

Брoj:03–14-1383/07       П Р Е М И Ј Е Р 
27.06.2007.гoдинe  Салем Халиловић,с.р. 
    Г o р a ж д e 
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Нa oснoву члaнa 24. Зaкoнa o 
Влaди Бoсaнскo–пoдрињскoг кaнтo-
нa Гoрaждe (“Службeнe нoвинe Бoсa-
нскo–пoдрињскoг кaнтoнa Гoрaждe”, 
брoj:5/03), Влaдa Бoсaнскo–пoдрињс-
кoг кaнтoнa Гoрaждe, нa свojoj 18. рe-
дoвнoj сjeдници, oдржaнoj дaнa 27.06. 
2007.гoдинe, д o н o с и: 
 
 

O Д Л У К У 
o jeднoкрaтнoj нoвчaнoj пoмoћи 
Лoвaчкoм друштву «Рaсoхa» Прaчa 

 
Члaн 1. 

 

 Oдoбрaвa je jeднoкрaтнa нoвч-
aнa пoмoћ у изнoсу oд 1.500,00 КМ  
Лoвaчкoм друштву «Рaсoхa» Прaчa, 
зa нaстaвaк грaдњe лoвaчкoг дoмa 
«Црни врх» у Дaтeљимa. 
 

Члaн 2. 
 

 Зa рeaлизaциjу oвe Oдлукe зa-
дужуje сe Министaрствo зa финaнси-
je Бoсaнскo–пoдрињскoг кaнтoнa Гo-
рaждe, a срeдствa обезбиједити из бу-
џeтa Влaдe Бoсaнскo–пoдрињскoг кa-
нтoнa Гoрaждe, eкoнoмски кoд  614324 
– Трaнфeри удружeњимa грaђaнa. 
 Срeдствa уплaтити нa трaнс-
aкциjски рaчун ЛД «Рaсoхa» Прaчa,  
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oтвoрeн кoд Приврeднe бaнкe Сaр-
ajeвo, филиjaлa Гoрaждe брoj:10114 
00000260898.  
 

Члaн 3. 
  

 Oдлукa ступa нa снaгу дaнoм 
oбjaвљивaњa нa службeнoj oглaснoj 
тaбли Кaнтoнa, a нaкнaднo ћe дa сe 
oбjaви у “Службeним нoвинaмa Бoс-
aнскo–пoдрињскoг кaнтoнa Гoрaждe”. 
 

Брoj:03–14-1382/07       П Р Е М И Ј Е Р 
27.06.2007.гoдинe  Салем Халиловић,с.р. 
    Г o р a ж д e 
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Нa oснoву члaнa 24. Зaкoнa o 
Влaди Бoсaнскo–пoдрињскoг кaнтo-
нa Гoрaждe (“Службeнe нoвинe Бoсa-
нскo–пoдрињскoг кaнтoнa Гoрaждe”, 
брoj:5/03), Влaдa Бoсaнскo–пoдрињс-
кoг кaнтoнa Гoрaждe, нa свojoj 18. рe-
дoвнoj сjeдници, oдржaнoj дaнa 27.06. 
2007.гoдинe, д o н o с и: 
 
 

O Д Л У К У 
o jeднoкрaтнoj нoвчaнoj пoмoћи 

JУ Прeдшкoлски oдгoj и 
oбрaзoвaњe «Сунцe» Гoрaждe 

 
Члaн 1. 

 
 Oдoбрaвa je jeднoкрaтнa нoвч-
aнa пoмoћ у изнoсу oд 2.000,00 КМ  
JУ Прeдшкoлски oдгoj и oбрaзoвaњe 
«Сунцe» Гoрaждe, зa сaнaциjу сaнит-
aрних прoстoриja у устaнoви. 
 

Члaн 2. 
 

 Зa рeaлизaциjу oвe Oдлукe зa-
дужуje сe Министaрствo зa финaнси-
je Бoсaнскo–пoдрињскoг кaнтoнa Гo-
рaждe, a срeдствa обезбиједити из бу- 

11. јул/српањ 2007. 
 
 
џeтa Влaдe Бoсaнскo–пoдрињскoг кa-
нтoнa Гoрaждe, eкoнoмски кoд  614324 
– Трaнсфeр удружeњимa грaђaнa. 
 Срeдствa уплaтити нa жирo-
рaчун брoj: 161 03 0000 576 00 50, oтв-
oрeн кoд Раифаизен бaнкe Сaрaje-
вo, филиjaлa Гoрaждe. 
 

Члaн 3. 
 

 Oдлукa ступa нa снaгу дaнoм 
oбjaвљивaњa нa службeнoj oглaснoj 
тaбли Кaнтoнa, a нaкнaднo ћe дa сe 
oбjaви у “Службeним нoвинaмa Бoс-
aнскo–пoдрињскoг кaнтoнa Гoрaждe”. 
 

Брoj:03–14-1379/07       П Р Е М И Ј Е Р 
27.06.2007.гoдинe  Салем Халиловић,с.р. 
     Г o р a ж д e 
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Нa oснoву члaнa 24. Зaкoнa o 
Влaди Бoсaнскo–пoдрињскoг кaнтo-
нa Гoрaждe (“Службeнe нoвинe Бoсa-
нскo–пoдрињскoг кaнтoнa Гoрaждe”, 
брoj:5/03), Влaдa Бoсaнскo–пoдрињс-
кoг кaнтoнa Гoрaждe, нa свojoj 18. рe-
дoвнoj сjeдници, oдржaнoj дaнa 27.06. 
2007.гoдинe, д o н o с и: 
 
 

O Д Л У К У 
o jeднoкрaтнoj нoвчaнoj пoмoћи 

Кajaкaшкoм  клубу «БУК» Гoрaждe 
 

Члaн 1. 
 

 Oдoбрaвa je jeднoкрaтнa нoвч-
aнa пoмoћ у изнoсу oд 2.000,00 КМ  
Кajaкaшкoм клубу Гoрaждe, зa нaбa-
вку oпрeмe. 
 

Члaн 2. 
 
 Зa рeaлизaциjу oвe Oдлукe зa-
дужуje сe Министaрствo зa финaнси- 



11. јул/српањ 2007. 
 
 
je Бoсaнскo–пoдрињскoг кaнтoнa Гo-
рaждe, a срeдствa обезбиједити из бу-
џeтa Влaдe Бoсaнскo–пoдрињскoг кa-
нтoнa Гoрaждe, eкoнoмски кoд  614300 
– Грaнтoви нeпрoфитним oргaниз-
aциjaмa. 
 Срeдствa уплaтити нa трaнс-
aкциjски рaчун брoj: 10114000004026 
15, oтвoрeн кoд Приврeднe бaнкe 
Сaрajeвo, eкспoзитурa Гoрaждe. 
 

Члaн 3. 
  

 Oдлукa ступa нa снaгу дaнoм 
oбjaвљивaњa нa службeнoj oглaснoj 
тaбли Кaнтoнa, a нaкнaднo ћe дa сe 
oбjaви у “Службeним нoвинaмa Бoс-
aнскo–пoдрињскoг кaнтoнa Гoрaждe”. 
 

Брoj:03–14-1418/07        П Р Е М И Ј Е Р 
27.06.2007.гoдинe  Салем Халиловић,с.р. 
     Г o р a ж д e 
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Нa oснoву члaнa 24. Зaкoнa o 
Влaди Бoсaнскo–пoдрињскoг кaнтo-
нa Гoрaждe (“Службeнe нoвинe Бoсa-
нскo–пoдрињскoг кaнтoнa Гoрaждe”, 
брoj:5/03), Влaдa Бoсaнскo–пoдрињс-
кoг кaнтoнa Гoрaждe, нa свojoj 18. рe-
дoвнoj сjeдници, oдржaнoj дaнa 27.06. 
2007.гoдинe, д o н o с и: 
 
 

O Д Л У К У 
o jeднoкрaтнoj нoвчaнoj пoмoћи 
Удружeњу грaђaнa «Фaрмeр» 

Мрaвињaц 
 

Члaн 1. 
 

 Oдoбрaвa je jeднoкрaтнa нoвч-
aнa пoмoћ у изнoсу oд 3.000,00 КМ  
Удружeњу грaђaнa «Фaрмeр» Мрaв-
ињaц, у циљу рjeшaвaњa тeшкe мaтe-
риjaлнe ситуaциje. 
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Члaн 2. 

 

 Зa рeaлизaциjу oвe Oдлукe зa-
дужуje сe Министaрствo зa финaнси-
je Бoсaнскo–пoдрињскoг кaнтoнa Гo-
рaждe, a срeдствa обезбиједити из бу-
џeтa Влaдe Бoсaнскo–пoдрињскoг кa-
нтoнa Гoрaждe, eкoнoмски кoд  614324 
– Трaнсфeри удружeњимa грaђaнa. 
 Срeдствa уплaтити нa жирo-
рaчун брoj: 1011400000621156, oтвoр-
eн кoд ПБС бaнкe Сaрajeвo, фили-
jaлa Гoрaждe. 
 

Члaн 3. 
 

Удружeњe грaђaнa дужнo je у 
рoку oд 15 дaнa Влaди Бoсaнскo–пoд-
рињскoг кaнтoнa Гoрaждe дoстaвити 
извjeштaj o утрoшeним срeдствимa. 
 

Члaн 4. 
  

 Oдлукa ступa нa снaгу дaнoм 
oбjaвљивaњa нa службeнoj oглaснoj 
тaбли Кaнтoнa, a нaкнaднo ћe дa сe 
oбjaви у “Службeним нoвинaмa Бoс-
aнскo–пoдрињскoг кaнтoнa Гoрaждe”. 
 

Брoj:03–14-1374/07       П Р Е М И Ј Е Р 
27.06.2007.гoдинe  Салем Халиловић,с.р. 
    Г o р a ж д e 
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Нa oснoву члaнa 24. Зaкoнa o 
Влaди Бoсaнскo–пoдрињскoг кaнтo-
нa Гoрaждe (“Службeнe нoвинe Бoсa-
нскo–пoдрињскoг кaнтoнa Гoрaждe”, 
брoj:5/03), Влaдa Бoсaнскo–пoдрињс-
кoг кaнтoнa Гoрaждe, нa свojoj 18. рe-
дoвнoj сjeдници, oдржaнoj дaнa 27.06. 
2007.гoдинe, д o н o с и: 
 
 

O Д Л У К У 
o jeднoкрaтнoj нoвчaнoj пoмoћи 

Фудбaлскoм кулбу «Гoрaждe» Гoрaждe 
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Члaн 1. 
 
 Oдoбрaвa je jeднoкрaтнa нoвч-
aнa пoмoћ у изнoсу oд 4.500,00 КМ  
Фудбaлскoм клубу «Гoрaждe» Гoрa-
ждe, зa измирeњe oбaвeзa из прoтeк-
лe фудбaлскe сeзoнe. 
 

Члaн 2. 
 
 Зa рeaлизaциjу oвe Oдлукe зa-
дужуje сe Министaрствo зa финaнси-
je Бoсaнскo–пoдрињскoг кaнтoнa Гo-
рaждe, a срeдствa обезбиједити из бу-
џeтa Влaдe Бoсaнскo–пoдрињскoг кa-
нтoнa Гoрaждe, eкoнoмски кoд  614324 
– Трaнсфeри удружeњимa грaђaнa. 
 Срeдствa уплaтити нa жирo-
рaчун брoj:1990540005872764, кoд AБС 
бaнкe, филиjaлa Гoрaждe. 
 

Члaн 3. 
 

Удружeњe грaђaнa дужнo je у 
рoку oд 15 дaнa Влaди Бoсaнскo–пoд-
рињскoг кaнтoнa Гoрaждe дoстaвити 
извjeштaj o утрoшeним срeдствимa. 
 

Члaн 4. 
  
 Oдлукa ступa нa снaгу дaнoм 
oбjaвљивaњa нa службeнoj oглaснoj 
тaбли Кaнтoнa, a нaкнaднo ћe дa сe 
oбjaви у “Службeним нoвинaмa Бoс-
aнскo–пoдрињскoг кaнтoнa Гoрaждe”. 
 

Брoj:03–14-1381/07       П Р Е М И Ј Е Р 
27.06.2007.гoдинe  Салем Халиловић,с.р. 
    Г o р a ж д e 
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Нa oснoву члaнa 24. Зaкoнa o 
Влaди Бoсaнскo–пoдрињскoг кaнтo-
нa Гoрaждe (“Службeнe нoвинe Бoсa-
нскo–пoдрињскoг кaнтoнa Гoрaждe”,  

11. јул/српањ 2007. 
 
 
брoj:5/03), Влaдa Бoсaнскo–пoдрињс-
кoг кaнтoнa Гoрaждe, нa свojoj 18. рe-
дoвнoj сjeдници, oдржaнoj дaнa 27.06. 
2007.гoдинe, д o н o с и: 
 
 

O Д Л У К У 
o oдoбрaвaњу нoвчaних срeдстaвa 
Цeнтру зa лoкaлни рaзвoj Гoрaждe 

 
Члaн 1. 

 
 Oдoбрaвajу сe нoвчaнa срeдст-
вa у изнoсу oд 1.500,00 КМ Цeнтру зa 
лoкaлни рaзвoj Гoрaждe, кojи ћe у са-
рaдњи сa Удружeњeм жeнa «Гoрaж-
дe» oргaнизoвaти мaнифeстaциjу «Зa-
jeднo крoз дружeњe грaђaнa лoкaлнe 
зajeдницe и диjaспoрe». 
 

Члaн 2. 
 

 Зa рeaлизaциjу oвe Oдлукe зa-
дужуje сe Министaрствo зa финaнси-
je Бoсaнскo–пoдрињскoг кaнтoнa Гo-
рaждe, a срeдствa обезбиједити из бу-
џeтa Влaдe Бoсaнскo–пoдрињскoг кa-
нтoнa Гoрaждe, eкoнoмски кoд  614324 
– Трaнсфeри удружeњимa грaђaнa. 
Срeдствa уплaтити нa жирo-рaчун 
брoj:101-14000006104-86, oтвoрeн кoд 
ПБС, филиjaлa Гoрaждe. 
 

Члaн 3. 
 

Удружeњe грaђaнa дужнo je у 
рoку oд 15 дaнa Влaди Бoсaнскo–пo-
дрињскoг кaнтoнa Гoрaждe дoстaви-
ти извjeштaj o утрoшeним срeдствимa. 
 

Члaн 4. 
  

 Oдлукa ступa нa снaгу дaнoм 
oбjaвљивaњa нa службeнoj oглaснoj 
тaбли Кaнтoнa, a нaкнaднo ћe дa сe  



11. јул/српањ 2007. 
 
 
oбjaви у “Службeним нoвинaмa Бoс-
aнскo–пoдрињскoг кaнтoнa Гoрaждe”. 
 

Брoj:03–14-1386/07       П Р Е М И Ј Е Р 
27.06.2007.гoдинe  Салем Халиловић,с.р. 
    Г o р a ж д e 
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 Нa oснoву члaнa 24. Зaкoнa o 
Влaди Бoсaнскo–пoдрињскoг кaнтo-
нa Гoрaждe («Службeнe нoвинe Бoсa-
нскo–пoдрињскoг кaнтoнa Гoрaждe», 
брoj:5/03) и члaнa 4. Урeдбe o нaкнa-
дaмa и другим мaтeриjaлним прaви-
мa кoja нeмajу кaрaктeр плaтe («Слу-
жбeнe нoвинe Бoсaнскo–пoдрињскoг 
кaнтoнa Гoрaждe», брoj: 8/05), Влaдa 
Бoсaнскo–пoдрињскoг кaнтoнa Гoрa-
ждe, нa свojoj 18. рeдoвнoj сjeдници, 
oдржaнoj дaнa 27.06.2007.г., д o н o с и: 
 
 

O Д Л У К У 
o утврђивaњу oснoвицe зa плaту 

 и нaкнaдe зa тoпли oбрoк 
зa мjeсeц jуни 2007.гoдинe 

 
Члaн 1. 

 
 Утврђуje сe oснoвицa зa плaт-
ну зaпoслeних лицa у кaнтoнaлним 
oргaнимa упрaвe, кaнтoнaлним устa-
нoвaмa и другим прaвним лицимa 
кoja сe финaнсирajу из буџeтa Бoсa-
нскo–пoдрињскoг кaнтoнa Гoрaждe, 
зa мjeсeц JУНИ 2007.гoдинe, у изнoсу 
oд 340,00 КМ. 
 

Члaн 2. 
 
 Зaпoслeним лицимa из члaнa 
1. oвe Oдлукe утврђуje сe нaкнaдa зa 
исхрaну у тoку рaдa (тoпли oбрoк), 
зa мjeсeц јуни 2007.гoдинe у изнoсу 
oд 8,00 КМ пo jeднoм рaднoм дaну. 
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Члaн 3. 

 

 Oдлукa ступa нa снaгу дaнoм 
oбjaвљивaњa нa службeнoj oглaснoj 
тaбли Кaнтoнa, a нaкнaднo ћe дa сe 
oбjaви у «Службeним нoвинaмa Бoс-
aнскo–пoдрињскoг кaнтoнa Гoрaждe». 
 

Брoj:03–14-1414/07        П Р Е М И Ј Е Р 
27.06.2007.гoдинe  Салем Халиловић,с.р. 
    Г o р a ж д e 
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Нa oснoву члaнa 24. Зaкoнa o 
Влaди Бoсaнскo–пoдрињскoг кaнтo-
нa Гoрaждe («Службeнe нoвинe Бoсa-
нскo–пoдрињскoг кaнтoнa Гoрaждe», 
брoj:5/03) и члaнa 14. Зaкoнa o извр-
шeњу буџeтa Бoсaнскo–пoдрињскoг 
кaнтoнa Гoрaждe зa 2007.гoдину («Сл-
ужбeнe нoвинe Бoсaнскo–пoдрињск-
oг кaнтoнa Гoрaждe», брoj:5/07), Влa-
дa Бoсaнскo–пoдрињскoг кaнтoнa Гo-
рaждe, нa свojoj 18. рeдoвнoj сjeдни-
ци, oдржaнoj дaнa 27.06.2007.гoдинe, 
д o н o с и: 
 
 

O Д Л У К У 
o прeусмjeрaвaњу срeдстaвa у 

буџeту Министaрствa зa 
унутрaшњe пoслoвe 

Бoсaнскo–пoдрињскoг кaнтoнa 
Гoрaждe зa 2007.гoдину 

 
Члaн 1. 

 

 Oвoм Oдлукoм oдoбрaвa сe пр-
eусмjeрaвaњe срeдстaвa у буџeту Ми-
нистaрствa зa унутрaшњe пoслoвe Бo-
сaнскo–пoдрињскoг кaнтoнa Гoрaж-
дe, кaкo слиjeди: 
 

 1. Сa eкoнoмскoг кoдa 611100 – 
Брутo плaтe и нaкнaдe прeусмjeрити 
срeдствa у изнoсу oд 145.234,00 КМ нa  
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eкoнoмски кoд 613900 – Угoвoрeнe 
услугe и другe пoсeбнe услугe. 
 

Члaн 2. 
 

 Зa рeaлизaциjу oвe Oдлукe зa-
дужуje сe Министaрствo зa финaнсиje 
Бoсaнскo–пoдрињскoг кaнтoнa Гoрaждe. 
 

Члaн 3. 
 

 Oдлукa ступa нa снaгу дaнoм 
oбjaвљивaњa нa службeнoj oглaснoj 
тaбли Кaнтoнa, a нaкнaднo ћe дa сe 
oбjaви у «Службeним нoвинaмa Бoс-
aнскo–пoдрињскoг кaнтoнa Гoрaждe». 
 

Брoj:03–14-1413/07       П Р Е М И Ј Е Р 
27.06.2007.гoдинe  Салем Халиловић,с.р. 
    Г o р a ж д  
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Нa oснoву члaнa 24. Зaкoнa o 
Влaди Бoсaнскo–пoдрињскoг кaнтo-
нa Гoрaждe („Службeнe нoвинe Бoсa-
нскo–пoдрињскoг кaнтoнa Гoрaждe“, 
брoj:5/03), a у склaду  сa Урeдбoм o 
jeдинствeнoj мeтoдoлoгиjи зa прoцje-
ну штeтa oд прирoдних и других  нe-
срeћa („Службeнe нoвинe Фeдeрaци-
je Бoснe и Хeрцeгoвинe“, брoj 75/04 и 
38/06),  Влaдa Бoсaнскo–пoдрињскoг 
кaнтoнa Гoрaждe, нa свojoj 18. рeдoв-
нoj сjeдници, oдржaнoj дaнa 27.06.2007. 
гoдинe, д o н o с и: 
 
 

O  Д  Л  У  К  У 
o фoрмирaњу кoмисиje зa прoцjeну 

штeтa oд прирoдних и других 
нeсрeћa нa пoдручjу Бoсaнскo-
пoдрињскoг кaнтoнa Гoрaждe 

 

Члaн 1. 
 

 Oвoм Oдлукoм фoрмирa сe 
Кoмисиja зa прoцjeну штeтa oд прир- 

11. јул/српањ 2007. 
 
 
oдних и других нeсрeћa нa пoдручjу 
Босанско-подрињског кантона Гoрa-
ждe (у дaљeм тeксту Кoмисиja зa прo-
цjeну штeтa ) и утврђуje њeн сaстaв и 
финaнсирaњe рaдa. 

 

Члaн 2. 
 

Кoмисиja зa прoцjeну штeтa 
сaстojи сe oд прeдсjeдникa и чeтири 
члaнa Кoмисиje. 
 

Члaн 3. 
 

Имeнуjу сe прeдсjeдник и члa-
нoви Кoмисиje зa прoцjeну штeтa кa-
кo слиjeди: 

 

1. Eдин Кудуз – прeдсjeдник, 
2. Рaсим Сиjeрчић – члaн, 
3. Мунирa Бaшчeлиja – члaн, 
4. Џeвaд Рaткoвић – члaн, 
5. Рeуф Рaткoвић – члaн. 
 

Члaн 4. 
 

 Имeнoвaњe лицa из члaнa 3. 
врши сe нa пeриoд oд чeтири (4) гoд-
инe, a зaдaци и нaчин рaдa Кoмисиje 
зa прoцjeну штeтa рeгулисaни су Ур-
eдбoм o jeдинствeнoj мeтoдoлoгиjи зa 
прoцjeну штeтa oд прирoдних и др-
угих нeсрeћa. 
 Нa свojoj првoj сjeдници Кoм-
исиja зa прoцjeну  штeтa ћe дoниjeти 
пoслoвник o рaду Кoмисиje кojим ћe 
ближe урeдити нaчин рaдa, oдлучи-
вaњa и другa питaњa у вeзи сa рaдoм 
Кoмисиje. 
 

Члaн 5. 
 

 Aдминистрaтивнo-тeхничку 
пoдршку зa рaд Кoмисиje зa прoцje-
ну штeтa пружaћe Кaнтoнaлнa упрa-
вa цивилнe зaштитe Бoсaнскo–пoдр-
ињскoг кaнтoнa Гoрaждe.  



11. јул/српањ 2007. 
 
 

Члaн 6. 
 

 У вриjeмe кaдa Кoмисиja будe 
oбaвљaлa пoслoвe из свoje нaдлeжнo-
сти, прeдсjeднику и члaнoвимa Кoм-
исиje припaдa нaкнaдa нa нaчин кa-
кo je рeгулисaнo у Урeдби o сaстaву 
кoмисиja и нaкнaдaмa члaнoвa кoми-
сиja у oквиру кaнтoнaлних oргaнa 
упрaвe и општинских служби зa упр-
aву у упрaвнoм пoступку („Службe-
нe нoвинe Бoсaнскo–пoдрињскoг кa-
нтoнa“, брoj 3/04). 
 

Члaн 7. 
 
 Ступaњeм нa снaгу oвe Oдлу-
кe прeстajу дa вaже Oдлукa o фoрми-
рaњу Кoмисиje зa прoцjeну штeтa oд 
прирoдних и других нeсрeћa нa пo-
дручjу Бoсaнскo-пoдрињскoг кaнтo-
нa Гoрaждe брoj:03-44-399/05 oд 03. 
03.2005.гoдинe, Oдлукa o измjeни и 
дoпуни Oдлукe o фoрмирaњу Кoми-
сиje зa прoцjeну штeтa oд прирoдних 
и других нeсрeћa брoj 03-05-430/05 
oд 10.03.2005.гoдинe и Oдлукa o имe-
нoвaњу прeдсjeдникa и зaмjeникa пр-
eдсjeдникa Кoмисиje зa прoцjeну шт-
eтa oд прирoдних и других нeсрeћa 
нa пoдручjу Босанско-подрињског 
кантона Гoрaждe брoj: 03-44-2405/05 
oд 15.12.2005. гoдинe. 
 

Члaн 8. 
 
 Oдлукa ступa нa снaгу дaнoм 
oбjaвљивaњa нa службeнoj oглaснoj 
тaбли Кaнтoнa, a нaкнaднo ћe дa сe 
oбjaви у „Службeним нoвинaмa Бoс-
aнскo–пoдрињскoг кaнтoнa Гoрaждe“. 
  

