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На основу члана 24. Закона о 
Влади Босанско–подрињског кантона 
Горажде («Службене новине Босанско 
–подрињског кантона Горажде», број: 
5/03), члана 20. Закона о извршењу 
Буџета Босанско–подрињског канто-
на Горажде за 2009.годину («Службе-
не новине Босанско–подрињског кан-
тона Горажде», број:4/09) и Одлуке о 
обустављању извршења појединих ра-
схода и издатака у Буџету Босанско–
подрињског кантона Горажде за 2009. 
годину, број:03-14-647/09, а на пријед-
лог Министарства за финансије Боса-
нско–подрињског кантона Горажде, 
Влада Босанско–подрињског кантона 
Горажде, на својој 33. редовној сједни-
ци, одржаној  дана 31.08.2009. године, 
д о н о с и: 
 
 

О Д Л У К У 
о измјени приоритета за извршење 

Буџета Босанско-подрињског 
кантона Горажде 

 
 
 
 
 
 
 

 
 

Члан 1. 
 
 Овом Одлуком  врши се измјена 
приоритета за извршење Буџета Боса-
нско–подрињског кантона Горажде за 
2009.годину, утврђених у члану 20. За-
кона о извршењу Буџета Босанско–по-
дрињског кантона Горажде, на начин 
да се даје сагласност за доношење и пл-
аћање по сљедећим Одлукама које ће 
Влада Босанско–подрињског кантона Го-
ражде разматрати: 
 

- Одлука о давању сагласности за пла-
ћање рачуна број: 06-87-09 од 30.06 
2009.године; 

- Одлука о давању сагласности за пла-
ћање рачуна број: 06-103-09 од 31.07. 
2009.године; 

- Одлука о давању сагласности за пла-
ћање рачуна број: 01-1109000015 од 
07.07.2009.године; 

- Одлука о давању сагласности за пла-
ћање рачуна број: 01-1109-000013 од 
19.06.2009.године; 

- Одлука о исплати новчаних средста-
ва за подстицај у пољопривреди-пр- 
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оизводња у затвореном простору 
(пластеничка производња); 

- Одлука о одобравању једнократне 
новчане помоћи ЗЗ «Агроподри-
ње» за помоћ у санацији настале 
штете на плантажи јабуке у Расад-
нику; 

- Одлука о одобравању новчаних ср-
едстава ЈУ ОШ «Мехмедалија Мак 
Диздар» Витковићи за плаћање ра-
чуна број: 68-07/2009 фирми Топл-
инг д.о.о. Сарајево; 

- Одлука о исплати новчаних сред-
става ЈУ «Дом за стара и изнемогла 
лица» Горажде; 

- Одлука о плаћању адвокатских ус-
луга по тужбама из пасивног подб-
иланса; 

- Одлука о плаћању адвокатских ус-
луга и судских такси по тужбама из 
пасивног подбиланса. 

 
Члан 2. 

 

 Ова Одлука ступа на снагу да-
ном објављивања на службеној оглас-
ној табли Кантона, а накнадно ће да 
се објави у «Службеним новинама Бо-
санско–подрињског кантона Горажде». 
 

Број:03–14-1540/09             П Р Е М И Ј Е Р 
31.08.2009.године            Назиф Уручи,с.р. 
     Г о р а ж д е 
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На основу члана 24. Закона о 
Влади Босанско–подрињског кантона 
Горажде («Службене новине Босанско 
–подрињског кантона Горажде», број: 
5/03), Влада Босанско–подрињског ка-
нтна Горажде, на својој 34. редовној сј-
едници, одржаној дана 02.09.2009.год-
ине, д о н о с и: 
 

10. септембар/рујан 2009. 
 
 

О Д Л У К У 
о давању сагласности 

 Школском одбору ЈУ МСШ «Енвер 
Поздеровић» Горажде и Школском 

одбору СТШ «Хасиб Хаџовић» 
Горажде за упис ученика у I разред 

 
I 

 
Даје се сагласност  Школском од-

бору ЈУ МСШ «Енвер Поздеровић» Го-
ражде те Школском одбору ЈУ СТШ «Ха-
сиб Хаџовић» Горажде за упис ученика, 
који испуњавају услове уписа  по општ-
им критеријима, а који нису положили 
пријемни испит из једног наставног пр-
едмета, у I разред до максималног броја 
ученика у одјељењу по Педагошким ст-
андардима. 
 

II 
 

Одлука ступа на снагу даном об-
јављивања на службеној гласној табли 
Кантона, а накнадно ће да се објави у 
«Службеним новинама Босанско-подр-
ињског кантона Горажде». 
 

Број:03–38-1531/09                П Р Е М И Ј Е Р 
02.092009.године                 Назиф Уручи,с.р. 
     Г о р а ж д е 
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На основу члана 24. Закона о Вл-
ади Босанско–подрињског кантона Гор-
ажде («Службене новине Босанско–под-
рињског кантона Горажде» број: 5/03), 
а у складу  са чланом 2. Одлуке о усваја-
њу календара обиљежавања значајних 
догађаја и датума из одбрамбено-осло-
бодилачког рата 1992-1995.године у Бо-
санско-подрињском кантону Горажде 
број:01-02-33/2002 од 31.01.2002.године, 
Влада Босанско–подрињског  кантона Го- 
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ражде, на својој 34. редовној сједници, 
одржаној дана 02.09.2009.г., д о н о с и: 
 
 

О Д Л У К У 
о именовању  Одбора  

за обиљежавање значајних  
догађаја и датума из одбрамбено-
ослободилачког рата 1992-1995. 
година у Босанско- подрињском 

кантону Горажде 
 

Члан 1. 
 

Овом Одлуком именује се Одб-
ор за обиљежавање значајних догађа-
ја и датума из одбрамбено-ослободи-
лачког рата 1992-1995.година у Босан-
ско-подрињском кантону Горажде у 
сљедећем саставу: 
 

1. Топаловић Неџад     - предсједник 
2. Сијерчић Абдуселам             - члан 
3. Тутић Јусуф                              - члан 
4. Хаџић Дервиш                         - члан 
5. Духовић Амир                          - члан 
6. Зирак Санид                             - члан 
7. Аџем Џевад                               - члан 
8. Чоло Јусо                                    - члан 
9. Драгољ Муведин                     - члан  
 

Члан 2. 
 

Одбор у горе наведеном саста-
ву именује се на период од четири го-
дине, а  задужује се  да проводи акти-
вности на изради плана и програма  
обиљежавања значајних догађаја и да-
тума усвојених Одлуком Скупштине 
Босанско-подрињског кантона Гораж-
де, које ће доставити  Влади Босанско-
подрињског кантона Горажде, те исте 
по одобрењу  Владе реализирати. 
 

Члан 3. 
 

О свом раду и планираним ак- 
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тивностима Одбор ће посредством пр-
едсједника Одбора извјештавати Прем-
ијера Босанско-подрињског кантона Го-
ражде и истом је директно одговоран. 
                                                

Члан 4. 
 

Ова Одлука ступа на снагу  дан-
ом објављивања на службеној табли Ка-
нтона, а накнадно ће да се објави у «Сл-
ужбеним новинама Босанско–подрињс-
ког кантона Горажде». 
 

Број:03–05-1542/09                 П Р Е М И Ј Е Р 
02.092009.године                 Назиф Уручи,с.р. 
     Г о р а ж д е 
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На основу члана 24. Закона о Вл-
ади Босанско-подрињског кантона Гор-
ажде («Службене новине Босанско-под-
рињског кантона Горажде», број:5/03) 
и Програма утрошка средстава «Субве-
нције  јавним  предузећима», број:04–14 
-1152-2/09 од 24.04.2009.године  («Служ-
бене новине Босанско–подрињског  кан-
тона Горажде» број:6/09), утврђеног Бу-
џетом Министарства за привреду Боса-
нско–подрињског кантона Горажде за  
2009.годину и Правилника  о изворима 
средстава, условима,начину и поступку  
додјеле средстава по Програму «Субве-
нције јавним предузећима за 2009.годи-
ну» са упутством о раду комисије, број: 
04-14-1152-3/09 од 06.05.2009.године, Вла-
да Босанско-подрињског кантона Гора-
жде, на својој 35. редовној сједници, од-
ржаној дана 07.09.2009.год., д о н о с и: 
 
 

О Д Л У К У 
о  додјели   новчаних  средстава  јавним  
предузећима по  Програму  «Субвенције  
јавним  предузећима  за  2009. годину»  

утврђених у Муџету  Министарства  
 за  привреду Босанско–подрињског  

кантона  Горажде 
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Члан 1. 

 
Овом Одлуком  врши се  додје-

ла новчаних средстава јавним  преду-
зећима по Програму «Субвенције  јав-
ним предузећима за 2009.годину» утв-
рђених у Буџету Министарства за пр-
ивреду Босанско–подрињског  канто-
на Горажде, према Јавном натјечају за 
одабир корисника средстава «Субвен-
ције јавним предузећима за 2009.годи-
ну» од 08.06.2009.године у укупном из-
носу од  85.000,00  КМ  и  то:   
 

1. ЈП РТВ Горажде ...........12.142,88  КМ 

2. ЈП „Културно–инфор- 
     мативни центар“д.о.о. 
     Прача Радио Прача  .....9.107,16  КМ 
3. Јавно предузеће за  
     комуналне услуге  
    „6. март“ Горажде.........21.250,04  КМ 

4. Јавно стамбено ком- 
     унално грађевинско   
     и услужно предузеће  
    „Прача“ д.о.о.  Прача...13.660,74  КМ 
5. ЈП „Ветеринарска   
     станица“ д.о.о.  
     Горажде ..........................10.625,00  КМ 
6. ЈП „Босанско–под- 
     рињске  шуме“ д.о.о. 
     Горажде ..........................18.214,32  КМ 
 

Члан 2. 
 
 Задужује се Министартсво за  
привреду Босанско–подрињског кан-
тона Горажде да формира комисију 
која ће координирати активности  ко-
рисника средстава у реализацији апл-
ицираних и  подржаних пројеката и 
програма, те вршити надзор утрошка 
средстава  кроз  обиласке  на  терену.  
 Комисија из става 1. овог чла-
на ће вршити контролу утрошка  сре- 
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дстава  све до коначног утрошка  о  че-
му ће тромјесечно  извјештавати  Владу  
Босанско–подрињског кантона Гораж-
де, а на крају утрошка средстава ће сач-
инити коначан извјештај о реализацији  
утрошених  средстава.  

 
Члан 3. 

  
 Задужују  се  јавна  предузећа  из  
члана 1. ове  Одлуке да  након  утрошка  
средстава доставе Министарству за  пр-
ивреду Босанско–подрињског  канотна 
Горажде извјештај о утрошеним средс-
твима сходно подржаним пројектима  и  
програмима.  
 

Члан 4. 
 

За реализацију ове Одлуке заду-
жују  се  Министарство  за  привреду  и  
Министарство  за финансије  Босанско–
подрињског кантона Горажде, а средст-
ва обезбиједити из Буџета Министарс-
тва за  прирведу  Босанско–подрињског 
кантона Горажде, економски код 614400 
- Субвенције  јавним  предузећима. 
 

Члан 5. 
   

Одлука ступа на снагу даном об-
јављивања на службеној огласној табли 
Кантона, а накнадно ће да се објави у 
«Службеним новинама Босанско-подр-
ињског кантона Горажде». 
  

Број:03–14-1552/09                П Р Е М И Ј Е Р                                                                   
07.09.2009.године               Назиф  Уручи,с.р.    
    Г о р а ж д е 
 

786 
 

На основу члана 24. Закона о Вл-
ади Босанско–подрињског кантона Гор-
ажде («Службене новине Босанско–под- 
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рињског кантона Горажде», број:5/03) 
и Одлуке Скупштине Босанско–подр-
ињског кантона Горажде број: 01-14-
464/09 од 19.05.2009.године, о усвајању 
Програма «Подстицаји за пољоприв-
реду» за 2009.годину утврђене Буџет-
ом Босанско–подрињског кантона Го-
ражде за 2009.годину, Влада Босанско 
–подрињског кантона Горажде, на св-
ојој 35. редовној сједници, одржаној да-
на 07.09.2009.године, д о н о с и: 
 
 

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

производња стрних жита  
(пшеница, раж, јечам, зоб, хељда) 

 
Члан  1. 

 

Овом Одлуком одобравају се 
новчана средства за исплату подсти-
цаја у пољопривреди производња ст-
рних жита (пшеница, раж, јечам, зоб, 
хељда)  у износу од 5.422,80 КМ. 
 

Члан 2. 
 

Саставни дио ове Одлуке је та-
беларни приказ имена фармера који 
су остварили право на подстицај са 
висином појединачних износа и то 
како слиједи: 
 
 

1. Дреца Хаџан             319,80 КМ                    
2. Брига Муниб               105,00 КМ 
3. Халиловић Ешеф              75,00 КМ 
4. Друговац Разија         102,00 КМ  
5. Башић Неџиб              120,00 КМ 
6. Јовановић Неџо        180,00 КМ 
7. Турковић Расим           60,00 КМ 
8. Беговић Светко           405,00 КМ 
9. Брдарић Мирсад           150,00 КМ 
10. Хоџић Хусеин           123,00 КМ 
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11. Хоџић Ферид               300,00КМ 
12. Омеровић Сулејман   135,00КМ 
13. Муминовић Сафет        180,00КМ 
14. Раџо Џевад               90,00КМ 
15. Агановић Неџиб      156,00КМ 
16. д.о.о.»Браћа Каровић» 1.380,00КМ 
17. Исовић Бехка              552,00КМ 
18. Дроца Добрислав        510,00КМ 
19. Мутапчић Мехмед        75,00КМ 
20. Пљеваљчић Недељко  225,00КМ 
21. Ченгић Един                   90,00КМ 
22. Беговић Раденко          90,00КМ 
 

Члан 3. 
 

За реализацију ове Одлуке заду-
жује се Министарство за привреду и Ми-
нистарство за финансије, а средства  обе-
збиједити из Буџета Министарства за 
привреду са економског кода 614400-
ХАП 002 –подстицаји пољопривредн-
ој производњи. 
 

Члан 4. 
 

Одлука ступа на снагу даном об-
јављивања на службеној огласној табли 
Кантона, а накнадно ће да се објави у 
«Службеним новинама Босанско–подри-
њског кантона  Горажде». 
                         

Број:03–14-1657/09                 П Р Е М И Ј Е Р                                                                    
07.09.2009.године               Назиф  Уручи,с.р.                  
     Г о р а ж д е 
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На основу члана 24. Закона о Вл-
ади Босанско-подрињског кантона Гор-
ажде («Службене новине Босанско–под-
рињског кантона Горажде», број:5/03) 
и Одлуке Скупштине Босанско–подри-
њског кантона Горажде број:01-14-464/09 
од 19.05.2009.године, о усвајању Прогр-
ама «Подстицаји за пољопривреду» за  
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2009.годину утврђене Буџетом Босан-
ско–подрињског кантона Горажде за 
2009.годину, Влада Босанско–подрињ-
ског кантона Горажде, на својој 35. ре-
довној сједници, одржаној дана  07.09. 
2009.године, д о н о с и: 
 
 

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

производња у затвореном простору 
(пластеничка производња) 

 
Члан 1. 

 
Овом Одлуком одобравају се 

новчана средства за исплату подстиц-
аја у пољопривреди – производња у за-
твореном простору (пластеничка про-
изводња ) у износу од  7.886,00 КМ. 
 

Члан 2. 
 

Саставни дио ове Одлуке је та-
беларни приказ имена фармера који 
су остварили право на подстицај са 
висином појединачних износа и то 
како слиједи: 
 
1. Хоџић Мехмед          523,00  КМ 
2. Хубјер Нермина              1.012,00 КМ 
3. Брајловић Хусеин              1.40000 КМ 
4. Поповић Тарик                      410,00 КМ 
5. Хањалић Исмет     524,00 КМ  

6. Бећирбашић Фуад              610,00 КМ 

7. Шаховић Јасмина        1.148,00 КМ 
8. Угљеша Нурудин 414,00 КМ 
9. Чоло Омер   552,00 КМ 
10. Дреца Хаџан              439,00 КМ 
11. Чаврк Ејуб                         428,00 КМ 
12. Мујезиновић Незир            426,00 КМ 
 

 

10. септембар/рујан 2009. 
 

 
Члан 3. 

 

За реализацију ове Одлуке заду- 
жују се Министарство за привреду и 
Министарство  за финансије, а средства  
обезбиједити из Буџета Министарства 
за привреду са економског кода 614400-
ХАП 002 – подстицаји пољопривред-
ној производњи. 
 

Члан 4. 
 

Одлука ступа на снагу даном об-
јављивања на службеној огласној табли 
Кантона, а накнадно ће да се објави у 
«Службеним новинама Босанско–под-
рињског кантона  Горажде». 
 

Број:03–14-1558/09               П Р Е М И Ј Е Р                                                                      
07.09.2009.године              Назиф  Уручи,с.р. 
    Г о р а ж д е 
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На основу члана 24. Закона о Вл-
ади Босанско–подрињског кантона Гор-
ажде («Службене новине Босанско-под-
рињског кантона Горажде», број: 5/03), 
и Одлуке Скупштине Босанско–подри-
њског кантона Горажде број:01-14-464/09. 
од 19.05.2009.године, о усвајању Програ-
ма «Подстицаји за пољопривреду» за 
2009.годину, Влада Босанско–подрињс-
ког кантона Горажде, на својој 35. редо-
вној сједници, одржаној дана 07.09.2009. 
године, д о н о с и: 

 
 

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

друштава 
 
 
 



10. септембар/рујан 2009. 
 

 
Члан 1. 

 
Овом Одлуком даје се сагласн-

ост Министарству за привреду Босан-
ско–подрињског кантона Горажде да 
исплати новчана средства за подстиц-
ај у пољопривреди – подстицај за др-
жање пчелињих друштава у износу 
од 17.630,00 КМ. 
 

Члан 2. 
 

Саставни дио ове Одлуке је та-
беларни приказ пољопривредних пр-
оизвођача који су остварили право на 
подстицај са висином појединачних 
износа како слиједи: 
 
1. Халиловић Хусеин     320,00 КМ 
2. Ваљевчић Халил      1.020,00 КМ 
3. Субашић Синан 320,00 КМ  
4. Мујезиновић Јасмин 500,00 КМ  
5. Зупчић Салих    450,00 КМ  
6. Пељто Хајрудин         400,00 КМ     
7. Бећирспахић Алмир    550,00 КМ 
8. Чаушевић Фадил    500,00 КМ   
9. Зупчић Сеад    310,00 КМ     
10. Жуга Сувад    420,00 КМ     
11. Вранешић Хасиб        440,00 КМ     
12. Кунто Рифет    350,00 КМ 
13. Дељо Рехад 570,00 КМ     
14. Чоло Омер      510,00 КМ     
15. Кулашинац Тиџа      540,00 КМ     
16. Муховић Зијад   210,00 КМ 
17. Гушо Мирсад    240,00 КМ  
18. Дељо Сулејман   350,00 КМ 
19. Мирвић Мевлида   360,00 КМ  
20. Мулахметовић Шахзо  590,00 КМ  
21. Џака Алија  450,00 КМ    
22. Машћ Елмир    310,00 КМ 
23. Плех Ибро  360,00 КМ    
24. Муратспахић Неџад  340,00 КМ    
25. Халиловић Халим  630,00 КМ    
26. Лепеница Хамед  310,00 КМ    
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27. Заимовић Мухамед  310,00 КМ  
28. Ћосовић Фахро   320,00 КМ 
29. Канлић Амел  630,00 КМ 
30. Суљовић Ибро   540,00 КМ  

31. Боровац Бего    300,00 КМ 
32. Кадрић Менсур  300,00 КМ 
33. Спаховић Халил   320,00 КМ 
34. Хето Мујо      250,00 КМ 
35. Д.О.О „Барса“   800,00 КМ 
36. Палдум Адем    440,00 КМ 

37. Хамзић Фадил    330,00 КМ 
38. Бездроб Изет  310,00 КМ 

39. Оковић Кемал 240,00 КМ 
40. Шабановић Енвер    400,00 КМ 
41. Милатовић Мирсад   450,00 КМ 

42. Форто Мерсудин   340,00 КМ 
 

Члан 3. 
 
              За реализацију ове Одлуке заду-
жују се Министарство за привреду и 
Министарство за финансије Босанско-
подрињског кантона Горажде, а средст-
ва ће се обезбиједити из Буџета Минис-
тарства за привреду са економског кода  
614400 - ХАП 002 - подстицај пољопри-
вредној производњи. 

 
Члан 4. 

             Одлука ступа на снагу даном об-
јављивања на службеној огласној табли 
Кантона, а накнадно ће да се објави у 
«Службеним новинама Босанско-подр-
ињског кантона Горажде». 
  

Број:03–14-1559/09                 П Р Е М И Ј Е Р                                                           
07.09.2009.године                Назиф Уручи,с.р. 
     Г о р а ж д е 
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На основу члана 24. Закона о Вл-
ади Босанско–подрињског кантона Гор-
ажде («Службене новине Босанско–под-
рињског кантона Горажде», број: 5/03)  
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и Одлуке  Скупштине Босанско–под-
рињског кантона Горажде број:01-14-
464/09 од 19.05.2009.године, о усвајању 
Програма о «Подстицаји за пољопри-
вреду» за 2009.годину утврђене Буџе-
том Босанско–подрињског кантона Го-
ражде за 2009.годину, Влада Босанско–
по дрињског кантона на својој 35.ред-
овној сједници, одржаној дана 07.09. 
2009.године, д о н о с и: 
 
 

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

одржавање воћњака  континенталног 
типа (садња 2005, 2006, 2007.година) 

 
Члан  1. 

 
Овом Одлуком одобравају се 

новчана средства за исплату подстиц-
аја у пољопривреди-одржавање во-
ћњака континенталног типа (садња 
2005, 2006, 2007. година) у износу од 
14.250,00 КМ. 
 

Члан 2. 
 

Саставни дио ове Одлуке је та-
беларни приказ имена фармера који 
су остварили право на подстицај са 
висином појединачних износа и то 
како слиједи: 
 
1. Халиловић Ешеф            750,00КМ 
2. Рамовић Мехемед     375,00КМ 
3. Буква Џевад             375,00КМ 
4. Имамовић Есад           450,00КМ 
5. Чоло Фадил                   525,00КМ 
6. Брдарић Мехо              450,00КМ 
7. Брдарић Мидхат            450,00КМ 
8. Ђозо Адмир                1.800,00КМ 
9. Фејзић Омер                 600,00КМ 
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10. Шехо Беско                 750,00КМ 
11. Каменица Селма        675,00КМ 
12. Лепеница Хазир           450,00КМ 
13. Ходо Менсур               900,00КМ 
14. Беговић Светко           750,00КМ 
15. Брига Едхем                 450,00КМ 
16. Имамовић Есад            750,00КМ 
17. Зец Суљо                              1.050,00КМ 
18. Топуз Хасан                 450,00КМ 
19. Османспахић Нурија      300,00КМ 
20. Мујезиновић Мујо         450,00КМ 
21- Ченгић Един                   750,00КМ 
22- Лапо Алија                      300,00КМ 
23. Каменица Исмет             450,00КМ    
 

Члан 3. 
 

За реализацију ове Одлуке заду-
жују се Министарство за привреду и 
Министарство за финансије, а средства  
обезбиједити из Буџета Министарства 
за привреду са економског кода 614400-
ХАП 002 –подстицаји пољопривредн-
ој производњи. 
 

Члан 4. 
 

Одлука ступа на снагу даном об-
јављивања на службеној огласној табли 
Кантона, а накнадно ће да се објави у 
«Службеним новинама Босанско–подр-
ињског кантона  Горажде». 
                          
Број:03–14-1560/09                П Р Е М И Ј Е Р                                                           
07.09.2009.године               Назиф Уручи,с.р. 
    Г о р а ж д е 
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            На основу члана 24. Закона о Вл-
ади Босанско–подрињског кантона Гор-
ажде («Службене новине Босанско-под-
рињског кантона Горажде», број: 5/03) 
и Одлуке Скупштине Босанско–подри-
њског кантона Горажде број:01-14-464/09  



10. септембар/рујан 2009. 
 
 
од 19.05.2009.године, о усвајању Прог-
рама «Подстицаји за пољопривреду» 
за 2009.годину, Влада Босанско–подр-
ињског  кантона Горажде, на својој 35. 
редовној сједници,  одржаној дана 07. 
09.2009. године, д о н о с и: 
 
 

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

подстицај за производњу свјежег 
крављег млијека 

 
Члан 1. 

 
Овом Одлуком даје се сагласн-

ост Министарству за привреду Боса-
нско–подрињског кантона Горажде да 
исплати новчана средства за подстиц-
ај у пољопривреди – подстицај за пр-
оизводњу свјежег крављег млијека 
за мјесец јуни 2009.године у износу 
од  6.572,70 КМ. 
 

Члан 2. 
 

Саставни дио ове Одлуке је та-
беларни приказ пољопривредних про-
извођача који су остварили право на 
подстицај са висином појединачних 
износа како слиједи: 
 
1. Салковић Фатима   1.221,45 КМ 
2. Шалака Вахид      63,00 КМ 

3. Дедовић Изет       291,30 КМ 

4. Фејзић Фадил               76,20 КМ 

5. Џемиџић Хусо        93,90 КМ  
6. Дељо Елвир          24,45 КМ 
7. Салман Рамо            67,95 КМ 
8. Имамовић Амир   34,50 КМ 
9. Туркушић Ферида   38,85 КМ 

10. Маслар Велија     168,15 КМ 

11. Маслар Алиса        35,85 КМ 
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12. Мулић Фадила      45,00 КМ  

13. Ченгић Един          66,60 КМ 
14. Брајловић Авдо     67,95 КМ  

15. Шаховић Мурис             34,50 КМ 
16. Омерспахић Џафер    25,20 КМ 

17. Муховић Рабија          20,40 КМ 

18. Џомба Мунир        30,30 КМ 

19. Хајрић Сафет                111,15 КМ 
20. Дељо Сувад            39,75 КМ 
21. Туркушић Узеир  55,35 КМ 
22. Шуман Синан                21,15 КМ 
23. Жуга Бахра           72,15 КМ 

24. Хаџовић Мушан   103,80 КМ 
25. Кавазовић Хасиба        34,80 КМ 
26. Ченгић Исмета              64,35 КМ 
27. Аџем Сафет                  19,05КМ 
28. Аџем Менсур            22,05 КМ 
29. Ћуровић Исмир             69,75 КМ 
30. Ћуровић Фадила            41,55 КМ  
31. Аганспахић Шевко      31,05 КМ 
32. Аганспахић Сејно       45,60 КМ 
33. Мршо Сеад                  100,05 КМ 
34. Шиндра Хајро               26,70 КМ 
35. Мршо Вехид                  86,70 КМ 
36. Дедовић Рамиза          78,75 КМ 
37. Чоло Сенад                   37,20 КМ 
38. Радововић Везира        32,55 КМ 
39. Херенда Менсур         28,95 КМ 

40. “Домус“ д.о.о.Горажде 
П.Ј. “Домус-2“ Прача    3.044,70 КМ 

 

Члан 3. 
 

