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На основу члана 24. став 1. Зак-
она о унутрашњим пословима Босанс-
ко-подрињског кантона Горажде (“Сл-
ужбене новине Босанско-подрињског 
кантона Горажде“, број: 9/10) и члана 
106. и 108. Пословника Скупштине Бо-
санско-подрињског кантона Горажде 
(“Службене новине Босанско-подрињ-
ског кантона Горажде“, број: 10/08), 
Скупштина Босанско-подрињског ка-
нтона Горажде, на 5. ванредној сједни-
ци, одржаној  30. августа  2010.године, 
д о н о с и: 
 
 

О  Д  Л  У  К  У 
О ИМЕНОВАЊУ ЧЛАНОВА 

НЕЗАВИСНОГ ОДБОРА 
 

Члан 1. 
 

У Независни одбор именују се:   
 

1. ХОДОВИЋ ЕМИР 
2. БОГУНИЋ ПРЕДРАГ 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

3. РАТКОВИЋ НИЈАЗ 
4. КУЉУХ КЕМАЛ 
5. ЏАКА ФУАД 
6. ТАТАРИН МУРИС 
7. ТИРОВИЋ МУЗАФИР 

 
Члан 2. 

 
 Мандат Независног одбора тра-
је 4 године.  
 

Члан 3. 
 

 Ова Одлука ступа на снагу дан-
ом објављивања у „Службеним нови-
нама Босанско-подрињског кантона 
Горажде“. 
 
Број:01-05-737/10        ПРЕДСЈЕДАВАЈУЋИ  
30.08.2010.године           СКУПШТИНЕ 
     Г о р а ж д е            Алија Беговић,с.р. 
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На основу члана 24. Закона о 
Влади Босанско–подрињског кантона  

    
 
                  

 
 

 
Година  XIII – Брoj 12 

30.аугуст/коловоз 2010. 
Г О Р А Ж Д Е 

Аконтација за  III  квартал 2010. год  
укључујући  и преплату за „Службе-
не новине БПК-а Горажде. – 40 КМ 
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Горажде («Службене новине Босанско 
–подрињског кантона Горажде», број: 
5/03), Влада Босанско–подрињског ка-
нтона Горажде, на наставку своје 73. 
редовне сједнице, одржаном дана 05. 
08.2010.године, д о н о с и: 
 
 

О Д Л У К У 
о давању сагласности  

за расписивање конкурса  
за попуну упражњених  радних  

мјеста у школама у школској  
2010/11. години 

 
I 

 
Овом Одлуком даје се сагласно-

ст школским одборима основних и 
средњих школа са подручја Босанско–
подрињског кантона Горажде, за рас-
писивање конкурса за попуну упраж-
њених радних мјеста, а према достав-
љеним приједлозима од стране истих.  
 

II 
 
            Саставни дио ове Одлуке чине 
приједлози конкурса за попуну упра-
жњених радних мјеста у школској 
2010/11. години. 
 

III 
 
 Одлука ступа на снагу даном 
објављивања на службеној огласној та-
бли Кантона, а накнадно ће да се обја-
ви у «Службеним новинама Босанско–
подрињског кантона Горажде». 
       
Број:03–34-1300/10              П Р Е М И Ј Е Р 
05.08.2010.године              Назиф Уручи,с.р. 
     Г о р а ж д е  
 
 

30.аугуст/коловоз 2010 
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На основу члана 24. Закона о 
Влади Босанско–подрињског кантона 
Горажде («Службене новине Босанско 
–подрињског кантона Горажде», број: 
5/03), те на основу Програма о утошку 
средстава из Буџета Министарства за 
образовање, науку, културу и спорт са 
економског кода 614 100 (КАН 003) - 
Остали трансфери - информисање, 
Влада Босанско–подрињског кантона 
Горажде, на својој 74. редовној сједни-
ци, одржаној дана 20.08.2010. године,  
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 јули  2010.године 

 
I 

 
 Одобравају  се новчана средства 
у износу од 25.000,00 КМ Јавном пред-
узећу РТВ БПК Горажде на име редов-
не транше за мјесец  јули 2010. године. 
 

II 
 
 За реализацију ове Одлуке зад-
ужује се Министарство за финансије, а 
средства дозначити из Буџета Мини-
старства за образовање, науку, култу-
ру и спорт, економски код 614 100 
(КАН 003) - Остали трансфери – ин-
формисање. 
 

III 
 
 Корисник средстава дужан је да 
Министарство за образовање, науку,  



30.аугуст/коловоз 2010 
 
 
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 обја-
ви у «Службеним новинама Босанско–
подрињског кантона Горажде». 
       
Број:03–14-1319/10          ПО ОВЛАШТЕЊУ  
20.08.2010.године                   В Л А Д Е            
     Г о р а ж д е                Мухидин Плех,с.р. 
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На основу члана 24. Закона о 
Влади Босанско-подрињског кантона 
Горажде (“Службене новине Босанско-
подрињског кантона Горажде”, број: 
5/03), те на основу Програма о утошку 
средстава из Буџета Министарства за 
образовање, науку, културу и спорт са 
економског кода 614 100 (КАН 003) - 
Остали трансфери-информисање, Вл-
ада Босанско-подрињског кантона Го-
ражде на својој 74. редовној сједници, 
одржаној дана 20.08.2010.г., д о н о с и:  
 
 

О Д Л У К У 
о одобравању новчаних средстава 
Јавном предузећу РТВ Босанско-

подрињског кантона Горажде 
на име суфинансирања пројекта  

под називом “Припрема дјеце  
за полазак у основну школу 

 у 2010. години” 
 

I 
 
 Одобравају се новчана средства  
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у износу од 6.900,00 КМ Јавном пре-
дузећу РТВ БПК Горажде на име суфи-
нансирања пројекта под називом “Пр-
ипрема дјеце за полазак у основну шк-
олу у 2010.години”. 
                          

I 
 
 За реализацију ове Одлуке зад-
ужује се Министарство за финансије, а 
средства дозначити из Буџета Минис-
тарства за образовање, науку, културу 
и спорт, економски код 614 100 (КАН 
003) - Остали трансфери – информи-
сање. 
 

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

IV 
 
 Одлука ступа на снагу даном 
објављивања на службеној огласној та-
бли Кантона, а накнадно ће да се обја-
ви у “Службеним новинама Босанско–
подрињског кантона Горажде Гораж-
де”. 
           
Број:03-14-1320/10          ПО ОВЛАШТЕЊУ  
20.08.2010.године                   В Л А Д Е 
     Г о р а ж д е                Мухидин Плех,с.р. 
 

667 
 

На основу члана 24. Закона о 
Влади Босанско–подрињског кантона 
Горажде («Службене новине Босанско 
–подрињског кантона Горажде», број: 
5/03), члана 4. Уредбе о утврђивању  
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платних разреда и коефицијената за 
плате руководећих и осталих државн-
их службеника у кантоналним органи-
ма државне службе («Службене нови-
не Босанско–подрињског кантона Гор-
ажде», број: 11/07) и члана 4. Уредбе о 
утврђивању платних разреда и коефи-
цијената за плате намјештеника у кан-
тоналним органима државне службе 
(«Службене новине Босанско–подрињ-
ског кантона Горажде», број:11/07), Вл-
ада Босанско – подрињског кантона 
Горажде, на својој 74. редовној сједни-
ци, одржаној дана 26.08.2010. године,         
д о н о с и:  
 
 

О Д Л У К У 
о утврђивању основице за плату  

и накнаде за топли оброк 
за мјесец АВГУСТ  2010. године 

 
Члан 1. 

 
 Утврђује се основица за плату 
запослених лица у кантоналним орга-
нима управе, кантоналним установама 
и другим правним лицима која се фи-
нансирају из Буџета Босанско–подри-
њског кантона Горажде, за мјесец АВ-
ГУСТ 2010.године, у износу од 360,00 
КМ. 
 

Члан 2. 
 
 Запосленим лицима из члана 1. 
ове Одлуке утврђује се накнада за ис-
храну у току рада (топли оброк) за мје-
сец АВГУСТ 2010. године, у износу од 
8,00 КМ по једном радном дану. 
 

Члан 3. 
 
 Ова Одлука ступа на снагу дан- 

30.аугуст/коловоз 2010 
 

 
ом објављивања на службеној огласној 
табли Кантона, а накнадно ће да се об-
јави у „Службеним новинама Босанс-
ко–подрињског кантона Горажде“. 
   
Број:03–14-1342/10               П Р Е М И Ј Е Р 
26.08.2010.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-
нтона Горажде, на својој 74. редовној 
сједници, одржаној дана 26.08.2010. го-
дине, д о н о с и:  
 
 

О Д Л У К У 
о одобравању новчаних средстава  

на име исплате студентских кредита  
студентима са подручја Босанско – 

подрињског кантона Горажде   
за студијску 2009/2010. годину 
за мјесец ЈУНИ  2010. године 

  
I 

 
 Одобравају  се новчана средства 
у укупном износу од 40.918,00 КМ на 
име исплате студентских кредита  сту-
дентима са подручја Босанско–подри-
њског кантона Горажде за студијску 
2009/2010. годину за мјесец јуни 2010. 
године.     
       

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

III 
 
 Одлука ступа на снагу даном 
објављивања на службеној огласној та-
бли Кантона, а накнадно ће да се обја-
ви у «Службеним новинама Босанско–
подрињског кантона Горажде». 
   
Број:03–14-1340/10              П Р Е М И Ј Е Р 
26.08.2010.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), а у вези са  чланом 41. Закона о 
извршењу Буџета Босанско–подрињс-
ког кантона Горажде за 2010. годину 
(«Службене новине Босанско–подри-
њског кантона Горажде» број: 15/09), 
Влада Босанско–подрињског кантона 
Горажде, на својој 74. редовној сједни-
ци, одржаној дана 26.08.2010. године,  
д о н о с и:  
 
 

О Д Л У К У 
о давању сагласности  на Измјене  

и допуне Програма утрошка 
средстава из Буџета Министарства 

 за образовање, науку, културу  
и спорт за 2010 годину са економског 

кода 614 300 - (ЈАН 001) – Грантови 
непрофитним организацијама - 

остали трансфери 
 
I 

 
 Овом Одлуком даје се сагласно- 
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ст на  Измјене и допуне Програма ут-
рошка средстава из Буџета Министа-
рства за образовање, науку, културу и 
спорт за 2010.годину са економског ко-
да 614 300 - (ЈАН 001) – Грантови неп-
рофитним организацијама - остали 
трансфери. 
 

II 
 

Измјене и допуне Програма из 
тачке  1.  ове Одлуке саставни су дио 
Одлуке. 
  

III 
 

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:03–14-1339/10              П Р Е М И Ј Е Р 
26.08.2010.године              Назиф Уручи,с.р. 
     Г о р а ж д е  

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

669а) 
 

1. НАЗИВ: 
 

И З М Ј Е Н А  И  Д О П У Н А 
П Р О Г Р А М А 

утрошка средстава из Буџета 
Министарства за образовање, науку, 
културу и спорт са економског кода 

614 300 - (ЈАН 001) – Грантови 
непрофитним организацијама - 

остали трансфери 
 
 
2.ИЗМЈЕНА И ДОПУНА ПРОГРАМА 
 

У Програму утрошка средстава 
из Буџета Министарства за образова- 
ње, науку, културу и спорт са економ- 
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ског кода 614 300 - (ЈАН 001) – Гранто-
ви непрофитним организацијама – ос-
тали трансфери број: 10-14-770-1/10 од 
19.03.2010.године, вриједност Програ-
ма мијења се и гласи: 51.500,00 КМ. 
 
 Остале одредбе Програма утро-
шка средстава из Буџета Министарст-
ва за образовање, науку, културу и сп-
орт, економски код  614 300 - (ЈАН 001) 
– Грантови непрофитним организаци-
јама - остали трансфери не мијењају се 
и остају на снази. 
 
 Измјене и допуне Програма ст-
упају на снагу даном давања сагласно-
сти Владе Босанско–подрињског кан-
тона Горажде. 
 
