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        На основу чланова 3, 4. и 6. Закона 
о јавним признањима Босанско-под-
рињског кантона Горажде („Службене 
новине Босанско-подрињског кантона 
Горажде“, број: 8/15) и чланова 106. и 
108. Пословника Скупштине Босанско-
подрињског кантона Горажде  („Служ-
бене новине Босанско-подрињског ка-
нтона Горажде“, број: 10/08 и 1/15), 
Скупштина Босанско-подрињског кан-
тона Горажде, на 9. ванредној сједни-
ци, одржаној 09. септембра 2016. годи-
не, д о н о с и: 

  
 

О Д Л У К У 
о додјели јавних признања Босанско-

подрињског кантона Горажде 
 

I 
 
          Господин др.Алија Беговић се пр-
оглашава Почасним грађанином Кан-
тона за изузетне заслуге и допринос у 
одбрани Горажда од агресије у пери- 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

оду 1992-1995. година.  
 

II 
 

           Јавно признање Плакета Канто-
на додјељује се Реџу Бекту за изузетан 
допринос развоју привреде и запош-
љавању на подручју Босанско-подри-
њског кантона Горажде. 
 

III 
 

          Ова Одлука ступа на снагу даном 
доношења, а накнадно ће да се објави 
у „Службеним новинама Босанско-
подрињског кантона Горажде“. 
 

Број:01-05-693/16        ПРЕДСЈЕДАВАЈУЋА  
09.09.2016.године         С К У П Ш Т И Н Е                                                         
     Г о р а ж д е                  Аида Обућа,с.р.  

 

708 
 

На основу члана 23. Закона о 
Влади Босанско-подрињског кантона 
Горажде („Службене новине Босанско- 

    
 
                  

 

 

 

Година XIX– Брoj 12 
 09.септембар/рујан 2016. 

 

Г О Р А Ж Д Е 

Аконтација за  III  квартал 2016. год  

укључујући  и преплату за „Службе-

не новине БПК-а Горажде. – 40 КМ 
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подрињског кантона Горажде“ број: 
8/15)  и члана 46. Закона о извршењу                 
Буџета Босанско-подрињског кантона 
Горажде за 2016. годину („Службене 
новине Босанско-подрињског кантона 
Горажде“, број: 3/16), Влада Босанско-
подрињског кантона Горажде, на 70. 
редовној сједници, одржаној дана 
21.07.2016. године, д о н о с и: 
 
 

О Д Л У К У 
о давању сагласности на  Програм 

утрошка средстава - Подстицај   
за  шумарство за 2016. годину, 

утврђених на економском коду 
614100 – Текући  трансфери  другим  

нивоима  власти 
 

Члан 1. 
 

Овом Одлуком Влада Босанско-
подрињског кантона Горажде даје саг-
ласност на Програм утрошка средста-
ва - Програм подстицаја  за  шумарст-
во за 2016. годину на економском коду 
614100 – Текући  трансфери  другим  
нивоима  власти, у износу од 30.000,00 
КМ. 
 

Члан 2. 
 

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

Члан 3. 
 

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

Број:03-14-1174/16               П Р Е М И Ј Е Р 
21.07.2016.године              Емир Оковић,с.р. 
      Г о р а ж д е 

.............................. 
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На основу чланова 41. и 46. Зак-
она о извршењу Буџета Босанско-под-
рињског кантона Горажде за 2016.год-
ину („Службене новине Босанско-под-
рињског кантона Горажде“, број: 
03/16), а у складу са одредбама 69. За-
кона о шумама („Службене новине  
Босанско-подрињског кантона Гораж-
де“ број; 4/13 и 5/13), Министарство за 
привреду доноси: 

 
 

П Р О Г Р А М 
утрошка средстава  Кантоналне 

управе за шумарство - Министарства 
за привреду, са економског кода  

614 100 – Текући трансфери другим 
нивоима власти (шумарство) 

за 2016. годину 
 
1. НАЗИВ ПРОГРАМА 
 
 Назив програма је “Програм ут-
рошка средстава Кантоналне управе за 
шумарство - Министарства за привре-
ду Босанско-подрињског каснтона  Го-
ражде, са економског кода 614 100 – Те-
кући трансфери другим нивоима вла-
сти (шумарство)“. 
 
ПОДАЦИ О ПРОГРАМУ 
 
Период реализације Програма:  
       01.01.2016 - 31.12.2016. године 
 

Буџетска позиција: Текући трансфери 
другим нивоима власти (шумарство) 
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Економски код:          614 100  
    
Укупна вриједност Програма:  
                                           30.000 КМ 
 
Одговорно лице:        Мехо Машала  
 
Позиција одговорног лица:Министар 
 
Контакт особа за Програм:  
                                      Есад Бардак  
 
Контакт телефон:   038 221 690 
 
Контакт е-маил:  privreda@bpkgo.ba 
 
Интернет:                    www.bpkgo.ba 
 
 
САГЛАСНОСТ НА ПРОГРАМ 
 

Сагласност на овај Програм, у 
складу са чланом 46. Закона о изврше-
њу Буџета Босанско-подрињског кан-
тона Горажде за 2016. годину („Служ-
бене новине Босанско-подрињског ка-
нтона Горажде“, број: 03/16), дала је 
Влада Босанско-подрињског кантона 
Горажде, Одлуком број: 03-14-1174/16. 
године од 21.07.2016. године. 

 
2.     СВРХА И ОПИС ПРОГРАМА 
 
2.1.  Сврха Програма 
 

(1) 
 

Намјера Програма утрошка ср-
едстава Министарства за привреду – 
Кантоналне управе за шумарство са 
буџетског кода 614 100 – Текући транс-
фери другим нивоима власти (шумар-
ство) јесте превођење голети подесних 
за пошумљавање у високе шуме путем  
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пошумљавања и Превођење шибљака 
подесних за пошумљавање у високе 
шуме путем пошумљавања, а све ради 
општег интереса, општекорисних фу-
нкција шума и дугорочних циљева за-
снованих на принципима одрживог 
господарења шумама на подручју Бо-
санско-подрињског кантона Горажде. 
 

(2) 
 
 Сврха подршке подстицаја шу-
марству јесте стварање услова за одр-
живо господарење шумама кроз пове-
ћање површина под шумама и пове-
ћање шумског фонда кроз превођење 
голети и шибљака у високе шуме – 
шумске културе на подручју Босанско-
подрињског кантона Горажде. 
 

Пружање подршке обезбједиће 
се кроз суфинансирање и финансира-
ње пројеката привредних субјеката ре-
гистрованих за обављање послова у 
шумарству, са подручја Босанско-под-
рињског кантона Горажде.     
 

(3) 
 

Сврха Програма је, такођер, да, 
у складу са чланом 46. Закона о извр-
шењу Буџета, осигура плански и тран-
спарентан утрошак средстава, одобрен 
на економском коду 614 100 – Текући 
трансфери другим нивоима власти 
(шумарство) у складу са важећим зако-
нским прописима. 
 
2.2.   Опис Програма 
 

Програм утрошка средстава са 
економског кода 614 100 – Текући тра-
нсфери другим нивоима власти (шум-
арство) из  Буџета Кантоналне управе  

mailto:tajnik@fmrpo.gov.ba
http://www.bpkgo.ba/
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за шумарство - Министарства за прив-
реду  Босанско – подрињског  кантона  
Горажде за 2016. годину (у даљем текс-
ту Програм), дефинише битне елеме-
нте за добијање сагласности за Прог-
рам од стране Владе Босанско-подри-
њског кантона, као што су општи и по-
себни циљеви, критерији за расподје-
лу средстава, потребна средства, кори-
сници средстава, процјена резултата 
те процјена непредвиђених расхода и 
издатака. 
 
3.    ОПШТИ И ПОСЕБНИ ЦИЉЕВИ 
       ПРОГРАМА 
 
3.1. Општи/основни циљ Програма 
 

(1) 
 

Основни циљ Програма јесте 
пружање подршке пословним субјек-
тима регистрованим за обављање пос-
лова у шумарству у активностима које 
доприносе  стварању услова за одржи-
во господарење шумама кроз превође-
ње голети подесних за пошумљавање у 
високе шуме путем пошумљавања и 
Превођење шибљака подесних за пош-
умљавање у високе шуме путем пошу-
мљавања, а све ради општег интереса 
који проистиче из општекорисних фу-
нкција шума и дугорочних циљева за-
снованих на принципима одрживог 
господарења шумама на подручју Бос-
анско-подрињског кантона Горажде, и 
у складу са стратешким циљевима  ут-
врђеним у Стратегији развоја Бoсанско 
-подрињског кантона Горажде за пе-
риод 2016-2020. година.  
 

Стратешки циљ 1. Успоставити 
погодно привредно окружење и дина-
мичну привреду засновану на приро- 
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дним ресурсима и пословној традици-
ји. 
 

Стратешки циљ 2. Осигурати 
одрживо управљање околином и јача-
ти инфраструктурне капацитете Кан-
тона. 
 

(2) 
 

Програм садржи посебне (спе-
цифичне) циљеве Програма у оквиру 
којих ће се пружати подршка корис-
ницима Програма.  
 
3.2.   Посебни/специфични циљеви 
         Програма 
  

Посебни/специфични циљеви 
Програма су у складу са основним ци-
љем као и са стратешким и приори-
тетним циљевима утврђеним у Стра-
тегији развоја Босанско-подрињског 
кантона  Горажде за период 2016-2020. 
година.  
 

Стратешки циљ 1. (приоритет-
ни циљ 2. – развити руралне средине 
користећи пољопривредне, шумске и 
туристичке потенцијале) 
 

Стратешки циљ 2. (приоритет-
ни циљ 1. – Осигурати ефикасну успо-
ставу и инструменте имплементације 
мјера заштите околине и очувања пр-
ироде) 
 

(1) 
 

Посебни/специфични циљеви 
Програма су: 
 

1) Превођење голети  подесних 
за пошумљавање у високе шу-
ме путем пошумљавања 
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2) Превођење шибљака подесн-
их за пошумљавање у високе 
шуме путем пошумљавања 

 
(2) 

 
У оквиру специфичних циљева 

обезбједиће се подршка привредним 
субјектима у суфинансирању пројека-
та који омогућавају очување природе, 
заштиту околине, развој руралних ср-
едина, кроз одрживо господарење шу-
мама повећањем површина под шума-
ма, а путем Превођења голети  подесн-
их за пошумљавање у високе шуме пу-
тем пошумљавања и Превођења шиб-
љака подесних за пошумљавање у ви-
соке шуме путем пошумљавања. 
 
4.   ПОТРЕБНА СРЕДСТВА  
      ЗА ПРОВОЂЕЊЕ ПРОГРАМА 
 

(1) 
 

Укупна планирана средства за 
реализацију Програма утрошка дефи-
нисана су Буџетом Босанско-подрињс-
ког кантона Горажде у укупном изно-
су од 30.000 КМ. Средства за ове намје-
не налазе се на економском коду 614 
100 – Текући трансфери другим ниво-
има власти (шумарство). 
 

(2) 
 

За сваки посебан/специфичан 
циљ дефинисан је сљедећи максимал-
ни буџет: 
 

1) Превођење голети подесних за 
пошумљавање у високе шуме 
путем пошумљавања  
 

Максимални буџет:   10.000 КМ 
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2) Превођење шибљака подесних 

за пошумљавање у високе шу-
ме путем пошумљавања 
Превођење изданачких шума у 
високе шуме путем пошумља-
вања 

 

Максимални буџет:  20.000 КМ. 
 

(3) 
 

Укупан износ средстава који ће 
бити расположив за пројекте износи 
30.000 КМ. 
 

(4) 
 

У случају потребе, Кантонална 
управа за шумарство Министарства за 
привреду Босанско-подрињског канто-
на Горажде може направити редистри-
буцију средстава са једне на другу ко-
мпоненту у износу до 10 процената од 
износа компоненте. У случају потребе 
веће корекције средстава између појед-
иначних компоненти, односно између 
средстава алоцираних на пројекте и 
захтјеве, Управа за шумарство Минис-
тарства за привреду Босанско-подрињ-
ског кантона Горажде ће Влади Босан-
ско-подрињског кантона Горажде пре-
дложити измјене и допуне Програма. 
 
5.    КРИТЕРИЈИ ЗА РАСПОДЈЕЛУ  
       СРЕДСТАВА 
 
5.1.  Општи  и посебни услови 
 

(1) 
 

Средства одобрена Буџетом Бо-
санско-подрињског кантона Горажде 
за 2016. годину („Службене новине Бо-
санско-подрињског кантона Горажде“,  
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број: 03/16) на економском коду 614100  
– Текући трансфери другим нивоима 
власти (шумарство), у укупном износу 
30.000 КМ, распоређиваће се на основу 
пројеката у складу са циљевима 
Програма. 
 

(2) 
 

(Критерији за расподјелу) 
 

За расподјелу средстава, у скла-
ду са основним и  посебним/специфи-
чним  циљевима  Програма, користи-
ће се више критерија за расподјелу ср-
едстава кориснику.  
 

Критерији за расподјелу сред-
става су: 
 

- Испуњавање општих услова за 
учествовање у Програму,  

- Испуњавање посебних услова 
дефинисаних у Програму, 

- Повезаност са општим и посе-
бним циљевима Програма,  

- Резултат процеса селекције ап-
ликација. 

 
(3) 

 

(Општи услови за учествовање 
у Програму) 

 
 Општи услови омогућавају уче-
шће правних лица као корисника сре-
дстава. Општи услови за учешће апли-
каната у Програму су: 
 

- да имају регистрацију на прос-
тору Босанско-подрињског кан-
тона, 

- да су регистровани као привре-
дна друштва која обављају пос-
лове у шумарству, 
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- да се не налазе у процесу стеча-

ја или ликвидације или блокаде 
рачуна и 

- да се приједлог пројекта канди-
дује у складу са одредбама овог 
Програма. 

 
(4) 

 

(Кандидовање приједлога пројекта 
за средствима) 

 
Приједлози пројеката за средст-

вима достављају  се  у  форми која је 
прописана од стране Министарства за 
привреду Босанско-подрињског канто-
на Горажде. 
 

Апликант  може  доставити  пр-
иједлог пројекта у којем је планирано  
кориштење средстава из овог Програ-
ма на основу јавног позива који  објав-
љује Кантонална управа за шумарство 
Министарства за привреду Босанско-
подрињског кантона Горажде. 
 

Апликант може доставити ви-
ше приједлога пројекта, али  максима-
лно један приједлог  пројекта  за фина-
нсирање активности у оквиру специф-
ичног  циља. 

 
 Уколико се у првом јавном по-
зиву не утроше сва планирана сред-
става Програма у временском плану 
који је одређен Програмом,  Кантонал-
на управа за шумарство Министарства 
за привреду Босанско-подрињског ка-
нтона Горажде ће расписати други  ја-
вни  позив за достављање приједлога  
пројеката. 
 
 Крајњи рок за објављивање јав-
них  позива  је  30.08.2016.године. 
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Јавни позив ће трајати 15 (пет-наест) 
дана од дана објављивања. 
 

(5) 
 

(Одобравање приједлога пројекта ) 
 
 Правилно попуњавање пропи-
сане форме омогућава да се сви аспек-
ти приједлога пројеката селектују и 
процјене. 
 

Сви приједлози пројеката се од-
обравају у складу са процедурама ап-
лицирања, селекције, евалуације и ра-
нгирања. 
 

(6) 
 

(Апликанти) 
 

Правна лица која испуњавају оп-
ште услове за учествовање у Програму   
имају  статус  апликанта. 
 

Апликант  аплицира  на средст-
ва из Програма у виду приједлога пр-
ојекта. 
 
 Јавни позив ће трајати 15 (пет-
наест) дана од дана објављивања. 
 

(7) 
 

(Финансирање  приједлога  Пројеката) 
 

 Укупан буџет предложеног пр-
ојеката,  које  апликанти  достављају  за  
финансирање, не може бити мањи од 
2.000 КМ и већи  од  70.000  КМ.   
 

Минимални и максимални  из-
нос гранта је у распону од 2.000 до  
30.000 КМ, зависно од циља. 

 

Апликанти су обавезни да оси-
гурају властито учешће у финансира-
њу пројеката у износу минимално 
20%. 
 

Приједлози пројеката чији уку-
пни износ прелази максимални  износ 
пројекта, у којима је планирани грант 
већи или мањи од утврђене висине и у 
којима није обезбијеђено властито уче-
шће у складу са Програмом, ће бити 
аутоматски одбијени као неприхват-
љиви  за  финансирање. 
 

Минимални и максимални из-
нос гранта за финансирање и суфина-
нсирање пројеката из средстава овог 
Програма су дефинисани у распону   
како слиједи: 

 
 

ЦИЉ 
Минимални 
износ гранта 

Максимални 
износ гранта 

 
1. Превођење голети подесних за по-

шумљавање у високе шуме путем 
пошумљавања  

2. Превођење шибљака подесних за 
пошумљавање у високе шуме путем 
пошумљавања 

 
 
 

2.000 
 
 

2.000 

 
 
 

10.000 КМ 
 
 

20.000 КМ 
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(8) 
 

(Отварање  апликација 
и административна  провјера) 

 
 Отварање апликација и адми-
нистративна  провјера  за приједлоге  
пројеката се проводи најкасније 30 да-
на од  затварања јавног позива. 
 
 Административна  провјера  се  
проводи у циљу утврђивања да ли ап-
ликант испуњава услове за учествова-
ње у кориштењу средстава Кантонал-
не управе за шумарство - Министарст-
ва за привреду Босанско-подрињског 
кантона Горажде у оквиру овог Прог-
рама. 
 
 Административном  провјером  
комисија ће провјеравати да ли је свака  
апликација задовољила сљедеће усло-
ве: 
 

- да  апликант испуњава опште усло-
ве за учествовање у Програму, 

- да је апликација у складу са општ-
им и специфичним циљем Програ-
ма, 

- да је документација потпуна и исп-
равно попуњена у складу са пропи-
саном формом. 

 
Уколико су ови услови испуње-

њи, комисија ће апликацију евалуира-
ти у складу са одредбама Програма. У 
супротном, апликација ће и без евалу-
ације бити одбијена из администрати-
вних разлога.  
 

Апликације писане рукописом 
ће бити аутоматски одбијене.  
 

Након проведене администра-
тивне процедуре, Кантонална управа  
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за шумарство Министарства за прив-
реду ће обавијестити све апликанте о 
резултатима административне провје-
ре. 
 

(9) 
 

(Евалуација достављених  
приједлога пројеката) 

 
За провођење процеса селекци-

је, евалуације и оцјењивања пројеката 
Кантонална управа Министарства фо-
рмира комисију.  
 

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

У евалуацији пројеката комиси-
ја примјењује пет група индикатора и 
то: 
 

 финансијски и оперативни ка-
пацитети апликанта 

 релевантност 

 методологија 

 одрживост 

 буџет  и трошковна ефикасност 
 

(10) 
 

(Оцјењивање апликација) 
 

Евалуација апликација се пров-
оди на основу Скале за евалуацију. Ев-
алуациони критерији су подијељени у 
оквиру група и подгрупа. За сваку по-
дгрупу комисија даје оцјену између 1 и 
5 према сљедећим категоријама проц-
јена:  
 

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

Свака оцјена се множи са кое-
фицијентом који је за сваки индикатор 
предвиђен у евалуационој скали. Мак-
сималан број бодова за пројекат изно-
си 100. 
 

Пројекти који имају мање од 70 
бодова се одбацују у првом кругу се-
лекције. Уколико је укупан резултат у 
поглављу релевантност мањи од 15, 
апликација се одбија без обзира на до-

бивен укупан максималан број бодова. 
Уколико је укупан резултат у поглав-
љу буџет и трошковна ефикасност  
мањи од 15, апликација се одбија, без 
обзира на добивен укупан максималан 
број бодова. 
 

Комисија ће процјењивати ври-
једност индикатора. Сви чланови ком-
исије додјељују оцјене, а укупан број 
бодова се добија када се збир оцјена 
добивених од свих чланова комисије 
подјели са бројем чланова комисије. 

 
(11) 

 

(Скала за евалуацију) 

 

СКАЛА ЗА ЕВАЛУАЦИЈУ ПРОЈЕКАТА И ЗАХТЈЕВА 

ОПИС ИНДИКАТОРА 
ОЦЈЕНА 
ПРОЈЕКТИ 

ОЦЈЕНА 
ЗАХТЈЕВИ 

1.    Финансијски и оперативни капацитети апликанта 10  

1.1. Процијењени ниво искуства апликанта у управљању 
       пројектом 

5  

1.2. Процијењени ниво техничког знање неопходног  
       за имплементацију пројеката 

5  

2.    Релевантност 30 30 

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

5x2 5x2 

2.2. Колико је апликација релевантна за посебне услове 
       Програма? 

5x2 5x2 

2.3. Колико је апликација релевантна за очекиване резул- 
       тате Програма? 

5x2 5x2 

3.    Методологија 10  

3.1. Да ли су активности у приједлогу пројекта одговара- 
       јуће и конзистентне са циљевима и очекиваним ре- 
       зултатима пројекта? 

5  
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3.2. Колико је кохерентан дизајн пројекта, конкретна 
       анализа проблема, да ли су предложене активности 
       одговарајуће за рјешавање презентираног проблема, 
       те да ли су на задовољавајући начин укључени сви  
       који могу допринијети рјешавању проблема? 

5  

4.    Одрживост 20 20 

 4.1. Да ли ће предложене активности значајније допри- 
        нијети рјешавању проблема који је наведен у пријед- 
        логу пројекта или захтјеву? 

5 5 

4.2. Да ли предложене активности могу имати позитивне  
       мултипликативне ефекте на привреду Босанско-под- 
       рињског кантона? 

5x2 5x2 

4.3. Да ли су очекивани резултати активности за које се 
       тражи финансирање одрживи у финансијском смис- 
       лу и да ли ће се остваривати и након престанка фи- 
       нансирања из средстава Министарства за привреду? 

5 5 

5.    Буџет  и трошковна ефикасност 30 30 

5.1. Да ли је однос између планираних трошкова и оче- 
       киваних резултата задовољавајући? 

5x2 5x2 

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

5x2 5x2 

5.3. Да ли су предложени трошкови активности обра- 
       зложени на начин да доказују да ће средства Прог- 
       рама бити искориштена на ефикасан и економичан 
       начин? 

5x2 5x2 

       МАКСИМАЛНИ БРОЈ БОДОВА 100 80 

 
 

(12) 
 

(Процедуре одобравања  
приједлога пројеката) 

 
Пројекте који су у процесу ева-

луације добили више од 70 бодова  ко-
мисија рангира по броју освојених бо-
дова. 
 

Након  проведеног  рангирања  
одобравају се сви најбоље рангирани  
пројекти до висине расположивих ср-
едстава која су Програмом  дефиниса-
на за сваки појединачни циљ. Сви  нај-

боље рангирани пројекти за које пост-
оје распложива средства  имају  статус  
одобрених  пројеката. 
 

Приједлози пројеката који има-
ју више од 70 бодова, али за чије фина-
нсирање нема расположивих средста-
ва, стављају се на листу чекања у случ-
ају обезбјеђења додатних средстава за 
Програм или доношења одлуке о пре-
расподјели средстава у складу са одре-
дбама Програма.  
 

Све одобрене пројекте Минис- 
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тарство  предлаже Влади да, у складу 
са Законом о извршењу Буџета, донесе 
одлуку о одобравању средстава из Бу-
џета Босанско-подрињског кантона – 
економски код 614 100 – Текући транс-
фери другим нивоима власти (шумар-
ство). 
 

Истовремено са приједлогом 
Одлуке о одобравању средстава из Бу-
џета, Влади се доставља одобрени при-
једлог пројекта и нацрт уговора о фи-
нансирању или суфинансирању одоб-
реног пројекта. 
 

У случају да је планирано фин-
ансирање или суфинансирање пројек-
та из Програма веће од 8.000 КМ и ма-
ње или једнако износу од 10.000 КМ, уз 
нацрт уговора подноси се и приједлог 
закључка Владе о давању сагласности 
министру привреде за потписивање 
уговора. Након прихватања приједло-
га одлуке од стране Владе Босанско-
подрињског кантона Горажде, проје-
кат је одобрен те се приступа потпи-
сивању уговора за финансирање или 
суфинансирање пројекта. 
 

Уговором ће се дефинисати на-
чин имплементације пројекта, вријеме 
имплементације, обавезе корисника 
средстава и Министарства за привреду 
и начин обезбјеђења инструмената за 
намјенски утрошак средстава. 
 
5.2.    Приоритети и посебни услови  
 

(1) 
 

Приликом процеса селекције и 
евалуације предност ће се давати про-
јектима чија имплементација укључује 
реализацију приоритета дефинисаних  

Број 12 – страна 2427 
 

 
Програмом. 
 

(2) 
 

Основни приоритет овог Прог-
рама је Превођење голети  подесних за 
пошумљавање у високе шуме путем 
пошумљавања и превођење шибљака 
подесних за пошумљавање у високе 
шуме путем пошумљавања, а све ради 
општег интереса и дугорочних циљева 
заснованих на принципима одрживог 
господарења шумама на подручју Бос-
анско-подрињског кантона Горажде. 
 

Активности које доприносе ње-
говом остваривању имају предност за 
учествовање у Програму.  
 

(3) 
 

Предност при додјељивању пр-
ојеката у оквиру специфичних циљева 
ће имати пословни субјекти који: 
 

- су пословали са добитком у посље-
дње двије године, 

- већину продаје остварују на инос-
траном тржишту, 

- у протекле двије године нису отпу-
штали раднике, 

- су у протекле двије године обезби-
једили раст укупног пословања. 

 
6. КОРИСНИЦИ СРЕДСТАВА 
 

Корисници средстава су аплика-
нти који су успјешно завршили процес 
аплицирања, селекције и евалуације и 
који су успјешно рангирани за кориш-
тење средстава из овог Програма. 
 