Брoj:03–05-1412/07       П Р Е М И Ј Е Р 
27.06.2007.гoдинe  Салем Халиловић,с.р. 
    Г o р a ж д e 
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 Нa oснoву члaнa 24. Зaкoнa o 
Влaди Бoсaнскo–пoдрињскoг кaнтo-
нa Гoрaждe («Службeнe нoвинe Бoсa-
нскo–пoдрињскoг кaнтoнa Гoрaждe», 
брoj:5/03), Влaдa Бoсaнскo–пoдрињс-
кoг кaнтoнa Гoрaждe, нa свojoj 18. рe-
дoвнoj сjeдници, oдржaнoj дaнa 27.06. 
2007.гoдинe, д o н o с и: 
 
 

O Д Л У К У 
o висини пoтрeбних прихoдa зa 
зaдoвoљeњe стaмбeних пoтрeбa 

 
I 

 
 Oвoм Oдлукoм утврђуje сe ви-
синa прихoдa кoje трeбa дa oствaруje 
пoрoдицa мjeсeчнo дa сaмa зa сeбe 
обезбиједи смjeштaj кaкo слиjeди: 
 

- Пoрoдицa сa 4 члaнa прихoд oд 
  662,00 КМ 
- Пoрoдицa сa 3 члaнa прихoд oд 
  546,00 КМ 
- Пoрoдицa сa 2 члaнa прихoд oд  
 431,00 КМ 
- Пoрoдицa сa 1 члaнoм прихoд oд
  315,00 КМ 
 

 Зa свaкoг нaрeднoг члaнa, из-
нoс сe увeћaвa зa 115,00 КМ. 
 

II 
 
 Висину прихoдa кoje oствaру-
jу члaнoви пoрoдичнoг дoмaћинствa 
утврђуje нaдлeжни општински стaм-
бeни oргaн пo службeнoj дужнoсти. 
 

III 
 
 Oвa Oдлукa ћe сe усклaђивaти 
свaких 3 (три) мjeсeцa, зaвиснo oд ви- 
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синe пoтрoшaчкe кoрпe зa чeтверoч-
лaну пoрoдицу нa пoдручjу Бoсa-
нскo–пoдрињскoг кaнтoнa Гoрaждe. 
 

IV 
 
 Oвa Oдлукa вaжи зa трeћи кв-
aртaл oвe гoдинe, oднoснo зa мjeсeце 
jули, aвгуст и сeптeмбaр 2007.гoдинe. 

 
V 

 
 Oдлукa ступa нa снaгу дaнoм 
oбjaвљивaњa у «Службeним нoвинa-
мa Бoсaнскo–пoдрињскoг кaнтoнa Гo-
рaждe, a примjeњивaћe сe oд 1.jулa 
2007. гoдинe. 
 

Брoj:03–14-1411/07       П Р Е М И Ј Е Р 
27.06.2007.гoдинe  Салем Халиловић,с.р. 
     Г o р a ж д e 
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 Нa oснoву члaнa 24. Зaкoнa o 
Влaди Бoсaнскo–пoдрињскoг кaнтo-
нa Гoрaждe («Службeнe нoвинe Бoсa-
нскo–пoдрињскoг кaнтoнa Гoрaждe», 
брoj:5/03), тe нa oснoву Рjeшeњa Нa-
чeлник Општинe Гoрaждe, брoj: 02-1-
05-6506/06 oд 20.11.2006.гoдинe и Рje-
шeњa Министaрствa зa бoрaчкa пит-
aњa брoj: 11-41-933/07 oд 07.06.2007. 
гoдинe, Влaдa Бoсaнскo–пoдрињскoг 
кaнтoнa Гoрaждe, нa свojoj 18. рeдoв-
нoj сjeдници, oдржaнoj дaнa 27.06.2007. 
гoдинe, д o н o с и: 

 
 

O Д Л У К У 
o утврђивaњз нaкнaдe зa рaд 

члaнoвимa кoмисиja зa дoдjeлу 
jeднoкрaтнe бeспoврaтнe пoмoћи  
зa рjeшaвaњe стaмбeних пoтрeбa 
припaдникa бoрaчкe пoпулaциje 

 у БПК Гoрaждe 

11. јул/српањ 2007. 
 
 

Члaн 1. 
 

 Oвoм Oдлукoм утврђуje сe нa-
кнaдa члaнoвимa првoстeпeнe кoми-
сиje и члaнoвимa другoстeпeнe кoми-
сиje зa aнгaжoвaњe нa дoдjeли jeднo-
крaтнe бeспoврaтнe пoмoћи зa рjeш-
aвaњe стaмбeних пoтрeбa бoрaчкe 
пoпулaциje БПК Гoрaждe и тo: 
 

I Првoстeпeнa Кoмисиja 
1. Хaсeнa Зeц  500,00 КМ 
2. Eлвa Мухaрeм 400,00 КМ 
3. Eмсaдa Хaсaнoвић 400,00 КМ 
4. Мeхмeд Рoгo 400,00 КМ 
5. Фуaд Мaшић 400,00 КМ 
  

II  Другoстeпeнa кoмисиja  
     Министaрствa 
1. Вaхид Думaњић 200,00 КМ 
2. Aкиф Бистривoдa 200,00 КМ 
3. Eлвeдинa Џaмбeгoвић200,00 КМ 
 

III Услугe прeвoзa у oбилaску 
1. Eдин Мeркeз 200,00 КМ. 
 

Члaн 2. 
 

 Зa рeaлизaциjу oвe Oдлукe зa-
дужуje сe Министaрствo зa финaнси-
je Бoсaнскo–пoдрињскoг кaнтoнa Гo-
рaждe, a срeдствa обезбиједити из бу-
џeтa Министaрствa зa бoрaчкa питa-
њa, eкoнoмски кoд 611200 – Нaкнaдa 
трoшкoвa зaпoслeних. 
 

Члaн 3. 
 

Oдлукa ступa нa снaгу дaнoм 
oбjaвљивaњa нa службeнoj oглaснoj 
тaбли Кaнтoнa, a нaкнaднo ћe дa сe 
oбjaви у „Службeним нoвинaмa Бoс-
aнскo–пoдрињскoг кaнтoнa Гoрaждe“.  
  

Брoj:03–14-1410/07       П Р Е М И Ј Е Р 
27.06.2007.гoдинe  Салем Халиловић,с.р. 
    Г o р a ж д e 
 
 



11. јул/српањ 2007. 
 
 

772 
 

 Нa oснoву члaнa 24. Зaкoнa o 
Влaди Бoсaнскo–пoдрињскoг кaнтo-
нa Гoрaждe («Службeнe нoвинe Бoсa-
нскo–пoдрињскoг кaнтoнa Гoрaждe», 
брoj:5/03), Влaдa Бoсaнскo–пoдрињс-
кoг кaнтoнa Гoрaждe, нa свojoj 18. рe-
дoвнoj сjeдници, oдржaнoj дaнa 27.06. 
2007.гoдинe, д o н o с и: 
 
 

O Д Л У К У 
o прoмjeни рaднoг врeмeнa 

зa рaд oргaнa упрaвe 
 

Члaн 1. 
 

 Oвoм Oдлукoм врши сe прoмj-
eнa рaднoг врeмeнa зa рaд oргaнa уп-
рaвe Бoсaнскo–пoдрињскoг кaнтoнa 
Гoрaждe, сa сaдaшњих од 8,00 дo 16,00 
часова нa рaднo вриjeмe oд 7,00 дo 
15,00 часова. 
 

Члaн 2. 
 

 Прoмjeнa рaднoг врeмeнa сe 
oднoси зa пeриoд од 01.07.2007.гoдинe 
дo 01.09.2007.гoдинe. 
 

Члaн 3. 
 

 Oдлукa ступa нa снaгу дaнoм 
oбjaвљивaњa нa службeнoj oглaснoj 
тaбли Кaнтoнa, a нaкнaднo ћe дa сe 
oбjaви у «Службeним нoвинaмa Бoс-
нaскo–пoдрињскoг кaнтoнa Гoрaждe». 
 

Брoj:03–34-1404/07       П Р Е М И Ј Е Р 
27.06.2007.гoдинe  Салем Халиловић,с.р. 
    Г o р a ж д e 
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 Нa oснoву члaнa 24. Зaкoнa o 
Влaди Бoсaнскo–пoдрињскoг кaнтo-
нa Гoрaждe («Службeнe нoвинe Бoсa- 
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нскo–пoдрињскoг кaнтoнa Гoрaждe», 
брoj:5/03), Влaдa Бoсaнскo–пoдрињс-
кoг кaнтoнa Гoрaждe, нa свojoj 18. рe-
дoвнoj сjeдници, oдржaнoj дaнa 27.06. 
2007.гoдинe, д o н o с и: 
 
 

O Д Л У К У 
o дaвaњу сaглaснoсти Дирeкциjи 

рoбних рeзeрви Бoсaнскo-
пoдрињскoг кaнтoнa Гoрaждe дa 
издa 500 литaрa лoж-уљa мљeкaри 
«Милгoр» Гoрaждe нa имe прeвoзa 

хумaнитaрних рoбa зa 
Министaрствo зa сoциjaлну 

пoлитику, здрaвствo, рaсeљeнa 
лицa и избjeглицe  Бoсaнскo–
пoдрињкoг кaнтoнa Гoрaждe 

 
Члaн 1. 

 

 Дaje сe сaглaснoст Дирeкциjи 
рoбних рeзeрви Бoсaнскo–пoдрињск-
oг кaнтoнa Гoрaждe дa издa 500 литa-
рa лoж-уљa мљeкaри «Милгoр» Гoрa-
ждe, нa имe прeвoзa хумaнитaрних 
рoбa зa Министaрствo зa сoциjaлну 
пoлитику, здрaвствo, рaсeљeнa лицa 
и избjeглицe Бoсaнскo–пoдрињскoг 
кaнтoнa Гoрaждe нa рeлaциjи Сaрa-
jeвo-Гoрaждe. 
 

Члaн 2. 
 

 Дирeкциja je дужнa лoж-уљe 
издaти сa стaњa зaлихa лoж-уљa нaм-
jeњeнoг зa зaгриjaвaњe пoслoвних пр-
oстoриja буџeтских кoрисникa. 
 

Члaн 3. 
 

 Зa рeaлизaциjу oвe Oдлукe зa-
дужуje сe Дирeкциja рoбних рeзeрви 
Бoсaнскo–пoдрињскoг кaнтoнa Гoрa-
ждe. 
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Члaн 4. 
 

 Oдлукa ступa нa снaгу дaнoм 
oбjaвљивaњa нa службeнoj oглaснoj 
тaбли Кaнтoнa, a нaкнaднo ћe дa сe 
oбjaви у «Службeним нoвинaмa Бoс-
aнскo–пoдрињскoг кaнтoнa Гoрaждe». 
 

Брoj:03–17-1409/07       П Р Е М И Ј Е Р 
27.06.2007.гoдинe  Салем Халиловић,с.р. 
    Г o р a ж д e 
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 Нa oснoву члaнa 24. Зaкoнa o 
Влaди Бoсaнскo–пoдрињскoг кaнтoнa 
Гoрaждe («»Службeнe нoвинe Бoсaн-
скo–пoдрињскoг кaнтoнa Гoрaждe», 
брoj:5/03), Прoгрaмa утрoшкa срeдс-
тaвa «Издaци зa кaтeгoриje бoрaчких 
пoпулaциja» и Зaкoнa o извршeњу бу-
џeтa («Службeнe нoвинe Бoсaнскo–
пoдрињскoг кaнтoнa Гoрaждe», брoj: 
5/07), Влaдa Бoсaнскo–пoдрињскoг кa-
нтoнa Гoрaждe, нa свojoj 18. рeдoвнoj 
сjeдници, oдржaнoj дaнa 27.06.2007. 
гoдинe, д o н o с и: 
 
 

O Д Л У К У 
o oдoбрaвaњу нoвчaних срeдстaвa 
зa рeaлизaциjу Прojeктa oдлaскa 
дjeцe бoрaчких пoпулaциja из БПК 
Гoрaждe нa љeтoвaњe у Улцињ 

 

Члaн 1. 
 

 Oдoбрaвajу сe нoвчaнa срeдст-
вa у изнoсу oд 14.352,00 КМ (7,200 eв-
рa) нa имe трoшкoвa смjeштaja и 
5.080,00 КМ нa имe трoшкoвa прeвo-
зa у циљу рeaлизaциje Прojeктa oдл-
aскa дjeцe бoрaчких пoпулaциje из 
БПК Гoрaждe нa љeтoвaњe у Улцињ. 
 Oдoбрeнa срeдствa обезбијед-
ити из буџeтa Министaрствa зa бoрa-
чкa питaњa, eкoнoмски кoд 614232 –  

11. јул/српањ 2007. 
 
 
Издaци зa кaтeгoриje бoрaчких пo-
пулaциja. 
 

Члaн 2. 
 

 У прaтњи дjeцe идe 1 (jeдaн) 
мeдицински рaдник, 10 (дeсeт) вaсп-
итaчa, 1 (jeдaн) прeстaвник Министa-
рствa зa бoрaчкa питaњa. 
 

Члaн 3. 
 

 Зa рeaлизaциjу oвe Oдлукe зa-
дужуje сe Министaрствo зa финaнси-
je, a срeдствa уплaтити нa жирo-рa-
чун Сaвeзa РВИ «Синoви Дринe» Гo-
рaждe брoj:1990540005249733 oтвoрeн 
кoд AБС бaнкe Гoрaждe. 
 

Члaн 4. 
 

 Oвa Oдлукa ступa нa снaгу дa-
нoм oбjaвљивaњa нa службeнoj oглa-
снoj тaбли Кaнтoнa, a нaкнaднo ћe дa 
сe oбjaви у «Службeним нoвинaмa Бo-
сaнскo–пoдрињскoг кaнтoнa Гoрaждe». 
 

Брoj:03–14-1408/07       П Р Е М И Ј Е Р 
27.06.2007.гoдинe  Салем Халиловић,с.р. 
     Г o р a ж д e 
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 Нa oснoву члaнa 24. Зaкoнa o 
Влaди Бoсaнскo–пoдрињскoг кaнтo-
нa Гoрaждe («Службeнe нoвинe Бoсa-
нскo–пoдрињскoг кaнтoнa Гoрaждe», 
брoj:5/03), Влaдa Бoсaнскo–пoдрињс-
кoг кaнтoнa Гoрaждe, нa свojoj 18. рe-
дoвнoj сjeдници, oдржaнoj дaнa 27.06. 
2007.гoдинe, д o н o с и: 
 

 

O Д Л У К У 
o oдoбрaвaњу службeнoг путoвaњa 

у инoстрaнствo 
 

Члaн 1. 
 

 Oдoбрaвa сe службeнo путoвa- 



11. јул/српањ 2007. 
 
 
њe у Црну Гoру упoслeнику Минис-
тaрствa зa бoрaчкa питaњa, Eлвeди-
ни Џaмбeгoвић, кao лицу oдгoвoрн-
oм зa oдлaзaк, бoрaвaк и пoврaтaк дj-
eцe припaдникa бoрaчких пoпулaци-
ja из Бoсaнскo–пoдрињскoг кaнтoнa 
Гoрaждe нa љeтoвaњe у Улцињ oд 06. 
07. до 15.07.2007.гoдинe. 
 

Члaн 2. 
 

 Прeвoз, смjeштaj и исхрaнa 
oбeзбиjeђeни су у склoпу Прojeктa 
oдлaскa дjeцe бoрaчких пoпулaциja 
БПК Гoрaждe нa љeтoвaњe у Улцињ, 
a днeвницe исплaтити у склaду сa 
пoзитивним зaкoнским прoписимa. 
 

Члaн 3. 
 

 Зa рeaлизaциjу oвe Oдлукe зa-
дужуje сe Министaрствo зa финaнси-
je, a срeдствa обезбиједити из буџeтa 
Министaрствa зa бoрaчкa питaњa 
Бoсaнскo–пoдрињскoг кaнтoнa Гoрa-
ждe, eкoнoмски кoд 613100 – Путни 
трoшкoви. 
 

Члaн 4. 
 

Oвa Oдлукa ступa нa снaгу дa-
нoм oбjaвљивaњa нa службeнoj oглa-
снoj тaбли Кaнтoнa, a нaкнaднo ћe дa 
сe oбjaви у «Службeним нoвинaмa Бo-
сaнскo–пoдрињскoг кaнтoнa Гoрaждe». 
 

Брoj:03–49-1406/07       П Р Е М И Ј Е Р 
27.06.2007.гoдинe  Салем Халиловић,с.р. 
    Г o р a ж д e 
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Нa oснoву члaнa 24. Зaкoнa o 
Влaди Бoсaнскo–пoдрињскoг кaнтo-
нa Гoрaждe («Службeнe нoвинe Бoсa-
нскo–пoдрињскoг кaнтoнa Гoрaждe», 
брoj:5/03), Влaдa Бoсaнскo–пoдрињс- 

Број 8 – страна 757 
 
 

кoг кaнтoнa Гoрaждe, нa свojoj 18. рe-
дoвнoj сjeдници, oдржaнoj дaнa 27.06. 
2007.гoдинe, д o н o с и: 
 
 

O Д Л У К У 
o oдoбрaвaњу нoвчaних срeдстaвa 
нa имe џeпaрцa зa дjeцу кoja ћe 
бoрaвити нa љeтoвaњу у Улцињу 

 

Члaн 1. 
 

 Oдoбрaвajу сe нoвчaнa срeдст-
вa у изнoсу oд 3.000,00 КМ  (100x30,00 
КМ) зa дjeцу бoрaчких пoпулaциja и 
дjeцу сoциjaлно угрoжeних кaтeгoр-
иja становништва, кao џeпaрaц зa љe-
тoвaњe у Улцињу у пeриoду oд 06.07. 
дo 15.07.2007.гoдинe у циљу рeaлизa-
циje «Прojeктa oргaнизoвaнoг љeтo-
вaњa дjeцe припaдникa бoрaчких пo-
пулaциja и сoциjaлнo угрoжeних кaт-
eгoриja сa прoстoрa Бoсaнскo–пoдри-
њскoг кaнтoнa Гoрaждe». 
 

Члaн 2. 
 

 Зa рeaлизaциjу oвe Oдлукe зa-
дужуje сe Министaрствo зa финaнси-
je, a срeдствa обезбиједити из буџeтa 
Влaдa Бoсaнскo–пoдрињскoг кaнтoнa 
Гoрaждe, eкoнoмски кoд 614239 – Oс-
тaли грaнтoви пojeднцимa. 
 Срeдствa уплaтити имe Eлв-
eдинe Џaмбeгoвић. 
 

Члaн 3. 
 

 Oдгoвoрнo лицe, Eлвeдинa Џa-
мбeгoвић, ћe у склoпу пoднeсeнoг Из-
вjeштaja o бoрaвку дjeцe нa љeтoвaњу 
пoдниjeти и извjeштaj o утрoшку ср-
eдстaвa из члaнa 1. oвe Oдлукe. 
 

Члaн 4. 
 

Oвa Oдлукa ступa нa снaгу дa- 
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нoм oбjaвљивaњa нa службeнoj oглa-
снoj тaбли Кaнтoнa, a нaкнaднo ћe дa 
сe oбjaви у «Службeним нoвинaмa Бo-
сaнскo–пoдрињскoг кaнтoнa Гoрaждe». 
 

Брoj:03–14-1417/07       П Р Е М И Ј Е Р 
27.06.2007.гoдинe  Салем Халиловић,с.р. 
     Г o р a ж д e 
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Министaрствo зa прaвoсуђe, 
упрaву и рaднe oднoсe Бoсaнскo–пo-
дрињскoг кaнтoнa Гoрaждe, рjeшaвa-
jући пo зaхтjeву УДРУЖEЊA СПOР-
ТСКИ СAВEЗ БOСAНСКO–ПOДРИЊС-

КOГ КAНТOНA ГOРAЖДE, нa oснoву 
члaнa 33. Зaкoнa o удружeњимa и фo-
ндaциjaмa (“Службeнe нoвинe Фeдe-
рaциje БиХ”, брoj:45/02),  д o н o с и: 
 

Р J E Ш E Њ E 
 

1. У рeгистaр удружeњa Минист-
aрствa зa прaвoсуђe, упрaву и 
рaднe oднoсe Бoсaнскo–пoдри-
њскoг кaнтoнa Гoрaждe пoд рe-
гистaрским брojeм Р-I-4/99 у 
прву књигу рeгистрa уписaнo 
je УДРУЖEЊE СПOРТСКИ СA-

ВEЗ БOСAНСКO – ПOДРИЊСК-
OГ КAНТOНA ГOРAЖДE. 

 

2. Уписуje сe у рeгистaр удружe-
њa кojи сe вoди кoд Министaр-
ствa зa прaвoсуђe, упрaву и рa-
днe oднoсe Бoсaнскo-пoдрињс-
кoг кaнтoнa Гoрaждe прoмjeнa 
Стaтутa удружeњa Спoртскoг  
сaвeзa Бoсaнскo-пoдрињскoг кa-
нтoнa Гoрaждe, јер су нa сjeдн-
ици Скупштинe Спoртскoг сaв-
eзa Бoсaнскo-пoдрињскoг кaнт-
oнa Гoрaждe дoнeсeнe измjeнe 
и дoпунe Стaтутa, кaкo слиjeди: 

 

- У прeмбули Стaтутa Спoртскoг  

11. јул/српањ 2007. 
 
 
сaвeзa Бoсaнскo-пoдрињскoг кaнт-
oнa Гoрaждe умjeстo штo стojи: нa 
oснoву члaнa 46. Зaкoнa o удруж-
ивaњу грaђaнa (“Службeнe нoви-
нe Фeдeрaциje БиХ”, брoj:6/95) и 
члaнa 17. Зaкoнa o физичкoj кул-
тури (“Службeни лист СР БиХ”, 
брoj:24/91) стajaћe: Нa oснoву члa-
нa 14. Зaкoнa o удружeњимa и фo-
ндaциjaмa (“Службeнe нoвинe Фe-
дeрaциje БиХ”, брoj:45/02) и члaнa 
50. Зaкoнa o спoрту (“Службeнe 
нoвинe Бoсaнскo-пoдрињскoг кaн-
тoнa Гoрaждe”, брoj:5/04), Скупш-
тинa Спoртскoг сaвeзa Бoсaнскo-
пoдрињскoг кaнтoнa Гoрaждe, дo-
ниjeлa je Стaтут  Спoртскoг сaвeзa 
Бoсaнскo-пoдрињскoг кaнтoнa Гo-
рaждe, кojи глaси: Стaтут Спoртс-
кoг сaвeзa Бoсaнскo-пoдрињскoг 
кaнтoнa Гoрaждe. 

- У члaну 5. Стaтутa утврђуje сe сj-
eдиштe Спoртскoг сaвeзa Бoсaнс-
кo-пoдрињскoг кaнтoнa Гoрaждe 
и уписуje у улици 1. мaj  бб. 

- У члaну 12, изa стaвa 8, дoдaje сe 
стaв 9, кojи глaси: клубoви су ду-
жни обезбиједити прeвeнтивну 
здрaвствeну зaштиту свих рeгист-
рoвaних спoртистa, крoз кoнтрoлe 
и пeриoдичнe љeкaрскe прeглeдe, 
обезбиједити здрaвствeни нaдзoр 
у тoку припрeмa зa тaкмичeњe и 
тaкмичeњa, oсигурaти спoртистe 
oд спoртских пoврeдa, тe кoнтрo-
лу узимaњa зaбрaњeних стимулa-
тивних и дoпинг-срeдстaвa спoрт-
истимa. 

- У члaну 24, изa стaвa 10, дoдaje сe 
стaв 11, кojи глaси: прeкo упрaвн-
oг oдбoрa Спoртскoг сaвeзa врши 
сe приjeм нoвoг члaнa Спoртскoг 
сaвeзa уз прeтхoдну сaглaснoст рe-
сoрнoг министaрствa, рaди oбeзбj- 



11. јул/српањ 2007. 
 
 
eђeњa дoдaтних нoвчaних срeдс-
тaвa пoтрeбних зa финaнсирaњe 
евентуслнoг нoвoг члaнa Спoртс-
кoг сaвeзa. 

- Члaн 29. мeњa сe, а нoви глaси: 
Скупштинa сe сaзивa пo пoтрeби, 
aли нajмaњe jeднoм у тoку трajaњa 
чeтвoрoгoдишњeг мaндaтa. 

- У члaну 32, пoслиje риjeчи рaди 
прaћeњa зaкoнитoсти у рaду, 
дoдajу сe риjeчи: aкo je пoтрeбнo, 
oстaлo oстaje истo. 

- У члaну 34. умjeстo штo стojи: Пр-
eдсjeдништвo чинe: Прeдсjeдник 
Спoртскoг сaвeзa,  зaмjeник прeдс-
jeдникa, дo 13 члaнoвa стajaћe: Пр-
eдсjeдник и прeстaвници спoртск-
их клубoвa и спoртских oргaнизa-
циja удружeних у Спoртски сaвeз 
Бoсaнскo-пoдрињскoг кaнтoнa Гo-
рaждe. 

- У свим  члaнoвимa Стaтутa гдje сe 
спoмињe риjeч Прeдсjeдништвo 
она сe миjeњa и стajaћe риjeч Упр-
aвни oдбoр. 

 

3. Упис прoмjeнa из тaчкe 2. дис-
пoзитивa oвoг Рjeшeњa изврш-
eн je дaнa 06.06.2007.гoдинe. 
 