За реализацију ове Одлуке заду-
жују се Министарство за привреду и 
Министарство за финансије Босанско-
подрињског кантона Горажде, а средст-
ва ће се обезбиједити из Буџета Минис-
тарства за привреду са економског  ко-
да  614400 - ХАП 002 - подстицај пољо-
привредној производњи. 
 

Члан 4. 
 

Одлука ступа на снагу даном об-
јављивања на службеној огласној табли  
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Кантона, а накнадно ће да се објави у 
«Службеним новинама Босанско-под-
рињског кантона Горажде». 
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На основу члана 24. Закона о 
Влади Босанско–подрињског кантона 
Горажде («Службене новине Босанско 
–подрињског кантона Горажде», број: 
5/03), и Одлуке Скупштине Босанско 
–подрињског кантона Горажде број: 
01-14-464/09 од 19.05.2009.године, о ус-
вајању Програма «Подстицаји за пољ-
опривреду» за 2009.годину, Влада Бо-
санско–подрињског кантона Горажде, 
на својој 35. редовној сједници, одржа-
ној дана 07.09.2009.године, д о н о с и: 
 
 

О Д Л У К У 
о одобравању новчаних средстава 
Удружењу привредно – културна 
манифестација «ДАНИ ЈАБУКЕ»  

Горажде 2009.године 
 

Члан 1. 
 

Овом Одлуком одобравају се 
новчана средства Удружењу привред-
но – културна манифестација «ДАНИ 
ЈАБУКЕ» Горажде 2009.године, у изно-
су од 10.000,00 КМ, за реализацију од-
ржавања шесте по реду привредне ма-
нифестације «Дани јабуке» Горажде 
2009.године. 
  

Члан 2. 
 

За реализацију ове Одлуке зад-
ужују се Министарство за привреду и  
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Министарство за финансије Босанско-
подрињског кантона Горажде, а средст-
ва обезбиједити из Буџета Министарст-
ва за привреду Босанско–подрињског ка-
нтона Горажде, са економског кода  614400 
- ХАП 002 - подстицај пољопривредн-
ој производњи (остваривање подсти-
цаја по партиципацијама – сајмови, 
семинари, едукације). 
 

Члан 3. 
 

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

Број:03–14-1562/09                П Р Е М И Ј Е Р                                                           
07.09.2009.године               Назиф Уручи,с.р. 
     Г о р а ж д е 
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На основу члана 24. Закона о Вл-
ади Босанско–подрињског кантона Гор-
ажде («Службене новине Босанско–под-
рињског кантона Горажде», број:5/03) 
и  Програма  утрошка  средстава  «Тра-
нсфери  за подстицај  развоја  подузетн-
иштва  и  обрта», број: 04–14-1153-2/09 
од 24.04.2009.године  («Службене  нови-
не Босанско–подрињског кантона Гора-
жде», број: 6/09), утврђених Буџетом  
Министарства  за  привреду Босанско–
подрињског кантона Горажде за 2009. 
годину и Правилника о изворима  сре-
дстава, условима, начину и поступку 
додјеле средстава по Програму «Транс-
фери за подстицај развоја  подузетниш-
тва и обрта» број:04-14-1153-3/09 од 06. 
05.2009.године, Влада Босанско–подри-
њског кантона Горажде, на својој 35. ре-
довној сједници, одржаној дана 07.09. 
2009. године, д о н о с и: 
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О Д Л У К У 
о  додјели  новчаних   

средстава  за  подстицај  развоја 
подузетништва  и  обрта  на 

подручју  Босанско – подрињског  
кантона  Горажде 

 
Члан 1. 

 
Овом Одлуком врши се  додје-

ла  новчаних  средстава  за  подстицај 
развоја подузетништва и обрта на  по-
дручју Босанско–подрињског кантона 
Горажде, према Јавном натјечају за 
одабир корисника средстава по  Про-
граму  «Трансфери  за  подстицај ра-
звој подузетништва и обрта» за 2009. 
годину од 04.06.2009.године у укупн-
ом износу  од  61.000,00  КМ  и  то  сљ-
едећим подузетницима и  обртници-
ма:   
 
1. Удружење  жена 

кућна радиност 
«МОТИВ»   1.964,27  КМ 

2. СТЗР  «С»  1.964,27  КМ 
3. ОФС  «М» 1.683,66  КМ 
4. ОБР  «ПОПИНОКС» 3.086,93  КМ 
5. ОР «ГОРАЖДАНСКИ 

ШАМПИЊОНИ»  1.403,05 КМ 

6. ОРРТВ 
 сервис  «КОЛОР» 1.964,27  КМ 

7. ОВР  «ВУЛКАН» 3.086,93  КМ 
8. ОЗР  «ДУДЕ» 2.244,88  КМ 
9. ОФР «ЕДИТА» 1.403,05  КМ 
10. «ОБРТНИЧКА 

КОМОРА БПК» 6.000,00  КМ 

11. ОРФС «МОДЕЛС»  1.403,05  КМ 
12. ОКР «МОШУС» 2.244,88  КМ 
13. ОФР  «ЕЛМА» 1.403,05  КМ 

14. СТР  «ДИНА» 1.403,05  КМ 

15. ОРВ   
«ИЛ ПАДРИНО» 1.964,27  КМ 

16. ОААР  «ШУЊА» 2.244,88  КМ 
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17. ООР «ОПТИКА  

ЧЕЉО» 1.683,66  КМ 
18. ОФР  «ЕСКАДА»    1.403.05 КМ 
19. ОР «АТЕЉЕ – 

ГАЛЕРИЈА»   2.244,88  КМ 

20. ОР КЊИГОВОДСТВЕ-

НИ БИРО «АЛФА» 1.683,66  КМ 
21. ОТР  «СЕДЕФ» 2.244,88  КМ 

22. ОТР  «ФОТО–ПРШЕШ» 2.525,49  КМ 

23. ОТР «МАДЕМОИСЕЛЛЕ» 1.403,05  КМ 

24. Јавни превоз «ТАКСИ»  
Карахоџа  Ален  1.403,05  КМ 

25. ОАРВ «ЕСО»   2.244,88  КМ 
26. УРЦ «ОАЗА»  1.403,05  КМ 

27. СТР «ЛАНА»  1.403,05  КМ 
28. СПП «БЕНОС»  1.683,66  КМ 
29. ОКР «МОДНИ  

САЛОН» 2.244,88  КМ 
30 ОЗФР «КУЉУХ»  1.964,27  КМ 

 
Члан 2. 

 
 Са горе наведеним подузетници-
ма и обртницима Министарство за при-
вреду Босанско–подрињског кантона  Го-
ражде ће закључити Уговоре  којима  ће  
се детаљније регулисати уговорне  оба-
везе у вези са додијељеним средствима,  
гдје ће се прецизирати  начин утрошка 
према пројектима односно програмима  
са којима су субјекти аплицирали, нач-
ин контроле утрошка средстава, начин 
праћења и извјештавања, као и мјере  у 
случају да се не изврше уговорне обавезе.   
 

Члан 3. 
  
 Као инструменте осигурања  на-
мјенског утрошка за додијељена новча-
на средства из члана 1. ове Одлуке, суб-
јекти су дужни обезбиједити једну  бја-
нко потписану властиту мјеницу корис-
ника средстава са клаузулом «без  про-
теста» и једну бјанко потписану власти- 
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ту  мјеницу  власника  субјекта  кори-
сника средстава са клаузулом «без  
протеста» са припадајућим мјеничн-
им овлаштењима, што ће се детаљни-
је регулисати Уговорима предвиђен-
им у члану  2. ове Одлуке.  
 

Члан 4. 
 

За реализацију ове Одлуке зад-
ужују се Министарство за ривреду и 
Министарство за финансије Босанско 
–подрињског кантона Горажде, а сре-
дства обезбиједити из Буџета  Минис-
тарства за привреду Босанско–подри-
њског кантона Горажде, економски 
код 614900 - Трансфери за подстицај 
развоја  подузетништва  и  обрта. 
 

Члан 5. 
    

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

Број:03–14-1563/09             П Р Е М И Ј Е Р                                                               
07.09.2009.године            Назиф Уручи,с.р. 
     Г о р а ж д е 
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На основу члана 24. Закона о 
Влади Босанско–подрињског кантона 
Горажде («Службене новине Босанско 
–подрињског кантона Горажде», број: 
5/03) и Одлуке о разврставању јавне 
цесте коју је донијела Влада Федерац-
ије Босне и Херцеговине број: 537/07 
од 08.08.2007.године, Влада Босанско–
подрињског кантона Горажде, на сво-
јој 35. редовној сједници, одржаној да-
на 07.09.2009.године, д о н о с и: 

 

10. септембар/рујан 2009. 
 

 
О Д Л У К У 

о давању сагласности Министарству 
за привреду Босанско–подрињског 
кантона Горажде и Министарству  
за финансије да предају  пројектну 
документацију и књиговодствене 
евиденције везано за инвестиције  
на путном правцу Устиколина-

Гребак-Загор-Трново 
 

Члан 1. 
 

 Даје се сагласност Министарству 
за привреду и Министарству за финан-
сије Босанско–подрињског кантона Го-
ражде да предају пројектну докумен-
тацију и књиговодствене евиденције ве-
зане за инвестиције на путном правцу 
Устиколина-Гребак-Загор-Трново. 
 

Члан 2. 
 

 Документација се предаје коми-
сији именованој од стране директора 
ЈП Дирекција цеста Федерације БиХ. 
 

Члан 3. 
 

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

Члан 4. 
 

Одлука ступа на снагу даном об-
јављивања на службеној огласној табли 
Кантона, а накнадно ће да се објави у 
«Службеним новинама Босанско-под-
рињског кантона Горажде». 
   

Број:03–27-1565/09                 П Р Е М И Ј Е Р                                                           
07.09.2009.године                Назиф Уручи,с.р. 
     Г о р а ж д е 
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На основу члана 24. Закона о 
Влади Босанско–подрињског кантона 
Горажде («Службене новине Босанско 
–подрињског кантона Горажде», број: 
5/03) и члана 44. Закона о извршењу 
Буџета Босанско–подрињског канто-
на Горажде за 2009.годину («Службе-
не новине Босанско–подрињског ка-
нтона Горажде», број: 04/09), Влада           
Босанско–подрињског Горажде, на св-
ојој 35. редовној сједници, одржаној                         
дана 07.09.2009.године, д о н о с и: 
  

 
О Д Л У К У 

о давању сагласности  
на Програм измјена и допуна 
Програма утрошка средстава 
Министарства за социјалну 

политику, здравство, расељена лица 
и избјеглице са економског кода 

614200 (ЈАМ 001) –Издаци за 
расељена лица, за 2009. годину 

 

Члан 1. 
 

 Овом Одлуком даје се сагласн-
ост на Програм измјена и допуна Пр-
ограма утрошка средстава из Буџета 
Министарства за социјалну политику, 
здравство, расељена лица и избјегли-
це, са економског кода 614200 (ЈАМ 
001) – Издаци за расељена лица, за 
2009. годину, у дијелу који се односи 
на поглавље 1. НАЗИВ ПРОГРАМА – 
Укупна вриједност Програма, као и 
цијели текст Програма у дијеловима 
гдје је наведен износ средстава за 
расподјелу по Програму. 
 

Члан 2. 
 

 Програм измјена и допуна Про- 
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грама утрошка из члана 1. Одлуке, сас-
тавни је дио ове Одлуке. 
 

Члан 3. 
 
 За реализацију ове Одлуке заду-
жују се Министарство за социјалну по-
литику, здравство, расељена лица и из-
бјеглице и Министарство за финансије 
Босанско-подрињског кантона Горажде. 
 

Члан 4. 
 
 Одлука ступа на снагу даном об-
јављивања на службеној огласној табли 
Кантона, а накнадно ће да се објави у 
«Службеним новинама Босанско-подр-
ињског кантона Горажде». 
 

Број:03–14-1569/09                 П Р Е М И Ј Е Р 
07.09.2009.године                Назиф Уручи,с.р. 
     Г о р а ж д е 

--------------- 
 

794а) 
 

ПРОГРАМ ИЗМЈЕНА И ДОПУНА 
ПРОГРАМА УТРОШКА СРЕДСТАВА 
Министарства за социјалну политику, 
здравство, расељена лица и избјеглице, 
економски код:  614200 (ЈАМ 001) – 

Издаци за расељена лица  
за 2009. годину 

 
Члан 1. 

 
 Програм утрошка средстава са 
економског кода 614200 (ЈАМ 001) – 
Издаци за расељена лица, број: 08-14-
1092-3/09, на који је Одлуком број: 03-
14-698/09 од 23.04.2009. године дата са-
гласност Владе Босанско-подрињског 
кантона Горажде, у дијеловима Прог-
рама гдје је исказана вриједност сред-
става за расподјелу, мијења се и гласи:  
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1. НАЗИВ ПРОГРАМА 

ПОДАЦИ О ПРОГРАМУ 
Укупна вриједност Програма: 
400.000,00 КМ 

 
2. СВРХА И ОПИС ПРОГРАМА 

2.4.Посебни циљеви Програма 
1) Планиран износ средстава:  
     120.000,00 КМ 
2) Планиран износ средстава:   
     40.000,00 КМ 

3) Планиран износ средстава:  
     240.000,00 КМ 

 
4. ПОТРЕБНА СРЕДСТВА ЗА 

ПРОВОЂЕЊЕ ПРОГРАМА 
Износ од 500.000,00 КМ мијења се 
изнисом од  400.000,00 КМ 

 
Табела 1. мијења се и гласи: 

 
Табела 1: 

Преглед потребних средстава за провођење програма 
 

Р.б. НАЗИВ ПОСЕБНОГ ЦИЉА 

ПЛАНИРАНИ 
ИЗНОС 

СРЕДСТАВА 
(КМ) 

1. Помоћ у збрињавању расељених лица са простора БПК и 
повратника који нису осигурали минималне стамбене и 
егзистенцијалне потребе 120.000 

2. Развој окружења за одрживи повратак 40.000 

3. Пружање помоћи у осигурању услова за одрживи повратак 240.000 

 УКУПНО: 400.000 

 
 
5. ИЗВОРИ СРЕДСТАВА ЗА 

ПРОВОЂЕЊЕ ПРОГРАМА 
Износ од 500.000,00 КМ мијења се 
износом од 400.000,00 КМ 

 
Члан 2. 

   
Овај Програм ступа на снагу 

даном давања сагласности од стране 
Владе Босанско-подрињског кантона 
Горажде. 
 

Број:08-14-2164-6/09    М И Н И С Т А Р 
07.09.2009.године    Демир Имамовић,с.р. 
     Г о р а ж д е 
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На основу члана 24. Закона о Вл-
ади Босанско-подрињског кантона Го-
ражде («Службене новине Босанско-по-
дрињског кантона Горажде», број:5/03) 
и члана 44. Закона о извршењу Буџета 
Босанско-подрињског кантона Горажде 
за 2009. годину («Службене новине Бос-
анско-подрињског кантона Горажде», 
број:04/09), Влада Босанско-подрињск-
ог кантона Горажде, на својој 35. редов-
ној сједници, одржаној дана 07.09.2009. 
године, д о н о с и: 
 



10. септембар/рујан 2009. 
 
 

О Д Л У К У 
о давању сагласности 

 на Програм измјена и допуна 
Програма утрошка средстава 
Министарства за социјалну 

политику, здравство, расељена лица 
и избјеглице са економског кода 

614200 (ЈАМ 003) –Остали грантови 
појединцима, за 2009. годину 

 
Члан 1. 

 
 Овом Одлуком даје се сагласн-
ост на Програм измјена и допуна Пр-
ограма утрошка средстава из Буџета 
Министарства за социјалну политику, 
здравство, расељена лица и избјегли-
це, са економског кода 614200 (ЈАМ 
003) – Остали грантови појединцима, 
за 2009.годину, у дијелу који се одно-
си на поглавље 1. НАЗИВ ПРОГРА-
МА – Укупна вриједност Програма, 
као и цијели текст Програма у дијело-
вима гдје је наведен износ средстава 
за расподјелу по Програму. 
 

Члан 2. 
 

 Програм измјена и допуна Пр-
ограма утрошка из члана 1. Одлуке, са-
ставни је дио ове Одлуке. 
 

Члан 3. 
 

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

Члан 4. 
 
 Одлука ступа на снагу даном 
објављивања на ослужбеној гласној  
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табли Кантона, а накнадно ће да се об-
јави у «Службеним новинама Босанско-
подрињског кантона Горажде». 
 

Број:03-14-1570/09                 П Р Е М И Ј Е Р 
07.092009.године                 Назиф Уручи,с.р. 
    Г о р а ж д е 

---------------- 
 

795а) 
 

ПРОГРАМ ИЗМЈЕНА И ДОПУНА 
ПРОГРАМА УТРОШКА СРЕДСТАВА 
Министарства за социјалну политику, 
здравство, расељена лица и избјеглице, 
економски код:  614200 (ЈАМ 003) – 
Остали грантови појединцима, 

за 2009. годину 
 

Члан 1. 
 
 Програм утрошка средстава са 
економског кода 614200 (ЈАМ 003) – Ос-
тали грантови појединцима, број: 08-14-
1092-2/09, на који је дата сагласност Вл-
аде Босанско-подрињског кантона Го-
ражде, одлуком број: 03-14-699/09 од 23. 
04.2009. године, у дијеловима Програма 
гдје је исказана вриједност средстава за 
расподјелу, мијења се и гласи: 
 
1. НАЗИВ ПРОГРАМА 

ПОДАЦИ О ПРОГРАМУ 
Укупна вриједност Програма: 
135.000,00 КМ 

 
2. СВРХА И ОПИС ПРОГРАМА 
    2.4.Посебни циљеви Програма 
    1) Планиран износ средстава:   
         27.000,00 КМ 
    2) Планиран износ средстава:   
         15.000,00 КМ 
    3) Планиран износ средстава:   
        22.000,00 КМ 
    4) Планиран износ средстава:   
         37.000,00 КМ 
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    5) Планиран износ средстава:   
         32.000,00 КМ 
     6) Планиран износ средстава:  
         2.000,00 КМ 
 
3. КРИТЕРИЈ ЗА РАСПОДЈЕЛУ 

СРЕДСТАВА 
Износ од 150.000,00 КМ мијења се 
износом од 135.000,00 КМ 

1. Износ од 30.000,00 КМ мијења се 
износом 27.000,00 КМ 

 
4. ПОТРЕБНА СРЕДСТВА ЗА 

ПРОВОЂЕЊЕ ПРОГРАМА 
Износ од 150.000,00 КМ мијења се 
изнисом од 135.000,00 КМ 

 
Табела 1. мијења се и гласи: 

 
Табела 1: 

Преглед потребних средстава за провођење Програма 
 

Р.б. НАЗИВ ПОСЕБНОГ ЦИЉА 

ПЛАНИРАНИ 
ИЗНОС 

СРЕДСТАВА 
(КМ) 

1. Осигурање једнократне новчане помоћи за здравствено 
збрињавање  27.000 

2. Осигурање једнократне новчане помоћи за обезбјеђење 
егзистенцијалних потреба 15.000 

3. Осигурање једнократне помоћи у прехрамбеним 
производима  22.000 

4. Достизање минималних стамбених потреба  37.000 

5. Подршка развоју дјеце и омладине 32.000 

6. Помоћ за непланиране и непредвиђене околности  2.000 

 УКУПНО 135.000 

 
 
5. ИЗВОРИ СРЕДСТАВА ЗА 

ПРОВОЂЕЊЕ ПРОГРАМА 
Износ од 150.000,00 КМ мијења се 
износом од 135.000,00 КМ 

 
Члан 2. 

   
Овај Програм ступа на снагу 

даном давања сагласности од стране 
Владе Босанско-подрињског кантона 
Горажде. 
                        

Број:08-14-2164-7/09     М И Н И С Т А Р 
07.09.2009.године    Демир Имамовић,с.р. 
    Г о р а ж д е 
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На основу члана 24. Закона о Вл-
ади Босанско-подрињског кантона Гор-
ажде («Службене новине Босанско-под-
рињског кантона Горажде», број: 5/03) 
и члана 44. Закона о извршењу Буџета 
Босанско-подрињског кантона Горажде 
за 2009.годину («Службене новине Бос-
анско-подрињског кантона Горажде», 
број: 04/09), Влада Босанско-подрињск-
ог кантона Горажде, на својој 35. редов-
ној сједници, одржаној дана 07.09.2009. 
године, д о н о с и: 



10. септембар/рујан 2009. 
 
 

О Д Л У К У 
о давању сагласности  

на Програм измјена и допуна 
Програма утрошка средстава 
Министарства за социјалну 

политику, здравство, расељена лица 
и избјеглице са економског кода 

614200 (ЈАМ 004) –Остали грантови 
појединцима (Здравствена заштита) 

за 2009. годину 
 

Члан 1. 
 

 Овом Одлуком даје се сагласн-
ост на Програм измјена и допуна Пр-
ограма утрошка средстава из Буџета 
Министарства за социјалну политику, 
здравство, расељена лица и избјегли-
це, са економског кода 614200 (ЈАМ 
004) – Остали грантови појединцима 
(Здравствена заштита), за 2009.годину, 
у дијелу који се односи на Поглавље 
1. НАЗИВ ПРОГРАМА – Укупна ври-
једност Програма, као и цијели текст 
Програма у дијеловима гдје је навед-
ен износ средстава за расподјелу по 
Програму. 
 

Члан 2. 
 

 Програм измјена и допуна Пр-
ограма утрошка из члана 1. Одлуке, 
саставни је дио ове Одлуке. 
 

Члан 3. 
 

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

Члан 4. 
 

 Одлука ступа на снагу даном  
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објављивања на службеној огласној таб-
ли Кантона, а накнадно ће да се објави 
у «Службеним новинама Босанско-по-
дрињског кантона Горажде». 
 

Број:03-14-1571/09                 П Р Е М И Ј Е Р 
07.09.2009.године                Назиф Уручи,с.р. 
     Г о р а ж д е 

----------------- 
 

796а) 
 

ПРОГРАМ ИЗМЈЕНА И ДОПУНА 
ПРОГРАМА УТРОШКА СРЕДСТАВА 
Министарства за социјалну политику, 
здравство, расељена лица и избјеглице, 
економски код:  614200 (ЈАМ 004) – 
Остали грантови појединцима 

(Здравствена заштита), за 2009. годину 
 

Члан 1. 
 
 Програм утрошка средстава са 
економског кода 614200 (ЈАМ 004) – Ос-
тали грантови појединцима (Здравстве-
на заштита), број:08-14-1752-2/09, на ко-
ји је дата сагласност Владе Босанско-по-
дрињског кантона Горажде, одлуком 
број:03-14-1311/09 од 16.07.2009.године, 
у дијеловима Програма гдје је исказана 
вриједност средстава за расподјелу, ми-
јења се и гласи: 
 
1. НАЗИВ ПРОГРАМА 

ПОДАЦИ О ПРОГРАМУ 
Укупна вриједност Програма: 
67.700,00 КМ 

 
2. СВРХА И ОПИС ПРОГРАМА 

Посебни циљеви Програма 
1) Планиран износ средстава:  
    5.400,00 КМ 
2) Планиран износ средстава:  
     2.000,00 КМ 
3) Планиран износ средстава:    
    3.300,00 КМ 
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4) Планиран износ средстава:  
    52.000,00 КМ 
5) Планиран износ средстава:    
     5.000,00 КМ 

 
3. КРИТЕРИЈ ЗА РАСПОДЈЕЛУ 

СРЕДСТАВА 
Износ од 153.000,00 КМ мијења се  

износом од  67.700,00 КМ 
 

4. ПОТРЕБНА СРЕДСТВА ЗА 
ПРОВОЂЕЊЕ ПРОГРАМА 
Износ од 153.000,00 КМ мијења се 
изнисом од 67.700,00 КМ 

 
Табела 1. мијења се и гласи: 

 
Табела 1: 

Преглед потребних средстава за провођење Програма 
 

Р.б. НАЗИВ ПОСЕБНОГ ЦИЉА 

ПЛАНИРАНИ 
ИЗНОС 

СРЕДСТАВА 
(КМ) 

1. 
Обезбјеђење обавезног вида здравствене заштите за лица 
којима је признат статус расељеног лица или повратника  5.400,00 

2. 
Обезбјеђење обавезног вида здравствене заштите дјеце од 
рођења до поласка у основну школу, која нису осигурана 
по другом основу 2.000,00 

3. 
Обезбјеђење обавезног вида здравствене заштите за лица 
након навршених 65 година живота, која нису осигурана 
по другом основу  3.300,00 

4. 

Обезбјеђење обавезног вида здравствене заштите за рад-
нике који су били упослени на подручју Босанско-под-
рињског кантона Горажде и чији радно-правни статус 
није ријешен  52.000,00 

5. 

Обезбјеђење непосредног учешћа и финансирању здрав-
ствене заштите за дјецу од рођења до навршених 15 годи-
на живота, односно старије малољетнике до 18 година 
живота и лица након навршених 65 година живота, који 
нису здравствено осигурани по другом основу 5.000,00 

 УКУПНО 67.700,00 
 
 

5. ИЗВОРИ СРЕДСТАВА ЗА 
ПРОВОЂЕЊЕ ПРОГРАМА 
Износ од 153.000,00 КМ мијења се 
износом од 67.700,00 КМ 

 

Члан 2. 
   

Овај Програм ступа на снагу да-
ном давања сагласности од стране 

Владе Босанско-подрињског кантона Го-
ражде. 
      

Број:08-14-2164-8/09       М И Н И С Т А Р 
07.09.2009.године        Демир Имамовић,с.р. 
    Г о р а ж д е 
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На основу члана 24. Закона о Вл- 
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ади Босанско-подрињског кантона Гор-
ажде («Службене новине Босанско-
подрињског кантона Горажде», број:-
5/03) и члана 44. Закона о извршењу 
Буџета Босанско-подрињског кантона 
Горажде за 2009. годину («Службене 
новине Босанско-подрињског кантона 
Горажде», број:04/09), Влада Босанско 
-подрињског кантона Горажде, на св-
ојој 35. редовној сједници, одржаној 
дана 07.09.2009.године, д о н о с и: 
 
 

О Д Л У К У 
о давању сагласности  

на Програм измјена и допуна 
Програма утрошка средстава 
Министарства за социјалну 

политику, здравство, расељена лица 
и избјеглице са економског кода 

614400 (ЈАО 001/002/003) – Субвенције 
јавним предузећима и установама  

за 2009. годину 
 

Члан 1. 
 