(1) 
 

Корисници  средстава  по  овом   
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Програму су привредни субјекти реги-
стровани за обављање послова у шума-
рству.  
 

Привредни субјекти су поред 
општих услова обавезни испуњавати и 
сљедеће услове: 
 

- да су регистрирани минимално 
двије године од дана доставља-
ња апликације, 

- да су регистровани као друшт-
ва ограничене одговорности или 
дионичарска друштва која исп-
уњавају услове за обављање по-
слова из области шумарства, 

- да имају минимално 20 стално 
запослених радника, 

- да дјелатност обављају на прос-
тору Босанско-подрињског кан-
тона Горажде, 

- да немају неизмирених обавеза 
за порезе и доприносе, осим об-
авеза за које су обухваћене уго-
вором о репрограмирању обав-
еза, 

- да су доставили извјештај о на-
мјенском утрошку средстава за 
одобрена средства од стране Вл-
аде Босанско-подрињског кант-
она  за  протеклу годину, 

- да су испунили уговорене оба-
везе по одобреним грантовима 
Владе Босанско-подрињског ка-
нтона у задњој  години. 

 
7. ПОТРЕБАН БРОЈ РАДНИКА  

ЗА ПРОВОЂЕЊЕ ПРОГРАМА  
И МОНИТОРИНГ 

 
За провођење Програма су над-

лежни запослени у Министарству за 
привреду. Програм не захтијева анга-
жовање додатних радника на провође- 
њу Програма. Радници Министарства 
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који ће бити укључени у имплемента-
цију пројекта су: 

 

- Супервизор Програма: 
             Есад Бардак 

- Службеник за мониторинг  
и извјештавање: 
          Белма Мешић-Шехо 

- Намјештеник надлежан  
за администрацију:  
                      Нијаз Шалака  

 
8. ПРОЦЈЕНА РЕЗУЛТАТА 
 

(1) 
 

Реализацијом  Програма  се оч-
екује остваривање конкретних резул-
тата од стране апликаната којима су 
одобрена средства. 
 

Очекивани резултати Програма 
се односе на: 
 

- Превођење голети  подесних за 
пошумљавање у високе шуме 
путем пошумљавања  

 
- Превођење шибљака подесних 

за пошумљавање у високе шуме 
путем пошумљавања 
 
Апликанти су дужни у пријед-

логу пројекта навести специфичне 
резултате који су директно повезани 
са дјелатношћу привредних  друштава  
и морају бити мјерљиви и јасно време-
нски  одређени. 

 
(2) 

 
Мјерење  резултата  активности  

ће се вршити на основу резултата мо-
ниторинга имплементације и резулта- 
та обиласка корисника на терену и на   
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основу писаних извјештаја  корисника 
средстава. 
 

У циљу осгурања процјене  рез-
ултата Програма, одабрани  корисни-
ци Програма су дужни након  утрош-
ка одобрених средстава доставити Ка-
нтоналној управи за шумарство Мини-
старства за привреду извјештај о про-
веденим активностима које су  одобре-
не за финансирање из Програма. Фор-
ма и садржај извјештаја о утрошку сре-
дстава ће бити достављени свим  кори-
сницима  средстава.  
 

(3) 
 

Надзор реализације Програма 
утрошка средстава са економског кода 
614 100 – Текући трансфери другим 
нивоима власти (шумарство) вршиће 
Министарство за привреду и Кантона-
лна управа за шумарство Босанско-по-
дрињског кантона Горажде и службе-
ници Министарства који су дефиниса-
ни Програмом. 
 
9.   ПРОЦЈЕНА НЕПРЕДВИЂЕНИХ  
      РАСХОДА И РИЗИКА 
 

(1) 
 

У приједлозима пројеката за ср-
едствима апликанти су дужни проци-
јенити све ризике који могу утицати 
на остваривање планираних резултата 
пројекта. 
 

Апликанти су дужни планира-
ти мјере које ће подузети у случају ос-
тваривања ризика који могу утицати 
на остваривање планираних резултата.          
 

Број:04-14-1304/16    М И Н И С Т А Р 
18.08.2016.године             Мехо Машала,с.р.                                                            
     Г о р а ж д е               
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Сагласност на овај Програм дала је Вл-
ада  Босанско-подрињског кантона Го-
ражде дана  21.07.2016.године, Одлук-
ом број: 03-14-1174/16.  
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На основу члана 23. Закона о 
Влади Босанско-подрињског кантона 
Горажде („Службене новине Босанско-
подрињског кантона Горажде”, број: 
8/15) те на основу Програма утрошка  
средстава из Буџета Министарства за 
образовање, младе, науку, културу и               
спорт са економског кода 614 100 (КАН 
003) - Остали текући трансфери – Ин-
формисање за 2016. годину број: 10-14-
1081-1/16 од 13.04.2016.године, Влада 
Босанско-подрињског кантона Гораж-
де, на  72. редовној сједници, одржаној 
дана 05.08.2016. године, д о н о с и:  

 
 

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

подрињског кантона  Горажде д.о.о. 
на име VII (седме) од укупно  

XII (дванаест) редовних транши  
за 2016. годину 

 
I 

 
 Одобравају  се новчана средства 
у износу од 36.704,93 КМ Јавном пре-
дузећу РТВ Босанско-подрињског кан-
тона Горажде д.о.о. на име уплате VII 
(седме) од укупно XII (дванаест) редов-
них транши за 2016. годину намијење-
не за исплату плата и доприноса, која 
су претходно умањена за износ од 
656,66 КМ по основу Закључка Владе 
Босанско-подрињског кантона Гораж-
де број: 03-14-1792 /15 од 13.11.2015. го-
дине.  
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II 
 
 За реализацију ове Одлуке зад-
ужује се Министарство за финансије, а 
средства дозначити из Буџета Мини-
старства за образовање, младе, науку, 
културу и спорт са економског кода                   
614 100 (КАН 003) - Остали текући 
трансфери – Информисање. 

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

III 
 
 Корисник средстава дужан је да 
Министарство за образовање, младе, 
науку, културу и спорт у року од 15 
(петнаест) дана од дана реализације 
средстава извијести и документује на-
ведени утрошак те да захтјев за наред-
ну мјесечну траншу достави Министа-
рству за образовање, младе, науку, ку-
лтуру и спорт првог радног дана нак-
он истека мјесеца за који се захтјев по-
дноси. 
 

IV 
 
 Одлука ступа на снагу даном 
објављивања на службеној огласној 
табли Кантона, а накнадно ће да се 
објави у “Службеним новинама 
Босанско-подрињског кантона 
Горажде”. 
 

Број:03-14-1300/16               П Р Е М И Ј Е Р 
05.08.2016.године              Емир Оковић,с.р. 
      Г о р а ж д е 
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На основу члана 23. Закона о 
Влади Босанско-подрињског кантона 
Горажде („Службене новине Босанско-
подрињског кантона Горажде”, број: 
8/15), а у вези са чланом 48. Закона о 
извршењу Буџета Босанско-подрињск-
ог кантона Горажде за 2016. годину 
(„Службене новине Босанско-подрињ-
ског кантона Горажде“, број: 3/16), Вл-
ада Босанко-подрињског кантона Гор-
ажде, на 72. редовној сједници, одржа-
ној дана 05.08.2016. године, д о н о с и:  
 
 

О Д Л У К У 
о давању сагласности  на Програм 
утрошка средстава Министарства  

за образовање, младе, науку, културу 
и спорт са економског кода 614 300 

(ЈАН 003) – Текући трансфери 
непрофитним организацијама 

 - за науку за 2016. годину 
 

Члан 1. 
 
 Овом се Одлуком даје сагласно-
ст Министарству за образовање, мла-
де, науку, културу и спорт на Прогр-
ам утрошка средстава Министарства 
за образовање, младе, науку, културу 
и спорт са економског кода 614 300 
(ЈАН 003) – Текући трансфери непро-
фитним организацијама - за науку за 
2016. годину.  
 

Члан 2. 
 

Програм из члана 1. Одлуке са-
ставни је дио ове Одлуке. 
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Члан 3. 

 

За реализацију ове Одлуке зад-
ужују се Министарство за образовање, 
младе, науку, културу и спорт и Мин-
истарство за финансије Босанско-под-
рињског кантона Горажде. 
  

Члан 4. 
 

Ова Одлука ступа на снагу дан-
ом објављивања на службеној табли 
Кантона, а накнадно ће да се објави у 
“Службеним новинама Босанско-под-
рињског кантона Горажде”.   
  

Број:03-14-1298/16                П Р Е М И Ј Е Р 
05.08.2016.године              Емир Оковић,с.р. 
     Г о р а ж д е  

.............................. 
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На основу члана 48. Закона о 
извршењу Буџета Босанско подрињск-
ог кантона Горажде за 2016.годину („Сл-
ужбене новине Босанско-подрињског 
кантона Горажде“, број: 3/16), а у скла-
ду с Уредбом о критеријима за финан-
сирање програма и пројеката непроф-
итних организација и  удружења који 
се финансирају/суфинансирају из Бу-
џета Босанско–подрињског кантона Гор-
ажде („Службене новине Босанско-под-
рињског кантона Горажде“, број:6/16), 
Министарство за образовање, младе, на-
уку, културу и спорт Босанско- подри-
њског кантона Горажде утврђује: 
 
 

П Р О Г Р А М 
утрошка средстава Министарства  

за образовање, младе, науку, културу 
и спорт са економског кода 614 300 

(ЈАН 003) – Текући трансфери 
непрофитним организацијама 

 – за науку за 2016. годину 
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1. НАЗИВ ПРОГРАМА 
 

Назив Програма је „Програм 
утрошка средстава Министарства за 
образовање, младе, науку, културу и 
спорт са економског кода 614 300 (ЈАН 
003) – Текући трансфери непрофитн-
им организацијама - за науку за 2016. 
годину“. 
  
 
ПОДАЦИ О ПРОГРАМУ 
 
Период реализације Програма: 
         01.01.2016 - 31.12.2016. године 
 

Буџетска позиција: Текући трансфе-
ри непрофитним организацијама - за 
науку за 2016. годину  
 

Економски код:                              614 300 
 

Укупна вриједност Програма: 
                                        8.000,00 КМ 
 

Одговорно лице:               Дамир Жуга 
 

Позиција одговорног лица:Министар 
 

Контакт лице за Програм: 
                                                 Дамир Жуга 
 

Контакт-телефон:           038 224 259 
 

Контакт е-маил:  
                           obrazovanje@bpkg.gov.ba 
 

Интернет:       http/mo.bpkg.gov.ba/ 
 
                   
САГЛАСНОСТ НА ПРОГРАМ 
 

Сагласност на овај Програм, у 
складу са чланом 48. Закона о изврше-
њу Буџета Босанско-подрињског кант-
она Горажде за 2016.годину („Службе-
не новине Босанско-подрињског кант- 
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она Горажде“, број: 3/16), је дала Влада 
Босанско-подрињског кантона Гораж-
де Одлуком број: 03-14-1298/16 од 
05.08.2016. године. 
 
 
2. СВРХА И ОПИС ПРОГРАМА 
 
2.1. Сврха Програма 
 

Сврха Програма је пружање ос-
новних смјерница за стварање подсти-
цајног окружења за провођење научно 
-истраживачке дјелатности и институ-
цијалног вида сарадње Министарства 
за образовање, младе, науку, културу 
и спорт (у даљем тексту: Министарст-
во) и непрофитних организација и уд-
ружења. Такођер, циљ је да Министар-
ство преко овог Програма активно уч-
ествује са планираним буџетским сре-
дствима на побољшању питања од ин-
тереса за провођење научно – истра-
живачке дјелатности, што у смислу Ок-
вирног закона о основама научноист-
раживачке дјелатности и координаци-
ји унутрашње и међународне научно-
истраживачке сарадње Босне и Херце-
говине („Службени гласник БиХ“ бр. 
43/09), подразумијева систематски ст-
варалачки рад на усвајању нових зна-
ња, с циљем подизања општег цивили-
зацијског нивоа друштва и кориштења 
тих знања у свим областима друштве-
ног и привредног развоја, укључујући 
и развој технологије и њихову примје-
ну. 
 
2.2. Опис Програма 
 

Овим се Програмом дефинишу 
појединачне подстицајне мјере за про-
вођење научно - истраживачке дјелат-
ности, утврђују потребна финансијска  
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средства те начин праћења реализаци-
је сваке од предвиђених подстицајних 
мјера, критерији, корисници Програ-
ма као и друга питања од значаја за 
провођење Програма. 
  
 
3. ОПШТИ И ПОСЕБНИ ЦИЉЕВИ 

ПРОГРАМА 
 

3.1. Општи циљ Програма  
 

Општи циљ овог Програма је 
популаризација науке и иноваторства 
код грађана на подручју Босанско-под-
рињског кантона Горажде (у даљем те-
ксту: Кантон) и развој Кантона. 
 
3.2. Посебни циљеви Програма  
 

У складу са Општим циљевима 
Програма, посебни циљ Програма је: 
 

- Подршка пројектним активности-
ма које су усмјерене на организац-
ију научног скупа о улози и значају 
Источне Босне, Подриња и Горње-
дринске регије у босанскохерцего-
вачком друштву у прошлости и са-
временом добу. 
Мјера: финансијска подршка  неп-
рофитних организација и удруже-
ња регистрованих на било којем 
нивоу власти у Босни и Херцегови-
ни у виду суфинансирања једног 
приједлога пројектних активности 
дефинисаних посебним циљем пр-
ограма. 

 
 
4. ПОТРЕБНА СРЕДСТВА  

ЗА ПРОВОЂЕЊЕ ПРОГРАМА 
 

Потребна средства за провође-
ње Програма износе  8 000,00 КМ и то: 
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80% средстава за приједлоге пројектн-
их активности непрофитних органи-
зација и удружења регистрованих на 
било којем нивоу власти у Босни и Хе-
рцеговини с правним својством путем 
јавног позива за пријаву приједлога 
пројектних активности за учешће у  
Програму утрошка средстава из Буџе-
та Министарства са економског кода 
614 300 (ЈАН 003) – Текући трансфери 
непрофитним организацијама - за 
науку за 2016. годину (у даљем тексту: 
јавни позив) и  
20% средстава за приједлоге пројектн-
их активности путем закључених спо-
разума, меморандума и сл. који су де-
финисани као видови заједничке сара-
дње Министарства и непрофитних ор-
ганизација и удружења регистрованих 
на било којем нивоу власти у Босни и 
Херцеговини те подношењем захтјева 
запримљених у периоду 01.01.2016 – 
31.12.2016. године који су у складу са 
мјерама у оквиру Посебних циљева ов-
ог Програма. 
 
 
5. КРИТЕРИЈИ ЗА РАСПОДЈЕЛУ 

СРЕДСТАВА 
 

Да би предложене пројектне ак-
тивности биле суфинансиране морају 
задовољити одређене критерије наве-
дене у наставку.  
 
5.1.  Критерији прихватљивости  
        за учешће у Програму  
 

Приједлози пројектних активн-
ости се најприје разматрају како би се 
утврдило одговарају ли у потпуности 
општим Критеријима прихватљивости 
за учешће у Програму, али и посебн-
им критеријима за учешће у Програму. 
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5.1.1. Општи критерији 
 

Прихватљиви су они приједло-
зи пројектних активности који/чији: 
 

- су предлагачи непрофитне орга-
низације и удружења регистрова-
ни на било којем нивоу власти у 
Босни и Херцеговини те су у том 
смислу и доставили рјешење о рег-
истрацији, односно увјерење из ре-
гистра удружења издато у вријеме 
подношења захтјева, изузев из Рег-
истра удружења које води Минис-
тарство за правосуђе, управу и рад-
не односе Кантона, које Министар-
ство као носилац буџетских средст-
ава прибавља по службеној дужно-
сти. 

- је реализација од интереса за грађ-
ане Кантона или доприноси разво-
ју и афирмацији Кантона и прово-
ди се на подручју Кантона; 

- су предлагачи доставили увјерење 
о пореској регистрацији – иденти-
фикациони број; 

- су предлагачи доставили увјерење 
о измиреним пореским обавезама, 
а они предлагачи који немају неиз-
мирених обавеза могу доставити 
овјерену изјаву код надлежног орг-
ана да немају неизмирених обавеза 
којом то потврђују; 

- су предлагачи доставили увјерење 
о измиреним порезима и доприно-
сима за запосленике (уколико има 
запосленика), а они предлагачи ко-
ји немају запослених могу достави-
ти овјерену изјаву код надлежног 
органа да немају упослених којом 
то потврђују; 

- су предлагачи доставили програм 
рада за текућу годину са образлож-
ењем; 
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- су предлагачи доставили финан-

сијски план за текућу годину; 
- су предлагачи доставили извјештај 

о уредном финансијском послова-
њу (биланс стања, биланс успјеха и 
наративни извјештај за претходну 
годину) са изузетком оних предла-
гача који су регистровани у прет-
ходној години; 

- су предлагачи доставили финанси-
јски извјештај о утрошку средстава 
за пројекте одобрене у претходној 
години са изузетком оних предла-
гача који су регистровани у прет-
ходној години; 

- су предлагачи доставили попуњен 
образац за апликацију за суфинан-
сирање пројектних активности. 

 

5.1.2. Посебни критерији 
 

- Подршка пројектним активности-
ма које су усмјерене на организац-
ију научног скупа о улози и значају 
Источне Босне, Подриња и Горње-
дринске регије у босанскохерцего-
вачком друштву у прошлости и са-
временом добу. 

 

5.2. Критерији неприхватљивости 
за учешће у Програму  

 

Неприхватљиви су они пријед-
лози активности који / чији: 
 

- подразумијевају финансирање пл-
ата (бруто и нето лични доходак), 

- су на други начин остварили фи-
нансирање или суфинансирање из 
Буџета Кантона, 

- имају једину сврху корист запосле-
них у правном лицу, 

- акти предлагача на које се односи 
Закон о удружењима и фондација- 
ма (“Службене новине Федерације 

09. септембар/рујан 2016. 
 

 
БиХ“, број; 45/02) нису усклађени 
са истим, 

- предлагач не испуњава критерије 
прихватљивости за учешће у Про-
граму (опште критерије и посебне 
критерије). 

 
5.3. Селекциони и бодовни 

Критерији 
 

Приједлози пројектних активн-
ости који испуњавају критерије прих-
ватљивости за учешће у Програму (оп-
ште критерије и посебне критерије), 
односно који испуњавају могућност за 
судјеловање у овом Програму, подли-
јежу темељитој процјени у складу са 
бодовним критеријима. 
 
5.3.1. Селекциони критерији 
 

Одговорна лица за провођење 
приједлога пројектних активности мо-
рају имати професионалне вјештине и 
квалификације за обављање предло-
жених пројектних активности (опера-
тивна способност). У том смислу, ЦВ 
лица одговорног за провођење пројек-
тних активности треба бити достављ-
ен као дио пријаве.  
 
5.3.2. Бодовни критерији 
 

Бодовни критерији чине основ 
за процјену квалитета приједлога про-
јектних активности у вези са општим и 
посебним циљевима те критеријима 
овог Програма. Они садрже елементе 
квалитета и квантитета, од којих сваки 
носи одређен број бодова. 
 

Пројектне активности ће бити 
процијењене скалом бодова 0 до 85 и  
биће поредане по својој вриједности. 
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Бодовни критерији 

Критерији 
Максималан 

резултат 

Да ли су циљеви предложених пројектних активности изашли из 
оквира интереса самог предлагача? 

5 

Да ли ће предложене пројектне активности имати позитиван учи-
нак на популаризацију науке и иноваторства код грађана на под-
ручју Кантона и развој Кантона? 

5 

Да ли су јасно разрађени очекивани резултати предложених про-
јектних активности? 

5 

Да ли је јасно разрађен план буџета појединих предложених про-
јектних активности? 

5 

Да ли су све предложене пројектне активности одговарајуће пре-
дстављене у буџету? 

5 

Да ли су трошкови предложених пројектних активности образло-
жени на начин да доказују да ће средства Програма бити искори-
штена на друштвено оправдан, ефикасан, економичан начин? 

5 

Да ли предложене пројектне активности посједују значај у односу 
на живот грађана, утицај на јавност те социјалну димензију актив-
ности? 

5x2* 

Да ли је обезбијеђена видљивост, промоција, кориштење и шире-
ње резултата овог Програма? 

5 

Да ли су јасно разрађени директни или индиректни корисници  
те процјена броја лица која могу преддстављати директне или ин-
директне кориснике предложених пројектних активности? 

5x2* 

Да ли су јасно уочљиви проблеми/потребе? 5 

Да ли је јасно праћење предложених пројектних активности? 5 

Да ли предложене пројектне активности воде од стране лица која 
посједују вјештине и искуства у провођењу пројектних активности? 

5 

Организованост и број чланова предлагача. 5 

Број лица која учествују у реализацији пројектних активности. 5 

Висина властитог учешћа у финансијским средствима за предло-
жене пројектне активности. 

5 

*Резултат се мултиплицира са 2 због његове важности 
 
 

За сваки критериј комисија даје 
оцјену између 1 и 5 сљедећим катего-
ријама оцјена. 
 

1 – веома слабо 
2 – слабо 
3 – адекватно 

4 – добро 
5 – врло добро 
 

Комисија ће процјењивати ври-
једност критерија те минималан број 
бодова у зависности од броја предло-
жених пројектних активности. Сви чл- 
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анови комисије додјељују оцјене, а ук-
упан број бодова се добије када се оцје-
не добивене од свих чланова комисије 
подијеле са бројем чланова комисије. 

Бодовање се врши по основу та-
блице за оцјењивање приједлога проје-
ктних активности и иста је саставни 
дио овог Програма. 
 

Све достављене приједлоге про-
јектних активности прегледа и оцјењу-
је комисија именована од стране ми-
нистра за образовање, младе, науку, 
културу и спорт. Комисија даје Мини-
старству приједлог о расподјели сред-
става,  предлаже листу предлагача или 
пројеката који заслужују помоћ на осн-
ову постигнутих бодова и расположи-
вих средстава те сачињава обавјеште-
ње за све предлагаче приједлога проје-
ктних активности са могућношћу при-
говора Министарству. Коначну распо-
дјелу средстава са утврђеном листом 
предлагача или пројеката доноси Вла-
да Кантона на приједлог Министарст-
ва.  
 
5.4. Пријава приједлога пројектних  
       активности за суфинансирање 
 

Све предложене пројектне акт-
ивности које се суфинансирају кроз 
овај Програм требају припадати утвр-
ђеној мјери у оквиру Посебних циљева 
овог Програма. 

Пријава приједлога пројектних 
активности овим Програмом осмиш-
љена на два различита начина: 
 

1. Путем јавног позива  
 

Јавни позив дефинише: крите-
рије прихватљивости за учешће у Про-
граму – општи и посебни критерији,  
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критерије неприхватљивости за учеш-
ће у Програму и бодовне критерије, 
додатне одговарајуће документе које је 
потребно приложити уз пријаву, усло-
ве за додјелу средстава, услове за под-
ношење пријаве на јавни позив, актив-
ности везане за одабир корисника и 
додјелу средстава. Јавни позив се обја-
вљује у електронским медијима на по-
дручју Кантона, интернет-страници 
Владе кантона, као и огласној табли 
Кантона. 
 

2. Путем закључених споразума, 
меморандума и сл. који су деф-
инисани као видови заједничке 
сарадње у Министарства и неп-
рофитних организација и удру-
жења регистрованих на било 
којем нивоу власти у Босни и 
Херцеговини те подношењем 
захтјева запримљених у перио-
ду 01.01.2016.–31.12.2016. године. 

  
Сви трошкови који произилазе 

из провођења неке пројектне активно-
сти не могу се у потпуности финанси-
рати кроз овај Програм, с тим у вези, 
путем овог Програма вршиће се суфи-
нансирање пројектних активности те 
предлагачи приједлога пројектних ак-
тивности требају пронаћи и друге из-
воре за њихово финансирање.  

Доказ о таквој врсти суфинан-
сирања прилаже се приликом подно-
шења наративног и финансијског изв-
јештаја. 
 
5.5.   Одабир корисника и додјеле  
         средстава 
 

Средства утврђена овим Прогр-
амом додјељују се у складу са принци-
пима поузданости и предвидивости,  
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отворености и транспарентности, од-
говорности, ефикасности и дјелотвор-
ности, а који су неки од европских пр-
инципа у раду јавних управа. У складу 
са наведеним, у наредним члановима 
Програма донесен је посебан низ кри-
терија како би се омогућио транспаре-
нтан селекциони поступак (односно 
критерији прихватљивости за учешће 
у Програму – општи и посебни крите-
рији, критерији неприхватљивости за 
учешће у Програму и бодовни крите-
рији). 
 
 
6. КОРИСНИЦИ ПРОГРАМА 
 

Корисници Програма су непро-
фитне организације и удружења реги-
стрована на било којем нивоу власти у 
Босни и Херцеговини с правним свој-
ством. 

Корисници и примаоци средст-
ава Програма су одговорни за провођ-
ење активности намијењених за суфи-
нансирање пројектних активности. 
 
6.1. Обавезе корисника средстава 
 

Корисници Програма морају 
поднијети завршни наративни и фи-
нансијски извјештај према утврђеном 
обрасцу.  

Износи исказани од стране ко-
рисника у финансијским извјештајима 
на којим се темељио приједлог пројек-
тних активности за плаћање требају 
бити стварни, тачно израчунати и до-
звољени у складу са овим Програмом. 

Корисници средстава требају 
обезбиједити видљивост, промоцију, 
кориштење и ширење резултата овог 
Програма.  
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7. ПОТРЕБАН БРОЈ РАДНИКА ЗА 

ПРОВОЂЕЊЕ ПРОГРАМА И 
МОНИТОРИНГ 

  
За провођење овог Програма ће 

бити ангажовани упосленици Минис-
тарства у току радног времена без по-
себних надокнада. 