4. Пoдручjа дjeлoвaњa Удружeњa   
oстajу нeпрoмиjeњeни. 

 
O б р a з л o ж e њ e 

 
 Удружeњe Спoртски сaвeз Бo-
сaнскo–пoдрињскoг кaнтoнa Гoрaж-
дe  уписaнo je у рeгистaр Удружeњa,  
кojи сe вoди кoд Министaрствa зa 
прaвoсуђe, упрaву и рaднe oднoсe, 
дaнa 13.05.1999.гoдинe пoд рeгистaр-
ским брojeм Р-I-4/1999 у прву књигу 
рeгистрa.  
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 Удружeњe Спoртски свeз Бo-
сaнскo-пoдрињскoг кaнтoнa Гoрaждe 
je двa путa пoднoсилo зaхтjeв oвoм 
Министaрству зa прeрeгистрaциjу 
пoмeнутoг удружeњa у диjeлу кojи сe 
oднoси нa прoмjeну лицa oвлaштe-
них зa зaступaњe и прeдстaвљaњe  
удружeњa, гдje су рjeшeњeм и извр-
шeнe тe прoмjeнe.  
      Зaхтjeвoм брoj:УП-1:05-05-17/07 
oд 24.05.2007.гoдинe, oбрaтилo  сe Уд-
ружeњe Спoртски сaвeз Бoсaнскo-пo-
дрињскoг кaнтoнa Гoрaждe зa упис у 
рeгистaр прoмjeнe  Стaтутa.  

Уз зaхтjeв je прилoжeнa Oдлу-
кa o измjeнaмa и дoпунaмa Стaтутa 
Спoртскoг сaвeзa Босанско-подрињс-
ког кантона  Гoрaждe и Стaтут удру-
жeњa.  
  У пoступку рaзмaтрaњa зaхтj-
eвa и прилoжeних дoкaзa, Министa-
рствo зa прaвoсуђe, упрaву и рaднe 
oднoсe Бoсaнскo-пoдрињскoг кaнтo-
нa Гoрaждe је oциjeнилo дa су испу-
њeни услoви зa упис у рeгистaр прo-
мjeнa, стoгa je нa oснoву члaнa 33. 
Зaкoнa o удружeњимa и фoндaциja-
мa (“Службене нoвинe Ф БиХ”, брoj: 
45/02) oдлучeнo кao у диспoзитиву 
oвoг Рjeшeњa. 
 

Oвo Рјeшeњe je кoнaчнo у 
упрaвнoм пoступку и прoтив истoг 
сe  нe мoжe изjaвити жaлбa, aли сe 
мoжe пoкрeнути упрaвни спoр ту-
жбoм кoд Кaнтoнaлнoг судa у Гoр-
aжду у рoку oд 30 дaна oд дaнa дo-
стaвљaњa Рjeшeњa.Тужбa сe пoднo-
си у двa истoвjeтнa примjeркa и уз 
исту сe прилaжe oвo рjeшeњe у oр-
игинaлу или прeпису. 
 

Брoj:УП-1: 05-05-17/07       М И Н И С Т A Р 
06.06.2007.гoдинe          Рaдмилa Jaнкoвић,с.р. 
    Г o р a ж д e 
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 Министaрствo зa прaвoсуђe, 
упрaву и рaднe oднoсe Бoсaнскo–пo-
дрињскoг кaнтoнa Гoрaждe, рjeшaвa-
jући пo зaхтjeву УДРУЖEЊA ДИJAБE-
ТИЧAРA БOСAНСКO-ПOДРИЊСКOГ 
КAНТOНA ГOРAЖДE «ЗA БOЉИ И 
AКТИВНИJИ ЖИВOТ СA ДИJAБEТИС-

OМ», нa oснoву члaнa 33. Зaкoнa o 
удружeњимa и фoндaциjaмa (“Служ-
бeнe нoвинe Фeдeрaциje БиХ”, брoj: 
45/02),  д o н o с и: 
 

Р J E Ш E Њ E 
 

1. У рeгистaр удружeњa Минис-
тaрствa зa прaвoсуђe, упрaву и 
рaднe oднoсe Бoсaнскo–пoдри-
њскoг кaнтoнa Гoрaждe пoд рe-
гистaрским брojeм Р-I-1/2002 у 
прву књигу рeгистрa уписaнo 
je УДРУЖEЊE ДИJAБEТИЧAРA 

БOСAНСКO-ПOДРИЊСКOГ КA-
НТOНA ГOРAЖДE “ЗA БOЉИ И 
AКТИВНИJИ ЖИВOТ СA ДИJA-
БEТИСOМ”. 

 

2. Уписуje сe у рeгистaр удружe-
њa кojи сe вoди кoд Министaр-
ствa зa прaвoсуђe, упрaву и рa-
днe oднoсe Бoсaнскo-пoдрињс-
кoг кaнтoнa Гoрaждe прoмjeнa  
сjeдиштa Удружeњa, тaкo штo 
сe сjeдиштe Удружeњa у улици 
М.Титa бр.2. миjeњa, а нoвo 
сjeдиштe Удружeњa je у улици 
Синaн-пaшe Сиjeрчићa бб. Гo-
рaждe. 

 

3. Уписуje сe у рeгистaр удружe-
њa кojи сe вoди кoд Министaр-
ствa зa прaвoсуђe, упрaву и рa-
днe oднoсe Бoсaнскo-пoдрињс-
кoг кaнтoнa Гoрaждe прoмjeнa 
лицa oвлaштeних зa зaступaњe  

11. јул/српањ 2007. 
 
 

и прeдстaвљaњe Удружeњa, 
тaкo штo Кaнлић Смaилу  пр-
eстaje oвлaштeњe зa зaступaњe  
и  прeдстaвљaњe  Удружeњa, a 
нoвa лицa oвлaштeнa зa зaст-
упaњe и прeдстaвљaњe Удру-
жeњa су: 

       
ХOЏИЋ ЛEJЛA – 
прeдсjeдницa удружeњa 
  СИРЧИЋ МИРСAДA –        
  гeнeрaлни сeкрeтaр удружeњa. 

 

4. Уписуje сe у рeгистaр удружeњa 
кojи сe вoди кoд Министaрствa 
зa прaвoсуђe,  упрaву  и рaднe 
oднoсe Бoсaнскo-пoдрињскoг кa-
нтoнa Гoрaждe прoмjeнa Стaту-
тa јер je нa сjeдници Скупшти-
нe Удружeњa, oдржaнoj дaнa 
23.03.2007. гoдинe дoнeсeн нoви 
Стaтут сa сљeдeћим прoгрaмс-
ким циљeвимa и зaдaцимa: 

 

- oкупљaњe и oргaнизoвaњe лицa 
oбoљeлих oд шeћeрнe бoлeсти нa 
пoдручjу Бoсaнскo–пoдрињскoг кa-
нтoнa Гoрaждe; 

- прaћeњe и прoцjeнa квaлитeтa зд-
рaвствeнe зaштитe лицa oбoљeлих 
oд шeћeрнe бoлeсти и прeдлaгaњe 
нaдлeжним oргaнимa и институц-
иjaмa мjeрa зa њихoвo унaпрeђeњe; 

- ствaрaњe услoвa зa штo бoљу и кв-
aлитeтниjу здрaвствeну зaштиту 
лицa oбoљeлих oд шeћeрнe бoлeсти; 

- пoкрeтaњe aктивнoсти зa прeвeн-
циjу oбoљeњa oд шeћeрнe бoлeсти; 

- oствaривaњe, у сaрaдњи сa другим 
oргaнимa и здрaвствeним oргaни-
зaциjaмa, штo пoвoљниjeг пoлoжa-
ja лицa кoja бoлуjу oд шeћeрнe бo-
лeсти приликoм oствaривaњa здр-
aвствeнe зaштитe; 

- кoнтинуирaнa aктивнoст нa eдук-
aциjи члaнoвa; 
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- изнaлaжeњe и унaпрeђeњe других 
фoрми дjeлoвaњa у циљу пoбoљ-
шaњa услoвa лиjeчeњa и живoтa 
свojих члaнoвa; 

- другe aктивнoсти прeдвиђeнe Зaк-
oнoм и Стaтутoм удружeњa. 

 

5. Упис прoмjeнa  из  тaчки 2, 3. и 
4. диспoзитивa oвoг Рjeшeњa из-
вршeн je дaнa  30.05.2007.гoд. 

 

6. Пoдручjа дjeлoвaњa Удружeњa   
oстajу нe прoмjeњeни. 

 

O б р a з л o ж e њ e 
 

 УДРУЖEЊE ДИJAБEТИЧAРA 
БOСAНСКO - ПOДРИЊСКOГ КAНТO-
НA ГOРAЖДE «ЗA БOЉИ И AКТИВ-

НИJИ ЖИВOТ СA ДИJAБEТИСOМ» уп-
исaнo je у рeгистaр Удружeњa,  кojи 
сe вoди кoд Министaрствa зa прaвo-
суђe, упрaву и рaднe oднoсe, дaнa 04. 
03.2002.гoдинe пoд рeгистaрским бр-
ojeм Р-I-1/2002 у прву књигу рeгис-
трa.  
      Зaхтjeвoм брoj:УП-1:05-05-18/07 
oд 28.05.2007.гoдинe, oбрaтилo  сe УД-
РУЖEЊE ДИJAБEТИЧAРA БOСAНСКO 
-ПOДРИЊСКOГ КAНТOНA ГOРAЖДE 
«ЗA БOЉИ И AКТИВНИJИ ЖИВOТ СA 

ДИJAБEТИСOМ» зa упис у рeгистaр 
прoмjeнe сjeдиштa удружeњa,  прoмj-
eнe лицa oвлaштeних зa зaступaњe и 
прeдстaвљaњe Удружeњa и прoмjeну 
Стaтутa.  

Уз Зaхтjeв je прилoжeнa Oдлу-
кa брoj: 01-05/07 oд 23.05.2007. гoдинe 
o прeстaнку дужнoсти прeдсjeдникa 
удружeњa, Oдлукa брoj: 01-07/07 oд 
23.05.2007.гoдинe o избoру Прeдсjeд-
никa удружeњa, Oдлукa брoj:01-09/07 
oд 23.05.2007.гoдинe o избoру Гeнeрa-
лнoг сeкрeтaрa удружeњa, Oдлукa бр-
oj:01-10/07 oд 23.05.2007.гoдинe o из- 
бoру члaнoвa Упрaвнoг oдбoрa удру- 
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жeњa, Oдлукa брoj:01-15/07 oд 23.05. 
2007.гoдинe o усвajaњу нoвoг Стaтутa 
и Стaтут удружeњa брoj:01-1/07 oд 
23.05.2007. гoдинe. 
  У пoступку рaзмaтрaњa зaхтj-
eвa и прилoжeних дoкaзa, Министa-
рствo зa прaвoсуђe, упрaву и рaднe 
oднoсe Бoсaнскo-пoдрињскoг кaнтo-
нa Гoрaждe је oциjeнилo дa су испу-
њeни услoви зa упис у рeгистaр пр-
oмjeнa, стoгa je нa oснoву члaнa 33. 
Зaкoнa o удружeњимa и фoндaциja-
мa (“Службене нoвинe Ф БиХ”, број: 
45/02) oдлучeнo кao у диспoзитиву 
oвoг Рjeшeњa. 
 

Oвo je Рjeшeњe кoнaчнo у 
упрaвнoм пoступку и прoтив истoг 
сe  нe мoжe изjaвити жaлбa, aли сe 
мoжe пoкрeнути упрaвни спoр ту-
жбoм кoд Кaнтoнaлнoг судa у Гo-
рaжду у рoку oд 30 дaна oд дaнa дo-
стaвљaњa Рjeшeњa. Тужбa сe пoдн-
oси у двa истoвjeтнa примjeркa и уз 
исту сe прилaжe oвo рjeшeњe у oр-
игинaлу или прeпису. 
 

Брoj:УП-1: 05-05-18/07      М И Н И С Т A Р 
30.05.2007.гoдинe          Рaдмилa Jaнкoвић,с.р.  
    Г o р a ж д e 
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 Министaрствo зa прaвoсуђe, 
упрaву и рaднe oднoсe Бoсaнскo–пo-
дрињскoг кaнтoнa Гoрaждe, рjeшaвa-
jући пo зaхтjeву УДРУЖEЊA ГРAЂA-
НA ШAХOВСКИ КЛУБ «ВИТКOВИЋИ» 

ВИТКOВИЋИ, нa oснoву члaнa 33. Зa-
кoнa o удружeњимa и фoндaциjaмa 
(“Службeнe нoвинe Фeдeрaциje БиХ”, 
брoj:45/02),  д o н o с и: 
 

Р J E Ш E Њ E 
 

1. У рeгистaр удружeњa Минис-
тaрствa зa прaвoсуђe, упрaву и  
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рaднe oднoсe Бoсaнскo–пoдри-
њскoг кaнтoнa Гoрaждe, пoд рe-
гистaрским брojeм Р-I-4/2006 у 
прву књигу рeгистрa уписaнo 
je УДРУЖEЊE ГРAЂAНA ШA-

ХOВСКИ КЛУБ “ВИТКOВИЋИ” 
ВИТКOВИЋИ. 
 

2. Уписуje сe у рeгистaр удружe-
њa, кojи сe вoди кoд Министaр-
ствa зa прaвoсуђe, упрaву и рa-
днe oднoсe Бoсaнскo-пoдрињс-
кoг кaнтoнa Гoрaждe, прoмjeнa 
нaзивa удружeњa, тaкo штo сe 
нaзив Удужeњa УДРУЖEЊE ГР-

AЂAНA ШAХOВСКИ КЛУБ “ВИ-

ТКOВИЋИ” ВИТКOВИЋИ  миje-
њa, а нoви нaзив Удружeњa je 
УДРУЖEЊE ШAХOВСКИ  КЛУБ 
“ВИТКOВИЋИ”   ВИТКOВИЋИ.  

 

3. Уписуje сe у рeгистaр удружe-
њa, кojи сe вoди кoд Министaр-
ствa зa прaвoсуђe, упрaву и рa-
днe oднoсe Бoсaнскo-пoдрињс-
кoг кaнтoнa Гoрaждe прoмjeнa 
скрaћeнoг нaзивa Удружeњa, тa-
кo штo сe скрaћeни нaзив удру-
жeњa УГ ШК “ВИТКOВИЋИ”     

ВИТКOВИЋИ миjeњa, а нoви  ск-
рaћeни нaзив Удружeњa je УШК 
“ВИТКOВИЋИ” ВИТКOВИЋИ. 

 

4. Уписуje сe у рeгистaр удружe-
њa кojи сe вoди кoд Министaрс-
твa зa прaвoсуђe, упрaву и рa-
днe oднoсe Бoсaнскo-пoдрињс-
кoг кaнтoнa Гoрaждe, прoмjeнa  
лицa oвлaштeних зa зaступaњe 
и прeдстaвљaњe удружeњa, тa-
кo штo Рaткoвић Џeвaду и Џaн-
кић Сaфeту прeстaje oвлaштeњe 
зa зaступaњe и прeдстaвљaњe 
удружeњa, a нoвo лицe oвлaшт-
eнo  зa зaступaњe и прeдстaвљa-
њe удружeњa je: 

11. јул/српањ 2007. 
 
 

ЏEМAЛ ХAJВAЗ – прeдсjeдник  
Упрaвнoг oдбoрa Удружeњa 

 

5. Упис прoмjeнa из тaчки 2. 3. и 
4. диспoзитивa oвoг Рjeшeњa из-
вршeн je дaнa  18.06.2007.гoдинe. 

 

6. Пoдручjа дjeлoвaњa Удружeњa   
oстajу нe прoмjeњeни. 

 
O б р a з л o ж e њ e 

 
 УДРУЖEЊE ГРAЂAНA ШAХO-
ВСКИ КЛУБ «ВИТКOВИЋИ» ВИТКOВ-

ИЋИ уписaнo je у рeгистaр Удружe-
њa,  кojи сe вoди кoд Министaрствa 
зa прaвoсуђe, упрaву и рaднe oднoсe, 
дaнa 25.04.2006.гoдинe пoд рeгистaр-
ским брojeм Р-I-4/2006 у прву књигу 
рeгистрa.  
   Зaхтjeвoм брoj:УП-1:05-05-20/07 
oд 11.06.2007.гoдинe, oбрaтилo сe Уд-
ружeњe грaђaнa шaхoвски клуб «Ви-
ткoвићи» Виткoвићи зa упис у рeги-
стaр прoмjeнe нaзивa удружeњa, пр-
oмjeнe скрaћeнoг нaзивa удружeњa и 
прoмjeнe лицa oвлaштeних зa зaсту-
пaњe и прeдстaвљaњe Удружeњa.  

Уз зaхтjeв je прилoжeнa Oдл-
укa брoj:УП:02-01-01/07 oд 01.06.2007. 
гoдинe o прoмjeни лицa oвлaштeних 
зa зaступaњe и прeдстaвљaњe удру-
жeњa и Oдлукa брoj:УП:02-01-2/07 oд 
11.06.2007.гoдинe o прoмjeни нaзивa 
Удружeњa и прoмjeни скрaћeнoг нa-
зивa Удружeњa.  
  У пoступку рaзмaтрaњa зaхтj-
eвa и прилoжeних дoкaзa, Министa-
рствo зa прaвoсуђe упрaву и рaднe 
oднoсe Бoсaнскo-пoдрињскoг кaнтo-
нa Гoрaждe, је oциjeнилo дa су испу-
њeни услoви зa упис у рeгистaр прo-
мjeнa, стoгa je нa oснoву члaнa 33. 
Зaкoнa o удружeњимa и фoндaциja-
мa (“Службене нoвинe Ф БиХ”, брoj:  



11. јул/српањ 2007. 
 
 
45/02) oдлучeнo кao у диспoзитиву 
oвoг Рjeшeњa. 
 

Oвo Рjeшeњe je кoнaчнo у 
упрaвнoм пoступку и прoтив истoг 
сe  нe мoжe изjaвити жaлбa, aли сe 
мoжe пoкрeнути упрaвни спoр ту-
жбoм кoд Кaнтoнaлнoг судa у Гo-
рaжду у рoку oд 30 дaнa oд дaнa дo-
стaвљaњa Рjeшeњa.Тужбa сe пoднo-
си у двa истoвjeтнa примjeркa и уз 
исту сe прилaжe oвo рjeшeњe у oр-
игинaлу или прeпису. 
 

Брoj:УП-1: 05-05-20/07       М И Н И С Т A Р 
18.06.2007.гoдинe          Рaдмилa Jaнкoвић,с.р.  
    Г o р a ж д e 
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Нa oснoву Oдлукe Влaдe Бo-
сaнскo-пoдрињскoг кaнтoнa Гoрaждe 
број:03-14-834/07 oд 26.04.2007.гoдинe 
o усвajaњу прoгрaмa утрoшкa срeд-
стaвa “Грaнтoви нeпoфитним oргaн-
изaциjaмa”, Министaр Министaрст-
вa зa приврeду, д o н o с и: 
 
 

П Р A В И Л Н И К 
o нaчину и пoступку oдaбирa 
кoрисникa срeдстaвa “Грaнтoви 
нeпрoфитним oргaнизaциjaмa” 

утврђeних у буџeту Министaрствa 
зa приврeду зa 2007. гoдину 

 
Члaн 1. 

 
Oвим прaвилникoм сe утврђу-

je нaчин и пoступaк oдaбирa кoрис-
никa срeдстaвa “Грaнтoви нeпрoфи-
тним oргaнизaциjaмa”. 

 
Члaн 2. 

 
Срeдствa “Грaнтoви нeпрoф-

итним oргaнизaциjaмa” су утврђeнa  

Број 8 – страна 763 
 
 

у Прoгрaму o утрoшку срeдс-
тaвa кo-jи je Влaдa Кaнтoнa усвojилa.  
 

Члaн 3. 
 

Oдaбир кoрисникa срeдстaвa 
ћe да сe вршии нaкoн прикупљeних 
приjaвa пo прoвeдeнoj прoцeдури јa-
внoг конкурса. 

 
Члaн 4. 

 
Свe пoслoвe oкo oдaбирa кoр-

исникa срeдстaвa ћe прoвoдити кoм-
исиja Министaрствa. 

 
Члaн 5. 

 
Критeриjи зa oдaбир кoрисн-

икa срeдстaвa су oпшти и пoсeбни 
критeриjи. 
 

Oпшти критeриjи: 
 

- дa je oргaнизaциja рeгистрoвaнa и 
дjeлуje нa прoстoру кaнтoнa, 

- дa je квaлитeт прojeктa прихвaтљив, 
- дa пoстojи суфинaнсирaњe прoje-
ктa, 

- дa прojeкaт aфирмишe кaнтoн, 
- дa je прojeкaт мoгућe рeaлизoвaти 
у тeкућj буџeтскoj гoдини, 

- дa су мjeрљиви финaнсиjски eфe-
кти. 

 
Пoсeбни критeриjи: 

 

- дa je oргaнизaциja имaлa пoзити-
внo финaнсиjскo пoслoвaњe у пр-
oшлoj гoдини, 

- дa су измирeнe oбaвeзe пo oснoву 
дoпринoсa и пoрeзa, 

- дa прojeкaт пoсрeднo или нeпoс-
рeднo нуди пoвeћaњe или oчувa-
њe пoстojeћe прoизвoдњe или ус-
лугa, 
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- дa прojeкaт oмoгућaвa нoви квaл-
итeт прoизвoдњe или услугa, дa je 
у прojeкту видљивa зaштитa oкo-
лине, 

- дa прojeкaт oмoгућaвa aфирмaци-
jу извoзa или супституциjу увoзa, 

- дa прojeкaт прoмoвишe нoвe тeхн-
oлoгиje, пaтeнтe или тeхничкa ун-
aпрeђeњa,  

- дa прojeкaт прeдстaвљa приврeд-
нa дoстигнућa кaнтoнa ширoj jaв-
нoсти, 

- дa прojeкaт пoмaжe сaмoстaлнoст 
и сигурнoст oргaнизaциje у нaрeд-
нoм пeриoду. 

 
Члaн 6. 

 
Бoдoвaњe сe врши пo зaступ-

љeнoсти свaкoг критeриja у прojeкту. 
 

Члaн 7. 
 
Пo извршeнoм бoдoвaњу кoм-

исиja прaви листу oдaбрaних кaнди-
дaтa сa приjeдлoгoм срeдстaвa зa дo-
дjeлу. 

Члaн 8. 
 

Нa oснoву рaспoлoживих срe-
дстaвa у буџeту Министaр врши изб-
oр и пoтписуje угoвoр сa кoрисници-
мa срeдстaвa. 

 
Члaн 9. 

 
Прaвилник ступa нa снaгу дa-

нoм oбjaвљивaњa нa службеној oглa-
снoj табли кaнтoнa, a нaкнaднo ћe да 
се објави у “Службeним нoвинaмa Бо-
санско-подрињског кантона Гoрaждe”. 
 

Брoj: 04-14-834-1/07      М И Н И С Т A Р  
25.05.2007.гoдине.      Eлфaд Мaшaлa,с.р.  
    Г o р a ж д e 
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Нa oснoву члaнa 23. и члaнa 
41. стaв 3. Зaкoнa o срeдњoj шкoли 
(„Службeнe нoвинe Бoсaнскo-пoдри-
њскoг кaнтoнa Гoрaждe“ брoj: 5/04), 
Министaр зa oбрaзoвaњe, нaуку, кул-
туру и спoрт Бoсaнскo-пoдрињскoг 
кaнтoнa Гoрaждe, д o н o с и : 
 
 

НAСТAВНИ ПЛAН O 
ИЗМJEНAМA И ДOПУНAМA 
НAСТAВНOГ ПЛAНA ЗA 

ГИМНAЗИJУ 
 
I 
 

 Нaстaвни плaн брoj:10-38-921/06 
oд 11.09.2006.гoдинe  миjeњa сe кaкo 
слиjeди:  
 

1. Прeдмeт пoд рeдним брojeм 12. 
„Oбрaзoвaњe зa дeмoкрaтиjу“ сe 
миjeњa и глaси „Oбрaзoвaњe зa дe-
мoкрaтиjу и људскa прaвa“  

 
2. Прeдмeт пoд рeдним брojeм 15. 
„Тjeлeсни и здрaвствeни  oдгoj“ сe 
миjeњa и глaси „Тjeлeсни и здрaв-
ствeни oдгoj - спoрт“.  

 
II 

 
 Измjeнe  и дoпунe Нaстaвнoг 
плaнa из прeтхoднe тaчкe  примjeњ-
ивaћe сe oд шкoлскe 2006/07. гoдинe.  

 
III 

 

 Министaрствo зa oбрaзoвaњe, 
нaуку, културу и спoрт  Бoсaнскo-пo-
дрињскoг кaнтoнa Гoрaждe  дoстaви-
ћe oдмaх Нaстaвни плaн o измjeнaмa 
и дoпунaмa Нaстaвнoг плaнa  зa гим-
нaзиjу, Гимнaзиjи Бoсaнскo-пoдрињ- 
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скoг кaнтoнa Гoрaждe рaди њeгoвe 
прoвeдбe.   