 Овом Одлуком даје се сагласн-
ост на Програм измјена и допуна Пр-
ограма утрошка средстава из Буџета 
Министарства за социјалну политику, 
здравство, расељена лица и избјегли-
це, са економског кода 614400 (ЈАО 
001/002/003) – Субвенције јавним пр-
едузећима и установама, за 2009. год-
ину, у дијелу који се односи на погла-
вље 1. НАЗИВ ПРОГРАМА – Укупна 
вриједност Програма, као и цијели тек-
ст Програма у дијеловима гдје је наве-
ден износ средстава за расподјелу по 
Програму. 
 

Члан 2. 
 

 Програм измјена и допуна Про-
грама утрошка из члана 1. Одлуке, са- 
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ставни је дио ове Одлуке. 
 

Члан 3. 
 
 За реализацију ове Одлуке заду-
жују се Министарство за социјалну пол-
итику, здравство, расељена лица и изб-
јеглице и Министарство за финансије 
Босанско-подрињског кантона Горажде. 
 

Члан 4. 
 
 Одлука ступа на снагу даном об-
јављивања на службеној огласној табли 
Кантона, а накнадно ће да се објави у 
«Службеним новинама Босанско-подр-
ињског кантона Горажде». 
 

Број:03-14-1572/09                 П Р Е М И Ј Е Р 
07.09.2009.године                Назиф Уручи,с.р. 
    Г о р а ж д е 

---------------- 
 

797а) 
 

ПРОГРАМ ИЗМЈЕНА И ДОПУНА 
ПРОГРАМА УТРОШКА СРЕДСТАВА 
Министарства за социјалну политику, 
здравство, расељена лица и избјеглице, 
економски код:  614400 (ЈАО 001/ 002/ 
003) – Субвенције јавним предузећима 

и установама, за 2009. годину 
 

Члан 1. 
 
 Програм утрошка средстава са 
економског кода 614400 (ЈАО 001/002/ 
003) – Субвенције јавним предузећима 
и установама, број:08-14-948-6/09, на ко-
ји је дата сагласност Владе Босанско-по-
дрињског кантона Горажде, одлуком бр-
ој: 03-14-700/09 од 23.04.2009.године, у 
дијеловима Програма гдје је исказана 
вриједност средстава за расподјелу, ми-
јења се и гласи: 
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1. НАЗИВ ПРОГРАМА 

ПОДАЦИ О ПРОГРАМУ 
Укупна вриједност Програма: 
1.407.200,00 КМ 

 
2. СВРХА И ОПИС ПРОГРАМА 

2.2.Опис Програма 
Износ од 1.580.000,00 КМ мијења се 
износом 1.407.200,00 КМ 

 
Табела 1. мијења се и гласи: 

 
Табела 1: Преглед корисника Програма утрошка средстава 

 

Економски 
код 

Аналитика НАЗИВ КОРИСНИКА 
ИЗНОС 
(КМ) 

    

614400 ЈАО 001 
Субвенције Кантоналном заводу здравственог 
осигурања 1.188.200 

614400 ЈАО 002 Субвенције ЈУ Дом за стара и изнемогла лица 99.000 

614400 ЈАО 003 Субвенције ЈУ Завод за јавно здравство 120.000 
    

  Укупно 1.407.200 

 
    2.4. Посебни циљеви Програма 
     1. Планиран износ средстава:   
         1.188.200,00 КМ 
     2. Планиран износ средстава:      
         120.000,00 КМ 
     3. Планиран износ средстава:      
         99.000,00 КМ 
 
3. КРИТЕРИЈИ ЗА РАСПОДЈЕЛУ 

СРЕДСТАВА 
Износ средстава од 1.580.000,00 КМ 
мијења се износом од 1.407.200,00 КМ 

1. Износ од 1.320.000,00 КМ мијења 
    се износом 1.407.200,00 КМ 

         Износ од 110.000,00 КМ мијења   
          се износом од 99.017,00КМ 

2. Износод 150.000,00 КМ мијења се  
     износом 120.000,00 КМ 

          - Износ од 100.000,00 КМ мијења  
             се износом од 95.000,00 КМ 
          - Износ од  50.000,00 КМ мијења  
            се износом од 25.000,00 КМ 

3. Износ од 110.000,00 КМ мијења  
     се износом од 99.000,00 КМ 

4. ПОТРЕБНА СРЕДСТВА ЗА 
ПРОВОЂЕЊЕ ПРОГРАМА 
Износ од 1.580.000,00 КМ мијења се 
изнисом од 1.407.200,00 КМ 

 
5. НАЗИВ КОРИСНИКА 

СРЕДСТАВА 
1. Износ од 1.320.000,00 КМ мијења се  
    износом од 1.188.200,00 КМ 
2. Износ од 110.000,00 КМ мијења се  
    износом од 99.000,00 КМ 
3. Износ од 150.000,00 КМ мијења се  
    износом од 120.000,00 КМ 

 
Члан 2. 

   
Овај Програм ступа на снагу д-

аном давања сагласности од стране Вл-
аде Босанско-подрињског кантона Гор-
ажде. 
  

Број:08-14-2164-9/09        М И Н И С Т А Р 
07.09.2009.године        Демир Имамовић,с.р. 
     Г о р а ж д е  
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На основу члана 24. Закона о 
Влади Босанско-подрињског кантона 
Горажде («Службене новине Босанско 
-подрињског кантона Горажде», број: 
5/03) и члана 44. Закона о извршењу 
Буџета Босанско-подрињског кантона 
Горажде за 2009. годину («Службене 
новине Босанско-подрињског канто-
на Горажде», број:04/09), Влада Боса-
нско-подрињског кантона Горажде, на 
својој 35. редовној сједници, одржаној 
дана  07.09.2009.године, д о н о с и: 
 
 

О Д Л У К У 
о давању сагласности  

на Програм измјена и допуна 
Програма утрошка средстава 
Министарства за социјалну 

политику, здравство, расељена лица 
и избјеглице са економског кода 
615200  – Капитални грантови 
непрофитним организацијама  

за 2009. годину 
 

Члан 1. 
 

 Овом Одлуком даје се сагласн-
ост на Програм измјена и допуна Пр-
ограма утрошка средстава из Буџета 
Министарства за социјалну политику, 
здравство, расељена лица и избјегли-
це, са економског кода 615200 – Капи-
тални грантови непрофитним орган-
изацијама, за 2009.годину, у дијелу ко-
ји се односи на поглавље 1. НАЗИВ 
ПРОГРАМА–Укупна вриједност Про-
грама, као и цијели текст Програма у 
дијеловима гдје је наведен износ сре-
дстава за расподјелу по Програму. 

 

Члан 2. 
 

 Програм измјена и допуна Пр- 
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ограма утрошка из члана 1. Одлуке, са-
ставни је дио ове Одлуке. 
 

Члан 3. 
 

 За реализацију ове Одлуке заду-
жују се Министарство за социјалну по-
литику, здравство, расељена лица и из-
бјеглице и Министарство за финансије 
Босанско-подрињског кантона Горажде. 
 

Члан 4. 
 
 Одлука ступа на снагу даном об-
јављивања на службеној огласној табли 
Кантона, а накнадно ће да се објави у 
«Службеним новинама Босанско-подр-
ињског кантона Горажде». 
 

Број:03–14-1573/09                П Р Е М И Ј Е Р 
07.09.2009.године                Назиф Уручи,с.р. 
     Г о р а ж д е 

---------------- 
 

798а)  
 

ПРОГРАМ ИЗМЈЕНА И ДОПУНА 
ПРОГРАМА УТРОШКА СРЕДСТАВА 
Министарства за социјалну политику, 
здравство, расељена лица и избјеглице, 
економски код:  615200  – Капитални 

грантови непрофитним  
организацијама, за 2009. годину 

 
Члан 1. 

 
 Програм утрошка средстава са 
економског кода 615200 – Капитални 
грантови непрофитним организација-
ма, број: 08-14-1264-2/09, на који је дата 
сагласност Владе Босанско-подрињског 
кантона Горажд, Одлуком број: 03-14-
882/09 од 14.05.2009.године, у дијелови-
ма Програма гдје је исказана вриједност 
средстава за расподјелу, мијења се и 
гласи: 
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1. НАЗИВ ПРОГРАМА 

ПОДАЦИ О ПРОГРАМУ 
Укупна вриједност Програма: 
154.000,00 КМ 

 
2. СВРХА И ОПИС ПРОГРАМА 
    2.2. Опис Програма 

    Укупна вриједност Програма: 
    Износ од 200.000,00 КМ се мијења    
    износом од 154.000,00 КМ  
 
    Табела 1. мијења се и гласи:  

 
 

Табела 1: Преглед корисника Програма утрошка средстава 
 

Економ-
ски 
код 

НАЗИВ КОРИСНИКА НАМЈЕНА СРЕДСТАВА 
ИЗНОС 
У КМ 

615200 Дом здравља Горажде Амбуланта у Насељу Витковићи 100.000,00 

615200 Федерално 
министарство здравства 

Пројекат „Јачање здравственог 
сектора“ – ХСЕП – Амбуланте 
породичне медицине 

 
50.000,00 

615200 Установе  здравствене и 
социјалне заштите 

 
Опремање 

 
4.000,00 

 УКУПНО:  154.000,00 

 
 
2.4. Посебни циљеви Програма 
      2. Планиран износ средстава:  
           50.000,00 КМ 

  3. Планиран износ средстава: 
      4.000,00 КМ 

 
3. КРИТЕРИЈ ЗА РАСПОДЈЕЛУ 

СРЕДСТАВА 
     3.2. Износ од 60.000,00 КМ мијења  
            се износом од 50.000,00 КМ 
 
4. ПОТРЕБНА СРЕДСТВА ЗА 

ПРОВОЂЕЊЕ ПРОГРАМА 
Износ од 200.000,00 КМ мијења се  
изнисом од 154.000,00 КМ 

 
Члан 2. 

   
Овај Програм ступа на снагу 

даном давања сагласности од стране  

Владе Босанско-подрињског кантона Го-
ражде. 
                                     

Број:08-14-2164-10/09   М И Н И С Т А Р 
07.09. 2009.године       Демир Имамовић,с.р. 
     Г о р а ж д е 
 

799 
 

На основу члана 24. Закона о Вл-
ади Босанско–подрињског кантона Гор-
ажде («Службене новине Босанско–под-
рињског кантона Горажде», број:5/03), 
те Програма утрошка средстава Мини-
старства за социјалну политику, здравс-
тво, расељена лица и избјеглице, са еко-
номског кода 614200 (ЈАМ-003)-Остали 
грантови појединцима, број:08-14-1092-
4/09 од 21.04.2009.године, Влада Босанс-
ко–подрињског кантона Горажде, на св-
ојој 35. редовној сједници, одржаној да-
на 07.09.2009.године, д о н о с и: 
 



10. септембар/рујан 2009. 
 
 

О Д Л У К У 
о додјели једнократне новчане 

помоћи Чаркић Девли 
 

Члан 1. 
 

 Одобрава се исплата једнокра-
тне новчане помоћи у износу од 
1.000,00 КМ, Чаркић Девли – самохра-
ној мајци троје дјеце на име доградње 
балкона за потребе њеног сина Чарк-
ић Дениса-лица обољелог од церебралне 
парализе са 100% инвалидите-том. 
 

Члан 2. 
 

 Одобрена средства исплатити 
на терет Министарства за социјалну 
политику, здравство, расељена лица и 
избјеглице Босанско–подрињског ка-
нтона Горажде, економски код 614200 
(ЈАМ 003) - Остали грантови поједин-
цима, кориснику Чаркић Девли на 
рачун број: 1610300000000093 09-30-
00452-8 код Раифаизен банке. 
 

Члан 3. 
 

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

Члан 4. 
 

Ова Одлука ступа на снагу да-
ном објављивања на службеној оглас-
ној табли Кантона, а накнадно ће да 
се објави у «Службеним новинама Бо-
санско-подрињског кантона Горажде». 
   

Број:03–14-1574/09            П Р Е М И Ј Е Р                                                                          
07.09.2009.године           Назиф  Уручи,с.р. 
     Г о р а ж д е 
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На основу члана 24. Закона о Вл-
ади Босанско-подрињског кантона Гор-
ажде («Службене новине Босанско-под-
рињског кантона Горажде», број:5/03) 
и Одлуке Владе Босанско-подрињског 
кантона Горажде број:03-14-2345/08 од 
17.10.2008.године, Влада Босанско-под-
рињског кантона Горажде, на својој 35. 
редовној сједници одржаној дана 07.09. 
2009.године,  д о н о с и : 
 
 

О Д Л У К У 
о висини потребних прихода за 
задовољење стамбених потреба 

 

Члан 1. 
 

Овом Одлуком утврђује се виси-
на мјесечних прихода које треба да ос-
тварује породица да сама за себе обез-
биједи смјештај и то како слиједи: 
 

породица са 1 чланом  
приход од……….................…..378,00 КМ, 
породица са 2 члана  
приход од ………......................556,00 КМ, 
породица са 3 члана  
приход од …………................734,00 КМ и 
породица са 4 члана  
приход од ……………..............912,00 КМ. 
 

За сваког наредног члана поро-
дице, износ се увећава за 178,00 КМ. 
 

Члан 2. 
 

 Висину прихода које остварују 
чланови породичног домаћинства утв-
рђује надлежни општински стамбени 
орган по службеној дужности. 
 

Члан 3. 
 

Ова Одлука ће се усклађивати  
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сваких 6 (шест) мјесеци, зависно од 
висине просјечне плаће на подручју 
Босанско-подрињског кантона Гораж-
де утврђене од стране надлежносг ор-
гана за статистику. 
 

Члан 4. 
 

Одлука важи за временски пе-
риод од 01.07. до 31.12.2009.године. 
 

Члан 5. 
 

Ова Одлука ступа на снагу да-
ном објављивања на службеној оглас-
ној табли Кантона, а накнадно ће да 
се објави у «Службеним новинама Бо-
санско-подрињског кантона Горажде». 
 

Број:03–14-1576/09             П Р Е М И Ј Е Р 
07.09.2009.године            Назиф Уручи,с.р. 
     Г о р а ж д е 
 

801 
 

На основу члана 24. Закона о 
Влади Босанско-подрињског кантона 
Горажде («Службене новине Босанско 
-подрињског кантона Горажде», број: 
5/03) и Програма утрошка средстава 
Министарства за социјалну политику, 
здравство, расељена лица и избјегли-
це, са економског кода 614200 (ЈАМ 
001) – Издаци за расељена лица («Слу-
жбене новине Босанско-подрињског 
кантона Горажде», број: 5/09), Влада 
Босанско-подрињског кантона Гораж-
де, на својој 35. редовној сједници од-
ржаној дана 07.09.2009.г.,  д о н о с и : 
 
 

О Д Л У К У 
о одобравању новчаних средстава  

за обезбјеђивање  
алтернативног смјештаја кроз 

надокнаду за кирију 

10. септембар/рујан 2009. 
 

  
Члан 1. 

 
 Одобравају се новчана средстава 
у износу од 700,00 КМ за обезбјеђивање 
алтернативног смјештаја кроз надокна-
ду кирије за мјесец ЈУЛИ 2009. године 
за 7 /седам/ корисника (100,00 КМ мјес-
ечно по кориснику) који по Имовинс-
ким законима и Закону о расељеним 
лицима и избјеглицама имају право на 
привремени смјештај, а према прилож-
еном списку, са правом продужетка до 
трајног рјешавања статуса. 
 

Члан 2. 
 
 За реализацију ове Одлуке заду-
жују се Министарство за социјалну пол-
итику, здравство, расељена лица и изб-
јеглице и Министарство за финансије 
Босанско-подрињског кантона Гораж-
де, а средства дозначити из Буџета Ми-
нистарства за социјалну политику, здр-
авство, расељена лица и избјеглице – 
економски код – 614200 (ЈАМ 001) – Из-
даци за расељена лица. 
 

Члан 3. 
 
 Ова Одлука ступа на снагу дан-
ом објављивања на службеној огласној 
табли Кантона, а накнадно ће да се об-
јави у «Службеним новинама Босанско-
подрињског кантона Горажде». 
 

Број:03–14-1577/09                 П Р Е М И Ј Е Р 
07.09.2009.године                Назиф Уручи,с.р. 
     Г о р а ж д е 
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На основу члана 24. Закона о Вл-
ади Босанско-подрињског кантона Го-
ражде («Службене новине Босанско-по-
дрињског кантона Горажде», број: 5/03)  



10. септембар/рујан 2009. 
 
 
и Програма утрошка средстава Мин-
истарства за социјалну политику, здр-
авство, расељена лица и избјеглице, са 
економског кода 614200 (ЈАМ 001) – 
Издаци за расељена лица («Службене 
новине Босанско-подрињског кантона 
Горажде», број: 5/09), Влада Босанско-
подрињског кантона Горажде, на свој-
ој 35. редовној сједници, одржаној да-
на 07.09.2009.године,  д о н о с и : 
 
 

О Д Л У К У 
о одобравању новчаних средстава  

за обезбјеђивање 
алтернативног смјештаја кроз 

надокнаду за кирију 
  

Члан 1. 
 
 Одобравају се новчана средста-
ва у износу од 700,00 КМ за обезбјеђи-
вање алтернативног смјештаја кроз на-
докнаду кирије за мјесец АВГУСТ 2009. 
године за 7 /седам/ корисника (100,00 
КМ мјесечно по кориснику) који по 
Имовинским законима и Закону о ра-
сељеним лицима и избјеглицама има-
ју право на привремени смјештај, а пр-
ема приложеном списку, са правом пр-
одужетка до трајног рјешавања статуса. 
 

Члан 2. 
 
 За реализацију ове Одлуке зад-
ужују се Министарство за социјалну 
политику, здравство, расељена лица и 
избјеглице и Министарство за финан-
сије Босанско-подрињског кантона Го-
ражде, а средства дозначити из Буџе-
та Министарства за социјалну полит-
ику, здравство, расељена лица и избје-
глице - економски код – 614200 (ЈАМ 
001) – Издаци за расељена лица. 

Број 10 – страна 971  
 

 
Члан 3. 

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

Број:03–14-1578/09                 П Р Е М И Ј Е Р 
07.09.2009.године                Назиф Уручи,с.р. 
    Г о р а ж д е 
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На основу члана 24. Закона о Вл-
ади Босанско–подрињског кантона Гор-
ажде («Службене новине Босанско–под-
рињског кантона Горажде», број:5/03), 
Влада Босанско–подрињског кантона Го-
ражде, на својој 35. редовној сједници, од-
ржаној дана 07.09.2009.године, д о н о с и:  
 
 

О Д Л У К У 
о прихватању и суфинансирању прве 
фазе Пројекта изградње амбуланте 

породичне медицине у насељу 
Витковићи 

 
Члан 1. 

 
Влада Босанско-подрињског кан-

тона Горажде прихвата и  суфинансира 
прву фазу Пројекта изградње Амбулан-
те породичне медицине у насељу Витк-
овићи, кандидираног од стране ЈУ Дом 
здравља «Др. Исак Самоковлија» Гора-
жде. 
 

Члан 2. 
 

Средства у износу од 100.000,00 
КМ обезбијеђена су у Буџету Министа-
рства за социјалну политику, здравство, 
расељена лица и избјеглице Босанско- 
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подрињског кантона Горажде за 2009. 
годину,  економски код  615200 – Кап-
итални грантови непрофитним орг-
анизацијама. 
 

Члан 3. 
 
 Министарство за социјалну по-
литику, здравство, расељена лица и 
избјеглице Босанско–подрињског ка-
нтона Горажде, сачиниће са Општин-
ом Горажде и ЈУ Дом здравља «Др. 
Исак Самоковлија» Горажде споразум 
о суфинансирању изградње Амбула-
нте породичне медицине у насељу 
Витковићи у Горажду, на који ће ми-
шљење дати Кантонално правобран-
илаштво и сагласност Влада Босанско 
–подрињског кантона Горажде. 
 

Члан 4. 
 

За реализацију ове Одлуке за-
дужују се Министарство за социјалну 
политику, здравство, расељена лица и 
избјеглице и  Министарство за фина-
нсије Босанско-подрињског кантона 
Горажде. 
 

Члан 5. 
 

Ова Одлука ступа на снагу да-
ном објављивања на службеној оглас-
ној табли Кантона, а накнадно ће да 
се објави у «Службеним новинама Бо-
санско-подрињског кантона Горажде». 
 

Број:03–14-1579/09             П Р Е М И Ј Е Р 
07.09.2009.године            Назиф Уручи,с.р. 
    Г о р а ж д е 
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На основу члана 24. Закона о 
Влади Босанско-подрињског кантона  

10. септембар/рујан 2009. 
 
 
Горажде («Службене новине Босанско-
подрињског кантона Горажде», број: 
5/03), те Програма утрошка средстава 
Министарства за социјалну политику, 
здравство, расељена лица и избјеглице 
са економског кода 614200 (ЈАМ 003) – 
Остали грантови појединцима број: 08-
14-1092-4/09 од 21.04.2009.године, Влада 
Босанско-подрињског кантона Горажде, 
на својој 35.  редовној сједници, одржа-
ној дана 07.09.2009.године, д о н о с и : 
 
 

О Д Л У К У 
о додјели једнократне новчане 

помоћи Имамовић Надини 
 

Члан 1. 
 
 Одобрава се иплата новчаних 
средстава у износу од 949,00 КМ на име 
једнократне новчане помоћи Имамов-
ић Надини (рођ.1996.год.), слабовидн-
ом лицу (чланица Удружења слијеп-
их и слабовидних грађана БПК Гора-
жде), за набавку рачунара. 
 

Члан 2. 
 
 Средства у износу од 949,00 КМ 
исплатити на рачун НЛБ Тузланска ба-
нка Филијала Горажде, а на терет Буџе-
та Министарства за социјалну полити-
ку, здравство, расељена лица и избјегл-
ице Босанско-подрињског кантона Го-
ражде, економски код 614200 – Остали 
грантови појединцима. 
 

Члан 3. 
 

 За реализацију Одлуке задужују 
се Министарство за социјалну полити-
ку, здравство, расељена лица и избјегл-
ице и Министарство за финансије Боса- 



10. септембар/рујан 2009. 
 
 
нско-подрињског кантона Горажде. 
 

Члан 4. 
 
 Ова Одлука ступа на снагу да-
ном објављивања на службеној оглас-
ној табли Кантона, а накнадно ће да 
се објави у «Службеним новинама Бо-
санско-подрињског кантона Горажде». 
 

Број:03–14-1580/09             П Р Е М И Ј Е Р 
07.09.2009.године            Назиф Уручи,с.р. 
    Г о р а ж д е 
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На основу члана 25. Закона о 
Влади Босанско-подрињског кантона 
Горажде («Службене новине Босанско 
-подрињског кантона Горажде», број: 
5/03), те Закона о министарским, вла-
диним и другим именовањима Феде-
рације Босне и Херцеговине («Служб-
ене новине Федерације Босне и Херц-
еговине», број:34/03), Влада Босанско-
подрињског кантона Горажде, на свој-
ој 35. редовној сједници одржаној да-
на  07.09.2009.године, д о н о с и : 
 
 

Р Ј Е Ш Е Њ Е 
о разрјешењу предсједника  
и чланова Управног одбора 
ЈУ «Центар за социјални рад 

Босанско-подрињског кантона 
Горажде» 

 
I 

 
 Разрјешава се дужности пред-
сједник и чланови Управног одбора 
ЈУ «Центар за социјални рад Босанс-
ко-подрињског кантона Горажде», ка-
ко слиједи: 
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1. Емир Казић         – предсједник 
2. Амир Духовић          – члан 
3. Алема Бајровић         – члан 
4. Абид Драгољ         – члан 
5. Муамера Плакало        – члан. 
 

II 
 

Рјешење ступа на снагу даном 
доношења и исто ће да се објави у «Сл-
ужбеним новинама Босанско-подрињс-
ког кантона Горажде». 
 

Број:03–05-1604/09                 П Р Е М И Ј Е Р 
07.09.2009.године                Назиф Уручи,с.р. 
     Г о р а ж д е 
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На основу члана 25. Закона о Вл-
ади Босанско-подрињског кантона Гор-
ажде («Службене новине Босанско-под-
рињског кантона Горажде», број:5/03), 
те Закона о министарским, владиним и 
другим именовањима Федерације Бос-
не и Херцеговине («Службене новине 
Федерације Босне и Херцеговине», број: 
34/03), Влада Босанско-подрињског     ка-
нтона Горажде, на својој  35. редовној сје-
дници, одржаној дана 07.09.2009.године, 
д о н о с и : 
 
 

Р Ј Е Ш Е Њ Е 
о именовању предсједника  
и чланова Управног одбора  
ЈУ «Центар за социјални рад 

Босанско-подрињског кантона 
Горажде» 

 
I 

 

 Именује се предсједник и чла-
нови Управног одбора ЈУ «Центар за  
социјални рад Босанско-подрињског 
кантона Горажде», у саставу: 
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1. Емир Казић      – предсједник 
2. Амир Духовић       – члан 
3. Алема Бајровић      – члан 
4. Абид Драгољ      – члан 
5. Муамера Плакало    – члан. 
 

II 
 

 Именовање из члана 1. Рјеше-
ња је привременог карактера и врши 
се на период до 60 (шездесет) дана, 
односно до коначног именовања у 
складу са Законом. 
 

III 
 
 Рјешење ступа на снагу даном 
доношења и исто ће да се објави у 
«Службеним новинама Босанско-под-
рињског кантона Горажде». 
 

Број:03–05-1605/09             П Р Е М И Ј Е Р 
07.09.2009.године            Назиф Уручи,с.р. 
     Г о р а ж д е 
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На основу члана 25. Закона о 
Влади Босанско-подрињског кантона 
Горажде («Службене новине Босанско 
-подрињског кантона Горажде», број: 
5/03), те Закона о министарским, вла-
диним и другим именовањима Феде-
рације Босне и Херцеговине («Служб-
ене новине Федерације Босне и Херц-
еговине», број:34/03), Влада Босанско-
подрињског кантона Горажде, на сво-
јој 35. редовној сједници, одржаној да-
на  07.09.2009.године, д о н о с и : 
 
 

Р Ј Е Ш Е Њ Е 
о разрјешењу предсједника 

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

10. септембар/рујан 2009. 
 
 

I 
 

 Разрјешава се дужности предсје-
дник и чланови Управног одбора ЈУ 
«Дом за стара и изнемогла лица»  Гора-
жде, како слиједи: 
 

1. Асим Крнџија         – предсједник 
2. Самка Брко          – члан 
3. Расема Ферхатовић      – члан 
4. Емин Собо          – члан 
5. Мухарем Маслан          – члан. 
 

II 
 

Рјешење ступа на снагу даном 
доношења и исто ће да се објави у «Сл-
ужбеним новинама Босанско-подрињс-
ког кантона Горажде». 
 

Број:03–05-1603/09                 П Р Е М И Ј Е Р 
07.09.2009.године                Назиф Уручи,с.р. 
    Г о р а ж д е 
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На основу члана 25. Закона о Вл-
ади Босанско-подрињског кантона Го-
ражде («Службене новине Босанско-по-
дрињског кантона Горажде», број:5/03), 
те Закона о министарским, владиним и 
другим именовањима Федерације Бос-
не и Херцеговине («Службене новине 
Федерације Босне и Херцеговине», број: 
34/03), Влада Босанско-подрињског ка-
нтона Горажде, на својој  35. редовној сј-
едници, одржаној дана 07.09.2009.годи-
не, д о н о с и: 
 
 

Р Ј Е Ш Е Њ Е 
о именовању предсједника  

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

 

I 
 

 Именује се предсједник и чла- 
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нови Управног одбора ЈУ «Дом за ст-
ара и изнемогла лица» Горажде, у сас-
таву: 
 

1. Асим Крнџија      – предсједник 
2. Самка Брко       – члан 
3. Расема Ферхатовић  – члан 
4. Емин Собо      – члан 
5. Мухарем Маслан      – члан. 
 

I 
 

 Именовање из члана 1. Рјешења 
је привременог карактера и врши се 
на период до 60 (шездесет) дана, одн-
осно до коначног именовања у складу 
са Законом. 
 

II 
 

 Рјешење ступа на снагу даном 
доношења и исто ће да се објави у 
«Службеним новинама Босанско-по-
дрињског кантона Горажде». 
 

Број:03–05-1602/09             П Р Е М И Ј Е Р 
07.09.2009.године            Назиф Уручи,с.р. 
    Г о р а ж д е 
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На основу члана 24. Закона о 
Влади Босанско–подрињског кантона 
Горажде («Службене новине Босанско 
–подрињског кантона Горажде», број: 
5/03) и члана 40. Закона о извршењу 
Буџета Босанско–подрињског кантона 
Горажде за 2009.годину («Службене 
новине Босанско-подрињског кантона 
Горажде», број:04/09), Влада Босанско 
–подрињског  кантона Горажде, на св-
ојој 35. редовној сједници, одржаној 
дана 07.09.2009.године, д о н о с и: 
 
 

О Д Л У К У 
о давању сагласности на Програм 

утрошка средстава Министарства за  
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социјалну политику, здравство, 
расељена лица и избјеглице са 

економског кода 614300 – Грантови 
непрофитним организацијама,  

за 2009. годину 
 

Члан 1. 
 

 Овом Одлуком даје се сагласност 
на Програм утрошка средстава из Буџе-
та Министарства за социјалну полити-
ку, здравство, расељена лица и избјегл-
ице за 2009.годину, са економског кода 
614300 (ЈАМ 004) – Грантови непрофи-
тним организацијама, за 2009. годину, 
у  износу 15.400,00 КМ.  
 

Члан 2. 
 

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

Члан 3. 
 

 За реализацију ове Одлуке заду-
жује се Министарство за социјалну по-
литику, здравство, расељена лица и из-
бјеглице и Министарство за финансије 
Босанско-подрињског кантона Горажде. 
 

Члан 4. 
 

 Одлука ступа на снагу даном об-
јављивања на службеној огласној табли 
Кантона, а накнадно ће да се објави у 
«Службеним новинама Босанско-подр-
ињског кантона Горажде». 
 

Број:03–14-1601/09                 П Р Е М И Ј Е Р 
07.09.2009.године                Назиф Уручи,с.р. 
    Г о р а ж д е 

----------------- 
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У складу са чланом 40. Закона о 
извршењу Буџета Босанско–подрињск- 
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ог кантона Горажде («Службене но-
вине Босанско–подрињског кантона 
Горажде», број:04/09), Министарство 
за социјалну политику, здравство, ра-
сељена лица и избјеглице, утврђује: 
 
 

П Р О Г Р А М 
утрошка средстава Министарства 
 за социјалну политику, здравство, 
расељена лица и избјеглице, са 

економског кода 614300 - Грантови 
непрофитним организацијама 

 
1. НАЗИВ ПРОГРАМА 
 

 Програм утрошка средстава Ми-
нистарства за социјалну политику, зд-
равство, расељена лица и избјеглице, 
са економског кода 614300 – Грантови 
непрофитним организацијама. 
 

ПОДАЦИ О ПРОГРАМУ 
 

Период реализације Програма:   
                  01.01.2009 - 31.12.2009.године 
 

Буџетска линија:   
  Грантови непрофитним организацијама 
 

Економски код:         614300  
 

Аналитички код    
 

Буџетски раздјел:     19 
 

Укупна вриједност Програма:   
                                     15.400,00 КМ 
 

Одговорно лице:   
       Демир Имамовић, дипл.оец  
 

Позиција одговорног лица: министар 
 

Контакт особа за Програм:    
                                          Мухамед Хаџић 
 

Контакт телефон:38 228 439 локал 205 
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САГЛАСНОСТ НА ПРОГРАМ 
 

Сагласност на овај Програм, у ск-
ладу са чланом 40. Закона о извршењу 
Буџета БПК за 2009.годину дала је Вла-
да Босанско-подрињског кантона Гора-
жде Одлуком број:03-14-1601/09 од 07. 
09.2009.године. 
 
1.    СВРХА И ОПИС ПРОГРАМА 
 
1.1. Сврха Програма 
 

Сврха Програма утрошка средс-
тава Министарства за социјалну поли-
тику, здравство, расељена лица и избје-
глице (у даљем тексту: Министарство), 
са економског кода 614300 је да у складу 
са чланом 44. Закона о извршењу Буџе-
та Босанско-подрињског кантона Гора-
жде за 2009.годину и другим законским 
прописима,  осигура плански и трансп-
арентан утрошак средстава одобрених 
на економском коду 614300 – Грантови 
непрофитним организацијама. 
  

Опис Програма 
 

Програм утрошка средстава кре-
иран је на основу програмских задатака 
Министарства, дефинисаних Програм-
ом рада за 2009.годину, те пружања по-
моћи у раду непрофитних организација. 
 

Општи циљ Програма 
 

Општи циљ Програма јесте оси-
гурање адекватне подршке за рад неп-
рофитним организацијама на реализа-
цији циљева и активности који су у ск-
ладу са Програмом рада Министарства 
за социјалну политику, здравство, расе-
љена лица и избјеглице Босанско-подр-
ињског кантона Горажде или који доп- 
риносе социјалном развоју на подручју 
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кантона, у складу са општим и посеб-
ним критеријима, те у складу са Закон-
ом о извршењу Буџета за 2009.годину.  
 

Корисници средстава 
 
 Корисници средстава са еконо-
мског кода 614300 – Грантови непро-
фитним организацијама су: Невлади-
не организације из социјалног секто-
ра које окупљају лица са онеспособљ-
ењима и које брину о социјално нај-
рањивијим категоријама становништ-
ва и Организација Црвеног крста Бос-
анско-подрињског кантона Горажде. 
 

Посебни циљеви Програма 
 

У оквиру Програма утрошка 
планирано је остваривање два посеб-
на циља: 
 

1) Обезбјеђење средстава за суфина-
нсирање дијела трошкова редов-
них активности непрофитних ор-
ганизација из социјалног сектора 
које окупљају лица са онеспособ-
љењима и које брину о социјално 
најрањивијим категоријама стан-
овништва.  

 

У складу са Законом о социјалној 
заштити, заштити цивилних жрта-
ва рата и заштити породице са дје-
цом БПК Горажде, који је оставио 
могућност да ће Кантон у складу 
са својим могућностима помагати 
рад кантоналних инвалидских уд-
ружења, неопходно је обезбиједити 
финансијску подршку за рад инва-
лидских удружења с циљем оства-
ривања бољег положаја и заштите 
лица са инвалидитетом и задово-
љавања њихових потреба. 
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Планиран износ средстава: 7.700,00 КМ 
 
2) Обезбјеђење средстава за суфинан-

сирање дијела трошкова редовних 
активности Црвеног крста Босанс-
ко-подрињског кантона Горажде. 

 

У  складу са Законом о Црвеном крс-
ту Федерације БиХ («Службене нов-
ине ФБиХ», број:28/06) који је одре-
дио да су организације Црвеног крс-
та, као хуманитарне, добровољне ор-
ганизације од посебног интереса за 
Федерацију и да уживају посебну за-
штиту и бригу органа и тијела феде-
рације, кантона, града и општине, 
неопходно је обезбиједити финанси-
јску подршку за програмске и опера-
тивне активности организације Црв-
еног крста БПК Горажде, која ће се 
осигурати кроз овај Програм. 

 
Планиран износ средстава: 7.700,00 КМ 
 
2. КРИТЕРИЈ ЗА РАСПОДЈЕЛУ 

СРЕДСТАВА 
 

Утрошак средства одобрених Бу-
џетом Босанско-подрињског кантона 
Горажде за 2009.годину („Службене но-
вине Босанско-подрињског кантона Го-
ражде“, број:04/09), на економском ко-
ду 614300 – Грантови непрофитним ор-
ганизацијама, у укупном износу 15.400,00 
КМ, распоређиваће се по сљедећим кр-
итеријима: 
 
1)  Општи критерији 
 
1.1.  Регистрација удружења на подруч- 
        ју Босанско-подрињског кантона   
        Горажде; 
1.2.  Програм рада за 2009.годину са обр- 
        азложењем; 
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1.3. Финснијски план за 2009. годину; 
 

1.4. Финансијски извјештај за 2008.г.; 
 

1.5. Организованост и број чланова  
        удружења; 
 

1.6. Резултати и успјеси на кантонал-   
       ном, федералном, државном и ме-    
       ђународном нивоу; 
 
2) Посебни критерији. 
 
2.1. Пројекти реализовани у претход-   
       ној години; 
 

2.2. Пројектне активности које се пла-   
       нирају реализовати у 2009.години; 
 

2.3. Број упослених у сталном радном    
       односу у претходној години; 
 

2.4. Дјелокруг рада удружења; 
 

2.5. Специфичност потреба чланова     
       удружења и популације коју заст-   
       упају; 
 

2.6. Ниво потреба чланова удружења   
       за кориштењем разних помагала   
       

       при задовољавању свакодневних  
       потреба; 
 

2.7. Обим потреба чланова удружења     
        за посебним техникама у области     
        коминицирања и задовољавање     
        потреба из области информисања,    
        културе и кориштења текстова на-    
        писаних на црном тиску; 
 

2.8. Ниво потреба чланова удружења         
       за провођење посебних облика ре-      
       хабилитације и ресоцијализације. 
 
3. ПОТРЕБНА СРЕДСТВА ЗА 

ПРОВОЂЕЊЕ ПРОГРАМА 
 

Средства потребна за провође-
ње Програма утрошка средстава Ми-
нистарства за социјалну политику, зд-
равство, расељена лица и избјеглице, 
са економског кода 614300 – Грантови 
непрофитним организацијама, изно-
се укупно 15.400 КМ. 
 

Преглед потребних средстава 
за имплементацију посебних циљева 
Министарства за провођење овог про-
грама приказан је у табели број 1. 

 
Табела 1: 

Преглед потребних средстава за провођење програма 
 

Р. 
бр. 

НАЗИВ ПОСЕБНОГ ЦИЉА 

ПЛАНИРАНИ 
ИЗНОС 

СРЕДСТАВА 
(КМ) 

1. 
Обезбјеђење средстава за суфинансирање дијела трошкова 
редовних активности непрофитних организација-
инвалидских удружења 7.700,00 КМ 

2. 
Обезбјеђење средстава за суфинансирање дијела трошкова 
редовних активности Црвеног крста Босанско-подрињског 
кантона Горажде 7.700,00 КМ 

 УКУПНО 15.400,00 КМ 
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4. ИЗВОРИ СРЕДСТАВА  
     ЗА ПРОВОЂЕЊЕ ПРОГРАМА 
 

Извори средстава за провође-
ње Програма су дефинисани Буџетом 
Босанско-подрињског кантона за 2009.  
годину у износу од 15.400 КМ. 
 

За реализацију Програма нису 
планирани други намјенски извори 
средстава. 
 
5. ПОТРЕБАН БРОЈ РАДНИКА  
     ЗА ПРОВОЂЕЊЕ ПРОГРАМА  
 

За провођење Програма су на-
длежни запослени у Министарству за 
социјалну политику, здравство, расе-
љена лица и избјеглице и програм не 
захтијева ангажовање додатних радн-
ика на провођењу Програма. 
 
6.   ПРОЦЈЕНА РЕЗУЛТАТА 
 

Реализацијом Програма очеку-
је се несметано функционисање и по-
бољшање рада непрофитних органи-
зација на подручју Босанско-подрињ-
ског кантона Горажде, кроз обезбјеђе-
ње директне финансијске подршке.  
 
7. ПРОЦЈЕНА НЕПРЕДВИЂЕНИХ 

РАСХОДА И РИЗИКА 
 

Један од основних непредвиђе-
них ризика, који може утицати на ос-
игурање додатних средстава за импл-
ементацију Програма или за реалока-
цију средстава унутар појединих ци-
љева из програма јесте ризик од могу-
ћих значајнијих негативних ефеката 
глобалне рецесије. 
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8. НАДЗОР РЕАЛИЗАЦИЈЕ      

ПРОГРАМА 
 

Надзор реализације Програма 
утрошка средстава са економског кода 
614300 – Грантови непрофитним орга-
низацијама, вршиће Министарство за 
финансије, Уред за ревизију Буџета Бо-
санско-подрињског кантона Горажде и 
Министарство за социјалну политику, 
здравство, расељена лица и избјеглице 
Босанско-подрињског кантона Горажде. 
 

Број:08-14-2155-2/09   М И Н И С Т А Р 
07.09.2009.године        Демир Имамовић,с.р. 
     Г о р а ж д е   
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На основу члана 24. Закона о Вл-
ади Босанско-подрињског кантона Гор-
ажде («Службене новине Босанско-под-
рињског кантона Горажде", број:5/03), 
те Програма утрошка средстава Мини-
старства за социјалну политику, здрав-
ство, расељена лица и избјеглице, са ек-
ономског кода 614200 (ЈАМ 003) – Оста-
ли грантови појединцима, број: 08-14-
1092-4/09 од 21.04.2009.године, Влада Бо-
санско-подрињског кантона Горажде, на 
својој 35. редовној сједници, одржаној 
дана  07.09.2009.године, д о н о с и: 
 
 

О Д Л У К У 
о додјели једнократне новчане 

помоћи Бешлија Алији за лијечење 
 

Члан 1. 
 

 Одобрава се исплата новчаних ср-
едстава у укупном износу 1.000,00 КМ 
(словима:хиљаду конвертибилних мара-
ка) на име једнократне новчане помоћи  
Бешлија Алији из Горажда, за лијечење.  
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Члан 2. 
 
 Одобрена средства исплатити 
на терет Буџета Министарства за соц-
ијалну политику, здравство, расељена 
лица и избјеглице Босанско-подрињс-
ког кантона Горажде, економски код 
614200 (ЈАМ 003) – Остали грантови 
појединцима кориснику Бешлија Ал-
ији на рачун број:1510000000000011 па-
ртија број: 6764 1620 0053 5931 код Ра-
ифаизен банке Сарајево. 
 

Члан 3. 
 
 За реализацију ове Одлуке зад-
ужују се Министарство за социјалну 
политику, здравство, расељена лица и 
избјеглице и Министарство за фина-
нсије Босанско- подрињског кантона 
Горажде. 
 

Члан 4. 
 

 Ова Одлука ступа на снагу да-
ном објављивања на службеној оглас-
ној табли Кантона, а накнадно ће да 
се објави у «Службеним новинама Бо-
санско-подрињског кантона Горажде». 
 

Број:03–14-1596/09             П Р Е М И Ј Е Р 
07.09.2009.године            Назиф Уручи,с.р. 
    Г о р а ж д е 
 

811 
 

На основу члана 24. Закона о 
Влади Босанско-подрињског кантона 
Горажде («Службене новине Босанско 
-подрињског кантона Горажде», број: 
5/03), те Програма утрошка средстава 
Министарства за социјалну политику, 
здравство, расељена лица и избјегли-
це, са економског кода 614200 (ЈАМ 
003) – Остали грантови појединцима,  

10. септембар/рујан 2009. 
 
 
број:08-14-1092-4/09 од 21.04.2009.г., Вл-
ада Босанско-подрињског кантона Гор-
ажде, на својој 35. редовној сједници, 
одржаној дана 07.09.2009.г., д о н о с и: 
 
 

О Д Л У К У 
о додјели једнократне новчане 
помоћи Чоло Асиму за лијечење 

 
Члан 1. 

 
 Одобрава се исплата новчаних 
средстава у укупном износу 300,00 КМ 
(словима: три стотине конвертибилних 
марака) на име једнократне новчане 
помоћи  Чоло Асиму из Устиколине, за 
лијечење.  
 

Члан 2. 
 
 Одобрена средства исплатити на 
терет Буџета Министарства за социјал-
ну политику, здравство, расељена лица 
и избјеглице Босанско-подрињског кан-
тона Горажде, економски код 614200 
(ЈАМ 003) – Остали грантови поједин-
цима кориснику Чоло Асиму, на рачун 
НЛБ Тузланска банка филијала Горажде. 
 

Члан 3. 
 
 За реализацију ове Одлуке заду-
жују се Министарство за социјалну по-
литику, здравство, расељена лица и из-
бјеглице и Министарство за финансије 
Босанско-подрињског кантона Горажде. 
 

Члан 4. 
 
 Ова Одлука ступа на снагу дан-
ом објављивања на службеној огласној 
табли Кантона, а накнадно ће да се об-
јави у «Службеним новинама Босан- 



10. септембар/рујан 2009. 
 
 
ско-подрињског кантона Горажде». 
 

Број:03–14-1597/09             П Р Е М И Ј Е Р 
07.09.2009.године            Назиф Уручи,с.р. 
     Г о р а ж д е 
 

812 
 

 На основу члана 24. Закона о 
Влади Босанско-подрињског кантона 
Горажде («Службене новине Босанско 
-подрињског кантона Горажде», број: 
5/03), те Програма утрошка средстава 
Министарства за социјалну политику, 
здравство, расељена лица и избјегли-
це, са економског кода 614200 (ЈАМ 
003) – Остали грантови појединцима, 
број:08-14-1092-4/09 од 21.04.2009. год-
ине, Влада Босанско-подрињског кан-
тона Горажде, на својој 35. редовној сј-
едници, одржаној дана 07.09.2009.год-
ине, д о н о с и: 
 
 

О Д Л У К У 
о додјели једнократне новчане 

помоћи Тешевић Радиши и Загорки 
за лијечење 

 
Члан 1. 

 

 Одобрава се исплата новчаних 
средстава у укупном износу 200,00 КМ 
(словима:двијестотине конвертибилн-
ихмарака) на име једнократне новча-
не помоћи  Тешевић Радиши (ЈМБ 
0103944130008) и Загорки, из Горажда, 
за лијечење.  
  

Члан 2. 
 

 Одобрена средства исплатити на 
терет Буџета Министарства за соција-
лну политику, здравство, расељена ли-
ца и избјеглице Босанско-подрињског  
кантона Горажде, економски код 614200 
(ЈАМ 003) – Остали грантови поједи- 
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нцима кориснику Тешевић Радиши и 
Загорки, на рачун Привредне банке 
Сарајево д.д. Сарајево филијала Гораж-
де, број:101-140-00000016-17 33-1901-0009802. 
 

Члан 3. 
 

 За реализацију ове Одлуке заду-
жују се Министарство за социјалну по-
литику, здравство, расељена лица и из-
бјеглице и Министарство за финансије 
Босанско-подрињског кантона Горажде. 
 

Члан 4. 
 

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

Број:03–14-1598/09                П Р Е М И Ј Е Р 
07.09.2009.године                Назиф Уручи,с.р. 
     Г о р а ж д е 
 

813 
 

 На основу члана 24. Закона о Вл-
ади Босанско-подрињског кантона Гор-
ажде(«Службене новине Босанско-под-
рињског кантона Горажде», број:5/03), 
те Програма утрошка средстава Мини-
старства за социјалну политику, здрав-
ство, расељена лица и избјеглице са ек-
ономског кода 614200 (ЈАМ 003) – Оста-
ли грантови појединцима, број: 08-14-
1092-4/09 од 21.04.2009.године, Влада Бо-
санско-подрињског кантона Горажде, на 
својој 35. редовној сједници, одржаној 
дана 07.09.2009.године, д о н о с и: 
 
 

О Д Л У К У 
о додјели једнократне новчане 
помоћи Мујезиновић Латифу  

и Рамизи за лијечење 
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Члан 1. 
 

 Одобрава се исплата новчаних 
средстава у укупном износу 200,00 
КМ (Словима:двијестотине конверти-
билнихмарака) на име једнократне но-
вчане помоћи Мујезиновић Латифу 
(ЈМБ 1209949130002) и Рамизи (ЈМБ 
2807948135009) из Горажда, за лијечење.  
 

Члан 2. 
 

 Одобрена средства исплатити 
на терет Буџета Министарства за соц-
ијалну политику, здравство, расељена 
лица и избјеглице Босанско-подрињс-
ког кантона Горажде, економски код 
614200 (ЈАМ 003) – Остали грантови 
појединцима кориснику Мујезинов-
ић Латифу и Рамизи на рачун НЛБ 
Тузланска банка филијала Горажде. 
 

Члан 3. 
 

 За реализацију ове Одлуке зад-
ужују се Министарство за социјалну 
политику, здравство, расељена лица и 
избјеглице и Министарство за фина-
нсије Босанско-подрињског кантона 
Горажде. 
 

Члан 4. 
 

 Ова Одлука ступа на снагу да-
ном објављивања на службеној оглас-
ној табли Кантона, а накнадно ће да 
се објави у «Службеним новинама Бо-
санско-подрињског кантона Горажде». 
 

Број:03–14-1599/09             П Р Е М И Ј Е Р 
07.09.2009.године            Назиф Уручи,с.р. 
     Г о р а ж д е 
 

814 
 

На основу члана 24. Закона о 
Влади Босанско- подрињског кантона  

10. септембар/рујан 2009. 
 
 
Горажде («Службене новине Босанско-
подрињског кантона Горажде», број: 
5/03), те Програма утрошка средстава 
Министарства за социјалну политику, 
здравство, расељена лица и избјеглице 
са економског кода 614200 (ЈАМ 003) – 
Остали грантови појединцима, број: 08-
14-1092-4/09 од 21.04.2009.године, Влада 
Босанско-подрињског кантона Горажде, 
на својој 35. редовној сједници, одржан-
ој дана 07.09.2009.године, д о н о с и: 
 
 

О Д Л У К У 
о додјели једнократне новчане 

помоћи Буква Зајиму за лијечење 
 

Члан 1. 
 
 Одобрава се исплата новчаних 
средстава у укупном износу 200,00 КМ 
(Словима:двијестотинеконвертибилних 
марака) на име једнократне новчане 
помоћи  Буква Зајиму (рођ.1949.год), из 
Горажда, за лијечење.  
 

Члан 2. 
 
 Одобрена средства исплатити на 
терет Буџета Министарства за социјал-
ну политику, здравство, расељена лица 
и избјеглице Босанско-подрињског кан-
тона Горажде, економски код 614200 
(ЈАМ 003) – Остали грантови поједин-
цима кориснику Буква Зајиму, на рач-
ун НЛБ Тузланска банка филијала Гор-
ажде. 
 

Члан 3. 
 

 За реализацију ове Одлуке заду-
жују се Министарство за социјалну пол-
итику, здравство, расељена лица и избј-
еглице и Министарство за финансије  



10. септембар/рујан 2009. 
 
 
Босанско-подрињског кантона Горажде. 

 
Члан 4. 

 

 Ова Одлука ступа на снагу да-
ном објављивања на службеној оглас-
ној табли Кантона, а накнадно ће да 
се објави у «Службеним новинама Бо-
санско-подрињског кантона Горажде». 
 

Број:03–14-1600/09             П Р Е М И Ј Е Р 
07.09.2009.године            Назиф Уручи,с.р. 
     Г о р а ж д е 
 

815 
 

На основу члана 24. Закона о 
Влади Босанско-подрињског кантона 
Горажде («Службене новине Босанско 
-подрињског кантона Горажде», број: 
5/03), те Програма утрошка средстава 
Министарства за социјалну политику, 
здравство, расељена лица и избјегли-
це са економског кода 614400 (ЈАО 001 
/002/003) – Субвенције јавним преду-
зећима и установама за 2009.годину, 
број:08-14-948-6/09 од 22.04.2009. годи-
не («Службене новине Босанско-под-
рињског кантона Горажде», број:5/09), 
Влада Босанско-подрињског кантона 
Горажде, на својој 35. редовној сједни-
ци, одржаној дана 07.09.2009. године,  
д о н о с и: 
 

 
О Д Л У К У 

о исплати новчаних средстава по 
основу финансирања Програмског 
задатка «Контрола квалитета воде 

за пиће из јавних водовода на 
подручју БПК у 2009. години» 

 

Члан 1. 
 

Одобрава се исплата новчаних 
средстава у износу 11.274,80 КМ на  
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име финансирања друге транше (оста-
так дуга) за реализацију Програмског 
задатка ЈУ Завод за јавно здравство Бос-
анско-подрињског кантона Горажде «Ко-
нтрола квалитета воде за пиће из јавних 
водовода на подручју БПК у 2009.год.». 
 

Члан 2. 
 

Средства у износу 11.274,80 КМ 
исплатити на терет Буџета Министарс-
тва за социјалну политику, здравство, 
расељена лица и избјеглице Босанско-
подрињског кантона Горажде, економ-
ски код 614400 (ЈАО 003) – Субвенције 
јавним установама (ЗЗЈЗ), а у корист 
ЈУ Завода за јавно здравство Босанско-
подрињског кантона Горажде, на рачун 
број: 1011400000178254 код Привредне 
банке Сарајево – филијала Горажде. 
 

Члан 3. 
 

За реализацију ове Одлуке заду-
жују се Министарство за социјалну по-
литику, здравство, расељена лица и из-
бјеглице и Министарство за финансије 
Босанско-подрињског кантона Горажде. 
 

Члан 4. 
 

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

Број:03–14-1595/09               П Р Е М И Ј Е Р 
07.09.2009.године               Назиф Уручи,с.р. 
     Г о р а ж д е 
 

816 
 

На основу члана 24. Закона о Вл-
ади Босанско-подрињског кантона Гор- 
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ажде («Службене новине Босанско-по-
дрињског кантона Горажде», број:5/03), 
Влада Босанско-подрињског кантона 
Горажде, на својој 35. редовној сједни-
ци, одржаној дана 07.09.2009. године, 
д о н о с и:  
 
 

О Д Л У К У 
о финансирању Пројекта 

 ЈУ Завод за јавно здравство 
«Заштита становништва са подручја 
Босанско-подрињског кантона од 

смртоносног бјеснила у  009.години» 
 

Члан 1. 
 

Влада Босанско-подрињског ка-
нтона Горажде финансира Пројекат 
ЈУ Завод за јавно здравство Босанско-
подрињског кантона Горажде: «Зашт-
ита становништва са подручја Босанс-
ко-подрињског кантона од смртонос-
ног бјеснила у 2009. години». 
 