Надзор (мониторинг) над упот-
ребом буџетских средстава од стране 
корисника обавља Министарство за 
финансије Кантона те Министарство у 
складу са Законом о извршењу Буџета 
Кантона за 2016. годину („Службене 
новине Босанско-подрињског кантона 
Горажде“, број: 3/16). 
 
 
8. ПРОЦЈЕНА РЕЗУЛТАТА 
 

Реализацијом Програма се оче-
кује јачање цјелокупног квалитета нау-
чног дјеловања и развој колективне св-
ијести о науци код грађана Босанско-
подрињског кантона Горажде. 
   
 
9. ПРОЦЈЕНА НЕПРЕДВИЂЕНИХ 

РАСХОДА И  РИЗИКА 
 

Један од могућих ризика који 
може утицати на остваривање овог 
Програма јесте евентуално недовољно 
пуњење Буџета Кантона због недовољ-
ног прилива средстава у Буџет.    
 

Број: 10-14-2326-216      М И Н И С Т А Р   
08.08.2016.године               Дамир Жуга, с.р. 
     Г о р а ж д е  

.............................. 
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Табела за оцјењивање приједлога пројектних активности 

Приједлог пројектне активности 
запримљен под бројем: 

Подносилац приједлога пројектне активности: 
 
 
 

Назив приједлога пројектне активности: 
 
 
 

Критерији 
Максималан 

резултат 

Оцјене 
чланова 
комисије 

Свеукупна 
оцјена 

комисије 

Да ли су циљеви предложених пројектних активности 
изашли из оквира интереса самог предлагача? 

5     

Да ли ће предложене пројектне активности имати 
позитиван учинак на популаризацију науке и 
иноваторства код грађана на подручју Кантона и развој 
Кантона? 

5     

Да ли су јасно разрађени очекивани резултати 
предложених пројектних активности? 

5     

Да ли је јасно разрађен план буџета појединих 
предложених пројектних активности? 

5     

Да ли су све предложене пројектне активности 
одговарајуће представљене у буџету? 

5     

Да ли су трошкови предложених пројектних 
активности образложени на начин да доказују да ће 
средства Програма бити искориштена на друштвено 
оправдан, ефикасан, економичан начин? 

5     

Да ли предложене пројектне активности посједују 
значај у односу на живот грађана, утицај на јавност те 
социјалну димензију активности? 

5x2*     

Да ли је обезбијеђена видљивост, промоција, 
кориштење и ширење резултата овог Програма? 

5     

Да ли су јасно разрађени директни или индиректни 
корисници  те процјена броја лица која могу директни 
или индиректни корисници предложених пројектних 
активности? 

5x2*     

Да ли су јасно уочљиви проблеми/потребе? 5     

Да ли је јасно праћење предложених пројектних 
активности? 

5     

Да ли су предложене пројектне активности воде од 
стране лица која посједују вјештине и искуства у 
провођењу пројектних активности? 

5     

Организованост и број чланова предлагача. 5     
Број лица која учествују у реализацији пројектних 
активности. 

5     

Висина властитог учешћа у финансијским средствима 
за предложене пројектне активности 

5     

УКУПНО  

 
Датум:                                                                                                                                            Комисија: 
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На основу члана 23. Закона о 
Влади Босанско-подрињског кантона 
Горажде (“Службене новине Босанско-
подрињског кантона Горажде”, број: 
8/15), а у складу са Програмом утрош-
ка средстава Министарства за образо-
вање, науку, културу и спорт са еко-
номског кода 614 100 (КАН 002) –  Те-
кући трансфер за културу за 2016.го-
дину број:10-14-1374-1/16 од 05.05.2016. 
године, Влада Босанско-подрињског 
кантона Горажде, на 72. редовној сјед-

ници, одржаној дана 05.08.2016. годи-
не, д о н о с и:  
 
 

О Д Л У К У 
о одобравању новчаних средстава 

 ЈУ Центар за културу Горажде 
на име двије промоције књиге 

 

Члан 1. 
 

 Одобравају се новчана средства 
ЈУ Центар за културу Горажде у уку-
пном износу од 600,00 КМ, на име дв-
ије промоције књиге, и то:  

 

Аутор: Фадил Салковић 
 

Назив књиге: „Решетница кроз прошлост“ 
 

400,00 КМ 

Аутор: Адмир Иковић 
 

Назив књиге: „Хусеин Ђозо“ 
 

200,00 КМ 

 
 

Члан 2. 
 
 За реализацију ове Одлуке зад-
ужује се Министарство за финансије, а 
средства дозначити из Буџета Минис-
тарства за образовање, младе, науку, 
културу и спорт са економског кода    
614 100 (КАН 002) – Текући трансфер 
за културу. 

Новчана средства дозначити 
на жирорачун број: 1028400000002222 
отворен код Унион банке филијала 
Горажде, ИД број: 4245029610000. 
 

Члан 3. 
 
 Корисник средстава дужан је да 
Министарство за образовање, младе, 
науку, културу и спорт у року од 10 
(десет) дана од дана реализације сре-
дстава извијести и документује наведе-
ни утрошак.  

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:03-14-1297/16               П Р Е М И Ј Е Р 
05.08.2016.године              Емир Оковић,с.р. 
     Г о р а ж д е 
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На основу члана 23. Закона о 
Влади Босанско-подрињског кантона 
Горажде (“Службене новине Босанско-
подрињског кантона Горажде”, број: 
8/15) и члана 59. Закона о буџетима у 
Федерацији БиХ (“Службене новине 
Федерације БиХ” број: 102/13, 9/14, 
13/14, 8/15, 91/15 и 102/15) и члана 24. 
Закона о извршењу Буџета Босанско- 
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подрињског кантона Горажде за 2016. 
годину (“Службене новине Босанско-
подрињског кантона Горажде” број: 
3/16), Влада Босанско-подрињског ка-
нтона Горажде, на 72. редовној сједни-
ци, одржаној 05.08.2016. г., д о н о с и:   
 
 

О Д Л У К У 
о прерасподјели расхода и издатака 

између буџетских корисника 
Министарства за урбанизам, 

просторно уређење и заштиту 
околине и Владе Кантона 

 
Члан 1. 

 
   Овом се Одлуком одобрава пре-
расподјела расхода и издатака како сл-
иједи:  
 

- из Буџета Министарства за урба-
низам, просторно уређење и заш-
титу околине са економских кодо-
ва: 
614200 - Текући трансфери појед-
инцима  износ од 10.000,00 КМ 
614400 - Субвенције јавним преду-
зећима износ од 10.000,00 КМ 

 

преусмјерити 
 

- у Буџет Владе Кантона на економ-
ски код 
614100 – Текући трансфери ниж-
им нивоима власти укупан износ 
од 20.000,00 КМ 

 
Члан 2. 

 
За реализацију ове Одлуке зад-

ужује се Министарство за финансије и 
напријед наведени буџетски корисни-
ци свако у оквиру своје надлежности. 
             

09. септембар/рујан 2016. 
 
 

Члан 3. 
 

Одлука ступа на снагу даном 
објављивања на службеној огласној та-
бли Босанско-подрињског кантона Го-
ражде, а биће накнадно објављена  у 
“Службеним новинама Босанско-под-
рињског кантона Горажде”.         
 

Број:03–14-1295/16              П Р Е М И Ј Е Р 
05.08.2016.године              Емир Оковић,с.р. 
     Г о р а ж д е 
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На основу члана 25. Закона о 
цестама Федерације Босне и Херцего-
вине (“Службене новине Ф БиХ” број: 
12/10) и члана 23. Закона о Влади Бо-
санско-подрињског кантона Горажде 
(“Службене новине Босанско-подрињ-
ског кантона Горажде“, број: 8/15), Вл-
ада Босанско-подрињског  кантона Го-
ражде, на 72. редовној сједници, одрж-
аној дана 05.08.2016.године, д о н о с и: 

 
 

О Д Л У К У 
о давању сагласности на План  
и програм о измјени и допуни  
Плана и програма Дирекције 
за цесте Босанско-подрињског 

кантона Горажде за 2016.годину 
 

I 
 

Овом се Одлуком даје сагласно-
ст на  План и програм о измјени и до-
пуни Плана и програма Дирекције за 
цесте Босанско-подрињског кантона 
Горажде за 2016.годину.  
 

II 
 

За реализацију ове Одлуке  зад- 
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ужују се Министарство за привреду - 
Дирекција за цесте и  Министарство за 
финансије Босанско-подрињског кан-
тона Горажде, свако у оквиру своје                     
надлежности, а средства обезбиједити 
из Буџета Министарства за привреду - 
Дирекција за цесте Босанско-подрињ-
ског кантона Горажде, економски код 
613700 - Издаци за текуће одржавање и 
економски код 821600 - Реконструкци-
ја и инвестиционо одржавање (цеста и                         
мостова).  
 

III 
 

План и програм из члана I  ове 
Одлуке саставни је дио ове Одлуке. 
 

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:03–14-1294/16              П Р Е М И Ј Е Р 
05.08.2016.године              Емир Оковић,с.р. 
      Г о р а ж д е 

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

713а) 
 

НАЗИВ 
 

План и програм о измјенама и 
допунама Плана и програма Дирек-
ције Босанско-подрињског кантона 
Горажде за 2016. годину  
 
 

1. ИЗМЈЕНЕ И ДОПУНЕ ПЛАНА  
И ПРОГРАМА 

 
(I) 

 
У дијелу 3. ПОТРЕБНА СРЕД-

СТВА ЗАПРОВОЂЕЊЕ ПРОГРАМА 

Број 12 – страна 2441 
 

 
Потребна средства за провође-

ње Програма износе  1.701.335,40 КМ.  
 

Наиме, накнадно дата сагласно-
ст на утрошак неутрошених средстава 
из средстава наплаћених издавањем 
ГСМ-лиценце у износу од 24.435,40 од 
стране Министарства саобраћаја и ко-
муникација ФБиХ, која су трансфери-
сана од стране Дирекције за цесте 
ФБиХ дана 03.06.2016. године, створи-
ла је обавезу уврштавања споменутих 
средстава, како у Буџет, тако и у План 
и програм дирекције за цесте Босанс-
ко-подрињског кантона Горажде за 
2016. годину 
 

Наведена средства утрошиће се 
на плаћање додатних радова на рекон-
струкцији пута Р-448 Поткозара – Гор-
ажде - Хреновица, дионица Крива Др-
ага - Јабука. 
 

Поред тога дошло је до измјене 
у структури трошкова средстава на ек-
ономском коду 821600 Реконструкција 
и инвестиционо одржавања (цеста и 
мостова) због потребе ангажовања ко-
нсултанта за израду тендерске доку-
ментације за идејни и главни пројекат 
цестовног повезивања Сарајева и Го-
ражда (Напомена на стр.4.) 
 

На основу дописа Министарст-
ва за финансије Босанско-подрињског 
кантона Горажде, број: 06-14-4099/16 
од 20.07.2016. године, према коме је из-
вршена уплата од стране Министарст-
ва саобраћаја - Дирекција за путеве ка-
нтона Сарајево у износу од 250.000,00 
КМ на подрачун Дирекције за цестре 
Босанско-подрињског кантона Гораж-
де (Споразум Владе Кантона Сарајево 
и Владе Босанско-подрињског кантона  
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Горажде број: 04/I-14-86/16, од 03.06. 
2016. године), извршиће се покретање 
поступка јавне набавке за израду иде-
јног и главног пројекта „Цестовно пов-
езивање Горажда са правцем 3 СЕЕТО 

мреже Сарајево-Вардиште“- фаза I. Ра-
ди се о вишегодишњем пројекту, чија 
процијењена вриједност износи 
900.000 КМ.  

 
 

Табела 2. 
Буџет Босанско-подрињског кантона  

– буџет Дирекције за цесте 
 
ЕКОНО
-МСКИ 

КОД 
ДИРЕКЦИЈА ЗА ЦЕСТЕ 

БУЏЕТ ЗА 
2015. ГОД. 

БУЏЕТ ЗА 
2016. ГОД. 

ИНДЕКС 

611000 ПЛАТЕ И НАКНАДЕ ТРОШКОВА 
ЗАПОСЛЕНИХ 

   

611100 Бруто плате и накнаде плате  92.833 96.000 103 

611200 Накнаде трошкова запослених 16.688 14.500 87 

612100 ДОПРИНОСИ ПОСЛОДАВЦА    

612100 Доприноси послодавца 9.749 10.100 104 

613000 ИЗДАЦИ ЗА МАТЕРИЈАЛ И УСЛУГЕ    

613100 Путни трошкови 200 200 100 

613300 Издаци за комуникацију и комуналне 
услуге 

100 0 0 

613400 Набавка материјала и ситног инвентара 300 500 167 

613500 Издаци за услуге превоза и горива 1.800 2.000 111 

613700 Издаци за текуће одржавање (цеста и 
мостова) 

300.000 300.000 100 

613700 Издаци за текуће одржавање (нови код) 650 800 123 

613800 Издаци осигурања, банк.услуга и усл. 
плат.промета 

500 300 60 

613900 Уговорене услуге и друге посебне услуге 1.580 1.500 95 

614000 ТЕКУЋИ ТРАНСФЕРИ    

614100 Текући трансфери нижим нивоима власти 368.780 100.000 27 

821000 ИЗДАЦИ ЗА НАБАВКУ СТАЛНИХ 
СРЕДСТАВА 

   

821300 Набавка опреме 0 1.000 0 

821600 Реконструкција и инвестиц.одржава. 
(цеста и мостова) 

1.090.000 1.174.435,40 83 

 УКУПНО: 1.883.180 1.701.335,40 76 

 Број запослених 6 6  
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Табела 4: 
 

Преглед планираних активности на реконструкцији  
и инвестиционом одржавању у 2016. години 

 
 

ЛОТ 
Регио-
нална 
цеста 

Дионица регионалне цесте ОПИС РАДОВА 
ПРЕДВИЂЕ

Н БУЏЕТ 
(КМ) 

1 Р 448 Наставак реконструкције дијела 
цесте Р448  дионица Сплавиште - 
Зупчићи 
 
 
 
 
 
 
 
 
- Модернизација Регионалног 

пута Р448 на поддионици 
Зупчићи – Подкозара 

 
 
Санација дијелова трупа цесте 
Р448, дионица Г.Баре- Турковићи 
 
 
 
 
 
Модернизаије улице М. Дрљеви-
ћа и дијела Вишеградске улице 
 
 
 
 
 
Извођење додатних радова на 
реконструкцији пута Р448 
Поткозара–Горажде -  Хреновица, 
дионица Крива Драга - Јабука 

- Пресвлачење новим 
слојем асфалта 

- Уградња ивичњака 
- Израда тротоара 
- Израда колектора 

оборинских вода 
- Изградња аутобуских 

стајалишта 
- Изградња потпорних 

зидова 
 
- Фрезање коловоза 
- Постављање новог слоја 

асфалта 
- Регулисање одводње 
 
- Уклањање оштећеног 

асфалта 
- Уградња дробљеног 

каменог материјала 
- Постављање новог слоја 

асфалта 
 
- Фрезање постојећег 

асфалта 
- Израда пјешачке стазе 
- Замјена ивичњак 
- Пресвлачење новим 

слојем асфалта 
 
Пресвлачење новим слојем 
асфалта  

140.000 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

300.000 
 
 
 
 

80.000. 
 
 
 
 
 
 

235.000 
 
 
 
 
 
 

24.856,00 
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2 Р 448 - Израда пројектне документације  

  

- Експропријација земљишта у 
путном појасу Р448 кроз насе-
ље сплавиште у дужини од 
1.400 м 

 
- Постављање хоризонталне и 

вертикалне саобраћајне сиг-
нализације на Р448 

 
- -Консултантске услуге 

- Израда пројекта 
 
- Експропријација 

земљишта  
 
 
 
- Постављање 

саобраћајне 
сигнализације 

350.000 
 

10.000 
 
              
 
 

4.579,4 
 
 
 

7.000 

3. 
 

н/а - Услуге надзора  - Укупни трошкови услу-
га надзора послова ре-
конструкције 

23.000 
 

  УКУПНО  1.174.435,40  

 
 
НАПОМЕНА: 
 

Измјене овог Плана и програма 
служе и као основ за покретање пос-
тупка јавне набавке за израду идејног 
и главног пројекта „Цестовно повези-
вање Горажда са правцем 3 СЕЕТО мр-
еже Сарајево - Вардиште“- фаза I. Ради 
се о вишегодишњем пројекту, чија пр-
оцијењена вриједност износи 900.000 
КМ. Дио средстава обезбијеђен је у ов-
ој буџетској години, и то: 

 

- 100.000 КМ у Буџету Дирекције за 
цесте БПК  Горажде 
 

- 250.000 КМ у Буџету Дирекције за 
путеве Кантона Сарајево (Спора-
зум број: 04/I-14-86/16 од 03.06. 
2016. године) 
 

- 150.000 КМ Федерално министар-
ство расељених лица и избјеглица 

 
У овој буџетској години плани-

рано је расписивање јавног позива и 
потписивање уговора са најповољниј-
им понуђачем, а како се ради о комп-

лексном и захтјевном послу, који би 
могао трајати више мјесеци, плаћање 
за извршени посао се очекује у наред-
ној буџетској години. 
 

Дирекција за цесте  ће започети 
поступак јавне набавке, а средства обе-
збијеђена из других извора паралелно 
ће бити уврштавана у Буџет Дирекци-
је за цесте Босанско-подрињског кант-
она Горажде. 
 

(II) 
 

Остале одредбе Плана и прог-
рама се не мијењају и остају на снази. 
 

(III) 
 

Ове измјене Плана и програма 
Дирекције за цесте Босанско-подрињ-
скоиг кантона Гораждеза 2016. годину 
ступају на снагу даном доношења. 
 

Број:04/И-05-140-2/16        Д И Р Е К Т О Р 
09.08.2016.године                  Изета Јахић,с.р. 
     Г о р а ж д е 
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Сагласност на овај План и про-
грам о измјени и допуни Плана и пр-
ограма дирекције за цесте Босанско-
подрињког кантона Горажде за 2016. 
годину, дала је Влада Босанско-подри-
њског кантона  Горажде Одлуком број: 
03-14-1294/16 дана  05.08.2016. године. 
 

714 
 

На основу члана 23. Закона о 
Влади Босанско-подрињског кантона 
Горажде („Службене новине Босанско-
подрињског кантона Горажде“, број: 
8/15), Влада Босанско-подрињског ка-
нтона Горажде, на 72. редовној сједни-
ци, одржаној дана 05.08.2016. године,                     
д о н о с и: 
 
 

О Д Л У К У 
о давању сагласности  

за набавку два фотоапарата 
 

Члан 1. 
 

Овом се Одлуком Министарст-
ву за урбанизам, просторно уређење и 
заштиту околине Босанско-подрињск-
ог кантона Горажде даје сагласност за 
набавку два фотоапарата тип: Canon 
SX710HS BK, предрачунске вриједнос-
ти  1.260,00  КМ. 
 

Члан 2. 
 

Средства из члана 1. ове Одлуке 
обезбједиће се из Буџета Министарст-
ва за урбанизам, просторно уређење и 
заштиту околине Босанско-подрињск-
ог кантона Горажде, са економског                  
кода 821300 - Набавка опреме. 
 

Члан 3. 
 

Ова Одлука ступа на снагу дан- 

Број 12 – страна 2445 
 

 
ом објаве на службеној огласној табли 
Босанско-подрињског кантона Гораж-
де, а накнадно ће бити објављена у 
“Службеним новинама Босанско-под-
рињског кантона Горажде”. 
 

Број:03-14-1293/16               П Р Е М И Ј Е Р 
05.08.2016.године              Емир Оковић,с.р. 
     Г о р а ж д е 
 

715 
 

На основу члана 23. Закона о 
Влади Босанско-подрињског кантона 
Горажде („Службене новине Босанско-
подрињског кантона Горажде“, број: 
8/15), Влада Босанско-подрињског ка-
нтона Горажде, на 72. редовној сједни-
ци, одржаној дана 05.08.2016. године,  
д о н о с и: 
 
 

О Д Л У К У 
о давању сагласности за покретање 

поступка избора најповољнијег 
понуђача за пружање услуга 

ревизије главног пројекта  
за   изградњу  фонтане – 

 спомен-обиљежја команданту 
Заиму Имамовићу у Горажду 

 

Члан 1. 
 

Овом се Одлуком Министарст-
ву за урбанизам, просторно уређење и 
заштиту околине Босанско-подрињск-
ог кантона Горажде даје сагласност за 
покретање поступка избора најповољ-
нијег понуђача за пружање услуга ре-
визије главног пројекта за   изградњу  
фонтане – спомен-обиљежја команда-
нту Заиму Имамовићу у Горажду пре-
драчунске вриједности до 1.500 КМ.  
 

Члан 2. 
 

Поступак из члана 1. ове Одлу- 
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ке провести у складу са одредбама За-
кона о јавним набавкама у БиХ (“Слу-
жбени гласник БиХ” број: 39/14) путем 
“директни споразум”. 
 

Члан 3. 
 

Средства из члана 1. ове Одлуке 
обезбједиће се из Буџета Министарст-
ва за борачка питања Босанско-подри-
њског кантона Горажде, са економск-
ог кода 821200 - Набавка грађевина. 
 

Члан 4. 
 

Ова Одлука ступа на снагу дан-
ом објаве на службеној огласној табли 
Босанско-подрињског кантона Гораж-
де, а накнадно ће бити објављена у 
“Службеним новинама Босанско-под-
рињског кантона Горажде”. 
 

Број:03–14-1292/16               П Р Е М И Ј Е Р 
05.08.2016.године              Емир Оковић,с.р. 
     Г о р а ж д е 
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На основу члана 23. Закона о 
Влади Босанско-подрињског кантона 
Горажде („Службене новине Босанско-
подрињског кантона Горажде“, број: 
8/15), а у складу са Планом утрошка 
буџетских средстава Министарства за 
урбанизам, просторно уређење и заш-
титу околине Босанско-подрињског 
кантона Горажде за 2016. годину са 
“Подрачуна за заштиту околине Боса-
нско-подрињског кантона Горажде” 
број: 03-14-590/16 од 29.04.2016. године 
и члана 6. Уговора о изради Кантона-
лног акционог плана за заштиту око-
лине Босанско-подрињског кантона 
Горажде за период 2016-2022.година, 
број: 09-23-107-44/15 од 06.01.2016. год- 

09. септембар/рујан 2016. 
 

 
ине, Влада Босанско-подрињског кан-
тона Горажде, на 72. редовној  сједни-
ци, одржаној дана 05.08.2016. године,  
д о н о с и :   
 

 
О Д Л У К У 

о давању сагласности Министарству 
за урбанизам, просторно уређење  

и заштиту околине Босанско-
подрињског кантона Горажде  

за плаћање Фактуре на име израде  
Кантоналног акционог плана  
за заштиту околине  Босанско-
подрињског кантона Горажде 

 за период 2016-2022. година 
 

Члан 1. 
 

Овом се Одлуком Министарст-
ву за урбанизам, просторно уређење и 
заштиту околине Босанско-подрињск-
ог кантона Горажде даје сагласност за 
плаћање Фактуре број: 000074 од 08.07. 
2016. године издате од стране “Енова” 
д.о.о. Сарајево на износ од 14.150,27 
КМ (четрнаест хиљада једна стотина 
педесет 27/100). 
 

Члан 2. 
 

Средства потребна за реализа-
цију ове Одлуке обезбијеђена су у Буџ-
ету Министарства за урбанизам, прос-
торно уређење и заштиту околине Бо-
санско-подрињског кантона Горажде 
на економском коду 821 500 – Набавка 
сталних средстава у облику права - 
Подрачун за заштиту околине  Боса-
нско-подрињског кантона Горажде. 
 

Члан 3. 
 

За реализацију ове Одлуке зад-
ужују се Министарство за урбанизам,  



09. септембар/рујан 2016. 
 
 
просторно уређење и заштиту околи-
не и Министарство за финансије Боса-
нско-подрињског кантона Горажде, св-
ако из своје надлежности. 
 

Члан 4. 
 

Ова Одлука ступа на снагу дан-
ом објављивања на службеној огласној 
табли Кантона, а накнадно ће бити об-
јављена у „Службеним новинама Боса-
нско-подрињског кантона Горажде“. 
 

Број:03–14-1291/16              П Р Е М И Ј Е Р 
05.08.2016.године              Емир Оковић,с.р. 
     Г о р а ж д е 

 

717 
 

На основу члана 23. Закона о 
Влади Босанско – подрињског кантона 
Горажде  („Службене новине Босанско 
–подрињског кантона Горажде” број: 
8/15) и Закона о извршењу Буџета 
(“Службене новине Босанско–подрињ-
ског кантона Горажде” број: 03/16), а у  
складу са Програмом утрошка сред-
става Министарства за борачка пита-
ња са економског кода 614300 - Текући 
трансфери непрофитним организаци-
јама, Влада Босанско–подрињског ка-
нтона Горажде, на 72. редовној сједни-
ци, одржаној дана 05.08.2016. године,   
д о н о с и:    
 
 

О Д Л У К У 
о одобравању новчаних средстава  

за Пројекат санација спомен-
обиљежја  на „Путу спаса“ Гребак 

 
Члан 1. 

 
Одобравају се новчана средства 

у износу од 600,00 КМ на име санације  

Број 12 – страна 2447 
 

 
спомен-обиљежја на „Путу спаса“ Гре-
бак. 
   

Члан 2. 
 

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

Члан 3. 
                                                                

За реализацију ове Одлуке зад-
ужује се Министарство за финансије 
Босанско-подрињског кантона Гораж-
де. 

Члан 4. 
 

Удружење за очување лика и 
дјела Заима Имамовића Горажде је ду-
жно након утрошка одобрених новча-
них средстава доставити Министарст-
ву за борачка питања извјештај о ут-
рошку новчаних средстава. 
 

Члан 5. 
 

Ова Одлука ступа на снагу дан-
ом објављивања на службеној табли 
Кантона, а  накнадно ће да се објави у 
“Службеним новинама Босанско-под-
рињског кантона Горажде”. 
 

Број:03-14-1290/16               П Р Е М И Ј Е Р 
05.08.2016.године              Емир Оковић,с.р. 
     Г о р а ж д е 
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На основу члана 23. Закона о 
Влади Босанско–подрињског кантона 
Горажде (“Службене новине Босанско 
–подрињског кантона Горажде” број:  



Број 12 – страна 2448 
 
 
8/15) и Закона о извршењу Буџета 
(“Службене новине Босанско–подрињ-
ског кантона Горажде” број: 03/16), а у 
складу са Програмом утрошка средст-
ава Министарства за борачка питања 
са економског кода 614300 - Текући 
трансфери непрофитним организаци-
јама, Влада Босанско–подрињског кан-
тона Горажде, на 72. редовној сједни-
ци, одржаној дана 05.08.2016. године,  
д о н о с и:    
 

 
О Д Л У К У 

о одобравању новчаних средстава  
за Пројекат запошљавања техничког 

секретара у општинама Пале, 
Устиколина Федерације БиХ 

 

Члан 1. 
 

Овом се Одлуком одобравају 
новчана средства  у износу од 9.600,00 

КМ за суфинансирање запошљавања 
секретара демобилисаних бораца у оп-
штинама Пале, Устиколина  Федера-
ције БиХ.  

 

Члан 2. 
 

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

Члан 3. 
                                                                

За реализацију ове Одлуке зад-
ужује се Министарство за финансије 
Босанско-подрињског кантона Гораж-
де, а средства уплатити носиоцу Про-
јекта, Удружењу демобилисаних бора- 

09. септембар/рујан 2016. 
 

 
ца АРМИЈЕ БиХ, Босанско-подрињск-
ог кантона Горажде на број жирорачу-
на: 1610300004930021 Раифаизен банка. 

Са Удружењем демобилисаних 
бораца Армије БиХ закључиће се уго-
вор, у којем ће се дефинисати права и 
обавезе у реализацији овог пројекта. 
 

Члан 4. 
 

Удружење демобилисаних бор-
аца АРМИЈЕ БиХ Босанско-подрињск-
ог кантона Горажде је дужно након ут-
рошка одобрених новчаних средстава  
доставити Министасрству за борачка 
питања извјештај о утрошку новчаних 
средстава. 
 

Члан 5. 
 

Ова Одлука  ступа на снагу дан-
ом објављивања на службеној табли 
Кантона, а накнадно ће да се објави у 
“Службеним новинама Босанско-под-
рињског кантона Горажде”. 
 

Број:03-14-1302/16               П Р Е М И Ј Е Р 
05.08.2016.године              Емир Оковић,с.р. 
     Г о р а ж д е 
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На основу члана 23. Закона о 
Влади Босанско-подрињског кантона 
Горажде (“Службене новине Босанско-
подрињског  кантона Горажде”  број: 
8/15), Влада Босанско-подрињског ка-
нтона Горажде, на 72. редовној сједни-
ци, одржаној дана 05.08.2016. године,                  
д о н о с и: 
 
 

О Д Л У К У 
о давању сагласности за набавку 
информатичко-техничке опреме  

за потребе Министарства 
за борачка питања Босанско-

подрињског кантона Горажде 



09. септембар/рујан 2016. 
 
 

Члан 1. 
 

Овом се Одлуком даје сагласно-
ст Министарству за борачка питања 
Босанско-подрињског кантона Гораж-
де за набавку информатичко-техничке 
опреме према Предрачуну “ДРИНЕ-
КС”  д.о.о. Горажде број: 1-2707/16. 
  

Члан 2. 
 

Средства потребна за реализа-
цију Одлуке у укупном износу од 
715,00 КМ (словима: седам стотина пе-
тнаест) КМ обезбијеђена су у Буџету 
Министарства за борачка питања Бо-
санско-подрињског кантона Горажде, 
на економском коду 821 300 - Набавка 
опреме. 

За реализацију ове Одлуке зад-
ужују се Министарство за борачка пит-
ања и Министарство за финансије Бо-
санско-подрињског кантона Горажде, 
а набавку извршити у складу са Окви-
рним споразумом за набавку инфор-
матичке опреме. 
 

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:03-14-1289/16               П Р Е М И Ј Е Р 
05.08.2016.године              Емир Оковић,с.р. 
     Г о р а ж д е 
 

720 
 

            На основу члана 23. Закона о Вл-
ади Босанско-подрињског кантона Го-
ражде (“Службене новине Босанско-
подрињског кантона Горажде”, број: 
8/15), а у складу са чланом 31. Закона  

Број 12 – страна 2449 
 
 
о извршењу Буџета Босанско-подрињ-
ског кантона Горажде за 2016. годину  
(“Службене новине Босанско-подрињ-
ског кантона Горажде”, број: 3/16), Вл-
ада Босанско-подрињског кантона Го-
ражде, на 72. редовној сједници, одрж-
аној дана 05.08.2016.године, д о н о с и: 
 
 

О Д Л У К У 
о давању сагласности за потписивање 

уговора о јавној набавци дијела 
полицијских униформи и обуће 

 
Члан 1. 

 
         Овом се Одлуком даје сагласно-
ст начелнику Сектора униформисане 
полиције Управе полиције Министар-
ства за унутрашње послове Босанско-
подрињског кантона Горажде да пот-
пише  уговоре о јавној набавци: 
 

- полицијских тактичких дубоких и 
полудубоких чизама у укупној вр-
иједности од  6.949,80 КМ   и 

- тактичких “Т” и поло мајица у уку-
пној вриједности од  1.750,32 КМ.  

 
Члан 2. 

 
        Уговори се закључују између: 
 

1. Управе полиције Министарства 
за унутрашње послове Босанско-
подрињског кантона Горажде, 
као купца   

 

и 
 

2. “КОТЕКС“ д.о.о. Тешањ, као доба-
вљача.     

 
Члан 3. 

 

Средства за реализацију ове Од- 



Број 12 – страна 2450 
 
 
луке обезбијеђена су у Буџету Управе 
полиције Министарства за унутрашње 
послове Босанско-подрињског кантона 
Горажде за 2016.годину, на економск-
ом коду 613400 - Набавка материјала и 
ситног инвентара.      
 

Члан 4. 
 
         За реализацију ове Одлуке зад-
ужују се Управа полиције Министарст-
ва за унутрашње послове Босанско-по-
дрињског кантона Горажде и Минис-
тарство за финансије Босанско-подри-
њског кантона Горажде, свако у окви-
ру својих надлежности. 
 

Члан 5. 
 
        Ова Одлука ступа на снагу дан-
ом објављивања на службеној огласној 
табли Кантона, а накнадно ће да се об-
јави у “Службеним новинама Босанс-
ко-подрињског кантона Горажде”. 
 

Број:03-14-1288/16               П Р Е М И Ј Е Р 
05.08.2016.године              Емир Оковић,с.р. 
     Г о р а ж д е 
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На основу члана 23. Закона о 
Влади Босанско – подрињског кантона 
Горажде (“Службене новине Босанско 
–подрињског кантона Горажде”, број: 
8/15), а у складу са Програмом утрош-
ка средстава Владе Босанско–подрињ-
ског кантона Горажде са  економског 
кода 614 100 - Текући трансфери дру-
гим нивоима власти, Влада Босанско–
подрињског кантона Горажде, на 72. 
редовној сједници, одржаној дана 05. 
08.2016.године,  д о н о с и: 
 
 

09. септембар/рујан 2016. 
 
 

О Д Л У К У 
о суфинансирању Пројекта “Помоћ 
спортским клубовима са подручја 

Општине Горажде за учешће и 
организацију спортских такмичења” 

 
Члан 1. 

 
 Овом се Одлуком одобравају 
новчана средства у износу од 20.000,00 

КМ Општини Горажде, за суфинанси-
рање Пројекта “Помоћ спортским клу-
бовима са подручја Општине Горажде 
за учешће и организацију спортских 
такмичења”.  
 

Члан 2. 
 
  За реализацију ове Одлуке зад-
ужује се Министарство за финансије 
Босанско-подрињског кантона Гораж-
де, а средства исплатити са економског 
кода Владе Босанско-подрињског кан-
тона Горажде 614 100 - Текући транс-
фери другим нивоима власти. 
 Средства уплатити на жирора-
чун број: 132-500-2012829930, отворен 
код НЛБ банке Тузла, филијала Го-
ражде.  
 

Члан 3. 
 
 Са Општином Горажде – корис-
ником средстава Влада Босанско-под-
рињског кантона Горажде ће да закљу-
чи уговор о суфинансирању у којем ће 
се прецизирати права и обавезе, начин 
уплате средстава, надзор над реализа-
цијом као и друга питања од значаја за 
реализацију уговора. 
 

Члан 4. 
 

Ова Одлука ступа на снагу дан- 
 



09. септембар/рујан 2016. 
 
 
ом објављивања на службеној огласној 
табли Кантона, а накнадно ће да се об-
јави у “Службеним новинама Босанс-
ко-подрињског кантона Горажде”. 
 

Број:03–14-1267/16               П Р Е М И Ј Е Р 
05.08.2016.године              Емир Оковић,с.р. 
     Г о р а ж д е 
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На основу чланова 8. и 23. Зако-
на о Влади Босанско–подрињског кан-
тона Горажде („Службене новине  Бос-
анско-подрињског кантона Горажде“, 
број: 8/15), Влада Босанско-подрињск-
ог кантона Горажде, на 72. редовној сј-
едници, одржаној дана 05.08.2016. год-
ине,  д о н о с и: 
 
 

О Д Л У К У 
о овлаштењу за обављање послова  

из надлежности премијера Босанско-
подрињског кантона Горажде 

 
Члан 1. 

 
 Овлашћује се министар за фи-
нансије, Нуџеим Џиханић, да због ко-
риштења годишњег одмора премијера 
Босанско-подрињског кантона Гораж-
де, обавља послове из надлежности пр-
емијера. 
 

Члан 2. 
  

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

Број:03–05-1301/16              П Р Е М И Ј Е Р 
05.08.2016.године              Емир Оковић,с.р. 
     Г о р а ж д е  

Број 12 – страна 2451 
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На основу члана 23. Закона о 
Влади Босанско-подрињског кантона 
Горажде („Службене новине Босанско-
подрињског кантона Горажде“, број: 
8/15), а у складу са Програмом утрош-
ка средстава Владе Босанско–подрињ-
ског кантона Горажде са економског 
кода  614 300 - “Текући трансфери не-
профитним организацијама”, Влада 
Босанско-подрињског кантона Гораж-
де на 72. редовној сједници одржаној 
дана  05.08.2016. године,  д о н о с и: 
 
 

О Д Л У К У 
о одобравању новчаних средстава 

Фудбалском клубу “Горажде” 
 

Члан 1. 
  
 Овом се Одлуком одобравају  
новчана средства у износу од 4.000,00 

КМ Фудбалском клубу “Горажде”, за 
помоћ при финансирању трошкова 
такмичења у првој лиги  ФБиХ. 
 Средства уплатити на рачун 
број: 134 620 100 114 59 33, отворен код 
Моје банке. 
 

Члан 2. 
 
 За реализацију Одлуке задужује 
се Министарство за финансије, а сред-
ства су планирана у Буџету Владе Бо-
санско-подрињског кантона Горажде 
на економском коду 614 300 -  Текући 
трансфери непрофитним организаци-
јама. 
 

Члан 3. 
 

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



Број 12 – страна 2452 
 
 
табли Кантона, а накнадно ће да се об-
јави у “Службеним новинама Босанско 
-подрињског кантона Горажде”. 
      

Број:03-14-1266/16               П Р Е М И Ј Е Р                                                            
05.08.2016.године              Емир Оковић,с.р. 
     Г о р а ж д е 
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На основу члана 23. Закона о 
Влади Босанско-подрињског кантона 
Горажде („Службене новине Босанско-
подрињског кантона Горажде“, број: 
8/15), а у складу са Програмом утрош-
ка средстава Владе Босанско–подрињ-
ског кантона Горажде са економског 
кода 614 300 - “Текући трансфери неп-
рофитним организацијама”, Влада Бо-
санско-подрињског кантона Горажде 
на 72. редовној сједници одржаној да-
на  05.08.2016. године,  д о н о с и: 
 
 

О Д Л У К У 
о одобравању новчаних средстава 

Ногометном клубу “Берич – 
Кисељак” 

 
Члан 1. 

 
 Овом се Одлуком одобравају 
новчана средства у износу од 1.000,00 
КМ Ногометном клубу “Берич – Кисе-
љак” за помоћ при финансирању тро-
шкова набавке основне опреме за так-
мичење.  
 Средства уплатити на рачун 
број: 1011400000346549, отворен код 
ПБС банке  Горажде. 
 

Члан 2. 
 
 За реализацију Одлуке задужује 
се Министарство за финансије, а сред- 

09. септембар/рујан 2016. 
 

 
ства су планирана у Буџету Владе Бо-
санско-подрињског кантона Горажде 
на економском коду 614 300 - Текући 
трансфери непрофитним организаци-
јама. 
 

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:03-14-1304/16               П Р Е М И Ј Е Р                                                         
05.08.2016.године              Емир Оковић,с.р. 
     Г о р а ж д е 
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На основу члана 23. Закона о 
Влади Босанско-подрињског кантона 
Горажде („Службене новине Босанско-
подрињског кантона Горажде“, број: 
8/15), а у складу са Програмом утрош-
ка средстава Владе Босанско–подрињ-
ског кантона Горажде са економског 
кода 614 300 - “Текући трансфери 
непрофитним организацијама”, Влада 
Босанско-подрињског кантона Гораж-
де на 72. редовној сједници, одржаној 
дана  05.08.2016. године,  д о н о с и: 
 
 

О Д Л У К У 
о одобравању новчаних средстава 
Удружењу жена “СЕКА” Горажде 

 
Члан 1. 

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

КМ Удружењу жена “СЕКА” Гораж-
де”, за помоћ при финансирању редо-
вних активности. 



09. септембар/рујан 2016. 
 
 
 Средства уплатити на рачун 
број: 1610300005880039, отворен код 
Раифаизен банке Горажде. 
 

Члан 2. 
 
 За реализацију Одлуке задужује 
се Министарство за финансије, а сред-
ства су планирана у Буџету Владе Бо-
санско-подрињског кантона Горажде 
на економском коду 614 300 -   Текући 
трансфери непрофитним организац-
ијама. 
 

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:03-14-1308/16               П Р Е М И Ј Е Р                                                           
05.08.2016.године              Емир Оковић,с.р. 
     Г о р а ж д е 
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На основу члана 23. Закона о 
Влади Босанско-подрињског кантона 
Горажде („Службене новине Босанско-
подрињског кантона Горажде“, број: 
8/15), а у складу са Програмом утрош-
ка средстава Владе Босанско–подрињ-
ског кантона Горажде са економског 
кода 614 300 - “Текући трансфери не-
профитним организацијама”, Влада 
Босанско-подрињског кантона Гораж-
де на 72. редовној сједници одржаној 
дана  05.08.2016. године, д о н о с и: 
 
 

О Д Л У К У 
о одобравању новчаних средстава 
Удружењу “Мото-клуб Горажде” 

Горажде 
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Члан 1. 
 
 Овом се Одлуком одобравају 
новчана средства у износу од 800,00 

КМ Удружењу “Мото-клуб Горажде” 
Горажде, за помоћ при финансирању 
VIII мото сусрета Горажде 2016. 
 Средства уплатити на рачун 
број: 1011400000643563, отворен код 
ПБС банке Горажде. 
 

Члан 2. 
 
 За реализацију Одлуке задужује 
се Министарство за финансије, а сред-
ства су планирана у Буџету Владе Бо-
санско-подрињског кантона Горажде 
на економском коду 614 300 - Текући 
трансфери непрофитним организаци-
јама. 
 

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:03-14-1303/16                П Р Е М И Ј Е Р                                                             
05.08.2016.године              Емир Оковић,с.р. 
     Г о р а ж д е 
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На основу члана 23. Закона о 
Влади Босанско-подрињског кантона 
Горажде („Службене новине Босанско-
подрињског кантона Горажде“, број: 
8/15), а у складу са Програмом утрош-
ка средстава Владе Босанско–подрињ-
ског кантона Горажде са економског 
кода 614 300 - “Текући трансфери неп-
рофитним организацијама”, Влада Бо-
санско-подрињског кантона Горажде,  
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на 72. редовној сједници, одржаној да-
на 05.08.2016. године,  д о н о с и: 
 
 

О Д Л У К У 
о одобравању новчаних средстава 

Планинарском друштву “ФАСТО” 
 

Члан 1. 
 
 Овом се Одлуком одобравају 
новчана средства у износу од 1.200,00 
КМ Планинарском друштву “ФАС-
ТО”, за помоћ при финансирању Про-
јекта снабдијевања школа и удружења 
уџбеником “Планинарство” и “Руко-
мет”. 
 Средства уплатити на рачун 
број: 3386902216561665, отворен код 
Уникредит банке. 
 

Члан 2. 
 
 За реализацију Одлуке задужује 
се Министарство за финансије, а сред-
ства су планирана у Буџету Владе Бо-
санско-подрињског кантона Горажде 
на економском коду 614 300 - Текући 
трансфери непрофитним организаци-
јама. 
 

Члан 3. 
 

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

Број:03-14-1307/16               П Р Е М И Ј Е Р                                                          
05.08.2016.године              Емир Оковић,с.р. 
      Г о р а ж д е 
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На основу члана 24. Закона о  

09. септембар/рујан 2016. 
 

 
Влади Босанско – подрињског кантона 
Горажде (“Службене новине  Босанско 
-подрињског кантона Горажде”, број: 
8/15), Влада Босанско-подрињског ка-
нтона Горажде, на 72. редовној сједни-
ци, одржаној дана 05.08.2016. године,  
д о н о с и: 
 
 

У Р Е Д Б У 
о допуни Уредбе о критеријима  

за финансирање програма 
 и пројеката непрофитних 

организација и удружења који  
се финансирају/суфинансирају  
из Буџета Босанско-подрињског 

кантона Горажде 
 

Члан 1. 
 

 Овом се Уредбом врши допуна 
члана 11. тачка 2. Уредбе о критерији-
ма за финансирање програма и проје-
ката непрофитних организација и уд-
ружења који се финансирају/суфина-
нсирају из Буџета Босанско-подрињс-
ког кантона Горажде, на начин да се 
иза ријечи “организације” брише тач-
ка и додају ријечи:  

“и на средства Владе Босанско-
подрињског кантона Горажде, са еко-
номског кода 614 300 - Текући транс-
фери непрофитним организацијама за 
буџетску 2016.годину”. 
 

Члан 2. 
 

 Уредба ступа на снагу осмог да-
на од дана објављивања у  “Службен-
им новинама Босанско-подрињског ка-
нтона Горажде”. 
 

Број:03–14-1354/16               П Р Е М И Ј Е Р 
05.08.2016.године              Емир Оковић,с.р. 
     Г о р а ж д е 



09. септембар/рујан 2016. 
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На основу члана 23. Закона о 
Влади Босанско-подрињског кантона 
Горажде (“Службене новине Босанско-
подрињског кантона Горажде”, број: 
8/15) те на основу члана 38. Закона о 
извршењу Буџета Босанско–подрињс-
ког кантона Горажде за 2016. годину 
(“Службене новине Босанско-подрињ-
ског кантона Горажде”, број: 3/16), Вл-
ада Босанско-подрињског кантона Го-
ражде, на 73. редовној сједници, одрж-
аној дана 17.08.2016.године, д о н о с и:  

 
 

О Д Л У К У 
о давању сагласности за покретање 

процедуре и поступка набавке 
уџбеника за ученике основних 

школа са подручја Босанско-
подрињског кантона Горажде 

 
I 

 
 Даје се сагласност Министарст-
ву за образовање, младе, науку, култу-
ру и спорт за покретање процедуре и 
поступка набавке уџбеника за ученике 
основних школа са подручја Босанско-
подрињског кантона Горажде. 
 

II 
 
 Процедуру и поступак одабира 
најповољнијег понуђача за набавку уџ-
беника из члана I ове Одлуке изврши-
ти у складу са одредбама Закона о ја-
вним набавкама БиХ.  
      

III 
 

Средства за набавку уџбеника 
за ученике основних школа са подру- 
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чја Босанско-подрињског кантона Го-
ражде су обезбијеђена у Буџету Мини-
старства за образовање, младе, науку, 
културу и спорт на економском коду 
614 200 (КАМ 002) – Текући трансфери 
појединцима – остало. 
 

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

Број:03-14-1325/16    ПО ОВЛАШТЕЊУ ВЛАДЕ 

17.08.2016.године        М И Н И С Т А Р 
     Г о р а ж д е        Нуџеим Џиханић,с.р. 
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На основу члана 23. Закона о 
Влади Босанско-подрињског кантона 
Горажде (“Службене новине Босанско-
подрињског кантона Горажде”, број: 
8/15), Влада Босанско-подрињског ка-
нтона Горажде, на 73. редовној сједни-
ци, одржаној дана 17.08.2016. године,  
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 2015/2016. годину  

за мјесец март 2016. године 
 

I 
 
 Одобравају се новчана средства 
у укупном износу од 33.385,00 КМ на 
име исплате студентских кредита сту-
дентима са подручја Босанско–подри-
њског кантона Горажде за студијску  
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2015/2016. годину за мјесец март 2016. 
године. 
 

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

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

Број:03-14-1337/16    ПО ОВЛАШТЕЊУ ВЛАДЕ 

17.08.2016.године        М И Н И С Т А Р 
    Г о р а ж д е        Нуџеим Џиханић,с.р. 
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На основу члана 23. Закона о 
Влади Босанско-подрињског кантона 

Горажде (“Службене новине Босанско-
подрињског кантона Горажде”, број: 
8/15) и Програма утрошка средстава 
из Буџета Министарства за образова-
ње, науку, културу и спорт са економ-
ског кода 614 100 (КАН 001) – Текући 
трансфер за спорт за 2016. годину број: 
10-14-1148-1/16 од 18.04.2016. године,  
Влада Босанско-подрињског кантона Го-
ражде, на 73. редовној сједници, одрж-
аној дана 17.08.2016.године, д о н о с и: 
 
 

О Д Л У К У 
о одобравању новчаних средстава  

на име интервентне помоћи 
носиоцима спортских дјелатности  

на нивоу Босанко - подрињског 
кантона Горажде 

 
Члан 1. 

 
 Одобравају се новчана средства 
на име интервентне помоћи носиоци-
ма спортских дјелатности на нивоу Бо-
санко-подрињског кантона Горажде за 
школовање за УЕФА преограме, у уку-
пном износу од 3.000,00 КМ, и то:   

 
 

Спортски фудбалски клуб „Либеро“ 1.000,00 КМ 

Жирорачун број: 1415255320008553, отворен код ББИ д.д. Сарајево 

                        

Фудбалски клуб „Горажде“ 1.000,00 КМ 

Жирорачун број: 1346201001145933, отворен код Мојр банке 

 

Ногометни клуб „Азот“ Витковићи 1.000,00 КМ 

Жирорачун број: 101140000460427, отворен код ПБС д.д. Сарајево 

 
 
 
 
 



09. септембар/рујан 2016. 
 
 

Члан 2. 
 

 За реализацију ове Одлуке зад-
ужује се Министарство за финансије, а 
средства дозначити из Буџета Минис-
тарства за образовање, младе, науку, 
културу и спорт са економског кода 
614 100 (КАН 001) – Текући трансфер 
за спорт за 2016.годину. 
 

Члан 3. 
 

 Корисници средстава су дужни 
Министарству за образовање, младе, 
науку, културу и спорт у року од 10 
(десет) дана од дана реализације сред-
става предати извијештај о утрошку 
буџетских средстава за додатне прог-
раме носиоца спортских дјелатности 
на нивоу Босанско-подрињског канто-
на Горажде са измиреним обавезама из 
члана 1. ове Одлуке. 

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

Члан 4. 
 

Уколико корисник средстава до-
дијељена средства утроши супротно 
одредбама члана 1. ове Одлуке, добије-
на средства по овој Одлуци дужан је 
вратити Министарству за образовање, 
младе, науку, културу и спорт у истом 
износу, а одлуку о томе донијеће Вла-
да Босанско-подрињског кантона Гор-
ажде након подношења извјештаја од 
стране Министарства за образовање, 
младе, науку, културу и спорт. 
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Члан 5. 
 
 Одлука ступа на снагу даном 
објављивања на службеној огласној та-
бли Кантона, а накнадно ће да се обја-
ви у “Службеним новинама Босанско-
подрињског кантона Горажде”. 
 

Број:03-14–1324/16   ПО ОВЛАШТЕЊУ ВЛАДЕ 

17.08.2016.године        М И Н И С Т А Р 
     Г о р а ж д е        Нуџеим Џиханић,с.р. 
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На основу члана 23. Закона о 
Влади Босанско-подрињског кантона 
Горажде („Службене новине Босанско-
подрињског кантона Горажде“, број: 
8/15), Влада Босанско-подрињског ка-
нтона Горажде, на 73. редовној сједни-
ци, одржаној дана 17.08.2016. године,   
д о н о с и:  
 
 

О Д Л У К У 
о финансирању Пројекта  

„Надзор над проведбом обавезних 
имунизација на подручју Босанско-

подрињског кантона Горажде  
у 2016.години“ 

 
Члан 1. 

 
Влада Босанско-подрињског ка-

нтона Горажде одобрава финансира-
ње Пројекта Јавне установе Завод за ја-
вно здравство Босанско-подрињског ка-
нтона Горажде „Надзор над проведб-
ом обавезних имунизација на подручју 
Босанско-подрињског кантона Гораж-
де у 2016.години“, у износу од 10.000,00 
КМ. 
 

Члан 2. 
 

Средства за реализацију овог  
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Пројекта обезбијеђена су у Буџету Ми-
нистарства за социјалну политику, зд-
равство, расељена лица и избјеглице 
Босанско-подрињског кантона Гораж-
де за 2016. годину, на економском коду 
614100 (ЈАО 003) – Текући трансфери 
за здравство, за 2016.годину. 
 

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 дан-
ом објављивања на службеној огласној 
табли Кантона, а накнадно ће да се об-
јави у „Службеним новинама Босанс-
ко-подрињског кантона Горажде“. 
                                     
Број:03-14-1335/16    ПО ОВЛАШТЕЊУ ВЛАДЕ 

17.08.2016.године        М И Н И С Т А Р 
     Г о р а ж д е        Нуџеим Џиханић,с.р. 
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На основу члана 23. Закона о 
Влади Босанско-подрињског кантона 
Горажде („Службене новине Босанско-
подрињског кантона Горажде“, број: 
8/15) те Програма утрошка средстава 
Министарства за социјалну политику, 
здравство, расељена лица и избјеглице 
са економског  кода 614100 (ЈАО 003) – 
Текући трансфери за здравство за 2016. 
годину, број:08-37-809-2/16 од 04.06.2016. 
године (сагласност: Одлука Владе Бос-
анско-подрињског кантона Горажде бр-
ој:03-14-827/16 од 02.06.2016.године), Вл-
ада Босанско-подрињског кантона Го- 

09. септембар/рујан 2016. 
 

 
ражде, на 73. редовној сједници, одрж-
аној дана 17.08.2016.године, д о н о с и: 
 
 

О Д Л У К У 
о исплати новчаних средстава  

за финансирање Пројекта „Надзор 
над проведбом обавезних 

имунизација на подручју Босанско-
подрињског кантона Горажде  

у 2016.години“ 
 

Члан 1. 
 

Одобрава се исплата новчаних 
средстава у износу 10.000,00 КМ (слов-
има:десет хиљада конвертибилних ма-
рака) на име финансирања Пројекта 
„Надзор над проведбом обавезних им-
унизација на подручју Босанско-под-
рињског кантона Горажде у 2016.годи-
ни“, одобреног ЈУ Завод за јавно здра-
вство Босанско-подрињског кантона 
Горажде. 
 

Члан 2. 
 

Средства у износу 10.000,00 КМ 

исплатити на терет Буџета Министар-
ства за социјалну политику, здравство, 
расељена лица и избјеглице Босанско-
подрињског кантона Горажде, са еко-
номског кода 614100 (ЈАО 003) – Теку-
ћи трансфери за здравство за 2016. год-
ину, а у корист ЈУ Завод за јавно здрав-
ство Босанско-подрињског кантона Го-
ражде, на рачун број: 1011400000178254 
код ПБС филијала Горажде. 
 

Члан 3. 
 

За реализацију ове Одлуке зад-
ужују се Министарство за социјалну 
политику, здравство, расељена лица и  



09. септембар/рујан 2016. 
 
 
избјеглице и Министарство за финан-
сије Босанско-подрињског кантона Го-
ражде. 
 

Члан 4. 
 

Обавезује се ЈУ Завод за јавно 
здравство Босанско-подрињског канто-
на Горажде да, у складу са Програмом 
утрошка, а по реализацији Пројекта, 
Министарству за социјалну политику, 
здравство, расељена  лица и избјеглице 
достави извјештај о намјенском утро-
шку средстава. 
 

Члан 5. 
 

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

Број:03-14–1335-1/16   ПО ОВЛАШТЕЊУ ВЛАДЕ 

17.08.2016.године          М И Н И С Т А Р 
      Г о р а ж д е        Нуџеим Џиханић,с.р.   
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На основу члана 23. Закона о 
Влади Босанско – подрињског кантона 
Горажде (“Службене новине Босанско 
–подрињског кантона Горажде” број: 
8/15) и Закона о извршењу Буџета 
(“Службене новине Босанско–подрињ-
ског кантона Горажде” број: 03/16), а у 
складу са Програмом утрошка средст-
ава Министарства за борачка питања 
са економског кода 614300 - Текући тр-
ансфери непрофитним организација-
ма, Влада Босанско–подрињског кант-
она Горажде, на 73. редовној сједници, 
одржаној дана 17.08.2016.г., д о н о с и:    
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О Д Л У К У 
о одобравању новчаних средстава  
за обиљежавање манифестације 

„ГРЕБАК 2016.“ 
 

Члан 1. 
 

Овом се Одлуком одобравају 
новчана средства  у износу од 4.000,00 

КМ за обиљежавање манифестације 
„ГРЕБАК“ 2016.године. 
  

Члан 2. 
 

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

Члан 3. 
                                                                

За реализацију ове Одлуке зад-
ужује се Министарство за финансије 
Босанско-подрињског кантона Гораж-
де, а средства уплатити носиоцу захт-
јева, Удружењу демобилисаних бора-
ца АРБиХ, Општине Фоча–Устиколи-
на на број жирорачуна:1325002000634411 
отворен код НЛБ банке, филијала Го-
ражде. 
  

Члан 4. 
                                      

Ова Одлука  ступа на снагу дан-
ом објављивања на службеној табли 
Кантона, а накнадно ће да се објави у 
“Службеним новинама Босанско-под-
рињског кантона Горажде”. 
 

Број:03-14-1334/16    ПО ОВЛАШТЕЊУ ВЛАДЕ 

17.08.2016. године        М И Н И С Т А Р 
     Г о р а ж д е          Нуџеим Џиханић,с.р. 
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На основу члана 23. Закона о 
Влади Босанско – подрињског кантона 
Горажде (“Службене новине Босанско 
–подрињског кантона Горажде” број: 
8/15) и Закона о извршењу Буџета 
(“Службене новине Босанско–подрињ-
ског кантона Горажде” број: 3/16), а у  
складу са Програмом утрошка средст-
ава Министарства за борачка питања 
са економског кода 614300 - Текући тр-
ансфери непрофитним организација-
ма (“Службене новине Босанско-под-
рињског кантона Горажде” број: 5/16), 
Влада Босанско–подрињског кантона Го-
ражде, на 73. редовној сједници, одрж-
аној дана 17.08.2016.године, д о н о с и:    
 
 

О Д Л У К У 
о суфинансирању обиљежавања 
годишњице погинулих  у паду 

хеликоптера  на Барама 
 

Члан 1. 
 

Овом се Одлуком одобравју но-
вчана средства у износу од 1.500,00 КМ 
за суфинансирање обиљежавања годи-
шњице погинулих у паду хеликоптера 
на Барама. 
 

Члан 2. 
 

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

Члан 3. 
                                                                

За реализацију ове Одлуке зад- 

09. септембар/рујан 2016. 
 
 
ужује се Министарство за финансије 
Босанско-подрињског кантона Гораж-
де, а средства уплатити носиоцу захт-
јева, Удружењу демобилисаних бора-
ца АРБиХ Општине Пале-Прача на 
жирорачун:1610300002520056, Раифаи-
зен банка. 
  

Члан 4. 
                                                               

Ова Одлука ступа на снагу дан-
ом објављивања на службеној табли 
Кантона, а накнадно ће да се објави у 
“Службеним новинама Босанско-под-
рињског кантона Горажде”. 
                                     

Број:03-14-1333/16    ПО ОВЛАШТЕЊУ ВЛАДЕ 

17.08.2016.године        М И Н И С Т А Р 
     Г о р а ж д е         Нуџеим Џиханић,с.р. 
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На основу члана 23. Закона о 
Влади Босанско–подрињског кантона 
Горажде (“Службене новине Босанско 
–подрињског кантона Горажде” број: 
8/15) и Закона о извршењу Буџета 
(“Службене новине Босанско–подрињ-
ског кантона Горажде” број: 3/16),  а у 
складу са Програмом утрошка средст-
ава са кода 614300 - Текући трансфери 
непрофитним организацијама (“Слу-
жбене новине Босанско–подрињског 
кантона Горажде” број: 5/16), Влада 
Босанско–подрињског кантона Гораж-
де, на 73. редовној сједници, одржаној                                       
дана 17.08.2016.године, д о н о с и:    
 

 

О Д Л У К У 
о одобравању новчаних средстава  

за обиљежавање меморијалног 
турнира „Мирсад Хурић“ 

 

Члан 1. 
 

Овом се Одлуком одобравају  



09. септембар/рујан 2016. 
 
 
новчана средстава у износу од 1.000,00 

КМ  на име суфинансирања трошкова 
обиљежавања меморијалног турнира 
„Мирсад Хурић“.  
 

Члан 2. 
 

Средства из члана 1. ове Одлуке 
обезбиједити из Буџета Министарства 
за борачка питања Босанско-подрињ-
ског кантона Горажде, економски код 
614300 - Текући трансфери непрофи-
тним организацијама – Обиљежава-
ње значајних датума и догађаја (дату-
ми значајни за удружења). 
 

Члан 3. 
                                                                

За реализацију ове Одлуке зад-
ужује се Министарство за финансије 
Босанско-подрињског кантона Гораж-
де, а средства уплатити носиоцу захт-
јева, Мушком рукометном клубу „ГО-
РАЖДЕ“ Горажде, на жирорачун: 1610 
300002260096, Раифаизен банка, фили-
јала Горажде. 
 

Члан 4. 
                                                               

Ова Одлука ступа на снагу дан-
ом објављивања на службеној табли 
Кантона, а накнадно ће да се објави у 
“Службеним новинама Босанско-под-
рињског кантона Горажде”. 
                                      

Број:03-14-1332/16    ПО ОВЛАШТЕЊУ ВЛАДЕ 

17.08.2016.године        М И Н И С Т А Р 
     Г о р а ж д е         Нуџеим Џиханић,с.р. 
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На основу члана 23. Закона о 
Влади Босанско–подрињског кантона 
Горажде (“Службене новине Босанско 
–подрињског кантона Горажде” број: 
8/15) и Закона о извршењу Буџета 
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(“Службене новине Босанско–подрињ-
ског кантона Горажде” број: 3/16), а у 
складу са Програмом утрошка средст-
ава Министарства за борачка питања 
са економског кода 614300-Текући тра-
нсфери непрофитним организацијама 
(“Службене новине Босанско-подрињ-
ског кантона Горажде” број: 5/16), Вла-
да Босанско–подрињског кантона Гор-
ажде, на 73. редовној сједници, одржа-
ној дана 17.08.2016.године, д о н о с и:    
 
 

О Д Л У К У 
о суфинансирању обиљежавања 

„Дана отпора МЗ Прача“ 
 

Члан 1. 
 

Овом се Одлуком одобравју но-
вчана средства  у износу од 600,00 КМ 
за суфинансирање обиљежавања „Да-
на отпора МЗ Прача“: 
 

- цвијеће (10 букета x 30,00 КМ) изн-
ос од 300,00 КМ, 

- тевхид за погинуле борце износ од 
300,00 КМ. 

 

Члан 2. 
 

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

Члан 3. 
                                                                

За реализацију ове Одлуке зад-
ужује се Министарство за финансије 
Босанско-подрињског кантона Гораж- 
де, а средства уплатити носиоцу захтј- 
ева, Удружењу демобилисаних бораца 
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АРБиХ Општине Пале-Прача на жи-
рорачун: 1610300002520056, Раифаизен 
банка. 
 

Члан 4. 
 

Ова Одлука ступа на снагу дан-
ом објављивања на службеној табли 
Кантона, а накнадно ће да се објави у 
“Службеним новинама Босанско-под-
рињског кантона Горажде”. 
                                     

Број:03-14-1331/16    ПО ОВЛАШТЕЊУ ВЛАДЕ 

17.08.2016.године        М И Н И С Т А Р 
     Г о р а ж д е         Нуџеим Џиханић,с.р. 
 

738 
 

На основу члана 23. Закона о 
Влади Босанско-подрињског кантона 
Горажде („Службене новине Босанско-
подрињског кантона Горажде“, број: 
8/15) и на основу Споразума о суфи-
нансирању између Развојног програма 
Уједињених нација и Владе Босанско-
подрињског кантона Горажде број: 03-
14-94-1/16 од 14.04.2016. године, а у ск-
ладу са Програмом утрошка средстава  
Министарства за урбанизам, простор-
но уређење и заштиту околине са еко-
номског кода 615700 - Капитални тра-
нсфери међународним организација-
ма број:09-14-206-2/16 од 23.05.2016.го-
дине, Влада Босанско-подрињског кан-
тона Горажде, на 73. редовној сједни-
ци, одржаној дана 17.08.2016. године,  
д о н о с и: 
 
 

О Д Л У К У 
о плаћању друге уплате финансијског 
доприноса Владе Босансо-подрињског 
кантона Горажде за имплементацију 

пројекта БИХ10/00079758 “Зелени 
економски развој” и активности 

“Повећање енергетске ефикасности 
јавних објеката у Босанско-

подрињском кантону Горажде” 

09. септембар/рујан 2016. 
 
 

Члан 1. 
  

Овом се Одлуком одобрава пла-
ћању друге уплате финансијског доп-
риноса Владе Босансо-подрињског  ка-
нтона Горажде за имплементацију пр-
ојекта БИХ10/00079758 “Зелени еконо-
мски развој” и активности “Повећање 
енергетске ефикасности јавних објека-
та у Босанско-подрињском кантону 
Горажде” у укупном износу од 
50.000,00 КМ. 
 

Члан 2. 
 

Средства за реализацију актив-
ности из члана 1. ове Одлуке уплатиће 
се на жирорачуне Развојног програма 
Уједињених нација (УНДП), број рачу-
на: 502021000-03000651, трансакцијски 
број 161 000 000 000 0011,  код Раифаиз-
ен банке д.д., Змаја од Босне 1, 71000 
Сарајево, из Буџета Министарства за 
урбанизам, просторно уређење и заш-
титу околине Босанско-подрињског 
кантона Горажде са економског кода 
615700 – Капитални трансфери међу-
народним организацијама. 
 

Члан 3. 
 

За реализацију ове Одлуке заду-
жује се 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 бити об-
јављена у „Службеним новинама Боса-
нско-подрињског кантона Горажде“. 
 

Број:03-14-1330/16    ПО ОВЛАШТЕЊУ ВЛАДЕ 

17.08.2016.године        М И Н И С Т А Р 
     Г о р а ж д е         Нуџеим Џиханић,с.р. 



09. септембар/рујан 2016. 
 
 

739 
 

На основу члана 4. став 2. Зако-
на о министарским, владиним и друг-
им именовањима у Федерацији БиХ 
(,,Службене новине Федерације БиХ'' 
број:12/03, 34/03, 65/13), члана 3. Зако-
на о управљању привредним друштв-
има у надлежности Босанско-подрињ-
ског кантона Горажде (,,Службене но-
вине Босанско-подрињског кантона 
Горажде“, број: 8/05) и члана 23. Зако-
на о Влади Босанско-подрињског кан-
тона Горажде („Службене новине Бо-
санско–подрињског кантона Горажде“, 
број: 8/15), Влада Босанско–подрињск-
ог кантона Горажде, на 73. редовној сј-
едници, одржаној дана 17.08.2016.годи-
не, д о н о с и: 
 
 

О Д Л У К У 
о давању сагласности на Одлуку  
о именовању вршиоца дужности 
директора привредног друштва 
,,МЕСОПРОМЕТ’’ д.д. Горажде 

 
Члан 1. 

 

Овом Одлуком даје се сагласно-
ст на Одлуку о именовању вршиоца 
дужности директора привредног дру-
штва ,,МЕСОПРОМЕТ’’д.д.Горажде од 
21.06.2016. године, и то: 
 

мр.сци. Азра Зорлак, дипл.ецц. 
 

Члан 2. 
 

Вршилац дужности директора 
се именује на период од 90 (деведесет) 
дана, односно до коначног именовања. 
 

Члан 3. 
 

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

Број:03-05-1329/16    ПО ОВЛАШТЕЊУ ВЛАДЕ 

17.08.2016.године        М И Н И С Т А Р 
     Г о р а ж д е        Нуџеим Џиханић,с.р. 
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На основу члана 23. Закона о 
Влади Босанско-подрињског кантона 
Горажде („Службене новине Босанско-
подрињског кантона Горажде“, број: 
8/15), а у складу са Програмом утрош-
ка средстава Владе Босанско–подрињ-
ског кантона Горажде са  економског 
кода  614 300 - “Текући трансфери неп-
рофитним организацијама”, Влада Бо-
санско-подрињског кантона Горажде 
на 73. редовној сједници, одржаној да-
на  17.08.2016. године, д о н о с и: 
 
 

О Д Л У К У 
о одобравању новчаних средстава 

 

Члан 1. 
 

 Овом се Одлуком одобравају  
новчана средства, како слиједи: 
 

- Спортском фудбалском клубу “Ли-
беро” Горажде, у износу од 1.300,00 

КМ, за помоћ при суфинансирању 
одласка и боравка једног фудбале-
ра у камп Реал Мадрида. 
Средства уплатити на рачун број: 
141 525 532 000 8553, отворен код 
ББИ. 

 

- Мушком рукометном клубу “Гора-
жде” Горажде у износу од 500,00 

КМ, за трошкове обиљежавања Ме-
моријалног турнира “Мирсад Хур-
ић”. 
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Средства уплатити на рачун број: 
1610300002260096, отворен код Раи-
фаизен банке, филијала Горажде. 

 
Члан 2. 

 
 За реализацију Одлуке задужује 
се Министарство за финансије, а сред-
ства су планирана у Буџету Владе Бос-
анско-подрињског кантона Горажде 
на економском коду 614 300 - Текући 
трансфери непрофитним организаци-
јама. 
 

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:03-14-1341/16    ПО ОВЛАШТЕЊУ ВЛАДЕ                                                            

17.08.2016.године        М И Н И С Т А Р 
     Г о р а ж д е         Нуџеим Џиханић,с.р. 
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На основу члана 23. Закона о 
Влади Босанско-подрињског кантона 
Горажде (“Службене новине Босанско 
–подрињског кантона Горажде”, број: 
8/15), а у складу са Програмом утрош-
ка средстава Владе Босанско–подрињ-
ског кантона Горажде са економског 
кода 614200 - Текући трансфери поје-
динцима, Влада Босанско-подрињског 
кантона Горажде, на 73. редовној сјед-
ници, одржаној дана 17.08.2016.године,  
д о н о с и: 
 
 

О Д Л У К У 
о одобравању једнократних 

новчаних помоћи 

09. септембар/рујан 2016. 
 
 

Члан 1. 
 
 Овом се Одлуком одобравају је-
днократне новчане помоћи грађанима 
Босанско-подрињског кантона Гораж-
де којима су средства потребна због те-
шке социјално-материјале  ситуације и  
за трошкове лијечења, како  слиједи: 
  
1. Аземина Ковач у износу од 150,00 

КМ. 
Средства уплатити на рачун број: 
134-620-10007718-04, отворен ИНВЕ-
СТИЦИОНО-КОМЕРЦИЈАЛНЕ 
БАНКЕ Д.Д. ЗЕНИЦА; 

2. Адвија Ђозо у износу од 300,00 КМ. 

Средства уплатити на рачун број: 
1610300000000093 09-30-03883-1, отв-
орен код Раифаизен банке д.д.; 

3. Алмас Хајдаревић у износу од 
150,00 КМ. 
Средства уплатити на рачун број:  
1322602015934147, отворен код НЛБ 
банке. 

  
Члан 2. 

 
 За реализацију Одлуке задужује 
се Министарство за финансије, а сред-
ства обезбиједити из Буџета Владе Бо-
санско-подрињског кантона Горажде, 
економски код 614200 - Текући транс-
фери појединцима. 
 

Члан 3. 
 

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

Број:03–14-1326/16   ПО ОВЛАШТЕЊУ ВЛАДЕ 

17.08.2016.године       М И Н И С Т А Р 
     Г о р а ж д е        Нуџеим Џиханић,с.р. 
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На основу члана 23. Закона о 
Влади Босанско-подрињског кантона 
Горажде („Службене новине Босанско-
подрињског кантона Горажде“, број: 
8/15) и члана 46. Закона о извршењу 
Буџета Босанско-подрињског кантона 
Горажде за 2016.годину („Службене 
новине Босанско-подрињског кантона 
Горажде“, број: 03/16), Влада Босанско 
-подрињског кантона Горажде, на 74. 
редовној сједници, одржаној дана 02. 
09.2016.године, д о н о с и:  
 
 

О Д Л У К У 
о давању сагласности на Програм  
утрошка  средстава Министарства   

за  привреду Босанско – подрињског  
кантона  Горажде  за подршку 

унапређења  услуга  јавних  
предузећа са  подручја  Босанско-

подрињског кантона Горажде 
 за 2016.годину на економском коду 

614400 - Субвенције  јавним  
предузећима 

 

Члан 1. 
 

Овом Одлуком Влада Босанско-
подрињског кантона Горажде даје саг-
ласност на Програм утрошка средста-
ва Министарства за привреду Босанс-
ко-подрињског кантона Горажде за по-
дршку унапређења услуга јавних  пре-
дузећа са подручја Босанско-подрињ-
ског кантона Горажде за 2016.годину 
на економском коду 614400 – Субвен-
ције јавним предузећима  у износу од  
50.000 КМ. 

 

Члан 2. 
 

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

 
Члан 3. 

 

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

Број: 03-14-1395/16              П Р Е М И Ј Е Р 
02.09.2016.године     Емир Оковић,с.р. 
     Г о р а ж д е 

.............................. 
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На основу члана 46. Закона о 
извршењу Буџета Босанско-подрињск-
ог кантона Горажде за 2016.годину („Сл-

ужбе неновине Босанско-подрињског 
кантона Горажде“, број: 03/16), а у скл-
аду са одредбама Закона о буџетима 
Федерације БиХ, („Службене новине 
ФБиХ“, број: 19/06), Закона о систему 
државне помоћиу Босни и Херцегови-
ни („Службени гласник БиХ“, број: 
10/12) и на основу Стратегије развоја 
Босанско-подрињског кантона Гораж-
де за период 2016-2020. („Службене но-
вине Босанско-подрињског кантона Го-
ражде“, број: 4/16,), Министарство за 
привреду Босанско-подрињског канто-
на Горажде доноси: 
 
 

П Р О Г Р А М 
Утрошка средстава Министарства  
за привреду Босанско-подрињског 

кантона Горажде са економског кода 
614400 – Субвенције јавним 

предузећима 
 
НАЗИВ ПРОГАМА: 
 

Назив Програма је: „Програм  



Број 12 – страна 2466 
 
 
утрошка средстава Министарства за 
привреду за подршку унапређење ус-
луга јавних предузећа са подручја  Бо-
санско-подрињског кантона Горажде“ 
за 2016. годину са економског кода 614 
400 - Субвенције јавним предузећима. 
 
ПОДАЦИ О ПРОГРАМУ 
 
Период реализације Програма:            
01.01.2016 - 31.12.2016.  
 
Буџетска позиција:                Субвенције  
                                   јавним предузећима 
 
Економски код:                      614 400  
 
Укупна вриједност Програма:    
                                                       50.000 КМ 
 
Одговорно лице:         Мехо Машала 
 
Позиција одговорног лица:  Министар 
                                                       
Контакт лице за Програм:  
                                         Исмет  Омерагић 
 
Контакт-телефон:      +387-38-228-640  
 
Контакт е-маил: 
                  ismet.omeragic@bpkg.gov.ba и    
   
         melida.hadziomerovic@bpkg.gov.ba 
 
Интернет:        www.mp.bpkg.gov.ba 
 
 
1.     САГЛАСНОСТ НА ПРОГРАМ 
 

Сагласност на Програм, у скла-
ду са чланом 46. Закона о извршењу 
Буџета Босанско-подрињског кантона 
Горажде за 2016. годину („Службене 
новине Босанско-подрињског кантона  

09. септембар/рујан 2016. 
 

 
Горажде“, број:03/16), дала је Влада 
Босанско подрињског кантона Гораж-
де, Одлуком број: 03-14-1395/16 од 
02.09.2016. године.  
 
 
2.СВРХА  И ОПИС ПРОГРАМА 
 
2.1. Сврха Програма  
 

Сврха Програма је смањење ри-
зика од прекида водоснабдијевања ста-
новништва и привреде Општине Гора-
жде питком водом због дотрајалости и 
веома честих кварова на пумпном пос-
тројењу и потисном цјевоводу према 
резервоару у Горажду, које комунално 
предузеће „6. март“ д.о.о. Горажде не 
може санирати властитим средствима 
и средствима локалне заједнице без 
помоћи других нивоа власти. Такође, 
сврха Програма  је да пружи подршку 
ЈПРТВ Босанско-подрињског кантона 
Горажде у суфинансирању Пројекта 
„Израда докуменатарног филма веза-
ног за 20 година постојања Босанско-
подрињског кантона Горажде“. Сврха 
Програма је, такође, да у складу са чл-
аном 46. Закона о извршењу Буџета, 
осигура плански и транспарентан ут-
рошак средстава, одобрен на економ-
ском коду 614 400 (ХАП 001) – Субвен-
ције  јавним  предузећима, у складу са 
важећим законским прописима. 
 