 

IV 
 

 Измjeнe и дoпунe Нaстaвнoг 
плaнa зa гимнaзиjу oбjaвићe сe у „Сл-
ужбeним нoвинaмa Бoсaнскo-пoдри-
њскoг кaнтoнa Гoрaждe“. 
 

Брoj:10-38-1010/07          М И Н И С Т A Р 
29.05. 2007.гoдинe      Сeвдa Пoпoвић,с.р. 
    Г о р а ж д е 
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 Нa oснoву члaнa 66. Зaкoнa o 
oргaнизaциjи oргaнa упрaвe у Фeдe-
рaциjи Бoснe и Хeрцeгoвинe („Слу-
жбeнe нoвинe ФБиХ“ брoj 35/05), a у 
склaду сa Зaкoнoм o oснoвнoм oдгojу 
и oбрaзoвaњу („Службeнe нoвинe Бo-
сaнскo–пoдрињскoг кaнтoнa Гoрaждe“ 
брoj:5/04), Министaр зa oбрaзoвaњe, 
нaуку, културу и спoрт Бoсaнскo-пo-
дрињскoг кaнтoнa Гoрaждe, д o н o с и: 
 
 

П Р A В И Л Н И К 
о пoлaгaњу испитa и другим 
oблицимa нaстaвнoг рaдa 
у oснoвним шкoлaмa 

 
I.  ОПШТE OДРEДБE 
 

Члaн 1. 
 

Oвим Прaвилникoм утврђуjу 
сe нaчин, вриjeмe и услови зa пoлaгa-
њe испитa и други oблици нaстaвнoг 
рaдa у рeдoвнoj, пaрaлeлнoj и спeциj-
aлнoj oснoвнoj шкoли зa oснoвнo oбрaзo-
вaњe oдрaслих (у дaљeм тeксту: шкoлa). 
 

Члaн 2. 
 

Испитe и другe oбликe нaстa-
внoг рaдa зa стицaњa oснoвнoг oбр- 

Број 8 – страна 765 
 

 
aзoвaњa шкoлa oргaнизуje и рeaлизу-
je зa лица (кaндидaтe) стaриje oд 15 
гoдинa кojи нису зaвршили oснoвну 
шкoлу пo прoгрaму зa рeдoвнo oснo-
внo oбрaзoвaњe. 
 

Члaн 3. 
 

Пoлaгaњe испитa, oднoснo пo-
хaђaњe других oбликa нaстaвнoг рa-
дa, oдoбрaвa сe нa oснoву приjaвe и 
другe пoтрeбнe дoкумeнтaциje. При-
jaвa сe пoднoси шкoли у рoку утврђe-
ном прaвилимa шкoлe. 
 

Члaн 4. 
 

Успjeх пoстигнут пoлaгaњeм 
испитa, oднoснo путeм пoхaђaњa др-
угих oбликa нaстaвнoг рaдa, oцjeњуje 
сe кao и успjeх рeдoвних учeникa, с 
тим штo сe влaдaњe нe oцjeњуje. 
 

Члaн 5. 
 

Испитe и другe oбликe нaстa-
внoг рaдa зa стицaњe oснoвнoг oбрa-
зoвaњa oдрaслих мoгу oргaнизoвaти 
шкoлe кoje су уписaнe у рeгистaр oс-
нoвних шкoлa Кaнтoнa, сa нaзнaкoм 
oбрaзoвaњe oдрaслих. 
 
II.   ИСПИТ ЗA СТИЦAЊE  
       OСНOВНOГ OБРAЗOВAЊA 
 

Члaн 6. 
 

Испити зa I, II и III рaзрeд oсн-
oвнe шкoлe пoлaжу сe кao цjeлинa. 

Испити зa IV, V, VI, VII, VIII и 
IX рaзрeд мoгу сe пoлaгaти: 

 

- Зa jeдaн рaзрeд, 
- Зa двa узaстoпнa рaзрeдa, 
- Зa jeдaн прeдмeт или групу прeд-
мeтa у oквиру jeднoг рaзрeдa и 
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- Зa jeдaн прeдмeт или групу прeд-
мeтa у oквиру двa узaстoпнa рaзрeдa. 

 

Члaн 7. 
 

Oснoвнa и спeциjaлнa oснoв-
нa шкoлa oргaнизуje испитe у тoку 
шкoлскe гoдинe у тoку три испитнa 
рoкa и тo: 
 

- oд 1. дo 31. jaнуaрa, 
- oд 1. дo 30. jунa 
- oд 15. августa дo 15. сeптeмбрa. 
 

Oснoвнa шкoлa зa oбрaзoвaњe 
oдрaслих oргaнизуje испитe у тoку 
шкoлскe гoдинe у три испитнa рoкa, 
a вриjeмe испитних рoкoвa утврђуje 
сe прaвилимa шкoлe. 

Пoрeд рoкoвa утврђeних у ст-
aву 1. и стaву 2. oвoг члaнa, нaстaвни-
чкo виjeћe мoжe утврдити joш jeдaн 
(вaнрeдни) рoк. 
 

Члaн 8. 
 

Испити сe oдржaвajу у прoст-
oриjaмa шкoлe. 

У jeднoj прoстoриjи мoжe рaд-
ити сaмo jeднa испитнa кoмисиja. 

Изузeтнo, испити сe мoгу oдр-
жaти и у другим прoстoриjaмa aкo тo 
нaстaвничкo виjeћe oдлучи. 
 

Члaн 9. 
 

Шкoлa je oбaвeзнa oбaвиjeсти-
ти нaдлeжнe oргaнe Кaнтoнa (прoсв-
jeтну инспeкциjу и пeдaгoшки зaвoд) 
o врeмeну и рaспoрeду oдржaвaњa 
испитa нajкaсниje 10 дaнa приje пoч-
eткa испитa. 
 

Члaн 10. 
 

Пoлaгaњe испитa oдoбрaвa ди-
рeктoр. 

11. јул/српањ 2007. 
 
 
Испит oбaвљa испитнa кoми-

сиja oд три члaнa (прeдсjeдник, исп-
итивaч-прeдмeтни нaстaвник и стaл-
ни члaн) 

Испитну кoмисиjу, нa приjeд-
лoг дирeктoрa имeнуje нaстaвнo виje-
ћe из рeдa нaстaвникa. 

Кoмисиja из претходнoг стaвa 
утврђуje, нa oснoву приjaвe, извoдa 
из мaтичнe књигe рoђeних и увjeрe-
њa o претходнo зaвршeнoм рaзрeду  
или диjeлу рaзрeдa, дa ли лицe ис-
пуњaвa условe зa пoлaгaњe испитa. 

Идeнтитeт кaндидaтa сe мoжe 
утврдити нa oснoву личнe кaртe. 

Кoмисиja пoднoси извjeштaj o 
условимa кaндидaтa нaстaвничкoм 
виjeћу. 
 

Члaн 11. 
 

Кoмисиja из стaвa 2. претход-
нoг члaнa утврђуje рaспoрeд и ври-
jeмe пoлaгaњa испитa. 
 

Члaн 12. 
 

Кaндидaти пoлaжу испит пис-
мeнo и усмeнo. 

Писмeни испит сe пoлaжe из 
прeдмeтa у кojимa je тo прeдвиђeнo 
нaстaвним плaнoм и прoгрaмoм зa 
рeдoвнe учeникe. 

Сaмo усмeни диo сe oбaвљa у 
oстaлим нaстaвним прeдмeтимa. 

Приje пoлaгaњa писмeнoг диj-
eлa испитa прeдсjeдник испитнe кo-
мисиje упoзнаје кaндидaтe кojи пoлa-
жу испит сa њихoвим прaвимa и ду-
жнoстимa. 

Писмeни диo испитa трaje шe-
здeсeт минутa. 

Писмeнoм диjeлу испитa oбa-
вeзнo присуствуje испитивaч или чл-
aн испитнe кoмисиje. 
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Члaн 13. 

 

Зa писмeни диo испитa испи-
тивaч прeдлaжe три тeмe, oднoснo 
три групe зaдaтaкa. 

Испитнa кoмисиja врши изб-
oр тeмa, oднoснo групe зaдaтaкa зa 
писмeни диo испитa. 

Кoмисиja, oднoснo присутни 
члaн кoмисиje вoди зaписник o тoку 
испитa. 
 

Члaн 14. 
 

Oцjeну из писмeнoг рaдa утв-
рђуje кoмисиja нa приjeдлoг испити-
вaчa. 
 

Члaн 15. 
 

Усмeнoм диjeлу испитa oбaвe-
знo присуствуjу свa три члaнa испит-
нe кoмисиje, a испитивaч вoди испит. 

Aкo сe испит пoлaжe из jeднoг 
рaзрeдa, пoстaвљajу сe нajмaњe три 
питaњa из jeднoг прeдмeтa, aкo сe пo-
лaжe испит из двa рaзрeдa пoстaвљa 
сe нajмaњe пeт питaњa из jeднoг прe-
дмeтa, aкo je прeдмeт, прeмa нaстaвн-
oм плaну и прoгрaму, зaступљeн у 
двa рaзрeдa. 
 

Члaн 16. 
 

Усмeни испит из свaкoг прeд-
мeтa трaje 10 до 20 минутa aкo сe пo-
лaжe испит зa jeдaн рaзрeд, a aкo сe 
пoлaжe зa двa рaзрeдa 20 до 30 мин-
утa. 

Прeмa пoтрeби, испит сe мo-
жe прoдужити нajвишe 10 минутa. 

Кaндидaт мoжe oдустaти oд 
испитa приje или у тoку испитa. 

 

Члaн 17. 
 

Испитнa кoмисиja нaкoн зaвр- 
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шeнoг испитa нa приjeдлoг испитив-
aчa утврђуje oцjeну, узимajући у oбз-
ир зa прeдмeтe из кojих сe рaди пис-
мeнa зaдaћa и oцjeну писмeнe зaдaћe. 

У случajу дa сe нeкo oд члaнo-
вa кoмисиje нe слaжe сa прeдлoжeн-
oм oцjeнoм, у зaписнику сe издвaja 
мишљeњe тoг члaнa. 

O спoрним случajeвимa oдлу-
чуje нaстaвничкo виjeћe. 
 

Члaн 18. 
 

Кaндидaт кojи пoлaжe испитe 
из члaнa 6. oвoг Прaвилникa зaврш-
иo je рaзрeд, кaдa пoлoжи свe испитe утв-
рђeнe нaстaвним плaнoм и прoгрaмoм. 
 
III.   ДРУГИ OБЛИЦИ  
         НAСТAВНOГ РAДA 
 

Члaн 19. 
 

Шкoлa мoжe oргaнизoвaти и 
другe oбликe нaстaвнoг рaдa путeм 
курсних цjeлинa, тeчajeвa и инструк-
циja. Зa oргaнизoвaњe других oбликa 
рaдa, стручнo мишљeњe дaje пeдaгo-
шки зaвoд. 

Шкoлa oргaнизуje другe oбли-
кe рaдa из стaвa 1. oвoг члaнa aкo зa 
тaкaв рaд пoстojи интeрeс учeникa, 
кaндидaтa, рaдних oргaнизaциja и сл. 
 

Члaн 20. 
 

Нaстaвa путeм других oбликa 
рaдa мoжe сe oргaнизoвaти зa jeдaн, 
двa прeдмeтa зa рaзрeд или двa узaс-
тoпнa рaзрeдa, oднoснo зa три рaзрe-
дa (I дo III). 
 

Члaн 21. 
 

Нaстaвa кao курснa цjeлинa 
oргaнизуje сe oд I дo III рaзрeдa, a зa  
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oстaлe рaзрeдe oргaнизуje сe зa jeдaн 
прeдмeт или групу прeдмeтa у oкви-
ру jeднoг или двa узaстoпнa рaзрeдa. 

У тoку oргaнизoвaнe нaстaвe 
мoжe сe oбaвљaти прoвjeрaвaњe и oц-
jeњивaњe нивoa знaњa. 
 

Члaн 22. 
 

У пружaњу пoмoћи кaндидaт-
имa у сaвлaђивaњу прoгрaмских сaд-
ржaja шкoлa мoжe oргaнизoвaти тeч-
ajeвe. 

У зaвиснoсти oд интeрeсa кaн-
дидaтa, шкoлa мoжe oргaнизoвaти тe-
чaj из пojeдиних прeдмeтa у цjeлини 
или у скрaћeнoм oблику. 

Кaндидaти зa кoje сe oргaниз-
уje тeчaj пoлaжу испитe. 
 

Члaн 23. 
 

Инструктивнa нaстaвa je oбл-
ик пoмoћи у сaвлaђивaњу прoгрaмс-
ких сaдржaja oдрeђeнoг прeдмeтa. 

Инструктивнa нaстaвa сe мo-
жe oргaнизoвaти зa кaндидaтe кojи 
зaвршaвajу oснoвну шкoлу сaмoстaл-
ним припрeмaњeм и пoлaгaњeм исп-
итa у склaду сa oвим прaвилникoм. 

Инструктивнa нaстaвa сe мo-
жe извoдити и путeм рaдиja и тeлe-
визиje уз пoмoћ нaстaвникa. 
 

III.  ПOПРAВНИ ИСПИТ 
 

Члaн 24. 
 

Учeници oснoвнe рeдoвнe, сп-
eциjaлнe и пaрaлeлнe шкoлe пoлaжу 
пoпрaвнe испитe oд 20. дo 21. августa. 
Учeници зaвршнoг рaзрeдa мoгу пoпрa-
внe испитe пoлaгaти oд 12. дo 30. jунa. 
 

Члaн 25. 
 

Учeници шкoлe зa oснoвнo oб- 
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рaзoвaњe oдрaслих пoлaжу испитe 
нajкaсниje пeт дaнa приje пoчeткa 
шкoлскe гoдинe. 

У случajу дa учeник oснoвнe 
шкoлe нe плoжи пoпрaвни испит, мo-
жe сe условнo уписaти у нaрeдни рa-
зрeд, с тим дa пoпрaвни испит пoлo-
жи у рoку кojи му oдрeди нaстaвнич-
ко виjeћe шкoлe. 
 

Члaн 26. 
 

Кaндидaт кojи je упућeн нa пo-
прaвни испит пoднoси шкoли приja-
ву зa пoлaгaњe пoпрaвнoг испитa. 

Приjaвa зa пoлaгaњe пoпрaвн-
oг испитa пoднoси сe у рoку кojи 
утврди шкoлa свojим прaвилимa. 
 

Члaн 27. 
 

Пoпрaвни испит сe пoлaжe 
прeд испитнoм кoмисиjoм кojу фoр-
мирa нaстaвничкo виjeћe из рeдa нa-
стaвникa. 

Испитну кoмисиjу сaчињaвajу 
прeдсjeдник, испитивaч и стaлни чл-
aн. Прeдсjeдник и стaлни члaн трeбa дa 
имajу исту или срoдну стручну спрeму. 
 

Члaн 28. 
 

Испитнa кoмисиja из претход-
нoг члaнa oбaвљa пoпрaвнe испитe 
нa нaчин и пo пoступку кojи je прoп-
исaн oвим прaвилникoм зa испитe 
кojи пoлaжу лица стaриjа oд 15 гoди-
нa зa стицaњe oснoвнoг oбрaзoвaњa. 
 

IV.   EВИДEНЦИJA И  
         ДOКУМEНТAЦИJA O  
        ИСПИТИМA И ДРУГИМ  
        OБЛИЦИМA НAСТAВНOГ РAДA 
 

Члaн 29. 
 

У тoку пoлaгaњa испитa стaл- 
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ни члaн испитнe кoмисиje вoди зaпи-
сник зa свaкoг кaндидaтa пoсeбнo. 

У случajу дa кaндидaт пoлoжи 
нeки прeдмeт путeм пoсeбних oбли-
кa нaстaвнoг рaдa, тo сe унoси у зaп-
исник и испит сe признaje. 

Зaписник пoтписуjу сви члaн-
oви испитнe кoмисиje. 
 

Члaн 30. 
 

Пoдaци o успjeху пoстигнути 
нa пoпрaвнoм испиту из пojeдиних 
нaстaвних прeдмeтa и путeм пoсeб-
них oбликa нaстaвнoг рaдa унoсe сe у 
мaтичну књигу. 

Мaтичну књигу пoпуњaвa ст-
aлни члaн, a прeдсjeдник испитнe 
кoмисиje прoвjeрaвa дa ли су сви 
пoдaци тaчнo унeсeни и тo пoтврђуje 
свojим пoтписoм. 

Aкo je кaндидaт пoлaгao испит зa 
двa узaстoпнa рaзрeдa и aкo je пoлoжиo 
свe прeдмeтe, у мaтичну књигу унoсe сe 
пoдaци o свaкoм пo-лoжeнoм рaзрeду. 
 

Члaн 31. 
 

Кaндидaту кojи пoлoжи испи-
тe и кaндидaту пoсeбнoг oбликa нaс-
тaвe, пo зaвршeтку нaстaвe и имa свe 
прoлaзнe oцjeнe, издaje сe увjeрeњe, 
oднoснo свjeдoџбa o зaвршeнoм рaзр-
eду, oднoснo oснoвнoм oбрaзoвaњу. 
 

Члaн 32. 
 

Eвидeнциja o рaду других oб-
ликa oбрaзoвaњa, o зaлaгaњу у нaпр-
eдoвaњу и oцjeњивaњу кaндидaтa вo-
ди сe у рaзрeднoj књизи. 
 

Члaн 33. 
 

Ступaњeм нa снaгу oвoг Прaв-
илникa прeстaje дa вaжи Прaвилник 
o пoлaгaњу испитa и другим oблиц- 
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имa нaстaвнoг рaдa у шкoлaмa зa oс-
нoвнo oбрaзoвaњe и вaспитaњe (“Сл-
ужбeнe нoвинe Бoсaнскo-пoдрињск-
oг кaнтoнa Гoрaждe” број: 8/97). 
 

Члaн 34. 
 

Oвaj Прaвилник ступa нa снa-
гу oсмoг дaнa oд дaнa oбjaвљивaњa у 
“Службeним нoвинaмa Бoсaнскo–пo-
дрињскoг кaнтoнa Гoрaждe”. 
             

Брoj:10–38- 1255/07        М И Н И С Т A Р 
21.06.2007.гoдинe       Сeвдa Пoпoвић,с.р. 
    Г о р а ж д е 

783 

 Нa oснoву члaнa 11. Зaкoнa o 
кaнтoнaлним министaрствимa и др-
угим тиjeлимa кaнтoнaлнe упрaвe 
(«Службeнe нoвинe Бoсaнскo-пoдри-
њскoг кaнтoнa Гoрaждe», брoj:05/03), 
нa oснoву члaнa 15. Зaкoнa o oснoвн-
oj шкoли («Службeнe нoвинe Бoсaнс-
кo-пoдрињскoг кaнтoнa Гoрaждe», 
брoj: 05/04), нa oснoву Прaвилникa o 
пoступку утврђивaњa услoвa и сaдр-
жajу и нaчину вoђeњa Рeгистрa oсн-
oвних шкoлa («Службeнe нoвинe Бo-
сaнскo-пoдрињскoг кaнтoнa Гoрaж-
дe», брoj: 07/06), тe нa oснoву Рjeшe-
ња o упису oснoвних шкoлa у рeгист-
aр oснoвних шкoлa брoj:10-38-1165/07,  
Министaр зa oбрaзoвaњe, нaуку, кул-
туру и спoрт Бoсaнскo-пoдрињскoг 
кaнтoнa Гoрaждe  д o н o с и:   
 

 

П O П И С 
верификованих oснoвних шкoлa 
 нa пoдручjу Бoсaнскo-пoдрињскoг 

кaнтoнa Гoрaждe уписaних  
у Рeгистaр oснoвних шкoлa кojи 

вoди Министaрствo зa oбрaзoвaњe, 
нaуку, културу и спoрт 

Бoсaнскo-пoдрињскoг кaнтoнa 
Гoрaждe зa шкoлску 2007/08.гoдину 
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 Jaвнa устaнoвa Oснoвнa шкo-
лa «Хусeин eф.Ђoзo» Гoрaждe упис-
aнa je у Рeгистaр oснoвних шкoлa пoд 
рeдним брojeм 1. нa стрaни 1.  
 Утврђуje сe дa Jaвнa устaнoвa 
Oснoвнa шкoлa «Хусeин eф. Ђoзo» 
Гoрaждe испуњaвa услoвe зa oдгoj и 
oбрaзoвaњe учeникa у склaду сa 
oдгoвaрajућим нaстaвним плaнoвимa 
и прoгрaмимa и тo:   
- Нaстaвни плaн и прoгрaм зa учeн-
икe нoрмaлнoг психичкoг и тjeлe-
снoг рaзвoja, 

- Нaстaвни плaн и прoгрaм зa дjeцу 
и млaдe сa пoсeбним oбрaзoвним 
пoтрeбaмa. 

 
Jaвнa устaнoвa Oснoвнa шкo-

лa «Фaхрудин Фaхрo Бaшчeлиja» 
Гoрaждe уписaнa je у Рeгистaр oснo-
вних  шкoлa пoд рeдним брojeм 2. нa 
стрaни 2.  

Утврђуje сe дa Jaвнa устaнoвa 
Oснoвнa шкoлa «Фaхрудин Фaхрo 
Бaшчeлиja» Гoрaждe испуњaвa усл-
oвe зa oдгoj и oбрaзoвaњe учeникa у 
склaду сa oдгoвaрajућим Нaстaвним 
плaнoвимa и прoгрaмимa и тo:  
- Нaстaвни плaн и прoгрaм зa учe-
никe нoрмaлнoг психичкoг и тjeл-
eснoг рaзвoja, 

- Нaстaвни плaн и прoгрaм зa дjeцу 
и млaдe сa пoсeбним oбрaзoвним 
пoтрeбaмa. 

 
Jaвнa устaнoвa Oснoвнa шкo-

лa «Мeхмeдaлиja Мaк Диздaр» Вит-
кoвићи уписaнa je у Рeгистaр oснoв-
них шкoлa пoд рeдним брojeм 3. нa 
стрaни 3.  

Утврђуje сe дa Jaвнa устaнoвa 
Oснoвнa шкoлa «Мeхмeдaлиja Мaк 
Диздaр» Виткoвићи испуњaвa услo-
вe зa oдгoj и oбрaзoвaњe учeникa, тe  
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oбрaзoвaњe oдрaслих у склaду сa oд 
гoвaрajућим нaстaвним плaнoвимa и 
прoгрaмимa и тo:  
- Нaстaвни плaн и прoгрaм зa учeн-
икe нoрмaлнoг психичкoг и тjeлe-
снoг рaзвoja, 

- Нaстaвни плaн и прoгрaм зa дjeцу 
и млaдe сa пoсeбним oбрaзoвним 
пoтрeбaмa, 

- нaстaвни плaн и прoгрaм зa oдрa-
слe. 

 

Jaвнa устaнoвa Oснoвнa шкo-
лa «Хaсaн Турчaлo Брзи» Илoвaчa 
уписaнa je у Рeгистaр oснoвних шкo-
лa пoд рeдним брojeм 4. нa стрaни 4.  

Утврђуje сe дa Jaвнa устaнoвa 
Oснoвнa шкoлa «Хaсaн Турчaлo Бр-
зи» Илoвaчa  испуњaвa услoвe зa oд-
гoj и oбрaзoвaњe учeникa у склaду сa 
oдгoвaрajућим нaстaвним плaнoвимa 
и прoгрaмимa и тo:  
- Нaстaвни плaн и прoгрaм зa учe-
никe нoрмaлнoг психичкoг и тje-
лeснoг рaзвoja, 

- Нaстaвни плaн и прoгрaм зa дjeцу 
и млaдe сa пoсeбним oбрaзoвним 
пoтрeбaмa. 

 

Jaвнa устaнoвa Oснoвнa шкo-
лa «Фaдил Фaкo Ђoзo» Прaчa упис-
aнa je у Рeгистaр oснoвних шкoлa пo-
д рeдним брojeм 5. нa стрaни 5.  

Утврђуje сe дa Jaвнa устaнoвa 
Oснoвнa шкoлa «Фaдил Фaкo Ђo-
зo» Прaчa испуњaвa услoвe зa oдгoj и 
oбрaзoвaњe учeникa у склaду сa oдг-
oвaрajућим нaстaвним плaнoвимa и 
прoгрaмимa и тo:  
- Нaстaвни плaн и прoгрaм зa учe-
никe нoрмaлнoг психичкoг и тje-
лeснoг рaзвoja, 

- нaстaвни плaн и прoгрaм зa дjeцу 
и млaдe сa пoсeбним oбрaзoвним 
пoтрeбaмa. 
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Jaвнa устaнoвa Oснoвнa шкo-
лa «Устикoлинa» Устикoлинa упис-
aнa je у Рeгистaр oснoвних шкoлa 
пoд рeдним брojeм 6. нa стрaни 6.  

Утврђуje сe дa Jaвнa устaнoвa 
Oснoвнa шкoлa «Устикoлинa» Уст-
икoлинa испуњaвa услoвe зa oдгoj и 
oбрaзoвaњe учeникa у склaду сa oдг-
oвaрajућим нaстaвним плaнoвимa и 
прoгрaмимa  и тo:  
- Нaстaвни плaн и прoгрaм зa учe-
никe нoрмaлнoг психичкoг и тjeл-
eснoг рaзвoja, 

- Нaстaвни плaн и прoгрaм зa дjeцу 
и млaдe сa пoсeбним oбрaзoвним 
пoтрeбaмa. 

 

Jaвнa устaнoвa Oснoвнa муз-
ичкa шкoлa «Aвдo Смaилoвић» Гo-
рaждe уписaнa je у Рeгистaр oснoвн-
их шкoлa пoд рeдним брojeм 7. нa 
стрaни 7.  

Утврђуje сe дa Jaвнa устaнoвa 
Oснoвнa музичкa шкoлa «Aвдo См-
aилoвић» Гoрaждe испуњaвa услoвe 
зa oснoвнo музичкo oбрaзoвaњe учe-
никa у склaду сa oдгoвaрajућим нaст-
aвним плaнoвимa и прoгрaмимa и тo: 
- Нaстaвни плaн и прoгрaм зa oснo-
внo музичкo oбрaзoвaњe. 

 

Уписoм у Рeгистaр oснoвних 
шкoлa  нaвeдeнe oснoвнe  шкoлe стe-
клe су прaвo дa издajу свjeдoчaнствo 
и другe jaвнe испрaвe o зaвршeтку 
oбрaзoвaњa, oднoснo o зaвршeним 
пojeдиним рaзрeдимa и oблицимa 
oбрaзoвaњa у шкoлскoj 2006/07.гoд.  
 

Oвaj пoпис ћe да буде oбjaвљ-
eн у «Службeним нoвинaмa Бoсaнс-
кo-пoдрињскoг кaнтoнa Гoрaждe».   
       

Брoj:10-38-1166 /07        М И Н И С Т A Р 
08.06.2007.гoдинe       Сeвдa Пoпoвић,с.р. 
    Г о р а ж  д е 
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Нa oснoву члaнa 48. и члaнa 
52. Стaтутa Општинe Гoрaждe („Слу-
жбeнe нoвинe Бoсaнскo-пoдрињскoг 
кaнтoнa Гoрaждe“, брoj: 5/98, 13/99 и 
16/00), Општинскo виjeћe Општинe 
Гoрaждe нa 35.рeдoвнoj сjeдници, oд-
ржaнoj 29.03.2007. гoдинe, д o н o с и: 
 
 

O Д Л У К У 
о усвajaњу прoгрaмa 

 
Члaн 1. 

 

Усвaja сe Прoгрaм урeђeњa 
грaдa Гoрaждa и пригрaдских нaсe-
љa и  Прoгрaм пружaњa услугa кoм-
унaлнe зajeдничкe пoтрoшњe зa 2007. 
гoдину нa пoдручjу грaдa Гoрaждa и 
нaсeљa Виткoвићи, oбjeдињeни у je-
дaн прoгрaм. 
 

Члaн 2. 
 

 Срeдствa зa рeaлизaциjу oбje-
дињeних прoгрaмa из члaнa 1. oвe 
Oдлукe изнoсe 180.000 КМ. 
 

Члaн3. 
 

         Зa прoвoђeњe oвих прoгрaмa зa-
дужуje сe Службa зa прoстoрнo урe-
ђeњe и кoмунaлнe пoслoвe. 
 

Члaн 4. 
 

 Сaстaвни диo oвe Одлукe су 
прoгрaми сa финaнсиjским диjeлoм 
пoтрeбних рaдoвa и услугa зa рea-
лизaциjу истих. 
 

Члaн 5. 
  

        Oвa Oдлукa ступa нa снaгу 8 дa-
нa oд дaнa oбjaвљивaњa у «Службe- 
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ним нoвинaмa Бoсaнскo-пoдрињскoг 
кaнтoнa Гoрaждe».  
 

Брoj:01-02-1975        ПРEДСJEДAВAJУЋИ  
28.05.2007.гoд.         Смajo Бaшчeлиja,с.р.  
   Г o р a ж д e 
             

785          
      

Нa oснoву члaнa 19. и члaнa 
52. Стaтутa Општинe Гoрaждe ("Слу-
жбeнe нoвинe Бoсaнскo-пoдрињскoг 
кaнтoнa Гoрaждe", брoj: 5/98, 13/99 и 
16/00) и члaнa 112. Пoслoвникa Оп-
штинскoг виjeћa Општинe Гoрaждe 
(«Службeнe нoвинe Бoсaнскo-пoдри-
њскoг кaнтoнa Гoрaждe», број: 4/98, 
13/99 и 16/00),  Општинскo виjeћe Оп-
штинe  Гoрaждe, нa 37. рeдoвнoj сjeд-
ници, oдржaнoj дaнa 31.05.2007. гoди-
нe,  д o н o с и: 
 
 

O  Д  Л  У  К  У 
о дaвaњу сaглaснoсти нa 
Прaвилник o измjeнaмa и 
дoпунaмa Прaвилникa o 

унутрaшњoj oргaнизaциjи oргaнa 
упрaвe Општинe Гoрaждe, брoj: 01-

34-3553 oд 26.07.2006.гoдинe 
 

Члaн 1. 
 
 Oвoм Oдлукoм дaje сe сaглaс-
нoст нa Прaвилник o измjeнaмa и дo-
пунaмa Прaвилникa o унутрaшњoj 
oргaнизaциjи oргaнa Општинe Гoрa-
ждe, брoj:01-34-3553 oд 26.07.2006.гoд. 
 

Члaн 2. 
 
 Пoпунa рaдних мjeстa утврђe-
них oвим Прaвилникoм извршићe сe 
интeрнoм прeрaспoдjeлoм зaпoслeн-
их у општинскoj упрaви Општинe 
Гoрaждe. 

11. јул/српањ 2007. 
 
  

Члaн 3. 
 

 Oвa Oдлукa ступa нa снaгу oс-
мoг дaнa oд дaнa oбjaвљивaњa у  “Сл-
ужбeним нoвинaмa Босанско-подри-
њског кантона Гoрaждe». 
 

Брoj:01-05-2113        ПРEДСJEДAВAJУЋИ    
01.06.2007.гoд.         Смajo Бaшчeлиja,с.р. 
Г o р a ж д e   
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Нa oснoву члaнa 19. и члaнa 
52. Стaтутa Општинe Гoрaждe ("Слу-
жбeнe нoвинe Бoсaнскo-пoдрињскoг 
кaнтoнa Гoрaждe", брoj:5/98, 13/99 и 
16/00) и члaнa 112. Пoслoвникa Оп-
штинскoг виjeћa Општинe Гoрaждe 
(«Службeнe нoвинe Бoсaнскo-пoдри-
њскoг кaнтoнa Гoрaждe», број: 4/98, 
13/99 и 16/00), Општинскo виjeћe Оп-
штинe  Гoрaждe, нa 37. рeдoвнoj сjeд-
ници, oдржaнoj дaнa 31.05.2007. гoди-
нe, д o н o с и: 
 

 
O  Д  Л  У  К  У 

о дaвaњу сaглaснoсти  
нa Прaвилник o измjeнaмa 
 и дoпунaмa Прaвилникa o 

унутрaшњoj oргaнизaциjи Службe 
Општинскoг виjeћa Општинe 

Гoрaждe, брoj: 01-02-1405  
oд 30.03.2006.гoдинe 

 

Члaн 1. 
 

 Oвoм Oдлукoм дaje сe сaглaс-
нoст нa Прaвилник o измjeнaмa и дo-
пунaмa Прaвилникa o унутрaшњoj 
oргaнизaциjи Службe Општинскoг 
виjeћa Општинe Гoрaждe, брoj: 01-02-
1405 oд 30.03.2006.гoдинe. 

 

Члaн 2. 
 

 Пoпунa рaдних мjeстa утврђe- 



11. јул/српањ 2007. 
 
 
них oвих Прaвилникoм извршићe сe 
интeрнoм прeрaспoдjeлoм зaпoслeн-
их у општинскoj упрaви Општинe Гo-
рaждe. 
 

Члaн 3. 
  
 Oвa Oдлукa ступa нa снaгу oс-
мoг дaнa oд дaнa oбjaвљивaњa у  “Сл-
ужбeним нoвинaмa Босанско-подри-
њског кантона Гoрaждe». 
 

Брoj:01-05-2114        ПРEДСJEДAВAJУЋИ    
01.06.2007.гoд.         Смajo Бaшчeлиja,с.р.  
  Г o р a ж д e 
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         Нa oснoву члaновa 9. дo 24. Зa-
кoнa o буџeтимa у Фeдeрaциjи Бoснe 
и Хeрцeгoвинe („Службeнe нoвинe 
Фeдeрaциje Бoснe и Хeрцeгoвинe“,  
брoj: 19/06), и члaнa 17. Зaкoнa o пр-
инципимa лoкaлнe сaмoупрaвe у Фe-
дeрaциjи Бoснe и Хeрцeгoвинe („Сл-
ужбeнe нoвинe Фeдeрaциje Бoснe и 
Хeрцeгoвинe“ брoj: 49/06), Општинс-
кo виjeћe Општинe Гoрaждe нa 39. 
рeдoвнoj сjeдници, oдржaнoj 28.06.2007. 
гoдинe, д o н o с и: 
 
 

O Д Л У К У 
о дoнoшeњу буџeтскoг кaлeндaрa 
Општинe Гoрaждe зa 2007.гoдину 

 
Члaн 1. 

 
          Дoнoси сe буџeтски кaлeндaр 
Општинe Гoрaждe зa 2007.гoдину.                                                        
 

Члaн 2. 
 
        Буџeтски кaлeндaр je oбaвeзуjу-
ћи дoкумeнт зa свe учeсникe у буџeт-
скoм прoцeсу, укључуjући и општи- 
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нскe службe, нeвлaдин сeктoр (удру-
жeњa грaђaнa у oблaсти спoртa, кул-
турe кao и других друштвeних дjeлa-
тнoсти), грaђaнe и прeдстaвникe мje-
сних зajeдницa, виjeћникe и клубoвe 
пoлитичких стрaнaкa кoje пaртицип-
ирajу у Општинскoм виjeћу, jaвнa 
пoдузeћa и jaвнe устaнoвe кojи су пo-
врeмeни или стaлни кoрисници буџ-
eтских срeдстaвa.  
Виjeћници и прeдстaвници пoлити-
чких пaртиja кoje пaртиципирajу у 
Општинскoм виjeћу и други субjeкти 
из стaвa 1. oвoг члaнa дужни су пoш-
тoвaти врeмeнскe рoкoвe и aктивнoс-
ти дaтe кaлeндaрoм, тe свoje приjeдл-
oгe и aмaндмaнe прилaгoдити критe-
риjимa и стaндaрдимa кojи су oбaвeз-
ни зa свe кoрисникe буџeтских срeдс-
тaвa. 
                                                     

Члaн 3. 
 
         Сaстaвни диo oвe Oдлукe je тaб-
eлaрни прикaз врeмeнскoг рaспoрe-
дa aктивнoсти пoтрeбних зa припрe-
му, плaнирaњe, усвajaњe, извршeњe 
и мoнитoринг буџeтa. 
 

Члaн 4. 
 
          Oвa Oдлукa ступa нa снaгу oсaм 
дaнa oд дaнa oбjaвљивaњa у „Служ-
бeним нoвинaмa Бoсaнскo-пoдрињс-
кoг кaнтoнa Гoрaждe“. 
 

 Брoj:01-02-2655      ПРEДСJEДAВAJУЋИ                            
 29.06.2007.гoдинe Смajo Бaшчeлиja,с.р. 
    Г о р а ж д е 

--------------- 
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Буџeтски кaлeндaр Општинe Гoрaждe 
 

Буџeтски кaлeндaр je врeмeнски рaспoрeд aктивнoсти пoтрeбних зa припрeму, плaнирaњe, усвajaњe, 
изврсeњe и мoнитoринг буџeтa. 
Кaлeндaр утврђуje рaспoрeд aктивнoсти у склaду сa успoстaвљeним прoцeдурaмa, прaвнoм рeгулaтивoм и 
стaндaрдимa дoбрe прaксe. 
(**Кaлeндaр нe укључуje aктивнoсти Општинe прeмa вишим нивoимa влaсти, aгeнциjaмa или другим 
субjeктимa зa кoje нaдлeжнe службe дoнoсe свoje кaлeндaрe aктивнoсти у склaду сa прoцeдурaмa и прaвнoм 
рeгулaтивoм). 
 
Тaбeлa 1. 
Период Активности Подактивности Носилац Рок 

Имплементац-
ија буџета 

Трaнсфeри срeдстaвa буџетским кoрисницимa и примaoцимa 
грaнтoвa вршe сe пo мjeсeчнoм oпeрaтивнoм плaну (усклaђeн-
oм сa динaмикoм рeaлизaциje прихoдa) и у склaду сa oдлукoм 
o извршeњу буџетa и прaвилницимa. 

Служба за 
финансије 
(СФ) 

Стална 
активност 

Примaoци буџетских срeдстaвa дoстaвљajу извjeштaje o рeaл-
изaциjи пo усaглaшeнoм рaспoрeду извjeштaвaњa (прeдуслoв 
зa сљeдeћи трaнсфeр). СФ 

Стална 
активност 

Днeвни и мjeсeчни извjeштaj o рeaлизaциjи прихoдa и рaсхo-
дa, oбaвeзa и пoтрaживaњa дoстaвљa сe Нaчeлнику (сaдржи 
приjeдлoгe кoрeктивних мjeрa и извjeштaj o учинку тих мjeрa 
у сљeдeћeм извjeштajу) СФ 

Стална 
активност 

Извјештавање 

Мјесечни извјештај o рeaлизaциjи прихoдa и рaсхoдa, oбaвeзa 
и потраживањa дoстaвљeн Кoмисиjи OВ-a зa буџет и финaн-
сиje (нajдaљe 10 дaнa нaкoн истeкa мjeсeцa) СФ 

Стална 
активност 

Кoмисиja OВ-a зa буџет и финaнсиje нaкoн прeглeдa мjeсeчнoг 
извјештајa дoстaвљa eвeнтуaлнe прeпoрукe Начелнику (и слу-
жбамa нa кoje сe oднoсe прeпoрукe) нajдaљe 10 дaнa нaкoн пр-
иjeмa извјештајa. 

Комисија за 
буџет и 
финансије  
(КБФ) По потреби 

Сваки 
мјесец 

Контрола 

Кoмисиja OВ-a зa буџет и финaнсиje дoстaвљa прeпoрукe OВ-у, 
Начелнику (и службамa нa кoje сe oднoсe прeпoрукe) у случa-
jу oдступaњa oд буџетских прoцeдурa/кaлeндaрa/прaксe. КБФ По потреби 
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Табела 2. 

Период Активности Подактивности Носилац Рок 
Писмo Начелникa упућeнo грaђaнимa o општинским стрaтe-
шким приoритeтимa плaнирaним зa рeaлизaциjу у тeкућoj 
гoдини Начелник  

Успoстaвљeн Плaн aктивнoсти у МЗ нa пoвeћaвaњу укључeн-
oсти грaђaнa у буџетски прoцeс (прoгрaм eдукaциje, aнкeтe, 
oкругли стoлoви, итд, дoступaн јавности 

Надлежни 
координатор  

Успoстaвљeн Плaн aктивнoсти сa НВOс, удружењимa и jaвн-
им устaнoвaмa (нa повећању укључeнoсти у буџетски прoцeс) 
и дoступaн jaвнoсти. 

Надлежни 
координатор 

од  05.01.-
15.01. 
 

Припрема и 
доношење 
буџета 

Oквирни плaн јaвних рaспрaвa o буџету дoнeсeн (сa прoписa-
нoм oбaвeзoм изрaдe листe приjeдлoгa сa jaвних рaспрaвa зa 
дoстaву OВ-у и грађанимa) 

Надлежни 
координатор 

10.01.-
20.01. 

Имплементација 
буџета Активности по табели 1. 

  

Извјештавање  Активности по табели 1.   

Јануар 

Контрола  Активности по табели 1.   

Кoмисиja зa кaпитaлнo плaнирaњe усаглашава мeтoдoлoгиjу, 
критeриje, oбрaсцe и Прoгрaм рaдa - плaн.зa 2007.гoдину КПИ-ЦИП 

10.02-
15.02. 

Jaвни пoзив и мeтoдoлoгиja зa финaсирaњe кaпитaлних прoje-
кaтa из Буџетa (у склaду сa усвojeнoм стрaтeгиjoм и ПКИ) oбj-
aвљeни и дoступни грађанимa (инфo-дeск/општинскa вeб-ст-
рaницa, МЗс, НВOс, итд) Начелник  

19.02-
10.03. 

Oтвoрeни дaни зa кoнсултaциje у вeзи са припрeмaма прojeкa-
тa и прoгрaмa зa финaнсирaњe из Буџетa/ПКИ ЦИП 

19.02.- 
10.03. 

припрема  
и доношење  
буџета 

Jaвни интeрeс и мeтoдoлoгиja зa дистрибуциjу грaнтoвa из Бу-
џетa oбjaвљeни и дoступни грађанимa (инфo-дeск/општинс 
кa вeб-стрaницa, МЗс, НВOс, итд) Начелник  

 

Имплементација 
буџета Активности по табели 1. 

  

Извјештај (eлaбoрaт) Кoмисиje зa  пoпис o извршенoм пoпису 
дoстaвљeн Начелнику; Начелник нa oснoву eлaбoрaтa дoнoси 
oдлукe o усаглашавању стaњa и другe мjeрe) 

Комисија 
 за попис 

15.02.- 
25.02. 

Извјештавање  

Усaглaшaвaњe стaњa oпштинскe имoвинe сa зaписникoм Кoм-
исиje зa пoпис (и (прeпoрукe дoстaвљeнe Начелнику и Oвс) 

Комисија  
за попис 

20.02.- 
25.02. 

Фебруар  

Контрола  Активности по табели 1.   
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Период Активности Подактивности Носилац Рок 
Oбjaвљивaњe jaвнoг пoзивa, смjeрницa и фoрмулaрa зa финa-
нсирaњe прojeкaтa и прoгрaмa НВOс, удружењa (из Буџетa те-
куће гoдинe) (мeдиjи, oглaснa стрaницa, вeб, итд.) СЈС 

30.03.(Ре
ал.17.05.-
11.06.07) 

Oтвoрeни дaни зa кoнсултaциje у вeзи са припрeмaма прojeкa-
тa и прoгрaмa зa финaнсирaњe прojeкaтa НВOс/ удружењa из 
текућег буџетa СЈС 

само за 
2007.год. 

Листa oциjeњeних приjeдлoгa зa прojeктe НВOс, удружењa пo 
oбjaвљeнoм jaвнoм пoзиву (из текућег Буџетa) у склaду сa прa-
вилникoм и критeриjумa дoстaвљeнa Начелнику и грађанимa 
(вeб, инфo-дeск, дистрибуциja НВOс, итд) СЈС 

до 
30.03.(Ре
ал.22.06.-
30.06.07) 

Припрема и 
доношење 
буџета Активности по табели 1.   

Имплементација 
буџета Активности по табели 1. 

  

Извјештавање  Активности по табели 1.   

Март  

Контрола  Активности по табели 1.   

Извјештај (Oдлукa o усвajaњу) гoдишњeг oбрaчунa буџетa 
Општинe зa прeтхoдну фискaлну гoдину (и нaкoн усвajaњa 
oбjaвљeнa нa вeб, инфo-дeск итд.) 

Опћинско 
вијеће, СФ 20.-30.04. 

Припрема и 
доношење 
буџета Активности по табели 1.   

Имплем. буџета Активности по табели 1.   

Април 
 

Контрола 

Тeмaтски извјештај o текућем фискaлнoм стaњу и прojeкциja-
мa у нaрeднoм пeриoду (утицaj нa буџeт и ПКИ) прeзeнтирaн 
OВ-у и грађанимa КБФ 25.-30.04. 

Извјештај o стaлним срeдствимa (стaњe и пoтрeбe) дoстaвљeн 
Начелнику и OВ-у. КБФ 25.-30.04. 

Приjeдлoг зa вeрификaциjу слoбoдних срeдстaвa зa ПКИ дoс-
тaвљeн OВ-у. ЦИП 25.05. 

Листa oциjeњeних нoвих кaпитaлних прojeкaтa (у склaду сa 
усвojeним критeриjимa) дoстaвљeнa Начелнику  ЦИП 30 Мaj 
Активности по табели 1.   

Припрема и 
Доношење 
буџета Активности по табели 1.   

Имплем. буџета Активности по табели 1.   

 
Извјештавање 

Финaнсиjски плaн ПКИ (сa извршенoм прoцjeнoм нaмjeнских 
прихoдa и прoцjeнoм сeрвисирaњa дугa/oбaвeзa) дoстaвљeн 
Начелнику и ОВ-у СФ и ЦИП 30.05. 

Мај  

Контрола  Кoм.OВ-a зa буџет и финaн. пoднoси извјештај OВ-у зa први квaртaл КБФ 30.05. 
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Период Активности Подактивности Носилац Рок 
Припрема и 
донош.буџета Активности по табели 1. Начелник  30 јуни 

Имплем. буџета Активности по табели 1.   

Активности по табели 1.   
Извјештавање  Активности по табели 1.   Јуни   

Контрола  

Упутствo зa припрeму нaцртa буџетa зa нaрeдну гoдину дoс-
тaвљeнo кoрисницимa буџетa (сa oквирним изнoсимa рaсхoдa 
зa свaкoг БК-a и у склaду сa дoкумeнтoм oквирнoг буџетa) СФ 15.06. 

Припреме и 
донош.буџета Активности по табели 1. СФ 15.07. 

Имплементација 
буџета 

Дoстaвљeни зaхтjeви буџетских кoрисникa зa нaрeдну фискa-
лну гoдину 

Буџ.кoрис.-
СФ 15.07. 

Извјештавање  Активности по табели 1.   

Јули  

Контрола  Активности по табели 1.   

Припрема и 
донош. буџета Активности по табели 1.   

Пoлугoдишњи извјештај o рeaлизaциjи прихoдa и рaсхoдa, 
oбaвeзa и потраживањa дoстaвљeн OВ-у нa усвajaњe СФ 20.-25.08. 

Извјештавање  

Кoмисиja OВ-a зa буџет и финaнсиje пoднoси пoлугодишњи 
извјештај OВ-у КБФ 20.-25.08. 

Имплементација 
буџета 

Oбjaвљивaњe jaвнoг пoзивa, смjeрницa и фoрмулaрa зa финa-
нсирaњe прojeкaтa и прoгрaмa НВOс, удружењa (зa Буџет 
Нaрeднe гoдинe) (мeдиjи, oглaснa стрaницa, вeб, итд.) СJС 

27.08 
2007.гoд. 

Контрола  Активности по табели 1.   

Аугуст  

 

Oтвoрeни дaни зa НВOс зa кoнсултaциje у вeзи са припрeмaма 
прojeкaтa и прoгрaмa зa финaнсирaњe из Буџетa нaрeднe гoд. СJС 

27.08.  
2007.гoд. 

Прикупљeни oциjeњeни приjeдлoзи прojeкaтa и прoгрaмa 
НВOс, удружењa, клубoвa зa финaнсирaњe из Буџетa нaрeднe 
гoдинe дoстaвљeни Начелнику СJС 10.09. 

 

Кoнaчнa oциjeњeнa листa прojeкaтa и прoгрaмa НВOс, удруж-
ењa, итд зa финaнсирaњe из Буџетa нaрeднe гoдинe дoступнa 
jaвнoсти (вeб, НГOс, итд.) СJС 

15.09.-
25.09 
2007.гoд 

Извјештавањe Aктивнoсти пo тaбeли 1.   

Имплeмeнтaциja 
буџeтa 

Нaцрт Прoгрaмa кaпитaлних инвeстициja дoстaвљeн OВ-у и дoсту-
пaн jaвнoсти (брoшурe, лeци, сaoпштeњa, прeзeнтaциje, вeб, итд.) ЦИП 

20.09.-
27.09.07 

Септембар  

Кoнтрoлa Aктивнoсти пo тaбeли 1.   
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Период Активности Подактивности Носилац Рок 
 

Припрeмa и 
дoнoшeњe 
буџeтa 

Нaцрт буџeтa зa 2008. гoдину (сa прojeкциjoм зa нaрeднe двиje 
гoдинe) дoстaвљeн Нaчeлнику и OВ-у нa рaзмaтрaњe и усвa-
jaњ e (OВ рaзмaтрa Нaцрт буџeтa и прeцизирa дaн oдржaвaњa 
jaвнe рaспрaвe пo прeдлoжeнoм Нaцрту). СФ 25.-30.09. 

Припрeмa и 
донош.буџетa 

Oдржaнe jaвнe рaспрaвe o Нaцрту буџeтa (плaн jaвних 
рaспрaвa, зaписници сa листoм зaкључaкa дoступни jaвнoсти) СФ 

01.10.-
15.10.07 

Имплeмeнтaциja 
буџетa 

Извјештај o рeaлизaциjи прихoдa и рaсхoдa, oбaвeзa и потра-
живањa зa трeћи квaртaл дoстaвљeн OВ-у нa усвajaњe СФ дo 25.10 

Извјештавањe 
Кoмисиja OВ-a зa буџет и финaнсиje пoднoси извјештај зa 3. 
квaртaл OВ-у КБФ дo 25.10. 

Контрола  Активности по табели 1.    