Члан 2. 
 

Средства у износу од 7.000,00 
КМ обезбијеђена су у Буџету Минис-
тарства за социјалну политику, здрав-
ство, расељена лица и избјеглице Бос-
анско-подрињског кантона Горажде за 
2009. годину, економски код 614400 
(ЈАО 003) – Субвенције јавним уста-
новама (ЗЗЈЗ). 
 

Члан 3. 
 

За реализацију ове Одлуке зад-
ужују се Министарство за социјалну 
политику, здравство, расељена лица и 
избјеглице и Министарство за фина-
нсије Босанско-подрињског кантона 
Горажде. 

10. септембар/рујан 2009. 
 
 

Члан 4. 
  

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

Број:03–14-1594/09                П Р Е М И Ј Е Р 
07.09.2009.године               Назиф Уручи,с.р. 
    Г о р а ж д е 
 

817 
 

На основу члана 24. Закона о Вл-
ади Босанско-подрињског кантона Гор-
ажде («Службене новине Босанско-под-
рињског кантона Горажде», број: 5/03), 
те Програма утрошка средстава Мини-
старства за социјалну политику, здравс-
тво, расељена лица и избјеглице са еко-
номског кода 614400 (ЈАО 001/002/003) 
– Субвенције јавним предузећима и ус-
тановама за 2009.годину, број:08-14-948-
6/09 од 22.04.2009. године («Службене 
новине Босанско-подрињског кантона 
Горажде», број:5/09), Влада Босанско-
подрињског кантона Горажде, на својој 
35. редовној сједници, одржаној дана  
07.09.2009.године, д о н о с и: 
 
 

О Д Л У К У 
о исплати новчаних средстава по 
основу финансирања  Пројекта ЈУ 
Завод за јавно здравство  «Заштита 
становништва са подручја Босанско-
подрињског кантона од смртоносног 

бјеснила у 2009. години» 
 

Члан 1. 
 

Одобрава се исплата новчаних ср-
едстава, прва транша,  у износу 3.500,00 
КМ на име финансирања   Пројекта ЈУ  



10. септембар/рујан 2009. 
 
 
Завод за јавно здравство «Заштита 
становништва са подручја Босанско-
подрињског кантона од смртоносног 
бјеснила у 2009. години». 
 

Члан 2. 
 

Средства у износу 3.500,00 КМ 
исплатити на терет Буџета Министа-
рства за социјалну политику, здравст-
во, расељена лица и избјеглице Босан-
ско-подрињског кантона Горажде, ек-
ономски код 614400 (ЈАО 003) – Субв-
енције јавним установама (ЗЗЈЗ), а у 
корист ЈУ Завод за јавно здравство Бо-
санско-подрињског кантона Горажде, 
на рачун број: 1011400000178254 код 
Привредне банке Сарајево–филијала 
Горажде. 
 

Члан 3. 
 

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

Члан 4. 
 

Ова Одлука ступа на снагу да-
ном објављивања на службеној оглас-
ној табли Кантона, а накнадно ће да 
се објави у «Службеним новинама Бо-
санско-подрињског кантона Горажде». 
 

Број:03–14-1593/09             П Р Е М И Ј Е Р 
07.09.2009.године            Назиф Уручи,с.р. 
     Г о р а ж д е 
 

818 
 

На основу члана 24. Закона о 
Влади Босанско–подрињског кантона  
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Горажде («Службене новине Босанско–
подрињског кантона Горажде», број:5/03), 
Влада Босанско–подрињског кантона Го-
ражде, на својој 35. редовној сједници, од-
ржаној дана 07.09.2009.год.,  д о н о с и:  
 
 

О Д Л У К У 
о укидању подручне школе  

у Посестри која се налази у саставу 
редовне основне школе «Мехмедалија 

Мак Диздар» Витковићи 
 

I 
 
 Овом Одлуком укида се подруч-
на школа у Посестри која се налази у 
саставу редовне основне школе «Мехм-
едалија Мак Диздар» Витковићи. 
 

II 
 
 Ученици из ове подручне школе 
наставиће похађање наставе у подруч-
ној школи у Садби уз обавезу обезбје-
ђивања посебне линије за превоз ових 
ученика. 
 

III 
   

За реализацију ове Одлуке заду-
жује се Министарство за образовање, 
науку, културу и спорт  Босанско-под-
рињског кантона Горажде.  
    

IV 
 
 Одлука ступа на снагу даном до-
ношења, а накнадно ће да се објави у 
«Службеним новинама Босаснко-подр-
ињског кантона  Горажде». 
 

Број:03–38-1590/09                 П Р Е М И Ј Е Р 
07.09.2009.године                Назиф Уручи,с.р. 
     Г о р а ж д е 
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819 
 

На основу члана 24. Закона о 
Влади Босанско–подрињског кантона  
Горажде («Службене новине Босанско 
–подрињског кантона Горажде», број: 
5/03), Влада Босанско–подрињског ка-
нтона Горажде, на својој 35. редовној 
сједници, одржаној дана 07.09.2009.го-
дине, д о н о с и:  
 
 

О Д Л У К У 
о одобравању новчаних средстава  
ЈУ  ОШ «Устиколина» Устиколина 

за плаћање рачуна бр. 01-056/09  
 од 04.08.2009 године фирми 

ТАНИВЕЛС ДИДАКТА Д.О.О. 
САРАЈЕВО 

 
I 

 
 Одобравају се новчана средст-
ва ЈУ ОШ «Устиколина» Устиколина 
за плаћање обавеза по основу Уговора 
о испоруци и монтажи опреме број: 
08/07 и број: 03-392/09 од 29.05.2009. 
године намијењених за реализацију 
пројекта под називом «Школа у при-
роди» фирми ТАНИВЕЛС ДИДАКТА 
Д.О.О. САРАЈЕВО у износу од 19.950,84 
КМ, умањеног за износ од 15.960,67 
КМ, на име плаћања 80% аванса по 
рачуну бр. 02-056/09. 

За плаћање остаје износ од 
3.990,17 КМ по рачуну број: 01-056/09  
од 04.08.2009.године.  
 

II 
 
 За реализацију ове Одлуке зад-
ужује се Министарство за финансије 
Босанско-подрињског кантона Гораж- 
де, а средства осигурати из Буџета ЈУ 

10. септембар/рујан 2009. 
 

 
ОШ „Устиколина“ Устиколина код 821 
300 – Набавка опреме. 
 Средства уплатити на жиро-ра-
чун фирме ТАНИВЕЛС ДИДАКТА Д.О.О. 

САРАЈЕВО број: 1602000000472510 код 
Вакуфске банка Сарајево ИД број:4200 
357220002.   

 
III 

 

 Одлука ступа на снагу даном об-
јављивања на службеној огласној табли 
Кантона, а накнадно ће да се објави у 
«Службеним новинама Босанско–подр-
ињског кантона Горажде». 
 

Број:03–14-1589/09                П Р Е М И Ј Е Р 
07.09.2009.године               Назиф Уручи,с.р. 
    Г о р а ж д е 
 

820 
 

На основу члана 24. Закона о Вл-
ади Босанско-подрињског кантона Гор-
ажде („Службене новине Босанско-под-
рињског кантона Горажде“, број: 5/03), 
те члана 17. Закона о извршењу Буџета  
Босанко-подрињског кантона Горажде 
за 2009.годину, Влада Босанско-подри-
њског кантона Горажде, на својој 35. ре-
довној сједници, одржаној дана 07.09. 
2009. године, д о н о с и: 
 
 

О Д Л У К У 
о давању сагласности  

за потписивање уговора  
 о привременим и повременим 

пословима 
 

I 
 

Овом Одлуком даје се сагласност 
директору ССШ «Џемал Биједић» Гор-
ажде за потписивање уговора о привре-
меним и повременим пословима за  



10. септембар/рујан 2009.                                                                          Број 10. страна 987 
 
 
испитиванје ванредних кандидата и 
чланство у комисијама, те послови ре-
жијског особља, као и референтских и 
рачуноводствених послова у школској 
2008/09 години у периоду од 20.08.2009. 

године до 31.08.2009.године, те потпи-
сивање Уговора за верифицирање на-
ставе у школској 2008/09 године, са 
слиједежим извршиоцима (спољним 
сарадницима): 

 
1. Сафет Беговић  Уговор број:442-1/09, 166,54 КМ  
2. Емин Хето Уговор број:442-2/09 55,26 КМ 
3. Дика Макота Уговор број: 442-3/09 75,96 КМ 
4. Миралем Пашовић Уговор број:442-4/09 215,77 КМ 
5. Саудин Куновац Уговор број:442-5/09 61,87КМ 
6. Драгица Поповић Уговор број:442-7/09   57,32 КМ 
7. Мубера Пашовић Уговор број:442-8/09   57,46 КМ 
8. Џевахира Сарван Уговор број:442-9/09 103,04 КМ 
9. Алма Пашић Уговор број:442-10/09 57,32 КМ 
10. Џевад Алибашић Уговор број:442-11/09 54,60 КМ 
11. Узеир Сијерчић   Уговор број:442-12/09   54,24 КМ 
12. Ахмо Ћуровац   Уговор број:442-13/09 108,98 КМ 
13. Азиз Лепеница Уговор број:442-15/09    59,74 КМ 
14. Осман Беговић   Уговор број:442-16/09 57,32 КМ 
15. Рефија Богунић Уговор број:442-18/09    56,51 КМ 
16. Бахрија Фочић   Уговор број:  442-19/09   55,70 КМ 
17. Нирзама Фазлагић Уговор број:442-20/09 123,56КМ 
18. Бего Бездро Уговор број:442-21/09 20,41КМ 
19. Џемаил Хоџић Уговор број:442-22/09 20,41КМ 
20. Раха Салихић Уговор број: 442-23/09 20,41 КМ 
21. Шаћира Маслан Уговор број:442-24/09 20,41 КМ 
22. Санела Канлић Уговор број:442-25/09 20,41 КМ 
23. Изета Јахић Уговор број:442-26/09 229,86 КМ 
24. Адмир Куртовић Уговор број:442-27/09 5,94 КМ 
25. Фадил Чељо Уговор број:442-29/09 15,85 КМ 
26. Ермина Чаушевић Уговор број:442-28/09 7,93 КМ 
27. Мишо Пејовић Уговор број:442-30/09 5,94 КМ 
28. Лејла Кадић Уговор број:442-6/09 127,08 КМ 
29. Санела Рашидовић Уговор број:442-17/09 58,35 КМ 
30. Азиз Папрачанин Уговор број:442-14/09   60,55 КМ 
31. Мурид Јахић Уговор број:442-31/09 11,89 КМ 

 
 

II 
 

За реализацију ове Одлуке зад-
ужује се Министарство за финансије 
Босанско-подрињског кантона Горажде, 
а средства исплатити из Буџета ССШ 

«Џемал Биједић» Горажде са економск-
ог кода 613 900- Уговорене услуге   
 

III 
 

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

Број:03–14-1588/09             П Р Е М И Ј Е Р 
07.09.2009. године           Назиф Уручи,с.р. 
    Г о р а ж д е 
 

821 
 

На основу члана 24. Закона о 
Влади Босанско-подрињског кантона 
Горажде («Службене новине Босанско 
-подрињског кантона Горажде», број: 
5/03), те члана 17. Закона о извршењу 
Буџета Босанко-подрињског кантона 
Горажде за 2009.годину, Влада Босанс-
ко-подрињског кантона Горажде, на 
својој 35. редовној сједници, одржаној 
дана 07.09.2009.године, д о н о с и: 

 

О Д Л У К У 
о давању сагласности  

за потписивање 
Уговора о привременим  
и повременим пословима 

 

I 
 

Овом Одлуком даје се сагласн-
ост директору СТШ «Хасиб Хаџовић» 
Горажде за потписивање уговора о 
привременим и повременим послови-
ма за испитивање ванредних кандид-
ата и чланство у комисијама, те посл-
ове режијског особља, као и референ-
тске и рачуноводствене послове у шк-
олској 2008/09. години у периоду од 
19.08.2009.године до 27.08.2009. године, 
са сљедећим извршиоцима (спољним 
сарадницима):  

 

1. Абдулах Џико                 Уговор број: 1-03-569-1/09 760,74 КМ 
2. Џенана Ваљевчић            Уговор број:1-03-569-17/09 389,48 КМ 
3. Осман Сомун                   Уговор број:1-03-569-31/09 35,66 КМ 
4. Сабина Хаџимехмедовић Уговор број:1-03-569-25/09 215,77 КМ 
5. Мирза Пјано Уговор број:1-03-569-23/09 11,89 КМ 
6. Сејдефа Кајевић Уговор број:1-03-569-17/09 217,89 КМ 
7. Јасмина Маслан Уговор број:1-03-569-18/09 659,19 КМ 
8. Вахида Туруља Уговор број:1-03-569-19/09 240,94 КМ 
9. Мухамед Плех Уговор број:1-03-569-13/09 217,89 КМ 
10. Рифет Бечић Уговор број:1-03-569-33/09 285,34 КМ 
11. Суад Татаревић Уговор број:1-03-569-28/09 453,55 КМ 
12. Емина Хасковић                 Уговор број:1-03-569-11/09 47,56 КМ 
13. Хамдо Караузовић Уговор број:1-03-569-22/09 257,23 КМ 
14. Јахић Изета Уговор број:1-03-569-10/09 606,34 КМ 
15. Неџиб Харба Уговор број:1-03-569-32/09 218,33 КМ 
16. Мерита Параџик Уговор број:1-03-569-26/09 433,73 КМ 
17. Наџа Ћуровић                     Уговор број:1-03-569-8/09 103,35 КМ 
18. Дервиша Омерагић             Уговор број:1-03-569-16/09 402,03 КМ 
19. Адмир Куртовић                 Уговор број:1-03-569-24/09  191,17 КМ 
20. Хафиза Дедовић                  Уговор број:1-03-569-7/09 103,35 КМ 
21. Мевла Куленовић Уговор број:1-03-569-6/09 103,35 КМ 
22. Сувенира Рахман                Уговор број:1-03-569-4/09 103,35 КМ 
23. Нејра Рамовић                      Уговор број:1-03-569-14/09 5,94 КМ 
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24. Ермина Чаушевић   Уговор број:1-03-569-12/09   47,56 КМ 
25. Семир Хусејновић Уговор број:1-03-569-9/09 1.581,93 КМ 
26. Севда Поповић Уговор број:1-03-569-30/09 97,39 КМ 
27. Осман Дучић                         Уговор број:1-03-569-5/09 103,35 КМ 
28. Адис Шаховић Уговор број:1-03-569-2/09 548,25 КМ 
29. Самела Драковац                   Уговор број:1-03-569-21/09 241,67 КМ 
30. Емир Казић   Уговор број:1-03-569-20/09 214,15 КМ 
31. Мухамед Лагумџија Уговор број:1-03-569-15/09 422,06 КМ 
32. Муртија Рашидовић Уговор број:1-03-569-3/09 103,35 КМ 
33. Смајо Челик Уговор број:1-03-569-27/09 110,97 КМ 

 
II 

 
За реализацију ове Одлуке зад-

ужује се Министарство за финансије 
Босанско-подрињског кантона Гораж-
де, а средства исплатити из Буџета 
СТШ «Хасиб Хаџовић» Горажде са ек-
ономског кода 613 900 - Уговорене ус-
луге   
 

III 
 
 Одлука ступа на снагу даном 
објављивања на службеној огласној та-
бли Кантона, а накнадно ће да се обј-
ави у «Службеним новинама Босанс-
ко–подрињског кантона Горажде». 
 

Број:03–14-1587/09             П Р Е М И Ј Е Р 
07.09.2009.године            Назиф Уручи,с.р. 
    Г о р а ж д е 
 

822 
 

На основу члана 24. Закона о 
Влади Босанско–подрињског кантона 
Горажде («Службене новине Босанско 
–подрињског кантона Горажде», број: 
5/03), те на основу Програма о утро-
шку финансијских средстава из Буџе-
та Министарства за образовање, нау-
ку, културу и спорт са економског ко-
да 614 100 – Трансфер за спорт, Влада 
Босанско–подрињског кантона Гора-

жде, на својој 35. редовној сједници, од-
ржаној дана 07.09.2009.године,д о н о с и:  

 
 

О Д Л У К У 
о одобравању новчаних средстава 
Спортском савезу БПК Горажде за 

мјесец ЈУЛИ 2009. године 
 

I 
 

 Одобравају  се новчана средства 
у износу од 21.000,00 КМ Спортском 
савезу БПК Горажде, на име редовне 
транше за мјесец  јули 2009. године. 
  

II 
 

 За реализацију ове Одлуке заду-
жује се Министарство за финансије, а 
средства дозначити из Буџета Минис-
тарства за образовање, науку, културу 
и спорт,  економски код 614 100 – Тра-
нсфер за спорт.  
 Новчана средства уплатити на 
жиро-рачун Спортског савеза БПК Го-
ражде број: 1990540006336521 отворен 
код АБС банке филијала Горажде, ИД 
број: 4245007300007.  
 

III 
 

Корисник средстава дужан је да 
Министарство за образовање, науку,  
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културу и спорт у року од 10 (десет) 
дана од дана реализације средстава  
извијести и документује наведени ут-
рошак.  
 

IV 
 

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

        

Број:03–14-1586/09             П Р Е М И Ј Е Р 
07.09.2009.године            Назиф Уручи,с.р. 
     Г о р а ж д е 
 

823 
 

На основу члана 24. Закона о 
Влади Босанско–подрињског кантона 
Горажде («Службене новине Босанско 
–подрињског кантона Горажде», број: 
5/03), те на основу Програма о утош-
ку средстава из Буџета Министарства 
за образовање, науку, културу и спо-
рт  са економског кода 614 100 - Оста-
ли трансфери (информисање, Цент-
ар за стручну обуку) и Измјена и доп-
уна Програма о утошку средстава из 
Буџета Министарства за образовање, 
науку, културу и спорт  са економск-
ог кода 614 100 - Остали трансфери 
(информисање, Центар за стручну об-
уку), Влада Босанско–подрињског кан-
тона Горажде, на својој 35. редовној сј-
едници, одржаној дана 07.09.2009. год-
ине, д о н о с и:  

 
 

О Д Л У К У 
о одобравању новчаних средстава 
Јавном предузећу РТВ  Босанско-
подрињског кантона  Горажде   
за мјесец АВГУСТ  2009.године 

10. септембар/рујан 2009. 
 

 
I 

 
 Одобравају  се новчана средства 
у износу од 25.000,00 КМ Јавном пре-
дузећу РТВ БПК  Горажде  на име редо-
вне транше за мјесец август 2009.године. 
 

II 
 
 За реализацију ове Одлуке заду-
жује се Министарство за финансије, а 
средства дозначити из Буџета Минис-
тарства за образовање, науку, културу 
и спорт, економски код 614 100 – Ос-
тали трансфери (информисање, Цент-
ар за стручну обуку).    
 

III 
 
 Корисник средстава дужан је да 
Министарство за образовање,науку, ку-
лтуру и спорт у року од 10 (десет) дана 
од дана реализације средстава извијес-
ти и документује наведени утрошак.  
 

IV 
 
 Одлука ступа на снагу даном об-
јављивања на службеној огласној табли 
Кантона, а накнадно ће да се објави у 
«Службеним новинама Босанско–подр-
ињског кантона Горажде».  
                 

Број:03–14-1585/09                 П Р Е М И Ј Е Р 
07.09.2009.године                Назиф Уручи,с.р. 
      Г о р а ж д е 
 

824 
 

На основу члана 24. Закона о Вл-
ади Босанско–подрињског кантона Гор-
ажде («Службене новине Босанско–под-
рињског кантона Горажде», број: 5/03), 
Влада Босанско–подрињског кантона Го-
ражде, на својој 35. редовној сједници,  



10. септембар/рујан 2009. 
 
 
одржаној дана 07.09.2009.г., д о н о с и:  

 
 

О Д Л У К У 
о одобравању новчаних средстава  
ЈУ  МСШ «Енвер Поздеровић»  

Горажде за уплату друге 
привремене ситуације број 109/09 
 од 25.08.2009. године предузећу  
за грађење,трговину и услуге 

«ОКАЦ» д.о.о. Горажде 
 

I 
 

 Одобравају се новчана средст-
ва ЈУ  МСШ «Енвер Поздеровић» Гор-
ажде у износу од 154.322,59 КМ за уп-
лату друге привремене ситуације бр-
ој:109/09 од 25.08.2009.године преду-
зећу за грађење, трговину и услуге 
«ОКАЦ» д.о.о. Горажде, а која се одн-
оси на реализацију I фазе надоград-
ње спрата на објекту ЈУ  МСШ «Енвер 
Поздеровић» Горажде по основу Уго-
вора број: 03-14-2998/08 и број: 196/08  
од 29.12.2008. године. 
 

II 
 

 За реализацију ове Одлуке зад-
ужује се Министарство за финансије 
Босанско-подрињског кантона Гораж-
де, а средства дозначити из Буџета ЈУ  
МСШ «Енвер Поздеровић» Горажде  
са економског кода 821 200 – Набавка 
грађевина. 
 Новчана средства уплатити на 
жирорачун Предузећа за грађење, 
трговину и услуге «ОКАЦ» д.о.о. Го-
ражде број:1820000000072349 отворен 
код БОР БАНКЕ д.д. Сарајево,  ИД: 
4245036400002. 
 

III 
 

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

Број:03–14-1583/09                 П Р Е М И Ј Е Р 
07.09.2009. године               Назиф Уручи,с.р. 
     Г о р а ж д е 
 

825 
 

На основу члана 24. Закона о Вл-
ади Босанско–подрињског кантона Гор-
ажде («Службене новине Босанско–под-
рињског кантона  Горажде», број: 5/03), 
Влада Босанско–подрињског кантона Го-
ражде, на својој 35. редовној сједници, од-
ржаној дана 07.09.2009.год., д о н о с и:  

 
 

О Д Л У К У 
о одобравању новчаних средстава  
ЈУ  МСШ «Енвер Поздеровић»  

Горажде за плаћање рачуна број 65/09 
од 07.08.2009. године фирми 

УНИПРОЈЕКТ д.о.о. за планирање  
и пројектовање Горажде 

                      
I 

             
 Одобравају се новчана средства 
ЈУ  МСШ «Енвер Поздеровић» Горажде 
у износу од 2.338,83 КМ, на име плаћа-
ња рачуна број:65/09 од 07.08.2009. год-
ине, који се односи на  вршење надзора 
над извођењем радова надоградње  II 
спрата на објекту ЈУ  МСШ «Енвер Поз-
деровић» Горажде (друга привремена 
ситуација), фирми УНИПРОЈЕКТ д.о.о. 
за планирање и пројектовање Горажде, 
а по основу Уговора о вођењу надзора 
над извођењем радова надоградње II 
спрата на  објекту ЈУ  МСШ «Енвер По-
здеровић» Горажде број: 10-14-270/09 и 
број: 19/09  од 28.01.2009. године. 
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II 
 

 За реализацију ове Одлуке зад-
ужује се Министарство за финансије 
Босанско-подрињског кантона Гораж-
де, а средства дозначити из Буџета ЈУ  
МСШ «Енвер Поздеровић» Горажде,  
са економског кода 821 200 – Набавка 
грађевина. 
 Новчана средства уплатити на 
жиро-рачун фирме УНИПРОЈЕКТ д.о.о. 
за планирање и пројектовање Гора-
жде број: 1610300000430094 отворен 
код Раифаизен банке. 
 

III 
 

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

Број:03–14-1582/09             П Р Е М И Ј Е Р 
07.09.2009.године            Назиф Уручи,с.р. 
     Г о р а ж д е 
 

826 
 

На основу члана 24. Закона о 
Влади Босанско–подрињског кантона 
Горажде («Службене новине Босанско 
–подрињског кантона Горажде» број: 
5/03) и Програма о утрошку средста-
ва са економског кода 614300 - «Грант-
ови непрофитним организацијама», 
Закона о извршењу Буџата («Службе-
не новине Босанско–подрињског кан-
тона Горажде» број:04/09), Влада Бос-
анско–подрињског кантона Горажде, 
на својој 35. редовној сједници, одржа-
ној дана 07.09 2009.године, д о н о с и:    
 
 

О Д Л У К У 
о одобравању новчаних средстава 

на име помоћи Мушком 
рукометном клубу Горажде 

10. септембар/рујан 2009. 
 
 

Члан 1. 
 

Одобравају се новчана средства 
у износу од 2.000,00 КМ мушком руко-
метном клубу «Горажде» на име суфи-
нансирања организације X интернаци-
оналног меморијалног  рукометног  ту-
рнира «Мирсад Хурић-Хуро 2009», који 
ће се одржати  28. и 29.08.2009. године у 
Горажду. 
 

Члан2. 
 

Одобрена средства обезбиједити 
из Буџета Министарства за борачка пи-
тања Босанско-подрињског кантона Го-
ражде, економски код 614300 - Гранто-
ви непрофитним организацијама. 
 

Члан 3. 
 

За реализацију ове Одлуке заду-
жује се Министарство за финансије Бо-
санско-подрињског кантона Горажде, а 
средства уплатити на жиро-рачун Му-
шког рукометног  клуба БПК Горажде 
број:1610300002260096 отворен код Раи-
фаизен банке филијала Горажде.  
   

Члан 4. 
 

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

Број:03–14-1618/09                П Р Е М И Ј Е Р 
07.09.2009.године               Назиф Уручи,с.р. 
     Г о р а ж д е 
 

827 
 

На основу члана 24. Закона о Вл-
ади Босанско–подрињског кантона Гор-
ажде («Службене новине Босанско–под- 
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рињског кантона Горажде» број:5/03) 
и Програма о утрошку средстава са 
економског кода 614300 - «Грантови 
непрофитним организацијама», Зако-
на о извршењу Буџата («Службене 
новине Босанско–подрињског канто-
на Горажде» број:04/09), Влада Босан-
ско–подрињског кантона Горажде, на 
својој 35. редовној сједници, одржаној 
дана 07.09. 2009.године,  д о н о с и:    
 
 

О Д Л У К У 
о одобравању новчаних средстава 

на име помоћи Женском  
рукометном клубу Горажде 

 
Члан 1. 

 
Одобравају се новчана средст-

ва у износу од 1.500,00 КМ Женском  
рукометном клубу Горажде на име су-
финансирања организације интерна-
ционалног  рукометног турнира «Ме-
взета Перла–Баља»–Горажде 2009, ко-
ји ће се одржати 05.09.2009.године у 
Горажду. 
 

Члан 2. 
 

Одобрена средства обезбиједи-
ти из Буџета Министарства за борач-
ка питања Босанско–подрињског кан-
тона Горажде, економски код 614300 - 
Грантови непрофитним организац-
ијама. 
 

Члан 3. 
 

За реализацију ове Одлуке зад-
ужује се Министарство за финансије 
Босанско-подрињског кантона Гораж-
де, а средства уплатити на жирорачун 
Женског рукометног клуба БПК Гора- 
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жде број: 1011400000305130 отворен код 
ПБС банке филијала Горажде.  
   