2.2. Опис Програма 
 

Програм утрошка средстава Ми-
нистарства за привреду за подршку 
унапређења услуга јавних предузећа 
са подручја Босанско-подрињског кан-
тона Горажде за 2016.годину са еконо-
мског кода 614400 (ХАП 001) – Субвен-
ције јавним предузећима, односи се на  

mailto:ismet.omeragic@bpkg.gov.ba
mailto:melida.hadziomerovic@bpkg.gov.ba
http://www.mp.bpkg.gov.ba/
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суфинансирање активности ЈКП „6. 
март“ д.о.о. Горажде, везаних за сана-
цију примарног цјевовода од Фабрике 
воде према градском резервоару питке 
воде у Горажду. Већ дуже вријеме на 
овом цјевоводу се дешавају кварови зб-
ог чега грађани Горажда остају често 
без питке воде и ставара се одређена 
несигурност код редовног снабдијева-
ња питком водом, због тога је Програм 
за 2016.годину приоритетно фокусир-
ан на подршку Јавном комуналном 
предузећу са подручја општине Гора-
жде кроз суфинансирање наведених 
активности јер су јавна комунална пр-
едузећа са подручја Општине Фоча 
ФБиХ и Пале ФБиХ у 2015. години по-
могнута у суфинансирању својих при-
оритета у износима по 17.500 КМ. 
 

Такође, овај Програм предвиђа 
и суфинансирање Пројекта ЈПРТВ Бо-
санско-подрињског кантона Горажде 
„Израда документарног филма везан-
ог за 20 година постојања Босанско-по-
дрињског кантона Горажде“. Обзиром 
да је ријеч о изузетно захтјевном проје-
кту у професионалном, техничком и 
финансијском смислу, сама ЈПРТВ Бо-
санско-подрињског кантона Горажде 
не би могла реализовати овај пројекат 
без дијела средстава већих нивоа влас-
ти. 
 
 
3.    ОПШТИ И ПОСЕБНИ ЦИЉЕВИ 
       ПРОГРАМА 
 
3.1. Општи/основни циљ  

Програма 
 
Општи циљ Програма је пру-

жање подршке ЈКП „6. март“д.о.о. Го-
ражде у осигурању техничких и техно- 
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лошких стандарда у производњи и сн-
абдијебвању корисника питком водом 
са подручја Босанско-подрињског кан-
тона Горажде, као и подршка у реали-
зацији пружања услуга ЈПРТВ Босан-
ско-подрињског кантна Горажде гра-
ђанима Босанско-подрињског кантона 
Горажде. 
 
3.2. Посебни/специфични циљеви  

Програма 
 
Посебни циљеви Програма су: 
 

a) Подршка у набавци и санацији 
примарног цјевовода питке во-
де у Фабрици воде Витковићи; 
 

б) Подршка у реализацији пројекта  
“Израда докуменатарног филма 
везаноог за 20 година постојања 
Босанско-подрињског кантона 
Горажде”. 

       
Први посебан циљ је осигурање 

подршке ЈКП „6. март“д.о.о. Горажде у 
набавци приоритетне опреме и цјево-
вода, која се односи на санацију прим-
арног цјевовода у Фабрици воде у Ви-
тковићима с циљем пружања што ква-
литетнијег снабдијевања питком вод-
ом грађана Горажда. Овај цјевовод се 
налази у таквом стању да без његове 
поправке може доћи до проблема у ст-
абилном водоснабдијевању града Гор-
ажда. 

 
        Други посебан циљ Програма 
је пружање подршке ЈПРТВ Босанско-
подрињског кантона Горажде у Проје-
кту „Израда докуменатарног филма 
везаног за 20 година постојања Босан-
ско-подрињског кантона Горажде“. 
Овај филм је од изузетне важности за  
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грађане Босанско-подрињског кантона 
Горажде као трајни документ ретрос-
пективе и догађања на подручју Боса-
нско-подрињског кантона Горажде. 
 

Конкретна законска одредба из 
које произилазе наведени специфични 
циљеви је садржана у закону о Јавним 
предузећима ФБИХ („Службене нови-
не ФБиХ“, број: 8/05,81/08 и 22/09) и 
Стратегије развоја Босанско-подрињс-
ког кантона Горажде за период 2016-
2020.  („Службене новине Босанско-по-
дрињског кантона Горажде“, број:4/16) 
у дијелу стратешког циља бр.3. 
 
 
4. ПОТРЕБНА СРЕДСТВА  

ЗА ПРОВОЂЕЊЕ ПРОГРАМА 
 

Потребна средства за провође-
ње Програма дефинисана су Буџетом 
Министарства за привреду Босанско-
подрињског кантона („Службене нов-
ине Босанско-подрињског кантона Го-
ражде“, број: 03/16) на економском ко-
ду 614 400 – Субвенције јавним преду-
зећима у износу од 50.000 КМ. Износ 
планираних средстава за посебан циљ 
под тачком а) је 30.000 КМ, а за посе-
бан циљ под тачком б) је 20.000 КМ. 

 
У случају потребе, Министарст-

во за привреду Босанско-подрињског 
кантона Горажде може направити ре-
дистрибуцију средстава са једног на 
други посебан циљ у износу од 10% од 
износа средстава утврђених Програм-
ом. Додјела средстава ће се вршити пу-
тем јавног позива који ће бити  на РТВ 
Босанско-подрињског кантона Гораж-
де, на веб-страници Владе Босанско-
подрињског кантона Горажде и на ог-
ласним таблама Владе Босанско-под- 
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рињског кантона Горажде и Министа-
рства за привреду Босанско-подрињск-
ог кантона Горажде. 
 
 
5.   КРИТЕРИЈИ ЗА РАСПОДЈЕЛУ  
      СРЕДСТАВА 
 
5.1. Општи услови и посебни услови 

 
 Расподјела средстава врши се 
додјелом државне помоћи ЈКП „6. ма-
рт“д.о.о. Горажде, која може бити до-
дијељена једном или више пута у ск-
ладу са одредбама овог Програма. 
 
 Расподјела средстава вршиће се 
на основу јавног позива у складу са од-
редбама овог Програма. Коначне Одл-
уке о додјели државне помоћи корис-
ницима средстава из овог Програма 
доноси Влада Босанско-подрињског 
кантона Горажде. Након прихватања 
приједлога одлуке о одобравању захтј-
ева за исплатом средстава од стране 
Владе Босанско-подрињског кантона 
Горажде, захтјев је одобрен и Минис-
тарство за привреду доставља захтјев 
за плаћање Министарству за финанси-
је. Прије достављања захтјева Минис-
тарству за финансије, министар за пр-
ивреду закључује уговор о кориштењу  
средстава са представницима јавних 
предузећа.  
 
Општи услови за расподјелу средстава 
 
 У имплементацији Програма 
примјењиваће се процедуре које омо-
гућавају равноправно учествовање у 
Програму јавних предузећа која куму-
лативно испуњавају сљедеће опште ус-
лове: 
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1. да су регистрована као јавна преду-

зећа у складу са одредбама  Закона 
о јавним предузећима (“Службене 
новине ФбиХ”,број: 8/05,81/08 и 
22/09); 

2. да имају регистрацију и сједиште 
на простору Босанско-подрињског 
кантона Горажде, 

3. да обављају дјелатност на простору 
Босанско-подрињског кантона Го-
ражде,  

4. да се не налазе у процесу стечаја 
или ликвидације или блокаде рач-
уна, 

5. да немају неизмирених обавеза за 
порезе и доприносе, осим обавеза 
које су обухваћене уговором о реп-
рограмирању обавеза, 

6. да су регистрована минимално 2 
године од дана подношења апли-
кације за учествовање у Програму, 

7. да су доставили извјештај о утрош-
ку средстава из протекле године 
(уколико су добијали средства). 

 
Апликанти ће своје апликације, 

односно приједлоге пројеката достав-
љати након објаве  јавног позива путем 
РТВ Босанско-подрињског кантона Го-
ражде након истека задњег дана објаве 
у датом року. 
 

Подношење приједлога проје-
ката врши се искључиво на апликаци-
оном обрасцу пројекта Министарства 
за привреду Босанско-подрињског ка-
нтона Горажде, који ће се објавити на 
веб-страници Владе Босанско-подрињ-
ског кантона Горажде и Министарства 
за привреду Босанско-подрињског ка-
нтона Горажде, а уједно ће бити и пр-
илог овом Програму. 

 
Провођење Програма у 2016.го- 
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дини почиње од давања сагласности 
Владе Босанско-подрињског кантона 
Горажде и трајаће до 31.12.2016.године. 
Крајњи рок за достављање пројеката  у 
2016.години је 04.11.2016.године.  
 
Евалуација за достављење приједлоге 
пројеката 
 

За провођење процеса селекци-
је и евалуације Министарство за прив-
реду Босанско-подрињског кантона 
Горажде формира комисију. Комисија 
за достављање апликација разматра и 
евалуира апликације у периоду од ма-
ксимално 30 дана од завршетка адми-
нистративне провјере.   
 

Евалуација апликација се пров-
оди на основу административне пров-
јере пројектне документације из које 
ће се евидентирати индикатори: ква-
литет урађеног пројекта, циљеви кроз 
реализацију пројекта (производни или 
администаративни), број упослених у 
јавним предузећима и специфичност 
кориштења услуга или радова. Коми-
сија ће процјењивати вриједност горе 
наведених индикатора и о томе дати 
коначну оцјену. 
 

Приоритет код доставе пријед-
лога пројеката ће се дати јавном пред-
узећу за учествовање у Програму које 
врши набавку уређаја и опреме које 
омогућавају ефикасније и стабилније 
пружање постојећег нивоа услуга јав-
них предузећа. 
 
 
6. КОРИСНИЦИ СРЕДСТАВА 
 

Корисници  средстава  су ЈКП  
„6. март“ д.о.о. Горажде и ЈП „РТВ  
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БПК“ Горажде јер су јавна комунална 
предузећа са подручја Општине Фоча 
ФБиХ и Пале ФБиХ у 2015.години по-
могнута у суфинансирању својих при-
оритета у износима од по 17.500 КМ. 
 
 
7.   ПОТРЕБАН БРОЈ РАДНИКА  
      ЗА ПРОВОЂЕЊЕ ПРОГРАМА  
      И МОНИТОРИНГ 
 

За провођење Програма надле-
жни су запослени у Министарству за 
привреду Босанско-подрињског-кант-
она Горажде и Програм не захтјева ан-
гажовање додатних радника на про-
вођењу Програма.  
 
Мониторинг се проводи са циљем ут-
врђивања да ли се имплементација по-
држаних активности проводи у складу 
са Одлуком о додјели средстава и у ск-
ладу са одредбама овог Програма. У  
циљу  осигурања  процјене  резултата, 
одабрани корисници су дужни након 
утрошка одобрених средстава доста-
вити Министарству за привреду Боса-
нско-подрињског кантона Горажде из-
вјештај о утрошку средстава и прове-
деним  активностима које су одобрене 
за финансирање из Програма.   Форма  
и садржај извјештаја о утрошку  средс-
тава ће бити достављена свим корис-
ницима  средстава који ће уз прилоге у 
виду (рачуна, уплатница, извода из ба-
нака, уговора) бити достављени Ми-
нистарству за привреду Босанско-под-
рињског кантона Горажде. 
 
Надзор реализације Програма врши 
Министарство за привреду Босанско-
подрињског кантона Горажде. 
 

У случају да резултати монито- 
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ринга укажу на значајан заостатак у 
испуњавању уговорених обавеза, Мин-
истарство за привреду Босанско-под-
рињског кантона Горажде предлаже 
Влади Босанско-подрињског кантона 
Горажде доношење Одлуке о поврату 
додјељене државне помоћи или преус-
мјеравање у складу са одредбама прог-
рама.   
 
 
8. ПРОЦЈЕНА РЕЗУЛТАТА 
 

Реализацијом Програма очекује 
се остваривање конкретних резултата 
од стране апликаната којима су одоб-
рена средства и то: 
 

- Рјешење проблема који омогућава 
сигуран и редован рад у пружању 
услуга грађанима Општине Гораж-
де у систему водоснабдијевања. 

 

- Осигурање бољхих услова рада на 
побољшању услуга јавног предузе-
ћа и унапређењу ссистема пружа-
ња услуга који обезбјеђује већи сте-
пен задовојстава корисника услуга 
јавних предузећа у виду ефикасни-
јег пословања, проширења и побо-
љшања квалитета услуга ЈКП „6. 
март“ и ЈП „РТВ БПК“Горажде. 

 
 
9.   ПРОЦЈЕНА НЕПРЕДВИЂЕНИХ  
      РАСХОДА И РИЗИКА   
 

Непредвиђени расходи самим 
Програмом могу се појавити само као 
резултат промјена унутар интерне ст-
руктуре самог Програма, али не и до 
повећања укупних непредвиђених ра-
схода Програма. Како би се смањили 
ризици у процесу имплементације Пр-
ограма, уведене су новине и у процесу  
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селекције и мониторигу активности 
које су подржане у оквиру овог Прог-
рама. Новине се односе на омогућава-
ње службеницима теренске посјете и 
прикупљања додатних информација 
неопходних за процес селекције те мо-
ниторинг у току саме имплементације 
активности и мјера које су подржане 
овим Програмом. 
 

Апликанти су дужни планира-
ти одговарајуће мјере које ће подузети 
у случају остваривања ризика који мо-
гу утицати на остваривање циљева и 
резултата који су предвиђени у актив-
ностима и мјерама за које су добили 
подршку из овог Програма. 
 

Број: 04-14-1310-2/16        М И Н И С Т А Р                                                                     
07.09.2016.године             Мехо Машала,с.р. 
     Г о р а ж д е 
 

743 
 

На основу члана 23. Закона о 
Влади Босанско-подрињског кантона 
Горажде („Службене новине Босанско-
подрињског кантона Горажде“, број: 
8/15), чланова 57. и 58. Закона  о вода-
ма Босанско-подрињског кантона Го-
ражде („Службене новине Босанско-
подрињског кантона Горажде“ број: 
6/10) и члана 46. Закона о извршењу 
Буџета Босанско-подрињског кантона 
Горажде за 2016. годину („Службене 
новине Босанско-подрињског кантона 
Горажде“, број: 3/16), на приједлог 
Министарства за привреду Босанско-
подрињског кантона Горажде, Влада 
Босанско-подрињског кантона Гораж-
де, на 74. редовној сједници, одржаној 
дана 02.09. 2016.године,  д о н о с и: 
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О  Д  Л  У  К  У 
о усвајању Програма утрошка 

средстава Министарства за привреду 
Босанско-подрињског кантона 

Горажде са економског кода  615 100 - 
Капитални трансфери другим 

нивоима власти (водне накнаде) 
„План и програм  утрошка средстава 

у сектору водопривреде  
за 2016. годину“ 

 
Члан 1. 

 
         Овом се Одлуком усваја Прогр-
ам утрошка средстава Министарства 
за привреду Босанско-подрињског ка-
нтона Горажде са економског кода  615 
100 - Капитални трансфери другим 
нивоима власти (водне накнаде) - „Пл-
ан и програм утрошка средстава у сек-
тору водопривреде за 2016. годину“, 
утврђених у Буџету Министарства за 
привреду Босанско-подрињског канто-
на Горажде за 2016. годину, у укупн-
ом износу од 210.000,00  КМ. 
 

Члан 2. 
 

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

 
Члан 3. 

 

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

Члан 4. 
 

           Ова Одлука ступа на снагу  дан- 
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ом објављивања на службеној огласној 
табли Босанско-подрињског кантона 
Горажде, а накнадно ће се објавити у 
„Службеним новинама Босанско-под-
рињског  кантона  Горажде“. 
                                             

Број:03-14-1392/16               П Р Е М И Ј Е Р                                                                        
02.09.2016.године              Емир Оковић,с.р. 
     Г о р а ж д е 

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

743а) 
 

У складу са члановима 57. и 58. 
Закона о водама Босанско-подрињског 
кантона Горажде („Службене новине 
Босанско-подрињског кантона Гораж-
де“, број: 6/10), а у вези са чланом 178. 
став 2. Закона о водама („Службене но-
вине ФБиХ“, број: 70/06) и члановима 
46. и 51. Закона о извршењу Буџета Бо-
санско-подрињског кантона Горажде 
за 2016.годину (“Службене новине Бос-
анско-подрињског кантона Горажде“, 
број: 3/16), на приједлог Министарст-
ва за привреду Босанско-подрињског 
кантона Горажде, Влада Босанско-под-
рињског кантона Горажде, д о н о с и: 

 
 

П Р О Г Р А М 
утрошка средстава Министарства  
за привреду Босанско-подрињског 

кантона Горажде за 2016. годину  
са економског кода 615 100 - 

Капитални трансфери другим 
нивоима власти (водне накнаде) 

План и Програм утрошка средстава  
у сектору водопривреде  

за 2016. годину 
 
 
1.   НАЗИВ ПРОГРАМА 
 

Назив Програма је: “Програм 
утрошка средстава Министарства за  
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привреду Босанско-подрињског канто-
на Горажде са економског кода 615 100 
– Капитални трансфери другим ниво-
има власти (водне накнаде)” - План и 
програм утрошка средстава у сектору 
водопривреде за 2016. годину (у даљ-
ем тексту: Програм). 
 
 
ПОДАЦИ О ПРОГРАМУ 
 
Период реализације Програма:  
                     05.09.2016 - 31.12.2016.   
 
Буџетска позиција:                          17-171 
 
Економски код:       615 100   Капитални 
трансфери другим нивоима власти 
(водне  накнаде)  
 
Укупна вриједност Програма:   
                                                     210.000 КМ 
 
Одговорно лице:         Мехо Машала 
 
Позиција одговорног лица:  Министар 
 
Контакт лице за Програм: 
                              Меџида Рашчић 
 
Контакт-телефон:       +387 38 228 256 
 
Контакт е-маил:   privreda@bpkg.gov.ba 
 
Интернет:        www.mp.bpkg.gov.ba 
 
 
УСВАЈАЊЕ ПРОГРАМА 
 
        План и програм утрошка сред-
става у сектору водопривреде за 2016. 
годину, у складу са чланом  57. Закона 
о водама Босанско-подрињског канто-
на Горажде (“Службене новине Босан- 

mailto:privreda@bpkg.gov.ba
http://www.mp.bpkg.gov.ba/
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ско-подрињског кантона Горажде”, бр-
ој: 6/10) и чланом 46. Закона о изврше-
њу Буџета Босанско-подрињског кан-
тона Горажде за 2016. годину (“Служб-
ене новине Босанско-подрињског кан-
тона Горажде“, број: 3/16), је усвојила 
Влада Босанско-подрињског кантона 
Горажде Одлуком број: 03-14-1392/16 
од 02.09.2016. године. 
 
 
2.    СВРХА И ОПИС ПРОГРАМА                                                              
 
2.1. Сврха Програма 
 
         Сврха овог Плана и програма је 
да осигура намјенски, плански и тран-
спарентан утрошак средстава одобре-
них на економском коду 615 100  – Ка-
питални трансфери другим нивоима 
власти (водне накнаде), у складу са 
Законом о извршењу Буџета Босанско-
подрињског кантона Горажде за 2016. 
годину (“Службене новине Босанско-
подрињског кантона Горажде“, број: 
3/16), у циљу унапређења водопривр-
едне инфраструктуре на подручју Бо-
санско-подрињског кантона Горажде.                                                                             
 
2.2. Опис Плана и програма  
 
         План и програм утрошка сре-
дстава у сектору водопривреде за 2016. 
годину дефинише његове битне елем-
енте и то опште и посебне циљеве, кр-
итерије за расподјелу средстава, потре-
бна средства, кориснике средстава, на-
мјену утрошка средстава, процјену ре-
зултата који ће се остварити те проц-
јену непредвиђених расхода и издата-
ка. 
 

Послови који су према одредба-
ма Закона о водама Босанско-подрињ- 
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ског кантона Горажде и федералног 
Закона о водама стављени у надлежно-
ст кантона и општина финансирају се 
из сљедећих извора: 
 

- дијела средстава прикупљених по 
основу водних накнада и закупа ја-
вног водног добра на површинск-
им водама I категорије, која по чл-
ану 177. став 1. федералног Закона 
припадају кантону, 

- прихода по основу закупа јавног 
водног добра на површинским во-
дама II категорије, 

- Буџета Кантона и буџета општина, 
- кредитних средстава, 
- средстава осигураних посебним за-

коном, 
- донација  и осталих средстава у ск-

ладу са законом. 
  
          Кориштење средстава из прет-
ходног става прописано је чланом 57. 
Закона о водама Босанско-подрињског 
кантона Горажде у складу са годишњ-
им планом и програмом који на при-
једлог Министарства за привреду дон-
оси Влада Босанско-подрињског кант-
она Горажде.  
 

           Чланом 177. Закона о водама 
(„Службене новине ФБиХ“, број:70/06)  
прописана је расподјела прихода  ост-
варених по основу општих и посебн-
их водних накнада и прихода  прикуп-
љених на основу закупа јавног водног 
добра на површинским водама I кате-
горије  на  сљедећи  начин: 
 

- надлежној  Агенцији  за  воде ...40% 
- у  корист  Буџета  Кантона.......45% 
- у корист Фонда за заштиту  околи-

ша Федерације БиХ......................15% 
 
          Приходи од закупа јавног водн- 
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ог  добра  на  површинским  водама  II 
категорије  у  цијелости  припадају  Бу-
џету  Кантона.  
 
          Према наведеним одредбама  
Закона, ови приходи се користе за су-
финансирање изградње и одржавања 
водних објеката (заштитни објекти, об-

јекти за одводњавање, објекти за иско-
риштавање вода: за водоснабдијевање 
и за наводњавање и објекти за  зашти-
ту вода од загађивања), као и остале  
активности везане за послове управља-
ња водама (израда техничке докумен-
тације, подлога за издавање  концесија  
и  друго). 

 
ПРЕГЛЕД ПРИХОДА ОСТВАРЕНИХ ОД ВОДНИХ НАКНАДА  

ПО ВРСТАМА И ОПШТИНАМА У 2015. ГОДИНИ 
 

Табела 1. 

РЕДНИ 
БРОЈ 

ОПШТИНА 

ОПШТА 
ВОДНА 

НАКНАДА 
(КМ) 

ПОСЕБНЕ 
ВОДНЕ 

НАКНАДЕ 
(КМ) 

УКУПНО 
(КМ) 

 
1. 

 
ГОРАЖДЕ 
 

 
83.129,59 

 
88.705,65 

 
171.835,24 

 
2. 

 
ФОЧА ФБИХ 
 

 
1.911,24 

 
 3.730,75 

 
  5.641,99 

 
3. 

 
ПАЛЕ ФБИХ 
 

 
  884,99 

 
 2.933,32 

 
            3.818,31 

 
                      У К У П Н О: 
                                        

 
     85.925,82 

 
95.369,72 

 
        181.295,54 

 
 

3. ОПШТИ И ПОСЕБНИ ЦИЉЕВИ 
 

         Поред законског основа, општи 
и посебни циљеви Плана и програма 
су обухваћени Стратегијом развоја Бо-
санско-подрињског кантона Горажде 
за период 2016-2020. година („Службе-
не новине Босанско-подрињског кан-
тона Горажде“, број: 4/16) стратешким 
циљем 3: „Осигурати одрживо управ-
љање околишем и природним ресурс-
има те јачати комуналне инфраструк-
турне капацитете у Кантону“, кроз мј-
еру 3.2.1: „Изградња и реконструкција 

инфраструктуре за водоснабдијевање, 
канализацију, отпадне и оборинске во-
де“. 
 
3.1.  Општи/основни циљ Програма 
         

Општи (основни) циљеви Пла-
на и програма су: 
 

- Намјенски утрошак остварених 
прихода од водних накнада кр-
оз суфинансирање пројеката 
изградње, реконструкције, одр-
жавања водних објеката и уређ- 
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ења водотока II категорије,  које 
кандидују и реализују општине 
у саставу Босанско-подрињског 
кантона Горажде, јавна комуна-
лна предузећа којима су општи-
не у саставу Босанско-подрињс-
ког кантона Горажде пренијеле 
право управљања, одржавања и 
кориштења водним објектима, 
а за које морају претходно при-
бавити сагласност и мишљење 
општине, као и остале активно-
сти везане за послове управља-
ња водама.      

 
3.2. Посебни/специфични циљеви 

Програма 
 

План и програм садржи посеб-
не (специфичне) циљеве у оквиру кој-
их ће се пружати подршка корисници-
ма Програма.  
 

Посебни/специфични циљеви 
Плана и програма су: 
 

- Развој и унапређење водне ин-
фраструктуре кроз суфинанси-
рање пројеката, 

- Пружање подршке мјерама које 
доприносе развоју водопривре-
де кроз израду техничке доку-
ментације, 

- Побољшање услова живота и 
стандарда становништва (редо-
вно и квалитетно водоснабдије-
вање, заштита од штетног дјел-
овања вода, кориштење водото-
ка за потребе туризма и произ-
водњу електричне енергије, за-
штита од поплава, заштита вода 
од загађења, уређење водотока, 
заштита околиша). 
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4. ПОТРЕБНА СРЕДСТВА  

ЗА ПРОВОЂЕЊЕ ПРОГРАМА 
 
         Укупан износ средстава утврђе-
них на економском коду 615 100  - Ка-
питални трансфери другим нивоима 
власти (водне накнаде) Буџета Мини-
старства за привреду Босанско-подри-
њског кантона Горажде за 2016. годину 
је 320.000,00 КМ, а утрошак средстава 
обезбиједиће се кроз два програма ка-
ко слиједи: 
 

- 110.000,00 КМ које је „Агенција 
за водно подручје ријеке Саве“ 
Сарајево намјенски пренијела 
Влади Босанско-подрињског ка-
нтона Горажде за радове укла-
њања наплавина из корита ри-
јеке Дрине, на дионици од Мос-
та Алије Изетбеговића до Баћа-
нског моста, у складу са Одлук-
ом о преносу инвеститорске фу-
нкције и Уговором о намјенск-
ом преносу средстава и 

- 210.000,00 КМ за израду годиш-
њег Плана и програма утрош-
ка средстава у сектору водоп-
ривреде за 2016. годину. 
 

        Потребна средства за провође-
ње Плана и програма утрошка сред-
става у сектору водопривреде за 2016. 
годину планирана су у укупном изно-
су од 210.000,00 КМ на економском ко-
ду 615 100 – Капитални трансфери др-
угим нивоима власти (водне накнаде) 
Буџета Министарства за привреду Бо-
санско-подрињског кантона Горажде  
за 2016. годину („Службене новине Бо-
санско-подрињског кантона Горажде“, 
број: 3/16). 
 
 
 



Број 12 – страна 2476 
 
 
5. КРИТЕРИЈИ ЗА РАСПОДЈЕЛУ 

СРЕДСТАВА 
 

5.1.  Општи услови и посебни услови 
 

          Општи услови омогућавају уче-
шће локалних заједница и јавних ком-
уналних предузећа којима су општине 
у саставу Босанско-подрињског канто-
на Горажде пренијеле право управља-
ња, одржавања и кориштења водним 
објектима, као корисника средстава - 
Општи услови за учешће апликаната у 
Плану и програму утрошка средстава 
у сектору водопривреде за 2016. годи-
ну су: 
 

- да су корисници средстава нам-
јенски утрошили и оправдали 
додијељена средства из претход-
не године, 

- да се ради о приоритетима лок-
алне заједнице, што својом изјав-
ом и образложењем потврђују 
начелници општина, 

- да корисници средстава имају 
израђену инвестиционо-технич-
ку  документацију, предмјер и 
предрачун радова те конструк-
цију финансирања пројекта, ук-
олико аплицирају за извођење 
радова по предложеном пројек-
ту или пројектни задатак уколи-
ко аплицирају за израду техни-
чке документације, 

- да корисници средстава прове-
ду тендерску процедуру за изво-
ђење радова или израду технич-
ке документације и закључе уго-
воре са најповољнијим понуђа-
чима, 

- да се реализацијом наведених 
активности постигну највећи 
ефекти на подручју општине 
гдје се реализују.  
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5.2.   Критерији за расподјелу 
         
         Рангирање приоритетних пројек-
ата за План и програм утрошка сред-
става у сектору водопривреде за 2016. 
годину, које кандидују општине и пра-
вни субјекти/јавна комунална преду-
зећа којима су општине својом одлук-
ом повјериле управљање водним об-
јектима  ће се извршити на основу сље-
дећих критерија:  
 

- испуњавање општих услова за 
учествовање у Програму,  

- пројекти чијом се реализацијом 
постижу највећи ефекти на по-
дручју гдје се реализују, 

- пројекти који су у фази реализ-
ације (раније започети) и могу-
ћност окончања пројекта, 

- пројекти за које постоји власти-
то или учешће из других изво-
ра финансирања, 

- оправданост и хитност извође-
ња радова или израде техничке 
документације. 

 

5.3.   Начин расподјеле средстава 
 

            Средства одобрена Буџетом Бо-
санско-подрињског кантона Горажде 
за 2016. годину („Службене новине Бо-
санско-подрињског кантона Горажде“, 
број: 3/16), распоређиваће се по овом 
Програму који на приједлог Министа-
рства за привреду усваја Влада Босан-
ско-подрињског кантона Горажде, у 
складу са чланом 57. Закона о водама 
Босанско-подрињског кантона Гораж-
де (“Службене новине Босанско-под-
рињског кантона Горажде”, број:6/10),  
члановима 46. и 51. Закона о изврше-
њу Буџета Босанско-подрињског кант-
она Горажде за 2016. годину („Службе-
не новине Босанско-подрињског кант- 
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она Горажде“, број: 3/16) и у складу са 
Законом о јавним набавкама у дијелу 

Програма који се односи на израду те-
хничке документације. 
            Приликом расподјеле средстава 
од водних накнада уважена је специ-
фичност Босанско-подрињског канто-
на Горажде у чијем саставу се налазе 
општина Горажде, као најразвијенија 
и најнасељенија општина са властитим 
приходима, и општине Пале ФБиХ и 
Фоча ФБиХ, као неразвијене општине.  
Обзиром на остварене приходе опш-
тина по основу водних накнада датих 
у Табели 1. овог Програма, приликом 
расподјеле средстава кориштен је при-
нцип равноправности становништва 
свих локалних заједница у рјешавању 
приоритетних потреба у области водо-
привреде. 
           Средства планирана на економ-
ском коду 615 100 – Капитални транс-
фери другим нивоима власти (водне 
накнаде) распоредиће се за суфинан-
сирање/финансирање изградње и од-
ржавања водних објеката (објекти за 
искориштавање вода - водоснабдијева-
ње, објекти за заштиту вода, заштитни 
објекти) и остале активности везане за 
послове управљања водама (израда те-
хничке документације) у омјеру: опш-
тина Горажде до 80.000,00 КМ, општи-
не Пале ФБиХ и Фоча ФБиХ до 
40.000,00 КМ и јавна комунална преду-
зећа којима су општине у саставу Бо-
санско-подрињског кантона Горажде 
пренијеле право управљања, одржава-
ња и кориштења водним објектима до 
50.000,00 КМ. 
 
5.4. Кандидовање приједлога проје- 
       ката и захтјева за средствима 
 
         Право на средства по овом Пл- 
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ану и програму имају општине у сас-
таву Босанско-подрињског кантона Го-
ражде и јавна комунална предузећа 
којима су општине у саставу Босанско-
подрињског кантона Горажде својом 
Одлуком пренијеле право управљања, 
одржавања и кориштења водним обје-
ктима, по принципу исказаних прио-
ритета у рјешавању основних потреба 
у области водопривреде, достављених 
на захтјев Министарства за привреду 
Босанско-подрињског кантона Гораж-
де, а у намјене дефинисане чланом 57. 
став 1. тачке б) и ц) Закона о водама 
Босанско-подрињског кантона Гораж-
де („Службене новине Босанско-под-
рињског кантона Горажде“, број:6/10), 
а у вези са чланом 178. став 2. Закона о 
водама (“Службене новине Федераци-
је Босне и Херцеговине”, број: 70/06). 
        Одржан је заједнички састанак 
са представницима све три општине у 
саставу Кантона, у циљу утврђивања 
стварних и приоритетних потреба ло-
калних заједница у сектору водоприв-
реде и донесени закључци да се сред-
ства од водних накнада у 2016. Години 
користе за сљедеће намјене:  
 

- суфинансирање/финансирање 
изградње, реконструкције, сан-
ације и одржавања водних об-
јеката (објекти за искориштава-
ње вода-водоснабдијевање, обје-
кти за заштиту вода, заштитни 
објекти) 

- остале активности везане за по-
слове управљања водама – изра-
да техничке документације.  
 

        Министарство за привреду Бо-
санско-подрињског кантона Горажде 
је, у циљу израде овог Програма, упу-
тило општинама позив за достављање 
захтјева са приједлогом приоритетних  
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пројеката за суфинансирање/финан-
сирање у 2016. години на апликацион-
ом образцу „Основни подаци о проје-
кту“ који садржи: назив пројекта, кра-
так опис пројекта или техничке доку-
ментације, очекиване ефекте након ре-
ализације пројекта, степен спремности 
пројекта за реализацију, степен реали-
зације и могућност окончања пројекта, 
тачну или оријентациону предрачунс-
ку вриједност радова или услуга са пр-
иједлогом конструкције финансира-
ња, да ли је пројекат предвиђен у бу-
џету општине за 2016. годину и остале 
битне податке и информације о проје-
кту или техничкој документацији. 
          Рангирање и одабир приорите-
тних пројеката за План и програм утр-
ошка средстава водних накнада у 2016. 
години, општине ће извршити на осн-
ову наведених критерија и доставити 
Министарству документацију – захтјев 
са попуњеним „ОПП“ образцем са ут-
врђеним приоритетним пројектом или 
захтјевом за израду техничке докумен-
тације. 
 Право кандидовања пројеката, 
односно подношења захтјева за сред-
ства по овом Програму, имају и јавна 
комунална предузећа на простору Бо-
санско-подрињског кантона Горажде, 
којима је својом одлуком општина пов-
јерила управљање и одржавање водн-
их објеката. Правни субјекти којима је 
повјерено управљање и одржавање во-
дним објектима могу кандидовати пр-
ојекте који су везани за санацију и од-
ржавање секундарне водоводне и ка-
нализационе мреже, а да за исти прет-
ходно прибаве неопходне сагласности 
и мишљења општине која им је повје-
рила водне објекте на управљање и 
одржавање.  
          Министарство је у План и про- 
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грам утрошка средстава водних накна-
да у  сектору водопривреде у 2016. го-
дини уврстило приоритетне пројекте 
према захтјеву општина, у висини мак-
симално планираних средстава, а сре-
дства ће се одобравати у складу са ди-
намиком остварених прихода по осно-
ву водних накнада, одлуком о одобра-
вању средстава и уговором о финанси-
рању/суфинансирању између Минис-
тарства и крајних корисника. У случа-
ју мање расположивих средстава од за-
хтјева за пројекате, са одговорним пре-
дставницима корисника средстава утв-
рдиће се дио активности из пројекта 
који ће се финансирати из средстава 
водних накнада.  
           Министарство за привреду Бос-
анско-подрињског кантона Горажде ће 
доставити Влади Босанско-подрињск-
ог кантона Горажде приједлоге одлука 
о одобравању средстава за суфинанси-
рање/финансирање одређеног пројек-
та општина или за израду техничке 
документације. 
         На основу приједлога Министа-
рства за привреду Босанско-подрињск-
ог кантона, Влада Босанско-подрињск-
ог кантона Горажде доноси појединач-
не одлуке о одобравању новчаних сре-
дстава, након чега ће Министарство за 
привреду или Влада Босанско-подри-
њског кантона Горажде, у зависности 
од висине средстава, са корисницима 
средстава закључити уговоре о суфи-
нансирању/финансирању одобрених 
пројеката и вршењу услуга израде пр-
ојектне документације, којима ће бити 
прецизиран начин и динамика кори-
штења одобрених средстава те надзор 
над утрошком истих у намијењене св-
рхе. 
        Након доношења одлука о одо-
бравању новчаних средстава од стране  
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Владе Босанско-подрињског кантона 
Горажде, захтјев за плаћање са прате-
ћом документацијом се доставља Мин-
истарству за финансије. 
         У циљу проведбе законских од-
редби, као и стратешког циља 3: „Оси-
гурати одрживо управљање околиш-
ем и природним ресурсима те јачати 
комуналне инфраструктурне капац-
итете у Кантону“, кроз мјеру 3.2.1: 
„Изградња и реконструкција инфра-

структуре за водоснабдијевање, кана-
лизацију, отпадне и оборинске во-
де“, дефинисаних Стратегијом разво-
ја Босанско-подрињског кантона Го-
ражде за период 2016-2020.година („Сл-
ужбене новине Босанско-подрињског 
кантона Горажде“, број: 4/16), Минис-
тарство за привреду Босанско-подри-
њског кантона Горажде, предлаже сље-
дећи: 

 
ПЛАН УТРОШКА СРЕДСТАВА У 2016. ГОДИНИ 

 
Табела 2. 

КОРИСНИК 
СРЕДСТАВА 

(Економски код: 
615 100) 

АКТИВНОСТИ КОЈЕ СЕ 
ФИНАНСИРАЈУ/СУФИНАНСИРАЈУ 

ПЛАНИРАНИ 
УТРОШАК СРЕДСТАВА 

(КМ) 

Општина 
Горажде 

 Изградња водних објеката  (објекти за 
искориштавање вода-водоснабдијевање, 
објекти за заштиту вода, заштитни вод-
ни објекти, водни објекти за одводњава-
ње)  

 остале активности везане за послове 
управљања водама и водним објектима 
(израда инвестионо-техничке докумен-
тације) 

до 80.000,00 
 

Општина Пале 
ФБиХ 

 Изградња водних објеката (објекти за 
искориштавање вода-водоснабдијевање, 
објекти за заштиту вода, заштитни вод-
ни објекти, водни објекти за одводњава-
ње)  

 остале активности везане за послове 
управљања водама и водним објектима 
(израда инвестионо-техничке докумен-
тације) 

до 40.000,00 
 
 

Општина Фоча 
ФБиХ 

 Изградња водних објеката  (објекти за 
искориштавање вода-водоснабдијевање, 
објекти за заштиту вода, заштитни вод-
ни објекти, водни објекти за одводњава-
ње)  

 остале активности везане за послове 
управљања водама и водним објектима 
(израда инвестионо-техничке докумен-
тације) 

до 40.000,00 
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Јавна 
комунална 
предузећа 

●    Санација секундарне водоводне и    
      канализационе мреже  

до 50.000,00 

                                         
                                        У К У П Н О:                               

 
до 210.000,00 

 
 
 

6. КОРИСНИЦИ СРЕДСТАВА 
 

       Корисници средстава одобрен-
их према овом Плану и програму су 
општине у саставу Босанско-подрињ-
ског кантона Горажде и јавна комуна-
лна предузећа којима су општине у са-
ставу Босанско-подрињског кантона 
Горажде пренијеле право управљања, 
одржавања и кориштења водним обје-
ктима који ће реализовати одобрене 
пројекте, а крајњи корисници средста-
ва су грађани Босанско-подрињског 
кантона Горажде. 
 
7.  ПОТРЕБАН БРОЈ РАДНИКА  
     ЗА ПРОВОЂЕЊЕ ПРОГРАМА  
     И МОНИТОРИНГ 
 

За провођење Програма су над-
лежни запослени у Министарству за 
привреду, Министарству за финансије 
и Влади Босанско-подрињског кантона 
Горажде.  

Мониторинг се проводи са ци-
љем утврђивања да ли се имплемента-
ција подржаних пројеката проводи у 
складу са потписаним уговорима и у 
складу са одредбама овог Програма.  
Корисници средстава су дужни након  
утрошка одобрених средстава достав-
ити Министарству за привреду Босан-
ско-подрињског кантона Горажде изв-
јештај о утрошеним средствима за на-
мјене предвиђене уговором, са припа-
дајућом документацијом и доказима.   

            Министарство за привреду Бос-
анско-подрињског кантона Горажде ће 
у циљу праћења намјенског утрошка 
одобрених средстава, тј. надзора,  фор-
мирати Ккомисију која ће сачинити 
извјештај о утрошку средстава  Минис-
тарству за привреду и Влади Босанско-
подрињског кантона Горажде. 
            Мјерење резултата и проведен-
их активности  ће  се  вршити  на  осн-
ову периодичног мониторинга импле-
ментације пројеката сачињавањем за-
писника уз који ће бити сва неопходна 
документација, којом се доказује им-
плементација намјенског утрошка до-
дијељених средстава. 
            У случају да резултати монито-
ринга укажу на значајан заостатак у 
испуњавању уговорених обавеза, Ми-
нистарство за привреду Босанско-под-
рињског кантона Горажде предлаже 
Влади Босанско-подрињског кантона 
Горажде доношење одлуке о поврату 
додијељених средстава. 
         Министарство за привреду Бос-
анско-подрињског кантона Горажде ће 
Влади Босанско-подрињског кантона 
Горажде доставити коначни извјештај 
о утрошку одобрених средстава пред-
виђених овим Планом и програмом. 
 
8. ПРОЦЈЕНА РЕЗУЛТАТА 
 
            Реализацијом овог Програма оч-
екује се повећање вриједности хидро-
техничке инфраструктуре, побољша- 
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ње водоснабдијевања изградњом нов-
их и санацијом постојећих цјевовода за 
водоснабдијевање, побољшање зашти-
те вода изградњом и санацијом кана-
лизационе мреже, као и израда техни-
чке документације којм се стварају пр-
едуслови за боље управљање водама 
на простору Босанско-подрињског ка-
нтона Горажде. 

Мјерење резултата предметних 
активности ће се вршити на основу об-
иласка на  терену и на  основу  писан-
их  извјештаја  корисника средстава. 
 
9. ПРОЦЈЕНА НЕПРЕДВИЂЕНИХ 

РАСХОДА И РИЗИКА 
 
           У случају промјене висине сре-
дстава и других трошкова по овом Пр-
ограму који могу настати као резултат 
промјене законских прописа или уск-
лађивања Буџета Босанско-подрињск-
ог кантона Горажде, Програм се може 
мијењати, повећавати или смањивати 
износ на појединим ставкама као резу-
лтат интерне прерасподјеле средстава. 
          У случају мање расположивих 
средстава од захтјева општине за прио-
ритетни пројекат, са одговорним пред-
ставницима општине утврдит ће се дио 
активности из пројекта који ће се фин-
ансирати из средстава водних накнада.  
          У приједлозима пројеката опш-
тине су дужне процијенити све ризике 
који могу утицати на остваривање пл-
анираних резултата пројекта. Општи-
не су дужне планирати одговарајуће 
мјере које ће подузети у случају ост-
варивања ризика који могу утицати на 
остваривање планираних резултата.  
 

Број:03-14-1392-1/16            П Р Е М И Ј Е Р 
05.09.2016.године              Емир Оковић,с.р.                                                                         
     Г о р а ж д е                                                                                                                            
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Овај План и програм усвојила је 
Влада Босанско-подрињског кантона 
Горажде, Одлуком број:  03-14-1392/16 
од  02.09.2016. године.  
 

744 
 

На основу члана 23. Закона о 
Влади Босанско - подрињског кантона 
Горажде („Службене новине Босанско 
- подрињског кантона Горажде“, број: 
8/15) и члана 47. Закона о извршењу 
Буџета Босанско-подрињског кантона 
Горажде („Службене новине Босанско-
подрињског кантона Горажде“, број: 
3/16), Влада Босанско-подрињског ка-
нтона Горажде, на 74. редовној сједни-
ци одржаној дана 02.09.2016. 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 БПК Горажде са 
економског кода 614200 – Текући 

трансфери појединцима (ЈАМ 001 – 
Издаци за расељена лица и 
избјеглице) за 2016.годину 

 
Члан 1. 

 
 Овом Одлуком Влада Босанско-
подрињског кантона Горажде даје саг-
ласност на Програм измјена и допуна 
Програма утрошка средстава из Буџе-
та Министарства за социјалну полити-
ку, здравство, расељена лица и избјегл-
ице Босанско-подрињског кантона Го-
ражде за 2016.годину, са економског 
кода 614200 – Текући трансфери по-
јединцима (ЈАМ 001 – Издаци за ра-
сељена лица). 
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Члан 2. 
 

 Програм измјена и допуна Про-
грама 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. 
 

 Ова Одлука ступа на снагу дан-
ом давања сагласности Владе Босанс-
ко-подрињског кантона Горажде”. 
 

Број:03-14-1402/16               П Р Е М И Ј Е Р 
02.09.2016.године              Емир Оковић,с.р. 
     Г о р а ж д е 

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

744а) 
 

ПРОГРАМ ИЗМЈЕНА И ДОПУНА 
ПРОГРАМА УТРОШКА СРЕДСТАВА 
Министарства за социјалну политику, 
здравство, расељена лица и избјеглице 

Босанско – подрињског кантона 
Горажде са економског кода 614200 

(ЈАМ 001) – Издаци за расељена лица 
за 2016. годину 

 
Члан 1. 

 
 Програм утрошка средстава 
Министарства за социјалну политику, 
здравство, расељена лица и избјеглице, 
са економског кода 614200 (ЈАМ 001) 
Издаци за расељена лица број:  08-14-
916-2/16 од 20.06.2016. године, на који 
је Влада Босанско-подрињског кантона   
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Горажде дала сагласност Одлуком бр-
ој: 03-14-944/16 од 17.06.2016. године. 
 

- У поглављу 5. КРИТЕРИЈИ ЗА РА-
СПОДЈЕЛУ СРЕДСТАВА иза тачке 
5.2.1. додаје се нова тачка, како 
слиједи: 

 
5.2.2. Отварање апликација и админи- 
          стративна провјера 
 
 Министарство за социјалну по-
литику, здравство, расељена лица и из-
бјеглице ће рјешењем именовати ко-
мисију чији ће задатак бити да изврши 
административну провјеру захтјева/ 
пројеката прикупљених по јавном по-
зиву, утврди фактичко стање на тере-
ну и сачини записник са предложеном 
ранг-листом потенцијалних корисни-
ка. 
 Комисија ће административном 
провјером провјеравати да ли свака ап-
ликација задовољава опште и посебне 
критерије који су предвиђени јавним 
позивом и потом извршити вреднова-
ње приложене документације. 
 Провјером фактичког стања на 
терену, комисија провјерава валидност 
приложених докумената и основност 
захтјева/пројеката и о томе прави за-
писник. 
 Након административног оцје-
њивања и вредновања по критеријима 
и провјере стања на терену, комисија 
прави записник са предложеном ранг-
листом потенцијалних корисника сре-
дстава и исти доставља Министарству. 
 
 Апликације се могу подносити 
и без расписивања јавног позива и то 
за: 
 

- Обнову вјерских и сакралних обје-
ката у мјесту повратка. 
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- Суфинансирање заједничких про-

јеката који прате процес повратка 
или стварају претпоставку за побо-
љшање услова живота расељених 
лица. 

- Превоз ђака повратника који се 
школују у Босанско-подрињском 
кантону Горажде, а гдје није обез-
бијеђен јавни превоз. 

- Набавку, превоз и додјелу хумани-
тарних роба. 

- Рјешавање проблематике у мјести-
ма повратка настале усљед елеме-
нтарних непогода. 

- Хитност у рјешавању основне инф-
раструктуре у мјестима повратка 
као предуслов за стављање исте у 
функцију. 

 

Прикупљене захтјеве без јавног 
позива рјешаваће Министарство за со-
цијалну политику, здравство, расеље-
на лица и избјеглице без потребе да за 
исте формира комисију. 
 

Члан 2. 
 
 Овај Програм ступа на снагу да-
ном давања сагласности на исти од ст-
ране Владе Босанско–подрињског кан-
тона Горажде. 
 

Број:08-14-916-7/16    М И Н И С Т А Р 
06.09.2016.године    Дамир Дучић,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 СОЦИЈАЛН-
ИХ РАДНИКА БОСАНСКО–ПОДРИ-
ЊСКОГ КАНТОНА ГОРАЖДЕ, на ос-
нову члана 33. Закона о удружењима и  
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фондацијама (“Службене новине Фе-
дерације БиХ”, број: 45/02), д о н о с и: 
 

Р Ј Е Ш Е Њ Е 
 
1. У Регистар удружења Министарст-

ва за правосуђе, управу и радне од-
носе Босанско–подрињског канто-
на Горажде, под регистарским бро-
јем Р-I-1/2013 у прву књигу Регист-
ра уписано је УДРУЖЕЊЕ СОЦИ-
ЈАЛНИХ РАДНИКА БОСАНСКО 
–ПОДРИЊСКОГ КАНТОНА ГО-
РАЖДЕ. 

 
2. Уписује се у Регистар удружења, 

који се води код Министарства за 
правосуђе, управу и радне односе 
Босанско-подрињског кантона Го-
ражде, промјена предсједника Ску-
пштине Удружења, тако што се Ед-
иса Ахметспахић – предсједник 
Скупштине Удружења, разрјеша-
ва дужности, а ново лице именова-
но за предсједника Скупштине 
Удружења је Самка Брко. 

                                                                                                                                                                                   
3. Уписује се у Регистар удружења, 

који се води код Министарства за 
правосуђе, управу и радне односе 
Босанско-подрињског кантона Гор-
ажде, промјена чланова Управног   
одбора Удружења, тако што се дос-
адашњи чланови Управног  одбора 
Удружења, који су били именова-
ни на сједници Скупштине Удру-
жења дана 22.11.2012. године, раз-
рјешавају дужности, а именују се 
нови чланови Управног одбора Уд-
ружења, на основу Одлуке Скупш-
тине Удружења од 09.06.2016. годи-
не. 

 
4. 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 Статута Удруже-
ња, јер су на сједници Скупштине 
Удружења, одржаној дана 09.06. 
2016. године, извршене измјене и 
допуне важећег Статута, како сли-
једи: 

 

 У члану 16. став 1. тачка 2. се 
брише. 

 У члану 16. став 1. иза тачке 1. 
додају се нове тачке 2. и 3. које 
гласе: 

- Скупштина бира предсједава-
јућег Скупштине 

- Скупштина бира предсједни-
ка Удружења и по потреби ос-
тала тијела Удружења. 

 У члану 17.  у ставу 1. ријеч 
“натполовичном” замјењује се 
ријечју “двотрећинском”. 

 

Ова Измјена и допуна Статута чи-
ни саставни дио Статута Удруже-
ња, од 22.11.2013. године. 

 
5. Упис промјена из тачки 2, 3. и 4.  

диспозитива овог Рјешења изврш-
ен је дана 07.07. 2016. године.  

 
6. Удружење дјелује на подручју Бос-

анско–подрињског кантона Гораж-
де и даном уписа код овог Минист-
арства стиче својство правног лица, 
чији надзор над радом врши  надл-
ежни кантонални орган у чије под-
ручје спада праћење стања у облас-
ти  на коју се односи дјелатност Уд-
ружења. 

 
О б р а з л о ж е њ е 

 
УДРУЖЕЊЕ СОЦИЈАЛНИХ  
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РАДНИКА БОСАНСКО–ПОДРИЊС-
КОГ КАНТОНА ГОРАЖДЕ уписано  је 
у Регистар удружења, који се води код 
Министарства за правосуђе, управу и 
радне односе, дана 22.01.2013. године, 
под регистарским бројем Р-I-1/2013  у 
прву књигу Регистра. 

Захтјевом број: УП-1:05-05-30/16  
од 24.06.2016. године, обратило се УД-
РУЖЕЊЕ СОЦИЈАЛНИХ РАДНИКА 
БОСАНСКО–ПОДРИЊСКОГ КАНТО-
НА ГОРАЖДЕ за упис у Регистар про-
мјене предсједника Скупштине Удру-
жења, промјене чланова Управног од-
бора Удружења и промјене Статута. 

