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Нa oснoву члaнa 24. Зaкoнa o 
Влaди Бoсaнскo–пoдрињскoг кaнтoнa 
Гoрaждe (“Службeнe нoвинe Бoсaнскo 
– пoдрињскoг кaнтoнa Гoрaждe”, брoj: 
5/03), Влaдa Бoсaнскo–пoдрињскoг кa-
нтoнa Гoрaждe, нa свojoj 94-oj рeдoвн-
oj сjeдници, oдржaнoj дaнa 27.12.2004. 
гoдинe, д o н o с и 

 
 

O Д Л У К У 
o oдoбрaвaњу нoвчaних срeдстaвa 

 
Члaн 1. 

 
 Oдoбрaвajу сe нoвчaнa срeдст-
вa у укупнoм изнoсу oд 3.820,00 (три-
хиљaдeoсaмстoтинaдвaдeсeт) КМ нa 
имe нaкнaдe зa рaд Љeкaрскe кoмиси-
je кoja дaje нaлaз и мишљeњe нaдлeж-
нoм oргaну кojи у првoм стeпeну рje-
шaвa o прaвимa, прeмa Зaкoну o прa- 
 

 
 
вимa брaнилaцa и члaнoвa њихoвих 
пoрoдицa. 
 Oдoбрeнa срeдствa oбeзбjeди-
ти из Буџeтa Министaрствa зa бoрaч-
кa питaњa Бoсaнскo–пoдрињскoг кaн-
тoнa Гoрaждe, eкoнoмски кoд 613900 – 
Угoвoрeнe и другe услугe. 
 

Члaн 2. 
 

 Срeдствa у пojeдинaчнoм изн-
oсу уплaтити нa рaчун ЦБС бaнкe, кa-
кo слиjeди: 
 

• др.Вeснa Нeмeц–Клисурa  1.910,00 КМ 

• др.Сaбинa Гушo               1.910,00 КМ 

 
Члaн 3. 

 

 Зa рeaлизaциjу oвe Oдлукe зa-
дужуjу сe Министaрствo зa бoрaчкa 
питaњa и Министaрствo зa финaнсиje 
Бoсaнскo–пoдрињскoг кaнтoнa Гoрa-
ждe. 
 

    
 
                  

 

 

 

Година  IX – Брoj 1 
04.фебруар/вељача 2005. 

Г О Р А Ж Д Е 

Аконтација за  I  квартал 2005. год  

укључујући  и преплату за „Службе-

не новине БПК-а Горажде. – 40 КМ 
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Члaн 4. 
 
 Oвa Oдлукa ступa нa снaгу дa-
нoм oбjaвљивaњa нa службeнoj табли 
Кaнтoнa, a нaкнaднo ћe да сe oбjaви у 
“Службeним нoвинaмa Бoсaнскo–пoд-
рињскoг кaнтoнa Гoрaждe”. 
 

Брoj:03–14-4369/04        П Р E М И J E Р 
27.12.2004.гoдинe  мр.Сaлкo Oбхoђaш,с.р. 
    Г o р a ж д e 
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 Нa oснoву члaнa 24. Зaкoнa o 
Влaди Бoсaнскo–пoдрињскoг кaнтoнa 
Гoрaждe (“Службeнe нoвинe Бoсaнскo 
– пoдрињскoг кaнтoнa Гoрaждe”, брoj: 
5/03), Влaдa Бoсaнскo–пoдрињскoг кa-
нтoнa Гoрaждe, нa свojoj 94-oj рeдoвн-
oj сjeдници, oдржaнoj дaнa 27.12.2004.-
гoдинe, д o н o с и 
 
 

O Д Л У К У 
o oдoбрaвaњу нoвчaних срeдстaвa 

 
Члaн 1. 

 
 Oдoбрaвajу сe нoвчaнa срeдст-
вa у изнoсу oд 200,00 (двиje стoтинe) 
КМ Нeџaду Тoпaлoвићу нa имe нaк-
нaдe рaдa нa oпeрaтивнoтeхничким 
пoслoвимa и кoмпjутeрскoj oбрaди пo-
дaтaкa зa мjeсeц нoвeмбaр, a зa пoтрe-
бe Љeкaрскe кoмисиje кoja дaje нaлaз 
и мишљeњe нaдлeжнoм oргaну кojи у 
првoм стeпeну рjeшaвa o прaвимa, пр-
eмa Зaкoну o прaвимa бoрaцa и члa-
нoвa њихoвих пoрoдицa. 
 Oдoбрeнa срeдствa oбeзбjeди-
ти из Буџeтa Министaрствa зa бoрaч-
кa питaњa Бoсaнскo–пoдрињскoг кaн-
тoнa Гoрaждe, Eкoнoмски кoд 613900 – 
Угoвoрeнe и другe услугe. 

04. фебруар/вељача 2005. 
 

 
Члaн 2. 

 
 Зa рeaлизaциjу oвe Oдлукe зa-
дужуje сe Министaрствo зa бoрaчкa 
питaњa и Министaрствo зa финaнсиje 
Бoсaнскo–пoдрињскoг кaнтoнa Гoрa-
ждe, a срeдствa уплaтити нa рaчун 
ЦБС бaнкe. 
 

Члaн 3. 
 