Члан 4. 
 

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

Број:03–14-1619/09                 П Р Е М И Ј Е Р 
07.09.2009.године                Назиф Уручи,с.р. 
     Г о р а ж д е 
 

828 
 

На основу члана 24. Закона о Вл-
ади Босанско–подрињског кантона Гор-
ажде («Службене новине Босанско–под-
рињског кантона Горажде» број:5/03) и 
Програма о утрошку средстава са екон-
омског кода 614300 - «Грантови непро-
фитним организацијама», Закона о изв-
ршењу Буџата («Службене новине Бос-
анско–подрињског кантона Горажде» бр-
ој: 04/09), Влада Босанско–подрињског 
кантона Горажде, на својој 35. редовној 
сједници, одржаној дана 07.09. 2009.год-
ине, д о н о с и:    
 
 

О Д Л У К У 
о одобравању новчаних средстава  
на име учешћа Савеза   РВИ на 
спортско-рехабилитационом 

дружењу 
 

Члан 1. 
 

Одобравају се новчана средства 
у износу од 500,00 КМ на име суфина-
нсирања трошкова 11 учесника Савеза  
РВИ БПК Горажде на спортско-рехаби-
литационом дружењу у спортском цен- 
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тру «Боссина» у Заострогу од 29.08. до 
06.09.2009.године. 
 

Члан 2. 
 

Одобрена средства обезбиједи-
ти из Буџета Министарства за борач-
ка питања Босанско-подрињског кан-
тона Горажде, економски код 614300 - 
Грантови непрофитним организац-
ијама. 
 

Члан 3. 
 

За реализацију ове Одлуке зад-
ужује се Министарство за финансије 
Босанско-подрињског кантона Гораж-
де, а средства уплатити на жирорачун 
Савеза за спорт и рекреацију инвали-
да БПК Горажде број:1990490006144609 
отворен код АБС банке Горажде. 
 

Члан 4. 
 

Ова Одлука ступа на снагу да-
ном објављивања на службеној оглас-
ној табли Кантона, а накнадно ће да 
се објави у «Службеним новинама Бо-
санско-подрињског кантона Горажде». 
 

Број:03–14-1615/09             П Р Е М И Ј Е Р 
07.09.2009.године            Назиф Уручи,с.р. 
    Г о р а ж д е 
 

829 
 

На основу члана 24. Закона о 
Влади Босанско–подрињског кантона 
Горажде («Службене новине Босанско 
–подрињског кантона Горажде» број: 
5/03), а у складу са утрошком средст-
ава са економског кода 614200 «Гран-
тови појединцима» - БОР 005 и Зако-
на о извршењу Буџета («Службене 
новине Босанско–подрињског канто- 
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на Горажде» број:04/09), Влада Босанс-
ко–подрињског кантона Горажде, на св-
ојој 35. редовној сједници, одржаној да-
на 07.09.2009.године, д о н о с и: 
 
 

О Д Л У К У 
о одобравању једнократне новчане 
помоћи у случају смрти припадника 

борачке популације 
 

Члан 1. 
 

Овом Одлуком одобравају се но-
вчана средства у износу 751,30 КМ (сед-
ам стотина педесет један 30/100) Уша-
новић (Бега) Захиди из Горажда на име 
помоћи поводом смрти супруга Уша-
новић  (Хасана) Рашида члана породи-
це погинулог борца-шехида. 
 

Члан 2. 
 

Одобрена средства из члана 1. 
ове Одлуке уплатити Ушановић Захи-
ди  на рачун број:4255031002117355 отв-
орен код  Раифаизен банке Горажде. 
 

Члан 3. 
 

За реализацију Одлуке задужује 
се Министраство за финансије Босанс-
ко-подрињског кантона горажде, а сре-
дства обезбиједити из Буџета Минист-
арства за борачка питања БПК Гораж-
де, економси код 614200 - Грантови по-
јединцима. 
 

Члан 4. 
 

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

Број:03–14-1616/09            П Р Е М И Ј Е Р 
07.09.2009.године            Назиф Уручи,с.р. 
   Г о р а ж д е 
 

830 
 

 На основу члана 8. став 2. Зако-
на о враћању, додјели и продаји стан-
ова («Службене новине Федерације 
Босне и Херцеговине», број: 28/05 и 
2/08), те члана 24. Закона о Влади Бо-
санско–подрињског кантона Горажде 
(«Службене новине Босанско–подри-
њског кантона Горажде», број: 5/03), 
Влада Босанско–подрињског кантона 
Горажде, на својој 35. редовној сједни-
ци, одржаној дана 07.09.2009. године, 
д о н о с и: 
 
 

У Р Е Д Б У 
о измјенама Уредбе о утврђивању 
редослиједа приоритета за додјелу 
станова приватизираних предузећа 

 
Члан 1. 

 
 У Уредби о утврђивању редос-
лиједа приоритета за додјелу станова 
приватизираних предузећа («Службе-
не новине Босанско–подрињског кан-
тона Горажде», број: 15/05), члан 14. 
став 2. мијења се и гласи: 
 

 «Рјешење о додјели стана из 
става 1. овог члана је коначно и 
против истог није дозвољена жалба, 
али се може покренути парнични 
поступак пред надлежним судом». 
 

Члан 2. 
 
 Ако је прије ступања на снагу 
ове Уредбе започет поступак пред др- 
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угостепеним органом управе, даљи пос-
тупак спроводиће се по одредбама ове 
Уредбе. 
 

Члан 3. 
 
 Ова Уредба ступа на снагу осмог 
дана од дана објављивања у „Службен-
им новинама Босанско–подрињског ка-
нтона Горажде“. 
 

Број:03–23-1617/09                 П Р Е М И Ј Е Р 
07.09.2009.године                Назиф Уручи,с.р. 
     Г о р а ж д е 
 

831 
 

На основу члана 24. Закона о Вл-
ади Босанско–подрињског кантона Гор-
ажде («Службене новине Босанско–под-
рињског кантона Горажде», број:5/03) 
и члана 36. Закона о извршењу Буџета 
Босанско–подрињског кантона Горажде 
(«Службене новине Босанско–подрињс-
ког кантона Горажде», број:4/09), Влада 
Босанско–подрињског кантона Горажде, 
на својој 35. редовној сједници, одржа-
ној  дана 07.09.2009.године, д о н о с и: 
 
 

О Д Л У К У 
о одобравању грантова  општинама 

 у саставу Босанско-подрињског 
кантона Горажде 

 
Члан 1. 

 
 Овом Одлуком одобравају се гр-
антови општинама у саставу Босанско-
подрињског кантона Горажде за мјесец 
јули 2009. године, како слиједи: 
  

1. Општина Горажде......... 90.000,00 КМ,  
из Буџета Владе Босанско-подрињск-
ог кантона Горажде, економски код 
6141161 - Грант Општини Горажде; 
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2. Општина Фоча–Устиколина  90.000,00 

КМ, из Буџета Владе Босанско-под-
рињског кантона Горажде, економ-
ски код 6141162 – Грант Општини 
Фоча – Устиколина; 

3. Општина Пале–Прача ...... 90.000,00 
КМ, из Буџета Владе Босанско-под-
рињског кантона Горажде, економ-
ски код 6141163 – Грант Општини 
Пале – Прача. 

 
Члан 2. 

 
 За реализацију ове Одлуке зад-
ужује се Министарство за финансије 
Босанско–подрињског кантона Гораж-
де, а корисници средстава дужни су 
прије одобравања средстава за наред-
ни мјесец поднијети извјештај о утро-
шку средстава одобрених у члану 1. 
ове Одлуке.  
 

Члан 3. 
 
 Одлука ступа на снагу даном 
објављивања на службеној огласној та-
бли Кантона, а накнадно ће да се обја-
ви у «Службеним новинама Босанс-
ко–подрињског кантона Горажде». 
 

Број:03–14-1611/09             П Р Е М И Ј Е Р 
07.09.2009.године            Назиф Уручи,с.р. 
     Г о р а ж д е 
 

832 
 

На основу члана 24. Закона о 
Влади Босанско–подрињског кантона 
Горажде («Службене новине Босанско 
–подрињског кантона Горажде», број: 
5/03) и члана 36. Закона о извршењу 
Буџета Босанско–подрињског канто-
на Горажде («Службене новине Боса-
нско–подрињског кантона Горажде», 
број:4/09), Влада Босанско–подрињск- 

10. септембар/рујан 2009. 
 
 
ог кантона Горажде, на својој 35. редов-
ној сједници, одржаној  дана 07.09.2009. 
године,  д о н о с и: 
 
 

О Д Л У К У 
о одобравању грантова  општинама 
 у саставу Босанско–подрињског 

кантона Горажде 
 

Члан 1. 
 
 Овом Одлуком одобравају се гр-
антови општинама у саставу Босанско-
подрињског кантона Горажде за мјесец 
август 2009. године, како слиједи: 
  

1. Општина Горажде......... 90.000,00 КМ,  
из  Буџета  Владе  Босанско-подрињ-
ског кантона Горажде, економски код 
6141161 - Грант Општини Горажде; 

2. Општина Фоча–Устиколина.... 90.000,00 
КМ, из Буџета Владе Босанско-подр-
ињског кантона Горажде, економски 
код 6141162 – Грант Општини Фоча 
– Устиколина; 

3. Општина Пале–Прача 90.000,00 КМ, 
из Буџета Владе Босанско-подрињск-
ог кантона Горажде, економски код 
6141163 – Грант Општини Пале – 
Прача. 

 
Члан 2. 

 
 За реализацију ове Одлуке заду-
жује се Министарство за финансије Бо-
санско–подрињског кантона Горажде, 
корисници средстава дужни су прије 
одобравања средстава за наредни мјес-
ец поднијети извјештај о утрошку сред-
става одобрених у члану 1. ове Одлуке.  
 

Члан 3. 
 

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

Број:03–14-1610/09             П Р Е М И Ј Е Р 
07.09.2009.године            Назиф Уручи,с.р. 
    Г о р а ж д е 
 

833 
 

На основу члана 24. Закона о 
Влади Босанско–подрињског кантона 
Горажде («Службене новине Босанс-
ко–подрињског кантона Горажде», бр-
ој:5/03), Влада Босанско–подрињског 
кантона Горажде, на својој 35. редовн-
ој сједници, одржаној дана 07.09.2009. 
године, д о н о с и: 
 
 

О Д Л У К У 
о плаћању чланарине за АЕР 

(Скупштина европских регија) 
за 2009. годину 

 
Члан 1. 

 
 Овом Одлуком даје се сагласн-
ост за плаћање чланарине за АЕР (Ск-
упштина европских регија) за 2009.го-
дину, у износу од  2.808,00 евра. 
 

Члан 2. 
 
 За реализацију ове Одлуке зад-
ужује се Министарство за финансије 
Босанско–подрињског кантона Горажде,  
а средства су обезбијеђена у Буџету 
Владе Босанско–подрињског кантона 
Горажде, економски код 613900 – Уго-
ворене и друге посебене услуге. 
 Средства уплатити  на рачун 
Assemblée des Régions d`Europe No 
Cpte 10278 01001 00037450445 67 CCM 
STRASBOURG ST JEAN 2 rue du  
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Maire Kuss BP 79 F-67000 STRASBURT  
BIC-Swift CMCI FR 2A IBAN: FR76 1027 
8010 010 01000 374 5044 567. 
 

Члан 3. 
 
 Одлука ступа на снагу даном об-
јављивања на службеној огласној табли 
Кантона, а накнадно ће да се објави у 
«Службеним новинама Босанско–подр-
ињског кантона Горажде». 
 

Број:03–14-1612/09                 П Р Е М И Ј Е Р 
07.09.2009.године                Назиф Уручи,с.р. 
     Г о р а ж д е 
 

834 
 

На основу члана 24. Закона о Вл-
ади Босанско–подрињског кантона Гор-
ажде («Службене новине Босанско–под-
рињског кантона Горажде», број:5/03), 
Влада Босанско–подрињског кантона Го-
ражде, на својој 35. редовној сједници, од-
ржаној дана 07.09.2009.год., д о н о с и: 
 
 

О Д Л У К У 
о давању сагласности за плаћање 

рачуна насталих за вријеме посјете 
делегације Источни Азербејџан 
Босанско–подрињском кантону 

Горажде 
 

Члан 1. 
 
 Овом Одлуком даје се сагласност 
за плаћање  рачуна насталих за вријеме 
посјете делегације Источни Азербејџан-
Исламска Република Иран у укупном 
износу од 17.807,76 КМ, како слиједи: 
 

- Фактура бр.188/09 у износу од 981,00 
КМ, АС КОМПАНИ д.о.о. Горажде, 
за услуге вечере за госте; 

- Фактура број: 187/09 у износу од  
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1.110,50 КМ, АС КОМПАНИ д.о.о. 
Горажде, за услуге ручка за госте; 

- Уговор о дјелу – Ален Селимовић, 
у износу од 354,28 КМ, за набавку 
репрезетативиних поклона (6 спла-
вова);  

- Рачун 6600383-09 у износу од 234,00 
КМ, ЈП Међународни аеродром «Са-
рајево» д.о.о., за закуп ВИП салона; 

- Рачун ФН00120-09 у износу од 75,00 
КМ, ЈП Међународни аеродром 
«Сарајево» д.о.о. за конзумацију пи-
ћа за госте; 

- Рачун број: 853-09 у износу од 934,50 
КМ, д.о.о. «Сарај», за услуге ноће-
ња за госте; 

- Рачун број: 9/09 у износу од 664,00 
КМ, «Бијела Вода» д.о.о. Прача, за 
доручак за госте; 

- Рачун број: 0489/09 у износу од 
1.950,00 КМ АТТП „Центропревоз“ 
д.о.о. Горажде, за услуге изнајмљи-
вања аутобуса за потребе гостију; 

- Рачун број: 070/09 у износу од 
9.599,80 КМ БЕНО д.о.о ПЈ Хотел 
Бехар, за услуге боравка и смјеш-
таја  гостију; 

- Рачун број: 0068/09 у износу од 
997,00 КМ Мотел Базени д.д. Витко-
вићи, за услугу вечере за госте; 

- Рачун отпремница 13009 у износу 
од 200,00 КМ Атеље Галерија, за на-
бавку умјетничке слике – Мотив Го-
ражде за репрезетативни поклон; 

- Рачун број: 27/09 у износу од 600,00 
КМ СЗР «Седеф», за репрезетатив-
не поклоне за госте; 

- Рачун број: 09-322-075868 у износу 
од 19,71 КМ ОНИПРОМ д.о.о. Гор-
ажде, за набавку кафе за потребе 
одржавања конференције у ЈУ Це-
нтар за културу са гостима из Ирана, 

- Рачун-Отпремница: 09-300-002274 у 
износу од 87,97 КМ, ОНИПРОМ  
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     д.о.о.  Горажде, за набавку сокова  за 
     потребе одржавања конференције у  
     ЈУ  Центар за културу са гостима  из  
     Ирана.  
 

Члан 2. 
 
 За реализацију ове Одлуке заду-
жује се Министарство за финансије Бо-
санско–подрињског кантона Горажде,  
а средства су обезбјеђена у Буџету Вла-
де Босанско–подрињског кантона Гора-
жде, економски код 613900 - Уговорене 
и друге посебене услуге. 
  

Члан 3. 
 
 Одлука ступа на снагу даном об-
јављивања на службеној огласној табли 
Кантона, а накнадно ће да се објави у 
«Службеним новинама Босанско–подр-
ињског кантона Горажде». 
 

Број:03–14-1608/09                П Р Е М И Ј Е Р 
07.09.2009.године                Назиф Уручи,с.р. 
     Г о р а ж д е 
 

835 
 

На основу члана 24. Закона о Вл-
ади Босанско–подрињског кантона Гор-
ажде («Службене новине Босанско–под-
рињског кантона Горажде», број:5/03), 
Влада Босанско–подрињског кантона Го-
ражде, на својој 35. редовној сједници, од-
ржаној дана 07.09.2009.год., д о н о с и: 
 
 

О Д Л У К У 
о давању сагласности Кантоналној 
управи за инспекцијске послове 
Босанско-подрињског кантона 

Горажде за плаћање разлике између 
цијене услуга сервисирања службеног 

возила и одштетног износа 
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Члан 1. 

 
 Овом Одлуком даје се сагласн-
ост Кантоналној управи за инспекци-
јске послове Босанско–подрињског ка-
нтона Горажде, за плаћање разлике из-
међу цијене услуга сервисирања слу-
жбеног возила Управе, испостављеног 
од стране привредног друштва «ЕНОЛ» 
д.о.о. Горажде и одштетног износа од 
стране осигуравајућег друштва «Сар-
ајево осигурање» д.д. Сарајево, у изн-
осу од 1.750,00 КМ. 
 

Члан 2. 
 
 За реализацију ове Одлуке зад-
ужује се Министарство за финансије 
Босанско–подрињског кантона Горажде. 

 
Члан 3. 

 
 Средства за реализацију ове Од-
луке обезбјеђена су у буџету Кантона-
лне управе за инспекцијске послове 
Босанско–подрињског кантона Горажде, 
на економском коду 613900 – Угово-
рене и друге посебне услуге. 
 

Члан 4. 
 
 Ова Одлука ступа на снагу да-
ном објављивања на службеној оглас-
ној табли Кантона, а накнадно ће да 
се објави у «Службеним новинама Бо-
санско–подрињског кантона Горажде». 
 

Број:03–14-1622/09            П Р Е М И Ј Е Р 
 07.09.2009.године           Назиф Уручи,с.р. 
   Г о р а ж д е 
 

836 
 

На основу члана 24. Закона о 
Влади Босанско–подрињског кантона 
Горажде («Службене новине Босанско– 
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подрињског кантона Горажде», број:5/03), 
Влада Босанско–подрињског кантона Го-
ражде, на својој 35. редовној сједници, 
одржаној дана 07.09.2009.г, д о н о с и:
  
 

О Д Л У К У 
о измјенама и допунама Програма 

утрошка средстава са економског кода 
614300 - Грантови непрофитним 

организацијама 
 

Члан 1. 
 
 Овом Одлуком даје се сагласност 
за измјене и допуне Програма утрошка 
средстава са економског кода 614300 - 
Грантови непрофитним организаци-
јама у Буџету Министарства за борач-
ка питања. 
 

Члан 2. 
 
 Саставни дио ове Одлуке је Про-
грам о измјенама и допунама Програма 
утрошка средстава са економског кода 
614300 - Грантови непрофитним орга-
низацијама. 
 

Члан 3. 
 
 Одлука ступа на снагу даном об-
јављивања на службеној огалсној табли 
Кантона, а накнадно ће да се објави у 
«Службеним новинама Босанско–подр-
ињског кантона Горажде. 
 

Број:03–14-1651/09                П Р Е М И Ј Е Р 
07.09.2009.године                Назиф Уручи,с.р. 
    Г о р а ж д е 
 

837 
 

На основу члана 24. Закона о 
Влади Босанско–подрињског кантона Го-
ражде («Службене новине Босанско–по- 
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дрињског кантона Горажде», број:5/03), 
члана 4. Уредбе о утврђивању платн-
их разреда и коефицијената за плате 
руководећих и осталих државних слу-
жбеника у кантоналним органима др-
жавне службе («Службене новине Бо-
санско–подрињског кантона Горажде», 
број:11/07) и члана 4. Уредбе о утврђ-
ивању платних  разреда и коефиције-
ната за плате намјештеника у кантон-
алним органима државне службе («Сл-
ужбене новине Босанско–подрињског 
кантона Горажде», број:11/07), Влада 
Босанско–подрињског кантона Горажде, 
на својој 36. редовној сједници, одржа-
ној  дана 08.09.2009.године, д о н о с и: 
 
 

О Д Л У К У 
о утврђивању аконтације  основице 
за плату и накнаде за топли оброк 
за мјесец АВГУСТ  2009. године 

 

Члан 1. 
 

 Утврђује се аконтација основи-
це за плату запослених лица у канто-
налним органима управе, кантоналн-
им установама и другим правним ли-
цима која се финансирају из Буџета 
Босанско–подрињског кантона  Горажде, 
за мјесец АВГУСТ 2009.године, у изн-
осу од  324,00 КМ. 
 Уз аконтацију плате за мјесец 
август 2009.године исплатиће се и 
разлика аконтативно утврђене осно-
вице за плату за мјесец јануар 2009. 
године у износу од 30 КМ. 
 

Члан 2. 
 

 Запосленим лицима из члана 
1. ове Одлуке утврђује се накнада за 
исхрану у току рада (топли оброк), за 
мјесец август 2009.године, у износу од  
8,00 КМ по једном радном дану. 
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Члан 3. 
 

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

Број:03–14-1609/09                П Р Е М И Ј Е Р 
08.09.2009.године                Назиф Уручи,с.р. 
     Г о р а ж д е 
 

838 
 

 Министарство за правосуђе, уп-
раву и радне односе Босанско–подрињ-
ског кантона Горажде, рјешавајући по 
захтјеву УДРУЖЕЊА ФУДБАЛСКИ КЛУБ 

«РАДНИЧКИ», на основу члана 33. Зак-
она о удружењима и фондацијама (“Сл-
ужбене новине Федерације БиХ”, број: 
45/02), д о н о с и: 
 

Р Ј Е Ш Е Њ Е 
 

1. У Регистар удружења Министарства 
за правосуђе, управу и радне односе 
Босанско–подрињског кантона Гора-
жде, под регистарским бројем Р-I-
7/2009 у прву књигу Регистра уписа-
но је УДРУЖЕЊЕ ФУДБАЛСКИ КЛУБ 

«РАДНИЧКИ». 
 

2. Уписује се у Регистар удружења, ко-
ји се води код Министарства за пра-
восуђе,  управу и радне односе Боса-
нско-подрињског кантона Горажде 
промјена Статута Удружења, број:02/09 
од 19.06.2009. године, гдје се члан 11.  
став 1. тачка 4. мијења тако да гласи: 
”Рад са сениорским, јуниорским, ка-
детским, дјечијим селекцијама и на 
тај начин  окупљање већег броја заи-
нтересованих за бављење спортом”. 

                             

3. Упис промјене из тачке 2. диспози-
тива овог Рјешења извршен је  дана 
25.08.2009. године. 
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4. Удружење дјелује на подручју Бос-

анско–подрињског кантона Горажде 
и даном уписа код овог Министар-
ства стиче својство правног лица. 

 
О б р а з л о ж е њ е 

 
УДРУЖЕЊЕ ФУДБАЛСКИ КЛУБ 

«РАДНИЧКИ»  уписано  је у регистар 
Удружења, који се води код Министа-
рства за правосуђе, управу и радне 
односе, дана 17.07.2009.године, под ре-
гистарским бројем Р-I-7/2009  у прву 
књигу Регистра. 

Захтјевом број: УП-1:05-05-47/09 
од 17.08.2009.године, обратило  се Удр-
ужење фудбалски клуб “Раднички“ 
за упис у Регистар промјене Статута 
Удружења. 

Уз захтјев је приложена  Одлу-
ка о промјени Статута Удружења. 
  У поступку разматрања захтје-
ва и приложених доказа, Министарс-
тво за правосуђе управу и радне одн-
осе Босанско-подрињског кантона Го-
ражде, оцијенило је да су испуњени 
услови за упис у регистар промјена, 
стога је на основу члана 33. Закона о 
удружењима и фонадацијама (“Слу-
жбене новине Ф БиХ”, број:45/02), од-
лучено као у диспозитиву овог Рјешења. 
 

Ово Рјешење је коначно у уп-
равном поступку и против истог се  
не може изјавити жалба, али се мо-
же покренути управни спор тужбом 
код Кантоналног суда у Горажду у 
року од 30 дана од дана достављања 
Рјешења.Тужба се подноси у два ис-
товјетна примјерка и уз исту се при-
лаже ово Рјешење у оригиналу или 
препису. 
 

 Административна такса у изн-
осу од 2,00 КМ и 15,00 КМ уплаћена је  
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по Тарифном броју 1. и 46. Закона о ад-
министративним таксама („Службене 
новине Босанско–подрињског кантона 
Горажде“, број:17/04,9/07 и 14/08), и 
доказ о њеној уплати налази се у спису 
предмета. 
 

Број:УП-1: 05-05-47/09   М И Н И С Т А Р 
25.08.2009.године      Радмила Јанковић,с.р.                                          
    Г о р а ж д е 
 

839 
 

 Министарство за правосуђе, уп-
раву и радне односе Босанско–подрињ-
ског кантона Горажде, рјешавајући по 
захтјеву УДРУЖЕЊА ГРАЂАНА ЛО-
ВАЧКО ДРУШТВО «ГРЕБАК» ФОЧА-
УСТИКОЛИНА, на основу члана 33. За-
кона о удружењима и фондацијама (“Сл-
ужбене новине Федерације БиХ”, број: 
45/02), д о н о с и: 
 

Р Ј Е Ш Е Њ Е 
 
1. У Регистар удружења Министарства 

за правосуђе, управу и радне односе 
Босанско–подрињског кантона Гора-
жде под регистарским бројем Р-I-
1/1997 у прву књигу Регистра уписа-
но је УДРУЖЕЊЕ ГРАЂАНА ЛОВА-
ЧКО ДРУШТВО “ГРЕБАК” ФОЧА – 
УСТИКОЛИНА. 

 

2. Уписује се у Регистар удружења, ко-
ји се води код Министарства за пра-
восуђе, управу и радне односе Боса-
нско–подрињског кантона Горажде, 
промјена назива удружења, тако што 
се назив удружења “Удружење гра-
ђана ловачко друштво “Гребак” Фо-
ча-Устиколина мијења и нови назив 
удружења је: Удружење ловачко др-
уштво “Гребак” Фоча–Устиколина. 

 

3. Уписује се у Регистар удружења,  
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који се води код Министарства за 
правосуђе, управу и радне односе 
Босанско–подрињског кантона Го-
ражде, промјена скраћеног назива 
удружења, тако што се скраћени 
назив удружења УГЛД “ГРЕБАК” 
ФОЧА - УСТИКОЛИНА  мијења и 
нови скраћени назив удружења је: 
УЛД “ГРЕБАК” ФОЧА-УСТИКО-
ЛИНА. 

 

4. Уписује се у Регистар удружења, 
који се води код Министарства за 
правосуђе,  управу и радне односе 
Босанско-подрињског кантона Гор-
ажде промјена лица овлаштених за 
заступање и представљање удру-
жења, тако што Пилав  Сулејмену 
– предсједнику удружења, преста-
је овлаштење за заступање и  пред-
стављање удружења, а ново лице ов-
лаштено за заступање и представ-
љање удружења је Жгаљ Сифет – 
предсједник Извршног одбора уд-
ружења.  