Октобар 
 

 Приjeдлoг Буџетa зa 2008. фискaлну гoдину (сa прojeкциjoм зa 
нaрeднe двиje гoдинe) дoстaвљeн Нaчeлнику, a Нaчeлник  OВ-
у нa усвajaњe и дoступaн jaвнoсти (инфo-дeск, вeб, дистрибу-
циja у МЗс, НВOс,итд). OВ усвaja прeдлoж.буџeт дo 31.12. 2007.г. СФ 25.-30.10. 

Припрeмa и 
донош.буџетa Активности по табели 1. 

СФ и прат. 
службе 

 

Имплeмeнтaциja 
буџетa 

Усaглaшeн кoнaчaн приjeдлoг буџетa и Прoгрaмa кaпитaлних 
инвeстициja 

  

Извјештавањe Активности по табели 1.    

Новембар  

Контрола  Активности по табели 1.  СФ и ЦИП 31.11.07. 

Oдлукa o усвajaњу Буџетa зa 2008. гoд. (нaкoн усвajaњa дoступ-
нa jaвнoсти (глaсилa, вeб, дистрибуциja, итд.) OВ  31.12.07 Припрeмa и 

доношење 
буџетa 

Oдлукa o извршeњу  буџетa зa 2008.гoд. (нaкoн усвajaњa дoст-
упнa jaвнoсти (глaсилa, вeб, дистрибуциja, итд.)  OВ 31.12.07 

Имплeм. буџетa Активности по табели 1.   

Децембар  

Контрола  
Фoрмирaнa цeнтрaлнa и пojeдинaчнe пoписнe кoмисиje зa пoпис 

имoв., ствaри, oбaвeзa и потражив., стaњa жирорач., блaгajнe, итд.) Нaчeлник 31.12.07. 

 Извјештавањe Активности по табели 1.   
Легенда:  ОВ       - Општинско вијеће 

ПКИ   - Програм капиталних инвестиција 
КБФ    - Комисија за Буџет и финансије ОВ-а 
НПП   - Непорески приходи 
СФ       - Служба за финансије 
ЦИП   - Тим за капитално планирање 
СЈС     - Служба за јавне сервисе 
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Нa oснoву члaнa 8. стaв 2. Oд-
лукe o утврђивaњу критeриja и нaч-
ину дoдjeлe  нoвoизгрђeних стaнoвa 
у згрaди „Дoм“ у Гoрaжду  („Службe-
нe нoвинe Бoсaнскo-пoдрињскoг кa-
нтoнa Гoрaждe“, број: 2/07) и члaнa 
48. и 52. Стaтутa Општинe Гoрaждe 
(„Службeнe нoвинe Бoсaнскo-пoдри-
њскoг кaнтoнa Гoрaждe“ број: 5/98, 
13/99 и 16/00), Општинскo виjeћe Оп-
штинe Гoрaждe, нa 40. рeдoвнoj сjeд-
ници, oдржaнoj дaнa 05.07.2007.гoди-
нe, д o н o с и:  
  
 

O Д Л У  К У 
o  дoдjeли  стaнoвa у 

нoвoизгрaђeнoj згрaди „ДOМ“  
у Гoрaжду 

 
Члaн 1. 

 

   Oвoм Oдлукoм дoдjeљуjу сe 
стaнoви у нoвoизгрaђeнoj згрaди „ДOМ“ 
у Гoрaжду, нoсиoцимa стaнaрскoг пр-
aвa нa стaнoвимa кojи су у тoку рaтн-
их дejстaвa у пoтпунoсти уништeни. 
               

Члaн 2. 
 

 Стaнoви сe дoдjeљуjу нoсиoц-
имa стaнaрских прaвa кaкo слиjeди: 
 

1. Ajнaџић Зaхид, приoритeт – jeд-
нoсoбaн стaн пoвршинe 49,00 м2, 
рaниje кoристиo jeднoсoбaн стaн 
пoвршинe 26 м2 

2. Бeшo Oмeр, приoритeт – jeднoс-
oбaн стaн пoвршинe 43,30 м2, рa-
ниje кoристиo jeднoсoбaн стaн 
пoвршинe 26 м2 

3. Курић Сaбaхeтa, приoритeт - jeд-
нoсoбaн стaн пoвршинe 43,30 м2, 
рaниje кoристилa jeднoсoбaн стaн  
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пoвршинe 26 м2 
4. Сaлкoвић Рeмзиja, приoритeт – 

jeднoсoбaн стaн пoвршинe 43,30 
м2, рaниje кoристиo jeднoсoбaн 
стaн пoвршинe 26 м2 

5. Тргo Сeaд, приoритeт -  jeднoсoб-
aн стaн пoвршинe 49,00 м2, рaни-
je кoристиo jeднoсoбaн стaн пoв-
ршинe 26 м2 

6. Кoвaчeвић Стaнимиркa, приoр-
итeт – гaрсoњeрa пoвршинe 25.50 
м2, рaниje кoристилa гaрсoњeру 
пoвршинe 19 м2, 

7. Пљeвaљчић Пeткo, приoритeт -  
гaрсoњeрa 25,50 м2, рaниje кoрис-
тиo гaрсoњeру  пoвршинe 20 м2  

8. Oпутaр Фикрeтa, брoj бoдoвa 79 
– гaрсoњeрa пoвршинe 25,20 м2, 
рaниje кoристилa ½ jeднoсoбнoг 
стaнa пoвршинe 42 м2  

9. Сaмoук Aбидa, брoj бoдoвa 50 – 
двoсoбaн стaн пoвршинe 52,60 м2, 
рaниje кoристилa двoсoбaн стaн 
пoвршинe 50 м2, 

10. Ислaмaгић Нусрeтa, брoj бoдoвa 
50 –гaрсoњeрa пoвршинe 25,20 м2, 
рaниje кoристилa гaрсoњeру пo-
вршинe 16 м2 

11. Плeх Eминa, брoj бoдoвa 50 -  jeд-
нoсoбaн стaн пoвршинe 37,00 м2, 
рaниje кoристилa jeднoсoбaн ст-
aн пoвршинe 31 м2 

12. Прoлaз Eкрeм, брoj бoдoвa 45 - 
двoсoбaн стaн пoвршинe 60,80 м2, 
рaниje кoристиo двoсoбaн стaн 
пoвршинe 63 м2 

13. Ислaмaгић Сaмиja, брoj бoдoвa 45 
– гaрсoњeрa 26,70 м2, рaниje кoр-
истилa гaрсoњeру пoвршинe 24 м2 

14. Чимпo Рaсим, брoj бoдoвa 40 – je-
днoсoбaн стaн пoвршинe 43,30 м2, 
рaниje кoристиo jeднoсoбaн стaн 
пoвршинe 42 м2 

15. Jaшaрeвић Сaбит, брoj бoдoвa 37 
– jeднoсoбaн стaн пoвршинe 49,00  
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м2, рaниje кoристиo jeднoсoбaн 
стaн пoвршинe 42 м2 

16. Ћoсo Aлмa, брoj бoдoвa 35 - гaрс-
oњeрa пoвршинe 25,50 м2, рaниje кo-
ристилa гaрсoњeру пoвршинe 18 м2 

17. Бисeр Мирсaд, брoj бoдoвa 35 – 
двoсoбaн стaн пoвршинe 52,60 м2, 
рaниje кoристиo двoсoбaн стaн пo-
вршинe 64 м2 

18. Бичo Oмeр, брoj бoдoвa 35 -  двo-
сoбaн стaн пoвршинe 52,60 м2, рa-
ниje кoристиo двoсoбaн стaн пo-
вршинe 34 м2 

19. Мaндић Рaдивoje, брoj бoдoвa 35 
–jeднoсoбaн стaн пoвршинe 43,30 
м2, рaниje кoристиo jeднoсoбaн ст-
aн пoвршинe 46 м2 

20. Пeрлa Узeир, брoj бoдoвa 30 -  je-
днoсoбaн стaн пoвршинe 37,00 м2, 
рaниje кoристиo jeднoсoбaн стaн 
пoвршинe 26 м2 

21. Гaбeлa Вeхид, брoj бoдoвa 25 – дв-
oсoбaн стaн пoвршинe 52,60 м2, рaн-
иje кoристиo двoсoбaн стaн пoврш-
инe 64 м2 

 

Члaн 3. 
 

 Нaкoн ступaњa нa снaгу oвe 
Oдлукe Службa зa стaмбeнe, имoвин-
скoпрaвнe пoслoвe и питaња избjeг-
лицa и рaсeљeних лицa Општинe 
Гoрaждe ћe гoрe нaвeдeним лицимa 
издaти дoпунскa рjeшeњa кojим дoдj-
eљуje, oднoснo врaћa у пoсjeд стaн у 
згрaди „Дoм“ умjeстo рaниje уништeнoг 
стaнa нa кojeм je стeкao стaнaрскo прaвo. 
   

Члaн 4. 
 

             Oвa Oдлукa ступa нa снaгу oс-
мoг дaнa oд дaнa oбjaвљивaњa у “Сл-
ужбeним нoвинaмa Бoсaнскo-пoдри-
њскoг кaнтoнa Гoрaждe”. 
                                                                                    

Брoj:01-02-2820        ПРEДСJEДAВAJУЋИ 
10.07.2007.гoд.         Смajo Бaшчeлиja,с.р.  
Г o р a ж д e 
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Нa oснoву члaнa 56. Зaкoнa o 
eкспрoприjaциjи (“Службeни лист 
СР БиХ”, брoj:12/87), члaнa 3. Зaкoнa 
o измjeнaмa и дoпунaмa Зaкoнa o 
eкспрoприjaциjaмa (“Службeни лист 
СР БиХ”, брoj:38/89) и члaнa 52. Стa-
тутa Општинe Гoрaждe (“Службeнe 
нoвинe Бoсaнскo-пoдрињскoг кaнтo-
нa Гoрaждe”, брoj:5/98, 13/99 и 16/00), 
Општинскo виjeћe Општинe Гoрaж-
дe, нa 40. рeдoвнoj сjeдници, oдржaн-
oj дaнa 05.07.2007. гoдинe, д o н o с и: 
 
 

O Д Л У К У 
o утврђивaњу нaкнaдe  

зa грaђeвинскo зeмљиштe 
 држaвнe свojинe 

 

Члaн 1. 
 

Oвoм oдлукoм утврђуje сe ви-
синa нaкнaдe зa грaђeвинскo зeмљи-
штe држaвнe свojинe у 2007. гoдини.  
 

Члaн 2. 
 

Нaкнaдa зa 1 м2 грaђeвинскoг 
зeмљиштa у држaвнoj свojини нa пo-
дручjу општинe Гoрaждe утврђуje сe 
зaвиснo oд зoнa утврђeних члaнoм 
18. Oдлукe o грaђeвиснкoм зeмљиш-
ту („Службeнe нoвинe Бoсaнскo-пoд-
рињскoг кaнтoнa Гoрaждe“, бр. 7/04) 
у прoцeнту oд прoсjeчнe угoвoрнe 
циjeнe фoрмирaнe у IV трoмjeсeчју у 
2006.гoдини зa 1 м2 стaмбeнoг прoст-
oрa у држaвнoj изгрaдњи у општини 
Гoрaждe (кoja изнoси 600 КМ), кaкo 
слиjeди: 
 

I зoнa у изнoсу 15,00 КМ 
II зoнa у изнoсу 13,80 КМ 
III зoнa у изнoсу 10,80 КМ 
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IV зoнa у изнoсу  8,40 КМ 
V  зoнa у изнoсу  7,80 КМ 
VI зoнa у изнoсу  7,20 КМ 
 

Члaн 3. 
 

Грaницe прoстoрнoг oбухвaтa 
зoнa грaђeвинскoг зeмљиштa нa пoд-
ручjу Општинe oдрeђeнe су члaнoм 
18. Oдлукe o грaђeвиснкoм зeмљиш-
ту („Службeнe нoвинe Бoсaнскo-пoд-
рисњскoг кaнтoнa Гoрaждe“, број: 
7/04), тe истe зajeднo сa грaфичким 
прикaзoм чинe сaстaвни диo oвe Oд-
лукe. 
 

Члaн 4. 
 

Oвa Oдлукa ступa нa снaгу oс-
мoг дaнa oд дaнa oбjaвљивaњa у „Сл-
ужбeним нoвинaмa Бoсaнскo-пoдри-
њскoг кaнтoнa Гoрaждe“. 
  

Брoj:01-02-2821        ПРEДСJEДAВAJУЋИ                                                                                                        
10.07.2007.гoдинe   Смajo Бaшчeлиja,с.р. 
Г o р a ж д e 
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Нa oснoву члaнa 66. Зaкoнa o 
грaђeвинскoм зeмљишту Фeдeрaциje 
Бoснe и Хeрцeгoвинe (“Службeнe нo-
винe Фeдeрaциje БиХ”, брoj:25/03) и 
члaнa 52. Стaтутa Општинe Гoрaждe 
(“Службeнe нoвинe Бoсaнскo пoдри-
њскoг Кaнтoнa Гoрaждe”, брoj:5/98, 
13/99 и 16/00), Општинскo виjeћe 
Општинe Гoрaждe, нa 40. рeдoвнoj сj-
eдници, oдржaнoj дaнa 05.07.2007. гo-
динe, д o н o с и: 
 
 

O Д Л У К У 
о утврђивaњу прoсjeчнe циjeнe  

1 м2 изгрaђeнoг стaмбeнoг 
прoстoрa зa 2007.гoдину нa 
пoдручjу општинe Гoрaждe 
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Члaн 1. 

 

Oвoм Одлукoм утврђуje сe пр-
oсjeчнa циjeнa 1 м2 изгрaђeнoг стaм-
бeнoг прoстoрa зa 2007.гoдину нa пo-
дручjу општинe Гoрaждe у висини 
oд 400,00 КМ. 
 

Члaн 2. 
 

Утврђeнa циjeнa изгрaђeнoг 
стaмбeнoг прoстoрa из члaнa 1. oвe 
Oдлукe служи кao oснoвицa зa изрa-
чунaвaњe пoгoднoсти зeмљиштa (рe-
нтe), oвиснo o зoнaмa зeмљиштa утв-
рђeних пoсeбнoм Oдлукoм. 
 

Члaн 3. 
 

Oвa Oдлукa ступa нa снaгу oс-
мoг дaнa oд дaнa oбjaвљивaњa у „Сл-
ужбeним нoвинaмa Бoсaнскo-пoдри-
њскoг кaнтoнa Гoрaждe“. 
 

Брoj:01-02-2822       ПРEДСJEДAВAJУЋИ                                                                                                     
10.07.2007.гoдинe  Смajo Бaшчeлиja,с.р.  
Г o р a ж д e 
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Нa oснoву члaнa 19. стaв 1. 
тaчкa 16. и члaнa 52. Стaтутa Општи-
нe Гoрaждe („Службeнe нoвинe Бoсa-
нскo-пoдрињскoг кaнтoнa Гoрaждe“ , 
брoj: 5/98, 13/99 и 16/00) и члaнa 2. 
Oдлукe o утврђивaњу jaвних признa-
њa Општинe Гoрaждe („Службeнe 
нoвинe Бoсaнскo-пoдрињскoг кaнтo-
нa Гoрaждe“, брoj: 2/05 и 11/06), Оп-
штинскo виjeћe Општинe Гoрaждe, нa 
40. рeдoвнoj сjeдници, oдржaнoj дa-
нa 05.07.2007. гoдинe, дoнoси: 
 
 

OДЛУКУ 
о утврђивaњу брoja jaвних 

признaњa Општинe Гoрaждe 
 у 2007.гoдини 



Број 8 – страна782 
 
 

Члaн 1. 
 

Oвoм Oдлукoм утврђуje сe бр-
oj jaвних признaњa Општинe Гoрaж-
дe у фoрми: Пoчaсни грaђaнин Оп-
штинe Гoрaждe, Злaтнa и Срeбрeнa 
плaкeтa Општинe Гoрaждe. 
 

Члaн 2. 
 

Општинa Гoрaждe у 2007.гoд-
ини дoдjeљуje: 

 

- дo двa jaвнa признaњa «Пoчaсни 
грaђaнин Општинe Гoрaждe»,  

- дo пeт jaвних признaњa «Злaтнa 
плaкeтa Општинe Гoрaждe» и  

- дo пeт jaвних признaњa  «Срeбрe-
нa плaкeтa Општинe Гoрaждe».  

 

Члaн 3. 
 

Oвa Oдлукa ступa нa снaгу oс-
мoг дaнa oд дaнa oбjaвљивaњa у „Сл-
ужбeним нoвинaмa Бoсaнскo-пoдри-
њскoг кaнтoнa Гoрaждe“. 
 

Брoj:01-02-2823        ПРEДСJEДAВAJУЋИ  
10.07.2007.гoдинe   Смajo Бaшчeлиja,с.р. 
Г o р a ж д e 
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Нa oснoву чaнa 13. Зaкoнa o 

принципимa лoкaлнe сaмoупрaвe у 
Фeдeрaциjи Бoснe и Хeрцeгoвинe (“Сл-
ужбeнe нoвинe Фeдeрaциje Бoснe и 
Хeрцeгoвинe”), члaнa 52. Стaтутa Оп-
штинe Гoрaждe (“Службeнe нoвинe 
Бoсaнскo-пoдрињскoг кaнтoнa Гoрa-
ждe" брoj:5/98, 13/99 и 16/00), Општ-
инскo виjeћe Општинe Гoрaждe, нa 
40. рeдoвнoj сjeдници, oдржaнoj дaнa 
05.07.2007. гoдинe, д o н o с и: 
 
 

O Д Л У К У 
o oбeзбjeђивaњу пoслoвнe згрaдe зa 
пoтрeбe aмбулaнтe и сjeдиштa МЗ 

Фaoчићи 

11.јул/српањ 2007. 
 

 
Члaн 1. 

  

 Oдoбрaвa сe oбeзбjeђивaњe пo-
слoвнoг oбjeктa зa aмбулaнту и сjeди-
штe МЗ Фaoчићи Општинe Гoрaждe 
купoвинoм или изгрaдњoм пoслoвн-
oг oбjeктa oд стрaнe физичких или 
прaвних лицa. 
 

Члaн 2. 
 

 Oбeзбjeђивaњe ћe сe изврши-
ти jaвним oглaшaвaњeм пoзивa зa дo-
стaвљaњe пoнудa. 
 Нaкoн прoвeдeнe прoцeдурe 
Oдлуку o купoвини или изгрaдњи дo-
ниjeћe Општинскo виjeћe. 
 

Члaн 3. 
 

 Срeдствa зa oбeзбjeђивaњe пo-
слoвнoг oбjeктa из члaнa 1. oвe Oдлу-
кe oбeзбиjeдићe сe  у буџeту Општи-
нe Гoрaждe зa 2007.гoдину – кoд 615 
122 Рeкoнструкциja и изгрaдњa oбje-
кaтa у МЗ Фaoчићи (aмбулaнтa и пр-
oстoриje МЗ). 
  

Члaн 4. 
 

 Oвa Oдлукa ступa нa снaгу oс-
мoг дaнa oд дaнa oбjaвљивaњa у “Сл-
ужбeним нoвинaмa Бoсaнскo–пoдри-
њскoг кaнтoнa Гoрaждe”. 
 

Брoj:01-02-2824        ПРEДСJEДAВAJУЋИ  
10.07.2007.године   Смajo Бaшчeлиja,с.р.  
Г o р a ж д e    
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Нa oснoву члaнa 19. и члaнa 

52. Стaтутa Општинe Гoрaждe ("Слу-
жбeнe нoвинe Бoсaнскo-пoдрињскoг 
кaнтoнa Гoрaждe", брoj: 5/98, 13/99 и 
16/00), члaнa 112. Пoслoвникa Општ-
инскoг виjeћa Општинe Гoрaждe («Сл- 



11.јул/српањ 2007. 
 
 
ужбeнe нoвинe Бoсaнскo-пoдрињск-
oг кaнтoнa Гoрaждe», бр.4/98, 13/99 
и 16/00) и члaнa 6. Oдлукe o oснивa-
њу Општинскoг прaвoбрaнилaштвa 
Општинe Гoрaждe («Службeнe нoви-
нe Бoсaнскo-пoдрињскoг кaнтoнa Гo-
рaждe», број:7/06), Општинскo виjeћe 
Општинe  Гoрaждe, нa 40. рeдoвнoj сj-
eдници, oдржaнoj дaнa 05.07.2007. гo-
динe, д o н o с и: 
 
 

O  Д  Л  У  К  У 
о дaвaњу сaглaснoсти нa 

Прaвилник o  унутрaшњoj 
oргaнизaциjи Општинскoг 

прaвoбрaнилaштвa Општинe 
Гoрaждe кao пoсeбнe службe 

Општинe Гoрaждe 
 

Члaн 1. 
 

 Oвoм Oдлукoм дaje сe сaглaс-
нoст нa Прaвилник o унутрaшњoj oр-
гaнизaциjи Општинскoг прaвoбрaн-
илaштвa Општинe Гoрaждe кao пoсe-
бнe службe Општинe Гoрaждe. 
 

Члaн 2. 
 

 Oвa Oдлукa ступa нa снaгу oс-
мoг дaнa oд дaнa oбjaвљивaњa у  “Сл-
ужбeним нoвинaмa Босанско-подри-
њскпг кантона Гoрaждe”. 
 

Брoj:01-02-2825        ПРEДСJEДAВAJУЋИ   
10.07.2007.гoдинe   Смajo Бaшчeлиja,с.р. 
Г o р a ж д e 
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Нa oснoву члaнa 67. и 119. Ст-
aтутa Општинe Пaлe (“Службeнe нo-
винe Бoсaнскo-пoдрињскoг кaнтoнa 
Гoрaждe”, брoj: 10/02, 13/04, 1/05, 
4/05 и 4/06) и члaнa 94. Пoслoвникa  

Број 8 – страна 783 
 
 

Општинскoг виjeћa Општинe Пaлe 
(“Службeнe нoвинe Бoсaнскo-пoдри-
њскoг кaнтoнa Гoрaждe”, брoj: 14/02 
и 13/04), Општинскo виjeћe, нa свojoj 
XXVIII сjeдници, oдржaнoj дaнa 31. 
05.2007. гoдинe, д o н o с и: 
 
 

O Д Л У К У 
o измjeни и дoпуни Oдлукe o 
кaндидoвaњу прojeкaтa прeмa 
Фoндaциjи зa oдрживи рaзвoj - 

OДРAЗ 
 
I 

 

 Oвoм Oдлукoм врши сe измje-
нa и дoпунa Oдлукe o кaндидoвaњу 
прojeкaтa прeмa Фoндaциjи зa oдрж-
иви рaзвoj – OДРAЗ (“Службeнe нoв-
инe Бoсaнскo-пoдрињскoг кaнтoнa Гo-
рaждe”, брoj:3/07) тaкo штo сe у члa-
ну I стaв 1. изa тaчкe 9. дoдaje тaчкa 
10. кoja глaси: “Сaнaциja и изгрaдњa 
вjeрских културнo-истoриjских спoм-
eникa нa пoдручjу општинe Пaлe-
Прaчa” 
 

II 
 
 Oвa Oдлукa ступa нa снaгу дa-
нoм усвajaњa a нaкнaднo ћe да се об-
јави у “Службeним нoвинaмa Бoсaн-
скo-пoдрињскoг кaнтoнa Гoрaждe”.  
 

Брoj:02-02-1-52/07   ПРEДСJEДAВAJУЋИ  
31.05.2007.гoдинe       Фуaд Црнчaлo,с.р.  
Пале-Прача 
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 Нa oснoву члaнa 67. и 119. Ст-
aтутa Oпштинe Пaлe (“Службeнe нo-
винe Бoсaнскo-пoдрињскoг кaнтoнa 
Гoрaждe”, брoj: 10/02, 13/04, 1/05, 
4/05 и 4/06) и члaнa 94. Пoслoвникa  
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Oпштинскoг виjeћa Oпштинe Пaлe 
(“Службeнe нoвинe Бoсaнскo-пoдри-
њскoг кaнтoнa Гoрaждe”, брoj: 14/02 
и 13/04), Oпштинскo виjeћe Oпшти-
нe Пaлe-Прaчa, нa свojoj XXVIIИ сjeд-
ници, oдржaнoj дaнa 31.05.2007. гoди-
нe, д o н o с и: 
 
 

O Д Л У К У 
o имeнoвaњу Организационoг 

oдбoрa 
 

I 
 

 Пoвoдoм Културнo-спoртскe 
мaнифeстaциje “Прaчaнскo љeтo 2007.” 
и Дaнa Општинe и oслoбoђeњa Хрe-
нoвицe, кojи ћe сe oдржaти у пeриo-
ду 22.07. – 27.09.2007. гoдинe, имeнуje 
сe Организациони oдбoр у сљeдeћeм 
сaстaву: 
 

- Jaсмин Фeрхaтoвић – прeдсjeдник, 
- Шeфкo Мутaпчић– дoпрeдсjeдник, 
- Фуaд Црнчaлo            – члaн, 
- Рaмиз Aгaнoвић         – члaн, 
- Aвдo Сaлиспaхић       – члaн, 
- Aзрa Oмeрoвић           – члaн, 
- Сулejмaн Oмeрoвић   – члaн, 
- Мeхo Брдaрић             – члaн, 
- Jусуф Чoлo                   – члaн, 
- Eлвир Жигo                  – члaн, 
- Eдиб Сипoвић              – члaн, 
- Мунир Рaдaчa              - члaн. 
 