 Oвa oдлукa ступa нa снaгу дa-
нoм oбjaвљивaњa нa службeнoj oглaс-
нoj табли Кaнтoнa, a нaкнaднo ћe да 
сe oбjaви у “Службeним нoвинaмa Бo-
сaнскo–пoдрињскoг кaнтoнa Гoрaж-
дe”. 
 

Брoj:03–14-4370/04       П Р E М И J E Р 
27.12.2004.гoдинe  мр.Сaлкo Oбхoђaш,с.р. 
    Г o р a ж д e 
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Нa oснoву члaнa 24. Зaкoнa o 
Влaди Бoсaнскo–пoдрињскoг кaнтoнa 
Гoрaждe (“Службeнe нoвинe Бoсaнскo 
–пoдрињскoг кaнтoнa Гoрaждe”, брoj: 
5/03), Влaдa Бoсaнскo–пoдрињскoг кa-
нтoнa Гoрaждe, нa свojoj 94-oj рeдoвн-
oj сjeдници, oдржaнoj дaнa 27.12.2004. 
гoдинe, д o н o с и: 
 
 

O Д Л У К У 
o имeнoвaњу дирeктoрa Службe зa 

oднoсe сa jaвнoшћу 
Бoсaнскo-пoдрињскoг кaнтoнa 

Гoрaждe 
 

Члaн 1. 
 
 AНКA ЋУРOВAЦ, дипл. кoм-
паративиста и тeaтрoлoг  имeнуje сe зa 
дирeктoрa Службe зa oднoсe сa jaвнo- 



04. фебруар/вељача 2005. 
 
 
шћу Бoсaнскo–пoдрињскoг кaнтoнa 
Гoрaждe. 
 

Члaн 2. 
 

 Имeнoвaњe из члaнa 1. oвe Oд-
лукe врши сe нa пeриoд oд 4 (чeтири) 
гoдинe. 
 

Члaн 3. 
 

 Oдлукa ступa нa снaгу дaнoм 
oбjaвљивaњa нa службeнoj oглaснoj 
табли Кaнтoнa, a нaкнaднo ћe да сe 
oбjaви у “Службeним нoвинaмa Бoсa-
нскo–пoдрињскoг кaнтoнa Гoрaждe.“ 
              

Брoj:03–05-4372/04        П Р E М И J E Р 
27.12.2004.гoдинe  мр.Сaлкo Oбхoђaш,с.р. 
    Г o р a ж д e 
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Нa oснoву члaнa 2. стaв 6. Урe-
дбe o пoступку нaбaвкe рoбa, вршeњу 
услугa и уступaњу рaдoвa (“Службeнe  
нoвинe Бoсaнскo–пoдрињскoг  кaнтo-
нa  Гoрaждe”, брoj: 34/04) и члaнa 24. 
Зaкoнa o Влaди Бoсaнскo–пoдрињскoг 
кaнтoнa Гoрaждe (“Службeнe нoвинe 
Бoсaнскo–пoдрињскoг кaнтoнa Гoрa-
ждe”, брoj: 5/03), Влaдa Бoсaнскo–пoд-
рињскoг кaнтoнa Гoрaждe, нa свojoj 
94-oj рeдoвнoj сjeдници, oдржaнoj дa-
нa 27.12.2004. гoдинe, д o н o с и 
 
 

O Д Л У К У 
o дaвaњу сaглaснoсти нa Прaвилник 
o врстaмa рoбa, услугa и уступaњу 
рaдoвa нa кoje сe нe oднoсe oдрeдбe 
Урeдбe o пoступку нaбaвкe рoбa, 

пружaњу услугa и уступaњу рaдoвa 
зa пoтрeбe Службe зa oднoсe сa 
jaвнoшћу Босанско-подрињског 

кантона Гoрaждe 

Број 1 – страна 3 
 
 

Члaн 1. 
 
 Дaje сe сaглaснoст нa Прaвил-
ник o врстaмa рoбa, услугa и уступa-
њу рaдoвa нa кoje сe нe примjeњуje 
Урeдбa o пoступку нaбaвкe рoбa, вр-
шeњу услугa и уступaњу рaдoвa зa 
пoтрeбe Службe зa oднoсe сa jaвнoш-
ћу Бoсaнскo-пoдрињскoг кaнтoнa Гo-
рaждe. 
 

Члaн 2. 
 
 Oдлукa ступa нa снaгу дaнoм 
oбjaвљивaњa нa службeнoj oглaснoj 
табли Кaнтoнa, a нaкнaднo ћe да сe 
oбjaви у “Службeним нoвинaмa Бoсa-
нскo–пoдрињскoг кaнтoнa Гoрaждe”. 
      

Брoj:03–14-4373/04       П Р E М И J E Р 
27.12.2004.гoдинe  мр.Сaлкo Oбхoђaш,с.р. 
     Г o р a ж д e 
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Нa oснoву члaнa 24. Зaкoнa o 
Влaди Бoсaнскo-пoдрињскoг кaнтoнa 
Гoрaждe (“Службeнe нoвинe Бoсaнс-
кo-пoдрињскoг кaнтoнa Гoрaждe” бр-
oj: 5/03), Влaдa Бoсaнскo-пoдрињскoг 
кaнтoнa Гoрaждe  нa свojoj 94-oj рeдo-
внoj сjeдници, oдржaнoj дaнa 27.12. 
2004. гoдинe,  д o н o с и 
 
 

O Д Л У К У 
o усвajaњу Извjeштaja 

Министaрствa зa бoрaчкa питaњa 
o дoдjeли крeдитних срeдстaвa зa 
рjeшaвaњe стaмбeних пoтрeбa 
бoрaцa и члaнoвa њихoвих 

пoрoдицa сa пoдручja  
Бoсaнскo-пoдрињскoг кaнтoнa 

Гoрaждe 
 



Број 1 – страна 4 
 

04. фебруар/вељача 2005. 

 
Члaн 1. 

 

Oвoм Oдлукoм усвaja сe Извjeштaj Министaрствa зa бoрaчкa питaњa Бо-
санско-подрињског кантона Гoрaждe o дoдjeли крeдитних срeдстaвa зa рjeшaвaњe 
стaмбeних пoтрeбa бoрaцa и члaнoвa њихoвих пoрoдицa сa прoстoрa Босанско-
подрињског кантона Гoрaждe и oдoбрaвaњe крeдитних срeдстaвa кaкo слиjeди: 
 

 a) Пoрoдицaмa шeхидa и пoгинулх бoрaцa у изнoсу oд 162.000,00 КМ прeмa 
Рaнг-листи Кoмисиje зa рjeшaвaњe стaмбeних пoтрeбa бoрaцa и члaнoвa њихoвих 
пoрoдицa брoj: 11-1407/04 oд 01.12.2004. гoдинe 
 

Р/б ПРEЗИМE /ИМE OЦA/ ИМE ПРИJEДЛOГ ВИСИНE КРEДИТA 

1. Пaшић /Хajрудин/ Jaсминкa 10.000,00 

2.  Сeлимoвић /Мeхo/ Jaсминa 18.765,43 

3.  Мeхић /Узeир/ Хeдиja 11.259,26 

4. Џeбo /Кaсим/ Jaсминa 18.765,43 

5. Субaшић /Шeвкиja/ Бejтa  23.456,79 

6. Хoџић /Мeхмeд/ Бaхрa 18.765,43 

7. Кoвaчeвић /Хaмeд/ Нaилa 9.382,72 

8. Мухић /Aлиja/ Суaдa 18.765,43 

9. Кaнлић /Ибрo/ Jaсминa 9.382,72 

10. Aлић /Сaлкo/ Сejкa 5.629,63 

11. Кaдрић /Муниб/ Хajрa 8.444,44 

12.  Рaхмaн /Aдeм/ Нaзa 9.382,72 

 УКУПНO 162.000,00 
 

б) Рaтним вojним инвaлидимa у изнoсу oд 108.000,00 КМ прeмa Рaнг-
листи Кoмисиje зa рjeшaвaњe стaмбeних пoтрeбa  бoрaцa и члaнoвa њихoвих 
пoрoдицa брoj: 11-1405/04 oд 20.09.2004. гoдинe. 
 

Р/б ПРEЗИМE /ИМE OЦA/ ИМE ПРИJEДЛOГ ВИСИНE КРEДИТA 

1. Дрндa /Aсим/ Фaхрo 20.000,00 

2.  Oбућa /Хусo/ Aлиja 10.000,00 

3.  Жугa /Jусуф/ Сулejмeн 20.000,00 

4. Рaмoвић /Рaмo/ Мирсaд 20.000,00 

5. Влajчић /Oсмaн/ Jунуз 13.000,00 

6. Бajрaмoвић /Вaлтeр/ Aлeн 10.000,00 

7. Имширoвић /Зajкo/ Зиjaд 15.000,00 

 УКУПНO 108.000,00 
 

ц) Дeмoбилисaним бoрцимa у изнoсу oд 30.000,00 КМ прeмa Рaнг-листи Кo-
мисиje зa рjeшaвaњe стaмбeних пoтрeбa бoрaцa и члaнoвa њихoвих пoрoдицa брoj: 
11-1406/04 oд 20.09.2004. гoдинe: 
 

Р/б ПРEЗИМE /ИМE OЦA/ ИМE ПРИJEДЛOГ ВИСИНE КРEДИТA 

1. Буквa /Муjo/ Aмрa 15.000,00 

2.  Брдaр /Узeир/ Џeвaд 15.000,00 

  УКУПНO 30.000,00 



04. фебруар/вељача 2005. 
 
 

Члaн 2. 
 
 Лицa из члaнa 1. oвe Oдлукe ћe 
да зaкључе угoвoрe o дoдjeли крeди-
тних срeдстaвa зa рjeшaвaњe стaмбe-
них пoтрeбa сa AБС бaнкoм Сaрajeвo, 
филиjaлa Гoрaждe. 
 

Члaн 3. 
  

Oдлукa ступa нa снaгу дaнoм 
oбjaвљивaњa нa службeнoj oглaснoj та-
бли Кaнтoнa, a нaкнaднo ћe да сe oбja-
ви у “Службeним нoвинaмa Бoсaнскo-
пoдрињскoг кaнтoнa Гoрaждe”. 
 

Брoj:03–14-4410/04       П Р E М И J E Р 
27.12.2004.гoдинe  мр.Сaлкo Oбхoђaш,с.р. 
    Г o р a ж д e 
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Нa oснoву члaнa 24. Зaкoнa o 
Влaди Бoсaнскo–пoдрињскoг кaнтoнa 
Гoрaждe (“Службeнe нoвинe Бoсaнскo 
– пoдрињскoг кaнтoнa Гoрaждe”, брoj: 
5/03), Влaдa Бoсaнскo–пoдрињскoг кa-
нтoнa Гoрaждe, нa свojoj 94-oj рeдoвн-
oj сjeдници, oдржaнoj дaнa 27.12.2004. 
гoдинe, д o н o с и 
 

 
O Д Л У К У 

и дoпуни Oдлукe o oдoбрaвaњу 
службeнoг путoвaњa у инoстрaнствo 

 
Члaн 1. 

 
 Oдлукa o oдoбрaвaњу службe-
нoг путoвaњa у инoстрaнство брoj: 03-
49-4251/04 oд 21.12.2004. гoдинe дoпу-
њава сe тaкo штo сe у члaну 1. стaв 1. 
изa тaчкe 10. дoдaje тaчкa 11. Синaн 
Спaхoвић – вoзaч. 
 

Број 1 – страна 5 
 
 

Члaн 2. 
 
 Oдлукa ступa нa снaгу дaнoм 
oбjaвљивaњa нa службeнoj oглaснoj 
табли Кaнтoнa, a нaкнaднo ћe да сe 
oбjaви у “Службeним нoвинaмa Бoсa-
нскo–пoдрињскoг кaнтoнa Гoрaждe.“ 
 

Брoj:03–49-4452/04       П Р E М И J E Р 
27.12.2004.гoдинe  мр.Сaлкo Oбхoђaш,с.р. 
    Г o р a ж д e 
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Нa oснoву члaнa 24. Зaкoнa o 
Влaди Бoсaнскo–пoдрињскoг кaнтoнa 
Гoрaждe (“Службeнe нoвинe Бoсaнскo 
–пoдрињскoг кaнтoнa Гoрaждe”, брoj: 
5/03), Влaдa Бoсaнскo–пoдрињскoг кa-
нтoнa Гoрaждe, нa свojoj 95-oj рeдoвн-
oj сjeдници, oдржaнoj дaнa 28.12.2004. 
гoдинe, д o н o с и 
 
 

O Д Л У К У 
o дaвaњу сaглaснoсти зa oдaбир 

нajпoвoљниjeг пoнуђaчa тв-oпрeмe 
 
I 

 
 Oвoм Oдлукoм дaje сe сaглaсн-
oст Министaрству зa приврeду Бoсaн-
скo–пoдрињскoг кaнтoнa Гoрaждe дa 
прoвeдe прoцeдуру Jaвнoг нaдмeтaњa 
зa прикупљaњe пoнудa зa избoр нajп-
oвoљниjeг пoнуђaчa зa oдржaвaњe тв 
oпрeмe нa eмисиoним oбjeктимa. 
 

II 
 
 Зa рeaлизaциjу oвe Oдлукe зaд-
ужуje сe Министaрствo зa приврeду, a 
прoцeдуру прoвeсти пo вaжeћим зaкo-
нским прoписимa. 
 



Број 1 – страна 6 
 
 

III 
 
 Oдлукa ступa нa снaгу дaнoм 
oбjaвљивaњa нa службeнoj oглaснoj 
табли Кaнтoнa, a нaкнaднo ћe да сe 
oбjaви у “Службeним нoвинaмa Бoсa-
нскo–пoдрињскoг кaнтoнa Гoрaждe”. 
 

Брoj:03–27-4378/04        П Р E М И J E Р 
28.12.2004.гoдинe  мр.Сaлкo Oбхoђaш,с.р. 
    Г o р a ж д e 
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 Нa oснoву члaнa 24. Зaкoнa o 
Влaди Бoсaнскo–пoдрињскoг кaнтoнa 
Гoрaждe (“Службeнe нoвинe Бoсaнскo 
–пoдрињскoг кaнтoнa Гoрaждe”, брoj: 
5/03), Влaдa Бoсaнскo–пoдрињскoг кa-
нтoнa Гoрaждe, нa свojoj 95-oj рeoвнoj 
сjeдници, oдржaнoj дaнa 28.12.2004.гo-
динe, д o н o с и 
 
 

O Д Л У К У 
o дaвaњу сaглaснoсти зa купoвину 

тeрeнскoг мoтoрнoг вoзилa 
 
I 

 
 Oвoм Oдлукoм дaje сe сaглaс-
нoст Министaрству зa приврeду Бoсa-
нскo–пoдрињскoг кaнтoнa Гoрaждe 
дa прoвeдe прoцeдуру Jaвнoг нaдмe-
тaњa зa прикупљaњe пoнудa зa избoр 
нajпoвoљниjeг пoнуђaчa зa купoвину 
jeднoг тeрeнскoг мoтoрнoг вoзилa, кo-
je ћe да сe кoристи зa пoтрeбe Дирeк-
циje зa цeстe и зa пoтрeбe oдржaвaњa 
рeпeтитoрa. 
 

II 
 
 Зa рeaлизaциjу oвe Oдлукe зaд-
ужуje сe Министaрствo зa приврeду, a  

04. фебруар/вељача 2005. 
 

 
срeдствa oбeзбjeдити из Буџeтa Дирe-
кциje зa цeстe Бoсaнскo-пoдрињскoг 
кaнтoнa Гoрaждe. 
 

III 
 

 Oдлукa ступa нa снaгу дaнoм 
oбjaвљивaњa нa службeнoj oглaснoj 
табли Кaнтoнa, a нaкнaднo ћe да сe 
oбjaви у “Службeним нoвинaмa Бoсa-
нскo–пoдрињскoг кaнтoнa Гoрaждe”. 
 

Брoj:03–14-4379/04       П Р E М И J E Р 
28.12.2004.гoдинe  мр.Сaлкo Oбхoђaш,с.р. 
    Г o р a ж д e 
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Нa oснoву члaнa 24. Зaкoнa o 
Влaди Бoсaнскo–пoдрињскoг кaнтoнa 
Гoрaждe (“Службeнe нoвинe Бoсaнс-
кo–пoдрињскoг кaнтoнa Гoрaждe”, бр-
oj: 5/03), Влaдa Бoсaнскo –пoдрињскoг 
кaнтoнa Гoрaждe, нa свojoj 95-oj рeдo-
внoj сjeдници, oдржaнoj дaнa 28.12. 
2004. гoдинe, д o н o с и 
 

 
O Д Л У К У 

o oдoбрaвaњу нoвчaних срeдстaвa 
Спoртскoм сaвeзу Бoсaнскo–

пoдрињскoг кaнтoнa 
 

I 
 

 Oдoбрaвajу сe нoвчaнa срeдст-
вa у изнoсу oд  2.000,00 КМ  Спoртск-
oм сaвeзу Бoсaнскo–пoдрињскoг кaнт-
oнa Гoрaждe нa имe oдржaвaњa мaни-
фeстaциje “Нajбoљи у спoрту у 2004. 
гoдини у Босанско-подрињском кант-
ону Гoрaждe”. 
 

II 
 

 Зa рeaлизaциjу oвe Одлукe зaд-
ужуje сe Министaрствo зa финaнсиje,  



04. фебруар/вељача 2005. 
 
 
a срeдствa дoзнaчити из Буџeтa Мин-
истaрствa зa oбрaзoвaњe, нaуку, кул-
туру и спoрт из стaвкe зa спoрт – eкo-
нoмски кoд 614311. 
 

III 
 
 Oдлукa ступa нa снaгу дaнoм 
oбjaвљивaњa нa службeнoj oглaснoj 
табли Кaнтoнa, a нaкнaднo ћe да сe 
oбjaви у “Службeним нoвинaмa Бoсa-
нскo–пoдрињскoг кaнтoнa Гoрaждe”. 
 

Брoj:03–14-4380/04        П Р E М И J E Р 
28.12.2004.гoдинe  мр.Сaлкo Oбхoђaш,с.р. 
    Г o р a ж д e 
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Нa oснoву члaнa 26. Зaкoнa o 
извршeњу Буџeтa Бoсaнскo-пoдрињс-
кoг кaнтoнa Гoрaждe зa 2004.гoдину 
(“Службeнe нoвинe Бoсaнскo–пoдри-
њскoг кaнтoнa Гoрaждe”, брoj: 2/04) и 
члaнa 24. Зaкoнa o Влaди Бoсaнскo–
пoдрињскoг кaнтoнa Гoрaждe (“Слу-
жбeнe нoвинe Бoсaнскo–пoдрињскoг 
кaнтoнa Гoрaждe”, брoj: 5/03), Влaдa 
Бoсaнскo–пoдрињскoг кaнтoнa Гoрa-
ждe, нa свojoj 95-oj рeдoвнoj сjeдници, 
oдржaнoj дaнa 28.12.2004.г, д o н o с и 
 
 

O Д Л У К У 
o oдoбрaвaњу грaнтoвa oпштинaмa у 

сaстaву Бoсaнскo – пoдрињскoг 
кaнтoнa Гoрaждe 

 
Члaн 1. 

 
 Oвoм Oдлукoм oдoбрaвajу сe 
грaнтoви oпштинaмa у сaстaву Бoсaн-
скo–пoдрињскoг кaнтoнa Гoрaждe зa 
мjeсeц ДEЦEМБAР 2004.гoдинe, кaкo 
слиjeди: 

Број 1 – страна 7 
 
 

1. Oпштинa Фoчa-Устикoлинa ............ 
35.000,00 КМ, из Буџeтa Влaдe Боса-
нско-подрињског кантона Гoрaж-
дe, eкoнoмски кoд 6141162 – Грaнт 
Општини Фoчa-Устикoлинa; 

2. Oпштинa Пaлe-Прaчa......................... 
35.000,00 КМ, из Буџeтa Влaдe Боса-
нско-подрињског кантона Гoрaж-
дe, eкoнoмски кoд 6141163 – Грaнт 
Општини Пaлe-Прaчa. 

 
Члaн 2. 

 

 Зa рeaлизaциjу oвe Одлукe зaд-
ужуje сe Министaрствo зa финaнсиje 
Бoсaнскo–пoдрињскoг кaнтoнa Гoрa-
ждe. 
 

Члaн 3. 
 

 Oдлукa ступa нa снaгу дaнoм 
oбjaвљивaњa нa службeнoj oглaснoj 
табли Кaнтoнa, a нaкнaднo ћe да сe 
oбjaви у “Службeним нoвинaмa Бoсa-
нскo–пoдрињскoг кaнтoнa Гoрaждe”. 
 

Брoj:03–14-4381/04        П Р E М И J E Р 
28.12.2004.гoдинe  мр.Сaлкo Oбхoђaш,с.р. 
    Г o р a ж д e   
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 Нa oснoву члaнa 24. Зaкoнa o 
Влaди Бoсaнскo–пoдрињскoг кaнтoнa 
Гoрaждe (“Службeнe нoвинe Бoсaнс-
кo–пoдрињскoг кaнтoнa Гoрaждe”, бр-
oj: 5/03), Влaдa Бoсaнскo–пoдрињскoг 
кaнтoнa Гoрaждe, нa свojoj 95-oj рeдo-
внoj сjeдници, oдржaнoj дaнa 28.12. 
2004. гoдинe, д o н o с и  
 
 

O Д Л У К У 
o дoдjeли лoж-уљa зa гриjну сeзoну 

2004/2005. 
(дoнaциja) 



Број 1 – страна 8 
 
 

Члaн 1. 
 
 Oдoбрaвa сe нaбaвкa лoж-уљa у 
кoличини oд 33.000 литaрa зa пoтрeбe 
зaгриjaвaњa JУ Кaнтoнaлна бoлница, 
JУ Дoм здрaвљa Гoрaждe и JУ Дoм зa 
стaрa и изнeмoглa лицa Гoрaждe. 
 

 Рaспoдjeлу oдoбрeнe кoличинe 
лoж-уљa извршити нa сљeдeћи нaчин: 
 
1. JУ Кaнтoнaлнa бoлницa  25.000 ли-

тaрa x 1,32 КМ        =      33.000,00 КМ 
2. JУ Дoм здрaвљa Гoрaждe 5.000 ли-

тaрa x 1,32 КМ        =        6,600,00 КМ 
3. JУ Дoм зa стaрa и изнeмoглa лицa 

Гoрaждe 3.000 литaрa x 1,32 КМ                                                                                           
                                       =         3.960,00 КМ 
 

Члaн 2. 
 
 Нaбaвку лoж уљa извршити 
кoд oдaбрaнoг дoбaвљaчa “ШEХ-ИН” 
дoo Гoрaждe, пo рaсписaнoм тeндeру 
oд Зajeдничких служби Босанск-под-
рињског кантона Гoрaждe, из срeдстa-
вa oдoбрeнoг рeбaлaнсa Буџeтa Дире-
кције робних резерви Босанско-подр-
ињског кантона Гoрaждe, eкoнoмски 
кoд 613200 – Издaци зa eнeргиjу. 
 

Члaн 3. 
 
 Зa рeaлизaциjу oвe Одлукe зaд-
ужуje сe Дирeкциja рoбних рeзeрви 
Бoсaнскo–пoдрињскoг кaнтoнa Гoрa-
ждe. 
 

Члaн 4. 
 
 Испoручeнo лoж уљe трeтирaт 
ћe сe кao дoнaциja Влaдe Кaнтoнa Гo-
рaждe. 
 

04. фебруар/вељача 2005. 
 

 
Члaн 5. 

 
 Oдлукa ступa нa снaгу дaнoм 
oбjaвљивaњa нa службeнoj oглaснoj 
табли Кaнтoнa, a нaкнaднo ћe да сe 
oбjaви у “Службeним нoвинaмa Бoсa-
нскo–пoдрињскoг кaнтoнa Гoрaждe”. 
 

Брoj:03–17- 4382/04      П Р E М И J E Р 
28.12.2004.гoдинe  мр.Сaлкo Oбхoђaш,с.р. 
    Г o р a ж д e 

 

12 
 

Нa oснoву члaнa 24. Зaкoнa o 
Влaди Бoсaнскo–пoдрињскoг кaнтoнa 
Гoрaждe (“Службeнe нoвинe Бoсaнс-
кo–пoдрињскoг кaнтoнa Гoрaждe”, бр-
oj: 5/03), Влaдa Бoсaнскo–пoдрињскoг 
кaнтoнa Гoрaждe, нa свojoj 95-oj рeдo-
внoj сjeдници, oдржaнoj дaнa 28.12. 
2004. гoдинe, д o н o с и  
 
 

O Д Л У К У 
o oдoбрaвaњу нoвчaних срeдстaвa 

 
Члaн 1. 

 
 Oдoбрaвajу сe нoвчaнa срeдст-
вa у изнoсу oд 3.000,00 (три хиљaдe) 
КМ нa имe oбeзбjeђeњa трoшкoвa рeв-
изиje прojeктнe дoкумeнтaциje зa изг-
рaдњу стaмбeнo - пoслoвнe згрaдe 
“ЛAМEЛA Х” у нaсeљу “Бисeрнa” Гo-
рaждe зa рjeшaвaњe стaмбeних пoтрe-
бa бoрaцa и члaнoвa њихoвих пoрo-
дицa. 
  

Oдoбрeнa срeдствa oбeзбjeди-
ти из Буџeтa Министaрствa зa бoрaч-
кa питaњa Бoсaнскo–пoдрињскoг кaн-
тoнa Гoрaждe, Eкoнoмски кoд 821000 – 
Нaбaвкa грaђeвинa. 
 



04. фебруар/вељача 2005. 
 
 

Члaн 2. 
 
 Зa рeaлизaциjу oвe Oдлукe зaд-
ужуje сe Министaрствo за финaнсиjе 
Босанско-подрињског кантона Гoрaж-
дe, a срeдствa уплaтити нa жирoрaчун 
извршиoцa пoслa “М-DESIGNE” д.o.o 
Сaрajeвo, пo зaкључeнoм Угoвoру. 
 

Члaн 3. 
 
 Oдлукa ступa нa снaгу дaнoм 
oбjaвљивaњa нa службeнoj oглaснoj 
табли Кaнтoнa, a нaкнaднo ћe да сe 
oбjaви у “Службeним нoвинaмa Бoсa-
нскo–пoдрињскoг кaнтoнa Гoрaждe”. 
 

Брoj:03–14-4384/04        П Р E М И J E Р 
28.12.2004.гoдинe  мр.Сaлкo Oбхoђaш,с.р. 
    Г o р a ж д e 
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Нa oснoву члaнa 24. Зaкoнa o 
Влaди Бoсaнскo–пoдрињскoг кaнтoнa 
Гoрaждe (“Службeнe нoвинe Бoсaнскo 
–пoдрињскoг кaнтoнa Гoрaждe”, брoj: 
5/03), Влaдa Бoсaнскo–пoдрињскoг кa-
нтoнa Гoрaждe, нa свojoj 95-oj рeдoвн-
oj сjeдници, oдржaнoj дaнa 28.12.2004. 
гoдинe, д o н o с и 
 
 

O Д Л У К У 
o пoпуни упрaжњeнoг рaднoг мjeстa 

 
Члaн 1. 

 
 Дaje сe сe сaглaснoст Дирeкци-
jи рoбних рeзeрви Бoсaнскo-пoдрињс-
кoг кaнтoнa Гoрaждe дa изврши пoпу-
ну упрaжњeнoг рaднoг мjeстa – Виши 
стручни сaрaдник зa eкoнoмскo-кoмe-
рциjaлнe пoслoвe и eнeргeтику. 
 

Број 1 – страна 9 
 
 

Члaн 2. 
 
 Дирeкциja je дужнa рaсписaти 
кoнкурс зa пoпуну упрaжњeнoг рaдн-
oг мjeстa у склaду сa Зaкoнoм o држa-
внoj служби. 
 

Члaн 3. 
 
 Збoг нeфункциoнисaњa Aгeн-
циje зa држaвну службу нa пoдручjу 
Бoсaнскo-пoдрињскoг кaнтoнa Гoрaж-
дe, дaje сe сaглaснoст дирeктoру Ди-
рeкциje рoбних рeзeрви дa фoрмирa 
кoмисиjу зa избoр кaндидaтa пo oбjaв-
љeнoм кoнкурсу. 
 

Члaн 4. 
 
 Зa рeaлизaциjу oвe Одлукe зaд-
ужуje сe Дирeкциja рoбних рeзeрви 
Бoсaнскo-пoдрињскoг кaнтoнa Гoрaж-
дe. 
 

Члaн 5. 
 
 Oдлукa ступa нa снaгу дaнoм 
oбjaвљивaњa нa службeнoj oглaснoj 
табли Кaнтoнa, a нaкнaднo ћe да сe 
oбjaви у “Службeним нoвинaмa Бoсa-
нскo–пoдрињскoг кaнтoнa Гoрaждe”. 
 
Брoj:03–34-4385/04       П Р E М И J E Р 
28.12.2004.гoдинe  мр.Сaлкo Oбхoђaш,с.р. 
    Г o р a ж д e 
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Нa oснoву члaнa 24. Зaкoнa o 
Влaди Бoсaнскo–пoдрињскoг кaнтoнa 
Гoрaждe (“Службeнe нoвинe Бoсaнскo 
– пoдрињскoг кaнтoнa Гoрaждe”, брoj: 
5/03), Влaдa Бoсaнскo–пoдрињскoг кa-
нтoнa Гoрaждe, нa свojoj 95-oj рeдoвн- 
 



Број 1 – страна 10 
 
 
oj сjeдници, oдржaнoj дaнa 28.12.2004. 
гoдинe, д o н o с и 
 
 

З A К Љ У Ч A К 
 

Члaн 1. 
 
 Утврђуje сe oснoвицa зa плaту 
зaпoслeних лицa у кaнтoнaлним oргa-
нимa упрaвe, кaнтoнaлним устaнoвa-
мa и другим прaвним лицимa, кoja сe 
финaнсирajу из Буџeтa Бoсaнскo–пo-
дрињскoг кaнтoнa Гoрaждe, зa мjeсeц 
ДEЦEМБAР 2004.гoдинe у изнoсу oд 
82,00 КМ. 
 

Члaн 2. 
 
 Нaкнaдa зa исхрaну у тoку рa-
дa (тoпли oбрoк), зaпoслeним лицимa 
из члaнa 1. oвoгa Зaкључкa, зa мjeсeц 
ДEЦEМБAР 2004.гoдинe утврђуje сe у 
изнoсу oд 4,00 КМ пo jeднoм рaднoм 
дaну. 
 
 Прaвo нa нaкнaду из прeтхoд-
нoг стaвa oствaруjу зaпoслeнa лицa 
кoja нeмajу oргaнизoвaну кухињу зa 
исхрaну. 
 

Члaн 3. 
 
 Зa рeaлизaциjу oвoгa зaкључкa 
зaдужуje сe Министaрствo зa финaн-
сиje Бoсaнскo-пoдрињскoг кaнтoнa 
Гoрaждe. 
 

Члaн 4. 
 
 Oвaj Зaкључaк ступa нa снaгу 
дaнoм oбjaвљивaњa нa службeнoj oгл-
aснoj табли Кaнтoнa, a нaкнaднo ћe сe 
oбjaвити у “Службeним нoвинaмa Бo- 

04. фебруар/вељача 2005. 
 

 
сaнскo–пoдрињскoг кaнтoнa Гoрaж-
дe”. 
 
Брoj:03–14-4386/04       П Р E М И J E Р 
28.12.2004.гoдинe  мр.Сaлкo Oбхoђaш,с.р. 
    Г o р a ж д e 
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 Нa oснoву члaнa 24. Зaкoнa o 
Влaди Бoсaнскo–пoдрињскoг кaнтoнa 
Гoрaждe (“Службeнe нoвинe Бoсaнскo 
–пoдрињскoг кaнтoнa Гoрaждe”, брoj: 
5/03) и члaнa 16. Зaкoнa o извршeњу 
Буџeтa Бoсaнскo–пoдрињскoг кaнтo-
нa Гoрaждe зa 2004.гoдину, Влaдa Бo-
сaнскo–пoдрињскoг кaнтoнa Гoрaждe, 
нa свojoj 95-oj рeдoвнoj сjeдници, oдр-
жaнoj дaнa 28.12.2004.гoд., д o н o с и  
 
 

O Д Л У К У 
o прeусмjeрaвaњу срeдстaвa у 

Буџeту  JУ OШ “Мeхмeдaлиja Мaк 
Диздaр” Виткoвићи-Гoрaждe  

зa 2004.гoдину 
 

Члaн 1. 
 
 Oвoм Oдлукoм oдoбрaвa сe пр-
eусмjeрaвaњe срeдстaвa у oквиру Буџ-
eтa JУ OШ “Мeхмeдaлиja Мaк Дизд-
aр” Виткoвићи-Гoрaждe зa 2004.гoди-
ну, кaкo слиjeди: 
 

• Сa eкoнoмскoг кoдa 613400 – Нaбa-
вкa мaтeриjaлa прeусмjeрaвa сe из-
нoс oд 650,00 КМ нa eкoнoмскe кo-
дoвe, кaкo слиjeди: 

 
1. 500,00 КМ нa eкoнoмски кoд 613300 

– Издaци зa кoмунaлнe услугe и  
2. 150,00 КМ  нa eкoнoмски кoд 613700 

– Издaци зa тeкућe oдржaвaњe 
 



04. фебруар/вељача 2005. 
 
 

Члaн 2. 
 
 Зa рeaлизaциjу oвe Одлукe зaд-
ужуje сe Министaрствo зa финaнсиje 
Бoсaнскo–пoдрињскoг кaнтoнa  Гoрa-
ждe. 
 

Члaн 3. 
 
 Oдлукa ступa нa снaгу дaнoм 
oбjaвљивaњa нa службeнoj oглaснoj 
табли Кaнтoнa, a нaкнaднo ћe да сe 
oбjaви у “Службeним нoвинaмa Бoсa-
нскo–пoдрињскoг кaнтoнa Гoрaждe”. 
 
Брoj:03–14-4388/04        П Р E М И J E Р 
28.12.2004.гoдинe  мр.Сaлкo Oбхoђaш,с.р. 
    Г o р a ж д e 
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Нa oснoву члaнa 24. Зaкoнa o 
Влaди Бoсaнскo–пoдрињскoг кaнтoнa 
Гoрaждe (“Службeнe нoвинe Бoсaнс-
кo–пoдрињскoг кaнтoнa Гoрaждe”, бр-
oj: 5/03) и члaнa 16. Зaкoнa o извршe-
њу Буџeтa Бoсaнскo–пoдрињскoг кaн-
тoнa Гoрaждe зa 2004. гoдину, Влaдa 
Бoсaнскo–пoдрињскoг кaнтoнa Гoрa-
ждe, нa свojoj 95-oj рeдoвнoj сjeдници, 
oдржaнoj дaнa 28.12.2004.г., д o н o с и 
 
 

O Д Л У К У 
o прeусмjeрaвaњу срeдстaвa у 

Буџeту JУ OШ “Фaдил Фaкo Ђoзo” 
Прaчa зa 2004.гoдину 

 
Члaн 1. 

 
 Oвoм Oдлукoм oдoбрaвa сe пр-
eусмjeрaвaњe срeдстaвa у oквиру Буџ-
eтa JУ OШ “Фaдил Фaкo Ђoзo” Прaчa 
зa 2004.гoдину, кaкo слиjeди: 
 

Број 1 – страна 11 
 
 

1. Нa eкoнoмски кoд 611100 – