Година X – Брoj 16

14.децембар/просинац
2007.

ГОРАЖДЕ

Аконтација за I V квартал 2007. год
укључујући и преплату за „Службене новине БПК-а Горажде. – 40 КМ

1510
На основу члана 24. Закона о
Влади Босанско–подрињског кантона
Горажде («Службене новине Босанско–подрињског кантона Горажде»,
број:5/03), Влада Босанско–подрињског кантона Горажде, на својој 36. редовној сједници, одржаној дана 15.11.
2007.године, д о н о с и:

ОДЛУКУ
о давању сагласности за плаћање
рачуна број: 02633 предузећу
ДИГИТАЛ ЛАЈН

Члан 2.
За реализацију ове Одлуке задужује се Министарство за унутрашње послове и Министарство за финансије Босанско–подрињског кантона Горажде, а средства обезбиједити
из Буџета Министарства за унутрашње послове, економски код 821300 –
Набавка опреме.
Средства уплатити на трансакцијски рачун 3383202200155076 Уникредит Загребачка банка.
Члан 3.

Члан 1.
Овом Одлуком даје се сагласност министру Министарства за унутрашње послове Босанско–подрињског кантона Горажде да изврши плаћање рачуна број: 02633 од 29.10.2007.
године у износу од 12.375,09 КМ предузећу «ДИГИТАЛ ЛАЈН» д.о.о. Сарајево, на име набавке дигиталне централе.

Ова 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:03–14-2673/07
ПРЕМИЈЕР
15.11.2007.године Салем Халиловић,с.р.
Горажде
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1511
На основу члана 24. Закона о
Влади Босанско–подрињског кантона Горажде («Службене новине Босанско–подрињског кантона Горажде»,
број:5/03), Влада Босанско–подрињског кантона Горажде, на својој 36. редовној сједници, одржаној дана 15.11.
2007.године, д о н о с и:

ОДЛУКУ
о давању сагласности за плаћање
рачуна број: 05-282/07 предузећу
МИРА-МАР д.о.о. Фоча
Члан 1.
Овом Одлуком даје се сагласност министру Министарства за унутрашње послове Босанско–подрињског кантона Горажде да изврши плаћање рачуна број:05-282/07 од 31.10.
2007.године у износу од 9.752,99 КМ
предузећу «МИРА-МАР» д.о.о. Фоча,
на име набавке канцеларијског намјештаја.
Члан 2.
За реализацију ове Одлуке задужују се Министарство за унутрашње послове и Министарство за финансије Босанско–подрињског кантона
Горажде, а средства обезбиједити из
Буџета Министарства за унутрашње
послове, економски код 821300 – Набавка опреме.
Средства уплатити на жирорачун: «Развојна банка» а.д. 562-00600000619-90.
Члан 3.
Ова Одлука ступа на снагу да-
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ном објављивања на службеној огласној табли Кантона, а накнадно ће да
се објави у «Службеним новинама
Босанско–подрињског кантона Горажде».
Број:03–14-2672/07
ПРЕМИЈЕР
15.11.2007.године Салем Халиловић,с.р.
Горажде

1512
На основу члана 24. Закона о
Влади Босанско–подрињског кантона Горажде («Службене новине Босанско–подрињског кантона Горажде»,
број:5/03), Влада Босанско–подрињског кантона Горажде, на својој 36. редовној сједници, одржаној дана 15.11.
2007.године, д о н о с и:

ОДЛУКУ
о давању сагласности за плаћање
рачуна број: 272/07 предузећу
МАП АУТО
Члан 1.
Овом Одлуком даје се сагласност министру Министарства за унутрашње послове Босанско–подрињског кантона Горажде да изврши плаћање рачуна број:272/07 од 31.10.2007.
године у износу од 6.372,50 КМ предузећу «МАП АУТО» д.о.о. Горажде, на
име набавке материјала за оправку и
одржавање возила.
Члан 2.
За реализацију ове Одлуке задужују се Министарство за унутрашње послове и Министарство за финансије Босанско–подрињског кантона
Горажде, а средства обезбиједити из
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Буџета Министарства за унутрашње
послове, економски код 613700 –
Издаци за текуће одржавање.
Средства уплатити на рачун
број: 1610300005730077 отворен код
Раифаизен банке д.д. филијала Горажде.
Члан 3.
Ова 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:03–14-2671/07
ПРЕМИЈЕР
15.11.2007.године Салем Халиловић,с.р.
Горажде
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Горажде, на име набавке компјутерског материјала.
Члан 2.
За реализацију ове Одлуке задужују се Министарство за унутрашње послове и Министарство за финансије Босанско–подрињског кантона Горажде, а средства обезбиједити
из Буџета Министарства за унутрашње послове, економски код 613400 –
Набавка материјала и ситног инвентара.
Средства уплатити на број:
1610300004220078 отворен код Раифаизен банке, филијала Горажде.
Члан 3.

1513
На основу члана 24. Закона о
Влади Босанско–подрињског кантона Горажде («Службене новине Босанско–подрињског кантона Горажде»,
број:5/03), Влада Босанско–подрињског кантона Горажде, на својој 36. редовној сједници, одржаној дана 15.11.
2007.године, д о н о с и:

Ова 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:03–14-2670/07
ПРЕМИЈЕР
15.11.2007.године Салем Халиловић,с.р.
Горажде

1514
ОДЛУКУ
о давању сагласности за плаћање
рачуна број: 07-3ЦВ-000344
предузећу ОНИПРОМ
Члан 1.
Овом Одлуком даје се сагласност министру Министарства за унутрашње послове Босанско–подрињског кантона Горажде да изврши плаћање рачуна број: 07-3ЦВ-000344 од
29.10.2007.године у износу од 3.353,27
КМ предузећу «ОНИПРОМ» д.о.о.

На основу члана 24. Закона о
Влади Босанско–подрињског кантона
Горажде («Службене новине Босанско–подрињског кантона Горажде»,
број:5/03), Влада Босанско–подрињског кантона Горажде, на својој 36. редовној сједници, одржаној дана 15.11.
2007.године, д о н о с и:

ОДЛУКУ
о давању сагласности за плаћање
рачуна број: 717338 предузећу
СВЈЕТЛОСТКОМЕРЦ
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Члан 1.
Овом Одлуком даје се сагласност министру Министарства за унутрашње послове Босанско–подрињског кантона Горажде да изврши плаћање рачуна број:717338 од 29.10.2007.
године у износу од 8.900,00 КМ предузећу «СВЈЕТЛОСТКОМЕРЦ» д.д.
Сарајево, књижара Горажде, на име
набавке образаца прекршајних налога.
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ког кантона Горажде, на својој 36. редовној сједници, одржаној дана 15.11.
2007.године, д о н о с и:

ОДЛУКУ
о давању сагласности за смањење
броја службених паса
у Министарству за унутрашње
послове Босанско–подрињског
кантона Горажде

Члан 2.

I

За реализацију ове Одлуке задужују се Министарство за унутрашње послове и Министарство за финансије Босанско–подрињског кантона
Горажде, а средства обезбиједити из
Буџета Министарства за унутрашње
послове, економски код 613400 – Набавка материјала и ситног инвентара.
Средства уплатити на трансакцијски рачун код УПИ банке Сарајево: 1540012000158885.

Овом Одлуком даје се сагласност Министарству за унутрашње послове Босанско–подрињског кантона
Горажде да изврши отпис 2 (два) службена пса:

Члан 3.
Ова Одлука ступа на снагу даном објављивања на службеној огласној табли Кантона, а накнадно ће да
се објави у «Службеним новинама Бо-

1. «Сјена» - лабрадор
2. «Арчи» - њемачки овчар.
II
При извршеном отпису, Одлуком Министарства за унутрашње
послове, пси ће без накнаде бити поклоњени службеницима Министарства за унутрашње послове Босанско–
подрињског кантона Горажде који
искажу интересовање за прихватање
и збрињавање паса.

санско–подрињског кантона Горажде».
Број:03–14-2669/07
ПРЕМИЈЕР
15.11.2007.године Салем Халиловић,с.р.
Горажде

1515
На основу члана 24. Закона о
Влади Босанско–подрињског кантона Горажде («Службене новине Босанско–подрињског кантона Горажде»,
број:5/03), Влада Босанско–подрињс-

III
За реализацију ове Одлуке задужује се Министарство за унутрашње послове Босанско–подрињског кантона Горажде.
IV
Ова Одлука ступа на снагу даном објављивања на службеној огла-
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сној табли Кантона, а накнадно ће да
се објави у «Службеним новинама Босанско–подрињског кантона Горажде».
Број:03–49-2668/07
ПРЕМИЈЕР
15.11.2007.године Салем Халиловић,с.р.
Горажде
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слове Босанско–подрињског кантона Горажде, кога заступа Министар Рамиз Драковац, као купца и
2. Златарско-јувелирске
радње
«СОФИЋ» Сарајево коју заступа
директор Софић Фахрудин, као
продавца.

1516

III

На основу члана 24. Закона о
Влади Босанско–подрињског кантона Горажде («Службене новине Босанско–подрињског кантона Горажде»,
број:5/03) и Одлуке Владе Босанско–
подрињског кантона Горажде о давању сагласности за набавку полицијских обиљежја, број:03-14-2541/07 од
01.11.2007.године, Влада Босанско–подрињског кантона Горажде, на својој
36. редовној сједници, одржаној дана
15.11.2007.године, д о н о с и:

ОДЛУКУ
о давању сагласности министру
Министарства за унутрашње
послове Босанско–подрињског
кантона Горажде за потписивање
Уговора о набавци полицијских
обиљежја
I
Овом Одлуком даје се сагласност министру Министарства за унутрашње послове Босанско–подрињског кантона Горажде да потпише Уговор о набавци полицијских обиљежја за полицијске службенике Управе полиције.
II
Уговор се склапа између:
1. Министарства за унутрашње по-

За реализацију ове Одлуке задужује се Министарство за унутрашње послове Босанско–подрињског кантона Горажде.
IV
Ова 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:03–14-2667/07
ПРЕМИЈЕР
15.11.2007.године Салем Халиловић,с.р.
Горажде

1517
На основу члана 24. Закона о
Влади Босанско–подрињског кантона Горажде («Службене новине Босанско–подрињског кантона Горажде»,
број:5/03) и Закона о извршењу Буџета Босанско–подрињског кантона Горажде, Влада Босанско–подрињског
кантона Горажде, на својој 36. редовној сједници, одржаној дана 15.11.2007.
године, д о н о с и:

ОДЛУКУ
о давању сагласности за
потписивање Уговора за санацију
паркинг-простора Министарства
за унутрашње послове Босанско–
подрињског кантона Горажде
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I
Овом Одлуком даје се сагласност министру Министарства за унутрашње послове Босанско–подрињског кантона Горажде да потпише Уговор за извођење радова на изградњи ограде и капије на паркинг-простору и радова на санацији паркингпростора Министарства за унутрашње послове Босанско–подрињског кантона Горажде.
II
Потписиници уговора су:
1. Министарство за унутрашње послове Босанско–подрињског кантона Горажде, кога заступа Министар Рамиз Драковац, као инвеститор, и
2. ГПД »ДРИНА» д.д. Горажде, коју
заступа директор Хамид Бахто,
као извођач.
III
За реализацију ове Одлуке задужују се Министарство за унутрашње послове и Министарство за финансије Босанско–подрињског кантона
Горажде, свако у оквиру своје надлежности.
IV
Ова 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:03–14-2666/07
ПРЕМИЈЕР
15.11.2007.године Салем Халиловић,с.р.
Горажде
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1518
На основу члана 24. Закона о
Влади Босанско–подрињског кантона Горажде («Службене новине Босанско–подрињског кантона Горажде»,
број:5/03), Влада Босанско–подрињског кантона Горажде, на својој 36. редовној сједници, одржаној дана 15.11.
2007.године, д о н о с и:

ОДЛУКУ
о давању сагласности за измјену
Плана набавке опреме
Министарству за унутрашње
послове Босанско-подрињског
кантона Горажде за буџетску
2007.годину
I
Овом Одлуком даје се сагласност за измјену Плана набавке опреме Министарству за унутрашње послове Босанско–подрињског кантона
Горажде за буџетску 2007.годину, како слиједи:
У дијелу «Компјутерска опре-ма»
* мијења се количина опреме и то за:
- рачунаре 14 ком. (било 6 ком.)
- принтере 13 ком. (било 3 ком.)
* додаје се:
- факс – принтер 3 ком.
- УПС – 1 ком.
- Пројектор – 1 ком.
- Телефон фиксни – 6 ком.
II
За реализацију ове Одлуке задужује се Министарство за унутрашње послове Босанско–подрињског кантона Горажде.
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III

III

Ова Одлука ступа на снагу даном објављивања на службеној огласној табли Кантона, а накнадно ће да
се објави у «Службеним новинама Бо-

Ова Одлука ступа на снагу даном објављивања на службеној огласној табли Кантона, а накнадно ће да
се објави у «Службеним новинама Бо-

санско–подрињског кантона Горажде».

санско–подрињског кантона Горажде».

Број:03–14-2665/07
ПРЕМИЈЕР
15.11.2007.године Салем Халиловић,с.р.
Горажде

Број:03–14-2664/07
ПРЕМИЈЕР
15.11.2007.године Салем Халиловић,с.р.
Горажде

1519

1520

На основу члана 24. Закона о
Влади Босанско–подрињског кантона Горажде («Службене новине Босанско–подрињског кантона Горажде»,
број:5/03), Влада Босанско–подрињског кантона Горажде, на својој 36. редовној сједници, одржаној дана 15.11.
2007.године, д о н о с и:

На основу члана 24. Закона о
Влади Босанско-подрињског кантона
Горажде (“Службене новине Босанско-подрињског кантона Горажде”,
број:5/03), те на основу Програма утрошка средстава са економског кода
613 900 - Уговорене услуге и Измјена
и допуна Програма утрошка средстава са економског кода 613 900 – Уговорене услуге, Влада Босанско-подрињског кантона Горажде, на својој
36. редовној сједници, одржаној дана
15.11.2007.године, д о н о с и:

ОДЛУКУ
о давању сагласности за
реализацију измијењеног Плана
набавке опреме Министарству
за унутрашње послове
Босанско-подрињског кантона
Горажде за буџетску 2007.годину
I
Овом Одлуком даје се сагласност за реализацију измијењеног Плана набавке опреме Министарства за
унутрашње послове Босанско–подрињског кантона Горажде за буџетску
2007.годину.
II
За реализацију ове Одлуке задужује се Министарство за унутрашње послове Босанско–подрињског кантона Горажде.

ОДЛУКУ
о одобравању новчаних средстава
Центру за стручну обуку Горажде
за мјесец ОКТОБАР 2007. године
I
Одобравају се новчана средства Центру за стручну обуку Горажде у износу од 9.000,00 КМ на име
редовне транше за мјесец ОКТОБАР
2007. године.
II
За реализацију ове Одлуке задужује се Министарство за финанси-
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је, а средства дозначити из Буџета
Министарства за образовање, науку,
културу и спорт, са економског кода
613 900 - Уговорене услуге.
Новчана средства уплатити
на жирорачун Центра за стручну
обуку Горажде број: 1011400000103079
отворен код ПБС банке филијала
Горажде, ИД број: 4245022440028.
III
Корисник средстава дужан је
да Министарство за образовање, науку, културу и спорт у року од 10 (десет) дана од дана реализације средстава извијести и документује наведени утрошак.
IV
Одлука ступа на снагу даном
објављивања на службеној огласној
табли Кантона, а накнадно ће да се
објави у “Службеним новинама Босанско–подрињског кантона Горажде”
Број:03–14-2704/07
ПРЕМИЈЕР
15.11.2007.године Салем Халиловић,с.р.
Горажде

14.децембар/просинац 2007.

ОДЛУКУ
о одобравању новчаних средстава
Јавном предузећу РТВ Босанскоподрињског кантона Горажде
I
Одобравају се новчана средства у износу од 22.000,00 КМ Јавном
предузећу РТВ Босанско-подрињског
кантона Горажде на име редовне транше за мјесец ОКТОБАР 2007.године.
II
За реализацију ове Одлуке задужује се Министарство за финансије, а средства дозначити из Буџета
Министарства за образовање, науку,
културу и спорт, економски код 614
129- Трансфер за информисање.
III
Корисник средстава дужан је
да Министарство за образовање, науку, културу и спорт у року од 10 (десет) дана од дана реализације средстава извијести и документује наведени утрошак.
IV

1521
На основу члана 24. Закона о
Влади Босанско-подрињског кантона
Горажде (“Службене новине Босанско-подрињског кантона Горажде”,
број:5/03), те на основу Програма о
утрошку средстава са економског кода 614 129 - Трансфер за информисање и Измјена и допуна Програма о
утошку средстава са економског кода
614 129- Трансфер за информисање,
Влада Босанско-подрињског кантона
Горажде, на својој 36. редовној сједници, одржаној дана 15.11.2007.године,
д о н о с и:

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:03–14-2703/07
ПРЕМИЈЕР
15.11.2007.године Салем Халиловић,с.р.
Горажде

1522
На основу члана 24. Закона о
Влади Босанско-подрињског кантона
Горажде (“Службене новине Босанс-
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ко-подрињског кантона Горажде”, број:5/03), те на основу Програма утрошка средстава са економског кода
614 122 - Трансфер за спорт и Измјена и допуна Програма утрошка средстава са економског кода 614 122 Трансфер за спорт, Влада Босанскоподрињског кантона Горажде, на својој 36. редовној сједници, одржаној
дана 15.11.2007.године, д о н о с и:

ОДЛУКУ
о одобравању новчаних средстава
Спортском савезу БПК Горажде за
мјесец ОКТОБАР 2007.
I
Одобравају се новчана средства у износу од 23.250,00 КМ Спортском савезу БПК Горажде на име редовне транше за мјесец ОКТОБАР
2007. године.
II
За реализацију ове Одлуке задужује се Министарство за финансије, а средства дозначити из Буџета
Министарства за образовање, науку,
културу и спорт, економски код 614
122- Трансфер за спорт.
Новчана средства уплатити
на жиро-рачун Спортског савеза
БПК Горажде број: 1990540006336521,
ИД број: 4245007300007 код АБС банке филијала Горажде.

ва извијести и документује наведени
утрошак.
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:03–14-2702/07
ПРЕМИЈЕР
15.11.2007.године Салем Халиловић,с.р.
Горажде

1523
На основу члана 24. Закона о
Влади Босанско-подрињског кантона
Горажде (“Службене новине Босанско-подрињског кантона Горажде”, број:5/03), те на основу Програма утрошка средстава са економског кода
614 322 - Трансфер за област науке и
Измјена и допуна Програма утрошка средстава са економског кода 614
322 -Трансфер за област науке, Влада
Босанко-подрињског кантона Горажде, на својој 36. редовној сједници, одржаној дана 15.11.2007.г, д о н о с и:

ОДЛУКУ
о одобравању новчаних средстава
на име уплате I (прве) рате по
Уговору о извођењу дислоциране
наставе Економског факултета
Универзитета у Сарајеву
у школској 2007/2008. у Горажду

III

I

Корисник средстава дужан је
да Министарство за образовање, науку, културу и спорт у року од 10 (десет) дана од дана реализације средста-

Одобравају се новчана средства у износу од 15.000,00 КМ на име
уплате I (прве) рате од укупно утврђених X (десет) рата Економском фа-
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култету Универзитета у Сарајеву по
основу Уговора о извођењу дислоциране наставе Економског факултета
Универзитета у Сарајеву у школској
2007/2008. години у Горажду број:
02-05-171/07 и број: 03-14-1072/07, од
29.05.2007.године.

ОДЛУКУ
о одобравању новчаних средстава
Савезу за спорт и рекреацију
инвалида Босанско-подрињског
кантона Горажде

II

Одобравају се новчана средства у износу од 3.600,00 КМ Савезу за
спорт и рекреацију инвалида Босанско–подрињског кантона Горажде,
на име набавке опреме за наступ на
државним и куп такмичењима у БиХ.

За реализацију ове Одлуке задужује се Министарство за финансије, а средства дозначити из Буџета
Министарства за образовање, науку,
културу и спорт, економски код 614
322 -Трансфер за област науке.
Новчана средства уплатити
на жиро-рачун број: 1610000047480056
код Раифаизен банке Сарајево.
III
Ова 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:03–14-2720/07
ПРЕМИЈЕР
15.11.2007.године Салем Халиловић,с.р.
Горажде

1524
На основу члана 24. Закона о
Влади Босанско-подрињског кантона
Горажде (“Службене новине Босанско-подрињског кантона Горажде”, број:5/03), те на основу Програма утрошка средстава са економског кода
614 122- Трансфер за спорт и Измјена
и допуна Програма утрошка средстава са економског кода 614 122 – Трансфер за спорт, Влада Босанско-подрињског кантона Горажде, на својој
36. редовној сједници, одржаној дана
15.11.2007.године, д о н о с и:

I

II
За реализацију ове Одлуке задужује се Министарство за финансије, а средства дозначити из Буџета
Министарства за образовање, науку,
културу и спорт, економски код 614
122 – Трансфер за спорт.
Новчана средства уплатити
на жиро-рачун Савеза за спорт и
рекреацију инвалида Босанско–подрињског кантона Горажде, број:
1990540006144655 отворен код АБС
банке филијала Горажде, ИД број:
4245042980002.
III
Корисник средстава дужан је
да Министарство за образовање, науку, културу и спорт у року од 10 (десет) дана од дана реализације средстава извијести и документује наведени
утрошак.
IV
Одлука ступа на снагу даном
објављивања на службеној огласној
табли Кантона, а накнадно ће да се

14.децембар/просинац 2007.

објави у “Службеним новинама Босанско–подрињског кантона Горажде”.
Број:03–14-2701/07
ПРЕМИЈЕР
15.11.2007.године Салем Халиловић,с.р.
Горажде

1525
На основу члана 24. Закона о
Влади Босанско-подрињског кантона
Горажде (“Службене новине Босанско-подрињског кантона Горажде”,
број:5/03), а у складу са Програмом о
утрошку средстава са економског
кода 614 121 - Трансфер за науку и
културу и Измјенама и допунама
Програма о утрошку средстава са
економског кода 614121 - Трансфер
за науку и културу, Влада Босанскоподрињског кантона Горажде, на својој 36. редовној сједници, одржаној
дана 15.11.2007.године, д о н о с и:

ОДЛУКУ
о одобравању новчаних средстава
Удружењу за очување природне
и цивилизацијске баштине
“ Синан–паша Сијерчић” Горажде
I
Одобравају се новчана средства Удружењу за очување природне
и цивилизацијске баштине “Синан–
паша Сијерчић” Горажде у износу од
600,00 КМ на име планираних активности Удружења до краја 2007.год.
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614 121- Трансфер за науку и културу.
Новчана средства дозначити
на жиро-рачун Удружења за очување природне и цивилизацијске баштине “Синан–паша Сијерчић” Горажде број: 1610300004690043 отворен код Раифеисен банке филијала
Горажде.
III
Корисник средстава дужан је
да Министарство за образовање, науку, културу и спорт у року од 10 (десет) дана од дана реализације средстава извијести и документује наведени
утрошак.
IV
Одлука ступа на снагу даном
објављивања на службеној огласној
табли Кантона, а накнадно ће да се
објави у “Службеним новинама Босанско–подрињског кантона Горажде”.
Број:03–14-2700/07
ПРЕМИЈЕР
15.11.2007.године Салем Халиловић,с.р.
Горажде

1526
На основу члана 24. Закона о
Влади Босанско-подрињског кантона
Горажде (“Службене новине Босанско-подрињског кантона Горажде”, број:5/03), Влада Босанско-подрињског
кантона Горажде, на својој 36. редовној сједници, одржаној дана 15.11.2007.
године, д о н о с и:

II
За реализацију ове Одлуке задужује се Министарство за финансије, а средства дозначити из Буџета
Министарства за образовање, науку,
културу и спорт са економског кода

ОДЛУКУ
о одобравању новчаних средстава
ЈУ СТШ “Хасиб Хаџовић” Горажде
за плаћање рачуна бр. 79/07 фирми
„Гораждестан“ д.о.о. Горажде
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I
Одобравају се новчана средства ЈУ СТШ “Хасиб Хаџовић” Горажде
за плаћање рачуна бр. 79/07 у износу од 8.925,94 КМ фирми “Гораждестан” д.о.о. Горажде, за изведене молерско - фарбарске радове на згради
школе.
II
За реализацију ове Одлуке задужује се Министарство за финансије Босанско-подрињског кантона Горажде, а средства осигурати из Буџета ЈУ СТШ “Хасиб Хаџовић” Горажде, са економског кода 613 700 – Издаци за текуће одржавање.
Новчана средства уплатити
на жиро-рачун фирме “Гораждестан”
д.о.о. Горажде број:1011400000027128 који је отворен код ПБС Филијала Го-

ражде ИД број: 4245008530006.
III
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:03–14-2699/07
ПРЕМИЈЕР
15.11.2007.године Салем Халиловић,с.р.
Горажде

1527
На основу члана 24. Закона о
Влади Босанско-подрињског кантона
Горажде („Службене новине Босанско-подрињског кантона Горажде“ број:5/03), Влада Босанско-подрињског
кантона Горажде, на својој 36. редовној сједници, одржаној дана 15.11.2007.
године, д о н о с и:

14.децембар/просинац 2007.

ОДЛУКУ
о давању сагласности ЈУ МСШ
“Енвер Поздеровић” Горажде за
израду “Главног пројекта
контролног статичког прорачуна”
који се односи на доградњу спрата
на објекту школе
I
Даје се сагласност ЈУ МСШ
“Енвер Поздеровић” Горажде за израду “Главног пројекта контролног
статичког прорачуна” који се односи
на доградњу спрата на објекту школе.
II
Процедуру и поступак одабира најповољнијег понуђача за израду
“Главног пројекта контролног статичког прорачуна” извршити у складу
са одредбама Закона о јавним набавкама Босне и Херцеговине.
III
Средства за израду “Главног
пројекта контролног статичког прорачуна” обезбијеђена су у Буџету ЈУ
МСШ “Енвер Поздеровић” Горажде,
економски код 821 200 – Набавка грађевина.
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:03–14-2698/07
ПРЕМИЈЕР
15.11.2007.године Салем Халиловић,с.р.
Горажде

14.децембар/просинац 2007.

1528
На основу члана 24. Закона о
Влади Босанско-подрињског кантона
Горажде („Службене новине Босанско–подрињског кантона Горажде“ број:5/03), те члана 90. став 3. Закона о
основном одгоју и образовању („Службене новине Босанско–подрињског кантона Горажде“, број:5/04), Влада Босанско-подрињског кантона Горажде, на својој 36. редовној сједници, одржаној дана 15.11.2007.године,
доноси:

ОДЛУКУ
о давању сагласности за именовање
директора ЈУ ОШ „Фахрудин
Фахро Башчелија“ Горажде
Члан 1.
Даје се сагласност Школском
одбору ЈУ ОШ „Фахрудин Фахро Башчелија“ Горажде за именовање Едибе Бећировић за директора ЈУ ОШ
„Фахрудин Фахро Башчелија“ Горажде.
Члан 2.
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:03–05-2697/07
ПРЕМИЈЕР
15.11.2007.године Салем Халиловић,с.р.
Горажде

1529
На основу члана 24. Закона о
Влади Босанско-подрињског кантона
Горажде („Службене новине Босанс-
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ко-подрињског кантона Горажде“ број:5/03), те на основу Програма о утрошку средстава са економског кода
614122 – Трансфер за спорт и Измјена и допуна Програма утрошка средстава са економског кода 614122 Трансфер за спорт, Влада Босанскоподрињског кантона Горажде, на својој 36. редовној сједници, одржаној
дана 15.11.2007.године, д о н о с и:

ОДЛУКУ
о одобравању новчаних средстава
Фудбалском клубу «Горажде»
Горажде
I
Одобравају се новчана средства у износу од 800,00 КМ Фудбалском клубу «Горажде» Горажде, на име
измирења трошкова превоза и трошкова учешћа у Пионирској лиги Горњедринске регије.
II
За реализацију ове Одлуке задужује се Министарство за финансије, а средства дозначити из Буџета
Министарства за образовање, науку,
културу и спорт, са економског кода
614122 – Трансфер за спорт.
Новчана средства уплатити
на жиро-рачун Фудбалског клуба «Горажде» Горажде, број: 1990540005872764,

отворен код АБС банке Горажде.
III
Корисник средстава дужан је
да Министарство за образовање, науку, културу и спорт у року од 10 (десет) дана од дана реализације средста-
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ва извијести и документује наведени
утрошак.
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:03–14-2723/07
ПРЕМИЈЕР
15.11.2007.године Салем Халиловић,с.р.
Горажде

1530
На основу члана 18. њ. Закона
о основама социјалне заштите, заштите цивилних жртава рата и заштите
породица са дјецом (“Службене новине Федерације Босне и Херцеговине”, број:36/99, 54/04 и 39/06), члана
11. Уредбе о поступку медицинског
вјештачења и оснивања Института
за медицинско вјештачење (“Службене новине Федерације Босне и Херцеговине”, број:17/06), члана 11. Уговора о обављању послова медицинског вјештачења у поступку за остваривање права из области социјалне
заштите, број:08-35-527-5/07 од 04.04.
2007.године, те члана 24. Закона о Влади Босанско-подрињског кантона Горажде (“Службене новине Босанскоподрињског кантона Горажде”, број:
5/03), Влада Босанско-подрињског кантона Горажде, на својој 36. редовној
сједници, одржаној дана 15.11.2007.
године, д о н о с и:

14.децембар/просинац 2007.

Члан 1.
У складу са чланом 11. Уговора о обављању послова медицинског
вјештачења у поступку за остваривање права из области социјалне заштите број:08-35-527-5/07 од 04.04.2007.
године, одобрава се исплата новчаних средстава Институту за медицинско вјештачење Сарајево у износу од
28.828,80 КМ на име урађених 306 медицинских вјештачења за остваривање права из области социјалне заштите са подручја Босанско-подрињског кантона Горажде за мјесец СЕПТЕМБАР 2007.године, а на основу испостављене фактуре број: 124-07 од 30.
09.2007.године.
Члан 2.
Средства у износу од 28.828,80
КМ исплатити на терет Буџета Мин-

истарства за социјалну политику, здравство, расељена лица и избјеглице,
Центар за социјални рад БПК Горажде за 2007. годину, економски код
614231 – Бенефиције за социјалну
заштиту, на рачун Института за медицинско вјештачење Сарајево број:
Т.Р.: 1020500000078568 код Унион банке Сарајево, идентификациони број: 4201141000004.
Члан 3.
За проведбу ове Одлуке задужује се Министарство за финансије
Босанско-подрињског кантона Горажде.

Члан 4.
ОДЛУКУ
о одобравању новчаних средстава
Институту за медицинско
вјештачење Сарајево

Одлука ступа на снагу даном
објављивања на службеној огласној
табли Кантона, а накнадно ће да се
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објави у “Службеним новинама Босанско-подрињског кантона Горажде”.
Број:03–14-2696/07
ПРЕМИЈЕР
15.11.2007.године Салем Халиловић,с.р.
Горажде

1531
На основу члана 24. Закона о
Влади Босанско-подрињског кантона
Горажде ("Службене новине Босанско-подрињског кантона Горажде", број:5/03), те Одлуке о усвајању Програма утрошка финансијских средстава из Буџета Министарства за социјалну политику, здравство, расељена
лица и избјеглице, економски код
614239 – Остали грантови појединцима, број:03-14-698/07 од 09.04.2007.године, Влада Босанско-подрињског кантона Горажде, на својој 36. редовној
сједници, одржаној дана 15.11.2007.
године, д о н о с и:
ОДЛУКУ
о додјели једнократне новчане
помоћи за лијечење Ћатовић Алме
Члан 1.
Одобрава се исплата средстава у износу КМ 500,00 на име једнократне новчане помоћи за лијечење Ћатовић Алме, рођ. 1982.год., из Горажда.

Члан 2.
Средства у износу КМ 500,00
исплатити на терет Буџета Министарства за социјалну политику, здравство, расељена лица и избјеглице, економски код 614239 – Остали грантови појединцима, у корист Ћатовић
Алме на рачун број: 1610300000000093
–09-30-03973-0 код Раифаизен банке
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Горажде.
Члан 3.
За реализацију ове Одлуке задужују се Министарство за социјалну
политику, здравство, расељена лица
и избјеглице и Министарство за финансије Босанско-подрињског кантона Горажде.
Члан 4.
Ова 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:03–14-2694/07
ПРЕМИЈЕР
15.11.2007.године Салем Халиловић,с.р.
Горажде

1532
На основу члана 24. Закона о
Влади Босанско-подрињског кантона
Горажде ("Службене новине Босанско-подрињског кантона Горажде", број:5/03), те Одлуке Владе Босанскоподрињског кантона Горажде о усвајању Програма утрошка средстава
Министарства за социјалну политику, здравство, расељена лица и избјеглице са економског кода 615220 –
Капитални грант, број:03-14-703/07
од 09.04.2007.године, Влада Босанскоподрињског кантона Горажде, на својој 36. редовној сједници, одржаној
дана 15.11.2007.године, д о н о с и:
ОДЛУКУ

о исплати новчаних средстава
по основу суфинансирања додатних
радова у Амбуланти породичне
медицине Дома здравља Прача
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Члан 1.
Одобрава се исплата новчаних средстава ЈУ Дом здравља Прача у
износу 2.980,01 КМ на име суфинансирања додатних радова у Амбуланти породичне медицине.
Члан 2.
Средства у износу 2.980,01 КМ
исплатити на терет Буџета Министарства за социјалну политику, здравство, расељена лица и избјеглице БПК
Горажде, економски код 615220 – Капитални грант. Уплату средстава извршити на жирорачун ЈУ Дом здравља Прача број: 1610300000320096 код
Раифаизен банке Горажде. Матични
број установе је 4245018760000.
Члан 3.
За реализацију ове Одлуке задужују се Министарство за социјалну
политику, здравство, расељена лица
и избјеглице и Министарство за финансије Босанско-подрињског кантона Горажде.
Члан 4.
Ова 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:03–14-2693/07
ПРЕМИЈЕР
15.11.2007.године Салем Халиловић,с.р.
Горажде

1533
На основу члана 24. Закона о
Влади Босанско-подрињског кантона
Горажде ("Службене новине Босанс-

14.децембар/просинац 2007.

ко-подрињског кантона Горажде", број:5/03), те Одлуке о усвајању Програма утрошка финансијских средстава из Буџета Министарства за социјалну политику, здравство, расељена
лица и избјеглице, економски код
614239 – Остали грантови појединцима, број:03-14-698/07 од 09.04.2007.године, Влада Босанско-подрињског кантона Горажде, на својој 36. редовној
сједници, одржаној дана 15.11.2007.
године, д о н о с и:

ОДЛУКУ
о додјели једнократне
новчане помоћи за лијечење
Елме Бостанџић
Члан 1.
Одобрава се исплата средстава у износу 300,00 КМ на име једнократне новчане помоћи за лијечење
Елме Бостанџић, рођене 2003.године,
из Горажда.
Члан 2.
Средства у износу 300,00 КМ
исплатити на терет Буџета Министарства за социјалну политику, здравство, расељена лица и избјеглице, економски код 614239 – Остали грантови појединцима.
Члан 3.
За реализацију ове Одлуке задужују се Министарство за социјалну
политику, здравство, расељена лица
и избјеглице и Министарство за финансије Босанско-подрињског кантона Горажде.
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Члан 4.
Ова 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:03–14-2692/07
ПРЕМИЈЕР
15.11.2007.године Салем Халиловић,с.р.
Горажде

вратити у истом (исправном) стању
по истеку времена из члана 1. ове
Одлуке.
Члан 3.
За реализацију ове Одлуке задужује се Служба за заједничке послове Босанско-подрињског кантона
Горажде.
Члан 4.

1534
На основу члана 24. Закона о
Влади Босанско-подрињског кантона
Горажде (“Службене новине Босанско-подрињског кантона Горажде”,
број:5/03), Влада Босанско-подрињског кантона Горажде, на својој 36. редовној сједници, одржаној дана 15.11.
2007.године, д о н о с и :

Ова 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:03–49-2691/07
ПРЕМИЈЕР
15.11.2007.године Салем Халиловић,с.р.
Горажде

1535
ОДЛУКУ
о уступању на кориштење возила
ЈЗУ “Кантонална болница
Горажде”
Члан 1.
Овом Одлуком ЈЗУ “Кантонална болница Горажде” уступа се на
привремено кориштење у трајању од
3 (три) мјесеца моторно возило комби-бус, Wolkswagen, VW carav. 2,4
CL, BUSSES, регистарске ознаке бр.
705-К-132, у власништву Босанскоподрињског кантона Горажде, на име
превоза пацијената са подручја Босанско-подрињског кантона Горажде
на терапију хемодијализе у Сарајево.
Члан 2.
ЈЗУ “Кантонална болница Горажде” дужна је возило из члана 1.

На основу члана 24. Закона о
Влади Босанско-подрињског кантона
Горажде ("Службене новине Босанско-подрињског кантона Горажде", број:5/03), те Одлуке о усвајању Програма утрошка средстава Министарства за социјалну политику, здравство,
расељена лица и избјеглице са економског кода 614411 – Субвенције јавним предузећима и установама, број:
03-14-702/07 од 09.04.2007. године и
03-14-2222/07 од 09.10.2007. године,
Влада Босанско-подрињског кантона
Горажде, на својој 36. редовној сједници, одржаној дана 15.11.2007.године, д о н о с и:

ОДЛУКУ
о одобравању новчаних средстава
Кантоналном заводу здравственог
осигурања
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Члан 1.
Овом Одлуком одобравају се
новчана средства у износу 200.000,00
КМ Заводу здравственог осигурања
Босанско-подрињског кантона Горажде, на име покрића повећаних трошкова здравствене заштите изазваних већим одступањима у односу на
планирана средства здравственог осигурања по основу лијечења осигураника у Клиничком центру Универзитета у Сарајеву.
Члан 2.
Исплату извршити из средстава Буџета Министарства за социјалну политику, здравство, расељена
лица и избјеглице, економскои код
6144111 – Субвенције јавним предузећима (Кантонални завод здравственог осигурања).
Члан 3.
За реализацију ове Одлуке задужују се Министарство за социјалну
политику, здравство, расељена лица
и избјеглице и Министарство за финансије Босанско-подрињског кантона Горажде.
Члан 4.
Одлука ступа на снагу даном
објављивања на службеној огласној
табли Кантона, а накнадно ће да се
објави у "Службеним новинама Босанско-подрињског акнтона Горажде".
Број:03–14-2690/07
ПРЕМИЈЕР
15.11.2007.године Салем Халиловић,с.р.
Горажде
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1536
На основу члана 24. Закона о
Влади Босанско-подрињског кантона
Горажде ("Службене новине Босанско-подрињског кантона Горажде", број:5/03), те Одлуке о усвајању Програма утрошка финансијских средстава из Буџета Министарства за социјалну политику, здравство, расељена
лица и избјеглице, економски код
614239 – Остали грантови појединцима, број:03-14-698/07 од 09.04.2007. године, Влада Босанско-подрињског кантона Горажде, на својој 36. редовној
сједници, одржаној дана 15.11.2007.
године, д о н о с и:

ОДЛУКУ
о исплати новчаних средстава
Удружењу дијабетичара
Босанско-подрињског кантона
Горажде
Члан 1.
Одобрава се исплата средстава у износу 425,00,00 КМ Удружењу
дијабетичара Босанско-подрињског
кантона Горажде на име покрића трошкова обиљежавања 14. новембра –
Свјетског дана борбе против дијабетеса.
Члан 2.
Средства у износу 425,00 КМ
исплатити на терет Буџета Министарства за социјалну политику, здравство, расељена лица и избјеглице, економски код 614239 – Остали грантови појединцима, а у корист Удружења дијабетичара на рачун број:
1610300004230069 код Раифаизен ба-
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нке д.д. БиХ Сарајево – филијала Горажде.

Завода здравственог осигурања БПК
Горажде, како слиједи:

Члан 3.

1. Расим Имшировић- предсједник,
2. Емир Сијерчић
- члан,
3. Прим.др. Ферид Тутић - члан,
4. Др. Олга Хасанбеговић - члан,
5. Др. Медиха Лојо-Дељо - члан,
6. Др. Сабина Гушо
- члан,
7. Белма Шошо
- члан,
8. Минка Фејзић
- члан и
9. Реџеп Ченгић
- члан.

За реализацију ове Одлуке задужују се Министарство за социјалну
политику, здравство, расељена лица
и избјеглице и Министарство за финансије Босанско-подрињског кантона Горажде.
Члан 4.

II

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

Рјешење ступа на снагу даном
доношења и исто ће да се објави у
“Службеним новинама Босанско-подрињског кантона Горажде”.

Број:03–14-2688/07
ПРЕМИЈЕР
15.11.2007.године Салем Халиловић,с.р.
Горажде

Број:03–05-2685/07
ПРЕМИЈЕР
15.11.2007.године Салем Халиловић,с.р.
Горажде

1537

1538

На основу члана 25. Закона о
Влади Босанско-подрињског кантона
Горажде (“Службене новине Босанско-подрињског кантона Горажде”, број:5/03), Влада Босанско-подрињског
кантона Горажде, на својој 36. редовној сједници, одржаној дана 15.11.2007.
године, д о н о с и :

На основу члана 25. Закона о
Влади Босанско-подрињског кантона
Горажде (“Службене новине Босанско-подрињског кантона Горажде”, број:5/03), Влада Босанско-подрињског
кантона Горажде, на својој 36. редовној сједници, одржаној дана 15.11.2007.
године, д о н о с и :

РЈЕШЕЊЕ
о разрјешењу Предсједника и
чланова Управног одбора
Завода здравственог осигурања
Босанско- подрињског кантона
Горажде

РЈЕШЕЊЕ
о именовању Предсједника и
чланова Управног одбора
Завода здравственог осигурања
Босанско- подрињског кантона
Горажде

I

I

Разрјешава се дужности Предсједник и чланови Управног одбора

Именује се Предсједник и чланови Управног одбора Завода здра-
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вственог осигурања БПК Горажде, у
саставу:
1. Расим Имшировић- предсједник,
2. Емир Сијерчић
- члан,
3. Прим.др. Ферид Тутић - члан,
4. Др. Олга Хасанбеговић - члан,
5. Др. Медиха Лојо-Дељо - члан,
6. Др. Сабина Гушо
- члан,
7. Белма Шошо
- члан,
8. Минка Фејзић
- члан и
9. Реџеп Ченгић
- члан.
II
Именовање из члана I Рјешења је привременог карактера и врши
се на период до шездесет (60) дана,
односно до коначног именовања у
складу са Законом.
III
Рјешење ступа на снагу даном
доношења и исто ће да се објави у
“Службеним новинама Босанско-подрињског кантона Горажде”.
Број:03–05-2687/07
ПРЕМИЈЕР
15.11.2007.године Салем Халиловић,с.р.
Горажде

1539
На основу члана 24. Закона о
Влади Босанско–подрињског кантона Горажде (“Службене новине Босанско–подрињског кантона Горажде”,
број:5/03) и усвојеног Програма о
утрошку средстава са кода 614232 –
“Издаци за категорије борачких популација” и Закона о извршењу Буџета (“Службене новине Босанско–подрињског кантона Горажде”, број:
5/07), Влада Босанско–подрињског
кантона Горажде, на својој 36. редов-

14.децембар/просинац 2007.

ној сједници, одржаној дана 15.11.2007.
године, д о н о с и:
ОДЛУКУ
о одобравању новчаних средстава
за финансирање Пројекта
“Обилазак дјеце без оба родитеља
припадника борачких популација”
Члан 1.
Одобравају се новчана средства у износу од 4.400,00 КМ на име
финансирања Пројекта “Обилазак
дјеце без оба родитеља припадника
борачких популација”.
Члан 2.
Одобрена средства обезбиједити из Буџета Министарства за борачка питања Босанско–подрињског кантона Горажде, економски код 614232
–Издаци за категорије борачких популација.
Члан 3.
За реализацију ове Одлуке задужује се Министарство за финансије Босанско–подрињског кантона Горажде, а средства уплатити на жирорачун ОПШиПБ број: 1990490005249590,

који се води код АБС банке Горажде.
Члан 4.
Ова 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:03–14-2722/07
ПРЕМИЈЕР
15.11.2007.године Салем Халиловић,с.р.
Горажде
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1540
На основу члана 24. Закона о
Влади Босанско–подрињског кантона Горажде («Службене новине Босанско–подрињског кантона Горажде»
број:5/03) и усвојеног Програма о утрошку средстава са кода 614232 – Издаци за категорије борачких популација и Закона о извршењу Буџета
(«Службене новине Босанско–подрињског кантона Горажде», број:5/07),
Влада Босанско–подрињског кантона
Горажде, на својој 36. редовној сједници, одржаној дана 15.11.2007.године,
д о н о с и:
ОДЛУКУ
о одобравању новчаних средстава
за финансирање Програма
обиљежавања 15. годишњице
Прве рогатичке бригаде
Члан 1.
Одобравају се новчана средстава у износу од 2.000,00 КМ на име
финансирања Програма обиљежавања 15. годишњице Прве рогатичке
бригаде.
Члан 2.
Одобрена средства обезбиједити из Буџета Министарства за борачка питања Босанско–подрињског кантона Горажде, економски код 614232
–Издаци за категорије борачких популација.
Члан 3.
За реализацију ове Одлуке задужује се Министарство за финансије БПК Горажде, а средства уплатити

на жирорачун: УГДБ АБиХ број:
1610300004930021, отворен код Раифаизен банке Горажде.
Члан 4.
Ова 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:03–14-2721/07
ПРЕМИЈЕР
15.11.2007.године Салем Халиловић,с.р.
Горажде

1541
На основу члана 24. Закона о
Влади Босанско–подрињског кантона Горажде («Службене Новине Босанско–подрињског Кантона Горажде» број:5/03), Програма о утрошку
средстава са кода 614324 «Трансфер
удружења грађана» и Закона о извршењу Буџета број:5/07, Влада Босанско-подрињског кантона Горажде, на
својој 36. редовној сједници, одржаној дана 15.11. 2007.године, д о н о с и:

ОДЛУКУ
о одобравању новчаних средстава
на име помоћи за рад удружења
борачких популација
за мјесец октобар
Члан 1.
Одобравају се новчана средства у износу од 7.205,00 (седам хиљада
двјесто пет) КМ на име помоћи за
рад удружења борачких популација
за мјесец октобар 2007. године, и то:
- Савез РВИ БПК
“Синови Дрине” Горажде 1.720,00
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- ОрганизацијаПШи
ПББПК Горажде
1.720,00
- Савез добитника
највећих ратних
признања БПК Горажде
840,00
- Удружења грађана
демобилисаних бораца
АРБиХ Горажде
1.200,00
- Удружење
”Свјетлост Дрине”
700,00
- Удружење Ветерана рата,
ЗБ, ПЛ
1.025,00
Одобрана средства обезбиједити из Буџета Министарства за борачка питања Босанско–подрињског кантона Горажде, економски код 614324
– Трансфер удружења грађана.
Члан 2.
Средства из члана 1. ове Одлуке исплаћују се у складу са утврђеним мјесечним ануитетима.
За реализацију ове Одлуке задужује се Министарство за финансије БПК Горажде, а средства уплатити на жирорачуне организација:
- СРВИ »СиновиДрине»
Горажде:
1990540005249733
- Организација
- ПшиПБ БПК
Горажде:
1990540005249539
- СавезДНРП
«Златни љиљани»: 1990540005884792
који се воде код АБС банке д.д.
Сарајево, агенција Горажде
- Удружење грађана
демобилисаних бораца
АБИХ:
1610300004930021
који се воде код Раифаизен банке
Горажде.
- Удружење «Свјетлост
Дрине» број:
1990540006546332,
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отворен код АБС банке Горажде
- Удружење
Ветрана рата, ЗБ,
ПЛ број:
1610300005410074,
отворен код Раифаизен банке Горажде
Члан 3.
Ова 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:03–14-2719/07
ПРЕМИЈЕР
15.11.2007.године Салем Халиловић,с.р.
Горажде

1542
На основу члана 24. Закона о
Влади Босанско–подрињског кантона Горажде («Службене новине Босанско–подрињског кантона Горажде»,
број:5/03) и Програма утрошка средстава «Издаци за категорије борачких популација», Закона о извршењу
Буџета Босанско–подрињског кантона Горажде («Службене новине Босанско–подрињског кантона Горажде»,
број:5/07), Влада Босанско–подрињског кантона Горажде, на својој 36. редовној сједници, одржаној дана 15.11.
2007.године, д о н о с и:

ОДЛУКУ
о одобравању новчаних средстава
за суфинансирање дијелова
трошкова «Пројекта обиљежавања
годишњице погибије легендарног
команданта Заима Имамовића»
Члан 1.
Одобравају се новчана средства у износу од 650,00 КМ на име су-
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финансирања дијела трошкова «Пројекта обиљежавања годишњице погибије легендарног команданта Заима Имамовића».
Одобрена средства обезбиједити из Буџета Министарства за борачка питања Босанско–подрињског кантона Горажде, економски код 614232
–Издаци за категорије борачких популација.
Члан 2.
За реализацију ове Одлуке задужује се Министарство за финансије Босанско–подрињског кантона Горажде, а средства уплатити на жирорачун Савеза добитника највећих ратних признања број: 1990490005884746,
отворен код АБС банке Горажде.
Члан 3.

ко–подрињског кантона Горажде» број:5/03) Влада Босанско–подрињског
кантона Горажде, на својој 36. редовној сједници, одржаној дана 15.11.2007.
године, д о н о с и:

ОДЛУКУ
о измјенама и допунама
Одлуке о одобравању новчаних
средстава
Члан 1.
Овом Одлуком мијења се члан
1. став 1, Одлуке о давању сагласности за плаћање рачуна број:48/07
број: 03-11-2413/07 од 09.10.2007.год.
на име накнаде за здравствену заштиту лица којима је признато својство
корисника борачко-инвалидске заштите, тако да гласи:

Савез добитника највећих ратних признања дужан је да у року од
7 дана од дана реализације Пројекта,
достави Извјештај о утрошеним средствима са пратећом документацијом надлежном министарству.

«Даје се сагласност Министру за борачка питања да изврши плаћање
рачуна број: 48/07 од 14.10.2007.године у износу од 2.580,00 КМ».

Члан 4.

Ова Одлука ступа на снагу даном објављивања на службеној огласној табли Кантона, а накнадно ће да
се објави у «Службеним новинама Бо-

Ова Одлука ступа на снагу даном објављивања на службеној огласној табли Кантона, а накнадно ће да
се објави у «Службеним новинама Босанско–пдорињског кантона Горажде».
Број:03–14-2718/07
ПРЕМИЈЕР
15.11.2007.године Салем Халиловић,с.р.
Горажде

1543
На основу члана 24. Закона о
Влади Босанско–подрињског кантона
Горажде («Службене новине Босанс-

Члан 2.

санско–подрињског кантона Горажде».
Број:03–14-2717/07
ПРЕМИЈЕР
15.11.2007.године Салем Халиловић,с.р.
Горажде

1544
На основу члана 24. Закона о
Влади Босанско–подрињског кантона Горажде («Службене новине Босанско–подрињског кантона Горажде»
број:5/03), Програма утрошка стедс-

Број 16 – страна 1556

тава «Издаци за категорије борачких
популација» и Закона о извршењу
Буџета («Службене новине Босанско
–подрињског кантона Горажде», број:5/07), Влада Босанско–подрињског
кантона Горажде, на својој 36. редовној сједници, одржаној дана 15.11.2007.
године, д о н о с и:

ОДЛУКУ
о одобравању новчаних средстава
за Пројекат побољшања статуса
борачких популација за мјесец
октобар
Члан 1.
Одобравају се новчана средства у износу од 2.800,00 КМ на име суфинансирања трошкова заједничког
Пројекта побољшања статуса борачке популације у 2007.години за мјесец октобар који је аплициран од стране удружења борачких популацја
Босанско–подрињског кантона Горажде.

Члан 2.
Одобрена средства обезбиједити из Буџета Министарства за борачка питања Босанско-подрињског кантона Горажде, економски код 614232
-Издаци за категорије борачких популација.
Члан 3.
За реализацију ове Одлуке задужује се Министарство за финансије Босанско-одрињског кантона Горажде, а средства уплатити носиоцу
Пројекта Савезу РВИ «Синови Дрине»
Горажде
на
жиро-рачун
број:
1990540005249733 отворен код АБС
банке Горажде.
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Члан 4.
Ова 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:03–14-2716/07
ПРЕМИЈЕР
15.11.2007.године Салем Халиловић,с.р.
Горажде

1545
На основу члана 24. Закона о
Влади Босанско-подрињског кантона
Горажде («Службене новине Босанско-подрињског кантона Горажде», број:5/03), Влада Босанско-подрињског
кантона Горажде, на својој 36. редовној сједници, одржаној дана 15.11.2007.
године, д о н о с и:

ОДЛУКУ
о давању сагалсности на извођење
разлике радова на изградњи
стамбено- пословног објекта
«Ламела-Х1»
Члан 1.
Овом Одлуком даје се сагласност на извођење разлике радова (VII
Привремене ситуације) које је на приједлог Надзорног органа «Унипројект» д.о.о. Горажде потребно извести
на изградњи стамбено-пословног објекта «Ламела- Х1» у Горажду, а све у
складу са чланом 30. Уговора о извођењу радова на поменутом објекту.
Члан 2.
Саставни дијелови ове Одлуке
су табеларни преглед вишкова и мањкова са доказницама мјера и Извје-
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Члан 1.

штај сталног надзорног тијела о извршеној контроли количина вишкова и
мањкова радова из члана 1. ове Одлуке.

Члан 3.
За реализацију ове Одлуке задужују се Министарство за борачка
питања и Министарство за урбанизам, просторно уређење и заштиту
околине – стално надзорно тијело.
Члан 4.
Ова Одлука ступа на снгу даном објављивања на службеној огласној табли Кантона, а накнадно ће
да се објави у «Службеним новинама
Босанско-подрињског кантона Горажде».
Број:03–14-2715/07
ПРЕМИЈЕР
15.11.2007.године Салем Халиловић,с.р.
Горажде

1546
На основу члана 24. Закона о
Влади Босанско–подрињског кантона
Горажде («Службене новине Босанско–подрињског кантона Горажде» број:5/03) и Програма утрошка средстава из Буџета Министарства за борачка питања са кода 614232- Издаци
за категорије борачких популација,
Влада Босанско–подрињског кантона
Горажде, на својој 36. редовној сједници, одржаној дана 15.11.2007.године,
д о н о с и:

Одобравају се новчана средства у износу од 170.678,60 КМ Служби
за запошљавање БПК Горажде за исплату новчане накнаде демобилисаним борцима за мјесец октобар 2007.
године.
Одобрена средства обезбиједити из Буџета Министарства за борачка питања Босанско-подрињског кантона Горажде, економски код 614232
-Издаци за категорије борачких популација.
Члан 2.
За реализацију ове Одлуке задужује се Министарство за финансије Босанско–подрињског кантона Горажде, а средства уплатити на жирорачун Службе за запошљавање БПК
Горажде број: 1011400000658307 код
Привредне банке Сарајево, филијала
Горажде.
Члан 3.
Ова 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:03–14-2656 /07
ПРЕМИЈЕР
15.11.2007.године Салем Халиловић,с.р.
Горажде

1547
ОДЛУКУ
о одобравању новчаних средстава
Служби за запошљавање БПК
Горажде за исплату новчане
накнаде демобилисаним борцима
за мјесец октобар 2007.године

На основу члана 24. Закона о
Влади Босанско–подрињског кантона
Горажде («Службене новине Босанско–подрињског кантона Горажде» број:5/03) и Програма о утрошку средстава са кода 614239 – Остали гранто-
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ви појединцима и Закона о извршењу Буџета („Службене новине Босанско–подрињског кантона Горажде“,
број:5/07), Влада Босанско–подрињског кантона Горажде, на својој 36. редовној сједници, одржаној дана 15.11.
2007.године, д о н о с и:

ОДЛУКУ
о одобравању новчаних средстава
за финансирање једнократних
помоћи демобилисаним борцима
Члан 1.
Одобравају се новчана средства у износу од 15.000,00 КМ на име једнократних помоћи демобилисаним
борцима.
Члан 2.
Средства из члана 1. ове Одлуке намијењена су као једнократне
помоћи демобилисаним борцима Босанско-подрињског кантона Горажде
који се налазе у тешкој финансијској
ситуацији, а према списку корисника који је сасатвни дио ове Одлуке.
Члан 3.
Одобрена средства обезбиједити из Буџета Министарства за борачка питања Босанско–подрињског кантона Горажде, економски код 614239
- Остали грантови појединцима.
Члан 4.
За реализацију ове Одлуке задужују се Министарство за борачка
питања и Министарство за финансије Босанско-подрињског кантона Горажде.

Члан 5.
Ова 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:03–14-2714/07
ПРЕМИЈЕР
15.11.2007.године Салем Халиловић,с.р.
Горажде

1548
На основу члана 24. Закона о
Влади Босанско–подрињског кантона
Горажде («Службене новине Босанско–подрињског кантона Горажде» број:5/03), а у складу са Програмом утрошка средстава са економског кода
«Набавка грађевина» и Закона о извршењу Буџета («Службене новине
Босанско–подрињског кантона Горажде» број:5/07), Влада Босанско–подрињског кантона Горажде, на својој
36. редовној сједници, одржаној дана
15.11.2007.године, д о н о с и:

ОДЛУКУ
о одобравању новчаних средстава
за исплату седме привремене
ситуације
Члан 1.
Одобравају се новчана средства у износу од 109.218,69 КМ на име
седме привремене ситуације по рачуну број:480-5/07 од 07.11.2007.године,
за извођење радова на изградњи стамбено–пословне зграде «ЛАМЕЛА Х1»
у насељу Бисерна, Горажде, чија је
укупна вриједност 173.363,00 КМ и од
које се одбија 30% уплаћеног аванса
у износу од 52.008,41 КМ и обуставља
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10% средстава по члану 7. Уговора у
износу од 12.135,41 КМ
Члан 2.
Одобрена средства обезбиједити из Буџета Министарства за борачка питања Босанско–подрињског кантона Горажде, економски код 821200
– Набавка грађевина.
Члан 3.
Средства уплатии на рачун
«КАЈА–КОМПАНИ» д.о.о. Горажде,
број: 1990540005727943, који се води
код АБС банке, филијала Горажде.
Члан 4.
За реализацију ове Одлуке задужују се Министарство за борачка
питања и Министарство за финансије Босанско–подрињског кантона Горажде.
Члан 5.
Ова 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:03–14-2713/07
ПРЕМИЈЕР
15.11.2007.године Салем Халиловић,с.р.
Горажде

1549
На основу члана 24. Закона о
Влади Босанско–подрињског кантона
Горажде («Службене новине Босанско–подрињског кантона Горажде», број:5/03) и члана 14. Закона о извршењу Буџета Босанско–подрињског кантона Горажде за 2007. годину («Слу-
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жбене новине Босанско–подрињског
кантона Горажде», број:5/07), Влада
Босанско–подрињског кантона Горажде, на својој 36. редовној сједници,
одржаној дана 15.11.2007.г., д о н о с и:

ОДЛУКУ
о преусмјеравању средстава у
Буџету ЈУ Центар за социјални рад
Босанско-подрињског кантона
Горажде
Члан 1.
Овом Одлуком одобрава се
преусмјеравање средстава у Буџету
ЈУ Центар за социјални рад Босанско–подрињског кантона Горажде за
2007.годину, како слиједи:
1. Са економског кода 821400 – Набавка осталих сталних средстава преусмјерити средства у износу 5.000,00
КМ, на економски код 821300 –
Набавка опреме.
Члан 2.
За реализацију ове Одлуке задужује се Министарство за финансије Босанско–подрињског кантона Горажде.
Члан 3.
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:03–14-2712/07
ПРЕМИЈЕР
15.11.2007.године Салем Халиловић,с.р.
Горажде

Број 16 – страна 1560

1550
На основу члана 24. Закона о
Влади Босанско–подрињског кантона
Горажде («Службене новине Босанско–подрињског кантона Горажде», број:5/03) и члана 14. Закона о извршењу Буџета Босанско–подрињског кантона Горажде за 2007.годину («Службене новине Босанско–подрињског
кантона Горажде», број:5/07), Влада
Босанско–подрињског кантона Горажде, на својој 36. редовној сједници,
одржаној дана 15.11.2007.г., д о н о с и:

ОДЛУКУ
о преумјеравању средстава у
Буџету Босанско–подрињског
кантона Горажде између буџетских
корисника за 2007. годину
Члан 1.
Овом Одлуком одобрава се
преусмјеравање средстава у Буџету
Босанско–подрињског кантона Горажде између буџетских корисника за
2007.годину, како слиједи:
На економски код 821200 –
Набавка грађевина у Буџету ЈУ МСШ
«Енвер Поздеровић» преусмјерити средства у износу од 230.000 КМ са економског кода 611100 – Бруто плате и
накнаде буџета сљедећих буџетских корисника:
1. ЈУ ОШ «Фахрудин Фахро
Башчелија» износ
7.000,00 КМ
2. ЈУ ОШ «Хусеин еф.Ђозо»
износ
160.000,00 КМ
3. ЈУ ОШ «Мехмедалија
Мак Диздар» износ 15.000,00 КМ
4. ЈУ ОШ «Хасан Турчало
Брзи»
износ
5.000,00 КМ
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5. ЈУ ОШ «Фадил Фако Ђозо»
износ
15.000,00 КМ
6. ЈУ ОШ «Устиколина»
износ
20.000,00 КМ
7. ЈУ ССШ «Џемал Биједић»
износ
6.000,00 КМ
8. ЈУ СТШ «Хасиб Хаџовић»
износ
2.000,00 КМ
Члан 2.
За реализацију ове Одлуке задужује се Министарство за финансије Босанско–подрињског кантона Горажде.
Члан 3.
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:03–14-2710/07
ПРЕМИЈЕР
15.11.2007.године Салем Халиловић,с.р.
Горажде

1551
На основу члана 24. Закона о
Влади Босанско–подрињског кантона
Горажде («Службене новине Босанско–подрињског кантона Горажде», број:5/03), Влада Босанско–подрињског
кантона Горажде, на својој 36. редовној сједници, одржаној дана 15.11.2007.
године, д о н о с и:
ОДЛУКУ
о одобравању новчаних средстава
за плаћање фактуре број: 6/07
од 06.11.2007.године фирми
«Турбометал Босна» д.о.о. Горажде
Члан 1.
Овом Одлуком одобравају се
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средства за плаћање фактуре број:
6/07 фирми «ТУРБОМЕТАЛ БОСНА»
д.о.о. Горажде, у износу од 2.352,00
КМ за услуге санације олука на згради Министарства за финансије.
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ОДЛУКУ
о преусмјеравању средстава
у Буџету ЈУ ОМШ «Авдо
Самиловић» за 2007. годину
Члан 1.

Члан 2.
За реализацију ове Одлуке задужује се Министарство за финансије Босанско–подрињског кантона Горажде, а средства обезбиједити из
Буџета Министарства за финансије,
економски код 613700 – Издаци за
текуће одржавање.
Средства уплатити на жирорачун број 1990540006303929 отворен код АБС банке Горажде.
Члан 3.
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:03–14-2711/07
ПРЕМИЈЕР
15.11.2007.године Салем Халиловић,с.р.
Горажде

1552
На основу члана 24. Закона о
Влади Босанско–подрињског кантона
Горажде («Службене новине Босанско–подрињског кантона Горажде»,
број:5/03) и члана 14. Закона о извршењу Буџета Босанско–подрињског
кантона Горажде за 2007.годину («Службене новине Босанско–подрињског кантона Горажде», број:5/07), Влада Босанско–подрињског кантона Горажде, на својој 36. редовној сједници, одржаној дана 15.11.2007.године,
д о н о с и:

Овом Одлуком одобрава се
преусмјеравање средстава у Буџету
ЈУ ОМШ «Авдо Смаиловић» Горажде
за 2007. годину, како слиједи:
1. Са економског кода 611200 – Накнаде трошкова запослених преусмјерити средства у износу од
3.500,00 КМ на сљедеће економске
кодове:
611100 – Бруто плате и накнаде
износ
2.500,00 КМ
612100 – Доприноси послодавца
износ
1.000,00 КМ
Члан 2.
За реализацију ове Одлуке задужује се Министарство за финансије Босанско–подрињског кантона Горажде.
Члан 3.
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:03–14-2709/07
ПРЕМИЈЕР
15.11.2007.године Салем Халиловић,с.р.
Горажде

1553
На основу члана 24. Закона о
Влади Босанско-подрињског кантона
Горажде („Службене новине Босанско-подрињског кантона Горажде“ бр-
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ој:5/03), Влада Босанско-подрињског
кантона Горажде, на својој 36. редовној сједници, одржаној дана 15.11.2007.
године, д о н о с и:
ОДЛУКУ
о одобравању једнократних
новчаних помоћи
Члан 1.
Овом Одлуком одобравају се
једнократне новчане помоћи како
слиједи:
1. Рахман Мерсида, у износу од 500,00
КМ – за санацију куће, а средства
уплатити на жиро-рачун број:
1610000000000011 – 6764162000448267

отворен код Раифаизен банке филијала Горажде.
2. Вражалица Васвија, у износу од
500,00 КМ – тешка социјално-материјална ситуација, а средства уплатити на жиро-рачун број: 101140-00000016-17, рачун број: 101901-0012283 01, отворен код ПБС
банка филијала Горажде.
3. Комленовић Десанка, у износу од
500,00 КМ – тешка социјално-материјална ситуација.
4. Бећиревић Мустафа, у износу од
300,00 КМ – тешка социјално-материјална ситуација, а средства уплатити на рачун код Раифаизен банке је УК 1610000000000011 090011881-1.

Члан 2.
За реализацију ове Одлуке задужује се Министарство за финансије Босанско-подрињског кантона Горажде, а средства обезбиједити из
Буџета Владе Босанско-подрињског
кантона Горажде, економски код 614239

– Остали грантови појединцима.
Члан 3.
Ова 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:03–14-2746/07
ПРЕМИЈЕР
15.11.2007.године Салем Халиловић,с.р.
Горажде

1554
На основу члана 24. Закона о
Влади Босанско–подрињског кантона
Горажде (“Службене новине Босанско–подрињског кантона Горажде”,
број:5/03), Влада Босанско–подрињског кантона Горажде, на својој 36. редовној сједници, одржаној дана 15.11.
2007.године, д о н о с и:
ОДЛУКУ
о именовању Организационог
одбора за обиљежавање Дана
државности БиХ
Члан 1.
Именује се Организациони одбор за обиљежавање Дана државности БиХ, како слиједи:
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Ћуровац Анка, предсједник
Вехабовић Белкиса, члан,
Мушовић Санел, члан,
Поповић Севда, члан,
Сијерчић Хамдо, члан,
Силајџић Садик, члан.
Члан 2.

Задатак Организационог одбора из члана 1. ове Одлуке је да у са-
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радњи са Организационим одбором
Општине Горажде сачини Програм
обиљежавања 25. новембра, Дана државности БиХ.
Члан 3.
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:03–05-2707/07
ПРЕМИЈЕР
15.11.2007.године Салем Халиловић,с.р.
Горажде

1555
На основу члана 24. Закона о
Влади Босанско–подрињског кантона
Горажде (“Службене новине Босанско–подрињског кантона Горажде”,
број:5/03), Влада Босанско–подрињског кантона Горажде, на својој 36. редовној сједници, одржаној дана 15.11.
2007.године, д о н о с и:

ОДЛУКУ
о давању сагласности на
измијењене цијене горива
Члан 1.
Даје се сагласност на измијењене цијене горива утврђене Оквирним Споразумом о испоруци лож-уља
са фирмом «ШЕХ-ИН» д.о.о. Горажде, како слиједи:
- Дизел гориво ЕН 590 – нова цијена
2,04 КМ;
- Моторни бензин МБ – 98 – нова
цијена 2,00 КМ;
- Безооловни моторни бензин БМБ95 – нова цијена 1,98 КМ.
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Члан 2.
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:03–14-2725/07
ПРЕМИЈЕР
15.11.2007.године Салем Халиловић,с.р.
Горажде

1556
На основу члана 24. Закона о
Влади Босанско–подрињског кантона
Горажде («Службене новине Босанско–подрињског кантона Горажде»,
број:5/03) и члана 16. Закона о извршењу Буџета («Службене новине Босанско–подрињског кантона Горажде, број:5/07), Влада Босанско–подрињског кантона Горажде, на својој
36. редовној сједници, одржаној дана
15.11.2007.године, д о н о с и:
ОДЛУКУ
о давању сагласности Кантоналном
суду Горажде за набавку
компјутерске опреме
Члан 1.
Овом Одлуком даје се сагласност Кантоналном суду Горажде за
набавку компјутерске опреме и то:
видео-пројектор, скенер, УПС.
Члан 2.
Набавка опреме из члана 1.
ове Одлуке извршиће се од испоручиоца опреме «ОНИПРОМ» д.о.о. Горажде у поступку директног споразума, а иста ће се набавити по цијени
од 2.697,07 КМ.
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Члан 3.
За набавку опреме средства ће
се обезбиједити из Буџета Кантоналног суда Горажде, са економског кода 821300 – Набавка опреме.
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2. Сијерчић Расим, члан 200,00 КМ
3. Башчелија Мунира, члан
200,00 КМ
4. Ратковић Џевад, члан 200,00 КМ
5. Ратковић Реуф, члан 200,00 КМ
Члан 2.

Члан 4.
Ова 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:03–14-2726/07
ПРЕМИЈЕР
15.11.2007.године Салем Халиловић,с.р.
Горажде

1557
На основу члана 24. Закона о
Влади Босанско–подрињског кантона
Горажде («Службене новине Босанско–подрињског кантона Горажде»,
број:5/03), Влада Босанско–подрињског кантона Горажде, на својој 36. редовној сједници, одржаној дана 15.11.
2007.године, д о н о с и:

ОДЛУКУ
о утврђивању накнаде за рад
Комисије за процјену штета од
природних и других несрећа на
подручју Босанско–подрињског
кантона Горажде

За реализацију ове Одлуке задужује се Министарство за финансије, а средства обезбиједити у Буџету
Владе Босанско–подрињског кантона
Горажде, економски код 613900 – Уговорене услуге.
Члан 3.
Ова 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:03–14-2728/07
ПРЕМИЈЕР
15.11.2007.године Салем Халиловић,с.р.
Горажде

1558
На основу члана 24. Закона о
Влади Босанско–подрињског кантона
Горажде («Службене новине Босанско–подрињског кантона Горажде»,
број:5/03), Влада Босанско–подрињског кантона Горажде, на својој 36. редовној сједници, одржаној дана 15.11.
2007.године, д о н о с и:

Члан 1.
Овом Одлуком утврђује се
накнада за рад Комисије за процјену
штета од природних и других несрећа на подручју Босанско–подрињског кантона Горажде, како слиједи:
1. Кудуз Един, предсједник
200,00 КМ

ОДЛУКУ
о давању сагласности
на потписивање Уговора
Члан 1.
Даје се сагласност директору
Дирекције робних резерви Босанско
–подрињског кантона Горажде да по-
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тпише Уговор о набавци и испоруци
теретног моторног возила са МАК
КОМПАНИ д.о.о. Горажде у вриједности од 29.909,88 КМ са ПДВ-ом.
Члан 2.
Ова 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:03–14-2729/07
ПРЕМИЈЕР
15.11.2007.године Салем Халиловић,с.р.
Горажде

1559
На основу члана 24. Закона о
Влади Босанско-одрињског кантона
Горажде («Службене новине Босанско-подрињског кантона Горажде», број:5/03), Одлуке Скупштине Босанско-подрињског кантона Горажде број:01-05-250/07 од 30.03.2007.год. („Службене новине Босанско-подрињског кантона Горажде“, број:05/07), те
Одлуке Владе Босанско–подрињског
кантона Горажде о усвајању Програма утрошка финансијских средстава
са економског кода 614239-1 - Остали
грантови појединцима (Здравствена
заштита), број:03-14-1834/07 од 24.08.
2007.године, Влада Босанско-подрињског кантона Горажде, на својој 37.
редовној сједници, одржаној дана 23.
11.2007.године, д о н о с и:
ОДЛУКУ
о исплати новчаних средстава
Кантоналном заводу здравственог
осигурања по Уговору
број: 03-14-896/07
Члан 1.
Одобрава се исплата новчан-
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их средстава у укупном износу 3.036,00
КМ у корист Завода за здравствено
осигурање Босанско-подрињског кантона Горажде, на име финансирања накнаде за здравствено осигурање радника који то право не остварују по другом основу за 2007. годину.
Члан 2.
Средства у укупном износу
3.036,00 КМ исплатити на терет Буџета Министарства за социјалну политику, здравство, расељена лица и избјеглице БПК Горажде, економски код
614239-1 – Остали грантови појединцима (Здравствена заштита), по
фактурама:
Рачун број:52/2007 од 14.11.2007.године, у износу 3.036,00 КМ за октобар,
на депозитни рачун Завода број:
1610300004960188 код Раифаизен банке д.д. БИХ филијала Горажде.
Члан 3.
За реализацију ове одлуке задужују се Министарство за социјалну
политику, здравство, расељена лица
и избјеглице и Министарство за финансије Босанско-подрињског кантона Горажде.
Члан 4.
Ова 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:03–14-2773/07
ПРЕМИЈЕР
23.11.2007.године Салем Халиловић,с.р.
Горажде

1560
На основу члана 18. њ. Закона
о основама социјалне заштите, зашт-
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ите цивилних жртава рата и заштите
породица са дјецом (“Службене новине Федерације Босне и Херцеговине”, број:36/99, 54/04 и 39/06), члана
11. Уредбе о поступку медицинског
вјештачења и оснивања Института
за медицинско вјештачење (“Службене новине Федерације Босне и Херцеговине”, број:17/06), члана 11. Уговора о обављању послова медицинског вјештачења у поступку за остваривање права из области социјалне
заштите, број:08-35-527-5/07 од 04.04.
2007.године, те члана 24. Закона о Влади Босанско-подрињског кантона Горажде (“Службене новине Босанскоподрињског кантона Горажде”, број:
5/03), Влада Босанско-подрињског кантона Горажде, на својој 37. редовној
сједници, одржаној дана 23.11.2007.
године, д о н о с и:

ОДЛУКУ
о одобравању новчаних средстава
Институту за медицинско
вјештачење Сарајево
Члан 1.
У складу са чланом 11. Уговора о обављању послова медицинског
вјештачења у поступку за остваривање права из области социјалне заштите број: 08-35-527-5/07 од 04.04.2007.
године, одобрава се исплата новчаних средстава Институту за медицинско вјештачење Сарајево у укупном износу од 84.099,60 КМ на име
урађених 874 медицинска вјештачења за остваривање права из области
социјалне заштите са подручја Босанско-подрињског кантона Горажде из
2006.године, а на основу испостављених рачуна број: 142-07, 27-07 и 35-07.