Број:10-14-2118-2/10       МИНИСТРИЦА 
27.08.2010.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 41. Закона о 
извршењу Буџета Босанско–подрињс-
ког кантона Горажде за 2010. годину 
(«Службене новине Босанско–подрињ-
ског кантона Горажде», број:15/09), Вл-
ада Босанско–подрињског кантона Го-
ражде,  на својој 74. редовној сједници, 
одржаној дана 26.08.2010.г., д о н о с и:  
 
 

О Д Л У К У 
о давању сагласности на Измјене  

и допуне Програма утрошка 
средстава из Буџета Министарства за 
образовање, науку, културу и спорт 
за 2010. годину са економског кода 

614 100 (КАН 001)–Трансфер за спорт 

30.аугуст/коловоз 2010 
 
 

I 
 

 Овом Одлуком даје се сагласно-
ст на Измјене и допуне Прогрма утро-
шка средстава из Буџета Министарст-
ва за образовање, науку, културу и сп-
орт за 2010.годину са економског кода 
614 100 (КАН 001)- Трансфер за спорт. 

 
II 

 
Измјене и допуне Програма из 

тачке 1. ове Одлуке саставни су дио 
Одлуке 
  

III 
 

Ова Одлука ступа на снагу да-
ном објављивања на службеној оглас-
ној табли Кантона, а накнадно ће да се 
објави у «Службеним новинама  Боса-
нско-подрињског кантона Горажде».   
     
Број:03–14-1338/10              П Р Е М И Ј Е Р 
26.08.2010.године              Назиф Уручи,с.р. 
      Г о р а ж д е  

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

670а) 
 

1. НАЗИВ: 
 

И З М Ј Е Н А  И  Д О П У Н А 
П Р О Г Р А М А 

утрошка средстава из Буџета 
Министарства за образовање, науку, 
културу и спорт са економског кода 

614 100 (КАН 001) – Трансфер за спорт 
 
2. ИЗМЈЕНЕ И ДОПУНЕ ПРОГРАМА 
 

У Програму утрошка средстава 
из Буџета Министарства за образова-
ње, науку, културу и спорт са економ-
ског кода 614 100 (КАН 001) – Трансф-
ер за спорт број:10-14-118-4/10 од 15.02.  
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2010.године, тачка V  Корисници, план  
и динамика расподјеле средстава, ми-
јења се гласи: 
 
V.  Корисници, план и динамика 
      расподјеле средстава 
 
1. Спортски савез БПК  

Горажде (клубови,  
спортска друштва)      189.000,00 КМ 

      Трошкови режије  
      и плата секретара 
      савеза                11.500,00 КМ  
      ЈУ  Културно- 
      спортски центар  
      Градска дворана  
      „Мирсад Хурић“  
       Горажде                        50.000,00 КМ 
      (динамика: 6 транши  
      током 2010.године од 
      по 20.750,00 КМ и  
      6 транши током  
      2010. године од  
       по 21.000,00 КМ )         250.500,00 КМ    
           
2. Спортски савез  

БПК Горажде  
      Љекарски прегледи  
      опште и посебне  
      здравствене способ- 
       ности спортиста            10.000,00 КМ 
      (динамика: јануар– 
      јуни 2010.године 
     – први дио                                     
      јули – децембар 2010. 
      године – други дио)         
                                        
3. Основне и средње школе 

за организовање и    
      учествовање у спорт- 
       ским такмичењима        2.000,00 КМ 
      (динамика: јануар– 
      јуни 2010.године)  
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4. Савез за спорт  
и рекреацију инвалида 
БПК Горажде             3.000,00 КМ 

      (динамика: јануар– 
       јуни 2010. године) 
 
5. Избор спортисте и  

спортске екипе  
за 2009. годину.             2.000,00 КМ 

      (динамика: јануар– 
       фебруар 2010.године) 
 
6. По основу захтјева  

спортских екипа           40.000,00 КМ 
      (динамика:фебруар– 
       јули 2010.године)     
          УКУПНО      307 500,00 КМ  
 
 Остале одредбе Програма утро-
шка финансијских средстава из Буџета 
Министарства за образовање, науку, 
културу и спорт, економски код 614 
100 – Трансфер за спорт не мијењају се 
и остају на снази. 
 Измјене и допуне Програма ст-
упају на снагу даном давања сагласн-
ости Владе Босанско–подрињског кан-
тона Горажде. 
 
Број:10-14-2119-2/10 МИНИСТРИЦА  
27.08.2010.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), те на основу Програма утошка  
средстава из Буџета Министарства за 
образовање, науку,  културу и спорт са 
економског кода 614 100 (КАН 001) – 
Трансфер за спорт и Измјена и  допу-
на Програма утошка средстава из Бу- 
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џета Министарства за образовање, на-
уку, културу и спорт са економског ко-
да 614 100 (КАН 001) – Трансфер за сп-
орт, Влада Босанско–подрињског кант-
она Горажде, на својој 74. редовној сје-
дници, одржаној дана 26.08.2010.годи-
не, д о н о с и:  
 
 

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

за мјесец ЈУНИ 2010.године 
 

I 
 
 Одобравају  се новчана средства 
у износу од 20.750,00 КМ Спортском 
савезу БПК Горажде на име  редовне 
транше за мјесец јуни 2010.године. 
  

II 
 
 За реализацију ове Одлуке зад-
ужује се Министарство за финансије, а 
средства дозначити из Буџета Минис-
тарства за образовање, науку, културу 
и спорт, економски код 614 100 (КАН 
001) - Трансфер за спорт.  
 Новчана средства уплатити на 
жиро-рачун Спортског савеза БПК 
Горажде број:1990540006336521, отво-
рен код Шпаркасе банке филијала 
Горажде, ИД број: 4245007300007.  
 

III 
 

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

објављивања на службеној огласној та-
бли Кантона, а накнадно ће да се обја-
ви у «Службеним новинама Босанско–
подрињског кантона Горажде». 
             
Број:03–14-1337/10              П Р Е М И Ј Е Р 
26.08.2010.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), те на основу Програма утошка  
средстава из Буџета Министарства за 
образовање, науку, културу и спорт  са 
економског кода 614 100 (КАН 001) – 
Трансфер за спорт и Измјена и допуна 
Програма утошка  средстава из Буџета 
Министарства за образовање, науку,               
културу и спорт  са економског кода 
614 100 (КАН 001) – Трансфер за спорт, 
Влада Босанско–подрињског кантона 
Горажде, на својој 74. редовној сједни-
ци, одржаној дана 26.08.2010. године,  
д о н о с и:  
 
 

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

мјесец ЈУЛИ 2010. године 
 

I 
 
 Одобравају  се новчана средства 
у износу од 21.000,00 КМ Спортском 
савезу БПК Горажде на име  редовне 
транше за мјесец јули 2010. године. 
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II 
 
 За реализацију ове Одлуке зад-
ужује се Министарство за финансије, а 
средства дозначити из Буџета Минис-
тарства за образовање, науку, културу 
и спорт,  економски код 614 100 (КАН 
001) - Трансфер за спорт.  
 Новчана средства уплатити на 
жиро-рачун Спортског савеза БПК 
Горажде број:1990540006336521, отвор-
ен код Шпаркасе банке филијала Го-
ражде, ИД број: 4245007300007.  
 