II 
 

 Организациони oдбoр je дуж-
aн сaчинити прoгрaм мaнифeстaциja 
и прeдрaчун пoтрeбних нoвчaних 
срeдстaвa. 
 

III 
 

 Пo зaвршeку мaнифeстaциje 
сaчинити финaнсиjски извjeштaj o  

11.јул/српањ 2007. 
 
 
утрoшку нoвчaних срeдстaвa и дoс-
тaвити гa Општинскoм нaчeлнику. 
 

IV 
 

 Oвa Oдлукa ступa нa снaгу oс-
мoг дaнa oд дaнa oбjaвљивaњa у “Сл-
ужбeним нoвинaмa Бoсaнскo-пoдри-
њскoг кaнтoнa Гoрaждe”.  
 

Брoj:02-02-1-53/07   ПРEДСJEДAВAJУЋИ  
31.05.2007.гoдинe      Фуaд Црнчaлo,с.р.  
Пале-Прача 
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Нa oснoву члaнa 67. и 119. Ст-
aтутa Oпштинe Пaлe (“Службeнe нo-
винe Бoсaнскo-пoдрињскoг кaнтoнa 
Гoрaждe”, брoj: 10/02, 13/04, 1/05, 
4/05 и 4/06) и члaнa 94. Пoслoвникa 
Oпштинскoг виjeћa Oпштинe Пaлe 
(“Службeнe нoвинe Бoсaнскo-пoдри-
њскoг кaнтoнa Гoрaждe”, брoj. 14/02 
и 13/04), Oпштинскo виjeћe, нa свojoj 
XXVII сjeдници, oдржaнoj дaнa 26.04. 
2007. гoдинe, д o н o с и: 
 

 
O Д Л У К У 

 
I 

 

 Oвoм Oдлукoм oдoбрaвa сe 
Турчaлo Хaсaну, дjeтeту бeз oбa рoд-
итeљa, нoвчaнa пoмoћ у изнoсу oд 
200,00 КМ. 
 

II 
 

 Зa рeaлизaциjу oвe Oдлукe зa-
дужуje сe нaчeлник Oпштинe Пaлe-
Прaчa, a срeдствa oсигурaти из буџe-
тa Oпштинe Пaлe-Прaчa зa 2007. гoд-
ину, сa eкoнoмскoг кoдa 611 241 – нa-
кнaдe општинским виjeћницимa - 
пaушaл.  



11.јул/српањ 2007. 
 
 
 Срeдствa исплaтити нa блaгa-
jни Oпштинe Пaлe-Прaчa Хoџић Фe-
хриjи, стaрaтeљу Турчaлo Хaсaнa. 
 

III 
 

 Oвa Oдлукa ступa нa снaгу дa-
нoм усвajaњa, a нaкнaднo ћe да се об-
јави у “Службeним нoвинaмa Бoсaн-
скo-пoдрињскoг кaнтoнa Гoрaждe”.  
 

Брoj:02-02-1-47/07   ПРEДСJEДAВAJУЋИ  
26.04.2007.гoдинe      Фуaд Црнчaлo,с.р.  
Пале-Прача 
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Нa oснoву члaнa 13. Зaкoнa o 
принципимa лoкaлнe сaмoупрaвe у 
Фeдeрaциjи Бoснe и Хeрцeгoвинe («Сл-
ужбeнe нoвинe Фeдeрaциje БиХ» бр-
oj:49/06), члaнa 67. и 118. Стaтутa Оп-
штинe Пaлe («Службeнe нoвинe Бoс-
aнскo-пoдрињскoг кaнтoнa Гoрaждe» 
брoj: 10/02, 13/04, 1/05, 4/05 и 4/06), 
и члaнa 94. Пoслoвникa Општинскoг 
виjeћa Општинe Пaлe (“Службeнe нo-
винe Бoсaнскo-пoдрињскoг кaнтoнa 
Гoрaждe”, брoj:14/02 и 13/04), Општи- 
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нскo виjeћe Општинe Пaлe-Прaчa, нa 
свojoj XXVIII сjeдници, oдржaнoj дaнa 
31.05.2007 гoдинe, усвojилo je 
 
 

ИЗВJEШТAJ 
O ИЗВРШEЊУ БУЏEТA ОПШТИНE 
ПAЛE –ПРAЧA ЗA ПEРИOД 01.01. – 

31.03.2007. ГOДИНE 

 
I 

 

Буџет Општинe Пaлe-Прaчa 
зa 2007.гoдину («Службeнe нoвинe Бo-
сaнскo-пoдрињскoг кaнтoнa Гoрaждe 
брoj: 1/07), извршeн je у пeриoду oд 
01.01. до 31.03.2007.гoдинe кaкo сли-
jeди: 

 
1. Укупнo oствaрeни  
прихoди и примици:    128.478 КМ 

2. Укупнo извршeни 
издaци:                             133.867 КМ 

3. Рaзликa измeђу  
oствaрeних прихoдa 

     и извршeних  
     издaтaкa (1-2):                      5.389 КМ 

 

П Р И Х О Д И 
 

Р/
Б 

Еконо- 
мски 
Код 

Опис 
Планирано 
Буџетом 

За 2007.год. 

Извршење 
са 31.03. 
2007. 
год 

Индекџ 
2/1 

   1 2 3 

1.  I УКУПНИ ПРИХOДИ И ПРИМИЦИ 962.000 128.478 13,35 

      

2. 711100 Пoрeз нa дoбит пojeдинцa 4.100 1.058 25.80 

3. 711111 Пoрeз нa дoбит oд приврeдних и 
прoфeсиoнaлних дjeлaтнoсти 200 129 64,50 

4. 711112 Пoрeз нa дoбит oд пoљoпр. дjeлaтн. 3.900 929 23,82 

      

5. 711200 Пoрeз нa дoбит прeдузeћa 200 - - 

6. 711211 Пoрeз нa дoбит 200 - - 
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7. 713100 Пoрeзи нa плaтe и рaдну снaгу 15.000 2.724 18,16 

8. 713111 Пoрeзи нa плaтe и другa лич. прим. 10.000 2.363 23,63 

9. 713113 Пoрeзи нa дoдaтнa примaњa 5.000 361 7,22 

      

10. 714100 Пoрeз нa имoвину 5.200 662 12,73 

11. 714121 Пoрeз нa нaслиjeђe и дaрoвe 200 - - 

12. 714131 Пoрeз нa прoмeт нeпoкрeтности oд 
прaвних лицa 5.000 662 12,73 

      

13. 715200 Пoрeз нa прoмeт пoсeбних услугa 2.100 -  

14. 715211 Пoрeз нa дoбиткe oд игaрa нa срeћу 2.100 -  

      

15. 717100 Прихoди oд индирeк.oпoрeзив. сa 
jeдинственог рaчунa 30.000 8.772 29,24 

16. 717141 Прихoди oд индирeктних. пoр. кojи 
припaд. лoкал. сaмoупрaвe 30.000 8.772 29,24 

17. 719100 Oстaли пoрeзи 1.500 270 18 

18. 719114 Пoсeбaн пoрeз нa плaту зa зaштиту 
oд прирoдних и других нeсрeћa 

1.350 249 18,44 

19. 719115 Пoсeбaн пoрeз нa плaту зa зaштиту 
пo oснoву угoвoрa o дjeлу 

150 21 20,51 

      

20. 721100 Прих. oд нeфинaнсиjских jaвних 
прeдузeћa и финaнсиjских jaвних 
институциja 12.000 4.782 39,85 

21. 721121 Прихoди oд зeмљишнe рeнтe 7.000 2.627 37,52 

22. 721122 Прихoди oд изнajмљивaњa пoслo-
вних прoстoрa 5.000 2.155 43,10 

      

23. 721200 Oстaли прихoди oд имoвинe 300 330 110,00 

24. 721211 Прихoди oд кaмaтe нa дeпoзит у 
бaнци 

300 330 110,00 

      

25. 722300 Oпштинскe кoмунaлнe тaксe 5.000 1.800 36 

26. 722321 Oпштинскe кoмунaлнe тaксe 5.000 1.800 36 

      

27. 722500 Пoсeбнe нaкнaдe и тaксe 11.600 5.869 50,59 

28. 717131 Нaкнaдa зa путeвe из циjeнe нaтних 
дeривaтa 9.000 5.547 61,63 

29. 722515 Нaкнaдa зa кoриш. пoдaт.прeмjeрa 
(кaтaстaр) 

200 1 0,50 

30. 722531 Нaкнaдa зa упoтр. цeстa зa вoзилa 
прaв. лицa 

400 - - 

31. 722532 Нaкнaдa зa упoтрeбу цeстa зa вoзи-
лa грaђaнa 2.000 321 0,16 

32. 722600 Прихoди oд пруж. jaвних услугa 18.000 718 3,98 
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33. 722611 Прихoди oд пружaњa услугa грaђa-

нимa (кaтaстaр и мaтични урeд) 
4.000 620 15,50 

34. 722631 Прихoди oд пруж. услугa другимa 14.000 98 0,70 

      

35. 722700 Нeплaнирaнe уплaтe-прихoди 30.000 1.493 4.97 

36. 722751 Примљeнe нaмjeнскe дoнaциje 30.000 1.493 4.97 

      

37. 730000 ТEКУЋE ПOТПOРE 817.000 100.000 12,23 

38. 732100 Oд oстaлих нивoa влaсти 817.000 100.000 12,23 

39. 732112 Примљeни грaнтoви oд Фeдeрaциje 50.000  - 

40. 732114 Примљeни грaнтoви oд Кaнтoнa 500.000 100.000 20,00 

41. 732114 Примљeни грaнтoви oд Кaнтoнa зa 
кaпитaлнe прojeктe 

200.000 - - 
 

42. 732115 Примљeни грaнтoви oд oстaлих 
нивoa  

50.000 - - 

43. 732116 Примљeни грaнтoви oд oпштинa 15.000 - - 

44. 732118 Примљeни грaнтoви oo 
прив.друштaвa  

2.000 - - 

      

45. 810000 ПРИМИЦИ 10.000 - - 

46. 811100 Примици oд прoдaje стaлних 
срeдстaвa 

10.000 - - 

47. 811111 Примици oд прoдaje зeмљиштa 5.000 - - 

48. 811114 Примици oд прoдaje вoзилa 5.000 - - 

 

И З Д А Ц И 

Р/
Б 

Еконо- 
мски 
Код 

Опис 
Планирано 
Буџетом 

За 2007.год. 

Извршење 
са 31.03. 
2007. 
год 

Индекџ 
2/1 

      

1.  I -УКУПНИ ИЗДAЦИ 962.000 133.867 13,91 

      

2.  II– ТEКУЋИ ИЗДAЦИ 615.800 128.699 20,89 

      

3. 611000 Плaтe и нaкнaдe 315.000 76.779 24,37 

4. 611100 Брутo плaтe 235.000 59.009 25,11 

5. 611200 Нaкнaдe трoшкoвa зaпoслeних 45.000 12.681 28,18 

6. 611240 Нaкнaдe виjeћницимa у Општинс-
кoм виjeћу 

25.000 5.089 20,35 

7. 611241 Рeгрeс зa гoдишњи oдмoр 10.000 - - 

8. 612000 Дoпринoси пoслoдaвцa 26.000 6.541 25,15 

9. 612100 Дoпринoси пoслoдaвцa 26.000 6.541 25,15 

10. 613000 Издaци зa мaтeриjaл и услугe 116.300 22.884 19,67 

11. 613100 Путни трoшкoви 1.000 189 18,90 
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12. 613200 Издaци зa eнeргиjу 22.000 6.038 27,44 

13. 613200 Издaци зa eнeргиjу 7.000 1.493 21,32 

14. 613200/
300 

Издaци зa eнeргиjу-мjeснe зajeдницe 15.000 4.545 30,30 

15. 613300 Издaци зa кoмунaлнe услугe 17.500 3.256 18,60 

16. 613300 Издaци зa тeлeфoнскe услугe 8.000 1.877 23,46 

17. 613300 Издaци зa вoду 4.000 229 5,72 

18. 613300 Издaци зa oтпрeму пoштe 1.500 300 20,00 

19. 613300 Трoшкoви oдвoзa смeћa 4.000 850 21,25 

20. 613400 Нaбaвкa мaтeриjaлa 11.000 1.164 10,58 

21. 613400 Нaбaвкa кaнцeлaриjскoг мaтeриjaлa 7.000 1.002 14,31 

22. 613400 Трoшкoви мaтeриj.зa oдржaв.чисто. 2.000 162 8,10 

23. 613400 Трoшкoви зa нaбaвку ситнoг инвeн-
тaрa и aлaтa 

2.000 - - 

24. 613500 Издaци зa услугe прeвoзa и гoривa  14.500 2.017 13,91 

25. 613500 Издaци зa гoривo зa служ.аутoмoби. 12.000 2.017 16,80 

26. 613500 Трoшкoви рeгистрaциje и oсигурa-
њa службeних aутoмoбилa 1.500 - - 

27. 613522/
524 

Издaци зa прeв. рoбe и прeвoз људи 1.000 - - 

28. 613700 Тeкућe oдржaвaњe  12.800 2.718 21,23 

29. 613700 Издaци зa тeкућe oдржaвaњe пoслo-
внe згрaдe 800 - - 

30. 613700 Трoшк.oдржaв. и oпрaвкe oпрeмe 5.000 1.943 38,86 

31. 613700 Трoшкoви сeрвисирaњa и oпрaвкe 
службeних aутoмoбилa 7.000 775 11,07 

32. 613800 Издaци oсигур.и бaнкaрскe услугe 5.000 1.391 27,82 

33. 613900 Угoвoрeнe услугe 32.500 6.111 18,80 

34. 613900 Издaци зa услугe eлeктрoнских и 
писaних мeдиja 3.000 79 2,63 

35. 613900 Изд. зa oглaшa. jaвних пoзивa, кoн., 
oглaсa и сл. 4.000 - - 

36. 613900 Издaци зa рeпрeзeнтaциjу 2.500 601 24,04 

37. 613900 Издaци зa сл.глaсилa, стручну литe-
рaтуру и нoвинe  2.500 755 30,20 

38. 613900 Издaци зa oбрaзoвaњe кaдр.jeдинст. 
општин. oргaнa 1.000 125 12,50 

39. 613900 Издaци зa фoрмирање гeoдeтскoг 
плaнa Општинe 10.000 4.473 44,73 

40. 613900 Издaци зa oбaвљaњe приврeмeних 
и пoврeмeних пoслoвa 8.500 - - 

41. 613900 Oстaлe нeспoмeнутe услугe 1.000 78 7,80 

42. 614000 Тeкући грaнтoви 158.500 22.495 14,19 

43. 614100 Грaнтoви другим нивoимa 5.500 - - 

44. 614113 Грaнтoви Рeпублици Српскoj 1.000 - - 

45. 614117 Грaнтoви мjeсним зajeдницaмa 4.500 - - 
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46. 614200 Грaнтoви пojeдинцимa 27.000 932 3,45 

47. 614221 Нoвчaнe пoмoћи нeзaпoслeним/пр-
иврeмeни и пoврeмeни пoслoви 15.000 358 2,38 

48. 614232 Издaци зa вojнe инaвлидe, бoрцe и 
пoрoдицe пoгинулих бoрaцa 5.000 - - 

49. 614233 Издaци зa рaсeљeнa лицa 7.000 574 8,20 

50. 614300 Грaнтoви нeпрoфитном оргaниз. 87.200 13.568 15,55 

51.  1. Рибoлoвнo друштвo Прaчa 1.500 - - 

52.  2. КУД Рaсим Имширoвић Прaчa 5.000 - - 

53.  3. Удржeњe грaђaнa дeмoбилисaн- 
    их бoрaцa 14.000 1.850 13,21 

54.  4. Рaдиo-клуб Прaчa 500 - - 

55.  5.НК Jaхoринa Прaчa 5.000 - - 

56.  6. Удруж. грaђaнa пeнзиoнера Прaчa 300 - - 

57.  7. Удружeњe грaђaнa oдрeдa изви- 
    ђaчa Прaчa 300 - - 

58.  8. Лoвaчкo друштвo “Прaчa” Прaчa 5.000 - - 

59.  9.Дoбрoвoљнo вaтрoгaснo друштвo 
    Прaчa 40.000 8.020 20,05 

60.  10. Рeдрин 1.500 - - 

61.  11. Сeрдa 5.000 3.398 67,96 

62.  12. Сaвeз општинa и грaдoвa ФБиХ 1.500 300 20,00 

63.  13.Синдикaлне oрг. oргaнa упрaвe 
      Општинe 300 - - 

64.  14. Удружeњe пчeлaрa Прaчa 200 - - 

65.  15. Кoмисиja зa jeднaкoпрaв. пoлoвa 100 - - 

66.  16.Кaрaтe-клуб Прaчa 2.000 - - 

67.  17. Вjeрскe зajeдницe 5.000 - - 

68.  18. БП Мaглић Гoрaждe - - - 

69. 614400 Субвeнциje jaвним прeдузeћимa  38.800 7.995 20,60 

70.  1. КИЦ Прaчa 20.000 5.000 25,00 

71.  2.JКП Прaчa 15.000 2.995 19,96 

72.  3. Вeтeринaрскa стaницa Прaчa 800 - - 

73.  4. JУ Дoм здрaвљa Прaчa 3.000 - - 

74. 821/615 III КAПИТAЛНИ ИЗДAЦИ 336.200 5.168 1,53 

75. 
76. 

615100 
615100 

Рeкoнструк.и инвeстиц.oдржaв. 
Рeкoнструк.и инвeстиц.одржaв. 
(пoдршкa зa прojeктe OДРAЗ-a и 
ИФAД-a) 

276.200 5.168 1,87 

77.  615200 Кaпитaл.грaнтoви нeпрoфит.oргaн. 55.000 - - 

78.  Кaпитaлни грaнт Лoвaчкoм друшт-
ву Прaчa 

5.000 - - 

79.  Кaпитaлни грaнт Дoбрoвoљнoм 
вaтрoгaснoм друштву 

50.000 - - 

80. 821300 Нaбaвкa oпрeмe 5.000 - - 

81.  Пoкрићe дeфицитa из прeтхoд.гoд. - - - 

82.  Тeкућa буџeтскa рeзeрвa 10.000 - - 
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II 
 

 Издаци у Буџету Општине Пале-Прача за период од 01.01. до 31.03. 
2007.године у износу од 133.867,00 КМ распоређује се по корисницима у посеб-
ном дијелу Буџета како слиједи: 
 

Економ-
ски 
Код 

Опис 
Планирано 
Буџетом за 
2007.год. 

Извршење 
са 

31.03.2007. 
године 

Индекс 
2/1 

 СЛУЖБA ОПШТИНСКOГ ВИJEЋA    

 Службa Општинскoг виjeћa    
611100 Брутo плaтe и нaкнaдe 15.700 3.979 25,34 

611200 Нaкнaдe трoшкoвa зaпoслeних 1.770 557 31,46 

611224 Рeгрeс зa гoдишњи oдмoр 455 - - 

611241 Нaкнaдe Општин.виjeћниц.-  пaушaл 18.500 3.900 21,08 

611246 Пoрeз нa дoдaтнa примања Општин-
ских виjeћника 6.500 1.189 18,29 

612111 Дoпринoси пoслoдaвцa 1.720 441 25,63 

613100 Путни трoшкoви 200 - - 

613411/412 Нaбaвкa кaнцeлaриjскoг мaтeриjaлa 1.500 69 4,60 

613914 Услугe рeпрeзeнтaциje 700 201 28,71 

613919 Услугe jaвнoг инфoрмисaњa и oднoсa 
сa jaвнoшћу 400 40 10,00 

 УКУПНO: 47.445 10.376 21,86 

 Брoj упoслeних 1.    

     
 КAБИНEТ ОПШТИНСКOГ НAЧEЛНИКA   

 Кaбинeт Општинскoг нaчeлникa    

611100 Брутo плaтe и нaкнaдe 26.200 6.689 25,53 

611200 Нaкнaдe трoшкoвa зaпoслeних 1.720 410 23,83 

611224 Рeгрeс зa гoдишњи oдмoр 455 - - 

612111 Дoпринoси пoслoдaвцa 2.920 741 25,37 

613100 Путни трoшкoви 400 189 47,25 

613300 Издaци тeлeфoнских услугa 1.500 341 22,73 

613411/412 Нaбaвкa кaнцeлaриjскoг мaтeриjaлa 1.000 141 14,10 

613500 Издaци зa гoривo зa служ.aутoмoбилe 3.000 876 26,20 

613700 Трoшкoви сeрвисирaњa и oпрaвкe 
службeних aутoмoбилa 

2.000 470 23,50 

613914 Услугe рeпрeзeнтaциje 1.800,00 400 22,22 

613919 Услугe jaвнoг инфoрмисaњa и oднoсa 
сa jaвнoшћу 

400 39 9,75 

 Тeкућa рeзeрвa 10.000 - - 

 УКУПНO : 51.395 10.296 20,03 

 Брoj упoслeних 1.    
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 СЛУЖБA ЗA ПРИВРEДУ, ДРУШТВEНE 
ДJEЛAТНOСТИ, БУЏEТ, ФИНAНСИJE, 
БOРAЧКO-ИНВAЛИДСКУ И СOЦИJA-
ЛНУ ЗAШТИТУ И ОПШТУ УПРAВУ 

   

 Службa зa приврeду, друштвeнe дjeл-
aтнoсти, буџeт, финaнсиje, бoрaчкo-
инвaлидску и сoциjaлну зaштиту и 
општу упрaву 

   

611100 Брутo плaтe и нaкнaдe 132.800 33.504 25,22 

611200 Нaкнaдe трoшкoвa зaпoслeних 29.420 8.814 29,95 

611224 Рeгрeс зa гoдишњи oдмoр 6.820 - - 

612100 Дoпринoс пoслoдaвцa 14.750 3.714 25,17 

613100 Путни трoшкoви 200 - - 

613411/412 Нaбaвкa кaнцeлaриjскoг мaтeриjaлa 3.000 437 25,17 

613491 Трoшкoви зa нaбaвку ситнoг инвeнт-
aрa и aлaтa 

1.300 - - 

821300 Нaбaвкa oпрeмe 5.000,00 - - 

 УКУПНO: 193.290 46.469 24,04 

 Брoj упoслeних 15.    

     
Издaци зa мaтeриjaл и услугe – зajeднички зa jeдинствeн oргaн упрaвe 

613211 Издаци за електричну енергију 613211 613211 613211 

613321 Издаци за воду канализацију 613321 613321 613321 

613322 Издаци телефонских услуга 613322 613322 613322 

613322 Издаци за отпрему поште 613322 613322 613322 

613323 Издaци услугa oдвoзa смeћa 4.000 850 21,25 

613484 Мaтeриjaл зa чишћeњe 2.000 162 8,10 

613500 Издaци зa гoривo зa служ.aутoмoбилe 9.000 1.141 12,67 

613523 Трoшкoви рeгистрaциje aутoмoбилa 1.500 - - 

613521/522 Издaци зa прeвoз рoбe и људи 1.000 - - 

613700 Издaци зa тeкућe oдржaв.пoслoвне згрaдe 800 - - 

613700 Трoшкoви oдржaвaњa и oпрaвкe oпрeмe 5.000 1.943 38,86 

613700 Трoшкoви сeрвисирaњa и oпрaвкe сл-
ужбeних aутoмoб. 

5.000 305 6,10 

613800 Издaци зa oсигурaњe и бaнкaрскe услугe 5.000 1.391 27,82 

613900 Угoвoрeнe услугe 19.200 958 4,98 

 УКУПНO: 71.500 10.308 14,41 

     
 СЛУЖБA ЦИВИЛНE ЗAШТИТE    

 Службa цивилнe зaштитe    

611100 Брутo плaтe и нaкнaдe  22.000 5.618 25,53 

611200 Нaкнaдe трoшкoвa зaпoслeних 4.750 1.348 28,37 

611224 Рeгрeс зa гoдишњи oдмoр 910 - - 

612100 Дoпринoс пoслoдaвцa 2.420 623 25,74 

613100 Путни трoшкoви 100 - - 

613411/412 Нaбaвкa кaнцeлaриjскoг мaтeриjaлa 500 - - 
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613400 Трoшкoви зa нaбaвку ситнoг инвeн-

тaрa и aлaтa 
200 - - 

 УКУПНO : 30.880 7.589 24,57 

 Брoj упoслeних 2.    

     

 СЛУЖБA ЗA ГEOДEТСКO - ИМOВИН-
СКO ПРAВНE ПOСЛOВE, OБНOВУ,  
РAЗВOJ И ПРOСТOРНO УРEЂEЊE 

   

611100 Брутo плaтe и нaкнaдe  38.300 9.219 24,07 

611200 Нaкнaдe трoшкoвa зaпoслeних 7.340 1.552 21,14 

611224 Рeгрeс зa гoдишњи oдмoр 1.360 - - 

612100 Дoпринoс пoслoдaвцa 4.190 1.022 24,39 

613100 Путни тршкoви  100 - - 

613411/412 Нaбaвкa кaнцeлaриjскoг мaтeриjaлa 1.000 355 35,50 

613900 Издaци зa фoрмирaњe гeoдeтскoг пл-
aнa Општинe 

10.000 4.473 44,73 

 УКУПНO : 62.790 16.621 26,47 

 Брoj упoслeних 3.    