Члан 2.
Средства у износу од 84.099,60
КМ исплатити на терет Буџета Мин-

истарства за социјалну политику, здравство, расељена лица и избјеглице,
Центар за социјални рад БПК Горажде за 2007.годину, економски код
614231 – Бенефиције за социјалну
заштиту, на рачун Института за медицинско вјештачење Сарајево број:
т.р.:1020500000078568 код Унион банке Сарајево, идентификациони број: 4201141000004.
Члан 3.
За проведбу ове Одлуке задужује се Министарство за финансије
Босанско-подрињског кантона Горажде.

Члан 4.
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- 2772/07
ПРЕМИЈЕР
23.11.2007.године Салем Халиловић,с.р
Горажде

1561
На основу члана 18. њ. Закона
о основама социјалне заштите, заштите цивилних жртава рата и заштите
породица са дјецом (“Службене новине Федерације Босне и Херцеговине”, број:36/99, 54/04 и 39/06), члана
11. Уредбе о поступку медицинског
вјештачења и оснивања Института за
медицинско вјештачење (“Службене
новине Федерације Босне и Херцеговине”, број:17/06), члана 11. Уговора
о обављању послова медицинског вј-
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ештачења у поступку за остваривање
права из области социјалне заштите,
број:08-35-527-5/07 од 04.04.2007.године, те члана 24. Закона о Влади Босанско-подрињског кантона Горажде
(“Службене новине Босанско-подрињског кантона Горажде”, број: 5/03),
Влада Босанско-подрињског кантона
Горажде, на својој 37. редовној сједници, одржаној дана 23.11.2007.године, д о н о с и:
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заштиту, на рачун Института за медицинско вјештачење Сарајево број:
т.р.: 1020500000078568 код Унион банке Сарајево, идентификациони број: 4201141000004.
Члан 3.
За проведбу ове Одлуке задужује се Министарство за финансије
Босанско-подрињског кантона Горажде.

Члан 4.
ОДЛУКУ
о одобравању новчаних средстава
Институту за медицинско
вјештачење Сарајево
Члан 1.

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:03–14-2771/07
ПРЕМИЈЕР
23.11.2007.године Салем Халиловић,с.р.
Горажде

У складу са чланом 11. Уговора о обављању послова медицинског
вјештачења у поступку за остваривање права из области социјалне заштите број:08-35-527-5/07 од 04.04.2007.
године, одобрава се исплата новчаних средстава Институту за медицинско вјештачење Сарајево у износу
од 5.616,00 КМ на име урађених 60
медицинских вјештачења за остваривање права из области социјалне заштите са подручја Босанско-подрињског кантона Горажде за мјесец
ЈУНИ 2007.године, а на основу испостављене фактуре број:67-07 од 29.06.
2007.године.
Члан 2.

На основу члана 24. Закона о
Влади Босанско–подрињског кантона
Горажде («Службене новине Босанско–подрињског кантона Горажде», број:5/03) и Програма утрошка средстава са економског кода 614239 за
2007.годину – Остали грантови појединцима («Службене новине Босанско–подрињског кантона Горажде», број:6/07), Влада Босанско–подрињског
кантона Горажде, на својој 37. редовној сједници, одржаној дана 23.11.2007.
године, д о н о с и:

Средства у износу од 5.616,00
КМ исплатити на терет Буџета Министарства за социјалну политику, здравство, расељена лица и избјеглице,
Центар за социјални рад БПК Горажде за 2007. годину, економски код
614231 – Бенефиције за социјалну

ОДЛУКУ
о одобравању новчаних средстава
Удружењу жена «СЕКА» Горажде
за организовање Округлих столова
на тему «Превенција, заштита и
борба против насиља у породици»

1562
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Члан 1.
Овом Одлуком одобравају се
новчана средства у износу од 1.164,00
КМ Удружењу жена «СЕКА» Горажде за организовање Округлих столова на тему «Превенција, заштита и
борба против насиља у породици»
који ће се одржати у периоду од 22.
11. до 03.12.2007.године на подручју
Босанско–подрињског кантона Горажде.

Члан 2.
Одобрена средства из члана 1.
ове Одлуке, исплатити на терет Буџета Министарства за социјалну политику, здравство, расељена лица и избјеглице, економски код 614239 – Остали грантови појединцима, а у корист Удружења жена «СЕКА» Горажде.
Новчана средства дозначити
на жирорачун број: 1610300005880039
код Раифаизен Банке Горажде.
Члан 3.
За реализацију ове Одлуке задужује се Министарство за финансије Босанско–подрињског кантона Горажде.
Члан 4.
Обавезује се Удружење жена
«СЕКА» Горажде да Министарству
за социјалну политику, здравство, расељена лица и избјеглице Босанско–
подрињског кантона Горажде достави Извјештај о утрошку одобрених
средстава са пратећом документацијом.
Члан 5.
Ова Одлука ступа на снагу да-
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ном објављивања на службеној огласној табли Кантона, а накнадно ће да
се објави у «Службеним новинама Босанско–подрињског кантона Горажде».
Број:03–14-2768/07
ПРЕМИЈЕР
23.11.2007.године Салем Халиловић,с.р.
Горажде

1563
На основу члана 24. Закона о
Влади Босанско–подрињског кантона
Горажде («Службене новине Босанско–подрињског кантона Горажде»,
број:5/03) и Програма о измјенама и
допунама Програма утрошка средстава «Субвенције за пољопривреду»,
Влада Босанско–подрињског кантона
Горажде, на својој 37. редовној сједници, одржаној дана 23.11.2007.године,
д о н о с и:
ОДЛУКУ
о одобравању новчаних средстава
Туруља Мустафи
на име надокнаде штете

Члан 1.
Овом Одлуком одобравају се
новчана средства Туруља Мустафи из
села Росијевићи, општина Горажде у
износу од 275,00 КМ, на име накнаде
штете настале страдањем оваца, а у
складу са Инструкцијама о условима
и начину остваривања надокнаде
штете за домаће животиње од најезде
дивљачи (вукова и паса луталица) и
елементарних непогода (удара грома, поплава, пожара и других сличних непогода), на које је Влада Босанско–подрињског кантона Горажде дала Сагласност својом Одлуком број:03-24-2401/06 од 17.11.2006.године,
за настрадале овце од најезде дивљих
животиња.
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Члан 2.

I

За реализацију ове Одлуке задужују се Министарство за привреду
и Министарство за финансије, а средства обезбиједити из Буџета Министарства за привреду са економског
кода 614414 – Субвенције за пољопривреду – резервна средства.

Овом Одлуком усваја се Програм о измјенама и допунама Програма утрошка средстава «Подстицај индустријској производњи» утврђених
у Буџету Министарства за привреду
Босанско–подрињског кантона Горажде за 2007.год., број:03-14-1166/07 од
11.06.2007.год., предложен од стране
Министарства за привреду.

Средства уплатити на жиро-рачун Туруља Мустафе отворен у Раифаизен банци филијала Горажде, број:0930-01302-4, трансакцијски број банке је
16103000000093.

Члан 3.
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:03–14-2767/07
ПРЕМИЈЕР
23.11.2007.године Салем Халиловић,с.р.
Горажде

1564
На основу члана 24. Закона о
Влади Босанско–подрињског кантона
Горажде («Службене новине Босанско–подрињског кантона Горажде», број:5/03) и Одлуке о Измјени и допуни Буџета Босанско–подрињског кантона Горажде за 2007.годину («Службене новине Босанско–подрињског
кантона Горажде», број:12/07), Влада
Босанско–подрињског кантона Горажде, на својој 37. редовној сједници,
одржаној дана 23.11.2007.г., д о н о с и:
ОДЛУКУ
о усвајању Програма о Измјенама и
допунама Програма о утрошку
средстава «Подстицај индустријској
производњи» утврђених Буџетом
Босанско–подрињског кантона
Горажде за 2007. годину

II
Измјене и допуне Програма
из тачке I ове Одлуке саставни су дио
Одлуке.
III
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:03–14-2766/07
ПРЕМИЈЕР
23.11.2007.године Салем Халиловић,с.р.
Горажде

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

1564а)
1) НАЗИВ:
ПРОГРАМ О ИЗМЈЕНАМА И
ДОПУНАМА ПРОГРАМА

утрошка средстава «Подстицај
индустријској производњи»
утврђених измјенама и допунама
Буџета Босанско-подрињског
кантона Горажде за 2007. годину
2) ИЗМЈЕНЕ И ДОПУНЕ
ПРОГРАМА
I
Овим Програмом врши се измјена Програма утрошка средстава
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«Подстицај индустријској производњи» утврђених Буџетом Босанскоподрињског кантона Горажде за 2007.
годину и измјенама и допунама Буџета Босанско-подрињског кантона Горажде за 2007.г., број:03-14-1166-1/07
од 11.06.2007.г. и број:03-14-2492-1/07
од 13.11.2007.г., гдје се у Програму о
измјенама и допунама програма утрошка средстава „Подстицај индустријској производњи“ број:03-14-24921/07 од 13.11.2007.године у тачки 2)
ИЗМЈЕНЕ И ДОПУНЕ ПРОГРАМА, у првом ставу, износ од 366.000,00
КМ замјењује износом од 500.000,00 КМ
II
Остале одредбе Програма утрошка средстава «Подстицај индустријској производњи» утврђених Буџетом Босанско-подрињског кантона
Горажде за 2007. годину не мијењају
се и остају на снази.
МИНИСТАР

ПРЕМИЈЕР

Елфад Машала,с.р.

Салем Халиловић,с.р.

Број:04-14-4385-1/07 Број:03-14-2766-1/07
30.11.2007.године
30.11.2007.године
Горажде
Горажде

1565
На основу члана 41. Закона о
цестама Федерације Босне и Херцеговине («Службене новине Федерације Босне и Херцеговине», број:6/02),
Одлуке о измјенама и допунама Буџета Босанско–подрињског кантона
Горажде за 2007.годину («Службене
новине Босанско–подрињског кантона Горажде», број:12/07) и члана 24.
Закона о Влади Босанско–подрињског кантона Горажде («Службене новине Босанско–подрињског кантона
Горажде», број:5/03), Влада Босанско
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–подрињског кантона Горажде, на својој 37. редовној сједници, одржаној
дана 23.11.2007.године, д о н о с и:

ОДЛУКУ
о усвајању Измјена и допуна
Плана и Програма одржавања
и заштите регионалних и локалних
цеста на подручју
Босанско–подрињског кантона
Горажде за 2007. годину
Члан 1.
Усвајају се Измјене и допуне
Плана и Програма одржавања и заштите регионалних и локалних цеста на подручју Босанско–подрињског кантона Горажде за 2007. годину.
Члан 2.
Измјене и допуне Плана и
Програма из члана 1. ове Одлуке саставни су дио ове Одлуке.
Члан 3.
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:03–14-2766/07
ПРЕМИЈЕР
23.11.2007.године Салем Халиловић,с.р.
Горажде

1566
На основу члана 24. Закона о
Влади Босанско–подрињског кантона
Горажде («Службене новине Босанско–подрињског кантона Горажде», број:5/03), Влада Босанско–подрињског
кантона Горажде, на својој 37. редов-
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ној сједници, одржаној дана 23.11.2007.
године, д о н о с и:

IV

ОДЛУКУ
о усвајању Програма о измјенама
и допунама Програма утрошка
средстава «Инвестиције
у водопривредне објекте»
број: 04-25-889-2/07 од 08.05.2007.год.
и 04-25-889-3/07 од 25.09.2007. године
утврђених Измјенама и допунама
Буџета Босанско–подрињског
кантона Горажде за 2007.годину
I
Усваја се Програм о измјенама
и допунама Програма утрошка средстава «Инвестиције у водопривредне
објекте» број:04-25-889-2/07 од 08.05.
2007.године и 04-25-889-3/07 од 25.09.
2007.године, утврђених измјенама и
допунама Буџета Босанско–подрињског кантона Горажде за 2007. годину
у укупном износу од 333.500,00 КМ.
Средства за реализацију Програма из става 1. ове тачке пласираће
се са позиције «Инвестиције у водопривредне објекте», утврђене Измјенама и допунама Буџета Босанско–
подрињског кантона Горажде за 2007.
годину (у даљем тексту: Програм).
II
Програм из тачке I ове Одлуке саставни је дио ове Одлуке.
III
Средства из тачке I ове Одлуке исплатиће се на терет Буџета Министарства за привреду Босанско–подрињског кантона Горажде, економски код 821613 – «Инвестиције у водопривредне објекте».

За реализацију ове Одлуке задужује се Министарство за привреду
и Министарство за финансије Босанско–подрињског кантона Горажде,
свако у оквиру своје надлежности.
V
О утрошеним средствима из
тачке I ове Одлуке Министарство за
привреду ће подносити тромјесечни
извјештај Влади Босанско–подрињског кантона Горажде.
VI
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:03–14-2807/07
ПРЕМИЈЕР
23.11.2007.године Салем Халиловић,с.р.
Горажде
---------------

1566а)
1. Н А З И В:
ПРОГРАМ
О ИЗМЈЕНАМА И ДОПУНАМА
ПРОГРАМА „ИНВЕСТИЦИЈЕ У
ВОДОПРИВРЕДНЕ ОБЈЕКТЕ“ број:0425-889-2/07 од 08.05.2007.године и 04-25889-3/07 од 25.09.2007.године
УТВРЂЕНИХ ИЗМЈЕНАМА И
ДОПУНАМА БУЏЕТА БОСАНСКО –
ПОДРИЊСКОГ КАНТОНА
ГОРАЖДЕ ЗА 2007. ГОДИНУ

2. ИЗМЈЕНЕ И ДОПУНЕ ПРОГРАМА
I
Овим програмом врши се измјена и допуна Програма утрошка
средстава „Инвестиције у водоприв-
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редне објекте“ број:04-25-889-2/07 од
08.05.2007.године и 04-05-889-3/07 од
25.09.2007.године у складу са утврђеним Измјенама и допунама Буџета
Босанско–подрињског кантона Горажде за 2007.годину и то како слиједи:
- у насловима „ПОДАЦИ О ПРОГРАМУ“ И „ОБИМ ПЛАНИРАНИХ
СРЕДСТАВА“ И „НАЧИН РЕАЛИЗАЦИЈЕ“, износ од 150.000,00 КМ

замјењује се износом од 333.500,00
КМ

- У наслову „ПРОЈЕКТИ ИНВЕСТИЦИОНИХ УЛАГАЊА“ –
• I - ОПШТИНА ГОРАЖДЕ, додаје
се нова тачка и гласи: „Трошкови
надзора на извођењу радова на
пројекту изградње фекалног колектора на дионици између Моста Алије Изетбеговића и Моста
жртава геноцида у Сребреници“,
тачка 2. се мијења и постаје тачка
3. и гласи: „Регулација лијеве обале ријеке Дрине у Горажду (додатно техничко рјешење силазне рампе)“, урађена је пројектна
документација, а планирана средства су 25.000,00 КМ.
• II – ОПШТИНА ПАЛЕ ПРАЧА –
тачка 3. се мијења, постаје тачка 4.
и гласи: „Пројекат санације водоводне мреже на подручју Општине Пале-Прача који обухвата:
- повећање дотока воде у резервоар „Михаљ“ са изворишта „Поглед“ на подручју МЗ Прача;
- Израда водоводне мреже на Возници МЗ Прача;
- Израда водоводне мреже на простору привредне зоне у Хреновици МЗ Хреновица.
- Планирана средства за реализацију овог пројекта у износу од 30.000,00
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КМ. Имплементатор пројекта и ко-

рисник средстава је Општина Пале–Прача.Корисник средстава је
дужан Министарству за привреду
Босанско-подрињског кантона Горажде доставити извјештај о утрошку ових средстава.
- Додаје се тачка 5. и гласи: „Учешће у финансирању изградње обалоутврде на ријеци Прачи (регулација најугроженије дионице
корита ријеке Праче)“, планирана средства 30.000,00 КМ, урађен
је Главни изведбени пројекат регулације корита ријеке Праче у
насељима Прача и Хреновица, а
због сталних опасности од поплава, неопходно је хитно регулисати најугроженију дионицу корита ријеке Праче“.
- Додаје се тачка 6. и гласи: „Једнократна новчана помоћ Општини
Пале-Прача за санирање штета насталих од елементарних непого-да–
поплава у износу од 10.000,00 КМ“.

• III – ОПШТИНА ФОЧА - УСТИКОЛИНА - тачка 4. се мијења,
постаје тачка 7. и гласи: „Реконструкција водовода Устиколина –
Њухе“,
планирана
средства
25.000,00 КМ, имплементатор пројекта и корисник средстава је Општина Фоча–Устиколина. Корисник средстава је дужан Министарству за привреду Босанско-подрињског кантона Горажде доставити извјештај о утрошку ових средстава.
Додаје се тачка 8. и гласи: „Израда идејног рјешења и Главног
пројекта трајног снабдијевања водом Општине Фоча–Устиколина“,
у току је тендерска процедура, а
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имплементатор је Општина ФочаУстиколина.
• IV - Додаје се тачка 9. и гласи: „Трошкови инжињеринга (услуге
ревизије пројектне документације, услуге надзора, технички
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пријеми, тендерске процедуре и
сл.)“.
Врши се измјена и допуна табеле како слиједи:

ТАБЕЛА: ПРОГРАМ О ИЗМЈЕНАМА И ДОПУНАМА ПРОГРАМА „ИНВЕС-ТИЦИЈЕ
У ВОДОПРИВРЕДНЕ ОБЈЕК-ТЕ“ број:04-25-889-2/07 од 08.05.2007.год-ине и 04-25-8893/07 од 25.09.2007.године УТВРЂЕН ИЗМЈЕНАМА И ДОПУНА-МА
БУЏЕТА
БОСАНСКО–ПОДРИЊ-СКОГ КАНТОНА ГОРАЖДЕ ЗА 2007. ГОДИНУ

ОПШТИНА

Горажде

Ред.
бр.
1.

НАЗИВ ПРОЈЕКТА
Изградња фекалног
колектора на десној
обали ријеке Дрине,
дионица између мостова
„Алије Изетбеговића“ и
„Мост жртава геноцида у
Сребреници“

2.

Износ средс.
по Буџе. и
измј.идоп.Буџ
за 2007. у КМ

150.000,00

9.000,00
Услуга надзора на изгр.
фек. колек. из тачке 1.

НАПОМЕНА
Проведена
тенд.проц. и
одабран најповољ.
понуђач

Проведена тенд.
проц. и одабран
најпов. понуђач

3.
Регулација лијеве обале
ријеке Дрине –додатно
техничко рјешење силазне
рампе

Пале-Прача

ФочаУстиколина

4.

Пројекат санације
водоводне мреже

25.000,00

30.000,00

5.

Учешће у финансирању
изградње обалоутврде на
ријеци Прачи

30.000,00

6.

Једнократна новчана
помоћ за санирање штета
насталих од елементарних
непогода-поплава
Реконструкција водовода
Њухе

10.000,00

7

25.000,00

Урађен пројекат у
складу са стр.
мишљењ. ЈП за
водно подручје
слива ријеке Саве
Имплемент.пројекта
Општина Пале –
Прача
Неопходна је хитна
регулација корита
ријеке Праче, урађена је пројек. докум.

Имплементација
пројекта Општина
Фоча Устиколина
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8

9.
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Израда идејног рјешења и
главног Пројекта трајног
снабдијевања водом Општине Фоча Устиколина
Трошкови инжињеринга
(усл. ревизије пројек.
докум., услу. надзора,
тех.пријеми, тенд. проц. и
сл.).

У К У П Н О:

30.000,00

У току је тендерска
процедура за избор
пројектанта, Имплемент. Општина
Фо-ча-Устиколина

24.500,00

Ови трошкови се
односе на све три
општине

333.500,00

II
Остале одредбе наведених програма се не мијењају и остају на снази.
МИНИСТАР
Елфад Машала,с.р.

ПРЕМИЈЕР
Салем Халилиовић,с.р.

Број:04–14–4326-2/07
30.11.2007.године
Горажде

Број:03-14-2807-1/07
30.11.2007.године
Горажде

1567
На основу члана 24. Закона о
Влади Босанско–подрињског кантона
Горажде («Службене новине Босанско–подрињског кантона Горажде», број:5/03) и Програма о Измјенама и
допунама Програма о утрошку средстава «Субвенције јавним предузећима» утврђеног Буџетом Босанско–подрињског кантона Горажде за 2007.
годину, усвојеног Одлуком Владе Босанско–подрињског кантона Горажде, број:03-14-2489/07 од 01.11.2007.
године, Влада Босанско–подрињског
кантона Горажде, на својој 37. редовној сједници, одржаној дана 23.11.2007.
године, д о н о с и:
ОДЛУКУ
о одобравању новчаних средстава
Јавном предузећу «Босанскоподрињске шуме» д.о.о. Горажде

Члан 1.
Овом Одлуком одобравају се
новчана средства Јавном предузећу
«Босанско-подрињске шуме» д.о.о.
Горажде у износу од 30.394,98 КМ на
име подршке за реализацију Програма и Пројеката за реконструкцију
деградираних и изданичких шума,
пошумљавања крша и голети (проширена репродукција) као и унапређења општекорисних функција шума на подручју Босанско–подрињског кантона Горажде.
Члан 2.
За реализацију ове Одлуке задужују се Министарство за привреду
и Министарство за финансије Босанско–подрињског кантона Горажде,
а средства обезбиједити из Буџета
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Министарства за привреду Босанско–подрињског кантона Горажде, економски код 614411 – Субвенције јавним предузећима.
Члан 3.
Задужује се Јавно предузеће
«Босанско-подрињске шуме» д.о.о.
Горажде, да путем Министарства за
привреду достави извјештај о утрошеним средствима Влади Босанско–
подрињског кантона Горажде.
Члан 4.
Одлука ступа на снагу даном
објављивања на службеној огласној
табли Кантона, а накнадно ће да се
објави у «Службеним новинама Бос-
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Члан 1.
Одобравају се новчана средства у износу од 1.000,00 КМ на име суфинансирања трошкова учешћа екипе РВИ БПК Горажде на V куп-такмичењу у стрељаштву које ће се одржати у Доњем Вакуфу и Државном
првенству у стоном тенису које ће се
одржати у Тузли.
Члан2.
Одобрена средства обезбиједити из Буџета Министарства за борачка питања Босанско-подрињског кантона Горажде, економски код 614232
-Издаци за категорије борачких популација.

анско–подрињског кантона Горажде».
Број:03–14-2805/07
ПРЕМИЈЕР
23.11.2007.године Салем Халиловић,с.р.

Горажде

1568
На основу члана 24. Закона о
Влади Босанско–подрињског кантона
Горажде («Службене новине Босанско–подрињског кантона Горажде» број:5/03) и Програма о утрошку средстава са економског кода 614232 – Издаци за борачке популације број:114-546-2/07, Влада Босанско–подрињског кантона Горажде, на својој 37.
редовној сједници, одржаној дана
23.11.2007.године, д о н о с и:
ОДЛУКУ
о одобравању новчаних средстава
за учешће екипе РВИ на V куп
такмичењу у стрељаштву и учешће
на Државном првенству у стоном
тенису

Члан 3.
За реализацију ове Одлуке задужује се Министарство за финансије Босанско-подрињског кантона Горажде, а средства уплатити на жирорачун Савеза за спорт и рекреацију
инвалида БПК Горажде број: 199049
0006144609, отворен код АБС банке
Горажде.
Члан 4.
Ова 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:03–14-2804/07
ПРЕМИЈЕР
23.11.2007.године Салем Халиловић,с.р.
Горажде

1569
На основу члана 24. Закона о
Влади Босанско–подрињског кантона
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Горажде («Службене новине Босанско–подрињског кантона Горажде» број:5/03) и Програма утрошка средстава “Издаци за категорије борачких
популација” и Закона о извршењу
Буџета («Службене новине Босанско–подрињског кантона Горажде», број:5/07), Влада Босанско–подрињског
кантона Горажде, на својој 37. редовној сједници, одржаној дана 23.11.2007.
године, д о н о с и:
ОДЛУКУ
о давању сагласности за плаћање
рачуна број: 120/07 и 137-У/07
«Терме« Илиџа
Члан 1.
Даје се сагласност Министру за
борачка питања да изврши плаћање
рачуна број:120/07 и 137-У/07 у износу од 1.460,00 КМ испостављеног од
стране «Терме» Илиџа.
Члан 2.
За реализацију ове Одлуке задужује се Министарство за финансије, а средства обезбиједити из Буџета
Министарства за борачка питања Босанско-подрињског кантона Горажде, економски код 614232 - Издаци за
категорије борачких популација.
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1570
На основу члана 24. Закона о
Влади Босанско–подрињског кантона
Горажде («Службене новине Босанско–подрињског кантона Горажде» број:5/03) Влада Босанско–подрињског
кантона Горажде, на својој 37. редовној сједници, одржаној дана 23.11.2007.
године, д о н о с и:
ОДЛУКУ
о усвајању Програма са Измјенама
и допунама програма утрошка
средстава са кода «Набавка
грађевина« број: 11-14-531-2/07
од 12.04.2007.године
утврђених Буџетом Босанско –
подрињског кантона Горажде
за 2007. годину
Члан 1.
Усваја се Програм са измјенама и допунама Програма утрошка
средстава са кода «Набавка грађевина» број:11-14-531-2/07 од 12.04.2007.
године, утврђених Буџетом Босанско–подрињског кантона Горажде за
2007. годину.
Члан2.
Програм из члана 1. ове Одлуке саставни је дио ове Одлуке.

Члан 3.

Члан 3.

Ова Одлука ступа на снагу даном објављивања на службеној огласној табли Кантона, а накнадно ће да
се објави у «Службеним новинама Бо-

Ова Одлука ступа на снагу даном објављивања на службеној огласној табли Кантона, а накнадно ће да
се објави у «Службеним новинама Бо-

санско-подрињског кантона Горажде».

санско-подрињског кантона Горажде».

Број:03–14-2802/07
ПРЕМИЈЕР
23.11.2007.године Салем Халиловић,с.р.
Горажде

Број:03–14-2801/07
ПРЕМИЈЕР
23.11.2007.године Салем Халиловић,с.р.
Горажде
---------------
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1570а)
ПРОГРАМ
са измјенама и допунама
Програма утрошка средстава
са кода “ Набавка грађевина”
Број: 11-14-531-2/07 од
12.04.2007. године
У Програму утрошка средстава са кода “Набавка грађевина”, који
је Влада БПК Горажде усвојила Одлуком број:03-14-685/07 од 09.04.2007.
године.
У поглављу 2) – ПОДАЦИ О ПРОГРАМУ планирана средства 1.090,366
КМ мијења се и гласи:
Планирана средства

1.400,000 КМ

У поглављу I став 2. за изградњу стамбене зграде издвојиће 1.090,366 КМ
мијења се и гласи:
за изградњу стамбене зграде издвојиће 1.400,000 КМ
У поглављу II став 1. планирана средства у износу од 1.090,366 КМ, мијења се и гласи:
Планирана средства

1.400,000 КМ
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Горажде («Службене новине Босанско–подрињског кантона Горажде»,
број:5/03), Влада Босанско–подрињског кантона Горажде, на својој 37. редовној сједници, одржаној дана 23.
11.2007.године, д о н о с и:

ОДЛУКУ
о усвајању Програма са Измјенама
и допунама програма утрошка
средстава са кода «Набавка опреме«
број: 11-14-532-2/07
од 12.04.2007.године
утврђених Буџетом Босанско–
подрињског кантона Горажде
за 2007.годину
Члан 1.
Усваја се Програм са измјенама и допунама Програма утрошка
средстава са кода «Набавка опреме»
број:11-14-532-2/07 од 12.04.2007.године, утврђених Буџетом Босанско–подрињског кантона Горажде за 2007.
годину.
Члан 2.

Члан 2.

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

Овај Програм ступа на снагу
даном давања сагласности од стране
Владе БПК Горажде.

Члан 3.

МИНИСТАР
Адмир
Поздеровић,с.р.
Број:11-14-531-5/07
03.12.2007.године
Горажде

ПРЕМИЈЕР
Салем
Халиловић,с.р.
Број:03–14–2801-1/07
04.12.2007.године
Горажде

1571
На основу члана 24. Закона о
Влади Босанско–подрињског кантона

Ова 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:03–14-2800/07
ПРЕМИЈЕР
23.11.2007.године Салем Халиловић,с.р.
Горажде
---------------
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1571a)
ПРОГРАМ
са измјенама и допунама
Програма утрошка средстава
са кода “Nабавка опреме”
Број:11-14-532-2/07
од 12.04.2007.године

и Закона о извршењу Буџета («Службене новине Босанско–подрињског кантона Горажде», број:5/07), Влада Босанско–подрињског кантонана Горажде, на својој 37. редовној сједници,
одржаној дана 23.11.2007.г., д о н о с и:

У Програму утрошка средстава са кода “Набавка опреме”, који је
Влада БПК Горажде усвојила Одлуком број:03-14-686/07 од 09.04.2007. године.

ОДЛУКУ
о давању сагласности
за плаћање рачуна број 54/07

У поглављу 2) – ПОДАЦИ О ПРОГРАМУ планирана средства 2.516,00
КМ мијења се и гласи:

Даје се сагласност Министру
за борачка питања да изврши плаћање рачуна број:54/07 од 16.11.2007.
године у износу од 2.628,00 КМ Заводу здравственог осигурања БПК Горажде на име накнаде за здравствену
заштиту лица којима је признато својство корисника борачко-инвалидске
заштите за мјесец октобар 2007.године, по Споразуму број:03-14-264/07
од 31.01.2007. године.

Планирана средства

7.516,00 КМ

У поглављу Iiстав 1. планирана средства у износу од 2.516,00 КМ, мијења
се и гласи:
Планирана средства

7.516,00 КМ

Члан 2.
Овај Програм ступа на снагу
даном давања сагласности од стране
Владе БПК Горажде.
МИНИСТАР
Адмир
Поздеровић,с.р.
Број:11-14-3047-1/07
06.12.2007.године
Горажде

ПРЕМИЈЕР
Салем
Халиловић,с.р.
Број:03-14-2800-1/07
06.12.2007.године
Горажде

1572
На основу члана 24. Закона о
Влади Босанско–подрињског кантона
Горажде («Службене новине Босанско–подрињског кантона Горажде»
број:5/03) и Програма о утрошку средстава «Издаци за категорије борачких популација» број:11-14-546-2/07

Члан 1.

Члан 2.
Исплату средстава у износу
од 2.628,00 КМ извршити у корист
Завода здравственог осигурања БПК
Горажде по рачуну број:54/07 од 16.
11.2007.године, на депозитни рачун
број:161-036-00049600-91 отворен код
Раифаизен банке Горажде, на терет
Буџета Министарства за борачка питања Босанско-подрињског кантона
Горажде, економски код 614232 – Издаци за категорије борачких популација.
Члан 3.
За реализацију ове Одлуке задужују се Министарство за борачка
питања и Министарство за финанси-
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је Босанско–подрињског кантона Горажде.
Члан 4.
Ова 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:03–14-2799/07
ПРЕМИЈЕР
23.11.2007.године Салем Халиловић,с.р.
Горажде
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уке уплатити на име Јусуфовић Есад,
број жиро-рачуна: 1610300000000093
партија 093002975-6, отворен код Раифаизен банке Горажде, а са кода
614239 – Остали грантови појединцима.
Члан 3.
За реализацију ове Одлуке задужују се Министарство за борачка
питања и Министарство за финансије Босанско–подрињског кантона Горажде.

1573
На основу члана 24. Закона о
Влади Босанско–подрињског кантона
Горажде («Службене новине Босанско–подрињског кантона Горажде»
број:5/03) и Програма о утрошку средстава са кода 614239 – Остали грантови појединцима и Закона о извршењу Буџета («Службене новине Босанско–подрињског кантона Горажде», број:5/07), Влада Босанско–подрињског кантонана Горажде, на својој
37. редовној сједници, одржаној дана
23.11.2007.године, д о н о с и:
ОДЛУКУ
о једнократној новчаној помоћи
РВИ Јусуфовић Есаду
Члан 1.
Одобрава се једнократна новчана помоћ у износу од 3.000,00 КМ
Јусуфовић Есаду, РВИ, повратнику у
МЗ Казагићи, за санацију подземних
вода и клизишта у близини стамбеног објекта.
Члан 2.
Средства из члана 1. ове Одл-

Члан 4.
Јусуфовић Есад је дужан доставити извјештај о утрошеним средствима у року од 15 дана од дана преузимања средстава, уз сву документацију.
Члан 5.
Ова 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:03–14-2798/07
ПРЕМИЈЕР
23.11.2007.године Салем Халиловић,с.р.
Горажде

1574
На основу члана 24. Закона о
Влади Босанско–подрињског кантона
Горажде («Службене новине Босанско–подрињског кантона Горажде» број:5/03) и Програма о утрошку средстава са економског кода «Набавка
грађевина» и Закона о извршењу Буџета («Службене новине Босанско–
подрињског кантона Горажде», број:
5/07), Влада Босанско–подрињског
кантона Горажде, на својој 37. редов-
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ној сједници, одржаној дана 23.11.2007.
године, д о н о с и:

ОДЛУКУ
о одобравању новчаних средстава
на име накнаде за вршење надзора
«ЛАМЕЛА Х-1»
Члан 1.
Одобравају се новчана средства у износу од 2.723,60 КМ на име накнаде за вршење надзора над извођењем грађевинских радова на изградњи стамбено-пословног објекта «Ламела – Х1» у Горажду.
Члан 2.
Средства из члана 1. ове Одлуке уплатити у корист ”УНИПРОЈЕКТ”
д.о.о за планирање и пројектовање
Горажде, број жиро-рачуна:19905400
05679540 АБС банка Горажде, економски код 821200–Набавка грађевина.
Члан 3.
За реализацију ове Одлуке задужује се Министарство за финансије Босанско-подрињског кантона Горажде.
Члан 4.
Ова 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:03–14-2797/07
ПРЕМИЈЕР
23.11.2007.године Салем Халиловић,с.р.
Горажде
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1575
На основу члана 24. Закона о
Влади Босанско-подрињског кантона
Горажде (“Службене новине Босанско-подрињског кантона Горажде”, број:5/03), те на основу Програма утрошка финансијских средстава са економског кода 614 122- Трансфер за спорт и Измјена и допуна Програма
утрошка финансијских средстава са
економског код 614 122 - Трансфер за
спорт, Влада Босанско-подрињског кантона Горажде, на својој 37. редовној
сједници, одржаној дана 23.11.2007.
године, д о н о с и:

ОДЛУКУ
о одобравању новчаних средстава
Активу наставника тјелесног
и здравственог одгоја
Босанско–подрињског кантона
Горажде
I
Одобравају се новчана средства у износу од 300,00 КМ Активу наставника тјелесног и здравственог
одгоја Босанско-подрињског кантона
Горажде, на име организације кошаркашког турнира за средње школе
са подручја БПК Горажде поводом
25. новембра– Дана државности БиХ.
II
За реализацију ове Одлуке задужује се Министарство за финансије, а средства дозначити из Буџета
Министарства за образовање, науку,
културу и спорт, економски код 614
122 - Трансфер за спорт.
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Новчана средства уплатити
на жирорачун Спортског савеза
БПК Горажде број: 1990540006336521
код АБС банке Филијала Горажде,
са назнаком за Актив наставника
тјелесног и здравственог одгоја Босанско-подрињског кантона Горажде.
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ОДЛУКУ
о одобравању новчаних средстава
Савезу друштава просвјетних
радника Босне и Херцеговине
I

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

Одобравају се новчана средства у износу од 2.000,00 КМ Савезу друштава просвјетних радника Босне и
Херцеговине на име реализације издавања, достављања и откупа часописа за теорију и праксу одгоја и образовања “Наша школа” за основне
и средње школе са подручја БПК Горажде.

IV

II

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

За реализацију ове Одлуке задужује се Министарство за финансије, а средства дозначити из Буџета
Министарства за образовање, науку,
културу и спорт, са економског кода
614 121 - Трансфер за науку и културу.
Новчана средства дозначити
на жирорачун Савеза друштава просвјетних радника Босне и Херцеговине бр. 1020500000003102 отворен
Унион банке дд Сарајево.

III

Број:03–14-2794/07
ПРЕМИЈЕР
23.11.2007.године Салем Халиловић,с.р.
Горажде

1576
На основу члана 24. Закона о
Влади Босанско-подрињског кантона
Горажде (“Службене новине Босанско-подрињског кантона Горажде”, број:5/03), те на основу Програма о утрошку финансијских средстава са
економског кода 614 121-Трансфер за
науку и културу и Измјена и допуна
Програма утрошка финансијских средстава са економског кода 614 121 –
Трансфер за науку и културу, Влада
Босанско-подрињског кантона Горажде, на својој 37. редовној сједници,
одржаној дана 23.11.2007.г., д о н о с и:

III
Корисник средстава дужан је
да Министарство за образовање, науку, културу и спорт у року од 10 (десет) дана од дана реализације средстава извијести и документује наведени
утрошак.
IV
Одлука ступа на снагу даном
објављивања на службеној огласној
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табли Кантона, а накнадно ће да се
објави у “Службеним новинама Босанско–подрињског кантона Горажде”.
Број:03–14-2793/07
ПРЕМИЈЕР
23.11.2007.године Салем Халиловић,с.р.
Горажде

1577
На основу члана 24. Закона о
Влади Босанско-подрињског кантона
Горажде (“Службене новине Босанско-подрињског кантона Горажде”, број:5/03), те на основу Програма утрошка финансијских средстава са економског кода 614 121-Трансфер за науку и културу и Измјена и дпоуна
Програма утрошка финансијских средстава са економског кода 614 121Трансфер за науку и културу, Влада
Босанко-подрињског кантона Горажде, на својој 37. редовној сједници, одржаној дана 23.11.2007.г., д о н о с и:

ОДЛУКУ
о одобравању новчаних средстава
за откуп Збирки закона о основном
одгоју и образовању у БиХ
и Збирки закона о средњем
образовању у БиХ аутора Абдулаха
Јабучара
I
Одобравају се новчана средства у износу од 480,00 КМ за откуп 24
примјерка Збирки закона о основном одгоју и образовању у БиХ и Збирки закона о средњем образовању у
БиХ аутора Абдулаха Јабучара, чија
је појединачна цијена 20 КМ, и то:
1. Збирка закона о основном одгоју
и образовању у БиХ 16 примјерака

2. Збирка закона о средњем образовању у БиХ .. 8 примјерака
II
За реализацију ове одлуке задужује се Министарство за финансије, а средства исплатити из Буџета
Министарства за образовање, науку,
културу и спорт, са економског кода
614 121 - Трансфер за науку и културу.
Средства у износу од 480,00
КМ уплатити на жирорачун број:
129-000-00000000-06 5062110-248262-8
отворен код Централ порфит банке
Сарајево.
III
Корисник средстава дужан је
да Министарство за образовање, науку, културу и спорт у року од 10 (десет) дана од дана реализације средстава извијести и документује наведени
утрошак.
IV
Ова Одлука ступа на снагу даном објављивања на службеној табли
Кантона, а накнадно ће да се објави
у «Службеним новинама Босанскоподрињског кантона Горажде».
Број:03–14-2792/07
ПРЕМИЈЕР
23.11.2007.године Салем Халиловић,с.р.
Горажде

1578
На основу члана 24. Закона о
Влади Босанско-подрињског кантона
Горажде (“Службене новине Босанско-подрињског кантона Горажде”, број:5/03), Влада Босанско-подрињског
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кантона Горажде, на својој 37. редовној сједници, одржаној дана 23.11.2007.
године, д о н о с и:

ОДЛУКУ
о давању сагласности ЈУ ОШ
„Мехмедалија Мак Диздар“
Витковићи за набавку књига
школске лектире
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1579
На основу члана 24. Закона о
Влади Босанско-подрињског кантона
Горажде (“Службене новине Босанско-подрињског кантона Горажде”, број:5/03), Влада Босанско-подрињског
кантона Горажде, на својој 37. редовној сједници, одржаној дана 23.11.2007.
године, д о н о с и:

I
Даје се сагласност ЈУ ОШ „Мехмедалија Мак Диздар“ Витковићи
за набавку књига школске лектире.

ОДЛУКУ
о давању сагласности ЈУ ОШ „Хасан
Турчало Брзи“ Иловача
за набавку опреме за кабинет
хемије и биологије

II
I
Процедуру и поступак одабира најповољнијег понуђача за набавку књига школске лектире из члана
1. ове Одлуке извршити у складу са
одредбама Закона о јавним набавкама БиХ.
III
Средства за набавку књига
школске лектире обезбјеђена су у Буџету ЈУ ОШ „Мехмедалија Мак Диздар“ Витковићи на економском коду
821 300 – Набавка опреме.

Даје се сагласност ЈУ ОШ “Хасан Турчало Брзи” Иловача за набавку опреме за кабинет хемије и биологије.
II
Процедуру и поступак одабира најповољнијег понуђача за набавку опреме за кабинет хемије и биологије из члана 1. ове Одлуке извршити
у складу са одредбама Закона о јавним набавкама БиХ.
III

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:03–14-2791/07
ПРЕМИЈЕР
23.11.2007.године Салем Халиловић,с.р.
Горажде

Средства за набавку опреме за
кабинет хемије и биологихје обезбијеђена су у Буџету ЈУ ОШ “Хасан Турчало Брзи” Иловача на економском
коду 821 300 – Набавка опреме.
IV
Одлука ступа на снагу даном
објављивања на службеној огласној
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табли Кантона, а накнадно ће да се
објави у “Службеним новинама Босанско–подрињског кантона Горажде”.
Број:03–14-2957/07
ПРЕМИЈЕР
23.11.2007.године Салем Халиловић,с.р..
Горажде

1580
На основу члана 24. Закона о
Влади Босанско-подрињског кантона
Горажде (“Службене новине Босанско-подрињског кантона Горажде”, број:5/03), те на основу Програма о утрошку финансијских средстава са економског кода 614 322-Трансфер за
област науке и Измјена и допуна Програма утрошка финансијских средстава са економског кода 614 322 –
Трансфер за област науке, Влада Босанско-подрињског кантона Горажде, на својој 37. редовној сједници, одржаној дана 23.11.2007.год., д о н о с и:
ОДЛУКУ
о одобравању новчаних средстава
проф. др. Џеваду Термизу
на име суфинансирања издавања
књига из области
научноистраживачког рада
I
Одобравају се новчана средства у износу од 800,00 КМ проф. др.
Џеваду Термизу на име суфинансирања издавања књига из области научноистраживачког рада.
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614 322 – Трансфер за област науке.
Новчана средства дозначити
на жиро-рачун број:1290000000000006
отворен код ХВБ Централ Профит
Банке, број комитента: 40020227000.
III
Корисник средстава дужан је да
Министарство за образовање, науку, културу и спорт у року од 10 (десет) дана
од дана реализације средстава извијести
и документује наведени утрошак.

IV
Одлука ступа на снагу даном
објављивања на службеној огласној
табли Кантона, а накнадно ће да се
објави у “Службеним новинама Босанско–подрињског кантона Горажде”.
Број:03–14-2789/07
ПРЕМИЈЕР
23.11.2007.године Салем Халиловић,с.р.
Горажде

1581
На основу члана 24. Закона о
Влади Босанско-подрињског кантона
Горажде (“Службене новине Босанско-подрињског кантона Горажде”,
број:5/03), а у складу са Програмом о
утрошку средстава за 2007.годину, те
Измјена и допуна Програма о утрошку средстава за 2007.годину са економског кода 614 239 - Остали грантови појединцима, Влада Босанско-подрињског кантона Горажде, на својој
37. редовној сједници, одржаној дана
23.11.2007.године, д о н о с и:

II
За реализацију ове Одлуке задужује се Министарство за финансије, а средства дозначити из Буџета
Министарства за образовање, науку,
културу и спорт, са економског кода

ОДЛУКУ
о додјели новчаних средстава на име
награде ученицима за ликовне и
литерарне радове, награде
наставницима и накнаде Комисији за
одабир радова
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I
Одобравају се новчана средства у износу од 1.150,00 КМ за исплату
награда ученицима за ликовне и литерарне радове, награде наставницима и накнаде Комисији за одабир најбољих радова поводом обиљежавања 25. новембра, Дана државности
Босне и Херцеговине.
II
За реализацију ове Одлуке задужује се Министарство за финансије, а средства дозначити из Буџета Министарства за образовање, науку, културу и спорт Босанско-подрињског
кантона Горажде, са економског кода
614 239 - Остали грантови појединцима.
III
Корисник средстава (школе)
дужан је доставити извјештај о реализацији ове Одлуке надлежном министарству.
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:03-14-2788/07
ПРЕМИЈЕР
23.11.2007.године Салем Халиловић,с.р.
Горажде

1582
На основу члана 24. Закона о
Влади Босанско-подрињског кантона
Горажде („Службене новине Босанско-подрињског кантона Горажде“

Број 16 – страна 1585

број:5/03) и члана 14. Закона о извршењу Буџета Босанско-подрињског
кантона Горажде за 2007.годину („Службене новине Босанско-подрињског кантона Горажде“ број:5/07), Влада Босанско-подрињског кантона Горажде, на својој 37. редовној сједници, одржаној дана 23.11.2007.године,
д о н о с и:

ОДЛУКУ
о преусмјеравању средстава
у Буџету ЈУ ОШ „Фадил Фако
Ђозо“ Прача за 2007. годину
Члан 1.
Овом Одлуком одобрава се преусмјеравање средстава у Буџету ЈУ ОШ

„Фадил Фако Ђозо“ Прача за 2007.годину, како слиједи:
1. Са економског кода 611100 – Бруто плате и накнаде преусмјерити
средства у износу од 13.000,00 КМ
на економски код 821300 – Набавка опреме.
2. Са економског кода 611200 – Накнаде трошкова запослених преусмјерити средства у износу од 5.000,00
КМ на економски код 613700 – Из-

даци за текуће одржавање.
3. Са економског кода 612100 – Доприноси послодавца преусмјерити
средства у износу од 1.000,00 КМ
на економски код 613100 – Путни
трошкови.
Члан 2.
За реализацију ове Одлуке задужује се Министарство за финансије Босанско-подрињског кантона Горажде.
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Члан 3.
Ова Одлука ступа на снагу даном објављивања на службеној огласној табли Кантона, а накнадно ће да
се објави у „Службеним новинама Босанско-подрињског кантона Горажде“.
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износу од 26.380,00 КМ на економске
кодове сљедећих буџетских корисника и то:
1. Агенција за приватизацију Босанско-подрињског кантона Горажде:

Број:03–14-2829/07
ПРЕМИЈЕР
23.11.2007.године Салем Халиловић,с.р.
Горажде

- 611100 – Бруто плате и накнаде
износ од
12.000,00 КМ
- 611200 – Доприноси послодавца
износ од
1.380,00 КМ

1583

2. ЈУ ОМШ „Авдо Смаиловић“

На основу члана 24. Закона о
Влади Босанско-подрињског кантона
Горажде („Службене новине Босанско-подрињског кантона Горажде“ број:5/03) и члана 14. Закона о извршењу Буџета Босанско-подрињског кантона Горажде за 2007.годину („Службене новине Босанско-подрињског
кантона Горажде“ број:5/07), Влада
Босанско-подрињског кантона Горажде, на својој 37. редовној сједници,
одржаној дана 23.11.2007.г., д о н о с и:

ОДЛУКУ
о преусмјеравању средстава
у Буџету Босанско-подрињског
кантона Горажде између буџетских
корисника за 2007. годину
Члан 1.
Овом Одлуком одобрава се пре-

усмјеравање средстава у Буџету Босанско-подрињског кантона Горажде
између буџетских корисника за 2007.
годину, како слиједи:
Из Буџета Министарства за унутрашње послове Босанско-подрињског кантона Горажде са економског
кода 611200 – Накнаде трошкова запослених преусмјерити средства у

- 611100 – Бруто плате и накнаде
износ од
13.000,00 КМ
Члан 2.
За реализацију ове Одлуке задужује се Министарство за финансије Босанско-подрињског кантона Горажде.
Члан 3.
Ова 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:03–14-2828/07
ПРЕМИЈЕР
23.11.2007.године Салем Халиловић,с.р.
Горажде

1584
На основу члана 24. Закона о
Влади Босанско-подрињског кантона
Горажде („Службене новине Босанско-подрињског кантона Горажде“ број:5/03) и члана 14. Закона о извршењу Буџета Босанско-подрињског кантона Горажде за 2007. годину („Службене новине Босанско-подрињског
кантона Горажде“ број:5/07), Влада
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Босанско-подрињског кантона Горажде, на својој 37. редовној сједници,
одржаној дана 23.11.2007.г., д о н о с и:
ОДЛУКУ
о преусмјеравању средстава
у Буџету ЈУ ОШ „Хасан Турчало
Брзи“ Иловача за 2007. годину
Члан 1.
Овом Одлуком одобрава се преусмјеравање средстава у Буџету ЈУ
ОШ „Хасан Турчало Брзи“ Иловача
за 2007. годину, како слиједи:
1. Са економског кода 613900 –
Уговорене и друге посебне услуге
преусмјерити средства у износу од
500,00 КМ на економски код 613100 –
Путни трошкови.
Члан 2.
За реализацију ове Одлуке задужује се Министарство за финансије Босанско-подрињског кантона Горажде.
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њу Буџета Босанско-подрињског кантона Горажде за 2007. годину („Службене новине Босанско-подрињског
кантона Горажде“ број:5/07), Влада
Босанско-подрињског кантона Горажде, на својој 37. редовној сједници,
одржаној дана 23.11.2007.г., д о н о с и:

ОДЛУКУ
о преусмјеравању средстава
у Буџету Министарства за
привреду Босанско–подрињског
кантона Горажде
Члан 1.
Овом Одлуком одобрава се преусмјеравање средстава у Буџету Министарства за привреду Босанско–подрињског кантона Горажде за 2007.
годину, како слиједи:
1. Са економског кода 822521
– Учешће у заједничким улагањима преусмјерити средства у износу
од 134.000,00 КМ на економски код
614413 – Подстицај индустријској
производњи.

Члан 3.
Ова 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:03–14-2827/07
ПРЕМИЈЕР
23.11.2007.године Салем Халиловић,с.р.
Горажде

1585
На основу члана 24. Закона о
Влади Босанско-подрињског кантона
Горажде („Службене новине Босанско-подрињског кантона Горажде“ број:5/03) и члана 14. Закона о изврше-

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

Члан 3.
Ова 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:03–14–2753/07
ПРЕМИЈЕР
23.11.2007.године Салем Халиловић,с.р.
Горажде
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1586
На основу члана 24. Закона о
Влади Босанско-подрињског кантона
Горажде („Службене новине Босанско-подрињског кантона Горажде“ број:5/03) и члана 14. Закона о извршењу Буџета Босанско-подрињског кантона Горажде за 2007. годину („Службене новине Босанско-подрињског
кантона Горажде“ број:5/07), Влада
Босанско-подрињског кантона Горажде, на својој 37. редовној сједници,
одржаној дана 23.11.2007.г., д о н о с и:

ОДЛУКУ
о преусмјеравању средстава
у Буџету Дирекције робних
резерви Босанско-подрињског
кантона Горажде за 2007.годину
Члан 1.
Овом Одлуком одобрава се преусмјеравање средстава у Буџету Дирекције робних резерви Босанско-подрињског кантона Горажде за 2007.
годину, како слиједи:

сној табли Кантона, а накнадно ће да
се објави у „Службеним новинама Босанско-подрињског кантона Горажде“.
Број:03–14-2821/07
ПРЕМИЈЕР
23.11.2007.године Салем Халиловић,с.р.
Горажде

1587
На основу члана 24. Закона о
Влади Босанско-подрињског кантона
Горажде („Службене новине Босанско-подрињског кантона Горажде“ број:5/03), Влада Босанско-подрињског
кантона Горажде, на својој 37. редовној сједници, одржаној дана 23.11.2007.
године, д о н о с и:

ОДЛУКУ
о давању сагласности за плаћање
рачуна број: 290/07
предузећу „МАП АУТО“
Члан 1.

1. Са економског кода 821300 –
Набавка опреме преусмјерити средства у износу од 5.000,00 КМ на економски код 821411 – Набавка робних
резерви.

Овом Одлуком даје се сагласност министру Министарства за унутрашње послове Босанско-подрињског кантона Горажде да изврши плаћање рачуна број:290/07 од 15.11.2007.
године у износу од 3.560,00 КМ предузећу „МАП АУТО“ д.о.о. Горажде,
на име набавке материјала за одржавање возила.

Члан 2.

Члан 2.

За реализацију ове Одлуке задужује се Министарство за финансије Босанско-подрињског кантона Горажде.
Члан 3.
Ова Одлука ступа на снагу даном објављивања на службеној огла-

За реализацију ове Одлуке задужују се Министарство за унутрашње послове и Министарство за финансије Босанско-подрињског кантона
Горажде, а средства обезбиједити из
Буџета Министарства за унутрашње
послове, економски код 613700 – Издаци за текуће одржавање.
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Члан 3.

Члан 1.

Новчана средства уплатити на
жирорачун предузећа „МАП АУТО“
д.о.о. Горажде број: 1610300005730077,
отворен код Раифаизен банке д.д.
филијала Горажде.

Овом Одлуком утврђују се радна мјеста у Министарству за унутрашње послове Босанско-подрињског
кантона Горажде на којима се стаж
осигурања рачуна у увећаном трајању и стапену увећања стажа осигурања за запослене у Министарству.

Члан 4.
Ова 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:03–14-2826/07
ПРЕМИЈЕР
23.11.2007.године Салем Халиловић,с.р.
Горажде

1588
На основу члана 24. Закона о
Влади Босанско-подрињског кантона
Горажде („Службене новине Босанско-подрињског кантона Горажде“ број:5/03) и члана 91. став 2. Закона о пензијско-инвалидском осигурању („Службене новине ФБиХ“ број:49/00, 32/01,

73/05 и 56/06), а у складу са чланом
104. Закона о полицијским службеницима Кантона („Службене новине
Босанско-подрињског кантона Горажде“ број:12/06),Влада Босанско-подрињског кантона Горажде, на својој
37. редовној сједници, одржаној дана
23.11.2007.године, д о н о с и:

ОДЛУКУ
о радним мјестима у Министарству
за унутрашње послове
Босанско-подрињског кантона
Горажде на којима се стаж
осигурања рачуна
у увећаном трајању и степену
увећања стажа осигурања

Члан 2.
Као радна мјеста на којима се
стаж осигурања рачуна у увећаном
трајању за упослене у Министарству
за унутрашње послове Босанско-подрињског кантона Горажде утврђују
се радна мјеста на која су распоређени упосленици који су овлаштени да
примјењују полицијске овласти прописане Законом о полицијским службеницима кантона („Службене новине Босанско-подрињског кантона
Горажде“, број:12/06) и који поступају као овлаштена службена лица према Законима о кривичном поступку
у БиХ, у чину: полицајац, старији полицајац, наредник, старији наредник, млађи инспектор, инспектор, виши инспектор, самостални инспектор, главни инспектор и генерални
инспектор полиције.
Члан 3.
Степен увећања стажа за радна мјеста из члана 2. ове Одлуке износи 4 мјесеца за 12 мјесеци, тако да се
ефективно проведених 12 мјесеци стажа осигурања рачуна као 16 мјесеци
стажа осигурања.
Члан 4.
Министарство за унутрашње
послове дужно је водити евиденцију
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о радним мјестима на којима се, у смислу одредаба члана 3. ове Одлуке,
стаж осигурања рачуна у увећаном
трајању, а на основу Рјешења о распоређивању службеника на радна мјеста на којима се обављају послови из
члана 2. ове Одлуке.
Члан 5.
Ова Одлука ступа на снагу даном објављивања на службеној огласној табли Кантона, а накнадно ће да
се објави у „Службеним новинама
Босанско-подрињског кантона Горажде“.
Даном ступања на снагу ове
Одлуке престаје да важи Одлука о
радним мјестима у Министарству за
унутрашње послове Босанско-подрињског кантона Горажде на којима се
стаж осигурања рачуна у увећаном
трајању и степену увећања стажа осигурања број:02-34-524/00 од 22.03. 2000.
Број:03–34-2825/07
ПРЕМИЈЕР
23.11.2007.године Салем Халиловић,с.р.
Горажде

1589
На основу члана 24. Закона о
Влади Босанско–подрињског кантона Горажде («Службене новине Босанско–подрињског кантона Горажде»,
број:5/03) и члана 34. Закона о извршењу Буџета («Службене новине Босанско–подрињског кантона Горажде», број:5/07), Влада Босанско–подрињског кантона Горажде, на својој
37. редовној сједници, одржаној дана
23.11.2007.године, д о н о с и:
ОДЛУКУ
о давању сагласности за потписивање
Уговора за извођење радова на санацији
двије девастиране бараке у улици
Ферида Диздаревића број 41 у Горажду
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Члан 1.
Овом Одлуком даје се сагласност Министру за урбанизам, просторно уређење и заштиту околине Босанско–подрињског кантона Горажде за потписивање Уговора са одабраним извођачем за извођење радова
на санацији двије девастиране бараке у улици Ферида Диздаревића број
41 у Горажду.
Члан 2.
Ова 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:03–14-2824/07
ПРЕМИЈЕР
23.11.2007.године Салем Халиловић,с.р.
Горажде

1590
На основу члана 24. Закона о
Влади Босанско–подрињског кантона
Горажде («Службене новине Босанско–подрињског кантона Горажде», број:5/03) и члана 34. Закона о извршењу Буџета («Службене новине Босанско–подрињског кантона Горажде»,
број:5/07), Влада Босанско–подрињског кантона Горажде, на својој 37. редовној сједници, одржаној дана 23.11.
2007.године, д о н о с и:
ОДЛУКУ
о давању сагласности за
потписивање Уговора за набавку и
постављање хидролошке станице за
потребе Фабрике воде у Витковићима

Члан 1.
Овом Одлуком даје се сагласност Министру за урбанизам, прост-
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орно уређење и заштиту околине
Босанско–подрињског кантона Горажде за потписивање Уговора са одабраним извођачем за набавку и постављање хидролошке станице за потребе Фабрике воде у Витковићима.
Члан 2.
Ова 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:03–14-2823/07
ПРЕМИЈЕР
23.11.2007.године Салем Халиловић,с.р.
Горажде
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ко слиједи:
1. Општина Горажде.. 150.000,00 КМ,
из Буџета Владе Босанско-подрињског кантона Горажде, економски код 6141161- Грант Општини
Горажде;
2. Општина Фоча – Устиколина.........
200.000,00 КМ, из Буџета Владе Босанско-подрињског кантона Горажде, економски код 6141162 – Грант Општини Фоча – Устиколина;
3. Општина Пале – Прача .......
200.000,00 КМ, из Буџета Владе Босанско-подрињског кантона Горажде, економски код 6141163 – Грант Општини Пале – Прача.
Члан 2.

1591
На основу члана 24. Закона о
Влади Босанско–подрињског кантона
Горажде (“Службене новине Босанско–подрињског кантона Горажде”, број:5/03) и члана 30. Закона о извршењу Буџета Босанско–подрињског кантона Горажде («Службене новине
Босанско–подрињског кантона Горажде», број:5/07), Влада Босанско–подрињског кантона Горажде, на својој
37. редовној сједници, одржаној дана 23.11.2007.године, д о н о с и:

ОДЛУКУ
о одобравању грантова општинама
у саставу Босанско – подрињског
кантона Горажде
Члан 1.
Овом Одлуком одобравају се
грантови општинама у саставу Босаснко-подрињског кантона Горажде
за мјесец НОВЕМБАР 2007.године, ка-

За реализацију ове Одлуке задужује се Министарство за финансије Босанско–подрињског кантона Горажде.
Члан 3.
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:03–14-2822/07
ПРЕМИЈЕР
23.11.2007.године Салем Халиловић,с.р.
Горажде

1592
На основу члана 24. Закона о
Влади Босанско–подрињског кантона Горажде (“Службене новине Босанско–подрињског кантона Горажде”,
број:5/03), Влада Босанско–подрињског кантона Горажде, на својој 37. редовној сједници, одржаној дана 23.11.
2007.године, д о н о с и:
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ОДЛУКУ
о спонзорисању XX Стручног
састанка Удружења кардиолога
БиХ
Члан 1.
Овом Одлуком одобравају се
новчана средства у износу од 1.415,00
КМ Удружењу кардиолога БиХ, за
одржавање XX Стручног састанка у
Горажду, као спонзорство – трошкови свечане вечере.
Члан 2.
За реализацију ове Одлуке задужује се Министарство за финансије Босанско–подрињског кантона Горажде, а средства обезбиједити из
Буџета Владе Босанско–подрињског
кантона Горажде, економски код 613900

- Уговорене услуге.
Члан 3.
Овом Одлуком ставља се ван
снаге Одлука Владе Босанско–подрињског кантона Горажде, број:03-142535/07 од 01.11.2007.године.
Члан 4.
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:03–14-2837/07
ПРЕМИЈЕР
23.11.2007.године Салем Халиловић,с.р.
Горажде

1593
На основу члана 24. Закона о
Влади Босанско–подрињског канто-
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на Горажде (“Службене новине Босанско–подрињског кантона Горажде”,
број:5/03), Влада Босанско–подрињског кантона Горажде, на својој 37. редовној сједници, одржаној дана 23.11.
2007.године, д о н о с и:

ОДЛУКУ
о плаћању такси и адвокатских
услуга за тужбе из пасивног
подбиланса
Члан 1.
Овом Одлуком одобравају се
средства за плаћање такси и адвокатских услуга по тужбама Босанско–
подрињског кантона Горажде – Агенције за приватизацију, како слиједи:
- Адвокатска услуга – Ортачко адвокатско друштво «Јанковић-ПоповићМитић» из Београда, Република Србија, у износу од 1.397,30 евра, по рачунима број:3424/4,5 од 07.11.2007.год.
Члан 2.
За реализацију ове Одлуке задужује се Министарство за финансије Босанско–подрињског кантона Горажде, а средства обезбиједити из
Буџета Владе Босанско–подрињског
кантона Горажде, економски код 613900

– Уговорене услуге и друге посебне
услуге.
Средства уплатити према рачунима који су дати у прилогу ове
Одлуке.
Члан 3.
Одлука ступа на снагу даном
објављивања на службеној огласној
табли Кантона, а накнадно ће да се
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објави у “Службеним новинама Босанско–подрињског кантона Горажде”.
Број:03–14-2819/07
ПРЕМИЈЕР
23.11.2007.године Салем Халиловић,с.р.
Горажде

1594
На основу члана 24. Закона о
Влади Босанско–подрињског кантона Горажде (“Службене новине Босанско–подрињског кантона Горажде”,
број:5/03), Влада Босанско–подрињског кантона Горажде, на својој 37. редовној сједници, одржаној дана 23.11.
2007.године, д о н о с и:

ОДЛУКУ
о одобравању једнократне новчане
помоћи Удружењу жена Кућне
радиности «Мотив» Горажде
Члан 1.
Овом Одлуком одобрава се
једнократна новчана помоћ у износу
од 2.000,00 КМ Удружењу жена Кућне радиности «Мотив» Горажде, за
реализацију Пројекта израде рукотворина кућне радиности за опремање вјерских објеката.
Члан 2.
За реализацију ове Одлуке задужује се Министарство за финансије Босанско–подрињског кантона Горажде, а средства обезбиједити из
Буџета Владе Босанско–подрињског
кантона Горажде, економски код 614324

– Удружења грађана.
Средства уплатити на жирорачун број: 199054000180157 отворен
код АБС Банке, филијала Горажде.
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Члан 3.
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:03–14-2814/07
ПРЕМИЈЕР
23.11.2007.године Салем Халиловић,с.р.
Горажде

1595
На основу члана 24. Закона о
Влади Босанско–подрињског кантона Горажде (“Службене новине Босанско–подрињског кантона Горажде”,
број:5/03), Влада Босанско–подрињског кантона Горажде, на својој 37. редовној сједници, одржаној дана 23.11.
2007.године, д о н о с и:

ОДЛУКУ
о одобравању једнократне новчане
помоћи Удружењу пчелара
Босанско-подрињског кантона
«Бехар» - Горажде
Члан 1.
Овом Одлуком одобрава се једнократна новчана помоћ у износу
од 2.000,00 КМ Удружењу пчелара Босанско-подрињског кантона «Бехар»
Горажде, за пројекте едукације пчелара Босанско–подрињског кантона
Горажде.
Члан 2.
За реализацију ове Одлуке задужује се Министарство за финансије Босанско–подрињског кантона Горажде, а средства обезбиједити из Бу-
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џета Владе Босанско–подрињског кантона Горажде, економски код 614324
– Удружења грађана.
Средства уплатити на жирорачун број: 1020070000024221 отворен код УНИОН Банк д.д. Сарајево,
филијала Горажде.
Члан 3.
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:03–14-2815/07
ПРЕМИЈЕР
23.11.2007.године Салем Халиловић,с.р.
Горажде

1596
На основу члана 24. Закона о
Влади Босанско-подрињског кантона
Горажде („Службене новине Босанско-подрињског кантона Горажде“
број:5/03), те Одлуке о усвајању Програма утрошка финансијских средстава из Буџета Службе за односе са
јавношћу за 2007.годину са економског кода 821300 – Набавка опреме,
број: 03-14-2067/07 од 14.09.2007.год.,
Влада Босанско-подрињског кантона
Горажде на својој 37. редовној сједници, одржаној 23.11.2007.г., д о н о с и:

ОДЛУКУ
о давању сагласности
за плаћање рачуна бр.07-3ЦВ-000376
фирми „ОНИПРОМ“ д.о.о. Горажде
Члан 1.
Овом Одлуком даје се сагласност Служби за односе са јавношћу
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Босанско-подрињског кантона Горажде да изврши плаћање рачуна број:07-3ЦВ-000376 у износу од 4.335,65
КМ фирми „ОНИПРОМ“ д.о.о. Горажде.

Члан 2.
За реализацију ове Одлуке задужује се Министарство за финансије Босанско-подрињског кантона Горажде, а средства обезбиједити из Буџета Службе за односе са јавношћу,
економски код 821300 – Набавка опреме.
Средства уплатити на рачун
број 1610300004220078 отворен код
Раифаизен банке, филијала Горажде.
Члан 3.
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:03-14-2816/07
ПРЕМИЈЕР
23.11.2007.године Салем Халиловић,с.р.
Горажде

1597
На основу члана 24. Закона о
Влади Босанско-подрињског кантона
Горажде („Службене новине Босанско-подрињског кантона Горажде“ број:5/03), Влада Босанско-подрињског
кантона Горажде на својој 37. редовној
сједници, одржаној дана 23.11.2007.
године, д о н о с и:

ОДЛУКУ
о давању сагласности
за плаћање рачуна бр.07-3ЦВ-000334
фирми „ОНИПРОМ“ д.о.о. Горажде
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Члан 1.
Овом Одлуком даје се сагласност за плаћање рачуна број: 07-3ЦВ000334 фирми «Онипром» д.о.о. Горажде у износу од 2.780,64 КМ.
Члан 2.
За реализацију ове Одлуке задужује се Министарство за финансије Босанско-подрињског кантона Горажде, а средства обезбиједити из
Буџета Агенције за приватизацију у
Босанско–подрињском кантону Горажде, економски код 821300 – Набавка опреме.
Средства уплатити на рачун
број 1610300004220078 отворен код Раифаизен банке, филијала Горажде.
Члан 3.
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:03-14-2817/07
ПРЕМИЈЕР
23.11.2007.године Салем Халиловић,с.р.
Горажде
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лож- уља за потребе загријавања
пословних просторија буџетских
корисника по цијени 1,79 КМ/л

Члан 1.
Даје се сагласност Дирекцији
робних резерви Босанско–подрињског кантона Горажде да изврши набавку лож-уља од одабраног добављача
у количини од 46.500 литара по цијени од 1,79 КМ/л, за потребе загријавања пословних просторија буџетских корисника.
Члан 2.
Финансијска средства за набавку лож-уља за потребе загријавања
пословних просторија буџетских корисника обезбијеђена су у Буџету Дирекције робних резерви за 2007.год.,
економски код 613200 – Из-даци за
енергију.
Члан 3.
За реализацију ове Одлуке задужују се Дирекција робних резерви
Босанско–подрињског катона Горажде и Министарство за финансије.
Члан 4.

1598
На основу члана 24. Закона о
Влади Босанско-подрињског кантона
Горажде („Службене новине Босанско-подрињског кантона Горажде“ број:5/03), Влада Босанско-подрињског
кантона Горажде на својој 37. редовној
сједници, одржаној 23.11.2007.године,
д о н о с и:
ОДЛУКУ
о давању сагласности Дирекцији
робних резерви Босанско-подрињског
кантона Горажде да изврши набавку

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:03-14-2818/07
ПРЕМИЈЕР
23.11.2007.године Салем Халиловић,с.р.
Горажде

1599
На основу члана 24. Закона о
Влади Босанско-подрињског кантона
Горажде („Службене новине Босанс-
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ко-подрињског кантона Горажде“ број:5/03), Влада Босанско-подрињског
кантона Горажде, на својој 37. редовној
сједници, одржаној 23.11.2007.године,
д о н о с и:
ОДЛУКУ
о одобравању једнократне новчане
помоћи Ратковић Џеваду из Горажда

Члан 1.
Овом Одлуком одобрава се једнократна новчана помоћ у износу од
2.000,00 КМ Раковић Џеваду из Горажда, на име трошкова лијечења.
Члан 2.
За реализацију ове Одлуке задужује се Министарство за финансије Босанско–подрињског кантона Горажде, а средства обезбиједити из Буџета Владе Босанско–подрињског кантона Горажде, економски код 614239
– Остали грантови појединцима.
Средства уплатити на жирорачун број: 1610300000000093, позив
на број: 093000007-0, отворен код Раифаизен банк, филијала Горажде.
Члан 3.
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:03–14-2761 /07
ПРЕМИЈЕР
23.11.2007.године Салем Халиловић,с.р.
Горажде

1600
На основу члана 24. Закона о
Влади Босанско-подрињског кантона
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Горажде („Службене новине Босанско-подрињског кантона Горажде“ број:5/03), Влада Босанско-подрињског
кантона Горажде, на својој 38. редовној
сједници, одржаној дана 03.12.2007.године, д о н о с и:
ОДЛУКУ
о давању сагласности
за плаћање авансног рачуна број:
001/07 предузећу ГПД «Дрина»
Члан 1.
Овом Одлуком даје се сагласност министру Министарства за унутрашње послове Босанско–подрињског кантона Горажде да изврши плаћање авансног рачуна број: 001/07 од
27.11.2007.године у износу од 7.589,54
КМ предузећу ГПД «Дрина» д.д. Горажде, на име извођења радова санације паркинг-простора, по Уговору
број: 07-01-14-10952/07 од 19.11.2007.
године.
Члан 2.
За реализацију ове Одлуке задужују се Министарство за унутрашње послове и Министарство за финансије Босанско–подрињског кантона
Горажде, а средства обезбиједити из
Буџета Министарства за унутрашње
послове, економски код 821600 – Реконструкција и инвестиционо одржавање.
Члан 3.
Новчана средства уплатити на
жирорачун предузећа ГПД «Дрина»
д.д. Горажде, број: 1820000000072446
отворен код Бор банке Сарајево.
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Члан 4.
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:03–14-2857/07
ПРЕМИЈЕР
03.12.2007.године Салем Халиловић,с.р.
Горажде

1601
На основу члана 24. Закона о
Влади Босанско-подрињског кантона
Горажде („Службене новине Босанско-подрињског кантона Горажде“ број:5/03), Влада Босанско-подрињског
кантона Горажде, на својој 38. редовној
сједници, одржаној дана 03.12.2007.године, д о н о с и:
ОДЛУКУ
о давању сагласности
за спровођење љекарског прегледа
за полицијске службенике
Министарства за унутрашње
послове Босанско–подрињског
кантона Горажде
Члан 1.
Овом Одлуком даје се сагласност министру Министарства за унутрашње послове Босанско–подрињског кантона Горажде да организује
љекарски преглед на Поликлиници
Федералног министарства за унутрашње послове за 142 полицијска службеника Управе полиције МУП-а Босанско-подрињског кантона Горажде.
Члан 2.
За кориштење услуга обавља-

Број 16 – страна 1597

ња љекарског прегледа потребна средства у износу од 7.100,00 КМ (седам
хиљада стотину) обезбијеђена су у
Буџету Министарства за унутрашње
послове Босанско-подрињског кантона Горажде, економски код 613900 –
Уговорене и друге посебне услуге.
Члан 3.
За реализацију ове Одлуке задужују се Министарство за унутрашње послове и Министарство за финансије Босанско–подрињског кантона
Горажде, свако у оквиру своје надлежности.
Члан 4.
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:03–14-2856 /07 П Р Е М И Ј Е Р
03.12.2007.године Салем Халиловић,с.р.
Горажде

1602
На основу члана 24. Закона о
Влади Босанско–подрињског кантона Горажде («Службене новине Босанско–подрињског кантона Горажде»,
број:5/03) и члана 11. став 4. тачка д.
Закона о јавним набавкама БиХ («Службени гласник БиХ», број:49/04), Влада Босанско–подрињског кантона Горажде, на својој 38. редовној сједници,
одржаној дана 03.12.2007.г., д о н о с и:
ОДЛУКУ
о давању сагласности за
потписивање Анекса на Уговор
број:07-01-14-10815/07 од 14.11.2007.г.
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I
Овом Одлуком даје се сагласност министру Министарства за унутрашње послове Босанско–подрињског кантона Горажде да потпише aнекс на Уговор број: 07-01-14-10815/07
од 14.11.2007.године о монтажи и инсталирању котла за потребе Министарства за унутрашње послове Босанско–подрињског кантона Горажде са одабраним добављачем из основног Уговора.

II
Уговорне стране у предметном поступку су:
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1603
На основу члана 24. Закона о
Влади Босанско–подрињског кантона Горажде («Службене новине Босанско–подрињског кантона Горажде»,
број:5/03) и члана 16. став 3. Закона о
извршењу Буџета Босанско–подрињског кантона Горажде («Службене новине Босанско–подрињског кантона
Горажде», број:5/07), Влада Босанско
–подрињског кантона Горажде,на својој 38. редовној сједници, одржаној
дана 03.12.2007.године, д о н о с и:

2. «Гризељ» д.о.о. Сарајево, кога заступа директор Силвана Гризељ,
као извођач.

ОДЛУКУ
о давању сагласности
за потписивање Уговора за
извођење радова на санацији
столарије на објекту Министарства
за унутрашње послове
Босанско–подрињског кантона
Горажде

III

I

За реализацију ове Одлуке задужује се Министарств унутрашњих
послова Босанско–подрињског кантона Горажде и Министарство за финансије Босанско–подрињског кантона Горажде, свако у оквиру своје надлежности.

Овом Одлуком даје се сагласност Премијеру Босанско–подрињског кантона Горажде да у име Министарства за унутрашње послове Босанско–подрињског кантона Горажде,
као инвеститора, потпише Уговор за
извођење радова на санацији столарије на објекту Министарства за унутрашње послове Босанско–подрињског кантона Горажде са одабраним
извођачем.

1. Министарство за унутрашње пос-

лове Босанско–подрињског кантона Горажде, кога заступа Министар Рамиз Драковац, као инвеститор и

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:03–14-2855/07
ПРЕМИЈЕР
03.12.2007.године Салем Халиловић,с.р.
Горажде

II
Уговорне стране у предметном поступку су:
1. Министарство за унутрашње послове Босанско–подрињског канто-
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на Горажде које заступа Премијер Босанско–подрињског кантона Горажде
Салем Халиловић, као инвеститор, и

2. «Тренд» д.о.о. Горажде, кога заступа директор Мемнуна Мартиновић, као извођач.
III
За реализацију ове Одлуке задужује се Министарство за унутрашње послове Босанско–подрињског кантона Горажде.
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:03–14-2858/07
ПРЕМИЈЕР
03.12.2007.године Салем Халиловић,с.р.
Горажде
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I
Овом Одлуком даје се сагласност министру Министарства за унутрашње послове Босанско–подрињског кантона Горажде да потпише Уговор за извођење радова на санацији
мокрих чворова у објекту Министарства за унутрашње послове Босанско–подрињског кантона Горажде са
одабраним извођачем.
II
Уговорне стране у предметном поступку су:
1. Министарство за унутрашње послове Босанско–подрињског кантона
Го-ражде које заступа Министар Рамиз Драковац, као инвеститор, и

2. «Гораждестан» д.о.о. Горажде, кога заступа директор Муневера Стархонић, као извођач.

1604
На основу члана 24. Закона о
Влади Босанско–подрињског кантона
Горажде («Службене новине Босанско–подрињског кантона Горажде»,
број:5/03) и Закона о извршењу Буџета Босанско–подрињског кантона Горажде («Службене новине Босанско–
подрињског кантона Горажде», број:
5/07), Влада Босанско–подрињског кантона Горажде, на својој 38. редовној
сједници, одржаној дана 03.12.2007.године, д о н о с и:
ОДЛУКУ
о давању сагласности за потписивање
Уговора за извођење радова на
санацији мокрих чворова у објекту
Министарства за нутрашње послове
Босанско–подрињског кантона
Горажде

III
За реализацију ове Одлуке задужује се Министарство за унутрашње послове Босанско–подрињског кантона Горажде.
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:03–14-2854/07
ПРЕМИЈЕР
03.12.2007.године Салем Халиловић,с.р
Горажде

1605
На основу члана 24. Закона о
Влади Босанско–подрињског кантона
Горажде («Службене новине Босанс-

14.децембар/просинац 2007

Број 16 – страна 1600

ко–подрињског кантона Горажде», број:5/03) и Закона о извршењу Буџета
Босанско–подрињског кантона Горажде («Службене новине Босанско–по-

дужује се Министарство за унутрашње послове Босанско–подрињског кантона Горажде.

дрињског кантона Горажде», број:5/07),

IV

Влада Босанско–подрињског кантона
Горажде, на својој 38. редовној сједници, одржаној дана 03.12.2007.године,
д о н о с и:

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

ОДЛУКУ
о давању сагласности за потписивање
Уговора за извођење радова на
санацији крова на објекту
Министарства за унутрашње послове
Босанско–подрињског кантона
Горажде

I
Овом Одлуком даје се сагласност министру Министарства за унутрашње послове Босанско–подрињског кантона Горажде, да потпише
Уговор за извођење радова на санацији крова (постављање термоизолације) на објекту Министарства за унутрашње послове Босанско–подрињског кантона Горажде са одабраним
извођачем.

Број:03–14-2853/07
ПРЕМИЈЕР
03.12.2007.године Салем Халиловић,с.р.
Горажде

1606
На основу члана 24. Закона о
Влади Босанско–подрињског кантона
Горажде («Службене новине Босанско–подрињског кантона Горажде», број:5/03), Влада Босанско–подрињског
кантона Горажде, на својој 38. редовној
сједници, одржаној дана 03.12.2007.године, д о н о с и:
ОДЛУКУ
о давању сагласности за плаћање
рачуна број: 57-2007 предузећу
УТЕК БХ д.о.о.

II

Члан 1.

Уговорне стране у предметном поступку су:

Овом Одлуком даје се сагласност министру Министарства за унутрашње послове Босанско–подрињског кантона Горажде да изврши плаћање рачуна број:57-2007 од 27.11.2007.
године у износу од 5.194,80 КМ пре-

1. Министарство за унутрашње пос-

лове Босанско–подрињског кантона Горажде које заступа Министар
Рамиз Драковац, као инвеститор, и

2. «Гораждестан» д.о.о. Горажде, кога заступа директор Муневера Стархонић, као извођач.

дузећу «УТЕК БХ» д.о.о. Калесија Тојшићи, на име набавке 2 (два) алкометра
Alko-Sensor IV CM (етилометар).

Члан 2.
III
За реализацију ове Одлуке за-

За реализацију ове Одлуке задужују се Министарство за унутраш-
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ње послове и Министарство за финасније Босанско–подрињског кантона
Горажде, а средства обезбиједити из
Буџета Министарства за унутрашње
послове, економски код 821300 – Набавка опреме.
Члан 3.
Новчана средства уплатити на
жирорачун предузећу «УТЕК БХ» д.о.о.
Калесија-Тојшићи број:1321400311825597
отворен код НЛБ Тузланска банка.

Члан 4.
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 -2850 /07 П Р Е М И Ј Е Р
03.12.2007.године Салем Халиловић,с.р.
Горажде

1607
На основу члана 24. Закона о
Влади Босанско–подрињског кантона
Горажде («Службене новине Босанско–подрињског кантона Горажде», број:5/03) и Одлуке Владе Босанско–подрињског кантона Горажде, број:0314-2485/07 од 22.11.2007.године о усвајању Програма о измјенама и допунама програма утрошка средстава
«Субвенције за пољопривреду» утврђених Буџетом Босанско–подрињског кантона Горажде за 2007.годину,
Влада Босанско–подрињског кантона
Горажде, на својој 38. редовној сједници, одржаној дана 03.12.2007.године,
д о н о с и:
ОДЛУКУ
о исплати новчаних средстава за
подстицај у пољопривреди
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производња у затвореном простору –
пластеничка производња -

Члан 1.
Одобрава се исплата новчаних средстава за подстицај у пољопривреди, заснивање производње у затвореном простору – пластеничка
производња у износу од 1.120,00 КМ.
Члан 2.
Саставни дио ове Одлуке је
табеларни приказ пољопривредних
произвођача који су остварили право
на подстицај са висином појединачног износа.
Члан 3.
За реализацију ове Одлуке задужују се Министарство за привреду
и Министарство за финансије Босанско–подрињског кантона Горажде,
а средства обезбиједити из Буџета
Министарства за привреду, са економског кода 614414 – Субвенције за
пољопривреду.
Члан 4.
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:03–14-2887/07
ПРЕМИЈЕР
03.12.2007.године Салем Халиловић,с.р.
Горажде

1608
На основу члана 24. Закона о
Влади Босанско–подрињског кантона
Горажде («Службене новине Босанско–подрињског кантона Горажде», бр-
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ој:5/03) и Одлуке Владе Босанско–подрињског кантона Горажде, број:0314-2485/07 од 22.11.2007.године о усвајању Програма о измјенама и допунама програма утрошка средстава
«Субвенције за пољопривреду» утврђених Буџетом Босанско–подрињског кантона Горажде за 2007.годину,
Влада Босанско–подрињског кантона
Горажде, на својој 38. редовној сједници, одржаној дана 03.12.2007.године, д о н о с и:

ОДЛУКУ
о исплати новчаних средстава за
подстицај у пољопривреди
- набавка пољопривредне
механизације и опреме Члан 1.
Одобрава се исплата новчаних средстава за подстицај у пољопривреди (набавка пољопривредне механизације и опреме) у износу од
4.174,84 КМ.
Члан 2.
Саставни дио ове Одлуке је
табеларни приказ пољопривредних
произвођача који су остварили право
на подстицај са висином појединачног износа.
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Члан 4.
Одлука ступа на снагу даном
објављивања на службеној огласној
табли Кантона, а накнадно ће да се
објави у „Службеним новинама Боснско-подрињског кантона Горажде“.
Број:03–14-2886/07
ПРЕМИЈЕР
03.12.2007.године Салем Халиловић,с.р.
Горажде

1609
На основу члана 24. Закона о
Влади Босанско–подрињског кантона
Горажде («Службене новине Босанско–подрињског кантона Горажде», број:5/03), Влада Босанско–подрињског
кантона Горажде, на својој 38. редовној сједници, одржаној дана 03.12.2007.
године, д о н о с и:

ОДЛУКУ
о давању сагласности за набавку
канцеларијског намјештаја
Члан 1.
Даје се сагласност Министарству за привреду Босанско–подрињског кантона Горажде да изврши набавку канцеларијског намјештаја и то:
ормар (архивски) – пет комада, радни
сто - један комад, касета - један комад.

Члан 3.

Члан 2.

За реализацију ове Одлуке задужују се Министарство за привреду
и Министарство за финансије Босанско–подрињског кантона Горажде,
а средства обезбиједити из Буџета
Министарства за привреду, са економског кода 614414 – Субвенције за
пољопривреду.

Набавку је потребно извршити у складу са Законом о јавним набавкама у Босни и Херцеговини.
Члан 3.
За реализацију ове Одлуке задужују се Министарство за финансије и Министарство за привреду Бо-
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санско–подрињског кантона Горажде, а средства обезбиједити из Буџета
Министарства за привреду, са економск-

ог кода 821300 – Набавка опреме.
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бруцелозе оваца број:04-24-3517-4/07
од 23.10.2007.године, закљученим са
ЈП «Ветеринарска станица» д.о.о. Горажде, у износу од 7.500,00 КМ.

Члан 4.

Члан 2.

Ова Одлука ступа на снагу даном објављивања на службеној огласној табли Кантона, а накнадно ће да
се објави у «Службеним новинама Босанско–подрињског кантона Горажде».

За реализацију ове Одлуке задужују се Министарство за финансије и Министарство за привреду Босанско–подрињског кантона Горажде,
а средства обезбиједити из Буџета
Министарства за привреду, економски код 614400 – Субвенције за пољопривреду.

Број:03–14-2884 /07 П Р Е М И Ј Е Р
03.12.2007.године Салем Халиловић,с.р.
Горажде

1610

Члан 3.

На основу члана 24. Закона о
Влади Босанско–подрињског кантона
Горажде («Службене новине Босанско–подрињског кантона Горажде», број:5/03), Влада Босанско–подрињског
кантона Горажде, на својој 38. редовној сједници, одржаној дана 03.12.2007.
године, д о н о с и:

ОДЛУКУ
о давању сагласности
за плаћање фактуре број: 05-11/07
од 07.11.2007.године по Уговору
број: 04-24-3517-4/07
од 23.10.2007.године
Члан 1.
Даје се сагласност Министру
за привреду Босанско–подрињског
кантона Горажде да изврши плаћање
фактуре број:05-11/07 од 07.11.2007.
године, по Уговору о обављању дијагностицирања, сузбијања, спречавања ширења и искорјењивања заразних болести животиња – дијагностика

Ова 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:03–14-2883 /07
ПРЕМИЈЕР
03.12.2007.године Салем Халиловић,с.р
Горажде

1611
На основу члана 24. Закона о
Влади Босанско–подрињског кантона
Горажде («Службене новине Босанско–подрињског кантона Горажде», број:5/03) и Одлуке Владе Босанско–подрињског кантона Горажде, број:0314-2485/07 од 01.11.2007. године, о усвајању Програма о измјенама и допунама Програма утрошка средстава
«Субвенције за пољопривреду» утврђених Буџетом Босанско–подрињског кантона Горажде за 2007.годину,
Влада Босанско–подрињског кантона
Горажде, на својој 38. редовној сједници, одржаној дана 03.12.2007.године,
д о н о с и:
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ОДЛУКУ
о одобравању једнократне новчане
помоћи Дедовић Изету из Горажда
Члан 1.
Овом Одлуком одобравају се
новчана средства Дедовић Изету, ул.
31. дринске ударне бригаде б.б., општина Горажде у износу од 1.000,00
КМ, у виду једнократне новчане помоћи за превазилажење насталих проблема на властитој фарми млијечних грла.
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Горажде («Службене новине Босанско–подрињског кантона Горажде», број:5/03) и Одлуке Владе Босанско–подрињског кантона Горажде, број:0314-2485/07 од 01.11.2007.године, о усвајању Програма о измјенама и допунама Програма утрошка средстава
«Субвенције за пољопривреду» утврђених Буџетом Босанско–подрињског кантона Горажде за 2007.годину,
Влада Босанско–подрињског кантона
Горажде, на својој 38. редовној сједници, одржаној дана 03.12.2007.године, д о н о с и:

Члан 2.
За реализацију ове Одлуке задужују се Министарство за привреду
и Министарство за финансије Босанско–подрињског кантона Горажде,
а средства из члана 1. ове Одлуке обезбиједити из Буџета Министарства
за привреду, са економског кода 614414
– Субвенције за пољопривреду - резервна средства.
Средства уплатити на жирорачун Дедовић Изета отворен код
ПБС – филијала Горажде број: 331901-0001429, трансакцијски број жиро-рачуна бенке:101-140-00000016-17.
Члан 3.
Ова 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:03–14-2882/07
ПРЕМИЈЕР
03.12.2007.године Салем Халиловић,с.р.
Горажде

1612
На основу члана 24. Закона о
Влади Босанско–подрињског кантона

ОДЛУКУ
о исплати новчаних средстава
за подстицај у пољопривреди –
подршка за узгој приплодних
јуница
Члан 1.
Овом Одлуком даје се сагласност Министарству за привреду Босанско–подрињског кантона Горажде да исплати новчана средства за
подстицај у пољопривреди – подршка за узгој приплодних јуница у износу од 3.200,00 КМ.
Члан 2.
Саставни дио ове Одлуке је
табеларни приказ пољопривредних
произвођача који су остварили право
на подстицај са висином појединачног износа.
Члан 3.
За реализацију ове Одлуке задужују се Министарство за привреду
и Министарство за финансије Боса-
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нско–подрињског кантона Горажде,
а средства обезбиједити из Буџета Министарства за привреду, са економског кода 614414 – Субвенције за пољопривреду.

санско–подрињског кантона Горажде
да исплати новчана средства за подстицај у пољопривреди – подршка за
држање матичног стада крава (млијечна грла) у износу од 1.700,00 КМ.

Члан 4.

Члан 2.

Ова Одлука ступа на снагу даном објављивања на службеној огласној табли Кантона, а накнадно ће да
се објави у «Службеним новинама Бо-

Саставни дио ове Одлуке је
табеларни приказ пољопривредних
произвођача који су остварили право
на подстицај са висином појединачног износа.

санско–подрињског кантона Горажде».
Број:03–14-2881/07
ПРЕМИЈЕР
03.12.2007.године Салем Халиловић,с.р.
Горажде

1613
На основу члана 24. Закона о
Влади Босанско–подрињског кантона
Горажде («Службене новине Босанско–подрињског кантона Горажде»,
број:5/03) и Одлуке Владе Босанско–
подрињског кантона Горажде, број:
03-14-2485/07 од 01.11.2007.године, о
усвајању Програма о измјенама и допунама Програма утрошка средстава
«Субвенције за пољопривреду» утврђених Буџетом Босанско–подрињског кантона Горажде за 2007.годину,
Влада Босанско–подрињског кантона
Горажде, на својој 38. редовној сједници, одржаној дана 03.12.2007.године,
д о н о с и:

Члан 3.
За реализацију ове Одлуке задужују се Министарство за привреду
и Министарство за финансије Босанско–подрињског кантона Горажде, а
средства обезбиједити из Буџета Министарства за привреду, са економског кода 614414 – Субвенције за пољопривреду.
Члан 4.
Ова 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:03–14-2880/07
ПРЕМИЈЕР
03.12.2007.године Салем Халиловић,с.р.
Горажде

1614
ОДЛУКУ
о исплати новчаних средстава
за подстицај у пољопривреди –
подршка за држање матичног стада
крава (млијечна грла)
Члан 1.
Овом Одлуком даје се сагласност Министарству за привреду Бо-

На основу члана 24. Закона о
Влади Босанско–подрињског кантона
Горажде («Службене новине Босанско–подрињског кантона Горажде», број:5/03) и Одлуке Владе Босанско–подрињског кантона Горажде, број:0314-2485/07 од 01.11.2007.године, о усвајању Програма о измјенама и допунама Програма утрошка средстава
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«Субвенције за пољопривреду» утврђених Буџетом Босанско–подрињског кантона Горажде за 2007.годину,
Влада Босанско–подрињског кантона
Горажде, на својој 38. редовној сједници, одржаној дана 03.12.2007.године, д о н о с и:
ОДЛУКУ
о исплати новчаних средстава
за подстицај у пољопривреди –
подршка за производњу меда
Члан 1.
Овом Одлуком даје се сагласност Министарству за привреду Босанско–подрињског кантона Горажде
да исплати новчана средства за подстицај у пољопривреди – подршка за
производњу меда (у виду држања кошница пчела) у износу од 1.580,00 КМ.
Члан 2.
Саставни дио ове Одлуке је
табеларни приказ пољопривредних
произвођача који су остварили право
на подстицај са висином појединачног износа.

сној табли Кантона, а накнадно ће да
се објави у «Службеним новинама Босанско–подрињског кантона Горажде».
Број:03–14-2879/07
ПРЕМИЈЕР
03.12.2007.године Салем Халиловић,с.р.
Горажде

1615
На основу члана 24. Закона о
Влади Босанско–подрињског кантона
Горажде («Службене новине Босанско–подрињског кантона Горажде», број:5/03) и Одлуке Владе Босанско–подрињског кантона Горажде, број: 0314-2485/07 од 01.11.2007.године, о усвајању Програма о измјенама и допунама Програма утрошка средстава
«Субвенције за пољопривреду» утврђених Буџетом Босанско–подрињског кантона Горажде за 2007.годину,
Влада Босанско–подрињског кантона
Горажде, на својој 38. редовној сједници, одржаној дана 03.12.2007.године, д о н о с и:
ОДЛУКУ
о исплати новчаних средстава
за подстицај у пољопривреди –
подршка за производњу свјежег
крављег млијека

Члан 3.

Члан 1.

За реализацију ове Одлуке задужују се Министарство за привреду
и Министарство за финансије Босанско–подрињског кантона Горажде,
а средства обезбиједити из Буџета
Министарства за привреду, са економског кода 614414 – Субвенције за
пољопривреду.

Овом Одлуком даје се сагласност Министарству за привреду Босанско–подрињског кантона Горажде
да исплати новчана средства за подстицај у пољопривреди – подршка за
производњу свјежег крављег млијека
за мјесец октобар 2007.године у износу од 838,89 КМ.

Члан 4.

Члан 2.

Ова Одлука ступа на снагу даном објављивања на службеној огла-

Саставни дио ове Одлуке је
табеларни приказ пољопривредних
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произвођача који су остварили право
на подстицај са висином појединачног износа.
Члан 3.
За реализацију ове Одлуке задужују се Министарство за привреду
и Министарство за финансије Босанско–подрињског кантона Горажде,
а средства обезбиједити из Буџета
Министарства за привреду, са економског кода 614414 – Субвенције за
пољопривреду.
Члан 4.
Ова 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:03–14-2878 /07
ПРЕМИЈЕР
03.12.2007.године Салем Халиловић,с.р.
Горажде

те Босанско–подрињског кантона Горажде да изврши плаћање окончане
ситуације број:65/07 од 28.11.2007.године, на износ од 127.985,00 КМ, испостављен од стране привредног друштва «Гораждепутеви» д.д. Горажде
по Уговору број:03-14-1359/07 од 26.
06.2007.године, а односи се на оконачну ситуацију одржавања и санације
регионалних и локалних ценста на
подручју Босанско одрињског кантона Горажде са асфалтним застором.
Члан 2.
За реализацију ове Одлуке задужује се Министарство за финансије Босанско–подрињског кантона Горажде, а средства обезбиједити из
Буџета Министарства за привреду –
Дирекција за цесте Босанско–подрињског кантона Горажде, економски
код 613700 – Издаци за текуће одржавање.
Члан 3.

1616
На основу члана 24. Закона о
Влади Босанско–подрињског кантона
Горажде («Службене новине Босанско–подрињског кантона Горажде», број:5/03), Влада Босанско–подрињског
кантона Горажде, на својој 38. редовној сједници, одржаној дана 03.12.2007.
године, д о н о с и:

Ова 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:03–14-2877/07
ПРЕМИЈЕР
03.12.2007.године Салем Халиловић,с.р.
Горажде

1617
ОДЛУКУ
о давању сагласности
за плаћање окончане ситуације
Члан 1.
Даје се сагласност Министарству за привреду – Дирекција за цес-

На основу члана 24. Закона о
Влади Босанско–подрињског кантона
Горажде («Службене новине Босанско–подрињског кантона Горажде», број:5/03), Влада Босанско–подрињског
кантона Горажде, на својој 38. редовној сједници, одржаној дана 03.12.2007.
године, д о н о с и:
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ОДЛУКУ
о давању сагласности
Министарству за привреду за
плаћање накнаде за рад
конкурсне комисије за
расписивање и провођење
конкурса за додјелу концесија

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

Члан 1.

Члан 5.

Овом Одлуком даје се сагласност Министарству за привреду за
плаћање накнаде за рад конкурсне
комисије за расписивање и провођење конкурса за додјелу концесија,
именоване Рјешењем Министарства
за привреду број:04-05-1488/05 од 14.
06.2005. године.

Ова Одлука ступа на снагу даном објављивања на службеној огласној табли Кантона, а накнадно ће да
се објави у «Службеним новинама Босанско–подрињског кантона Горажде».

Члан 2.
Комисија из члана 1. ове Одлуке вршиће плаћање проведбе и надзор над проведбом концесионих уговора, те вршити и друге послове по
налогу Министра за привреду везане
за послове из области концесија, и
иста ће се плаћати мјесечно у износима утврђеним у Рјешењу из члана
1. ове Одлуке, до усклађивања кантоналног Закона о концесијама са федералним Законом о концесијама, као
и Измјенама и допунама федралног
Закона о концесијама.
Члан 3.
Овом Одлуком ставља се ван
снаге Одлука о давању сагласности
на Одлуку Министарства за привреду о висини накнаде за рад комисије
за концесије Босанско–подрињског кантона Горажде, број:03-14-2248/03 од
20.08.2003. године.

Члан 4.

Број:03–14-2852 /07
ПРЕМИЈЕР
03.12.2007.године Салем Халиловић,с.р.
Горажде

1618
На основу члана 24. Закона о
Влади Босанско-подрињског кантона
Горажде (“Службене новине Босанско-подрињског кантона Горажде”, број:5/03) и Програма утрошка средстава са економског кода 614239 – Остали грантови појединцима, за 2007.
годину (“Службене новине Босанско
-подрињског кантона Горажде”, број:
6/07), Влада Босанско-подрињског кантона Горажде, на својој 38. редовној
сједници, одржаној дана 03.12.2007.
године, д о н о с и :
ОДЛУКУ
о одобравању новчаних средстава
за имплементацију пројекта
“Превенцијом до здравља”
Члан 1.
Одобравају се новчана средстава у износу од 6.000,00 КМ ЈУ Радиотелевизија Босанско-подрињског ка-
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нтона Горажде за имплементацију
пројекта “Превенцијом до здравља”.
Члан 2.
Одобрена новчана средства из
члана 1. ове Одлуке исплатити на терет Буџета Министарства за социјалну политику, здравство, расељена лица и избјеглице, економски код 614239 –
Остали грантови поједин-цима, а у
корист ЈУ Радио-телевизија Босанско
-подрињског кантона Горажде.
Члан 3.
За проведбу ове Одлуке задужује се Министарство за финансије Босанско-подрињског кантона Горажде.

Члан 4.
Обавезује се ЈУ Радио-телевизија Босанско-подрињског кантона Горажде да Министарству за социјалну
политику, здравство, расељена лица
и избјеглице Босанско-подрињског
кантона Горажде достави извјештај о
утрошку одобрених средстава.
Члан 5.
Ова 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:03–14-2876/07
ПРЕМИЈЕР
03.12.2007.године Салем Халиловић,с.р.
Горажде

1619
На основу члана 24. Закона о
Влади Босанско-подрињског кантона
Горажде ("Службене новине Босанско-подрињског кантона Горажде", бр-
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ој:5/03), Влада Босанско-подрињског
кантона Горажде, на својој 38. редовној сједници, одржаној дана 03.12.2007.
године, д о н о с и:
ОДЛУКУ
о усвајању Измјена и допуна
Програма утрошка финансијских
средстава из Буџета Министарства
за социјалну политику, здравство,
расељена лица и избјеглице,
економски код 614239 - Остали
грантови појединцима
Члан 1.
Овом Одлуком усвајају се Измјене и допуне Програма утрошка
финансијских средстава из Буџета
Министарства за социјалну политику, здравство, расељена лица и избјеглице за 2007. годину, економски код
614239 – Остали грантови појединцима, у дијелу који се односи на Поглавље II КОРИСНИЦИ СРЕДСТАВА.
Члан 2.
Саставни дио ове Одлуке су
Измјене и допуне Програма утрошка
из члана 1. Одлуке.
Члан 3.
За реализацију ове Одлуке задужују се Министарство за социјалну
политику, здравство, расељена лица
и избјеглице и Министарство за финансије Босанско-подрињског кантона Горажде.
Члан 4.
Одлука ступа на снагу даном
објављивања на службеној огласној
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табли Кантона, а накнадно ће да се
објави у "Службеним новинама Босанско-подрињског кантона Горажде".
Број:03–14-2875/07
ПРЕМИЈЕР
03.12.2007.године Салем Халиловић,с.р.
Горажде
----------------

1619а)
ПРОГРАМ
Измјена и допуна Програма
утрошка средстава са економског
кода 614239 – Остали грантови
појединцима
Члан 1.
У Програму утрошка финансијских средстава из Буџета Министарства за социјалну политику, здравство, расељена лица и избјеглице за
2007. годину, економски код 614239 –
Остали грантови појединцима, усвојеном Одлуком Владе Босанско-подрињског кантона број:03-14-698/07 од
09.04.2007.године, у Поглављу II КОРИСНИЦИ СРЕДСТАВА додаје се нова
алинеја:
- Финансирање и суфинансирање
пројеката из дјелатности Министарства, а који су од интереса за
Министарство и Кантон.
Члан 2.
Овај Програм ступа на снагу
даном усвајања од стране Владе Босанско-подрињског кантона Горажде.
МИНИСТАР
Назиф Уручи,с.р.
Број:08-14-3359-2/07
10.12.2007.године
Горажде
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1620
На основу члана 24. Закона о
Влади Босанско-подрињског кантона
Горажде ("Службене новине Босанско-подрињског кантона Горажде", број:5/03), те Одлуке о усвајању Програма утрошка средстава Министарства за социјалну политику, здравство,
расељена лица и избјеглице са економског кода 614411 – Субвенције јавним предузећима и установама, број:03-14-702/07 од 09.04.2007.године и
број:03-14-2222/07од 09.10.2007.године,
Влада Босанско-подрињског кантона
Горажде, на својој 38. редовној сједници, одржаној дана 03.12.2007.године,
д о н о с и:

ОДЛУКУ
о одобравању новчаних средстава
Кантоналном заводу здравственог
осигурања
Члан 1.
Овом Одлуком одобравају се
новчана средства у износу 110.000,00
КМ Заводу здравственог осигурања
Босанско-подрињског кантона Горажде, на име обавеза Владе Босанскоподрињског кантона Горажде за мјесец новембар 2007. године, а у складу
са потписаним Споразумом о динамици испуњења одредаба колективног уговора о правима и обавезама послодаваца и запосленика у области
здравства.

ПРЕМИЈЕР
Салем Халиловић,с.р

Члан 2.

Број:03-14-2875-1/07
10.12.2007.године
Горажде

Исплату извршити из средстава Буџета Министарства за социјалну политику, здравство, расељена ли-
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ца и избјеглице, економскои код
6144111 – Субвенције јавним предузећима (Кантонални завод здравственог осигурања).
Члан 3.
За реализацију ове Одлуке, у
складу са Закључком Владе Босанскоподрињског кантона Горажде број: 0314-2056/07 од 14.09.2007.године, задужује се Министарство за социјалну политику, здравство, расељена лица и
избјеглице.
Члан 4.
Одлука ступа на снагу даном
објављивања на службеној огласној
табли Кантона, а накнадно ће да се
објави у "Службеним новинама Босанско-подрињског акнтона Горажде".
Број:03–14-2874/07
ПРЕМИЈЕР
03.12.2007. године Слем Халиловић,с.р.
Горажде

1621
На основу члана 24. Закона о
Влади Босанско-подрињског кантона
Горажде (“Службене новине Босанско-подрињског кантона Горажде”, број:5/03) и Програма утрошка финансијских средстава из Буџета Министарства за социјалну политику, здравство, расељена лица и избјеглице,
економски код 614233 – Помоћ за реконструкцију и повратак и издаци за
алтернативни смјештај за 2007.годину (“Службене новине Босанско–подрињског кантона Горажде”, број:
6/07), Влада Босанско-подрињског кантона Горажде, на својој 38. редовној
сједници одржаној дана 03.12.2007.
године, д о н о с и :
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ОДЛУКУ
о одобравању финансијских
средстава повратничкој групи
у Хубјере – Ново Горажде
за рјешавање проблема одвода
површинских вода
Члан 1.
Одобравају се новчана средства повратничкој групи у Хубјере –
Ново Горажде у износу од 3.000,00
КМ на име набавке и уградње бетонских цијеви за одвод површинских
оборинских вода на локалном путу
Хубјери – Чаушевићи – Жужело.
Члан 2.
За реализацију ове Одлуке задужују се Министарство за социјалну
политику, здравство, расељена лица
и избјеглице и Министарство за финансије, а средства дозначити из Буџета Министарства за социјалну политику, здравство, расељена лица и
избјеглице, економски код 614233 –
Помоћ за реконструкцију и повратак и
издаци за алтернативни смјештај.
Средства дозначити на жирорачун Регионалног одбора за по-вратак
у Југоисточну БиХ број:1610300004210087
код Раифаизен банке Горажде, а у корист повратника у Хубјере–Ново Горажде.

Члан 3.
Ова 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:03–14-2873/07
ПРЕМИЈЕР
03.12.2007.године Салем Халиловић,с.р.
Горажде
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1622
На основу члана 24. Закона о
Влади Босанско-подрињског кантона
Горажде (“Службене новине Босанско-подрињског кантона Горажде”, број:5/03) и Програма утрошка финансијских средстава из Буџета Министарства за социјалну политику, здравство, расељена лица и избјеглице,
економски код 614233 – Помоћ за реконструкцију и повратак и издаци за
алтернативни смјештај за 2007.годину (“Службене новине Босанско–подрињског кантона Горажде”, број:6/07),
Влада Босанско-подрињског кантона
Горажде, на својој 38. редовној сједници, одржаној дана 03.12.2007.године,
д о н о с и:
ОДЛУКУ
о одобравању финансијских
средстава за суфинансирање
водоснабдијевања у насељу Горња
Винча у Општини Пале (РС)
Члан 1.
Одобравају се финансијска средства у износу од 10.000,00 КМ на
име рјешавања питања водоснабдијевања повратника у Горњу Винчу у
Општини Пале (РС).
Члан 2.
За реализацију ове Одлуке задужују се Министарство за социјалну
политику, здравство, расељена лица
и избјеглице и Министарство за финансије, а средства дозначити из Буџета Министарства за социјалну политику, здравство, расељена лица и
избјеглице, економски код 614233 Помоћ за реконструкцију и повратак и
издаци за алтернативни смјештај
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Средства дозначити на Буџет
Општине Пале-Прача која је носиоц
Пројекта, а у корист повратника у
Горњу Винчу.
Члан 3.
Ова 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:03–14-2872/07
ПРЕМИЈЕР
03.12.2007.године Салем Халиловић,с.р.
Горажде

1623
На основу члана 24. Закона о
Влади Босанско-подрињског кантона
Горажде (“Службене новине Босанско-подрињског кантона Горажде”, број:5/03) и Програма утрошка финансијских средстава из Буџета Министарства за социјалну политику, здравство, расељена лица и избјеглице,
економски код 614233 – Помоћ за реконструкцију и повратак и издаци за
алтернативни смјештај за 2007. годину (“Службене новине Босанско–подрињског кантона Горажде”, број:6/07),

Влада Босанско-подрињског кантона
Горажде, на својој 38. редовној сједници, одржаној дана 03.12.2007.године, д о н о с и:

ОДЛУКУ
о стављању ван снаге Одлуке о
давању сагласности на Пројекат
санације путних комуникација за
повратнике на подручју Босанскоподрињског кантона Горажде и
Горњедринске регије број:03-142226/07 од 09.10.2007.године
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Члан 1.
Ставља се ван снаге Одлука о
давању сагласности на Пројекат санације путних комуникација за повратнике на подручју Босанско-подрињског кантона Горажде и Горњедринске регије број:03-14-2226/07 од 09.10.
2007. године.
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лаца и чланова њихових породица, а
према извјештају комисије од 16.11.
2007. године.
Одобрена средства обезбиједити из Буџета Министарства за борачка питања Босанско–подрињског кантона Горажде, економски код 611200
– Накнаде трошкова запослених.
Члан 2.

Члан 2.
Ова 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:03–14-2871/07
ПРЕМИЈЕР
03.12.2007.године СалемХалиловић,с.р.
Горажде

1624
На основу члана 24. Закона о
Влади Босанско–подрињског кантона
Горажде («Службене новине Босанско–подрињског кантона Горажде» број:5/03), Влада Босанско–подрињског
кантона Горажде, на својој 38. редовној сједници, одржаној дана 03.12.2007.
године, д о н о с и:

Средства у појединачном износу уплатити на рачун НЛБ банке,
како слиједи:
1. прим.др. Весна Немец-Клисура
115,00 КМ
жирорачун број: 11-104-022239 –
НЛБ банка
2. др. Сабина Гушо
115,00 КМ
жирорачун број: 11-104-043864 –
НЛБ банка
Члан 3.
За реализацију ове Одлуке задужују се Министарство за борачка
питања и Министарство за финансије Босанско–подрињског кантона Горажде.
Члан 4.

ОДЛУКУ
о одобравању новчаних средстава
на име накнаде за рад Првостепене
љекарске комисије
Члан 1.
Одобравају се новчана средства у укупном износу 230,00 (двије стотине тридесет) КМ на име накнаде
за рад љекарске комисије која даје
налаз и мишљење надлежном органу
који у првом степену рјешава о правима према Закону о правима брани-

Ова 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:03–14-2870/07
ПРЕМИЈЕР
03.12.2007.године Салем Халиловић,с.р.
Горажде

1625
На основу члана 24. Закона о
Влади Босанско–подрињског кантона
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Горажде («Службене новине Босанско–подрињског кантона Горажде»,
број:5/03), Влада Босанско–подрињског кантона Горажде, на својој 38. редовној сједници, одржаној дана 03.12.
2007.године, д о н о с и:
ОДЛУКУ
о одобравању новчаних средстава
Члан 1.
Одобравају се новчана средства у укупном износу од 564,00 (пет
стотинашездесетчетири) КМ на име
накнаде за рад љекарске комисије која даје налаз и мишљење у поступку
ревизије првостепених рјешења о пр-авима према Закону о правима бранилаца и чланова њихових породица,
а према извјештају комисије од 16.11.
2007.године.
Одобрена средства обезбиједити из Буџета Министарства за борачка питања Босанско-подрињског кантона Горажде, економски код 611200
– Накнаде трошкова запослених.

Члан 3.
За реализацију ове Одлуке задужују се Министарство за борачка
питања и Министарство за финансије Босанско-подрињског кантона Горажде.
Члан 4.
Ова 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:03–14-2869/07
ПРЕМИЈЕР
03.12.2007.године Салем Халиловић,с.р.
Горажде

1626
На основу члана 24. Закона о
Влади Босанско–подрињског кантона
Горажде («Службене новине Босанско–подрињског кантона Горажде» број:5/03), Влада Босанско–подрињског
кантона Горажде, на својој 38. редовној сједници, одржаној дана 03.12.2007.
године, д о н о с и:

Члан 2.
Средства у појединачном износу уплатити на жиро-рачуне чланова комисије, како слиједи:
1. прим.др.Ферид Тутић 188,00 КМ
Раифаизен банк
1610000000000011–картично ословање

4255 0310 0019 5726
2. др.Олга Хасанбеговић 188,00 КМ
Раифаизен банка

ОДЛУКУ
о одобравању новчаних средстава
за исплату Комисије за контролу
намјенског утрошка средстава
додијељених као једнократне
бесповратне помоћи
за рјешавање стамбених потреба
борачких популација
Члан 1.

1610000000000011–картично пословање

4255 0310 0022 8394
3. др.Алдијана Беговић
Раифаизен банка

188,00 КМ

1610000000000011 – картично пословање

4255 0310 0019 9215

Одобравају се новчана средства у укупном износу 250,00 КМ на
име накнаде за рад Комисије за контролу намјенског утрошка средстава
додијељених као једнократне беспов-
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ратне помоћи за рјешавање стамбених потреба припадника борачких популација Босанско–подрињског кантона Горажде, а према Извјештају Комисије број:11-14-2731/07 од 09.11.2007.
године.
дбрена средства обезбиједити
из Буџета Министарства за борачка
питања Босанско–подрињског кантона Горажде, економски код 611200 –
Накнаде трошкова запослених .

ној сједници одржаној дана 03.12.2007.
године, д о н о с и:
ОДЛУКУ
о усвајању Програма са измјенама и
допунама програма утрошка средстава
са кода «Трансфер удружења грађана«
број:11-14-623-1/07 од 18.04.2007.године
утврђених Буџетом Босанско–
подрињског кантона Горажде
за 2007.годину

Члан 1.

Члан 2.
Средства у појединачном износу уплатити на рачун НЛБ Тузланске банке, како слиједи:
1. Елведина Џамбеговић
2. Акиф Бистривода
3. Един Меркез – возач

100,00 КМ
100,00 КМ
50,00 КМ

Усваја се Програм са измјенама и допунама Програма утрошка средстава са кода «Трансфер удружења
грађана» број:11-14-623-1/07 од 18.04.
2007.године, утврђених Буџетом Босанско–подрињског кантона Горажде
за 2007. годину.

Члан 3.

Члан 2.

За реализацију ове Одлуке задужују се Министарство за борачка
питања и Министарство за финансије БПК Горажде.

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

Члан 4.

Ова Одлука ступа на снагу даном објављивања на службеној огласној
табли Кантона, а накнадно ће да се објави у «Службеним новинама Босанскоподрињског кантона Горажде».

Ова 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:03–14-2892/07
ПРЕМИЈЕР
03.12.2007.године Салем Халиловић,с.р.
Горажде

1627
На основу члана 24. Закона о
Влади Босанско–подрињског кантона
Горажде («Службене новине Босанско–подрињског кантона Горажде» број:5/03), Влада Босанско–подрињског
кантона Горажде, на својој 38. редов-

Члан 3.

Број:03–14-2891/07
ПРЕМИЈЕР
03.12.2007.године Салем Халиловић,с.р.
Горажде
---------------

1627а)
ПРОГРАМ
са измјенама и допунама Програма
утрошка средстава са кода
“Трансфер за удружења грађана”
број: 11-14-623-1/07 од 18.04.2007.г.
У Програму утрошка средстава са кода “Трансфер за удружења гр-
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ађана”, који је Влада БПК Горажде усвојила Одлуком број: 03-14-723/07 од
16.04.2007.године.
У поглављу 2) – ПОДАЦИ О ПРОГРАМУ, планирана средства 83.874,00
КМ мијења се и гласи:
Планирана средства

100.000,00 КМ

У поглављу I став 4. плани-рана средства у износу од 83.874,00 КМ, мијења се и гласи:
Планирана средства

100.000,00 КМ

У поглављу II став 1. и 2. укупна средства у износу од 83.874,00 КМ, мијења се и гласи:
Укупна средства

100.000,00 КМ

Члан 2.
Овај Програм ступа на снагу
даном давања сагласности од стране
Владе БПК Горажде.
МИНИСТАР
Адмир
Поздеровић,с.р.

ПРЕМИЈЕР
Салем
Халиловић,с.р.

Број:11-14-2933-2/07 Број:03-14-2891-1/07
10.12.2007.године
14.12.2007.године
Горажде
Горажде

1628
На основу члана 24. Закона о
Влади Босанско–подрињског кантона
Горажде («Службене новине Босанско–подрињског кантона Горажде», број:5/03), Влада Босанско–подрињског
кантона Горажде, на својој 38. редовној сједници, одржаној дана 03.12.2007.
године, д о н о с и:
ОДЛУКУ
о одобравању једнократних новчаних
помоћи за случај смрти припадника
борачке популације

Члан 1.
Овом Одлуком одобравају се
једнократне новчане помоћи на име
смрти ратног војног инвалида Бајрамовић (Муја) Касима и демобилисаног борца Марић (Муја) Османа, како
слиједи:
1. Бајрамовић (Муја) Асим износ од
698,50 КМ, а средства уплатити на
жиро-рачун Удружења демобилисаних бораца Горажде, број:161030
0004930021, отворен код Раифаизен банке филијала Горажде.
2. Марић (Хуса) Хана износ од 603,21
КМ, а средства уплатити на жирорачун број:600612000211-66236 отворен код АБС банке д.д. филијала
Горажде.
Члан 2.
За реализацију ове Одлуке задужује се Министарство за финансије Босанско–подрињског кантона Горажде, а средства обезбиједити из Буџета Министарства за борачка питања Босанско–подрињског кантона Горажде, економски код 614232 – Издаци за категорије борачких популација.
Члан 3.
Ова 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:03–14-2890/07
ПРЕМИЈЕР
03.12.2007.године Салем Халиловић,с.р.
Горажде
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1629
На основу члана 24. Закона о
Влади Босанско–подрињског кантона
Горажде («Службене новине Босанско–подрињског кантона Горажде» број:5/03) и Програма утрошка средстава “Издаци за категорије борачких
популација” и Закона о извршењу Буџета («Службене новине Босанско–
подрињског кантона Горажде», број:
5/07), Влада Босанско–подрињског кантона Горажде, на својој 38. редовној
сједници, одржаној дана 03.12.2007.године, д о н о с и:

ОДЛУКУ
о давању сагласности за плаћање
рачуна број: 1483/07 РРЦ «Фојница»
Фојница
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се објави у «Службеним новинама Босанско-подрињског кантона Горажде».
Број:03–14-2889/07
ПРЕМИЈЕР
03.12.2007.године Салем Халиловић,с.р.
Горажде

1630
На основу члана 24. Закона о
Влади Босанско–подрињског кантона
Горажде («Службене новине Босанско–подрињског кантона Горажде», број:5/03) и Програма утрошка средстава са кода 614232 - Издаци за категорије борачких популација, као и Закона о извршењу Буџета («Службене
новине Босанско–подрињског кантона Горажде», број:5/07), Влада Босанско–подрињског кантона Горажде,
на својој 38. редовној сједници, одржаној дана 03.12. 2007.год., д о н о с и:

Члан 1.
Даје се сагласност Министру
за борачка питања да изврши плаћање рачуна број: 1483/07 у износу од
5.600,00 КМ испостављеног од стране
РРЦ «Фојница» Фојница.

ОДЛУКУ
о одобравању новчаних средстава
на име разлике трошкова поводом
обиљежавања «18. септембра –
Дана Босанско – подрињског
кантона Горажде»

Члан 2.

Члан 1.

За реализацију ове Одлуке задужује се Министарство за финансије, а средства обезбиједити из Буџета
Министарства за борачка питања
Босанско-подрињског кантона Горажде, економски код 614232 - Издаци
за категорије борачких популација.

Одобравају се новчана средства у износу од 800,00 КМ на име разлике трошкова поводом обиљежавања «18. септембра – Дана Босанско–
подрињског кантона Горажде Удружењу Ветерана рата, Зелених беретки и Патриотске лиге Босанско-подрињског кантона Горажде.

Члан 3.
Ова Одлука ступа на снагу даном објављивања на службеној огласној табли Кантона, а накнадно ће да

Члан 2.
Одобрена средства обезбиједити из Буџета Министарства за бора-
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чка питања Босанско-подрињског кантона Горажде, економски код 614232
-Издаци за категорије борачких популација.
Члан 3.
За реализацију ове Одлуке задужује се Министарство за финансије Босанско–подрињског кантона Горажде, а средства уплатити на жирорачун Удружења ветерана рата, ЗБ,
ПЛ број:1610300005410074, отворен
код Раифаизен банке Горажде.
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кантона Горажде» број:11/07), члана
4. Уредбе о утврђивању платних разреда и коефицијената плате намјештеника у кантоналним органима државне службе («Службене новине Босанско–подрињског кантона Горажде», број:11/07) и члана 4. Уредбе о
накнадама и другим материјалним
правима која немају карактер плате
(«Службене новине Босанско–подрињског кантона Горажде», број:8/05),
Влада Босанско–подрињског кантона
Горажде, на својој 38. редовној сједници, одржаној дана 03.12.2007.године,
д о н о с и:

Члан 4.
Удружење је дужно доставити
извјештај о утршеним средствима у
року од 5 дана од дана реализације
средстава са документацијом.

ОДЛУКУ
о утврђивању основице за плату и
накнаде за топли оброк
за мјесец новембар 2007.године

Члан 5.

Члан 1.

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

Утврђује се основица за плату
запослених лица у кантоналним органима управе, кантоналним установама и другим правним лицима која
се финансирају из Буџета Босанско–
подрињског кантона Горажде, за мјесец НОВЕМБАР 2007.године у износу од 360,00 КМ.

Број:03–14-2888/07
ПРЕМИЈЕР
03.12.2007.године Салем Халиловић,с.р.
Горажде

1631
На основу члана 24. Закона о
Влади Босанско–подрињског кантона
Горажде («Службене новине Босанско–подрињског кантона Горажде», број:5/03), члана 4. Уредбе о утврђивању платних разреда и коефицијената за плате руководећих и осталих
државних службеника у кантоналним органима државне службе («Службене новине Босанско–подрињског

Члан 2.
Запосленим лицима из члана
1. ове Одлуке утврђује се накнада за
исхрану у току рада (топли оброк),
за мјесец НОВЕМБАР 2007.године у износу од 8,00 КМ по једном радном дану.
Члан 3.
Ова Одлука ступа на снагу даном објављивања на службеној огла-
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сној табли Кантона, а накнадно ће да
се објави у «Службеним новинама Босанско–подрињског кантона Горажде».
Број:03–14-2849/07
ПРЕМИЈЕР
03.12.2007.године Салем Халиловић,с.р.
Горажде
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1. Пописна комисија сталних средстава,

2. Пописна комисија потраживања,
обавеза и благајне,
3. Пописна комисија за попис материјала, резервних дијелова, ситног
инвентара и робе,
4. Главна централна пописна комисија.

1631
На основу члана 24. Закона о
Влади Босанско–подрињског кантона
Горажде («Службене новине Босанско–подрињског кантона Горажде», број:5/03), члана 13. Закона о рачуноводству («Службене новине Федерације Босне и Херцеговине», број: 32/05),
Влада Босанско–подрињског кантона
Горажде, на својој 38. редовној сједници, одржаној дана 03.12.2007.године,
д о н о с и:
ОДЛУКУ
о вршењу редовног пописа и
формирању комисија за попис
у Босанско – подрињском кантону
Горажде на дан 31.12.2007.године

Члан 1.
Овом Одлуком утврђује се обавеза формирања комисија за попис
и вршење пописа сталних средстава,
потраживања, обавеза и благајне, попис материјала, резервних дијелова,
ситног инвентара и робе на дан 31.
12.2007. године у БПК Горажде.
Члан 2.
Организацијом пописа руководи шеф рачуноводства у Министарству за финансије Босанско–подрињског кантона Горажде.
Члан 3.
Именују се:

Члан 4.
Пописна комисија сталних средстава у саставу:
1.
2.
3.
4.
5.

Шабанија Алма – предсједник
Џембеговић Елведина – члан
Табаковић Самир – члан
Костић Нермина – члан
Хаџић Аднела – члан

ускладиће стање сталних средстава и
материјалног књиговодства.
Члан 5.
Пописна комисија потраживања, обавеза и благајне у саставу:
1. Сврака Мирсада – предсједник
2. Џаферовић Сеад – члан
3. Шаховић Адис – члан
ускладиће стање потраживања, обавеза и благајне у Главној књизи.
Члан 6.
Пописна комисија за попис
материјала, резервних дијелова, ситног инвентара и робе у саставу:
1. Османагић Мухамед – предсједник

2. Џомба Един – члан
3. Колаковић Златко – члан
ускладиће стање материјала, резервних дијелова, ситног инвентара и робе са књиговодственим стањем.
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Члан 7.
Главна пописна комисија у саставу:
1.
2.
3.
4.

Имамовић Есад – предсједник
Хаџовић Сабина – члан
Хаџић Адмир – члан
Тутић Медиха – члан.

На бази пописних материјала
Пописна комисија сталних средстава, Пописна комисија потраживања,
обавеза и благајне, Пописна комисија за попис материјала, резервних дијелова, ситног инвентара и робе, Комисије буџетских корисника, Централне пописне комисије код Министарства образовања, науке, културе и
спорта за кориснике из надлежности
овог министарства, Централне пописне комисије код Министарства за
правосуђе, управу и радне односе за
кориснике из надлежности овог министарства и Централне пописне комисије код МУП-а Босанско-подрињског кантона за кориснике из надлежности овог министарства, Главна централна пописна комисија сачинит
ће елаборат о попису са свим потребним одлукама које ће предложити
Влади Босанско–подрињског кантона
Горажде.
Члан 8.
Комисије су дужне у свом раду придржавати се Правилника о
књиговодству Буџета у Федерацији
Босне и Херцеговине и других важећих прописа из ове области као и Правилника о попису средстава и извора средстава Босанско-подрињског кантона, те Инструкција о начину формирања комисија за попис средста-
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ва и обавеза по извору средстава Босанско-подрињског кантона, усвојених од стране Владе Босанско-подрињског кантона Горажде и Упутства о
обављању припрема за попис и раду
пописних комисија издатог од стране Министарства з финансије.
Члан 9.
Предсједник и чланови Комисије имају право на накнаду за рад у
наведеним комисијама, о чему ће се
донијети посебно рјешење од стране
Владе Босанско–подрињског кантона
Горажде посебним актом, а на приједлог предсједника Главне централне
пописне комисије утврдити висину
новчана накнаде.
Право на накнаду предсједници и чланови комисије имаће по усвајању Извјештаја о извршеном попису за 2007/2008.годину.
Члан 10.
Главна централна пописна комисија ће објединити све извјештаје у
јединствен елаборат о попису и доставити га Влади Босанско–подрињског кантона Горажде на усвајање најкасније до 31.01.2008.године.
Члан 11.
Због обима и специфичности
посла, сви буџетски корисници су
дужни да формирају посебне комисије за попис које ће свој извјештај доставити Главној централној пописној
комисији до 20.01.2008. године.
Члан 12.
Чланови пописних комисија
су дужни примјењивати одредбе Пр-
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авилника о попису и сносе одговорност за тачност утврђеног стања по
попису, за правилно састављање пописних листа, извршење пописа у
датом року и тачност извјештаја о извршеном попису.

Члан 1.
Овом Одлуком одобрава се преусмјеравање средстава у Буџету ЈУ
ОШ «Фахрудин Фахро Башчелија»
Горажде за 2007.годину, како слиједи:

Ову одлуку доставити свим
члановима комисија за попис, одговорном раднику за организацију пописа, служби рачуводства и архиви.

1. Са економског кода 613800 – Издаци за осигурање банкарских услуга и платног промета преусмјерити средства у износу од 2.500,00
КМ на економски код 613700 – Издаци за текуће одржавање.

Члан 14.

Члан 2.

Ова Одлука ступа на снагу даном објављивања на службеној огласној табли Кантона, а накнадно ће да
се објави у «Службеним новинама Босанско–подрињског кантона Горажде».

За релизацију ове Одлуке задужује се Министарство за финансије
Босанско–подрињског кантона Горажде.

Члан 13.

Број:03–14-2894/07
ПРЕМИЈЕР
03.12.2007.године Салем Халиловић,с.р.
Горажде

1633
На основу члана 24. Закона о
Влади Босанско–подрињског кантона
Горажде («Службене новине Босанско–подрињског кантона Горажде», број:5/03) и члана 14. Закона о извршењу Буџета Босанско–подрињског кантона Горажде за 2007.годину («Службене новине Босанско–подрињског
кантона Горажде», број: 5/07), Влада
Босанско–подрињског кантона Горажде, на својој 38. редовној сједници,
одржаној дана 03.12.2007.г., д о н о с и:

ОДЛУКУ
о преусмјеравању средстава
у Буџету ЈУ ОШ «Фахрудин Фахро
Башчелија» за 2007.годину

Члан 3.
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:03–14-2904/07
ПРЕМИЈЕР
03.12.2007.године Салем Халиловић,с.р.
Горажде

1634
На основу члана 24. Закона о
Влади Босанско–подрињског кантона
Горажде («Службене новине Босанско–подрињског кантона Горажде», број:5/03) и члана 14. Закона о извршењу Буџета Босанско–подрињског кантона Горажде за 2007.годину («Службене новине Босанско–подрињског
кантона Горажде», број:5/07), Влада
Босанско–подрињског кантона Горажде, на својој 38. редовној сједници,
одржаној дана 03.12.2007.г., д о н о с и:
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ОДЛУКУ
о преусмјеравању средстава у Буџету
Кантоналне управе за инспекцијске
послове Босанско–подрињског кантона
Горажде за 2007.годину

Члан 1.
Овом Одлуком одобрава се преусмјеравање средстава у Буџету Кантоналне управе за инспекцијске послове Босанско–подрињског кантона
Горажде за 2007.годину, како слиједи:
1. На економски код 613700 – Издаци за текуће одржавање преусмјерити средства у износу од 3.000,00
КМ са сљедећих економских кодова
- 613800 – Издаци за осиг.банк. услуга и пл.пром.
износ од
1.000,00 КМ
- 821300 – Набавка опреме
износ од
2.000,00 КМ
Члан 2.
За релизацију ове Одлуке задужује се Министарство за финансије Босанско–подрињског кантона Горажде.
Члан 3.
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:03–14-2903/07
ПРЕМИЈЕР
03.12.2007.године Салем Халиловић,с.р.
Горажде

1635
На основу члана 24. Закона о
Влади Босанско–подрињског кантона
Горажде («Службене новине Босанс-
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ко–подрињског кантона Горажде», број:5/03), на основу Закона о трезору
у Федерацији Босне и Херцеговине
(«Службене новине Босанско–подрињског кантона Горажде», број: 58/02),
на основу Упутства о извршењу Буџета са Јединственог рачуна трезора
(«Службене новине Босанско–подрињског кантона Горажде», број:43/02)
и на основу Упутства о затварању појединачних рачуна и остварању подрачуна за кредите и грантове федералним буџетским корисницима («Службене новине Босанско–подрињског кантона Горажде», број:7/03), Влада Босанско–подрињског кантона Горажде, на својој 38. редовној сједници, одржаној дана 03.12.2007.године,
д о н о с и:
ОДЛУКУ
о затварању појединачних рачуна
буџетских корисника
I
Овлашћује се Министарство за
финансије Босанско–подрињског кантона Горажде да изврши затварање
појединачних рачуна буџетских корисника који нису у оквиру Јединственог рачуна Трезора (ЈРТ) до 15.12.
2007.године.
II
Задужују се буџетски корисници који имају отворене рачуне да
до 12.12.2007.године доставе Министарству за финансије извјештаје у вези са истим.
III
За реализацију ове Одлуке за-
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дужују се Министарство за финансије и ресорна министарства која имају
отворене рачуне.
Задужује се Министарство за
финансије да до 25.12.2007.године извјести Владу Босанско–подрињског
кантона Горажде о реализацији ове
Одлуке.
IV
Ова Одлука ступа на снагу даном објављивања на службеној огласној табли Кантона, а накандно ће да
се објави у «Службеним новинама Босанско–подрињског кантона Горажде».
Број:03–14-2902/07
ПРЕМИЈЕР
03.12.2007.године Салем Халиловић,с.р.
Горажде

1636
На основу члана 24. Закона о
Влади Босанско-подрињског кантона
Горажде (“Службене новине Босанско-подрињског кантона Горажде”, број:5/03), Влада Босанско-подрињског
кантона Горажде, на својој 38. редовној сједници, одржаној дана 03.12.2007.
године, д о н о с и:

ОДЛУКУ
о одобравању студентских кредита
студентима са подручја
Босанско-подрињског кантона
Горажде за студијску 2007/08.
годину
I
Одобравају се студентски кредити за 276 студената са подручја Босанско-подрињског кантона Горажде
за студијску 2007/08.годину, који испуњавају услове Конкурса за додјелу

студентског кредита у студијској
2007/08. години.
II
Задужује се Министарство за
образовање, науку, културу и спорт
да закључи појединачне Уговоре о
кредитирању са студентима који су
остварили право на студентски кредит.
Саставни дио ове Одлуке је бодовна листа студената који су остварили право на додјелу студентских
кредита у студијској 2007/08. години.
III
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:03–38-2899 /07
ПРЕМИЈЕР
03.12.2007.године Салем Халиловић,с.р.
Горажде

1637
На основу члана 24. Закона о
Влади Босанско-подрињског кантона
Горажде (“Службене новине Босанско-подрињског кантона Горажде”,
број:5/03), Влада Босанско-подрињског кантона Горажде, на својој 38. редовној сједници, одржаној дана 03.12.
2007.године, д о н о с и:

ОДЛУКУ
о одобравању новчаних средстава
ЈУ ОШ „Фадил Фако Ђозо“ Прача
за плаћање рачуна бр. 940/07
Издавачкој кући
„БОСАНСКА РИЈЕЧ“ Сарајево
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I
Одобравају се новчана средства ЈУ ОШ “Фадил Фако Ђозо” Прача
у износу од 2.375,10 КМ, на име плаћања рачуна бр. 940/07 Издавачкој
кући “БОСАНСКА РИЈЕЧ” Сарајево
за набавку школске лектире за потребе школе.
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нтона Горажде, на својој 38. редовној
сједници, одржаној дана 03.12.2007.године, д о н о с и:
РЈЕШЕНЈЕ
о разрјешењу предсједника
и чланова Школског одбора ЈУ
ССШ “Џемал Биједић” Горажде

II

I

За реализацију ове Одлуке задужује се Министарство за финансије Босанско-подрињског кантона Горажде, а средства исплатити из Буџета ЈУ ОШ “Фадил Фако Ђозо” Прача,
економски код 821 331 - Школска
лектира.
Новчана средства уплатити
на жиро-рачун Издавачке куће
“БОСАНСКА РИЈЕЧ” Сарајево број:
3383202251177755, који је отворен код
Уникредит Загребачке банке д.д.
Сарајево.

Овим Рјешењем разрјешавају
се дужности предсједник и чланови
Школског одбора Јавне установе Средњa стручнa школa “Џемал Биједић” Горажде, како слиједи:

III
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:03–14-2898 /07 П Р Е М И Ј Е Р
03.12.2007.године Салем Халиловић,с.р.
Горажде

1638
На основу члана 24. Закона о
Влади Босанско-подрињског кантона
Горажде („Службене новине Босанско-подрињског кантона Горажде“ број:5/03), члана 109. Закона о средњој
школи („Службене новине Босанскоподрињског кантона Горажде“ број:
5/04), Влада Босанско-подрињског ка-

1. Мирвић Азра, предсједник,
2. Бездроб Фахрудин, члан,
3. Сијерчић Узеир, члан,
4. Беговић Осман, члан,
5. Пезо Муамер, члан.
II
Рјешење ступа на снагу даном
доношења, а накнадно ће да се објави у «Службеним новинама Босанско-подрињског кантона Горажде».
Број:03–05-2919/07
ПРЕМИЈЕР
03.12.2007.године Салем Халиловић,с.р.
Горажде

1639
На основу члана 24. Закона о
Влади Босанско–подрињског кантона
Горажде («Службене новине Босанско–подрињског кантона Горажде», број:5/03), члана 109. Закона о средњој
школи («Службене новине Босанско
–подрињског кантона Горажде», број:5/04), Влада Босанско–подрињског
кантона Горажде, на свјој 38. редовној сједници, одржаној дана 03.12.2007.
године, д о н о с и:
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РЈЕШЕЊЕ
о именовању предсједника
и чланова Школског одбора ЈУ
ССШ «Џемал Биједић» Горажде
I
У Школски одбор Јавне установе Средња стручна школа «Џемал
Биједић» Горажде, именују се:
1. Пезо Муамер, предсједник,
из реда оснивача,
2. Бездроб Фахрудин, члан,
из реда родитеља,
3. Куновац Саудин, члан,
из реда упосленика
4. Лепеница Азиз, члан,
из реда упосленика
5. Мирвић Азра, члан,
из реда локалне заједнице.
II
Мандат предсједника и чланова Школског одбора ЈУ Средње стручне школе «Џемал Биједић» Горажде траје 4 (четири) године од дана
њиховог именовања.
III
Рјешење ступа на снагу даном
доношења, а накнадно ће да се објави у «Службеним новинама Босанско–подрињског кантона Горажде».
Број:03–05-2920/07
ПРЕМИЈЕР
03.12.2007.године Салем Халиловић,с.р.
Горажде

1640
На основу члана 24. Закона о
Влади Босанско–подрињског кантона
Горажде («Службене новине Босанско–подрињског кантона Горажде», бр-
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ој:5/03) и члана 34. Закона о извршењу Буџета («Службене новине Босанско–подрињског кантона Горажде»,
број:5/07), Влада Босанско–подрињског кантона Горажде, на својој 38. редовној сједници, одржаној дана 03.12.
2007.године, д о н о с и:
ОДЛУКУ
о одобравању набавке
канцеларијског намјештаја
за потребе Министарства за
урбанизам, просторно уређење
и заштиту околине Босанско–
подрињског кантона Горажде
Члан 1.
Овом Одлуком одобрава се набавка канцеларијског намјештаја Министарству за урбанизам, просторно
уређење и заштиту околине Босанско–подрињског кантона Горажде у
складу са предрачуном и спецификацијом број:007/07 од 23.11.2007.год.
Члан 2.
Средства из члана 1. ове Одлуке исплатиће се из Буџета Министарства за урбанизам, простнорно
уређење и заштиту околине, са економског кода 821300 –Набавка опреме.
Члан 3.
Ова 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:03–14-2918/07
ПРЕМИЈЕР
03.12.2007.године Салем Халиловић,с.р.
Горажде
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1641

1642

На основу члана 24. Закона о
Влади Босанско-подрињског кантона
Горажде („Службене новине Босанско-подрињског кантона Горажде“
број:5/03), Влада Босанско-подрињског кантона Горажде, на својој 38. редовној сједници, одржаној дана 03.12.
2007.године, д о н о с и:

На основу члана 24. Закона о
Влади Босанско-подрињског кантона
Горажде („Службене новине Босанско-подрињског кантона Горажде“ број:5/03), Влада Босанско-подрињског
кантона Горажде, на својој 38. редовној сједници, одржаној дана 03.12.2007.
године, д о н о с и:

ОДЛУКУ
о избору најповољнијег понуђача за
набавку моторних возила за потребе
Босанско–подрињског кантона
Горажде

ОДЛУКУ
о стављању ван снаге Одлука
Владе Босанско–подрињског кантона
Горажде број:03-14-2140/07 од 25.09.2007.
године и број:2342/07 од 17.10.2007.г.

Члан 1.
Овом Одлуком за најповољнијег понуђача за набавку моторних
возила за потребе Босанско–подрињског кантона Горажде по Јавном натјечају, објављеном у «Службеном гласнику БиХ», број:83/07, бира се фирма
«ШЕХ-ИН» д.о.о. Горажде са укупном
понудом у износу од 108.493,10 КМ.

Члан 2.
По правоснажности ове Одлуке са најповољнијем понуђачем из
члана 1. ове Одлуке закључиће се Уговор о испоруци моторних возила
према спецификацији и под условима из прихваћене најповољније понуде.
Члан 3.
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:03–14-2851 /07
ПРЕМИЈЕР
03.12.2007.године Салем Халиловић,с.р.
Гораж де

Члан 1.
Овом Одлуком стављају се ван
снаге Одлуке Владе Босанско–подрињског кантона Горажде број:03-142140/07 од 25.09.2007.г. и број:2342/07
од 17.10.2007.године.
Члан 2.
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:03–14-2915 /07 П Р Е М И Ј Е Р
03.12.2007.године Салем Халиловић,с.р.
Горажде

1643
На основу члана 24. Закона о
Влади Босанско-подрињског кантона
Горажде („Службене новине Босанско-подрињског кантона Горажде“ број:5/03), Влада Босанско-подрињског
кантона Горажде, на својој 38. редовној сједници, одржаној дана 03.12.2007.
године, д о н о с и:

14.децембар/просинац 2007

ОДЛУКУ
о одобравању службеног путовања
у иностранство
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број:5/03), Влада Босанско-подрињског кантона Горажде, на својој 38. редовној сједници, одржаној дана 03.12.
2007.године, д о н о с и:

Члан 1.
Министрима Радимили Јанковић и Владимиру Недимовићу се
одобрава службено путовање у иностранство – Србија, ради присуства
семинару «Право и слобода», који се
одржава на Копаонику у периоду од
12.12. до 17.12.2007.године.
Члан 2.
Средства за реализацију ове
Одлуке обезбиједити у Буџету Министарства за правосуђе, управу и радне односе и Министарства за урбанизам, просторно уређење и заштиту околине Босанско–подрињског кантона Горажде, са економског кода
613100 – Путни трошкови.
Министрима из члана 1. ове
Одлуке одобрава се на кориштење за
овај службени пут службено возило Босанско–подрињског кантона Горажде.

Члан 3.
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:03–14-2921/07
ПРЕМИЈЕР
03.12.2007.године Салем Халиловић,с.р.
Горажде

1644
На основу члана 24. Закона о
Влади Босанско-подрињског кантона
Горажде („Службене новине Босанско-подрињског кантона Горажде“

ОДЛУКУ
о давању сагласности
за промјене цијена
Члан 1.
Овом Одлуком даје се сагласност на измјену цијене дизел горива
ЕН 590, чија нова цијена износи 2,09
КМ по једном литру.
Члан 2.
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:03–14-2926/07
ПРЕМИЈЕР
03.12.2007.године Салем Халиловић,с.р.
Горажде

1645
На основу члана 24. Закона о
Влади Босанско-подрињског кантона
Горажде („Службене новине Босанско-подрињског кантона Горажде“
број:5/03), Влада Босанско-подрињског кантона Горажде, на својој 38. редовној сједници, одржаној дана 03.12.
2007.године, д о н о с и:
ОДЛУКУ
о давању сагласности
за плаћање фактуре
Члан 1.
Овом Одлуком даје се сагласност за плаћање фактуре број:005/07
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од 20.11.2007.године, у износу од
1.127,00 КМ «Сабикс-продукт» Горажде за намјештај набављен за потребе Кабинета Премијера.
Члан 2.
За реализацију ове Одлуке задужује се Министарство за финансије Босанско–подрињског кантона Горажде, а средства обезбиједити из
Буџета Кабинета Премијера Босанско–подрињског кантона Горажде, економски код 821300 – Набавка опреме.

Средства уплатити на жирорачун број: 1610300002760034 отворен код Раифаизен банке филијала
Горажде.
Члан 3.
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:03–14-2925/07
ПРЕМИЈЕР
03.12.2007.године Салем Халиловић,с.р.
Горажде

1646
На основу члана 24. Закона о
Влади Босанско-подрињског кантона
Горажде („Службене новине Босанско-подрињског кантона Горажде“ број:5/03), Влада Босанско-подрињског
кантона Горажде, на својој 38. редовној сједници, одржаној дана 03.12.2007.
године, д о н о с и:
ОДЛУКУ
о измјени и допуни Одлуке о давању
сагласности на Пројекат пријема и
оспособљавања волонтера у органе
управе Босанско–подрињског кантона
Горажде и институције које се
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финансирају из Буџета Босанско–
подрињског кантона Горажде

Члан 1.
Овом Одлуком врше се измјене и допуне Одлуке о давању сагласности на Пројекат пријема и оспособљавања волонтера у органе управе
Босанско–подрињског кантона Горажде и институције које се финансирају из Буџета Босанско–подрињског
кантона Горажде, на сљедећи начин:
- У наслову Одлуке иза ријечи «финансирају» додаје се ријечи «и суфинансирају»
- У члану 1. иза ријечи «финансирају» додају се ријечи «и суфинансирају».
Члан 2.
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:03–14-2924 /07 П Р Е М И Ј Е Р
03.12.2007.године Салем Халиловић,с.р.
Горажде

1647
На основу члана 24. Закона о
Влади Босанско–подрињског кантона
Горажде («Службене новине Босанско–подрињског кантона Горажде», број:5/03), Влада Босанско–подрињског
кантона Горажде, на својој 38.редовној сједници, одржаној дана 03.12.2007.
године, д о н о с и:
ОДЛУКУ
о уступању на кориштење возила у
власништву Босанско-подрињског
кантона Горажде
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Члан 1.

Члан 1.

Уступа се на кориштење путничко возило ФИАТ ПУНТО 60сл.2 I
е5В, регистарских ознака 095-А-714, у
власништву Босанско–подрињског кантона Горажде на период од 3 (три)
мјесеца ЈП Радио-телевизија Босанско-подрињског кантона Горажде.

Овом Одлуком одобравају се
једнократне новчане помоћи како
слиједи:

Члан 2.
Возило записнички предати и
преузети, а за реализацију ове Одлуке задужује се Служба за заједничке
послове кантоналних органа Босанско–подрињског кантона Горажде и
менаџмент ЈП РТВ Босанско-подрињског кантона Горажде.
Члан 3.
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:03–14-2938/07
ПРЕМИЈЕР
03.12.2007.године Салем Халиловић,с.р.
Горажде

1648
На основу члана 24. Закона о
Влади Босанско-подрињског кантона
Горажде („Службене новине Босанско-подрињског кантона Горажде“ број:5/03), Влада Босанско-подрињског
кантона Горажде на својој 38. редовној сједници, одржаној дана 03.12.2007.
године, д о н о с и:
ОДЛУКУ
о одобравању једнократних
новчаних помоћи

1. Узуновић Мухидину из Горажда,
у износу од 400,00 КМ – тешка социјално-материјална ситуација, а
средства уплатити на жирорачун
број:1325002003175714 отворен код
НЛБ Тузланска банка, филијала
Горажде;
2. Бардак Изету из Горажда, у износу од 400,00 КМ – за трошкове лијечења, а средства уплатити на
жирорачун број:1527310011104495,
отворен код НЛБ Тузланска банка, филијала Горажде.
3. Беговић Шаћиру из Горажда, у износу од 400,00 КМ – тешка социјално-материјална ситуација, а средства уплатити на жиро-рачун
1610300000000093 09-30-05763-3 отворен код Раифаизен банке, филијала Горажде.
4. Пјано Сабиту из Горажда, у износу од 500,00 КМ – тешка социјално-материјална ситуација.
5. Араповић Рамизи из села Житова
– Ново Горажде, у износу од 500,00
КМ – тешка социјално-материјална ситуација, а средства уплатити
на жирорачун 101-140-00000016-17
33-1901-0010586 отворен код Привредне банке д.д. Сарајево, филијала Горажде.
Члан 2.
За реализацију ове Одлуке задужује се Министарство за финансије Босанско-подрињског кантона Горажде, а средства обезбиједити из Буџета Владе Босанско-подрињског ка-
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нтона Горажде, економски код 614239
– Остали грантови појединцима.
Члан 3.
Ова 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:03–14-3038/07
ПРЕМИЈЕР
03.12.2007.године Салем Халиловић,с.р.
Горажде

1649
На основу члана 24. Закона о
Влади Босанско-подрињског кантона
Горажде („Службене новине Босанско-подрињског кантона Горажде“ број:5/03), Влада Босанско-подрињског
кантона Горажде, на својој 38. редовној сједници, одржаној дана 03.12.2007.
године, д о н о с и:

ОДЛУКУ
о одобравању једнократне
новчане помоћи Меџлису
Исламске заједнице Горажде
Извршни одбор

је Босанско-подрињског кантона Горажде, а средства обезбиједити из Буџета Владе Босанско-подрињског кантона Горажде, економски код 614324
– Трансфери удружењима грађана.
Средства уплатити на рачун
Меџлис Исламске заједнице Горажде код АБС банке број: 1990540005
488935, назнака -за месџид у Барама.
Члан 3.
Ова 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:03–14-2952/07
ПРЕМИЈЕР
03.12.2007.године Салем Халиловић,с.р.
Горажде

1650
На основу члана 24. Закона о
Влади Босанско-подрињског кантона
Горажде („Службене новине Босанско-подрињског кантона Горажде“ број:5/03), Влада Босанско-подрињског
кантона Горажде, на својој 38. редовној сједници, одржаној дана 03.12.2007.
године, д о н о с и:

Члан 1.
Овом Одлуком одобрава се једнократна новчана помоћ у износу
од 1.500,00 КМ Меџлису Исламске заједнице Горажде – Извршни одбор,
за опремање Месџида у насељу Бареопштина Горажде.
Члан 2.
За реализацију ове Одлуке задужује се Министарство за финанси-

ОДЛУКУ
о давању сагласности за плаћање
рачуна број: 07-3ЦВ-000437
од 21.11.2007.године
Члан 1.
Даје се сагласност Служби за
заједничке послове кантоналних органа Босанско-подрињског кантона Горажде да изврши плаћање рачуна
број:07-3ЦВ-000437 од 21.11.2007.године,
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фирми «ОНИПРОМ» д.о.о. Горажде,
за испоручена два клима-уређаја за
потребе упослених ове службе, у
износу од 1.400,00 КМ.
Члан 2.
За реализацију ове Одлуке задужује се Министарство за финансије, а средства су обезбијеђена у Буџету Службе за заједничке послове кантоналних органа Босанско-подрињског кантона Горажде, економски код
821300 – Набавка опреме.
Средства назанечана у Рачуну уплатити на жирорачун број:
1610300004220078, фирми «ОНИПРОМ»

д.о.о. Горажде, отворен код Раифаизен банке д.д. филијала Горажде.
Члан 3.
Ова 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:03–14-2922/07
ПРЕМИЈЕР
03.12.2007.године Салем Халиловић,с.р.
Горажде

1651
На основу члана 24. Закона о
Влади Босанско-подрињског кантона
Горажде („Службене новине Босанско-подрињског кантона Горажде“ број:5/03), Влада Босанско-подрињског
кантона Горажде, на својој 38. редовној сједници, одржаној дана 03.12.
2007. године, д о н о с и:
ОДЛУКУ
о давању сагласности за плаћање
фактуре број: 304/07 од 27.11.2007.г.

Члан 1.
Даје се сагласност Служби за
заједничке послове кантоналних органа Босанско-подрињског кантона
Горажде, да изврши плаћање фактуре број:304/07 од 27.11.2007.године,
фирми «МАП АУТО» д.о.о. Горажде,
за извршене услуге набавке аутоопреме за возило VW комби, регистарских ознака 705-К-132, у износу од
1.034,50 КМ (са ПДВ-ом).
Члан 2.
За реализацију ове Одлуке задужује се Министарство за финансије, а средства су обезбијеђена у Буџету Службе за заједничке послове кантоналних органа Босанско-подрињског кантона Горажде, економски код
613700–Издаци за текуће одржавање.
Средства назначена у фактури уплатити на жирорачун број:
1610300005730077 фирми «МАП АУТО»

д.о.о. Горажде, отворен код Раифаизен банке д.д. филијала Горажде.
Члан 3.
Ова 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:03–14-2923/07
ПРЕМИЈЕР
03.12.2007.године Салем Халиловић,с.р.
Горажде

1652
На основу члана 24. Закона о
Влади Босанско-подрињског кантона
Горажде („Службене новине Босанско-подрињског кантона Горажде“ број:5/03), Влада Босанско-подрињског
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кантона Горажде, на својој 38. редовној сједници, одржаној дана 03.12.
2007. године, д о н о с и:
ОДЛУКУ
о давању сагласности
за плаћање Рачуна број: 148/07
Члан 1.
Даје се сагласност Кантоналној управи за инспекцијске послове Босанско–подрињског кантона Горажде да изврши плаћање рачуна број:
148/07 у износу од 3.190,00 КМ испостављеног од стране «Гораждестан»
д.о.о. Горажде, за столарске радове за
потребе Кантоналне управе за инспекцијске послове Босанско–подрињског кантона Горажде.
Члан 2.
За реализацију ове Одлуке задужује се Министарство за финансије Босанско–подрињског кантона Горажде, а средства су обезбијеђена у
Буџету Кантоналне управе за инспекцијске послове Босанско–подрињског кантона Горажде, економски код
613700–Издаци за текуће одржавање.
Члан 3.
Ова 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:03–14-2927/07
ПРЕМИЈЕР
03.12.2007.године Салем Халиловић,с.р.
Горажде

1653
На основу члана 24. Закона о
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Влади Босанско-подрињског кантона
Горажде („Службене новине Босанско-подрињског кантона Горажде“ број:5/03), Влада Босанско-подрињског
кантона Горажде, на својој 38. редовној сједници, одржаној дана 03.12.2007.
године, д о н о с и:
ОДЛУКУ
о давању сагласности Дирекцији
робних резерви да изврши плаћање
рн. бр. 39/07 од 27.11.2007.године на име
куповине теретног моторног возила

Члан 1.
Даје се сагласност Дирекцији
робних резерви Босанско–подрињског кантона Горажде да изврши плаћање рн. бр. 39/07 од 27.11.2007.године, у вриједности од 29.909,88 КМ, на
име куповине теретног моторног возила фирми МАК КОМПАНИ д.о.о.
Горажде.
Члан 2.
За реализацију ове Одлуке задужује се Министарство за финансије Босанско–подрињског кантона Горажде, а средства обезбиједити у Буџету Дирекције робних резерви Босанско–подрињског кантона Горажде,
економски код 821300 – Набавка опреме.
Плаћање рачуна број:39/07 извршити на трансакцијски рачун број:1610300005780032, отворен код Раифаизен банке д.д. Сарајево, филијала Горажде.
Члан 3.
Ова Одлука ступа на снагу даном објављивања на службеној огласној табли Кантона, а накнадно ће да
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се објави у „Службеним новинама Босанско-подрињског кантона Горажде“.
Број:03–14-2928/07
ПРЕМИЈЕР
03.12.2007.године Салем Халиловић,с.р.
Горажде

1654
На основу члана 24. Закона о
Влади Босанско-подрињског кантона
Горажде („Службене новине Босанско-подрињског кантона Горажде“ број:5/03), Влада Босанско-подрињског
кантона Горажде, на својој 38. редовној сједници, одржаној дана 03.12.
2007. године, д о н о с и:
ОДЛУКУ
о давању сагласности Дирекцији
робних резерви Босанско–подрињског
кантона Горажде да потпише Уговор о
пружању услуга складиштења са
Порезним уредом ФБиХ- Кантонални
порезни уред Горажде
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1655
На основу члана 24. Закона о
Влади Босанско-подрињског кантона
Горажде („Службене новине Босанско-подрињског кантона Горажде“ број:5/03), Влада Босанско-подрињског
кантона Горажде, на својој 38. редовној сједници, одржаној дана 03.12.
2007.године, д о н о с и:
ОДЛУКУ
о набавци робних резерви
– лож-уља
Члан 1.
Овом Одлуком даје се сагласност Дирекцији робних резерви Босанско–подрињског кантона Горажде да изврши набавку робних резерви – лож-уља по цијени од 1,79 км/л,
у износу од 18.420,00 КМ, од одабраног добављача «ШЕХ-ИН» д.о.о. Горажде.

Члан 1.

Члан 2.

Овом Одлуком даје се сагласност Дирекцији робних резерви Босанско–подрињског кантона Горажде да потпише Уговор о пружању услуга складиштења са Порезним уредом ФБиХ - Кантонални порезни уред Горажде.

Задужује се Дирекција робних резерви да набављене количине
лож-уља смјести у резервоар СТШ
«Хасиб Хаџовић» Горажде.

Члан 2.
Ова 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:03–14-2929/07
ПРЕМИЈЕР
03.12.2007.године Салем Халиловић,с.р.
Горажде

Члан 3.
За реализацију ове Одлуке задужују се Дирекција робних резерви
Босанско–подрињског кантона Горажде и Министарство за финансије, а
финансијска средства обезбиједити
из Буџета Дирекције робних резерви.
Члан 4.
Ступањем на снагу ове Одлуке, Одлука број:03-14-2274/07 од 09.
10.2007.године ставља се ван снаге.
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Члан 5.
Ова 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:03–14-2930/07
ПРЕМИЈЕР
03.12.2007.године Салем Халиловић,с.р.
Горажде

1656
Министарство за правосуђе,
управу и радне односе Босанско–подрињског кантона Горажде, рјешавајући по захтјеву УДРУЖЕЊА ГРАЂАНА ЛОВАЧКО ДРУШТВО «РОГАТИЦА»

РОГАТИЦА, на основу члана 33. Закона о удружењима и фондацијама
(“Службене новине Федерације БиХ”,
број:45/02), д о н о с и:

14.децембар/просинац 2007

3. Уписује се у регистар удружења
који се води код Министарства за
правосуђе, управу и радне односе
Босанско-подрињског кантона Горажде промјена скраћеног назива
удружења, тако што се скраћени
назив удружења, УГ-ЛД “Рогатица”
Рогатица, мијења и нови скраћени
назив удружења је: У ЛД “Рогатица” Крива Драга
4. Уписује се у регистар удружења
који се води код Министарства за
правосуђе, управу и радне односе
Босанско-подрињског кантона Горажде промјена Статута Удружења, гдје је на Скупштини удружења, одржаној дана 29.10.2007. године, донесен нови Статут са сљедећим програмским циљевима и
задацима:
- Доношење дугорочних и годишњих планова газдовања ловиштем;
-

РЈЕШЕЊЕ
1. У регистар удружења Министарства за правосуђе, управу и радне
односе Босанско–подрињског кантона Горажде,под регистарским
бројем Р-I-8/97 у прву књигу регистра уписано је УДРУЖЕЊЕ ГРАЂАНА ЛОВАЧКО ДРУШТВО
“РОГАТИЦА” РОГАТИЦА.
2. Уписује се у регистар удружења
који се води код Министарства за
правосуђе, управу и радне односе
Босанско-подрињског кантона Горажде промјена назива удружења,
тако што се назив удружења, Удружење грађана Ловачко друштво
“Рогатица”Рогатица, мијења и нови назив удружења је: Удружење
Ловачко друштво “Рогатица” Крива Драга.

Организовање ловочуварске службе;

- Организовање кинолошке службе;
- Пружање стручне помоћи ловачким секцијама у раду;
- Посебну пажњу посветити стрељаштву;
- Додјела ловачких признања за изузетне заслуге у заштити и узгоју
дивљачи и кажњавање за непоштивање Закона о ловству и нормативних аката Удружења;
- Изузетну пажњу посветити раду
са приправницима;
- Организовање ловачких испита за
приправнике;
- Обављање и других послова прописаних Законом о ловству, Статутом и другим актима удружења.
5. Упис промјена из тачки 2., 3. и 4.
диспозитива овог Рјешења извршен је дана 31.10.2007.године.
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6. Удружење дјелује на подручју Босанско–подрињског кантона Горажде, и даном уписа код овог министарства стиче својство правног
лица.
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покренути управни спор тужбом код
Кантоналног суда у Горажду у року
од 30 дана од дана достављања Рјешења.Тужба се подноси у два истовјетна примјерка и уз исту се прилаже
ово Рјешење у оригиналу или препису.

Образложење
УДРУЖЕЊЕ ГРАЂАНА ЛОВАЧКО ДРУШТВО «РОГАТИЦА» РОГАТИЦА уписано је у регистар Удруже-

ња, који се води код Министарства за
правосуђе, управу и радне односе,
дана 21.05.1997.године, под регистарским бројем Р-I -8/1997 у прву књигу
регистра.
Захтјевом број:УП-1:05-05-28/07
од 30.10.2007.године, обратило се Удружење грађана Ловачко друштво
«Рогатица» Рогатица за упис у регистар промјене назива удружења, скраћеног назива удружења и промјену
Статута.
Уз захтјев је приложена Одлука број:01-1-7/07 од 29.10.2007.године
о промјени назива удружења, Одлука број:01-1-8/07 од 29.10.2007.године
о усвајању новог Статута и Статут
удружења број: 01-1-10/07 од 29.10.
2007. године (x2).
У поступку разматрања захтјева и приложених доказа, Министарство за правосуђе управу и радне односе Босанско-подрињског кантона
Горажде је оцијенило да су испуњени услови за упис у регистар промјена, стога је на основу члана 33. Закона о удружењима и фонадацијама
(“Службене новине Ф БиХ”, број:45/02)
одлучено као у диспозитиву овог Рјешења.
Ово Рјешење је коначно у управном поступку и против истог се
не може изјавити жалба, али се може

Број:УП-1:05-05-28/07
МИНИСТАР
31.10.2007.године
Радмила Јанковић,с.р.
Горажде

1657
Министарство за правосуђе,
управу и радне односе Босанско–подрињског кантона Горажде, рјешавајући по захтјеву УДРУЖЕЊА ГРАЂАНА ШАХОВСКИ КЛУБ «ГОРАЖДЕ»
ГОРАЖДЕ, на основу члана 33. Закона о удружењима и фондацијама (“Сл-

ужбене новине Федерације БиХ”, број:45/02), д о н о с и:

РЈЕШЕЊЕ
1. У регистар удружења Министарства за правосуђе, управу и радне
односе Босанско-подрињског кантона Горажде, под регистарским
бројем Р-I-11/97 у прву књигу
регистра уписано је УДРУЖЕЊЕ
ГРАЂАНА ШАХОВСКИ КЛУБ
“ГОРАЖДЕ” ГОРАЖДЕ.
2. Уписује се у регистар удружења
који се води код Министарства за
правосуђе, управу и радне односе
Босанско-подрињског кантона Горажде промјена назива удружења,
тако што се назив удружења, Удружење грађана шаховски клуб “Горажде” Горажде, мiјења и нови назив удружења је: Удружење шаховски клуб “Горажде” Горажде.
3. Уписује се у регистар удружења
који се води код Министарства за
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правосуђе, управу и радне односе
Босанско-подрињског кантона Горажде промјена сједишта удружења, тако што се сједиште удружења у улици Шукрије Кукавице
б.б. Горажде мијења, и ново сједиште удружења је у улици Заима
Имамовића бр. 44 Горажде.
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-

-

је доприносе унапређењу шаховске игре и спорта;
Учествује у такмичењима којa организује Кантонални спортски савез, као и другим појединачним и
екипним шаховским такмичењима у земљи и иностранству;
Остварује сарадњу са спортским
организацијама;
Остварује сарадњу са привредним
субјектима и организацијама с циљем промоције њихових производа и услуга, а ради обезбјеђења
потребних средстава за рад;
Остварује сарадњу са мјесним заједницама, општинским вијећем, владиним и невладиним органима
на простору Босанско-подрињског кантона Горажде, са циљем популаризације шаха и спорта уопште;
Остварује и друге циљеве и задатке којима јача економска основа
Клуба, а који су у складу са Законом и напријед изнесеним циљевима и задацима.

4. Уписује се у регистар удружења
који се води код Министарства за
правосуђе, управу и радне односе
Босанско-подрињског кантона Горажде промјена лица овлаштених
за заступање и представљање удружења, тако што УШАНОВИЋ ЋАМИЛУ престаје овлаштење за заступање и представљање удружења,
а ново лице овлаштено за заступање и представљање удружења је:

-

ЈАСМИН САДИКОВИЋ – Предсједник Управног одбора kлуба

-

5. Уписује се у регистар удружења
који се води код Министарства за
правосуђе, управу и радне односе
Босанско-подрињског кантона Горажде промјена Статута Удружења, гдје је на Скупштини удружења, одржаној дана 20.10.2007.године, донесен нови Статут са
сљедећим програмским циљевима
и задацима:

6. Упис промјена из тачкi 2., 3., 4. и 5.
диспозитива овог Рјешења извршен је дана 06.11.2007.године.

- Развија и унапријеђује шаховску
игру;
- Ствара услове за васпитно – образовни одгој својих чланова, а посебно дјеце и омладине;
- Организује клупско шаховско такмичење, турнире, шаховске семинаре и анализе;
- Организује пионирску и омладинску школу и друге активности ко-

-

7. Подручје дјеловања удржења остаје непромјењено.
Образложење
УДРУЖЕЊЕ ГРАЂАНА ШАХОВСКИ КЛУБ «ГОРАЖДЕ» ГОРАЖДЕ уписано је у регистар Удружења, који се води код Министарства
за правосуђе, управу и радне односе,
дана 04.07.1997.године, под регистарским бројем Р-I-11/1997 у прву књигу регистра.
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Захтјевом број:УП-1:05-05-29/07
од 02.11.2007.године, обратило се Удружење грађана шаховски клуб «Горажде» Горажде за упис у регистар
промјене назива удружења, сједишта
удружења, лица овлаштених за заступање и представљање удружења,
чланова органа управљања и промјену Статута.
Уз захтјев је приложена Одлука број:01-06/07 од 20.10.2007.године о
промјени назива удружења, Одлука
број:01-08/07 од 20.10.2007.године о
промјени сједишта удружења, Одлука број: 01-07/07 од 20.10.2007. године
о промјени лица овлаштених за заступање и представљање удружења,
Одлука број:01-05/07 од 20.10.2007.године о именовању лица у Надзорни
одбор, Одлука број:01-04/07 од 20.10.
2007.године о именовању лица у Управни одбор, Одлика број:01-01/07
од 20.10.2007.године о усвајању новог
Статута и Статут удружења број:0102/07 од 20.10.2007.године(x2).
У поступку разматрања захтјева и приложених доказа, Министарство за правосуђе управу и радне односе Босанско-подрињског кантона
Горажде, оцијенило је да су испуњени услови за упис у регистар промјена, стога је на основу члана 33. Закона о удружењима и фонадацијама
(“Службене новине Ф БиХ”, број: 45/02)

одлучено као у диспозитиву овог Рјешења.
Ово Рјешење је коначно у управном 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 Рјешења. Тужба се подноси у два исто-
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вјетна примјерка и уз исту се прилаже ово Рјешење у оригиналу или препису.
Административна такса у износу од 2,00 КМ и 15,00 КМ уплћена
је по тарифном броју 1. и 46. Закона
о административним таксама (“Службене новине Босанско–подрињског
кантона Горажде”, број:17/04), и доказ о њеној уплати налази се у спису
предмета.
Број:УП-1: 05-05-29/07
МИНИСТАР
06.11.2007.године.
Радмила Јанковић,с.р
Горажде

1658
Министарство за правосуђе,
управу и радне односе Босанско–подрињског кантона Горажде, рјешавајући по захтјеву УДРУЖЕЊА МАЛОНОГОМЕТНИ КЛУБ «ДРИНА»
ГОРАЖДЕ, на основу члана 29. Закона о удружењима и фондацијама
(“Службене новине Федерације БиХ”,
број:45/02), д о н о с и:

РЈЕШЕЊЕ
1. Уписује се у регистар удружења
који се води код Министарства за
правосуђе управу и радне односе
Босанско–подрињског кантона Горажде
УДРУЖЕЊЕ МАЛОНОГОМЕТНИ
КЛУБ «ДРИНА» ГОРАЖДЕ
Скраћени назив удружења је: МНК
“ДРИНА” ГОРАЖДЕ
Сједиште удружења је у Горажду, у улици Заима Имамовића бр.
44.
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2. Упис је извршен под регистарским бројем Р-I-11/2007 у прву књигу регистра, дана 05.12.2007.год.
3. УДРУЖЕЊЕ МАЛОНОГОМЕТНИ
КЛУБ «ДРИНА» ГОРАЖДЕ је добровољно, назависно, ванстраначко удружење са сљедећим програмским циљевима, дјелатностима
и задацима:
- Остваривање врхунских спортских резултата у спорту за који је основан;
- Изграђивање спортисте као врхунског такмичара и његове личности у духу захтјева времена у којем
живимо;
- Оспособљавање стручног кадра за
рад са врхунским спортистима;
- Рад са јуниорским, кадетским и дјечијим селекцијама и на тај начин
окупљање већег броја заинтересованих за бављење спортом;
- Представљање и афирмација Кантона, ФБИХ и државе Босне и Херцеговине на домаћим, односно
међународним такмичењима;
- Утврђивање планова развоја у складу са Статутом Клуба;
- Уређује организацију Клуба;
- Организује стручни рад са одговарајућим селекцијама;
- Ствара увјете за оспособљавње стручног кадра;
- Утврђује методе и облике прикупљања неопходних материјалних и
у оквиру тога финансијских средстава неопходних за рад Клуба у
складу са Законом, овим Статутом
и одлукама надлежних органа Клуба;
- Обезбјеђује савремене спортске дворане са одговарајућим спортск-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

им реквизитима и опремом као и
спортску опрему примјерену учесницима врхунских спортских такмичења;
Организовано обнавља и побољшава квалитет такмичарског и стручног кадра у складу са могућностима и захтјевима врхунског система такмичења;
Уређује остваривање јавности у
раду органа Клуба као и однос органа и чланова тих органа као и
такмичарског и стручног кадра
према представницима средстава
јавног информисања;
Уређује систем информисања чланова Клуба и његових симпатизера о раду Клуба;
Утврђује правила понашања играчког и стручног кадра као и чланова органа Клуба, те чланова Клуба;
Уређује начин остваривања сарадње Клуба са другим спортским организацијама и њиховим асоцијацијама, те јавним и стручним институцијама у области физичке културе и спорта, као и другим правним и физичким лицима;
Уређује однос Клуба према његовим заслужним спортистима, тренерима, спортским радницима као
и свим оним који су дали одговарајући допринос у развоју и унапријеђењу Клуба;
Организује спортске манифестације из оквира своје основне дјелатности;
Уређује систем награђивања и вредновања доприноса остваривању спортских резултата као и рада органа Клуба;
Организује извршавање свих послова и задатака у складу са савре-
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меним захтјевима рада и привређивања;
- Извршавање и других задатака од
значаја за остваривање основних
циљева у складу са Законом.
4. УДРУЖЕЊЕ МАЛОНОГОМЕТНИ
КЛУБ «ДРИНА» ГОРАЖДЕ дјелује на подручју Босанско–подрињског кантона Горажде и даном уписа код овог Министарства стиче
својство правног лица.
5. Лица овлаштена за заступање и
представљање УДРУЖЕЊА МАЛОНОГОМЕТНИ КЛУБ «ДРИНА»
ГОРАЖДЕ су:
Мирсад Дрљевић – Предсједник
Управног одбора
Фахрудин Шета – Подпресједник
Управног одбора
Образложење
УДРУЖЕЊЕ МАЛОНОГОМЕТНИ КЛУБ «ДРИНА» ГОРАЖДЕ подни-

јело је захтјев Министарству за правосуђе, управу и радне односе Босанско–подрињског кантона Горажде
за упис у Регистар удружења, који се
води код овог Министарства.
Уз захтјев је приложена документација прописана чланом 28. Закона о удружењима и фондацијама
(“Службене новине Федерације БиХ”,
број:45/02) и то: Одлука о оснивању
Удружења (Оснивачки акт), број:01/07
од 23.11.2007. године, Статут Удружења број:04/07 од 23.11.2007.године,
списак чланова органа управљања,
Одлука о именовању лица овлаштених за заступање и представљање удружења, број:02/2007 од 23.11.2007.године и одобрење Начелника Општине Горажде, број: 02-05-4975/07 од
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03.11.2007.године, да у назив удружења може унијети назив града.
Увидом у приложену документацију, Министарство за правосуђе,
управу и радне односе Босанско–подрињског кантона Горажде, оцијенило је да су испуњени услови за упис
УДРУЖЕЊА МАЛОНОГОМЕТНИ
КЛУБ «ДРИНА» ГОРАЖДЕ, стога је
сходно одговарајућим одредбама Закона о удружењима и фондацијама
(“Службене новине Федерације БиХ”,
број:45/02), одлучено као у диспозитиву рјешења.
Ово Рјешење је коначно у управном поступку и против истог се
може покренути управни спор тужбом код Кантоналног суда у Горажду
у року од 30 дана од дана достављања Рјешења. Тужба се подноси у два
истовјетна примјерка и уз исту се прилаже ово Рјешење у оригиналу или
препису.
Број:УП-1: 05-05-30/07
МИНИСТАР
05.12.2007.године
Радмила Јанковић,с.р.
Горажде

1659
На основу члана 56. Закона о
организацији управе у Федерацији
БиХ («Службене новине ФБиХ» број:
35/05) и члана 47. Закона о допунским правима бораца и чланова њихових породица у Босанско-подрињском кантону Горажде («Службене новине Босанско–подрињског Кантона
Горажде» број:9/07), Министар за борачка питања Босанско–подрињског
кантона Горажде, д о н о с и :
ПРАВИЛНИК
о поступку, условима и критеријима за
одобравање једнократне новчане
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помоћи борцима и члановима
њихових породица Босанско–
подрињског кантона Горажде

неким од програма Министарства.

ОПШТЕ ОДРЕДБЕ

Максималан износ средстава
одобрених за једнократне новчане
помоћи у току једне буџетске године
не може бити већи од износа средстава планираних за те намјене у Буџету Министарства за борачка питања Босанско–подрињског кантона Горажде (у даљем тексту: Министарство).

Члан 1.
Овим Правилником утврђује
се поступак, услови и критерији за
одобравање једнократне новчане помоћи лицима из члана 2. Закона о
допунским правима бораца и чланова њихових породица у Босанско-подрињском кантону Горажде («Службене новине Босанско–подрињског
кантона Горажде» број:9/07) – (у даљем тексту: борци и чланови њихових породица).
Члан 2.
Право на додјелу једнократне
новчане помоћи борци и чланови
њихових породица могу остварити
на сљедећи начин:
1. Додјелом новчаних средстава за
задовољење егзистенцјалних потреба;

2. Додјелом новчаних средстава за
лијечење и набавку лијекова;
3. Додјелом новчаних средстава за
друге потребе.
Члан 3.
Борцима и члановима њихових породица може се одобрити једнократна новчана помоћ само на основу поднесеног захтјева и прилога из
којих се може установити материјално – социјална ситуација, тј. ако испуњавају опште и посебне услове прописане овим Правилником, те да им
се помоћ, у конкретном случају, не
може пружити кроз остваривање других права предвиђених законом или

Члан 4.

II

ПОСТУПАК ДОДЈЕЛЕ
СРЕДСТАВА
Члан 5.

Захтјев који је неразумљив или
непотпун, вратиће се подносиоцу захтјева ради допуне и прецизирања
или, ако је то повољније за лице,
лице ће се усмено, путем телефона
позвати и обавијестити о потреби
прецизирања и допуне захтјева и о
истом направити службена забиљешка.

Ако је захтјев погрешно достављен комисији, упутиће се надлежном органу, а о томе ће се обавијестити подносилац захтјева.
Члан 6.
О додјели средстава одлучује
трочлана комисија коју именује Министар за борачка питања (у даљем
тексту: Министар) за сваку буџетску
годину.
Комисија разматра приспјеле
писмене захтјеве за додјелу и доноси
приједлог одлуке о додјели једнократне новчане помоћи.
Члан 7.
Комисија одржава своје сјед-
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нице једном мјесечно, а по потреби и
чешће.
Сједнице сазива предсједник
комисије по властитој иницијативи,
на захтјев Министра или 2/3 чланова
комисије. О сједници предсједник комисије усмено обавјештава чланове
комисије. О реду на сједници комисије брине се предсједник, а на првој
сједници комисије чланови ће изабрати записничара комисије.
Члан 8.
О раду на сједници води се записник.
Записник садржи основне податке о раду на сједници, а нарочито
оне који се односе на изнесене приједлоге и о донесенезакључке.
У записник се уноси и резултат гласања о појединим питањима.
О састављању записника и његовом чувању стара се записничар комисије.
Члан 9.
Комисија може правоваљано
одлучивати ако је на сједници присутно 2/3 чланова.
Приједлог одлуке за додјелу
једнократне помоћи подносиоцу захтјева комисија доноси двотрећинском већином.
Изјашњавање члана комисије
против или суздржаним на лични захтјева члана, уноси се у записник са образложењем оваквог изјашњавања.

Члан 10.
Сједници комисије може, поред чланова, присуствовати и службеник Министарства у зависности од
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проблематике која је на дневном реду те друга заинтересована лица, без
права на одлучивање.
Члан 11.
Комисија је дужна подносити
извјештаје Министру за борачка питања за период који је утврђен рјешењем о именовању.
Предсједник комисије дужан
је Министру презентирати приједлоге одлуке комисије, независно од личног мишљења.
Приједлог одлуке комисија је
дужна донијети најкасније у року од
30
(тридесет)
дана
од
дана
запримања захтјева.
Изузетно, рок из претходног
става може се продужити највише до
90 (деведесет) дана у случају недостатка финансијских средстава.
Члан 12.
Министар за борачка питања
доноси коначну одлуку о додјели
једнократне помоћи подносиоцима
захтјева.
Одлуку о одобравању новчаних средстава на име једнократне помоћи борцима и члановима њихових
породица доноси Влада Босанско–
подрињског кантона Горажде.
Комисија може предложити
додјелу једнократне новчане помоћи
подносиоцу захтјева само једном, а
изузетно, према процјени стања, у
социјално оправданим случајевима,
два пута у току једне буџетске године.
Максималан износ средстава
одобрених као јаднократна помоћ је
500 КМ.
У нарочито оправданим и тешким ситуацијама, за лијечење и на-
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бавку лијекова, ка и за задовољавање
осталих потреба, износ помоћи може
бити и већи од износа из претходног
става овог члана, о чему одлучује
Министар.
III

УСЛОВИ И КРИТЕРИЈИ ЗА
ДОДЈЕЛУ СРЕДСТАВА
Члан 13.

Уколико има одобрених финансијских средстава за ову намјену,
пружање једнократних новчаних помоћи за задовољење егзистенцијалних потреба борцима и члановима њихових породица вршиће се изузетно
само у социјално-економски оправданим случајевима, односно лицима
која се налазе у тешким социјалноекономским условима, а која задовољавају опште и посебне услове утврђене овим Правилником.
Члан 14.
Под условом да су су имали
пребивалиште-боравиште на подручју Босанско-подрињског кантона Горажде на дан 14.12.1995.године, општи
критериј за остваривање једнократне
новчане помоћи јесте да подносиоци
захтјева припадају једној од категорија борачких популација, и то:
- демобилисани борац (увјерење надлежног органа о припадности
ОС РБиХ у периоду 18.09.1991. до
22.04.1996.године, најмање двије године);
- ратни војни инвалид (рјешење надлежуог општинског органа);
- члан породице шехида и погинулих и несталих бораца и умрлих
ратних војних инвалида (рјешење
надлежног општинског органа).
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Члан 15.
Посебни услови за остваривање једнократне новчане помоћи за задовољење егзистенцијалних потреба су:
1. Укупна новчана нето примања,

укључујући и примања по основу
социјалне и борачко-инвалидске заштите, износе мање од 100 (стотину)
КМ по члану домаћинства, или

2. Ванредне околности које подносиоца захтјева доводе у посебно тежак положај.
Члан 16.
Обавезне исправе-документа,
која достављају сви подносиоци захтјева за додјелу једнократне новчане
помоћи, су:
1. Захтјев са тачном адресом, бројем
контакт-телефона и бројем жирорачуна;
2. Доказ о статусу борца Босне и Херцеговине из члана 2. Закона о допунским правима бораца и чланова њихових породица у Босанскоподрињском кантону Горажде (Увјерење о времену проведеном у
оружаним снагама Босне и Херцеговине у саставу јединица у зони
одговорности 81. дивизије КоВ);
3. Фотокопија личне карте подносиоца захтјева и доказ о мјесту пребивалишта;
4. Кућна листа;
5. Увјерење да се подносилац захтјева и пунољетни чланови његовог
породичног домаћинства налазе
на евиденцији Службе за запошљавање (за незапослене) или доказ
о висини примања (по основу радног односа, борачко-инвалидске
заштите, пензије, самосталне дјелатности и других основа), или до-
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каз о редовном школовању;
6. Доказ да подносилац захтјева (изузев подносилаца који имају статус избјеглог и расељеног лица, што
доказују посебном исправом) у мјесту боравишта-пребивалишта не
посједује више од 5000м² обрадивог пољопривредног земљишта;
7. Доказ да подносилац захтјева и
чланови његовог породичног домаћинства не посједују:
• возило млађе од 7 година,
• пољопривредну механизацију.
Члан 17.
За потребе лијечења и набавку лијекова, борци и чланови њихових породица су обавезни доставити
доказе од тачке 1 до 5 претходног члана и:
1. релевантну медицинску документацију,
2. предрачун (рачун) трошкова лијечења, односно набавке лијекова.
Члан 18.
Посебне исправе – документа,
којима подносиоци захтјева доказују
тачност навода из захтјева, достављају се на захтјев комисије.
Комисија има право затражити и друга документа уколико сматра да би одређене чињенице могле
битније утицати на доношење коначне одлуке о додјели новчаних средстава.
Такођер, комисија може на властиту иницијативу или на захтјев
Министра извршити увиђај на лицу
мјеста и увјерити се у истинитост навода из поднијетог захтјева, извршити опсервацију материјално-социјал-
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ног стања подносиоца захтјева, о чему сачињава посебну службену забиљешку.
Члан 19.
У изузетно оправданим случајевима, на приједлог комисије, Министар може донијети одлуку о додјели средстава за задовољење осталих
потреба, подносиоцима захтјева који
не испуњавају неки од наведених критерија, али који су доказали да се
налазе у изузетно тешкој материјалној и социјалној ситуацији проузрокованој ванредним околностима које
не могу превазићи сопственим средствима или на други начин.
IV

ПРЕЛАЗНЕ И ЗАВРШНЕ
ОДРЕДБЕ
Члан 20.

За све што није регулисано овим Правилником примјењују се општи прописи.
Члан 21.
Измјене и допуне овог Правилника се врше на начин и по поступку који важи за његово доношење.
Члан 22.
Тумачење одредби овог Правилника даје Министар за борачка питања.
Члан 23.
Одредбе Закона о управном
поступку («Службене новине ФБиХ»
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број:2/98) примјењују се у свим питањима која нису уређена посебним
законом и овим Правилником.
Члан 24.
Овај Правилник ступа на снагу даном доношења, а накнадно ће
да се објави у «Службеним новинама Босанско-подрињског кантона Горажде».
Број:11-14-2941/07 М И Н И С Т А Р
29.11.2007.годинеАдмир Поздеровићс.р.
Горажде

1660
На основу члана 5. став 2. и
члана 16. став 1. Одлуке о јединственом начину уступања, кориштења и
заштите пословних просторија и зграда у власништву Општине Горажде (“Службене новине Босанско-подрињског кантона Горажде”, број:
2/02) и члана 18. и 84. Статута Општине Горажде ("Службене новине Босанско-подрињског кантона Горажде", број:13/07), Општинско вијеће
Општине Горажде, на 46. редовној сједници, одржаној дана 29.11.2007.године, д о н о с и :
О Д Л У К У
о продужењу и додјели на
кориштење пословних просторија
ЈУ Дом здравља “Др. Исак
Самоковлија“ Горажде
Члан 1.
Општина Горажде продужава
на кориштење без накнаде на одређено вријеме, на рок од 5 година, пословне просторије ЈУ Дом здравља
“др.Исак Самоковлија“ Горажде и то:
1. пословне просторије површине 51
м2 у насељу Богушићи, које се на-
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лазе у пословно-стамбеној згради
изграђеној на парцели означеној
као к.ч. 8934/2, КО Берич,
2. пословне просторије површине
104,4 м2 у насељу Иловача, које се
налазе у пословној згради изграђеној на парцели означеној као к.ч.
2718 КО Иловача,
3. пословне просторије површине 44
м2 у насељу Вранићи, које се налазе у пословној згради Мјесне заједнице Вранићи.
Општина Горажде додјељује
на кориштење без накнаде на одређено вријеме, на рок од 5 година, пословну просторију - амбуланту површине 30 м2 у мјесту Ораховице, која
се налази у пословној згради изграђеној на парцели означеној као к.ч.1203
КО Ораховице.
Пословне просторије из става
1. и става 2. ЈУ Дом здравља “др.Исак Самоковлија“ Горажде користиће
искључиво за обављање регистрованих дјелатности.
Члан 2.
Овлашћује се Начелник Општине да закључи уговор о уступању
на кориштење пословних просторија
из члана 1. ове Одлуке којим ће се
регулисати ближа права и обавезе
уговорних страна.
Члан 3.
Ова Одлука ступа на снагу осмог дана од дана објављивања у “Службеним новинама Босанско–подрињског кантона Горажде”.
Број:01-02-4994
ПРЕДСЈЕДАВАЈУЋИ
03.12.2007.године Смајо Башчелија,с.р.
Горажде
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1661

1662

На основу члана 13. Закона о
принципима локалне самоуправе у
Федерацији БиХ („Службене новине
Федерације БиХ“, број:49/06) и члана 18. и 84. Статута Општине Горажде („Службене новине Босанско-подрињског кантона Горажде“, број:
13/07), а у складу са чланом 59. Закона о допунским правима бранилаца
и чланова њихових породица у Босанско-подрињскм кантону Горажде
(«Службене новине Босанско-подрињског кантона Горажде», број:9/07),
Општинско вијеће Општине Горажде, на 46. редовној сједници, одржаној дана 29.11.2007.године, д о н о с и:

На основу члана 5. став 2. и
члана 16. став 1. Одлуке о јединственом начину уступања, кориштења и
заштите пословних просторија и зграда у власништву Општине Горажде (“Службене новине Босанско-подрињског кантона Горажде”, број:2/02)
и члана 18. и 84. Статута Општине
Горажде («Службене новине Босанско-подрињског кантона Горажде», број:13/07), Општинско вијеће Општине Горажде, на 46. редовној сједници,
одржаној дана 29.11.2007.г., д о н о с и:

ОДЛУКУ
о стављању ван снаге Одлуке о
висини и начину остваривања
права на помоћ у случају смрти
лица из реда борачких популација
Члан 1.
Ставља се ван снаге Одлука о
висини и начину остваривања права
помоћ у случају смрти лица из реда
борачких популација број:01-02-1671
од 19.04.2006.године («Службене новине Босанско-подрињског кантона Горажде», број:7/06).
Члан 2.
Ова Одлука ступа на снагу осмог дана од дана објављивања у «Службеним новинама Босанско-подрињског кантона Горажде.»
Број:01-02-4995
ПРЕДСЈЕДАВАЈУЋИ
03.12.2007.године Смајо Башчелија,с.р.
Горажде

ОДЛУКУ
о продужењу уговора о закупу
пословних просторија у
власништву Општине Горажде
привредном друштву «Ин-шех
круг» д.о.о.Горажде
Члан 1.
Општина Горажде продужава
постојећи уговор о закупу пословних
просторија, пословне просторије површине 14 м2, које се налазе у приземљу пословно стамбене зграде у Горажду у улици Трг бранилаца б.б., на
рок од 5 година, уз мјесечну закупнину од 5 КМ по 1 м2, плус ПДВ, привредном друштву «Ин-шех круг» д.о.о.
Горажде, које заступа директор друштва Врањача Муниб из Горажда.
Члан 2.
Овлашћује се Начелник Општине да закључи уговор о закупу пословних просторија из члана 1. ове
Одлуке, којим ће се регулисати ближа права и обавезе уговорних страна.
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Члан 3.
Ова Одлука ступа на снагу осмог дана од дана објављивања у “Службеним новинама Босанско–подрињског кантона Горажде”.
Број:01-02-4996
ПРЕДСЈЕДАВАЈУЋИ
03.12.2007.године Смајо Башчелија,с.р.
Горажде

1663
На основу члана 67. става 2. Закона о просторном уређењу Босанско-подрињског кантона Горажде ("Службене новине Босанско-подрињског кантона Горажде", број:8/04) и члана 18. и 84. Статута Општине Горажде ("Службене новине Босанско-подрињског кантона Горажде", број:
13/07), Општинско вијеће Општине
Горажде, на 46. редовној сједници, одржаној дана 29.11.2007.г., д о н о с и:

О Д Л У К У
о измјенама плана парцелације
допуна Регулационог плана
"ПОДА" Горажде
Члан 1.
Овом Одлуком мијења се План
парцелације допуна Регулационог
плана "ПОДА" Горажде („Службене
новине Босанско-подрињског кантона Горажде“, број:4/98), према графичком приказу утврђених грађевинских парцела, који је саставни дио
ове Одлуке.
Члан 2.
На основу ове Одлуке, Служба
за геодетске и катастарске послове
Општине Горажде извршиће промје-

не у катастарском операту катастра
земљишта.
Члан 3.
Ова Одлука ступа на снагу осмог дана од дана објављивања у „Службеним новинама Босанско-подрињског кантона Горажде“.
Број:01-02-4997
ПРЕДСЈЕДАВАЈУЋИ
03.12.2007.године Смајо Башчелија,с.р.
Горажде

1664
На основу члана 2.12. Изборног закона Босне и Херцеговине («Службени гласник Босне и Херцеговине» број: 23/01, 7/02, 9/02, 20/02,
25/02, 4/04, 20/04, 25/05, 52/05,
65/05, 77/05, 11/06 и 40/06), члана
18.и 84. Статута Општине Горажде
(«Службене новине Босанско-подрињског кантона Горажде», број:13/07)
и члана 112. Пословника Општинског вијећа Општине Горажде («Службене новине Босанско-подрињског
кантона Горажде», број: 4/98, 13/99 и
16/00), Општинско вијеће Општине
Горажде, на 46. редовној сједници, одржаној дана 29.11.2007.г., д о н о с и:
ОДЛУКУ
о покретању поступка
за избор чланова Општинске
изборне комисије
Члан 1.
Овом Одлуком покреће се поступак за избор чланова Општинске
изборне комисије.
Члан 2.
Овлашћује се Комисија за изб-
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ор и именовање Општинског вијећа
Општине Горажде да утврди приједлог кандидата за избор чланова Општинске Изборне комисије.
Комисија за избор и именовање је обавезна приједлог кандидата
за чланове Општинске Изборне комисије утврдити и доставити Општинском вијећу у року од десет дана.
Члан 3.
Одлуку објавити у „Службеним новинама Босанско-подрињског
кантона Горажде“.
Број:01-02-4998
ПРЕДСЈЕДАВАЈУЋИ
03.12.2007.године Башчелија Смајо,с.р.
Горажде

1665
На основу члана 8. став 2. Одлуке о утврђивању критерија и начину
додјеле новоизгрђених станова у згради „Дом“ у Горажду („Службене
новине Босанско-подрињског кантона Горажде“, број:2/07) и члана 18. и
84. Статута Општине Горажде („Службене новине Босанско-подрињског
кантона Горажде“ број:13/07), Општинско вијеће Општине Горажде, на
46. редовној сједници, одржаној дана 29.11.2007.године, д о н о с и:
ОДЛУКУ
о додјели станова у новоизграђеној
згради „ДОМ“ у Горажду
Члан 1.
Овом Одлуком додјељују се
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Члан 2.
Станови се додјељују носиоцима станарских права како слиједи:
1. Шехо Есад, број бодова 20 – гарсоњера површине 25,20 м2, раније
користио стан површине 23,50 м2
2. Вуга Неџад, број бодова 15 – гарсоњера 25,20 м2, раније користио
стан површине 31 м2
Члан 3.
Након ступања на снагу ове
Одлуке, Служба за стамбене, имовинскоправне послове и питања избјеглица и расељених лица Општине Горажде ће горе наведеним лицима издати допунска рјешења којим додјељује, односно враћа у посјед, стан у
згради „Дом“ умјесто раније уништених станова над којим су стекла станарско право.
Члан 4.
Овом Одлуком се дјелимично
ставља ван снаге Одлука о додјели
станова у новоизграђеној згради
„Дом“ у Горажду број: 01-02-2820 од
10.07.2007.године („Службене новине
Босанско-подрињског кантона Горажде“ број:8/07), којом су станови додјељени Опутар Фикрети и Исламагић Нусрети.
Члан 5.
Ова Одлука ступа на снагу осмог дана од дана објављивања у “Службеним новинама Босанско-подрињског кантона Горажде”.

станови у новоизграђеној згради „ДОМ“

у Горажду, носиоцима станарског
права над становима који су у току
ратних дејстава у потпуности уништени.

Број:01-02-4998
ПРЕДСЈЕДАВАЈУЋИ
03.12.2007.године Смајо Башчелија,с.р.
Горажде
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1666
На темељу члана 6. Закона о
грађевинском земљишту ("Службене
новине Федерације БиХ", број:25/03)
и члана 18. и 84. Статута Општине
Горажде, ("Службене новине Босанско-подрињског кантона Горажде", број:13/07), Општинско вијеће Општине Горажде, на 46. редовној сједници,
одржаној дана 29.11.2007.г., д о н о с и:

ОДЛУКУ
О ПРИВРЕМЕНОМ КОРИШТЕЊУ
ЈАВНИХ ПОВРШИНА НА
ПОДРУЧЈУ ОПШТИНЕ ГОРАЖДЕ
I - ОПШТЕ ОДРЕДБЕ

2.

3.
4.

5.

6.

Члан 1.
Овом Одлуком регулишу се
услови за кориштење јавних површина, те критерији и поступак додјеле
на привремено кориштење јавних површина на подручју општине Горажде привременим корисницима за
обављање регистроване дјелатности
и у друге сврхе прописане овом одлуком, обавезе плаћања накнаде за привремено кориштење јавних површина, престанак права кориштења јавних површина и надзор над провођењем ове Одлуке.
Члан 2.
Јавним површинама у смислу
ове Одлуке сматрају се површине земљишта и друге површине у државној својини намијењене општој употреби на којима Општина Горажде
има право управљања и то:
1. улице (тротоари и риголи), путеви, стазе, пролази, пасажи, тргови,

7.

подвожњаци, надвожњаци, степеништа ван зграда, паркиралишта,
паркови, приступни путеви и пјешачке зоне,
зелене површине, паркови, парковске стазе, дрвореди, природна подручја и природне вриједности,
зеленило уз саобраћајнице, травњаци и др.
аутобуска и такси стајалишта,
отворени пијачни и тржни простори и простори око пословних
простора,
неограђене површине дворишта
стамбених и стамбено-пословних
објеката у државној и приватној
својини,
уређене обале ријека са припадајућим земљиштем (пјешачке стазе,
платои и сл.)
спортски, рекреативни терени на
отвореном простору,

8. неизграђена грађевинска земљи-шта.

Члан 3.
Јавне површине из члана 2.
ове Одлуке могу се користити за:
1. постављање привремених објеката:

• типа киоск,
• слободностојећих љетних башти.
2. Привремено постављање или уређење:
• љетних башти и столова уз угоститељеске објекте,
• слободностојећих рекламних паноа (тзв."џамбо", "сити лаит" и сл.),

• продајних столова,
• расхладних уређаја за продају
сладоледа творничких паковања,
• забавних паркова,
• паркинг и такси стајалишта,
• вага за лично мјерење,
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• сандука за чишћење обуће и сл.,

• депоновање грађевинског материјала,
• грађевинских скела уз објекте,
• аутопраоница,
• изложбених полица уз трговинске радње које неће ометати
пролаз пјешака и аутомобила,
• стоваришта грађевинског матерјала ван градског подручја и
• спортске терене.
Члан 4.
Право на привремено кориштење јавних површина у смислу одредаба ове Одлуке имају правна лица
регистрована за обављање одређене
дјалатности или физичка лица која
имају одобрење за обављање дјелатности као и друге неопходне потребе (у даљем тексту привремени корисник).
Члан 5.
Јавне површине на подручју
општине Горажде могу се користити
само на основу одобрења Општинске службе за просторно уређење и
комуналне послове.
• Одобрење из претходног става
садржи:
• име и презиме физичког лица,
односно назив правног лица,
• одобрену микро-локацију,
• опис, димензије и намјену објекта, односно опис дјелатности
и урбанистичко-техничке услове кориштења јавне површине,
• величину јавне површине у м2,
• временски период за који се издаје одобрење за кориштење јавне површине,

• износ накнаде за кориштење
јавне површине,
• начин и рок плаћања накнаде,
• рок уклањања привременог објекта и довођења јавне површине у првобитно стање по престанку права кориштења у складу са овом Одлуком.
Члан 6.
Додјела јавних површина на
привремено кориштење врши се јавним оглашавањем или непосредном
погодбом у случајевима предвиђеним овом Одлуком.
II

УСЛОВИ И НАЧИН
ПРИВРЕМЕНОГ КОРИШТЕЊА
ЈАВНИХ ПОВРШИНА
Члан 7.

Постављање киоска, слободностојећих љетних башти, слободностојећих рекламних паноа, продајних
столова, забавних паркова и конзерватора за продају сладоледа творничких паковања на ужем урбаном подручју града Горажда и насеља Витковићи, врши се на основу елабората.
Елаборат из претходног става
овог члана доноси Општинско вијеће
до 31.12. текуће године на период од
двије године.
Елаборат је документ који се
излаже на стални увид код Службе
за просторно уређење и комуналне
послове Општине Горажде.
Члан 8.
Елаборат садржи урбанистичко-техничке услове, намјену, почет-
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ни износ накнаде за кориштење јавних површина и друге услове за постављање објеката из члана 3. тачка
1.и 2. ове Одлуке.
Члан 9.
Период привременог кориштења јавних површина за постављање киоска, слободностојећих рекламних паноа и изложбених полица уз
трговинске радње је двије године уз
могућност продужења на двије године, уколико привремени корисник
редовно плаћа накнаду по основу кориштења предметне јавне површине
и ако нису испуњени услови из члана 24. става 2. ове одлуке за престанак права кориштења јавне површине.
Период привременог кориштења јавних површина за постављање слободностојећих љетних башти
је шест мјесеци и то од 15. априла до
15 октобра текуће године, с тим да се
привременом кориснику и прије наведеног периода може одобрити кориштење јавне површине, уколико временске прилике буду дозвољавале.
Захтјев за продужење привременог кориштења јавне површине
подноси се Служби за просторно уређење и комуналне послове Општине Горажде у року од 15 дана од дана
истека рока утврђеног у рјешењу о
привременом кориштењу јавне површине, у противном ће се јавна површина додјелити другом лицу путем
огласа.
Члан 10.
Додјелу јавних површина за
намјене из члана 3. тачке 1.и 2. ове
Одлуке, врши Начелник Општине
путем Службе за просторно уређење
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и комуналне послове у складу са критеријима и на начин утврђен овом
Одлуком, а по претходно расписаном јавним огласу за подношење пријава.
Јавни оглас се објављује путем
локалних медија и оглашавањем на
огласној плочи Општине Горажде.
Јавни оглас поред општих услова садржи и посебне услове предвиђене у елаборату и овој Одлуци.
Изузетно од одредаба овог члана, јавна површина може се додјелити непосредном погодбом другом
лицу на период који је ранији корисник имао у рјешењу, уколико је досадашњи корисник јавне површине измирио сва дуговања по основу кориштења исте уз обавезу да претходно
међусобно ријеше пренос власништва на привременом објекту.
Члан 11.
Јавни оглас проводи комисија
за провођење јавног огласа (у даљем
тексту: комисија) коју именује Начелник Општине.
Комисија разматра приспјеле
пријаве, утврђује ранг-листу приоритета према критеријима утврђеним
овом Одлуком.
Свим учесницима огласа комисија је дужна доставити закључак о
резултатима огласа у року од осам
дана по закључењу огласа.
Незадовољни подносиоци пријава могу у року од осам дана од дана достављања закључка о резултатима огласа изјавити приговор Начелнику Општине. Начелник Општине по приговору може потврдити ранг-листу или је поништити и вратити комисији на поновни поступак.
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Против закључка Начелника
Општине не може се изјавити посебна жалба, а незадовољни подносилац
пријаве може остварити у поступку
доношења рјешења о одобравању привременог кориштења јавне површине изјављивањем жалбе Општинском вијећу.
Након проведеног поступка,
одабраном подносиоцу пријаве издаће се одобрење за привремено кориштење јавне површине.
Члан 12.
Критерији за додјелу јавне површине на привремено кориштење,
путем јавног огласа су:
- број чланова уже породице подносиоца пријаве,
- социјални статус,
- припадност посебним категоријама - чланови породица погинулих
бораца, инвалидност на основу учешћа у оружаним снагама Р БиХ,
припадност оружаним снагама Р
БиХ и добитници ратних признања,
-

висина понуђене накнаде.
Члан 13.

По основу чланова уже породице подносиоцу припада за сваког
члана 5 бодова.
Члановима породице у смислу ове Одлуке сматрају се брачни друг, дјеца, дјеца усвојена и пасторчад
која нису у браку и живе у трајној заједници са подносиоцем захтјева, те
родитељи који живе у трајној заједници са подносиоцем пријаве.
Члан 14.
По основу социјалног статуса
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подносиоцу пријаве припада 10 бодова по основу незапослености сваког
члана уже породице, укључујући и
подносиоца захтјева уколико се налазе на евиденцији незапослених лица код службе за запошљавање.
Члан 15.
По основу припадности посебним категоријама, подносиоцу пријаве припада сљедећи број бодова:
а) члановима породица погинулих
бораца 70 бодова,
б) ратним војним инвалидима учесницима у оружаним снагама Р
БиХ за сваки проценат инвалидности припада 1 бод,
ц) припадницима оружаних снага за
сваку пуну годину учешћа припада 10 бодова,
д) добитницима војних признања Златни љиљан и Полицијска значка
припада 50 бодова.
Члан 16.
Подносиоцу пријаве по основу критерија висине понуђене накнаде припада 5 бодова за сваку КМ
понуђену изнад почетног износа закупнине.
Члан 17.
Уколико два или више подносиоца пријаве остваре једнак број бодова за исту локацију, предност у додјели те локације имају подносиоци
пријаве који остваре већи број бодова по основу социјалног статуса.
Изузетно од одредаба чланова 12. 13. 14. 15. и 16. ове одлуке, јавна површина за кориштење паркинг
-простора додјелиће се путем огласа
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оном правном или физичком лицу које
понуди највећи износ накнаде по 1 м².

Члан 18.
Јавне површине на којима послије два објављена огласа није било
учесника Начелник Општине путем
Службе за просторно уређење и комуналне послове може додијелити на
привремено кориштење непосредном погодбом.
Члан 19.
Додјелу локација за привремено кориштење јавних површина за
постављање привремених објеката
типа киоск изван подручја обухваћених елаборатом, одобрава Служба за
просторно уређење и комуналне послове без јавног оглашавања, а на основу издате урбанистичкре сагласности за постављање привременог објекта.
У случају постојања више заинтересованих лица за одређене микролокалитете, Служба за просторно
уређење и комуналне послове може
додјелу истих извршити путем јавног оглашавања.
Члан 20.
Привремено кориштење јавних
површина за постављање љетних башти и столова уз угоститељске објекте, изложбених полица уз трговинске радње и слободностојећих рекламних паноа одобрава Служба за просторно уређење и комуналне послове без јавног оглашавања ако постоје
просторне могућности.
Ако је за намјену из претходног става урађен елаборат, приврем-
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ено кориштење јавних површина се
одобрава на основу усвојеног елабората, с тим што се у том случају одобравање за кориштење јавних површина за постављање слободностојећих рекламних паноа врши уз претходно јавно оглашавање.
Члан 21.
Привремено кориштење јавних
површина за постављање продајних
столова (фиксних и покретних), расхладних уређаја (конзерватора), забавних паркова, вага за лично мјерење,
сандука за чишћење обуће рјешењем
одобрава Служба за просторно уређење и комуналне послове.
Одржавање културних, забавних, спортских и других манифестација на јавним површинама одобрава Служба за просторно уређење и
комуналне послове.
Рјешењем из става 1. овог члана одређује се локација, површина,
период привременог кориштења јавних површина, намјена, висине накнаде, потребне сагласности, услови,
начин кориштења и сл.
Рјешење из претходног става
овог члана издаје се на основу одобрених микролокалитета и урбанистичко-техничких услова утврђених од
стране Службе за просторно уређење и комуналне послове.
Период за привремено кориштење јавних површина за постављање продајних столова (фиксних и
покретних) и расхладних уређаја утврђује се у трајању од 15 априла до
15 октобра текуће године, а за постављање забавних паркова, одржавање
културних, забавних и спортских активности у трајању од 30 дана.
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Изузетно од претходног става,
може се одобрити привремено кориштење јавне површине у свако доба
године до 30 дана ради постављања
продајних столова у циљу продаје
сувенира, пригодних поклона и улазница везаних за културне приредбе
и скупове.
Период привременог кориштења јавних површина за постављање сандука за чишћење обуће, вага
за лично мјерење, утврђује се у трајању до годину дана.

Служба за просторно уређење и комуналне послове издавањем урбанистичке сагласности и одобрењем за
грађење.
Одобрењем за грађење утврђује се као посебни услови обавезе
извођача радова да на мјесту извођења радова постави прописне знаке
упозорења да је пролаз опасан и да
отклони штету у року од 48 сати од
часа настанка штете ако се приликом извођења радова оштети јавна површина.

Члан 22.

Члан 24.

Привремено кориштење јавних површина за депоновање грађевинског материјала - истовар, смјештај и утовар одобрава рјешењем Служба за просторно уређење и комуналне послове.
Рјешењем из претходног става
утврђују се обавезе извођача радова
да заузету јавну површину огради и
означи прописним знацима, да не
омета одвијање саобраћаја, као и да
не врши оштећење зграда, улица и
тротоара.
Грађевински материјал мора
се сложити и уредно држати те обезбиједити нормално отицање оборинских вода.
За евентуалне настале штете
одговоран је извођач радова.

Право привременог кориштења јавне површине престаје истеком
времена одређеног у рјешењу о привременом кориштењу јавне површине.
Изузетно од одредбе претходног става, право из одобрења за кориштење јавне површине престаје и прије истека времена за које је издато у
случају:
1. ако корисник не користи јавну површину на начин и у сврху како је
то одобрено овом Одлуком или одобрењем за кориштење;
2. ако уз сагласности привременог
корисника јавну површину користи, односно на њој обавља дјелатност лице које није наведено у одобрењу, односно ако објекат на јавној површини привремени корисник изда у закуп другом лицу;
3. ако објективне потребе налажу другачији начин кориштења јавне површине на који се односи одобрење за кориштење или се промјени
намјена јавне површине просторнопланском документацијом;
4. изостане са плаћањем накнаде три
мјесеца узастопно.

Члан 23.
Привремено кориштење јавних површина за постављање грађевинских фасадних скела ради вршења радова оправки вањских дијелова
зграда, њиховог уређења и чишћења
(кров, олуци, фасаде и др.) одобрава
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Члан 25.
Рјешење о престанку права
кориштења јавне површине из разлога наведених у члану 24. става 2. ове
Одлуке доноси Општинска служба
за просторно уређење и комуналне
послове, којим уједно налаже уклањење привременог објекта и довођење
јавне површине у првобитно стање у
року од 15 дана од дана пријема рјешења.
Члан 26.
Корисници јавне површине
су дужни исту одржавати у уредном
стању.
Члан 27.
У случају престанка права привременог кориштења јавне површине у складу са чланом 24. ове Одлуке, привремени корисник је дужан
уклонити објекат са јавне површине
и довести јавну површину у уредно
стање у року од 15 дана од дана престанка права привременог кориштења јавне површине.
Уколико привремени корисник не поступи у складу са одредбама
претходног става, Служба за просторно уређење и комуналне послове ће
донијети закључак о принудном уклањању објекта са јавне површине (закључак о дозволи извршења одобрења о привременом кориштењу јавне
површине) и довести јавну површину у уредно стање на трошак привременог корисника.
Члан 28.
На јавним површинама из члана 2. ове Одлуке забрањено је:
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1. уништавање зелених површина,
2. ометање безбиједности одвијања
саобраћаја,
3. ометање приступа објектима, подземним и другим инсталацијама,
4. постављање ограда (фиксних и покретних) и подија у љетним баштама уз угоститељске објекте,
5. одлагање амбалаже уз киоске и
љетне баште,
6. извођење било каквих радова без
одобрења надлежног органа управе.
III НАКНАДЕ
Члан 29.
За кориштење јавних површина привремени корисници из члана 4. ове Одлуке дужни су плаћати
накнаде и по истеку рока утврђеног
у одобрењу за кориштење јавне површине за сво вријеме фактичког кориштења јавне површине.
Накнаду прикупљену по основу привременог кориштења јавних
површина Општина Горажде ће да
усмјерава за:
- изградњу, обнављање, одржавање и експлоатацију инфраструктуре,
- израду просторно-планске документације и
- израду инвестиционо-техничке
документације.
Члан 30.
Накнада за кориштење јавних
површина плаћа се по 1 м2 заузете јавне површине.
Под заузетом јавном површином у смислу ове Одлуке подразумијева се површина тла коју заузимају
објекти из члана 3. ове Одлуке и њи-
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III -НАДЗОР

хови додаци (тенде, настрешнице,
сунцобрани, изложбене полице и сл.)
као и површине тла у непосредној
близини тих објеката за коју се претпоставља да је заузета редовним кориштењем објекта (простор који заузимају купци, продавачи, простор за
комуникације и сл.)

Надзор над провођењем одредаба ове Одлуке вршиће Служба за
просторно уређење и комуналне послове.

Члан 31.

Члан 34.

У смислу става 2. члана 30. ове
Одлуке као заузета јавна површина
за намјене из члана 5. сматра се:
1. за објекат типа киоск – 15 м2;
2. за рекламни пано – 10 м2;
3. за расхладне уређаје (конзерваторе) - 7,5 м2;
4. за један угоститељски стол – 4 м2;
5. за покривање возила из којих се
непосредно врши продаја – 20 м2;
6. за постављање продајних столова
(фиксних и покретних) - 2 м2;
7. за постављање столова за чишћење обуће и вагање лица – 4 м2.

Послове инспекцијског надзора над провођењем ове одлуке вршиће надлежни урбанистичко-грађевински и комунални инспектори.

За остале намјене потребна површина ће се утврдити у сваком конкретном случају.
Члан 32.
Накнаде из члана 30. став 1.
плаћају се мјесечно за јавне површине чије је право кориштења двије године, а, ако је вријеме кориштења јавне површине до 6 мјесеци, накнада
се плаћа за цијели износ у року од 90
дана од дана пријема рјешења.
За привремено кориштење јавне површине за постављање слободностојећих рекламних паноа, забавних паркова и продајних столова, накнада се плаћа приликом издавања
одобрења.

Члан 33.

IV -КАЗНЕНЕ ОДРЕДБЕ
Члан 35.
Новчаном казном од 1.000 до
3.000 КМ казниће се за прекршај правно лице и власник радње ако привремено користи јавну површину без
одобрења издатог од стране Службе
за просторно уређење и комуналне
послове.
За прекршај из претходног става казниће се и одговорно лице у
правном лицу новчаном казном од
300 до 800 КМ.
Члан 36.
Новчаном казном од 500 до
2.000 КМ казниће се за прекршај правно лице и власник радње:
1. ако јавну површину не одржава у
уредном стању и ако по истеку рока из одобрења привремени објекат не уклони и јавну површину не
доведе у првобитно стање (члан
27. и 28. ове Одлуке)
2. ако учини коју од забрањених радњи из члана 28. ове Одлуке.
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Члан 37.
Новчаном казном од 500 до
1.000 КМ казниће се за прекршај правно лице и власник радње ако грађевински материјал не сложи те уредно не одржава и не обезбједи нормално отицање оборинских вода (члан
23. ове Одлуке).
За прекршај из претходног става казниће се и одговорно лице у
правном лицу новчаном казном од
100 до 300 КМ.
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остају на снази до истека рока кориштења одређеног у рјешењу.
Члан 40.
Ступањем на снагу ове Одлуке престаје да важи Одлука о привременом кориштењу јавних површина на подручју општине Горажде („Службене новине Босанско-подрињског кантона Горажде“, број:2/03, 7/04
и 10/05).
Члан 41.

Члан 38.
Новчаном казном од 50 до
300 КМ казниће се за прекршај физичко лице:
1. ако заузме јавну површину без одобрења Службе за просторно уређење и комуналне послове (члан
5. ове Одлуке),
2. ако грађевински материјал не сложи те уредно не одржава и не
обезбиједи нормално отицање оборинских вода (члан 23.ове Одлуке),
3. ако јавну површину не одржава у
уредном стању и ако по истеку рока из одобрења привремени објекат не уклони и јавну површину не
доведе у првобитно стање (члан
26. и 28. ове Одлуке),
4. ако учини коју од забрањених радњи из члана 28. ове Одлуке.
VI ПРЕЛАЗНЕ И ЗАВРШНЕ
ОДРЕДБЕ

Ова Одлука ступа на снагу
осмог дана од дана објављивања у
„Службеним новинама
Босанскоподрињског кантона Горажде“.
Број:01-02-5003
ПРЕДСЈЕДАВАЈУЋИ
03.12.2007.године Cмајо Башчелија,с.р.
Горажде

1667
На основу члана 29. Закона о
пољопривредном земљишту («Службене новине Федерације БиХ», број:
2/98) и члана 18. и 84. Статута Општине Горажде («Службене новине Босанско-подрињског кантона Горажде», број:13/07), Општинско вијеће Општине Горажде, на 46. редовној сједници, одржаној дана 29.11.2007.године, д о н о с и :
ОДЛУКУ
о давању на кориштење на
одређено вријеме пољопривредног
земљишта на подручју Расадника

Члан 39.
Члан 1.
Рјешења о привременом кориштењу јавних површина која су издата до ступања на снагу ове Одлуке

ОДОБРАВА СЕ давање на кориштење на одређено вријеме, на рок
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од три (3) године, пољопривредно
земљиште на подручју Расадника у
власништву Општине Горажде, означено као к.ч. 1031/1, К.О. Горажде II,
у површини од 5000 м2, Удружењу
баштована «НЕВЕН» Горажде, 43. дринске ударне бригаде број 16.

ОДЛУКУ
О ИЗМЈЕНАМА И ДОПУНАМА
ФИНАНСИЈСКОГ ПЛАНА
ЈУ СЛУЖБА ЗА ЗАПОШЉАВАЊЕ
БОСАНСКО-ПОДРИЊСКОГ
КАНТОНА ГОРАЖДЕ
ЗА 2007. ГОДИНУ

Члан 2.

Члан 1.

Земљиште се даје на кориштење без накнаде.

Измијењеним Финансијским
планом обим прихода и примитака
се повећава и износи 3.253.388,00 КМ,
а у постојећем Финансијском плану
за 2007. годину био је 2.000.700,00 КМ.
Обим расхода и издатака се
повећава и износи 3.253.388,00 КМ, а
у постојећем Финансијском плану за
2007. годину био је 2.000.700,00 КМ.

Члан 3.
Земљиште ће да се користи за
ратарско-повртларску производњу у
пројекту «Заједничка башта».
Члан 4.
Ова Одлука ступа на снагу осмог дана од дана објављивања у «Службеним новинама Босанско-подрињског кантона Горажде».
Број:01-02-5004
ПРЕДСЈЕДАВАЈУЋИ
03.12.2007.године Смајо Башчелија,с.р.
Горажде

1668
На основу чланова 23. и 24.
Закона о буџетима у Федерацији БиХ
(''Службене новине Ф БиХ'', број:
19/06), и члана 51. Закона о посредовању у запошљавању и социјалној
сигурности незапослених лица („Службене новине ФБиХ“ број: 41/01 и
22/05), Управни одбор ЈУ Служба за
запошљавање Босанско-подрињског
кантона, на 47. сједници одржаној
05.11.2007. године, донио је:

1. УКУПНО ПРИХОДИ
И ПРИМИЦИ ...... 3.253.388,00 КМ
2. УКУПНО РАСХОДИ
И ИЗДАЦИ .......... 3.253.388,00 КМ
Планирани приходи и расходи приказани су у два табеларна прегледа.
Члан 2.
У табели број 1. дат је аналитички преглед прихода и примитака
по економским категоријама.
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Табела 1. УКУПНО РАСПОЛОЖИВА СРЕДСТВА

ОПИС

1

2
РАСПОЛОЖИВА
СРЕДСТВА
(I+II+III)
I-УКУПНО ПРИХОДИ
Доприноси за од незапослености
Остали приходи од камата на
депозит, камата по датим
кредитима, радних дозвола
Текуће потпоре (грантови)
II-УКУПНО ПРИМИЦИ
Примљене отпл. по датим кред.
III-ПРЕНЕСЕНА СРЕДСТВА

712113
720000

730000
813600

3
2000.700

Остварење
01.01.30.06.2007.г.
4
1.632.012

Измјене и
допуне ДП
за 2007.г.
5
3.253.388

1.812.100
770.000

1.325.039
439.350

2.923.996
869.049

9.600
1.032.500
52.600
52.600
136.000

3.386
882.303
30.181
30.181
276.792

9.600
2.045.347
52.600
52.600
276.792

План за
2007.год.

Ек.код

Члан 3.
У табели број 2. дат је аналитички преглед расхода и издатака по
економским категоријама.
Расположива средства у износу од 3.253.388,00 КМ распоређују се како је
приказано у табели број 2. – Расходи и издаци.
Табела 2. – УКУПНИ РАСХОДИ И ИЗДАЦИ
Ек.код

ОПИС

1

2
РАСХОДИ
Текући расходи
Плате и накнаде трош.запослен.
Бруто плате и накнаде
Нето плате
Порези на плате
Доприноси на терет запосленика
Накнаде трошкова запослених
Накнаде за превоз
Топли оброк запослених
Регрес за годишњи одмор
Помоћ у случају смрти и теже
инвалидности
Порези по исплатама
Доприноси послодавца
Доприноси послодавца

610000
611000
611100
611110
611120
611130
611200
611211
611221
611224
611227
611229
612000
612100

2.500
32.000
9.000

Остварење
01.01.30.06.2007.г.
4
1.236.113
1.236.113
112.305
84.343
55.285
3.041
26.017
27.962
2.284
14.160
8.606

Измјене и
допуне ДП
за 2007.г.
5
3.253.388
3.228.388
225.500
176.500
115.000
6.500
55.000
49.000
5.000
32.000
9.000

3.000
2.000
19.000
19.000

2.912
9.350
9.350

3.000
20.000
20.000

План за
2007.год.
3
2.000.700
1.975.700
216.500
168.000
110.000
6.000
52.000
48.500
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613000
613100
613200
613211
613300
613321
613322
613327
613328
613329
613400
613411
613480
613500
613600
613700
613800
613811
613821
613822
613900
613910
613911
613914
613919
613920
613922
613924
613928
613930
613931
613935
613937
613938
613990
614000
614200
614223
614227

614237
614238

Издаци за материјал и услуге
Путни трошкови
Издаци за енергију
Електрична енергија
Издаци за комуналне услуге
Вода и канализација
Телефонске услуге
Поштанске пошиљке
Интернет
Остале комуналне услуге
Набавка материјала
Канцеларијски материјал
Остали материјал
Издаци за усл. превоза и горива
Унајмљив. имовине и простора
Издаци за текуће одржавање
Издаци осигурања, банкарских
услуга платног промета
Осигурање имовине
Издаци банкарских услуга
Издаци платног промета
Уговорене услуге
Издаци за информисање
Услуге медија
Услуге репрезентације
Остали издаци за информисање
Услуге за стручно образовање
Стручно образовање кадрова
Стручни испити
Стручни часописи и струч. књиге
Стручне услуге
Рачуноводствене услуге
Накнада за чланове УО и НО
Накнаде за разне комисије
Накнаде по основу угов.
Остале неспоменуте услуге
Текући грантови
Грантови незапосленим лицима
Новчана накн.незапосл. лицима
Новчана накнада демоб. борцима
- Влада БПК-а
- Федерални завод за запошљав.
- Служба за запошљавање Босанско-подрињског кантона
Здравствено осиг.незапосл. лица
Издаци за ПИО чл. 31.
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75.700
4.000
2.700
2.700
10.600
1.000
4.500
1.500
3.100
500
5.000
4.000
1.000
3.000
3.000
2.000

23.893
1.135
1.122
1.122
7.454
781
1.389
3.740
1.544
3.194
2.940
254
441
300
461

84.900
4.000
2.700
2.700
14.800
1.700
4.500
5.500
3.100
9.000
8.000
1.000
3.000
3.000
2.000

12.000

3.120

12.000

4.500
5.000
2.500
33.400
7.500
5.000
1.500
1.000
7.000
4.000
1.000
2.000
16.900
500
5.400
6.000
5.000
2.000
1.664.500
626.000
250.000
136.000

2.293
827
6.666
1.918
307
774
837
550
150
400
3.985
50
2.604
1.331
213
1.090.565
515.208
84.548
338.674

4.500
5.000
2.500
34.400
8.500
5.000
2.000
1.500
7.000
4.000
1.000
2.000
16.900
500
5.400
6.000
5.000
2.000
2.897.988
1.812.188
210.000
1.380.000
600.000
586.188
193.812

200.000
40.000

84.126
7.860

200.000
22.188
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614800

821000
821300
530000
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Финансирање запошљавања
- Активне мјере политике запошљавања (програми)
- Едукација незапослених лица
Капитални издаци
Набавка опреме
Резерва

1.038.500

575.357

1.085.800

1.032.500
6.000
5.000
5.000
20.000

575.357
-

1.079.800
6.000
5.000
5.000
20.000

Члан 3.
Измјене и допуне Финансијског плана ЈУ Служба за запошљавање Босанско-подрињског кантона Горажде за 2007. годину ступају на снагу даном добијања сагласности од стране Скупштине Босанско-подрињског кантона Горажде.
Број:01/10-14-676/07
05.11.2007.године
Горажде

ПРЕДСЈЕДНИК
УПРАВНОГ ОДБОРА
Самир Канлић,с.р.
-------------------------------------------------------
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