III 
 

Корисник средстава дужан је да 
Министарство за образовање, науку, 
културу и спорт у року од 10 (десет) 
дана од дана реализације средстава  
извијести и документује наведени 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:03–14-1336/10              П Р Е М И Ј Е Р 
26.08.2010.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), те на основу Програма о утрош-
ку средстава из Буџета Министарства 
за образовање, науку, културу и спорт 
са економског кода 614 300 - (ЈАН 001) 
– Грантови непрофитним организа- 
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цијама - остали трансфери и Измјена и 
допуна Програма о утрошку средстава 
из Буџета Министарства за образова-
ње, науку, културу и спорт са економ-
ског кода 614 300 - (ЈАН 001) – Гранто-
ви непрофитним организацијама – ос-
тали трансфери, Влада Босанско-под-
рињског кантона Горажде, на својој 74. 
редовној сједници, одржаној дана 26. 
08.2010.године, д о н о с и:  
 
 

О Д Л У К У 
о одобравању новчаних средстава 

Кајакашком клубу «БУК» Горажде 
за обиљежавање 60. годишњице  

клуба 
 

I 
 
 Одобравају  се новчана средства 
у износу од 2.000,00 КМ Кајакашком 
клубу «БУК» Горажде на име помоћи 
потребне за обиљежавање 60.годишњ-
ице клуба. 
 

II 
 
 За реализацију ове Одлуке зад-
ужује се Министарство за финансије, а 
средства дозначити из Буџета Минис-
тарства за образовање, науку, културу 
и спорт са економског кода 614 300 - 
(ЈАН 001) – Грантови непрофитним 
организацијама - остали трансфери. 
 Новчана средства уплатити на 
жиро-рачун Кајакашког клуба «БУК» 
Гораждбе број:1011400000402615, отво-
рен код ПБС банке филијала Гораж-
де, ИД број: 4245036740008. 
                                                   

III 
 
   Корисник средстава дужан је 
да Министарство за образовање, нау- 
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ку, културу и спорт у року од 10 (дес-
ет) дана од дана реализације средстава 
извијести и документује наведени ут-
рошак.  
 

IV 
 

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:03–14-1341/10               П Р Е М И Ј Е Р 
26.08.2010.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 Програма  утрошка средстава 
Министарства за социјалну политику, 
здравство, расељена лица и избјеглице, 
са економског кода 614400 (ЈАО 001) - 
Субвенције јавним предузећима 
(КЗЗО), на који  је сагласност дала Вла-
да Босанско–подрињског кантона Гор-
ажде својом Одлуком број:03-14-423/10 
од 17.03.2010. године, Влада Босанско-
подрињског кантона Горажде, на свој-
ој 74. редовној сједници, одржаној  да-
на 26.08.2010.године, д о н о с и: 
 
 

О Д Л У К У 
о исплати новчаних средстава 

Заводу здравственог осигурања  
БПК Горажде по споразуму, транша 

за март 2010.године 
 

Члан 1. 
 
 Одобрава се исплата новчаних 
средства, у износу 108.625,00 КМ (сло- 
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вима: стотину осам хиљада шест стот-
ина двадесет пет конвертибилних ма-
рака), Заводу здравственог осигурања 
Босанско-подрињског кантона Гораж-
де, на име обавезе Владе Босанско – по-
дрињског кантона Горажде за мјесец 
март 2010.године, по Споразуму о ди-
намици испуњења одредаба Колекти-
вног уговора о правима и обавезама 
послодаваца и запосленика у области 
здравства (Закључак Владе БПК Гора-
жде, број: 03-14-2056/07). 
 

Члан 2. 
 
 Исплату средстава, из члана 1. 
Одлуке, извршити у корист Завода зд-
равственог осигурања Босанско-подр-
ињског кантона Горажде, из средстава 
Буџета Министарства за социјалну по-
литику, здравство, расељена лица и из-
бјеглице за 2010. годину, економски 
код 614400 (ЈАО 001) – субвенције 
јавним предузећима (Кантонални за-
вод здравственог осигурања). 
 

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

Број:03–14-1334/10              П Р Е М И Ј Е Р 
26.08.2010.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 Програма утрошка средстава 
Министарства за социјалну политику, 
здравство, расељена лица и избјеглице,  
са економског кода 614200 (ЈАМ 001) – 
Издаци за расељена лица за 2010.годи-
ну («Службене новине Босанско–подр-
ињског кантона Горажде», број:5/10), 
Влада Босанско–подрињског кантона 
Горажде, на својој 74. редовној сједни-
ци, одржаној дана 26.08.2010. године,  
д о н о с и : 
 
 

О Д Л У К У 
о одобравању новчаних средстава 

Бабић Рази на име суфинансирања 
рјешавања стамбеног  питања 

 
Члан 1. 

 
 Одобравају се новчана средста-
ва у износу од 9.000,00 КМ Бабић Рази 
на име суфинансирања рјешавања ст-
амбеног питања.   
 

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

Средства из члана 1. ове Одлу-
ке дозначити Бабић Рази на жиро-ра- 
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чун број:1325002008999206, отворен 
код НЛБ Тузланска банка - филијала 
Горажде. 
 

Члан 3. 
 
 Ова Одлука ступа на снагу дан-
ом објављивања на службеној огласној 
табли Кантона, а накнадно ће да се об-
јави у «Службеним новинама Босанс-
ко-подрињског кантона Горажде». 
          
Број:03-14-1333/10               П Р Е М И Ј Е Р 
26.08.2010.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), Програма о утрошку средстава 
са економског кода 614 200 – Грантови 
појединцима (БОР-004) и Закона о изв-
ршењу Буџета («Службене новине Бо-
санско–подрињског кантона Горажде», 
број:15/09), Влада Босанско–подрињс-
ког кантона Горажде, на својој 74. ред-
овној сједници, одржаној дана 26.08. 
2010.године, д о н о с и: 
 
 

О Д Л У К У 
о одобравању новчаних средстава  

на име финансирања једнократних 
новчаних помоћи за лијечење или 
набавку лијекова припадницима 

борачке популације 
 

Члан 1. 
 