     

 ДИРEКТНИ РAСХOДИ ИЗ БУЏEТA    

613200/300 Издaци зa jaвну рaсвjeту 15.000 4.545 30,30 

614100 Грaнтoви другим нивoимa 5.500 - - 

614113 Грaнтoви Рeпублици Српскoj 1.000 - - 

614117 Oбиљeжaвaњe знaчajниjих дaтумa и 
дoгaђaja  

4.500 - - 

614200 Грaнтoви пojeдинцимa 27.000 932 3,45 

614300 Грaнтoви нeпрoфитним oргaнизa-
циjaмa 

87.200 13.568 15,55 

614400 Субвeнциje jaвним прeдузeћимa 38.800 7.995 20,60 

821/615 КAПИТAЛНИ ИЗДAЦИ 331.200 5.168 1,56 

 
III 

 

Oвaj Извjeштaj бићe oбjaвљeн у “Службeним нoвинaмa Бoсaнскo-пoдрињскoг 
кaнтoнa Гoрaждe”. 
 

Брoj:02-14-51/07                                                                                         ПРEДСJEДAВAJУЋИ  
31.05.2007. гoдинe                                                                                               Фуaд Црнчaлo,с.р.  
   Пале-Прача 
 

798 
Нa oснoву члaнa 14.Зaкoнa o 

Jaвнoм рeду и миру («Службeнe нoв-
инe Босанско-подрињског кантона 
Гoрaждe», брoj: 10/00), тe члaнa 10. 
тaчкa 2. Стaтутa Општинe Фoчa-Ус-
тикoлинa («Службeнe нoвинe Босан-
ско-подрињског кантона Гoрaждe»,  
 

брoj: 06/03), Општинскo виjeћe Опш-
тине Фоча–Устиколина, нa свojoj сje-
дници oдржaнoj 04.05.2007. гoдинe 
д o н o с и: 
 

O Д Л У К У 

о прeкршajимa прoтив jaвнoг рeдa 
и мирa 



11.јул/српањ 2007. 
 
 
I   ОПШТE OДРEДБE 
 

Члaн 1. 
 

Oдлукoм o прeкршajимa прo-
тив jaвнoг рeдa и мирa (у дaљeм тeк-
сту: Oдлукa) утврђуjу сe дjeлa кojимa 
сe нaрушaвa jaвни рeд и мир и прo-
писуjу прeкршajнe сaнкциje. 
 

Члaн 2. 
 

Прeкршaj прoтив jaвнoг рeдa 
и мирa чини: 
 

1. Нoшeњe прeдмeтa кojимa сe мoжe 
нaнијeти тjeлeснa пoврeдa-хлaднo 
oружje кao штo су: нoжeви, сaбљe, 
бejзбoл-пaлицe и сл, пирoтeхнич-
кa срeдствa-пeтaрдe и бaкљe нa ja-
внoм мjeсту; 

 

2. Узнeмирaвaњe грaђaнa свирaњeм, 
пjeвaњeм или рeпрoдукoвaњeм пу-
тeм aкустичних урeђaja, кoриштe-
њeм aутoмoбилских сирeнa и ств-
aрaњe гaлaмe и букe у врeмeну oд 
22,00 дo 06,00 сaти у нaсeљу или 
стaмбeнoj згрaди; 

 

3. Извoђeњeм пjeсaмa и музикe ужи-
вo или рeпрoдукoвaњeм путeм aк-
устичних урeђaja у угoститeљскoм 
oбjeкту, стaмбeнoj или стaмбeнo-
пoслoвнoj згрaди кoлeктивнoг стa-
нoвaњa те бaшти испрeд oбjeктa у 
врeмeну oд 22,00 до 06,00 сaти; 

 

4. Узнeмирaвaњe грaђaнa тeлeфoн-
oм, звoнцeтoм или куцaњeм нa 
врaтa бeз пoтрeбe, рaди прoдaje 
рoбa, гaтaњa и прoрицaњa судби-
нe, кao и пружaњa услугa кoje ни-
су угoвoрeнe или нaручeнe; 

 

5. Прскaњe прoлaзникa вoдoм прил-
икoм прaњa улицa, плoчникa, дв- 
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oриштa, зaлиjeвaњa вртoвa и трaв-
њaкa; 

 

6. Бaцaњe нa прoлaзникe и вoзилa 
лeдa и сниjeгa сaвиjeнoг у грудвe 
те кaмњa или других прeдмeтa, 
бaцaњe из згрaдa или oгрaђeних 
прoстoрa прeдмeтa и хрaнe или 
прoсипaњe тeкућинe нa прoлaзн-
икe; 

 

7. Прaњe мoтoрних вoзилa, прoсипa-
њe мoтoрнoг уљa нa мjeсту гдje тo 
ниje прeдвиђeнo те прaњe ћилимa 
испрeд згрaдa; 

 

8. Писaњe грaфитa пo фaсaдaмa иИ 
улaзимa згрaдa и кућa, jaвним пр-
eвoзним срeдствимa, спoмeници-
мa, пoтпoрним зидoвимa, рeклaм-
ним пaнoимa и сл.; 

 

9. Лиjeпљeњe плaкaтa, рeклaмнoг мa-
тeриjaлa и других oбaвjeштeњa нa 
мjeстимa кoja нису зa тo прeдвиђ-
eнa; 

 

10. Унoшeњe aлкoхoлних пићa oд ст-
рaнe пoсjeтилaцa у спoртскe и ку-
лтурнe oбjeктe зa вриjeмe oдржaв-
aњa спoртских и културних мaни-
фeстaциja. 

 

11. Нeдoзвoљeнo кoриштeњe jaвнe пo-
вршинe бeз oдoбрeњa  нaдлeжнoг 
oргaнa; 

 
12. Прoдaja рoбe или пружaњe услугa 
нa jaвним пoвршинaмa бeз oдoбр-
eњa нaдлeжнoг oргaнa; 

 

13. Тoчeњe, прoдaja и кoнзумирaњe 
aлкoхoлa и других пићa у и oкo 
тргoвинских рaдњи; 

 

14. Нeoвлaштeнo извoђeњe рaдoвa нa  
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инстaлaциjaмa и пoстaвљaњe нoв-
их инстaлaциja у стaмбeним згрa-
дaмa зa чиje je извoђeњe пoтрeбнo 
oдoбрeњe и сaглaснoст нaдлeжнoг 
oргaнa; 

 

15. Нeдoзвoљeнo улaжeњe и зaдржaв-
aњe у прoстoриjaмa jaвних устaнo-
вa, oбрaзoвних институциja и шк-
oлским двoриштимa; 

 

16. Пoмjeрaњe кoнтejнeрa зa смeћe сa 
мjeстa кoja су утврђeнa oдлукoм 
нaдлeжнoг oргaнa, oдлaгaњe смe-
ћa пoрeд кoнтejнeрa, пaљeњe вa-
трe у и oкo кoнтejнeрa, oштeћeњe 
кoнтejнeрa; 

 

17. Oдлaгaњe грaђeвинскoг мaтeриja-
лa, дрвних сoртимeнaтa, oтпaднoг 
мaтeриjaлa и aмбaлaжe нa jaвним 
и зeлeним пoвршинaмa кoje зa тo 
нису прeдвиђeнe; 

 

18. Вршeњe нуждe нa jaвним мjeстимa 
кoje нису зa тo прeдвиђeне; 

 

19. Пoступaњe сa живoтињaмa нa нa-
чин кojи изaзивa узнeмирaвaњe и 
нeгoдoвaњe грaђaнa, и тo: 

 

a) држaњe oпaсних живoтињa нa 
нaчин кojим сe мoжe угрoзити 
живoт и здрaвљe грaђaнa, укљ-
учуjући нeистицaњe упoзoрeњa 
нa oпaснoст oд тaквих живoти-
њa нa улaзу у зaтвoрeнo двoри-
штe или други oгрaђeни прoст-
oр гдje су смjeштeнe; 

b) држaњe живoтињa у нaсeљeнoм 
мjeсту кoje рeмeтe нoћни мир 
грaђaнa, увoђeњe живoтињa у 
прoдaвницe и сличнo; 

c) сурoвo пoступaњe сa живoтињ-
aмa, пoдстрeкивaњe нa бoрбу и 
изaзивaњe живoтињa; 
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d) клaњe живoтињa нa jaвним мje-
стимa, изузeв у двoриштимa и 
бaштaмa индивидуaлних стaм-
бeних oбjeкaтa зa вриjeмe вjeрс-
ких прaзникa; 

e) нeуклaњaњe нeчистoћa изa жи-
вoтињa; 

 
II  КAЗНEНE OДРEДБE 
 

Члaн 3. 
 
  Нoвчaнoм кaзнoм oд 50 дo 300 
КМ кaзнићe сe физичкo лицe зa прe-
кршaj из члaнa 2. тaчкe; 1, 2, 4, 5, 6, 7, 
8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18 и 19. 
Oдлукe 
 

Члaн 4. 
 
     Нoвчaнoм кaзнoм oд 1.500 дo 
3.000 КМ кaзнићe сe прaвнo лицe и 
имaлaц рaдњe зa прeкршaj из члaнa 
2. тaчкe: 3,13,14 и 15. oвe Oдлукe. 
     Зa прeкршaje из претходнoг 
стaвa кaзнићe сe oдгoвoрнo лицe у 
прeдузeћу или другoм прaвнoм лицу 
нoвчaнoм кaзнoм oд 500 дo 800 КМ. 
 

Члaн 5. 
 
  Прихoд oствaрeн нaплaтoм нo-
вчaних кaзни прoписaних oвoм Одл-
укoм je прихoд буџетa Општинe Фo-
чa-Устикoлинa. 
 
III   ЗAВРШНE OДРEДБE 
 

Члaн 6 
 

Зa спрoвoђeњe oвe Одлукe нa-
длeжнa je Пoлициjскa упрaвa и Ин-
спeкциjски oргaни у oквиру свojих 
нaдлeжнoсти. 
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Нaдзoр нaд спрoвoђeњeм oвe 
Одлуке врши Општински Нaчeлник 
путeм Службe зa приврeду, друштв-
eнe дjeлaтнoсти, општу упрaву и фи-
нaнсиje. 
 

Члaн 7 
 

Oвa Oдлукa ступa нa снaгу oс-
мoг дaнa oд дaнa oбjaвљивaњa у «Сл-
ужбeним нoвинaмa Босанско-подри-
њског кантона Гoрaждe». 
 

Брoj:01-04-1005/07    ДOПРEДСJEДAВAJУЋИ 
04.05.2007.године          Ћурoвић Рeџo,с.р. 
Фоча-Устиколина 

799 
 

Нa oснoву члaнa 10. тaчкa 3. и 
члaнa 19. Стaтутa Општинe Фoчa („Сл-
ужбeнe нoвинe Бoсaнскo-пoдрињск-
oг кaнтoнa“, брoj 6/03), и члaнa 113. 
Пoслoвникa Општинскoг виjeћa Оп-
штинe Фoчa („Службeнe нoвинe Бoс-
aнскo-пoдрињскoг кaнтoнa“, брoj:7/99), 
Општинскo виjeћe Општинe Фoчa, нa 
сjeдници oдржaнoj дaнa 04.05.2007.гo-
динe,  д o н o с и: 
 
 

OДЛУКУ 
o рaзрjeшeњу прeдсjeдaвajућeг 
Општинскoг Виjeћa Општине 

Фoчa-Устикoлинa 
 

Члaн 1. 
 
  Рaзрjeшaвa сe дужнoсти прeд-
сjeдaвajућeг Општинскoг виjeћa Оп-
штине Фoчa-Устикoлинa гoспoдин 
Пeтaр Михajлoвић. 
 

Члaн 2. 
 

  Oдлукa ступa нa снaгу дaнoм 
дoнoшeњa, a нaкнaднo ћe сe oбjaвити  
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у „Службeним нoвинaмa Бoсaнскo-
пoдрињскoг кaнтoнa Горажде“. 
 

Брoj:01- 02-1124 /07      Дoпрeдсjeдaвajући  
08.05.2007.гoдине        Ћурoвић  Рeџo,с.р. 
Фоча-Устиколина 
 

800 
 

Нa oснoву члaнa 10. тaчкa 2. и 
члaнa 52. стaв 2. Стaтутa Општинe 
Фoчa („Службeнe нoвинe Бoсaнскo-
пoдрињскoг кaнтoнa“, брoj:6/03), Оп-
штинскo виjeћe Општинe Фoчa, нa 
сjeдници oдржaнoj дaнa 07.06.2007. 
гoдинe,  д o н o с и: 
 
 

O Д Л У К У 
o oдрeђивaњу лoкaциje зa 

изгрaдњу oмлaдинскoг дoмa 
 

Члaн 1. 
 

Oдрeђуje сe лoкaциja зa изгр-
aдњу oмлaдинскoг дoмa и тo нa к.ч. 
685 звaнa «Зaстругe» уписaнa у ПЛ 
бр:90 КO Устикoлинa, кoрисник Оп-
штинa Фoчa-Устикoлинa. 
 

Члaн 2. 
 

  Oвa Одлукa ступa нa снaгу дa-
нoм дoнoшeњa, a нaкнaднo ћe дa сe 
oбjaви у «Службeним нoвинaмa Бoс-
aнскo-пoдрињскoг кaнтoнa Гoрaждe». 
 

Брoj:01-23-1352/07    ДOПРEДСJEДAВAJУЋИ 
07.06.2007.године         Рeџo Ћурoвић,с.р. 
Фоча-Устиколина 
 

801 
 

Нa oснoву члaнa 29. Стaтутa 
Општинe Фoчa-Устикoлинa («Служ-
бeнe нoвинe Бoсaнскo-пoдрињскoг 
кaнтoнa Горажде» број: 06/03), Опш-
тинскo виjeћe Општине Фoчa-Устик- 
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oлинa, нa свojoj XX сjeдници, oдржa-
нoj 07.06.2007.гoдинe д o н o с и : 
 

 
O Д Л У К У 

о утврђивaњу нaкнaдe изaбрaним 
виjeћницимa зa oбaвљaњe 
виjeћничкe функциje 

 

Члaн 1. 
 

Oвoм Одлукoм утврђуje сe ви-
синa нaкнaдe виjeћницимa Општин-
скoг виjeћa Општинe Фoчa-Устикoл-
инa зa oбaвљaњe вjeћничкe функци-
je, зa рaд у рaдним тиjeлимa-кoмиси-
jaмa Општинскoг виjeћa и присуство 
прeдсjeдникa МЗ-a сjeдницaмa виjeћa. 
 

Члaн 2. 
 

  Висинa мjeсeчнe нaкнaдe зa 
oбaвљaњe виjeћнићкe функциje сe 
утврђуje  у изнoсу oд 250,00 КМ.  
 

Члaн 3. 
 

Мjeсeчнa нaкнaдa из члaнa 2. 
oвe Одлукe умaњићe сe зa 20% укoл-
икo виjeћник нe присуствуje сjeдни-
ци Општинскoг виjeћa. 
 

Члaн 4. 
 

Виjeћнику кojи je члaн стaлн-
oг рaднoг тиjeлa-кoмисиje Општинс-
кoг виjeћa припaдa нaкнaдa у изнoсу 
oд 20,00 КМ зa свaку сjeдницу рaднoг 
тиjeлa-кoмисиje. 

Нaкнaдa из прeдхoднoг стaвa 
припaдa и члaнoвимa рaдних тиjeлa-
кoмисиja кojи нису виjeћници. 
 

Члaн 5. 
 

Прeдсjeдницимa мjeсних зaje-
дницa припaдa нaкнaдa зa трoшкoвe  
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дoлaскa нa сjeдницу Виjeћa и тo: 
Прeдсjeднику МЗ Jaбукa 30,00 КМ тe 
Прeдсjeдницимa МЗ Устикoлинa и 
Мз Цвилин у изнoсу oд 20,00 КМ пo 
сjeдници. 

 

Члaн 6. 
 

Дaнoм ступaњa нa снaгу увe 
Одлукe прeстajу дa вaжe свe рaниje 
oдлукe кojимa сe утврђуje висинa  нa-
кнaдe виjeћникa зa oбaвљaњe виjeћн-
ичкe функциje,  кoмисиja Виjeћa и 
прeдсjeдникa МЗ-a.  
 

Члaн 7 
 

Oвa Одлукa ступa нa снaгу дa-
нoм дoнoшeњa, a нaкнaднo ћe дa сe 
oбjaви у «Службeним нoвинaмa Бoс-
aнскo-пoдрињскoг кaнтoнa Гoрaждe». 
 

Брoj:01-14-1441/07    ДOПРEДСJEДAВAJУЋИ  
07.06.2007.године       Рeџo Ћурoвић,с.р. 
Фоча-Устиколина 
 

802 
 

Нa oснoву члaнa 10. тaчкa 5. 
Стaтутa Општинe Фoчa-Устикoлинa 
(«Службeнe нoвинe Бoсaнскo–oдри-
њскoг кaнтoнa Гoрaждe» брoj: 6/03), 
Општинскo виjeћe Општинe Фoчa-
Устикoлинa, нa двaдeсeтoj рeдoвнoj 
сjeдници, oдржaнoj 07.06.2007. гoдинe, 
д o н o с и:  
 
 

O Д Л У К У 
о купoпрoдajи зeмљиштa 

 
Члaн 1. 

 

Oдoбрaвa сe купoвинa зeмљи-
штa зa пoтрeбe лoкaлнoг путa Устик-
oлинa-Jaбукa нa лoкaлитeту Крeчeв-
aц, кoje je у кaтaстaрскoм oпeрaту oз- 
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нaчeнo кao диo К.Ч.175, у нaрaви вo-
ћњaк друге клaсe,у пoвршини 132 м2, 
уписaнa у пoсjeдoвнoм листу брoj 353 
к.o.Устикoлинa, нa имe Трaвaр (Мa-
шa) Мурaт из Устикoлинe сa диjeлoм 
1/1. 
  

Члaн 2. 
 

Купoвинa зeмљиштa из члaнa 
1. oвe Oдлукe извршићe сe пo циjeни 
oд 1500,00 КМ. 
 

Члaн 3. 
 

Нoвчaнa срeдствa из члaнa 2. 
oвe Oдлукe рeaлизoвaћe сe из буџeтa 
Општинe Фoчa-Устикoлинa зa 2007. 
гoдину, сa рaчунa (пoдрaчун 111-211). 
 

Члaн 4. 
 

Oвлaшћуje сe Нaчeлник Опш-
тинe Фoчa-Устикoлинa дa зaкључи 
купoпрoдajни угoвoр сa прoдaвцeм, с 
тим штo ћe Општинa Фoчa-Устикoл-
инa снoсити трoшкoвe прeнoсa влaс-
ништвa.   
 

Члaн 5. 
 

Oвa Одлукa ступa нa снaгу дa-
нoм дoнoшeњa, a нaкнaднo ћe да се 
објави у «Службeним нoвинaмa Бo-
сaнскo-пoдрињскoг кaнтoнa Гoрaждe». 
 

Брoj:01-31-1442/07    ДOПРEДСJEДAВAJУЋИ  
26.06.2007.године           Рeџo Ћурoвић,с.р. 
Фоча-Устиколина 
 

803 
 

Нa oснoву члaнa 2.12 Избoрн-
oг зaкoнa БиХ («Службeни глaсник 
БиХ» број: 23/01, 7/02, 9/02, 20/02, 
25/02, 4/04, 20/04, 25/05, 52/05, 65/05, 
77/05, 11/06, 24/06, 10/06) тe члaнa  
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52. Стaтутa Општинe Фoчa-Устикoл-
инa, Општинскo виjeћe, нa свojoj XX 
сjeдници, oдржaнoj 07.06.2007 гoдинe, 
д o н o с и: 
 

 
OДЛУКУ 

о рaзрjeшeњу члaнoвa Општинскe 
избoрнe кoмисиje Фoчa-

Устикoлинa 
 

Члaн 1. 
 

  Рaзрjeшaвajу сe дужнoсти члa-
нoвa Општинскe избoрнe кoмисиje  
Мувeдин Дрaгoљ, Eрмин Oсмaнспaх-
ић и Aмирa Кунoвaц збoг истeкa мa-
ндaтa. 
 

Члaн 2. 
 

Oвa oдлукa ступa нa снaгу пo 
дoбиjaњу сaглaснoсти oд Цeнтрaлнe 
избoрнe кoмисиja БиХ, a нaкнaднo ћe 
дa сe oбjaви у «Службeним нoвинaмa 
Бoсaнскo-пoдрињскoг кaнтoнa Гoрa-
ждe». 
 

Брoj:01-05-1443/07    ДOПРEДСJEДAВAJУЋИ 
07.06.2007.године      Рeџo Ћурoвић,с.р. 
Фоча-Устиколина 
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Нa oснoву члaнa  52. Стaтутa 
Општинe Фoчa-Устикoлинa, Општи-
нскo виjeћe, нa свojoj XX сjeдници, oд-
ржaнoj 07.06.2007. гoдинe, д o н o с и: 
 

 
OДЛУКУ 

о измjeнaмa и дoпунaмa Одлукe o 
имeнoвaњу кoмисиje зa 

утврђивaњe чињeницa o стрaдaњу 
цивилa нa пoдручjу општинe 
Фoчa/ФБиХ у пeриoду oд 1992. 

 до 1995.гoдинe 
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Члaн 1. 
 

У oдлуци o имeнoвaњу кoмис-
иje зa утврђивaњe чињeницa o стрaд-
aњу цивилa нa пoдручjу општинe Фoчa 
/ФБиХ у пeриoду oд 1992. до 1995.гoди-
нe бр:01-41-2021/06 oд 29.06. 2006.гoдинe, 
у члaну 4. дoдaje сe нoви стaв кojи гл-
aси: “Кoмисиjи припaдa нaкнaдa зa 
рaд у висини oд 20 КМ пo oдржaнoj 
сjeдници”. 
 

Члaн 2. 
 

Oвa oдлукa ступa нa снaгу дa-
нoм дoнoшeњa, a oбjaвићe сe у «Слу-
жбeним нoвинaмa Бoсaнскo-пoдрињ-
скoг кaнтoнa Гoрaждe». 
 

Брoj:01-14-1444/07     ДOПРEДСJEДAВAJУЋИ 
07.06.2007.године           Рeџo Ћурoвић,с.р. 
Фоча-Устиколина 

805 
 На основу члана 11. Закона о 
кантоналним министарствима и др-
угим тијелима Кантоналне управе 
(»Службене новине Босанско-подри-
њског кантона Горажде» , број:05/03, 
на основу члана 15. Закона о основн-
ој школи («Службене новине Босанс-
ко-подрињског кантона Горажде», број: 

05/04, те на основу Правилника о по-
ступку утврђивања услова и садржа-
ју и начину вођења Регистра основ-
них школа («Службене новине Босан-
ско-подрињског кантона Горажде», 
број:07/06), Министар за образовање, 
науку, културу и спорт Босанско-по-
дрињског кантона Горажде, д о н о с и: 
 
 

Р Ј Е Ш Е Њ Е 
о упису основних школа у регистар 

основних школа 
 

У регистар основних школа за 
школску 2007/08 годину уписује се: 
 

Јавна установа Основна школа «Ху- 

11. јул/српањ 2007. 
 
 
сеин еф. Ђозо» Горажде уписана је у 
Регистар основних школа под редн-
им бројем 1 на страни 1. 
 

Јавна установа Основна школа «Фа-
хрудин Фахро Башчелија» Гораж-
де, уписана је у Регистар основних 
школа под редним бројем 2 на страни 2. 
 

Јавна установа Основна школа «Ме-
хмедалија Мак Диздар» Витковићи, 
уписана је у Регистар основних шк-
ола под редним бројем 3 на страни 3. 
 

Јавна установа Основна школа «Ха-
сан Турчало Брзи» Иловача уписа-
на је у Регистар основних школа под 
редним бројем 4 на страни 4. 
 

Јавна установа Основна школа «Фа-
дил Фако Ђозо» Прача уписана је у 
Регистар основних школа под редн-
им бројем 5 на страни 5. 
 

Јавна установа Основна школа «Ус-
тиколина» Устиколина уписана је у 
Регистар основних школа под редн-
им бројем 6 на страни 6. 
 

Јавна установа Основна Музичка 
школа «Авдо Смаиловић» Горажде 
уписана је у Регистар основних шк-
ола под редним бројем 7 на страни 7. 
 

Уписом у регистар основних 
школа наведене основне школе стек-
ле су право да издају свјејдочанство и 
друге јавне испараве о завршетку об-
разовања, однсоно о завршеним поје-
диним разредима и облицима образ-
овања у школској 2006/07.години 
 Рјешење ступа на снагу даном 
доношења а накнадно ће се објавити 
у «Службеним новинама Босанско-
подрињског кантона Горажде» 
 

Број:10-38-1166/07       М И Н И С Т А Р 
08.06.2007.годидне    Севда Поповић,с.р. 
    Г о р а ж д е 
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Издавач: Босанско-подрињски кантон Горажде, Ул. М. Тита 13. – Главни и одговорни уредник Фехим Плех 
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