 

5. Уписује се у Регистар удружења, 
који се води код Министарства за 
правосуђе, управу и радне односе 
Босанско-подрињског кантона Гор-
ажде, промјена  Статута удружења, 
гдје је на сједници Скупштине Уд-
ружења, одржаној дана 15.08.2009. 
године, донесен нови Статут са сљ-
едећим програмским циљевима и 
задацима:   

  
- унапређење и развој ловства и 

привредне дјелатности; 
- сарадња са локалном заједницом, 

Савезом ловачких организација 
БиХ, радним, спортским и прив-
редним организацијама и удруж-
ењима на подручју општине Фо-
ча–Устиколина, Босанско-подри- 
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њског кантона Горажде и широм 
заједницом; 

- дугорочно, средњорочно и кратко-
рочно планира и унапређује ловст-
во на подручју општине Фоча – Ус-
тиколина; 

- прати извршење планова, утврђује 
методологију израде планова и ут-
врђује рокове њиховог извршења; 

- ловиштима на којима господари 
обавезно враћа ловом изнесену ди-
вљач; 

- штити ријеку и поријечну дивљач; 
- организује насељавање дивљачи ра-

ди повећања њеног броја и побољ-
шања њеног квалитета, оснивањем 
природних и вјештачких узгајалишта; 

- уништава штеточине у ловишту; 
- организова ловочуварску службу у 

интересу контроле и заштите див-
љачи (ловишта); 

- развија и његује ловну етику у ред-
овима својих чланова и широј јавн-
ости; 

- развија самоиницијативу, организ-
ован рад чланова и демократске од-
носе; 

- стручним радом и образовањем  чл-
анова кроз семинаре, предавања и 
слично упознаје и проширује њих-
ово знање из области ловства; 

- развија и помаже стрељачке актив-
ности чланова; 

- удружује се са другим ловачким 
организацијама и савезима на под-
ручју кантона и БиХ, ради усклађи-
вања ловне политике; 

- развија кинолошку дјелатност ра-
ди очувања расности ловачких па-
са, набавке нових пасмина и крста-
њем тј. освјежавањем пасмина; 

- помаже смотре ловачких паса и њи-
хово оцјењивање на тим смотрама; 

- организова и бави се привредном 
дјелатношћу.       
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6. Упис промјена из тачки  2, 3,  4. и 5.  

диспозитива овог  Рјешења изврш-
ен је   дана 25.08.2009. године. 

 
7. Удружење дјелује на подручју Бо-

санско–подрињског кантона Гора-
жде, и  даном уписа код овог Мин-
истарства стиче својство правног 
лица. 

 
О б р а з л о ж е њ е 

 
УДРУЖЕЊЕ ГРАЂАНА ЛОВ-

АЧКО ДРУШТВО «ГРЕБАК» ФОЧА 
УСТИКОЛИНА уписано је у Регистар 
удружења, који се води код Министа-
рства за правосуђе, управу и радне 
односе, дана 20.01.1997.године, под ре-
гистарским бројем Р-I-1/1997  у прву 
књигу Регистра. 

Захтјевом број: УП-1:05-05-48/09 
од 24.08.2009.године, обратило се Уд-
ружење грађана ловачко друштво “Гр-
ебак” Фоча-Устиколина за упис у ре-
гистар промјене назива удружења, пр-
омјене скраћеног назива удружења, 
промјене лица овлаштених за заступ-
ање представљање удружења и промје-
не Статута удружења.  

Уз захтјев је приложена  Одлу-
ка број: 23/09 од 15.08.2009. године о 
промјени назива и скраћеног назива 
удружења, Одлука број:25/09 од 15.08. 
2009.године о именовању лица за пре-
дстављање и заступање удружења, Од-
лука број: 24/09 од 15.08.2009.године о 
именовању Извршног одбора Удруж-
ења и Одлука број:22/09 од 15.08.2009. 
године о усвајању новог статута. 
  У поступку разматрања захтј-
ева и приложених доказа, Министар-
ство за правосуђе управу и радне од-
носе Босанско-подрињског кантона Го-
ражде, оцијенило да су испуњени ус- 
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лови за упис у Регистар промјена, стога 
је на основу члана 33. Закона о удруже-
њима и фонадацијама (“Службене но-
вине Ф БиХ”, број: 45/02) одлучено као 
у диспозитиву овог Рјешења. 
 

Ово Рјешење је коначно у упр-
авном поступку и против истог се  не 
може изјавити жалба, али се може по-
кренути управни спор тужбом код Ка-
нтоналног суда у Горажду у року од 30 
дана од дана достављања Рјешења. Ту-
жба се подноси у два истовјетна при-
мјерка и уз исту се прилаже ово Рјеш-
ење у оригиналу или препису. 
 
 Административна такса у изно-
су од 2,00 КМ и 15,00 КМ  уплаћена је 
по Тарифном броју 1. и 46. Закона о 
административним таксама („Службе-
не новине Босанско–подрињског канто-
на Горажде“, број:17/04,9/07 и 14/08), и 
доказ о њеној уплати налази се у спису 
предмета. 
 

Број:УП-1: 05-05-48/09   М И Н И С Т А Р 
25.08.2009.године.     Радмила Јанковић,с.р. 
     Г о р а ж д е 
 

840 
 

Министарство за правосуђе, уп-
раву и радне односе Босанско–подри-
њског кантона Горажде, рјешавајући по 
захтјеву УДРУЖЕЊА АЕРО КЛУБ «LET-

FLIGHT», на основу члана 29. Закона о 
удружењима и фондацијама (“Службе-
не новине Федерације БиХ”, број: 45/02),  
д о н о с и:                                                   
 

Р Ј Е Ш Е Њ Е 
 
1. Уписује се у Регистар удружења, ко-

ји се води код Министарства за пра-
восуђе, управу и радне односе Бо-
санско–подрињског кантона Горажде, 
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УДРУЖЕЊЕ  АЕРО КЛУБ 
 “LET-FLIGHT”. 

  
Скраћени назив удружења је:  
АК “LET-FLIGHT”. 

 

 Сједиште удружења је  у Гора- 
             жду, у улици  Побарник бр. 13. 
 
2. Упис је извршен под регистарским 

бројем Р- I-8/2009. у прву Књигу 
регистра, дана 22.07.2009.године. 

 
3. УДРУЖЕЊЕ АЕРО КЛУБ “ЛЕТ-ФЛИ-

ГХТ” је добровољно, назависно, ва-
нстраначко удружење са сљедећим  
програмским циљевима, дјелатнос-
тима  и  задацима:  

 

- афирмација аеро спорта и аеро 
саобраћаја; 

- позивање и учлањење грађана по 
сопственој жељи; 

- израда саопштења и информаци-
ја, публикација и презентација 
достигнућа у аеро комуникација-
ма; 

- набавка уређаја и средстава техн-
ичке подршке за обуку, симулац-
ију летења и летење; 

- едуцирање, школовање и усавр-
шавање грађана у кориштењу ва-
здухопловних уређаја летјелица; 

- припрема и уређење додјељеног 
простора за аеродроме-хелиодро-
ме;  

- подршка и развој авиокомуника-
ција БиХ; 

- подршка у брзом транспорту ли-
ца и ствари; 

- подршка развоја привреде и тур-
изма Босанско-подрињског кант-
она Горажде и БиХ; 

- набавка уређаја и средстава техн-
ичке подршке за обуку, симула-
цију летења и летење. 
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4. УДРУЖЕЊЕ АЕРО КЛУБ “LET-FLIGHT”  

дјелује на подручју Босанско–подри-
њског кантона Горажде и даном уп-
иса код овог Министарства стиче св-
ојство правног лица. 

 
5. Лица овлаштена за заступање и пре-

дстављање УДРУЖЕЊА АЕРО КЛ-
УБ “LET-FLIGHT”  су: 

 
     Сејдић Ахмет – предсједник  
                                    Управног одбора и 
     Букало Решад – замјеник  
              предсједника Управног одбора 
 

О б р а з л о ж е њ е 
 

УДРУЖЕЊЕ АЕРО КЛУБ “LET-
FLIGHT” поднијело је Министарству за 
правосуђе, управу и радне односе Бос-
анско–подрињског кантона Горажде за-
хтјев за упис у Регистар удружења, који 
се води код  овог Министарства. 

Уз захтјев је приложена докуме-
нтација прописана чланом 28. Закона о 
удружењима и фондацијама (“Службе-
не новине Федерације БиХ”, број:45/02) 
и то:Одлука о оснивању Удружења (Ос-
нивачки акт), Статут Удружења (X2), 
списак чланова органа управљања и  
Одлука о именовању лица овлаштених 
за заступање и представљање удруже-
ња. 

Увидом у приложену докумен-
тацију, Министарство за правосуђе, уп-
раву и радне односе Босанско–подрињ-
ског кантона Горажде, оцијенило је да 
су испуњени услови за упис у Регистар 
УДРУЖЕЊА АЕРО КЛУБ “LET-FLIGHT”, 
стога је, сходно одговарајућим одредба-
ма Закона о удружењима и фондација-
ма (“Службене новине Федерације БиХ”, 
број:45/02), одлучено као у диспозити-
ву Рјешења. 
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  Ово Рјешење је коначно у уп-
равном поступку и против истог се 
може покренути управни спор туж-
бом код Кантоналног суда у Гораж-
ду у року од 30 дана од дана достав-
љања Рјешења. Тужба се подноси у 
два истовјетна примјерка и уз исту 
се прилаже ово Рјешење у оригина-
лу или препису. 
 

Број:УП-1: 05-05-37/09   М И Н И С Т А Р 

22.07.2009.године       Радмила Јанковић,с.р 
    Г о р а ж д е 
 

841 
 

Министарство за правосуђе, уп-
раву и радне односе Босанско-подри-
њског кантона Горажде, рјешавајући 
по захтјеву УДРУЖЕЊА ГРАЂАНА 
РАДИО КЛУБ «ПРАЧА», на основу 
члана 33. Закона о удружењима и фо-
ндацијама («Службене новине Феде-
рације БиХ», број:45/02), д о н о с и: 

 
Р Ј Е Ш Е Њ Е 

 
1. У Регистар удружења Министарс-

тва за правосуђе, управу и радне 
односе Босанско-подрињског кант-
она Горажде под регистарским бр-
ојем Р-I-22/1998 у праву књигу ре-
гистра уписано је УДРУЖЕЊЕ ГР-
АЂАНА РАДИО КЛУБ «ПРАЧА». 

 
2. Уписује се у Регистар удружења 

који се води код Министарства за 
правосуђе, управу и радне односе 
Босанско-подрињског кантона Гор-
ажде промјена назива удружења, та-
ко што се назива удружења Удру-
жење грађана радио клуб «Пра-
ча» мјења и нови назив удружења 
је: Удружење радио клуб «Прача» 
Прача. 
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3. Уписује се у Регистар удружења који 

се води код Министарства за право-
суђе, управу и радне односе Босан-
ско-подрињског кантона Горажде пр-
омјена скраћеног назива удружења, 
тако што се скраћени назив удруж-
ења У.Г.Р.К. «Прача» мјенја и нови 
скраћени назив удрућења је Р.К. Пр-
ача. 

 
4. Уписује се у регистар Удружења који 

се води код Министарства за право-
суђе, управу и радне односе Босан-
ско-подчрињског кантона Горажде 
промјена лица овлаштених за засту-
пање и представљање Удружења, та-
ко што Имшировић Емиру-Предсј-
еднику удружења престаје овлаште-
ње за заступање и представљање уд-
ружења,  а ново лице овлаштено за 
заступање и представљање удруже-
ња је: Пало Ахмет - Предсједник 
Удружења. 

 
5. Уписује се у регистар Удружења који 

се води код Министарства за право-
суђе, управу и радне односе Босан-
ско-подрињског кантона Горажде 
промјена Статута Удружења, гдје је 
на сједници Скупштине Удружења, 
донесен нови Статут са слиједећим 
програмским цилјевима и задацима: 

 
- подстицај и повезивање свих својих 

чланова за образоваје на пољу елек-
тротехнике, телекомуникација и ин-
форматике путем интернет клуба, а 
у оквиру секције за информатику; 

- популаризација радиоаматерског по-
крета међу младима; 

- подстицање и унапређивање рада 
оператора на радиоаматерским оп-
сезима; 
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- покретање иницијативе да се зако-

нском и другом правном регулати-
вом утврде оптимални услови, пре-
ма препорукама АРА БиХ; 

- унапређење сарадње са сродним 
организацијама у земљи и иностр-
анству; 

- усклађивање програмских активн-
ости међу својим члановима; 

- развијање спортског и такмичарск-
ог духа чланства кроз зборове и се-
минаре; 

- заступање интереса чланства на 
домаћим и међународним скупо-
вима; 

- остваривање других заједничких 
интереса чланова Удружења, у скл-
аду са оснивачким  актом и Стату-
том Удружења. 

 
6. Упис промјена из тачке 2. 3. 4. и 5 

диспозитива овог Рјешења изврше-
на је дана 01.09.2009.године. 

 
7. Удружење дјелује на подручју Бос-

анско-подрињског кантона Гораж-
де, и даном уписа, код овог Минис-
таства, стиче својство правног лица. 

 
О б р а з л о ж е њ е 

 
УДРУЖЕЊЕ ГРАЂАНА РАД-

ИО КЛУБ «ПРАЧА» уписано је у ре-
гистар Удружења који се води код 
Министарства за правосуђе, управу и 
радне онодсе, дана 08.12.1998.године, 
под регистром Р-I-22/1998 у прву 
књигу регистра. 

Захтјевом број: УП-1:05-05-50/09 
од 27.08.2009.године, обратило се Удр-
ужење грађана радио клуб «Прача» 
за упис у регистар промјене назива 
удрућења, промјену скраћеног назива 
удружења, промјену лица овлаштен- 
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их за заступање представљање удруже-
ња и промјену Статута Удружења. 

Уз захтјев је приложена Одлука 
број:09/09 од 25.08.2009.године, о пром-
јени назива Удружења, одлуке број: 
16/09 од 25.08.2009.године о промјени 
скраћеног назива Удружења, Одлуке 
број:07/09 од 25.08.2009.године о имено-
вању Управног одбора  и Предсједника 
Удружења, Одлука број:14/09 од 25.08. 
2009.године о разрјешењу лица овлаш-
теног за заступање и представљање Уд-
ружења, Одлука број: 08/09 од 25.08. 
2009.године о именовању Надзорног од-
бора Удружења и Одлука број:15/09 од 
15.08.2009.године о усвајању новог Ста-
тута. 

У поступку разматрања захтјева 
и приложених доказа Министарство за 
правосуђе управу и рдне односе Босан-
ско-подрињског кантона Горажде, оцје-
нило да су испуњени услови за упис у 
регистар промјена, стога је на основу 
члана 33. Закона о удружењима и фо-
ндацијама («Службене новине ф биХ», 
број:45/02) одлучило као у диспозитиву 
овог Рјешења. 

 
Ово Рјешење је коначно у упр-

авном поступку и против истог се не 
може изјавити жалба, али се може по-
кренути управни спор тужбом код 
Кантоналног суда у Горажду у року 
од 30 дана од дана достављања Рјеше-
ња. Тужба се подноси у два истовјетна 
примјерка и уз исту се прилаже ово 
Рјешење у оригиналу или препису. 

 
Административна такса у изно-

су од 2,00 КМ и 15,00 КМ уплаћена је по 
Тарифном број 1. и 46. Закона о адми-
нистративним таксама («Службене нов-
ине Босанско-подрињског кантона Гор-
ажде», број:17/04, 9/07 и 14/08), и доказ  
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о њеној уплати налази се у спису пре-
дмета. 
 

Број:УП-1:05-05-50/09            М И Н И С Т А Р 
01.09.2009.године               Радила Јанковић,с.р. 
     Г о р а ж д е 
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На основу члана 66. Закона о 
организацији органа управе у Федер-
ацији Босне и Херцеговине („Служ-
бене новине Ф БиХ“ број:35/05), те на 
основу члана 11. Закона о кантоналн-
им министарствима и другим тијели-
ма кантоналне управе („Службене но-
вине Босанско-подрињског кантона Го-
ражде“ број:05/03), Министар за обр-
азовање, науку, културу и спорт Боса-
нско-подрињског кантона Горажде, 
 д о н о с и : 
 
 

У П У Т С Т В О 
о ангажовању наставника и других 
лица за рад у наставном процесу у 
основним школама  са подручја 
Босанско- подрињског кантона 

Горажде 
 

I 
 

 Наставници, стручни сарадни-
ци и сарадници примају се у радни 
однос на основу конкурса. Конкурс се 
обавезно расписује најмање два пута 
у току школске године. 
 

II 
 

 Наставници или стручни сара-
дници који немају прописане квали-
фикације могу бити ангажовани у шк-
оли на одређено вријеме под условом 
да се на конкурс није пријавио канд- 
идат који испуњава услове прописане 
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законом (наставник или стручни сара-
дник сматра се наставником који има  
VI или VII степен школске спреме, али 
није квалификован за одређени предм-
ет нпр. наставник хисторије предаје ге-
ографију). 
 

III 
 

 У случају да се на конкурс није 
пријавио кандидат који испуњава ус-
лове за пријем у радни однос на одре-
ђено или неодређено вријеме, директ-
ор школе може ангажовати запослени-
ка који је стручан за одређени наставни 
предмет и то на основу Уговора о повр-
еменим и привременим пословима уз пи-
смену сагласност Министарства за обр-
азовање, науку, културу и спорт и Вла-
де Босанско-подрињског кантона Горажде.
                                                        

IV 
 

          Вриједност часа за запосленика 
који је стручан за одређени наставни 
предмет ангажованог у настави на осн-
ову уговора о привременим и повреме-
ним пословима износи  7,5 КМ. 
 

V 
 

У случају да се на конкурс није 
пријавио кандидат који испуњава усло-
ве за пријем у радни однос на одређено 
или неодређено вријеме, те да дирек-
тор школе није могао ангажовати наст-
авника који је стручан за одређени пре-
дмет у складу са чланом III овог Упут-
ства, директор школе може ангажовати 
нестручно лице на основу Уговора о 
повременим и привременим пословима 
уз писмену сагласност Министарства за 
образовање, науку, културу и спорт и  
Владе Босанско-подрињског кантона Го-
ражде. 
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VI 
 

Вриједност часа за нестручна 
лица ангажована у настави на основу 
уговора о привременим и повремен-
им пословима износи  6,20 КМ. 
 

VII 
 

Ступањем на снагу овог Упутс-
тва престаје да важи Упутство за при-
јем у радни однос на одређено врије-
ме број:10-34-438/05 од 27.07.2005.год. 
 

VIII 
 

 Ово Упутство ступа на снагу 
даном доношења, а накнадно ће да се 
објави у „Службеним новинама Боса-
нско-подрињског кантона Горажде“. 
 

Број:10-14-3357-1/09   М И Н И С Т Р И Ц А 

07.09.2009.године   Алма Делизаимовић,с.р. 

     Г о р а ж д е  
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 На основу члана 66. Закона о 
организацији органа управе у Федер-
ацији Босне и Херцеговине („Служ-
бене новине Ф БиХ“ број:35/05), те на 
основу члана 11. Закона о кантоналн-
им министарствима и другим тијели-
ма кантоналне управе („Службене но-
вине Босанско-подрињског кантона Го-
ражде“ број:05/03), Министар за обр-
азовање, науку, културу и спорт Боса-
нско-подрињског кантона Горажде,  
д о н о с и : 
 
 

У П У Т С Т В О 
о ангажовању наставника и других 
лица за рад у наставном процесу у 
средњим школама  са подручја 
Босанско- подрињског кантона 

Горажде 
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I 
 
 Наставници, стручни сарадници 
и сарадници примају се у радни однос 
на основу конкурса. Конкурс се обавез-
но расписује најмање два пута у току 
школске године. 
 

II 
 
 У случају да се на Конкурс није 
пријавио кандидат који испуњава усло-
ве за пријем у радни однос на одређено 
или неодређено вријеме, директор шк-
оле може ангажовати запосленика који 
је стручан за одређени наставни предм-
ет и то на основу Уговора о повремен-
им и привременим пословима уз писм-
ену сагласност Министарства за образ-
овање, науку, културу и спорт и Владе 
Босанско-подрињског кантона Горажде.
  

III 
 
         Вриједност часа за запосленика VII 
степена стручне спреме који је  стручан 
за одређени наставни предмет ангажо-
ваног у настави на основу уговора о пр-
ивременим и повременим пословима 
износи 10,00 КМ, док је вриједност часа 
за запосленика са VI степеном 7,50 КМ а 
са IV степеном стручне спреме 5,00 КМ. 
 

IV 
 

У случају да се на конкурс није 
пријавио кандидат који испуњава усло-
ве за пријем у радни однос на одређено 
или неодређено вријеме, те да директ-
ор школе није могао ангажовати наста-
вника који је стручан за одређени пре-
дмет у складу са чланом II овог Упутст-
ва, директор школе може ангажовати 
нестручно лице на основу уговора о по- 
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временим и привременим пословима 
уз писмену сагласност Министарства 
за образовање, науку, културу и спо-
рт и Владе Босанско-подрињског кан-
тона Горажде. 
 

V 
 

Вриједност часа за нестручна 
лица ангажована у настави на основу 
Уговора о привременим и повремен-
им пословима износи  7,00 КМ. 
 

VI 
 

Ступањем на снагу овог Упутс-
тва престаје да важи Упутство за приј-
ем у радни однос на одређено врије-
ме број:10-34-438/05 од 27.07.2005.год. 
 

VII 
 

 Ово Упутство ступа на снагу 
да-ном доношења, а накнадно ће да 
се објави у „Службеним новинама Бо-
санско-подрињског кантона Горажде“. 
 

Број:10-14-3357/09      М И Н И С Т Р И Ц А 
07.09.2009.године   Алма Делизаимовић,с.р. 

    Г о р а ж д е 
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            На основу члана 24. Закона о 
Влади Босанско-подрињског кантона 
Горажде („Службене новине Босанско 
-подрињског кантона Горажде“, број: 
5/03), а у вези са чланом 81.а и 83. За-
кона о унутрашњим пословима Боса-
нско-подрињског кантона Горажде („Сл-
ужбене новине Босанско-подрињског 
кантона Горажде“, број: 2/02, 8/02, 
10/02 и 3/03), Влада Босанско-подри-
њског кантона Горажде, на својој 30. 
редовној сједници, одржаној дана 29. 
07.2009.године, д о н о с и: 
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У Р Е Д Б У 

О   УРЕДУ  ЗА  ПРИТУЖБЕ  
ЈАВНОСТИ 

 
ОСНОВНЕ ОДРЕДБЕ: 
 

Члан 1. 
 

Овом се Уредбом уређују надле-
жности и организацијски статус Уреда 
за притузбе јавности (у даљњем тексту: 
Уред), који се оснива у Министарству  
за унуттрашње послове Босанско-подр-
ињског кантона Горажде (у даљњем те-
ксту: Министарство), утврђују мандат и 
критерији за избор чланова Уреда, име-
новање и поступак разрјешења чланова 
Уреда и уређује начин рада Уреда и 
друга питања од значаја за рад Уреда. 
 

Члан 2. 
 

У овој Уредби значење поједин-
их израза је сљедеће: 

 

„Комисија Скупштине“ представља ко-
мисију Скупштине Босанско-подрињс-
ког кантона Горажде формирану због 
праћења стања безбједности и контро-
ле дијела рада Министарства. 
 

„Уред“ значи Уред за притужбе 
јавности. 
 

„Одговарајући представник“ зн-
ачи: 
 
a) У вези са службеником полиције на 

нивоу станице – командир станице; 
б) У вези са било којим другим службе-

ником полиције 

• Ако је он виши руководилац – на-
челник Полицијске управе на нивоу 
полицијске управе и комесар поли-
ције на нивоу Управе полиције. 
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• Ако он није руководни полицијски 

службеник–руководилац те јединице.  
 

ц) У вези са неовлаштеним или дру-
гим службеником са посебним овл-
аштењем: 

• Ако је руководећи државни слу-
жбеник – Секретар министарства, 
начелник Управе за администрац-
ију и подршку и шеф кабинета ми-
нистра, 

• Ако је руководилац организационе 
јединице – начелник Сектора, одсј-
ека или одјељења. 

 
„Жалба“ значи примједба на понаша-
ње полицијског службеника која је по-
днесена од: 

• стране члана заједнице, 

• испред члана заједнице са његовим 
писменим пристанком, 

• стране руководиоца у облику извј-
ештаја о служби или на други на-
чин, 

• стране службеника против његовог 
руководиоца или било којег другог 
службеника. 

 
„Дисциплинска процедура“ значи пр-
оцедура започета на основу одредби 
Закона или Правилника о дисципли-
нској и материјалној одговорности Ми-
нистарства унутрашњих послова Бос-
анско-подрињског кантона Горажде. 
 

„Истражни службеник“ значи поли-
цијски службеник у Јединици за про-
фесионалне стандарде унутар Управе 
полиције, као и било које друго лице 
овлаштено од стране Уреда да истра-
жује жалбе. 
 

„Виши руководни службеник“ значи 
полицијски службеник у чину инспе-
ктор или вишем чину. 
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„Тежа повреда“ значи лом, повреда ун-
утрашњих органа,оштећења тјелесних 
функција, дубока посјекотина или дуб-
ока растрганост. 
 

Члан 3. 
 
УРЕД ЈЕ ОДГОВОРАН ЗА: 
 
a) просљеђивање жалби Јединици за 

професионалне стандарде у циљу 
покретања истраге по жалби на било 
којег полицијског службеника, 

б) надгледања истраге коју проводи 
Јединица за професионалне станда-
рде, 

ц) издавање наредбе за поновну истра-
гу у случају гдје Уред није задовољан  
првобитном истрагом Јединице за 
професионалне стандарде, 

д) упознавање са  извјештајима  упуће-
ним  тужиоцу од стране Јединице за 
професионалне стандарде или Сект-
ора крим полиције гдје је констатов-
ано постојање основа сумње о криви-
чној одговорности, 

е) надгледање неформалних рјешава-
ња жалби грађана, како би се осигу-
рало да нема притисака на подноси-
оца жалбе током рјешавања жалбе на 
овакав начин, 

ф) примање извјештаја од суда у вези са 
кривичним или другим прекршајн-
им пријавама гдје су полицијски слу-
жбеници предмет истраге и/или по-
ступка, 

г) надгледање извршења изречене каз-
не и спровођење исте, 

х) иницирање правне мјере против по-
дносиоца жалбе у случају било какве 
безвриједне, лажне или неосноване 
пријаве, 

i) препоруке дисциплинских мјера пр-
отив полицијског службеника у Јед- 
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иници за професионалне станда-
рде или руководиоца Јединице за 
злоупотребу или запостављање ис-
траге, 

j) Уред треба бити консултован за 
било који премјештај службеника 
Јединице за професионалне стан-
дарде, 

к) Предузимање мјера против било 
којег упосленика министарства ко-
ји одгоди, опструира или задржи 
информацију везану за било који 
дисциплински поступак или ист-
рагу, 

л) припрема и шаље Скупштини Ка-
нтона тромјесечне и годишње изв-
јештаје путем Комисије Скупшти-
не по питањима везаним за његову 
функцију, укључујући и питања ко-
ја заслужују пажњу Владе Босанско 
-подрињског кантона Горажде, зб-
ог своје тежине и других ванредн-
их околности. 

 
Члан 4. 

 
Уред ће функционисати унут-

ар структуре Министарства, а дужно-
сти и задаци извршаваће се неовисно 
од ланца руковођења на било којем 
нивоу у Министарству. 
 

Члан 5. 
 
САСАТАВ УРЕДА: 
 
1. Уред ће бити састављен од предсје-

давајућег, два (2) члана и техничк-
ог секретара Уреда. 

2. Предсједавајући Уреда бира се из 
јавности. 

3. За чланове Уреда бира се један пр-
едставник јавности и један држав-
ни службеник Министарства за ун- 
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утрашње послове Босанско-подрињ-
ског кантона Горажде. 

4. Састав Уреда треба одражавати нац-
ионалну заступљеност становништ-
ва по попису из 1991.године, а најмање 
једно лице треба бити женског спола. 

 
Члан 6. 

 
Чланови Уреда који су представ-

ници јавности за рад у Уреду имају 
право на накнаду у складу са Одлуком 
Владе Босанско-подрињског кантона Го-
ражде о висини накнаде за рад у Уреду. 

Лица ће бити именована на пер-
иод од двије (2) године.  

Нити један члан или предсједа-
вајући Уреда неће бити именован на 
више од два (2) мандата. 

Министарство ће покренути по-
ступак именовања нових чланова и пр-
едсједавајућег најмање шест (6) мјесеци 
прије истека мандата, осим у случајеви-
ма накнадног/ванредног избора и име-
новања када за то постоји оправдана 
потреба. 
 

Члан 7. 
 
КРИТЕРИЈИ ЗА ИМЕНОВАЊЕ: 
 

Предсједавајући и чланови 
Уреда морају имати најмање VII степен 
школске спреме (ВСС). 
 

Члан Уреда из Министарства за 
унутрашње послове може бити држав-
ни службеник који у посљедњих 5 годи-
на није дисциплински одговарао за те-
жу повреду службене дужности и који 
је посљедњом службеном оцјеном за св-
ој рад оцијењен минимално „успјешан“. 
Комисија Скупштине и министарство 
морају поштовати сљедеће критерије 
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приликом избора лица за Уред: 
 

a) Предсједавајући мора имати најма-
ње десет (10) година искуства у пр-
авној струци, од чега најмање пет 
година на руководним радним мје-
стима у органима управе или као 
судац или тужитељ; 

б) Морају бити држављани Босне и 
Херцеговине; 

ц) Само члан Уреда који се бира из 
Министарства може бити државни 
службеник; 

д) Не могу бити чланови ниједне по-
литичке партије; 

е) Не смију имати криминални дос-
ије или бити казнено осуђивани, 
укључујући и брисане пресуде; 

ф) Чланови могу бити било које про-
фесије из области друштвених, те-
хничких или медицинских наука, 
сваки најмање десет (10) година ра-
дног искуства у својим професијама; 

г) Технички секретар Уреда мора им-
ати најмање завршену средњу стр-
учну спрему. 

 

Члан 8. 
 

НЕСПОЈИВОСТ 
 

За предсједавајућег и чланове  
Уреда не могу бити изабрана лица ко-
ја су чланови: 
 

1. Независног одбора за избор и име-
новање полицијскиг комесара; 

2. Првостепене дисциплинске комис-
ије за полицијске службенике; 

3. Полицијског одбора. 
 

Члан 9. 
 

ПОСТУПАК ИЗБОРА: 
 

Оглашавање упражњене пози- 
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ције Предсједавајућег и члана Уреда из 
реда јавности врши се искључиво пут-
ем јавног оглашавања. 

Оглашавање упражњене позиц-
ије за члана Уреда из Министарства вр-
ши се путем интерног оглашавања. 

Министарство ће формирати ко-
мисију за прелиминарни избор канди-
дата за сваку упражњену позицију која 
ће утврђивати само испуњење услова 
тражених јавним/интерним оглашава-
њем. 

Министарство за унутрашње по-
слове ће доставити само приједлоге ка-
ндидата који испуњавају услове за  пре-
дсједавајућег и чланове Уреда за сваку 
упражњену позицију Комисији Скуп-
штине која врши коначан избор и о то-
ме обавјештава Министарство. 

Комисија Скупштине ће обави-
ти интервју са кандидатима који испу-
њавају услове за предсједавајућег и чла-
нове Уреда, и након одабира доставити 
имена кандидата Министарству. 

Министар Министарства за уну-
трашње послове ће донијети рјешања о 
именовању на поменуте позиције. 

Техничког секретара Уреда бира 
и именује министар Министарства из 
реда упосленика Министарства, а који 
нису полицијски службеници. 
 

Члан 10. 
 
РАЗРЈЕШЕЊЕ ПРЕДСЈЕДАВАЈУЋЕГ 
И ЧЛАНОВА 
 

Само у случају непрофесионал-
ног рада на основу писмених препору-
ка Комисије Скупштине, Министарство 
ће разрјешити предсједавајућег или чл-
анове Уреда или у случају престанка 
услова из члана 7. става 3.  тачке  б, ц, д,  
и е. ове Уредбе. 
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Комисија Скупштине испитаће 
сваки приједлог за разрјешење од ст-
ране предсједавајућег Уреда и предл-
ожити разрјешење дужности одређе-
ног члана, уколико то оцијени потре-
бним.  
 

Ако се чланови Уреда пожале 
на предсједавајућег у писменој фор-
ми или ако се један члан Уреда пожа-
ли на предсједавајућег у писменој фо-
рми, па се таква жалба понови, Коми-
сија Скупштине ће испитати сваку 
жалбу од стране чланова/члана Уре-
да и предложити разрјешење дужнос-
ти предсједавајућег, уколико то оци-
јени потребним. 
 

Члан 11. 
 
РАД ПО ЖАЛБИ 
 

Јединица за професионалне ст-
андарде ће у року од 24 сата достави-
ти све жалбе Уреду, било да су оне 
поднесене од стране грађана или од 
стране упосленика Министарства и  
Уред ће подузимати одговарајуће мје-
ре за сваку жалбу појединачно. Једи-
ница за професионалне стандарде ће 
од Уреда  тражити дозволу у вези са 
одлукама који ће се случајеви истраж-
ивати на нивоу полицијске станице, 
полицијске Управе или Управе поли-
ције односно Јединице за професио-
налне стандарде. То ће овисити о те-
жини наведених прекршаја, чак и ка-
да се други фактори могу узети у обзир. 

Када год постоји сазнање о мо-
гућем кривичном дјелу тражиће се 
помоћ криминалистичке полиције у 
што краћем року и случај ће бити ис-
траживан као било који други навод о 
кривичном дјелу. Истражитељи кри- 
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миналистичке полиције који воде истр-
агу обавјештаватће Уред о напретку по 
свим  фазама истраге, а истражитељ Је-
динице за професионалне стандарде 
који је задужен за тај случај ће  радити 
истодобно са криминалистичким истра-
житељем. 
 

У случају да се деси било који од 
доле наведених инцидената, Уред ће за-
тражити од Јединице за професионал-
не стандарде да покрене свеобухватну 
истрагу без обзира да ли је ико поднио 
жалбу: 
 

1. Смрт лица у полицијском притвору 
или под полицијском заштитом; 

2. Тежа тјелесна повреда лица док је у 
притвору или под полицијском заш-
титом; 

3. Саобраћајна незгода са смртним пос-
љедицама по лица или тешка саобр-
аћајна незгода у којој је учествовало 
службено моторно возило или друго 
превозно средство полиције; 

4. Било који случај у којем је полицајац 
употријебио ватрено оружје или је 
употријебио силу; 

5. Било који случај дискриминације на 
националној, етничкој или расној ос-
нови од стране полицијског службе-
ника; 

6. Било које сазнање о постојању кору-
пције или злоупотребе овлаштења. 

 
Одговарајући представник ће пр-

ијавити напријед наведене инциденте 
Уреду без обзира да ли су предмет жа-
лбе грађана или упосленика Министа-
рства. 
 

Члан 12. 
 

Након примања жалбе одговара-
јући представник ће узети у разматра- 
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ње да ли је жалба погодна за нефор-
мално разрјешење и може затражити 
од истражитеља Јединице за профес-
ионалне стандарде да му асистира уз 
надзор Уреда. Жалба је погодна за не-
формално разрјешење  уколико: 
 

a) члан заједнице о којој је ријеч да 
свој пристанак, 

б) ако одговарајући представник сма-
тра да наводи у жалби, чак и укол-
ико су доказани, не захтијевају пр-
овођење кривичног или дисципли-
нског поступка јер жалбене радње 
не садрже обиљежја повреде служ-
бене дужности или кривичног дјела. 

 

Све неформално ријешене жал-
бе одговарајући представник треба до-
ставити Јединици за професионалне 
стандарде за даље процјене и препо-
руке. 
 

Уколико жалба не може бити 
ријешена неформално, одговарајући 
представник треба доставити исту жа-
лбу Јединици за професионалне стан-
дарде и писмено информисати Уред 
за даљу процедуру. 
 

Одговарајући представник ће 
прослиједити било који случај Уреду 
који се покаже одговарајућем предст-
авнику као случај који треба бити 
просљеђен због сљедећих разлога: 

 

a) тежине случаја, 
б) посебних околности које су претхо-

диле или ће бити посљедица случ-
аја. 

 
Уред ће обезбиједити да Једин-

ица за професионалне стандарде – ис-
тражитељ за унутрашњу контролу по-
тврди пријем жалбе према постојећим  
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смјерницама. Уред ће такођер омогући-
ти да Јединица за професионалне ста-
ндарде обавијести подносиоца жалбе ко-
ме да се обрати у вези са информација-
ма о току истраге. Јединица за профе-
сионалне стандарде ће након потврде 
Уреда информисати подносиоца жалбе 
о резултатима истраге. 
 

Члан 13. 
 
ПРОЦЕДУРЕ ИСТРАГЕ ВЕЗАНЕ  
ЗА ЖАЛБУ 
 

У свим случајевима када грађа-
нин уложи жалбу против полицијског 
службеника адресирану на Уред, при-
мљену у било којој полицијској стани-
ци, управи или министарству, одгова-
рајуће тијело ће исту прослиједити Ур-
еду у року од 24 сата од пријема жалбе. 
Ако је жалба ковертирана ни један ни-
во осим Уреда неће отворити коверту и 
упознати се са садржајем. 
 

Све жалбе ће након пријема би-
ти евидентиране у књигу жалби. 
 

Након испитивања и процјене 
навода и тежине истих, Уред ће прос-
лиједити захтијев Јединици за професи-
оналне стандарде за  истрагу и у року 
од седам (7) дана затржити достављање 
прелиминарног извјештаја ради доно-
шења одлуке о даљњим мјерама. 
 

Након пријема захтијева за ист-
рагу, Јединица за професионалне стан-
дарде ће исти анализирати и доставити 
предсједавајућем Уреда са својим миш-
љењем без обзира да ли се наводи при-
хватају или не. 
 

Уред након консултација са по-
лицијским Комесаром, може именовати  
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било које друго лице или тим да се 
истраже одређене, односно специфи-
чне жалбе. 
 

Члан 14. 
 
НАДГЛЕДАЊЕ ПОСТУПКА 
 

Уред ће се састајати најмање је-
дном седмично и испитати сваки пре-
лиминарни извјештај са прегледом из-
вршеним од стане Јединице за профе-
сионалне стандарде. 
 

У случају да се Уред сложи са 
приједлогом Јединице за професион-
алне стандарде да наводи нису осно-
вани, жалба ће бити окончана као та-
ква. 
 

Ако се Уред не сложи са прије-
длогом Јединице за професионалне 
стандарде,  исти ће издати наредбу за 
поновну  истрагу. 
 

Уколико су наводи основани, 
Уред ће размотрити препоруку из Је-
динице за професионалне стандарде, 
како би утврдили коју дисциплинску 
санкцију треба изрећи на основу ис-
тих навода. 
 

Уколико је утврђено да наводи 
упућују на лакшу повреду радне дуж-
ности, случај ће бити достављен пол-
ицијском комесару како би се почи-
ниоцу изрекла одговарајућа дисцип-
линска санкција по том дјелу. 
 

Уколико се утврди да наводи 
упућују на тежу повреду радне дужн-
ости, случај ће бити просљеђен пред-
сједнику првостепене дисциплинске 
комисије. 
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Уред може  полицијском комеса-
ру препоручити суспензију запослени-
ка, а о суспензији ће бити одлучено у 
поступку и на начин уређен законом. 
 

Члан 15. 
 

Уред ће, у сурадњи с надлежном 
дисциплинском комисијом, осигурати 
просљеђивање примјерка донесене од-
луке дисциплинске комисије прекрши-
тељу преко његовог руководиоца, који 
ће бити одговоран за праводобну дос-
таву и проведбу одлуке, као и њезино 
одлагање у лични досје наведенога пр-
екршитеља. 

Јединица за професионалне ста-
ндарде ће наставити вођење свих реле-
вантних евиденција и одржавање база 
података за све дисциплинске поступке 
и унутрашње истраге. Уред ће имати 
несметани приступ свим досјеима и до-
кументацији Јединице за професионал-
не стандарде и дисциплинске комисије. 
 

Члан 16. 
 

Полицијски комесар ће обавјес-
тити Уред о свим пресудама и криви-
чним поступцима против полицијских 
службеника који су вођени пред судом 
и дисциплинским комисијама. 
 

Жалбе уложене против  полици-
јског комесара  Уред, без одгоде, достав-
ља Независном одбору за избор и име-
новање полицијског комесара Скупшт-
ине Кантона на даљњи поступак и рје-
шавање. 
 

Члан 17. 
 
АДМИНИСТРАЦИЈА И ПОДРШКА 
 

Министарство ће обезбиједити  
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неопходну административну и логи-
стичку подршку Уреду, који ће у току 
свог рада и засједања бити смјештен у 
Министарству и функционисати у ка-
бинету министра. 
 

Комисија Скупштине која зап-
рима тромјесечне и годишње извјешт-
аје разматра потребе Уреда и предуз-
има одговарајуће мјере и у консулта-
цији са министром Министарства от-
клања евентуалне сметње уколико по-
стоје, ради несметаног функциониса-
ња Уреда. 

 

Уред ће спроводити анализе тр-
енда почињених повреда и предлага-
ти министру Министарства и полиц-
ијском комесару дугорочне мјере за 
њихово отклањање. 
 
ЗАВРШНЕ ОДРЕДБЕ 
 

Члан 18. 
 

На дан ступања на снагу ове 
Уредбе престаје да важи Уредба о јав-
ножалбеном бироу број: 03-04-57/03 
од 20.01.2003.године и Уредбе о измје-
нама и допунама Уредбе број: 03-04-
1385/03 од 05.06.2003.године; број: 03-
02-3325/04 од 02.11.2004.године; број: 
03-34-2184/05 од 16.11.2005.године и  
број:03-14-1259/07 од 12.06.2007.год. 
 

Члан 19. 
 

Ова Уредба ступа на снагу да-
ном објављивања у „Службеним нов-
инама Босанско-подрињског кантона 
Горажде“. 
 

Број:03-34-1414-1/09          П Р Е М И Ј Е Р 
29.07.2009.године            Назиф Уручи,с.р. 
    Г о р а ж д е 
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На основу члана 42,  у вези са чл-
аном 47. став 3, чланом 57. став 3,   члан-
ом 99. став 1. алинеја 6. Закона о здрав-
ственом осигурању („Службене новине 
Федерације БиХ“, број:30/97, 07/02 и 
70/08), Закона о доприносима, Правил-
никa о начину обрачуна и  уплате доп-
риноса, Закона о порезу на доходак  и   
члана 20. Статута Завода  здравственог 
осигурања Босанско-подрињског канто-
на Горажде, Управни одбор Завода здр-
авственог осигурања Босанско-подрињ-
ског кантона Горажде, на  22. сједници, 
одржаној 31.08.2009.године, донио је: 
 
 

О Д Л У К У 
О НАКНАДИ ПЛАТЕ ЗА ВРИЈЕМЕ 
ПРИВРЕМЕНЕ СПРИЈЕЧЕНОСТИ  

ЗА РАД 
 

Члан 1. 
 

 Овом Одлуком одређује се виси-
на накнаде плате и највиши износ нак-
наде плате и начин остваривања накна-
де плате за вријеме привремене сприје-
чености за рад која се исплаћује на те-
рет средстава Завода здравственог осиг-
урања Босанско-подрињског кантона Го-
ражде. 

 

Члан 2. 
 

 Основица за накнаду плате је  не-
то плата осигураника исплаћена у пре-
дходном мјесецу прије наступања слу-
чаја на основу којег стиче право на на-
кнаду, умањена за законом прописане 
доприносе из основице и порезе. 
 
              Основица за утврђивање накна-
де плате за осигуранике у рудницима  
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угља, текстилној, кожној и индустри-
ји обуће којима се исплаћује најнижа 
плата и нискоакумулацијским дјелат-
ностима традиционалних еснафских 
заната, утврђених посебним пропис-
ом кантоналне скупштине, је основи-
ца прописана чланом 6. став 1. тачка 
10. Закона о доприносима умањена за 
законом прописане доприносе из ос-
новице и порезе. 
 
               Осигуранику који обавља об-
ртничку дјелатност, самосталну дјела-
тност у пољопривреди и шумарству, 
односно самостално у облику занима-
ња обавља професионалну дјелатно-
ст, за утврђивање основице за накна-
ду узима се мјесечна основица осигу-
рања тог осигураника за обрачун и уп-
лату доприноса за обавезно здравств-
ено осигурање, умањена за законом 
прописане доприносе и порезе. 
 
                Изнимно, када се основица за 
накнаду утврђује на основу више ос-
новице осигурања изабране одлуком 
осигураника, тако изабрана основица 
осигурања чини основицу за накнаду 
у складу са ставом 3. овог члана, ако је 
осигураник на основу те основице био 
здравствено осигуран најмање шест 
мјесеци прије мјесеца у којем је насту-
пио случај на основи којег се стиче 
право на накнаду. 

 
Члан 3. 

 
 Нето плата за вријеме привре-
мене спријечености за рад која се ре-
фундира од  стране Завода здравстве-
ног осигурања Босанско-подрињског 
кантона Горажде чини: 
 

- 80 % нето исплаћене плате на коју 
су плаћени доприноси на и из пла- 
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те и порез на доходак, с тим да нето 
плата не може бити већа од 80% про-
сјечне плате исплаћене у Федерацији 
БиХ према посљедњем објављеном 
податку Федералног завода за стати-
стику, и 100% од основице на накна-
ду за вријеме привремене спријече-
ности за рад због болести и компли-
кација проузрокованих трудноћом и 
за вријеме привремене спријеченос-
ти за рад због трансплантације жив-
ог ткива и органа у корист другог 
лица. 

 
Нето плата из предходног става 

ове Одлуке не може бити нижа од изно-
са минималне плате важеће за мјесец за 
који се утврђује накнада. 
              
            Изнимно, висина накнаде плате 
која се исплаћује на терет седстава Заво-
да осигураницима из члана 2. став 2. ове 
Одлуке износи 100% основице прописа-
не у члану 2. став 2. ове Одлуке. 
 
           Висина накнаде плате се исплаћу-
је на терет средстава Завода осигурани-
цима из члана 2. став 3. ове Одлуке из-
носи 80% основице утврђене у члану 2. 
став 3. ове Одлуке. 
            Осигуранику из члана 2. став 3. 
накнада плате припада под условом да 
за вријеме боловања не ради. 
 
           Валоризација основице за нето пл-
ате за вријеме боловања извршиће се у 
складу са Законом о здравственом ос-
игурању. 
 

Члан 4. 
 
 Обрачун и исплату накнаде пл-
ате осигуранику врши послодавац, с 
тим што поврат нето плате, заједно са  



Број 10 – страна 1018 
 
 
доприносима за пензијско и инвалид-
ско осигурање на и из плате, врши За-
вод здравственог осигурања Босанско 
-подрињског кантона Горажде, у року 
од 45 дана од дана подношења захтје-
ва за поврат. 
             Правно односно физичко лице 
захтјев за рефундацију подноси за 
нето исплаћени износ. 
  Рефундација доприноса за пе-
нзијско и инвалидско осигурање на и 
из плате вршиће се у фискалној 2009. 
години почев од 01.01.2009.године и 
примјењиваће се све до доношења из-
мјена и допуна Закона о здравственом 
осигурању. 

 
Члан 5. 

 
 Право на накнаду из предход-
ног члана осигурана лица могу оства-
рити под условом да је обвезник доп-
риноса измирио обавезу уплате допр-
иноса у складу са важећим прописи-
ма и да је у предходних шест мјесеци 
непрекидно или у предходних 12 мје-
сеци са прекидима осигурано лице 
провело на раду. 
 У случају  да обвезници допри-
носа уплаћују доприносе обавезног 
здравственог осигурања по стопи и 
основици мањој од стопе и основице 
утврђене Законом и другим важећим 
прописима, накнада плате умањује се 
сразмјерно проценту умањења основ-
ице и стопе доприноса. 
 Осигуранику којем је за врије-
ме привремене спријечености за рад 
престао радни однос, односно обављ-
ање дјелатности личним радом, прав-
но односно физичко лице исплаћује 
накнаду плате највише 30 дана након 
престанка радног односа, односно об-
ављања дјелатности личним радом. 
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 Осигураник нема право на нак-
наду плате под условима из члана 45. 
Закона о здравственом осигурању. 
 

Члан 6. 
 

 Захтјев за рефундацију се подно-
си Заводу здравственог осигурања Бо-
санско-подрињског кантона Горажде пр-
ема мјесту уплате доприноса и преби-
валишту осигураника. 
 

 Уз захтјев се прилажу: 
 

- дознака издата од овлаштеног љекара; 
- потврда о оствареној плати за мјесец 

који претходи мјесецу у којем је 
наступила спријеченост за рад; 

- потврда о исплаћеној плати за коју 
се тражи рефундација; 

- фотокопија налога о уплати допри-
носа на и из плате и пореза на дохо-
дак за мјесец за који се тражи рефун-
дација. 

 
Члан 7. 

 
 Осигураник који је упућен над-
лежном Институту за медицинско вје-
штачење здравственог стања ради до-
бијања оцјене радне способности и ин-
валидности ако боловање траје непре-
кидно или у прекидима укупно 12 мје-
сеци за исту болест у току двије календ-
арске године, дужан је у року од 60 да-
на и након истека овог рока од дана пр-
ијема приједлога изабраног доктора ме-
дицине, Заводу здравственог осигура-
ња Босанско-подрињског кантона Гора-
жде, доставити  оцјену преостале радне 
способности и инвалидности како је то 
речено одредбом члана 60. Закона о зд-
равственом осигурању. 
            Осигураник има право на накн-
аду плате на терет средстава Кантона- 
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лног завода здравственог осигурања 
до навршених 14 мјесеци непреки-
дног трајања привремене спријече-
ности за рад. 
            Ако надлежни орган института 
за медицинско вјештачење не донесе 
оцјену радне способности и инвалид-
ности у року утврђеном у члану 60. 
став 1. Закона о здравственом осигур-
ању, Завод ће и даље исплаћивати на-
кнаду плате осигуранику, а најдуже 
до 6 мјесеци, рачунајући од истека 
права на накнаду утврђену у ставу 2. 
овог члана. 
 Осигураник за којег се доноси 
оцјена радне способности и инвалид-
ности у року од 60 дана и након тог 
рока од дана пријема приједлога иза-
браног доктора медицине, дужан је 
обезбиједити увјерење од доносиоца 
првостепеног рјешења о признавању 
инвалидности да је поступак оцјене 
радне способности и инвалидности у 
току, окончан. 
 Увјерење из става 4. члана 6. 
осигураник је дужан најмање једном 
мјесечно достављати Комисији за ко-
нтролу боловања Завода здравственог 
осигурања Босанско-подрињског кан-
тона Горажде. 

 
Члан 8. 

 
 О праву на рефундацију накн-
аде плате Завод здравственог осигура-
ња Босанско-подрињског кантона Го-
ражде рјешава по прибављеној оцјени 
изабраног доктора медицине односно 
љекарске комисије и контролора Зав-
ода здравственог осигурања Босанско 
-подрињског кантона Горажде, без до-
ношења формалног рјешења, али је 
дужан издати писмено рјешење ако 
то осигураник тражи. 
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 У случају када осигуранику пра-
вно односно физичко лице није утвр-
дило плаћу (накнаду) сагласно овој Од-
луци, приговор се подноси Управном 
одбору који рјешава о правима осигур-
аних лица у другом степену. 
 

Члан 9. 
 

 У случају злоупотребе права на 
боловање и с тим накнаде плате при-
мијењују се чланови 65-67. и чланови 
115-117. Закона о здравственом осигу-
рању. 
 

Члан 10. 
 
 Ова одлука ступа на снагу даном 
доношења, а примјењиваће се до доно-
шења Измјена и допуна Закона о здрав-
ственом осигурању. 
 Ступањем на снагу ове Одлуке, 
ставља се ван снаге Одлука број:14-
2622/07 од 18.09.2007. године 
 

Члан 11. 
 
 Започети, а нерјешени захтјеви за 
рефундацију боловања преко 42 дана 
прије доношења ове Одлуке, ријешиће 
се према Одлуци која је стављена ван 
снаге у члану 10. ове Одлуке. 
 

Број:14-2906/09   ПРЕДСЈЕДНИК 
31.08.2009.године         УПРАВНОГ ОДБОРА 
   Г о р а ж д е                  Емир Сијерчић,с.р. 

 
И С П Р А В К А 

 

 По извршеном сравнаванњу са 
изворним текстом утврђено је да се у 
Одлуци о измјени и допуни Буџета 
Босанско-подрињског кантона Горажде 
за 2009.годину, број:01-14-803/09 од 31. 
08.2009.године («Службене новине Бо- 
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санско-подрињског кантона Горажде, 
број:09/09 од  03. септембра 2009.год-
ине) поткрала се ниже наведена гре-
шка, па се на основу члана 153. Посло-
вника Скупштине Босанско-подрињс-
ког кантона Горажде, даје 
 

И С П Р А В К А 
 
У објављеној Одлуци о измјенама и до- 

пунама Буџета Босанско-подрињског 
кантона Горажде за 2009.годину у чл-
ану 3. у табели ПРИХОДИ, ПРИМИ-
ЦИ И ФИНАНСИРАЊЕ у колони 9 
ИЗМЈЕНЕ И ДОПУНЕ БУЏЕТА за 
2009.годину у свеукупном износу сто-
ји «38.962.698» умјесто «38.962.798» 
 

Број.01-14-803-1/09   ПРЕДСЈЕДАВАЈУЋИ 
05.09.2009.године.     Алија Беговић,с.р. 
    Г о р а ж д е 
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