 Овом Одлуком одобравају се 
новчана средства у висини од 792,00 
(словима: седамсто деведесет два) КМ   
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Мехић (Узеира) Мирсаду из Горажда, 
на име финансирања једнократних но-
вчаних помоћи за лијечење или набав-
ку лијекова. 
 Одобрена средства обезбиједи-
ти из Буџета Министарства за борачка 
питања Босанско–подрињског кантона 
Горажде, економски код 614200 – Гран-
тови појединцима (БОР-004). 
 

Члан 2. 
 
 Средства из члана 1. ове Одлуке 
уплатити на жиро-рачун број:13273100 
12148991 отворен код НЛБ Тузланске 
банке дд Горажде у складу са рјешењ-
ем о признатом праву, а за реализаци-
ју ове Одлуке задужују се Министарст-
во за борачка питања и Министарство 
финансија Босанско–подрињског кан-
тона Горажде. 
  

Члан 3. 
 
 Ова Одлука ступа на снагу дан-
ом објављивања на службеној огласној 
табли Кантона, а накнадно ће да се об-
јави у «Службеним новинама Босанс-
ко–подрињског кантона Горажде». 
 
Број:03–14-1332/10              П Р Е М И Ј Е Р 
26.08.2010.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), Програма о утрошку средстава 
са кода 614300 «Грантови непрофит-
них организација» и Закона о изврше-
њу Буџета Босанско подрињског кант-
она Горажде («Службене новине Боса- 
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нско–подрињског кантона Горажде», 
број:15/09), Влада Босанско–подрињс-
ког кантона Горажде, на  својој 74. ре-
довној сједници, одржаној дана 26.08. 
2010.године, д о н о с и:  
 
 

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

август 2010. године 
 

Члан 1. 
 

Одобравају се новчана средства 
у износу од 7.205,00 КМ на име помо-
ћи за рад удружења борачких попула-
ција за мјесец  август 2010.године, и то: 

 

- Савез РВИ БПК 
“Синови Дрине”  
Горажде                                   1.720,00 

- Организација ПШ 
      иПББПК Горажде                 1.720,00 
- Савез добитника  

највећих ратних  
признања БПК Горажде          840,00 

- Удружења грађана  
демобилисаних бораца  
АРБиХ Горажде              1.200,00 

- Удружење  
”Свјетлост Дрине”                     700,00 

- Удружење Ветерана рата, 
 ЗБ, ПЛ               1.025,00 

 
Одобрана средства обезбиједи-

ти из Буџета Министарства за борачка 
питања Босанско–подрињског кантона 
Горажде, економски код 614300 – Гра-
нтови непрофитних организација. 
 

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

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

 

- СРВИ „СиновиДрине“ 
Горажде: 1990540005249733–АБС 

- Организација ПШиПБ БПК 
Горажде:  1011400000324239 - ПБС 

- Савез ДНРП „Златни љиљани“:    
                    1990540005884792 - АБС      

- Удружење грађана демобилисаних 
бораца АБИХ:   1610300004930021 –  
Раифаизен               

- Удружење „Свјетлост Дрине“   
                     1990540006546332  - АБС 

- Удружење Ветрана рата, ЗБ, ПЛ                              
1610300005410074 - Раифаизен  

 
Члан 3. 

 
  Ова Одлука  ступа на снагу дан-
ом објављивања на службеној огласној 
табли Кантона, а накнадно ће да се об-
јавиу «Службеним новинама Босанс-
ко–подрињског кантона Горажде». 
            
Број:03–14-1345/10              П Р Е М И Ј Е Р 
26.08.2010.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), програма о утрошку средстава 
са кода 614300 «Грантови непрофитн-
их организација» и Закона о изврше-
њу Буџета Босанско-подрињског кан-
тона Горажде («Службене новине Бос-
анско–подрињског кантона Горажде,  

Број 12 – страна 1095 
 

 
број:15/09), Влада Босанско–подрињс-
ког кантона Горажде, на својој 74. сје-
дници, одржаној дана 26.08.2010.годи-
не, д о н о с и:    
 
 

О Д Л У К У 
о одобравању новчаних средстава 

за пројекат побољшања статуса 
борачких популација за мјесец 

август 2010. године 
 

Члан 1. 
 

Одобравају се новчана средства 
у износу од 3.200,00 КМ на име суфи-
нансирања трошкова заједничког про-
јекта побољшања статуса борачке по-
пулације у 2010. години за мјесец авг-
уст. 
 

Члан 2. 
 

Одобрена средства обезбиједи-
ти из Буџета Министарства за борачка 
питања Босанско-подрињског кантона 
Горажде, економски код 614300-Гран-
тови непрофитних организација. 
 

Члан 3. 
                                                                

За реализацију ове Одлуке зад-
ужује се Министарство за финансије 
Босанско-подрињског кантона Гораж-
де, а средства уплатити носиоцу проје-
кта, Савезу РВИ «Синови Дрине» Гор-
ажде на жиро-рачун број:19905400052 
49733, отворен код ШПАРКАСЕ банке 
Горажде. 
 

Члан 4. 
 

Ова Одлука  ступа на снагу дан-
ом објављивања на службеној огласној  
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табли Кантона, а накнадно ће да се об-
јави у «Службеним новинама Босанс-
ко-подрињског кантона Горажде». 
              
Број:03–14-1344/10              П Р Е М И Ј Е Р 
26.08.2010.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 Програма о утрошку средстава 
са економског кода 614300 - «Грантови 
непрофитним организацијама» и Зак-
она о извршењу Буџета («Службене 
новине Боснаско–подрињског кантона 
Горажде» број:15/09), Влада Босанско–
подрињског кантона Горажде, на сво-
јој 74. редовној сједници, одржаној да-
на 26.08.2010.године,  д о н о с и:    
 
 

О Д Л У К У 
о одобравању новчаних средстава  

за помоћ у организацији 
XI меморијалног интернационалног 

турнира Мирсад Хурић Хуро  
2010.године 

 
Члан 1. 

 
Овом Одлуком одобравају се 

новчана средства у висини од 2.000,00 
(словима: двије хиљаде) КМ за помоћ 
у организацији XI меморијалног инте-
рнационалног турнира Мирсад Хурић 
Хуро 2010.године. 