Уз захтјев је приложена Одлука 
о разрјешењу предсједника Скупшти-
не Удружења, Одлука о именовању 
предсједника Скупштине Удружења, 
Одлука о разрјешењу и именовању 
чланова Управног одбора Удружења, 
Одлука о измјенама и допунама Ста-
тута Удружења и Записник са сједни-
це Скупштине Удружења. 
  У поступку разматрања захтјева 
и приложених доказа, Министарство 
за правосуђе, управу и радне односе 
Босанско-подрињског кантона Гораж-
де је оцијенило да су испуњени услови 
за упис у Регистар промјена, стога је, 
на основу члана 33. Закона о удруже-
њима и фондацијама (“Службене но-
вине Ф БиХ”, број: 45/02), одлучено 
као у диспозитиву овог Рјешења. 
  

Ово је Рјешење коначно у уп-
равном поступку и против истог се  
не може изјавити жалба, али се може 
покренути управни спор тужбом код 
Кантоналног суда у Горажду у року 
од 30 дана од дана достављања Рјеше-
ња. Тужба се подноси у два истовјет-
на примјерка и уз исту се прилаже 
ово Рјешење у оригиналу или препису. 
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Административна такса у изно-
су од 2,00 КМ и 15,00 КМ  уплаћена је 
по Тарифном броју 1. и 83. Закона о 
административним таксама („Службе-
не новине Босанско–подрињског кан-
тона Горажде“, број:12/13) и доказ о 
њеној уплати налази се у спису пре-
дмета. 
 

Накнада за упис промјена Уд-
ружења у Регистар удружења у износу 
од 100,00 КМ уплаћена је на одговара-
јући рачун у складу са Рјешењем број: 
05-14-120/14 од 12.03.2014. године и до-
каз о  уплати налази се у спису предм-
ета. 
 

Број:УП-1:05-05-30/16      М И Н И С Т А Р 
07.07.2016.године     Радмила Јанковић,с.р. 
     Г о р а ж д е 
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Министарство за правосуђе, уп-
раву и радне односе Босанско–подрињ-
ског кантона Горажде, рјешавајући по 
захтјеву УДРУЖЕЊА ОБОЉЕЛИХ ОД 
КАРЦИНОМА ДОЈКЕ И ДРУГИХ МА-
ЛИГНИХ ОБОЉЕЊА „БИСЕР“, на ос-
нову члана 33. Закона о удружењима и 
фондацијама (“Службене новине Фе-
дерације БиХ”, број:45/02), д о н о с и: 

 
 

Р Ј Е Ш Е Њ Е 
 
1. У Регистар удружења Министар-

ства за правосуђе, управу и радне 
односе Босанско–подрињског кант-
она Горажде под регистарским бр-
ојем Р-I-11/2006 у прву књигу Реги-
стра уписано је УДРУЖЕЊЕ ОБ-
ОЉЕЛИХ ОД КАРЦИНОМА ДОЈ-
КЕ И ДРУГИХ МАЛИГНИХ ОБ-
ОЉЕЊА „БИСЕР“. 
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2. Уписује се у Регистар удружења, 

који се води код Министарства за 
правосуђе, управу и радне односе 
Босанско-подрињског кантона Гор-
ажде, промјена лица овлаштеног за 
заступање и представљање удруже-
ња, тако што Аиди Шало  – пред-

сједнику Удружења, престаје овл-
аштење за заступање и представ-
љање Удружења, а ново лице овла-
штено за заступање и представља-
ње Удружења је: Рахима Кадрић  – 

предсједник Удружења, док Хати-

џа Пргуда и даље остаје подпред-

сједник Удружења. 
 
3. Уписује се у Регистар удружења, 

који се води код Министарства за 
правосуђе, управу и радне односе 
Босанско-подрињског кантона Гор-
ажде, промјена подпредсједника 
Скупштине Удружења, тако што се 
Севда Жига – подпредсједник Ск-
упштине Удружења, разрјешава 
дужности, и уједно именује за под-
предсједника Управног одбора 
Удружења, а ново лице именовано 
за подпредсједника Скупштине 

Удружења је Рабија Обућа, док 
Мерсиха Пецикоза и даље остаје 
предсједник Скупштине Удруже-
ња. 

 
4. Уписује се у Регистар удружења, 

који се води код Министарства за 
правосуђе, управу и радне односе 
Босанско-подрињског кантона Гор-
ажде, промјена чланова Управног 
одбора Удружења, тако што се до-
садашњи чланови Управног одбо-
ра Удружења који су били именов-
ани на сједници Скупштине Удру-
жења дана 14.08.2015. године, разрј-
ешавају дужности, а именују се но- 



Број 12 – страна 2486 
 
 
ви чланови Управног одбора Удру-
жења на основу Одлуке Скупшт-
ине удружења, број:01-ПС-04/16 од 
26.08.2016. године. 

 
5. Упис промјена из тачки 2., 3. и 4.  

диспозитива овог Рјешења изврш-
ен је дана  01.09.2016.године.  

 
6. Удружење дјелује на подручју Бос-

анско–подрињског кантона Гораж-
де и даном уписа код овог Минис-
тарства, стиче својство правног ли-
ца, чији надзор над радом врши  
надлежни кантонални орган у чије 
подручје спада праћење стања у 
области на коју се односи дјелатно-
ст Удружења. 

 
О б р а з л о ж е њ е 

 
Удружење обољелих од карци-

нома дојке и других малигних обоље-
ња „Бисер“  уписано  је у Регистар уд-
ружења, који се води код Министарс-
тва за правосуђе, управу и радне одно-
се Босанско-подрињског кантона Гор-
ажде, дана 21.12.2006. године, под рег-
истарским бројем Р-I-11/2006 у прву 
књигу Регистра. 

Захтјевом број: УП-1:05-05-43/16  
од 31.08.2016. године, обратило се Уд-
ружење обољелих од карцинома дојке 
и других малигних обољења “Бисер” 
за упис у Регистар промјене лица овла-
штеног за заступање и представљање 
Удружења, промјене чланова Управн-
ог одбора Удружења и промјене под-
предсједника Скупштине Удружења. 

Уз захтјев је приложена Одлука 
број: 01-ПС-03/16 од 26.08.2016. године, 
о разрјешењу предсједника Удружења 
и чланица Управног одбора Удруже-
ња, Одлука број:01-ПС-04/16 од 26.08.  
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2016. године, о именовању предсједни-
ка и чланица Управног одбора Удру-
жења, Одлука број:01-ПС-03/16 од 26. 
08.2016. године, о именовању предсјед-
ника и подпредсједника Удружења, 
Одлука број: 01-ПС-03/16 од 26.08.2016. 
године, о разрјешењу предсједника 
Скупштине Удружења, Одлука број: 
01-ПС-03/16 од 26.08.2016. године, о 
именовању предсједника и подпред-
сједника Скупштине Удружења и Зап-
исник са сједнице Скупштине Удру-
жења, број:01-ПС-07/16 од 26.08.2016. 
године. 
  У поступку разматрања захтјева 
и приложених доказа, Министарство 
за правосуђе, управу и радне односе 
Босанско-подрињског кантона Гораж-
де је оцијенило да су испуњени услови 
за упис у Регистар промјена, стога је, 
на основу члана 33. Закона о удруже-
њима и фондацијама (“Службене но-
вине Ф БиХ”, број: 45/02), одлучено 
као у диспозитиву овог Рјешења. 
 

Ово Рјешење је коначно у уп-
равном поступку и против истог се  
не може изјавити жалба, али се може 
покренути управни спор тужбом код 
Кантоналног суда у Горажду у року 
од 30 дана од дана достављања Рјеше-
ња. Тужба се подноси у два истовјет-
на примјерка и уз исту се прилаже 
ово Рјешење у оригиналу или препи-
су. 
 

Странка је ослобођена од пла-
ћања административне таксе на захтј-
ев за упис промјена у Регистар и на 
ово Рјешење, на основу члана 12. став 
1. тачка 9) Закона о административн-
им таксама („Службене новине Боса-
нско–подрињског кантона Горажде“, 
број:12/13). 
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Накнада за упис промјена Уд-
ружења у Регистар удружења у износу 
од 20,00 КМ уплаћена је на одговарају- 
ћи рачун у складу са Рјешењем број: 
05-14-120/14 од 12.03.2014. године и до-
каз о уплати налази се у спису пред-
мета. 
 

Број:УП-1:05-05-43/16    М И Н И С Т А Р 
01.09.2016.године         Радмила Јанковић,с.р. 
     Г о р а ж д е 

 

747 
 

Министарство за правосуђе, уп-
раву и радне односе Босанско–подри-
њског кантона Горажде, рјешавајући 
по захтјеву  „УДРУЖЕЊА ЗА ЗАШТИ-
ТУ И ПРОМОЦИЈУ СПЛАВАРЕЊА 
НА РИЈЕЦИ ДРИНИ“ ГОРАЖДЕ, на 
ос-нову члана 33. Закона о удружењи-
ма и фондацијама (“Службене новине 
Федерације БиХ”, број:45/02), д о н о с и: 
 
 

Р Ј Е Ш Е Њ Е 
 
1. У Регистар удружења Министарст-

ва за правосуђе, управу и радне од-
носе Босанско–подрињског канто-
на Горажде, под регистарским бр-
ојем Р-I-4/2008 у прву књигу Регис-
тра уписано  је “УДРУЖЕЊЕ ЗА 
ЗАШТИТУ И ПРОМОЦИЈУ СП-
ЛАВАРЕЊА НА РИЈЕЦИ ДРИ-
НИ“  ГОРАЖДЕ. 

 
2. Уписује се у Регистар удружења, 

који се води код Министарства за 
правосуђе, управу и радне односе 
Босанско-подрињског кантона Гор-
ажде, промјена лица овлаштеног  
за заступање и представљање Уд-
ружења, тако што Живојевић Них-

аду–предсједнику Удружења, пр- 
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естаје овлаштење за заступање и 
представљање Удружења, а ново 
лице овлаштено за заступање и пр-
едстављање Удружења је Херенда 
Армин – предсједник Удружења. 

 
3. Упис промјене из тачке 2. диспози-

тива овог Рјешења извршен је дана 
02.09.2016. године.  

 
4. Удружење дјелује на подручју Бо-

санско–подрињског кантона Гора-
жде и даном уписа код овог Мини-
старства стиче својство правног ли-
ца, чији надзор над радом врши 
надлежни кантонални орган у чије 
подручје спада праћење стања у 
области на коју се односи дјелатно-
ст Удружења. 

 
О б р а з л о ж е њ е 

 
„УДРУЖЕЊЕ ЗА ЗАШТИТУ И 

ПРОМОЦИЈУ СПЛАВАРЕЊА НА РИ-
ЈЕЦИ ДРИНИ“ ГОРАЖДЕ  уписано  је 
у Регистар удружења, који се води код 
Министарства за правосуђе, управу и 
радне односе Босанско-подрињског ка-
нтона Горажде дана 26.02.2008. године, 
под регистарским бројем Р-I-4/2008 у  
прву књигу Регистра. 

Захтјевом број:УП-1:05-05-44/16  
од 01.09.2016.године, обратило се “Уд-
ружење за заштиту и промоцију спла-
варења на ријеци Дрини” Горажде  за 
упис у Регистар промјене лица овлаш-
теног за заступање и представљање 
Удружења.  

Уз захтјев је приложена Одлука 
број:05/16 од 24.08.2016. године, о раз-
рјешењу и именовању предсједника 
Скупштине Удружења и Записник са 
сједнице Скупштине Удружења. 
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У поступку разматрања захтјева 
и приложених доказа, Министарство 
за правосуђе, управу и радне односе 
Босанско-подрињског кантона Гораж-
де, оцијенило је да су испуњени усло-
ви за упис у Регистар промјена, стога 
је, на основу члана 33. Закона о удру-
жењима и фондацијама (“Службене 
новине Ф БиХ”, број: 45/02), одлучено 
као у диспозитиву овог Рјешења. 
 

Административна такса у изно-
су од 2,00 КМ и 15,00 КМ  уплаћена је 
по Тарифном броју 1. и 83. Закона о 
административним таксама („Службе-
не новине Босанско–подрињског кант-
она Горажде“, број:12/13 и 12/15) и 
доказ о њеној уплати налази се у спису 
предмета. 
 

Накнада за упис промјена Удр-
ужења у Регистар удружења у износу 
од 100,00 КМ уплаћена је на одговара-
јући рачун у складу са Рјешењем број: 
05-14-120/14 од 12.03.2014. године и до-
каз о уплати налази се у спису предме-
та. 
   

Ово је Рјешење коначно у уп-
равном поступку и против истог се  
не може изјавити жалба, али се може 
покренути управни спор тужбом код 
Кантоналног суда у Горажду у року 
од 30 дана од дана достављања Рјеше-
ња. Тужба се подноси у два истовјет-
на примјерка и уз исту се прилаже 
ово Рјешење у оригиналу или препи-
су. 
 

Број:УП-1:05-05-44/16    М И Н И С Т А Р 
02.09.2016.године     Радмила Јанковић,с.р. 
     Г о р а ж д е 
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На основу члана 133. став 1. тач- 
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ка 1), а у вези са чланом 6. Закона о по-
лицијским службеницима Кантона („Сл-
ужбене новине Босанско-подринсјког 
кантона Горажде“, број: 12/06, 13/07, 
8/08, 17/08 и 7/09), на приједлог поли-
цијског комесара број: 07/I-02-3390/16 
од 22.08.2016. године, министар Мини-
старства за унутрашње послове Босан-
ско-подрињског кантона горажде,        
д о н о с и: 
 
 

П Р А В И Л Н И К 
о допунама Правилника о начину 

држања и ношења оружја 
 и муниције 

 
Члан 1. 

 
У Правилнику о начину држа-

ња и ношења оручја и муниције (“Сл-
ужбене новине Босанско-подрињског 
кантона Горажде“ број: 15/06, 4/14 и 
6/15) у члану 25. додају се нови ста-
вови (3) и (4) који гласе: 
 

„изузетно од става (1) овог члана, у сл-
учају погоршања сигурносних услова 
на било којем подручју Босне и Хер-
цеговине који могу утицати на личну 
сигурност грађана, имовине и полици-
јских службеника, полицијски комесар 
може донијети наредбу да сви поли-
цијски службеници или полицијски 
службеници једне или више организа-
ционих јединица полицијског органа 
током извршавања послова и задатака 
носе и користе дугоцијевно оружје све 
док трају околности због којих је наре-
дба донесена. 
 

У случају из става (3) овог члана 
у наредби ће се навести да ли се наре-
дба односи на све полицијске службе-
нике Управе полиције или на полициј- 
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ске службенике једне или више орга-
низационих јединица Управе полици-
је, послове који ће се извршавати и на-
чин ношења и кориштења дугоцјевног 
оружја.“ 
 

Члан 2. 
 

Овај Правилник ступа на снагу 
наредног дана од дана објављивања у 
„Службеним новинама Босанско-под-
рињског кантона Горажде“. 
 

Број:07-01-02-3432/16         М И Н И С Т А Р 
06.09.2016.године      Нијаз Мусић,с.р. 
     Г о р а ж д е 
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На основу члана 10. став 3. Зако-
на о цестама Федерације Босне и Хер-
цеговине (“Службене новине ФБиХ”, 
број: 12/10), члана 19. а у складу са чл-
аном 100. став 2. Статута Општине Фо-
ча-Устиколина („Службене новине Бо-
санско-подрињског кантона Горажде”, 
број: 8/08, 11/08 и 16/13, Општинско 
вијеће Општине Фоча, на 29. редовној 
сједници, одржаној дана 15.08.2016. го-
дине, д о н о с и: 
 
 

О Д Л У К У 
о утврђивању статуса напуштеног 

дијела јавне цесте 
 

Члан 1. 
 

Овом се Одлуком утврђује прес-
танак статуса јавног путног добра ди-
јела пута у насељу Њухе у општини 
Фоча/ФБиХ и успостављање статуса 
напуштеног дијела јавне цесте. 
  

Члан 2. 
 

Дио јавног пута означен као к.ч.  
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2617, звани Пут у Горње Њухе, к.о. 
Њухе у површини од 197м² губи статус 
јавног добра, а добија статус напуште-
ног дијела јавне цесте. 

Саставни дио ове Одлуке је ко-
пија катастарског плана са уцртаним 
границама дијела јавног пута који по-
стаје напуштени дио пута. 
 

Члан 3. 
 

Ступањем на снагу ове Одлуке 
дијелови цесте из члана 2. који су до-
били статус напуштеног дијела јавне 
цесте уписаће се у Катастарском опе-
рату Општине Фоча као неизграђено 
грађевинско земљиште и њиме Општ-
ина може располагати у друге сврхе на 
основу позитивних законских пропи-
са. 
 

Члан 4. 
 

Одлука ступа на снагу даном 
доношења, а накнадно ће бити објављ-
ена у „Службеним новинама Босанс-
ко-подрињског кантона Горажде“. 
 

Број:01-31-918/16         Предсједавајући  
22.08.2016.године    Петар Михајловић,с.р. 
У с т и к о л и н а  
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На основу члана 363. Закона о 
стварним правима Ф БиХ (“Службене 
новине Федерације БиХ” бр. 66/13 и 
100/13), члана 4. став 1. тачка ц) Пра-
вилника о поступку јавног конкурса за 
располагање некретнинама у власни-
штву Федерације БиХ, кантона, општ-
ина  и градова (“Службене новине Фе-
дерације БиХ” бр. 17/14) и члана 19. 
Статута Општине Фоча-Устиколина 
(“Службене новине Босанско-подрињ- 
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ског кантона Горажде” број: 8/08, 
11/08 и 16/13), Општинско вијеће Оп-
штине Фоча-Устиколина, на 29. редов-
ној сједници, одржаној дана 15.08.2016. 
године д о н о с и : 
 
 

О Д Л У К У 
о замјени некретнина 

 
Члан 1. 

 
ОДОБРАВА СЕ замјена некрет-

нина у власништву Општине Фоча/ 
ФБиХ као к.ч. број: 2617 по култури 
локални пут, укупне површине 197 

м², уписана у посједовни лист број: 107 
к.о. Њухе, за некретнине у власништву 
Куновац Улфете означене као к.ч. бр-
ој: 1773/2 по култури пашњак 3. класе, 
укупне површине 202 м², све уписано 
у посједовни лист број : 550 к.о. Њухе. 

Замјена некретнина се одобрава 
ради изградње Соларне електране 
“Модран” – 20 Кw у мјесту Њухе. 
 

Члан 2. 
 

Овлашћује се општински наче-
лник да може у име Општине Фоча/ 
ФБиХ закључити нотарски обрађен уг-
овор о замјени некретнина означених 
у члану 1. ове Одлуке са Куновац Улф-
етом. 
 

Члан 3. 
 

Трошкове израде нотарске об-
раде уговора о замјени, таксе за про-
вођење и укњижбу уговора те све тро-
шкове који се односе на поступак зам-
јене некретнина сноси Општина Фоча 
/ФБиХ. 
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Члан 4. 

 
 Ова Одлука ступа на снагу дан-
ом доношења, а накнадно ће бити об-
јављена у „Службеним новинама Боса-
нско-подрињског кантона Горажде“. 
 

Број:01-31-919/16         Предсједавајући 
22.08.2016.године    Петар Михајловић,с.р. 
У с т и к о л и н а  
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На основу члана 61. став 1. Зако-
на о грађевинском земљишту (“Служ-
бене новине Федерације БиХ”, број: 
25/03) и члана 19. Статута Општине 
Фоча-Устиколина (“Службене новине 
Босанско-подрињског кантона Гораж-
де”, број: 8/08, 11/08 и 16/13), рјешава-
јући по захтјеву Мулахметовић Муве-
дина из Миховића за утврђивање пра-
ва власништва на градском грађевинс-
ком земљишту које је неопходно за до-
градњу вањског затвореног АБ степе-
ништа уз постојећи објекат и редовну 
употребу истог, Општинско вијеће на 
29. редовној сједници одржаној дана 
15.08.2016. године, д о н о с и:  
 
 

Р Ј Е Ш Е Њ Е 
 
1. На градском грађевинском земљ-

ишту у катастарском операту оз-
наченом као к.ч. 1054/1 у повр-
шини од 16 м2, које је уписано у 
п.л. број: 90 к.о. Устиколина на 
име државна својина корисник 
Општина Фоча, са 1/1 дијела по-
сједа, које се налази у насељу Ус-
тиколина, утврђује се право вла-
сништва у корист Мулахметовић 
Муведина из Миховића, као гр-
адитеља вањског затвореног АБ  
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степеништа на том земљишту, 
облика и величине према скици 
снимања лица мјеста, која је сас-
тавни дио овог  Рјешења. 

 

2. Мулахметовић Муведин из Мих-
овића је дужан платити накнаду 
за додијељено земљиште из тачке 
1. овог Рјешења у корист Општи-
не Фоча/ФБиХ у износу од 224,00 
КМ (словима: двије стотине два-
десет четири КМ), у року од 15 
дана од дана правоснажности ов-
ог Рјешења, на жирорачун Општ-
ине Фоча/ФБиХ број:13762060064 
68593, отворен код Моја банка Го-
ражде, са назнаком врста прихо-
да: 722 431 - Накнада за додијеље-
но земљиште. Накнада за уређе-
ње градског грађевинског земљи-
шта није обрачуната из разлога 
што је градитељ обезбиједио све 
прикључке на инфраструктуру и 
уредио поменуту парцелу. 

 

3. На земљишту из тачке 1. овог Рје-
шења, по правоснажности овог 
Рјешења и плаћеној накнади из 
тачке 2. овог Рјешења, Служба за 
геодетске, имовинскоправне пос-
лове и катастар некретнина Оп-
штине Фоча/ФБиХ извршиће ук-
њижбу права власништва у кори-
ст Мулахметовић Муведина из 
Миховића, са дијелом 1/1, уз ис-
товремено брисање раније извр-
шених уписа на том земљишту. 

 

4. О трошковима поступка биће на-
кнадно одлучено након правос-
нажности Рјешења. 

 
О б р а з л о ж е њ е 

 
Мулахметовић Муведин из Ми- 
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ховића поднио је захтјев недлежној сл-
ужби Општине Фоча/ФБиХ, у којем 
тражи да се на основу члана 61. Закона 
о грађевинском земљишту ФБиХ, утв-
рди право власништва у његову кори-
ст на градском грађевинском земљиш-
ту у државној својини из тачке 1 . овог 
Рјешења, које је неопходно за доград-
њу вањског затвореног АБ степеништа 
уз постојећи објекат и редовну употре-
бу истог. 

Поступајући по наведеном пос-
тупку, овај орган је дана 26.04.2016. го-
дине уз присуство подносиоца захтјева 
и вјештака геодетске струке на лицу 
мјеста одржао усмену расправу, а том 
је приликом након идентификације 
некретнина утврђено да је на предме-
тној парцели бр. к.ч. 1054/1 неопходна 
доградња вањског АБ степеништа уз 
постојећи објекат димензија 8,0 x 2,0 м. 
Такођер, од стране вјештака геодетске 
струке достављена је скица снимања 
лица мјеста са свим потребним пода-
цима. На поменуто показивање грани-
ца предметне парцеле и скицу снима-
ња, као и на налаз вјештака геодетске 
струке подносилац захтјева није имао 
примједбе. 

Такођер, овај је орган прибавио 
стручно мишљење надлежне општин-
ске Службе за просторно уређење, бр-
ој: 04-5-31-484-1-1/16 од 13.05.2016. год-
ине, у којем се констатује да са урбан-
истичко-техничког аспекта предметни 
објекат се може градити на поменутој 
локацији, тј. може се накнадно издати 
урбанистичка сагласност - одобрење 
за грађење. 

Обавеза подносилаца захтјева 
да плате накнаду за додијељено грађе-
винско земљиште у катастарском опе-
рату означено као к.ч. 1054/4 из п.л. 
број: 90 к.о. Устиколина, утврђена је у  
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складу са чланом 1. Одлуке о утврђи-
вању накнаде за неизграђено грађеви-
нско земљиште државне својине (“Слу-
жбене новине Босанско-подрињског 
кантона Горажде”, број: 5/16), која из-
носи 14,00 КМ по 1м2 за I зону градског 
грађевинског земљишта у којој се на-
лази предметно земљиште, што за гра-
ђевинско земљиште у укупној површ-
ини од 16м2 износи 224,00 КМ. Висина 
накнаде је обрачуната од стране над-
лежне Службе за просторно уређење 
Општине Фоча-Устиколина. 

Накнада за уређење грађевин-
ског земљишта према наведеном стру-
чном мишљењу није обрачуната из ра-
злога што је градитељ обезбиједио све 
прикључке на инфраструктуру и уре-
дио поменуту парцелу, тако да је ова 
накнада у овом Рјешењу изостављена. 

Како су у конкретном случају 
испуњени услови прописани чланом 
61. Закона о грађевинском земљишту 
ФБиХ, то је ваљало овим Рјешењем ут-
врдити право власништва на наведен-
ом земљишту на којем је изграђена зг-
рада, без права кориштења ради гра-
ђења у корист подносиоца захтјева. 
  
ПОУКА О ПРАВНОМ ЛИЈЕКУ: Прот-
ив овог се Рјешења не може изјавити 
жалба, али се може покренути управ-
ни спор подношењем тужбе Кантона-
лном суду у Горажду у року од 30 дана 
након достављања Рјешења. Тужба се 
подноси непосредно суду у два прим-
јерка. 
 

Број:01-31-920/16      ПРЕДСЈЕДАВАЈУЋИ  
22.08.2016.године    Петар Михајловић,с.р. 
У с т и к о л и н а 
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