Одобрена средства обезбиједи-
ти из Буџета Министарства за борачка 
питања Босанско-подрињског кантона 
Горажде, економски код 614300 - Гра- 
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нтови непрофитним организација-
ма. 
  

Члан 2. 
 

Средства из члана 1. ове Одлуке 
уплатити на жиро-рачун број:1020070 
000025191 отворен код УНИОН банке 
Сарајево, филијала Горажде. 
 

Члан 3. 
 

За реализацију ове Одлуке зад-
ужује се Министарство за борачка пи-
тања и Министарство за финансије Бо-
санско-подрињског кантона Горажде. 
 

Члан 4. 
 

Ова Одлука  ступа на снагу дан-
ом објављивања на службеној огласној 
табли Кантона, а накнадно ће да се об-
јави у «Службеним новинама Босанс-
ко-подрињског кантона Горажде». 
            
Број:03–14-1331/10              П Р Е М И Ј Е Р 
26.08.2010.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-
нтона Горажде, на својој 74. редовној 
сједници, одржаној дана 26.08.2010.го-
дине, д о н о с и: 
  
 

О Д Л У К У 
о давању сагласности 

 за плаћање рачуна број:06-176-09 
од 30.12.2009.године 
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Члан 1. 
 
  Даје се сагласност министру 
Министарства за привреду Босанско-
подрињског кантона Горажде да извр-
ши плаћање  рачуна  број:06-176-09 од 
30.12.2009.године, у вриједности од  
13.213,32 КМ по Уговору број:03-14-
2807/08 од 05.12.2008.године о  пружа-
њу  услуга  израде шумско-привредне 
основе за приватне шуме на подручју 
Босанско-подрињског кантона Гораж-
де закљученим са ЈП «БХ ШУМЕ» д.о.о. 
Сарајево 
 

Члан 2. 
 

За реализацију ове Одлуке  зад-
ужују се Министарство за финансије и  
Министарство за привреду – Кантона-
лне управа за шумарство Босанско–по-
дрињског  кантона Горажде, а  средст-
ва обезбиједити из Буџета  Министарс-
тва за привреду - Кантонална управа 
за шумарство са  економског  кода  613 
900 - уговорене и друге посебне ус-
луге. 
 

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:03–14-1330/10              П Р Е М И Ј Е Р 
26.08.2010.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  
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–подрињског кантона Горажде», број: 
5/03), Влада Босанско-подрињског ка-
нтона Горажде, на својој 74. редовној 
сједници, одржаној дана 26.08.2010.го-
дине, д о н о с и: 
 
 

О Д Л У К У 
о давању сагласности за плаћање  

рачуна број:01-1109-000030 
од 29.12.2009.године 

 
Члан 1. 

 
 Даје се сагласност министру 
Министарства за привреду Босанско-
подрињског кантона Горажде да из-
врши плаћање  рачуна  број:01-1109-00 
0030 од дана 29.12.2009.године, у врије-
дности од 1.183,95 КМ, по Уговору бр-
ој: 04-II-26-258/08 од 29.12.2008.године 
о пружању услуга надзора над израд-
ом шумско-привредне основе за при-
ватне шуме на подручју Босанско-под-
рињског кантона Горажде, закључен-
им са д.о.о.  «ВАЛД-ПРОЈЕКТ» Босанс-
ка Крупа. 
 

Члан 2. 
 

За реализацију ове  Одлуке  зад-
ужују  се  Министарство  за  финансије 
и Министарство за привреду - Канто-
нална управа за шумарство Босанско–
подрињског кантона Горажде, а средс-
тва обезбиједити из Буџета Министар-
ства за привреду  - Кантонална управа 
за шумарство са  економског  кода  613 
900 - уговорене и друге посебне ус-
луге. 
 

Члан 3. 
 

Ова  Одлука ступа на снагу дан- 
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ом објављивања на службеној огласној 
табли Кантона, а накнадно ће да се об-
јави у «Службеним новинама Босанс-
ко–подрињског кантона Горажде». 
              
Број:03–14-1329/10              П Р Е М И Ј Е Р 
26.08.2010.године              Назиф Уручи,с.р. 
      Г о р а ж д е 
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Министарство за правосуђе, уп-
раву и радне односе Босанско–подри-
њског кантона Горажде, рјешавајући 
по захтјеву УДРУЖЕЊА ШКОЛА КОШ-
АРКЕ «БАСКЕТ», на основу члана 29. 
Закона о удружењима и фондацијама 
(“Службене новине Федерације БиХ”, 
број: 45/02), д о н о с и:                                                   
 

Р Ј Е Ш Е Њ Е 
 
1. Уписује се у регистар удружења, 

који се води код Министарства за 
правосуђе, управу и радне односе 
Босанско–подрињског кантона Го-
ражде, 

 
УДРУЖЕЊЕ ШКОЛА КОШАРКЕ 

«БАСКЕТ» 
 

Скраћени назив удружења је: 
УШК “БАСКЕТ”. 
 
 Сједиште удружења је у ул. 
Шукрије Кукавице 72 у Горажду. 
 
2. Упис је извршен под регистарским 

бројем Р-I-8/2010. у прву књигу Ре-
гистра, дана 27.08.2010.године. 
 

3. УДРУЖЕЊЕ ШКОЛА КОШАРКЕ 
«БАСКЕТ» је добровољно, назавис-
но, ванстраначко удружење, осно-
вано ради организованог бављења 
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 кошарком дјеце, дјеце са посебним 
потребама, омладине и других гра-
ђана, са слиједећим програмским 
циљевима и задацима:  
 

- развијање, омасовљење и унапре-
ђење кошарке; 

- обезбјеђење услова за учешће кл-
уба у одговајућем систему такми-
чења у оквиру струковног спортс-
ког савеза; 

- обезбјеђење услова за остварење 
такмичарских резултата; 

- обезбјеђење услова за рад клуба; 
- обезбјеђење услова за рјешавање 

битних потреба кошаркаша (здр-
авствена заштита, осигурање, шк-
оловање, становање и др.); 

- вредновање рада и резултата рада 
чланова клуба; 

- дефинисање потреба о одређен-
им заједничким питањима са 
другим спортским организација-
ма, стварање основа за удружива-
ње клуба у спортски савез БПК и 
Кошаркашког савеза БиХ. 

 
4. УДРУЖЕЊЕ ШКОЛА КОШАРКЕ 

«БАСКЕТ» дјелује на подручју Бо-
санско–подрињског кантона Гора-
жде и даном уписа код овог минис-
тарства стиче својство правног ли-
ца. 

 
5. Лица овлаштена за заступање и пр-

едстављање УДРУЖЕЊА ШКОЛА 
КОШАРКЕ «БАСКЕТ»,  су: 

 
Сијерчић Кемал – предсједник 

Управног одбора и 
Чељо Аднан – члан Управног одбора. 
 

О б р а з л о ж е њ е 
 

УДРУЖЕЊЕ ШКОЛА КОШАР-
КЕ «БАСКЕТ», поднијело је Министар- 
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ству за правосуђе, управу и радне од-
носе Босанско – подрињског кантона 
Горажде захтјев за упис у Регистар уд-
ружења, који се води код  овог минист-
арства. 

Уз захтјев је приложена докуме-
нтација прописана чланом 28. Закона 
о удружењима и фондацијама (“Служ-
бене новине Федерације БиХ”, број: 
45/02) и то: Одлука о оснивању удру-
жења (оснивачки акт), Статут удруже-
ња (X2), списак чланова органа управ-
љања, Одлука о именовању лица овла-
штених за заступање и представљање.  

Увидом у приложену докумен-
тацију, Министарство за правосуђе, 
управу и радне односе Босанско–под-
рињског кантона Горажде, оцијенило 
је да су испуњени услови за упис у Ре-
гистар УДРУЖЕЊА ШКОЛА КОША-
РКЕ «БАСКЕТ», стога је сходно одго-
варајућим одредбама Закона о удру-
жењима и фондацијама (“Службене 
новине Федерације БиХ”, број:45/02), 
одлучено као у диспозитиву рјешења. 
 

Ово Рјешење је коначно у уп-
равном поступку и против истог се 
може покренути управни спор туж-
бом 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. 
 
Број:УП-1:05-05-34/10  ПО ОВЛАШТЕЊУ 
27.08.2010.године              М И Н И С Т Р А 
     Г о р а ж д е                 Асим Плакало,с.р. 
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BOSNA I HERCEGOVINA 
FEDERACIJA BOSNE I HERCEGOVINE 

BOSANSKO-PODRINJSKI KANTON GORAŽDE 
MINISTARSTVO ZA URBANIZAM,  PROSTORNO UREĐENJE 

I ZAŠTITU OKOLINE 
 

 
 
 
 
 
 

 
 

Na osnovu člana 8. stav 3. Pravilnika o definisanju minimalnih kadrovskih i 
materijalno-tehničkih uvjeta koje moraju ispunjavati izvođači da bi dobili licencu za 
obavljanje djelatnosti građenja (“Službene novine Bosansko-podrinjskog kantona 
Goražde”,  broj: 4/10), Ministarstvo za urbanizam,  prostorno uređenje i zaštitu okoline 
Bosansko-podrinjskog kantona Goražde, i z d a j e:  
 
 

L I C E N C U 
za obavljanje djelatnosti građenja građevina i/ili  
izvođenja pojedinihradova na građevini i drugig 

zahvata u prostoru 
 
 
“Vavlica” d.o.o. Goražde, ul Ruždije Islamagića bb, Goražde  ispunjava uvjete za 
obavljanje djelatnosti građenje građevina koje nemaju više od podruma, prizemlja i 
dvije madzemne etaže i čija ukupna površina ne prelazi 400 m² i izvođenja pojedinih 
dijelova građevina i drugih zahvata u prostoru na području Bosansko-podrinjskog 
kantona Goražde.                                        
 
 
Broj: UP-1:09-23-9/10                                                    Licenca se izdaje za period:             
Goražde,04.08.2010.godine                                                 04.08.2010-04.08.2015 
                                           
                                                                                                     PO OVLAŠTENJU VLADE 

                                                                                    BPK-a GORAŽDE 
              P R E M I J E R 
 
                                                                                            Nazif Uruči, dipl.politolog 
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BOSNA I HERCEGOVINA 
FEDERACIJA BOSNE I HERCEGOVINE 

BOSANSKO-PODRINJSKI KANTON GORAŽDE 
MINISTARSTVO ZA URBANIZAM,  PROSTORNO UREĐENJE 

I ZAŠTITU OKOLINE 
 

 
 
 
 
 
 

 
 

Na osnovu člana 8. stav 3. Pravilnika o definisanju minimalnih kadrovskih i 
materijalno-tehničkih uvjeta koje moraju ispunjavati izvođači da bi dobili licencu za 
obavljanje djelatnosti građenja (“Službene novine Bosansko-podrinjskog kantona 
Goražde”,  broj: 4/10), Ministarstvo za urbanizam,  prostorno uređenje i zaštitu okoline 
Bosansko-podrinjskog kantona Goražde, i z d a j e:  
 
 

L I C E N C U 
za obavljanje djelatnosti građenja građevina i/ili  
izvođenja pojedinihradova na građevini i drugig 

zahvata u prostoru 
 
 
“Kaja-company” d.o.o. Goražde, 31. Drinske brigade bb, Goražde  ispunjava uvjete za 
obavljanje djelatnosti građenje građevina i drugih zahvata u prostoru ili izvođenje 
pojedinih dijelova građevina i drugih zahvata u prostoru na području Bosansko-
podrinjskog kantona Goražde.                                        
 
 
Broj: UP-1:09-23-7/10                                                    Licenca se izdaje za period:             
Goražde,04.08.2010.godine                                                 04.08.2010-04.08.2015 
                                           
                                                                                                     PO OVLAŠTENJU VLADE 

                                                                                    BPK-a GORAŽDE 
              P R E M I J E R 
 
                                                                                            Nazif Uruči, dipl.politolog 
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BOSNA I HERCEGOVINA 
FEDERACIJA BOSNE I HERCEGOVINE 

BOSANSKO-PODRINJSKI KANTON GORAŽDE 
MINISTARSTVO ZA URBANIZAM,  PROSTORNO UREĐENJE 

I ZAŠTITU OKOLINE 
 

 
 
 
 
 
 

 
 

Na osnovu člana 8. stav 3. Pravilnika o definisanju minimalnih kadrovskih i 
materijalno-tehničkih uvjeta koje moraju ispunjavati izvođači da bi dobili licencu za 
obavljanje djelatnosti građenja (“Službene novine Bosansko-podrinjskog kantona 
Goražde”,  broj: 4/10), Ministarstvo za urbanizam,  prostorno uređenje i zaštitu okoline 
Bosansko-podrinjskog kantona Goražde, i z d a j e:  
 
 

L I C E N C U 
za obavljanje djelatnosti građenja građevina i/ili  
izvođenja pojedinihradova na građevini i drugig 

zahvata u prostoru 
 
 
“Okac” d.o.o. Goražde, Zdravstvenih radnika 22, Goražde  ispunjava uvjete za 
obavljanje djelatnosti građenje građevina i drugih zahvata u prostoru ili izvođenje 
pojedinih dijelova građevina i drugih zahvata u prostoru na području Bosansko-
podrinjskog kantona Goražde.                                        
 
 
Broj: UP-1:09-23-8/10                                                    Licenca se izdaje za period:             
Goražde,04.08.2010.godine                                                 04.08.2010-04.08.2015 
                                           
                                                                                                     PO OVLAŠTENJU VLADE 

                                                                                    BPK-a GORAŽDE 
              P R E M I J E R 
 
                                                                                            Nazif Uruči, dipl.politolog 
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BOSNA I HERCEGOVINA 
FEDERACIJA BOSNE I HERCEGOVINE 

BOSANSKO-PODRINJSKI KANTON GORAŽDE 
MINISTARSTVO ZA URBANIZAM,  PROSTORNO UREĐENJE 

I ZAŠTITU OKOLINE 
 

 
 
 
 
 
 

 
 

Na osnovu člana 8. stav 3. Pravilnika o definisanju minimalnih kadrovskih i 
materijalno-tehničkih uvjeta koje moraju ispunjavati izvođači da bi dobili licencu za 
obavljanje djelatnosti građenja (“Službene novine Bosansko-podrinjskog kantona 
Goražde”,  broj: 4/10), Ministarstvo za urbanizam,  prostorno uređenje i zaštitu okoline 
Bosansko-podrinjskog kantona Goražde, i z d a j e:  
 
 

L I C E N C U 
za obavljanje djelatnosti građenja građevina i/ili  
izvođenja pojedinihradova na građevini i drugig 

zahvata u prostoru 
 
 
“Goraždestan” d.o.o. Goražde, Zaima Imamovića 20/A, Goražde  ispunjava uvjete za 
obavljanje djelatnosti građenje građevina koje nemaju više od podruma, prizemlja i 
dvije madzemne etaže i čija ukupna površina ne prelazi 400 m² i izvođenja pojedinih 
dijelova građevina i drugih zahvata u prostoru na području Bosansko-podrinjskog 
kantona Goražde.                                        
 
 
Broj: UP-1:09-23-13/10                                                    Licenca se izdaje za period:             
Goražde,04.08.2010.godine                                                 04.08.2010-04.08.2015 
                                           
                                                                                                     PO OVLAŠTENJU VLADE 

                                                                                    BPK-a GORAŽDE 
              P R E M I J E R 
 
                                                                                            Nazif Uruči, dipl.politolog 
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BOSNA I HERCEGOVINA 
FEDERACIJA BOSNE I HERCEGOVINE 

BOSANSKO-PODRINJSKI KANTON GORAŽDE 
MINISTARSTVO ZA URBANIZAM,  PROSTORNO UREĐENJE 

I ZAŠTITU OKOLINE 
 

 
 
 
 
 
 

 
 

Na osnovu člana 8. stav 3. Pravilnika o definisanju minimalnih kadrovskih i 
materijalno-tehničkih uvjeta koje moraju ispunjavati izvođači da bi dobili licencu za 
obavljanje djelatnosti građenja (“Službene novine Bosansko-podrinjskog kantona 
Goražde”,  broj: 4/10), Ministarstvo za urbanizam,  prostorno uređenje i zaštitu okoline 
Bosansko-podrinjskog kantona Goražde, i z d a j e:  
 
 

L I C E N C U 
za obavljanje djelatnosti građenja građevina i/ili  
izvođenja pojedinihradova na građevini i drugig 

zahvata u prostoru 
 
 
GPD „Drina“ d.d. Goražde, Sinica 14, Goražde ispunjava uvjete za obavljanje 
djelatnosti građenje građevina i drugih zahvata u prostoru ili izvođenje pojedinih 
dijelova građevina i drugih zahvata u prostoru na području Bosansko-podrinjskog 
kantona Goražde.                                        
 
 
Broj: UP-1:09-23-14/10                                                    Licenca se izdaje za period:             
Goražde,04.08.2010.godine                                                 04.08.2010-04.08.2015 
                                           
                                                                                                     PO OVLAŠTENJU VLADE 

                                                                                    BPK-a GORAŽDE 
              P R E M I J E R 
 
                                                                                            Nazif Uruči, dipl.politolog 
 



30.аугуст/коловоз 2010                                                                           Број 12 – страна 1105 
 
 

И С П Т Р А В К Е 
 
По извршеном сравнавању са изворним текстом, утвтрђено је да се у тексту 

Одлуке о измјени Одлуке о радном времену у одређеним дјелатностима („Слу-
жбене новине Босанско-подрињског кантона Горажде, број:7/10 од 21.05.2010.го-
дине) поткрале ниже наведене грешке, па се на основу члана 98 Пословника о раду 
вијећа Општине Фоча-Устиколина, даје 
 
 

И С П Р А В К А 
Одлуке о измјенама Одлуке о радном времену у одређеним дјелатностима 

 
1. У члану 1. последњи ред брише се поновљени текст „и трећи“ 
2. У члану 7. ред други, умјесто ускличника испред ријечи „пословне“, треба да 

стоје наводници. 
3. У члану 9. (којим се мијења члан 21.), под тачком 3. умјесто почетних ријечи 

„ако се истакен“ треба да стоје ријечи „ако не истакне“ 
4. У члану 11. којим се брише члан 23., текст у загради гласи (“члан 25. постаје 

члан 24., члан 26. постаје члан 25.итд.“) 
 
5. Ову Испрвку објавити у „Службеним новинама Босанско-подрињског кантона 

Горажде“ 
 
Број:01-02-1219/10                                                                                           Секретар Вијећа 
30.08.2010.године                                                                                            Борика Мандић 
Фоча-Устиколина 
 
 

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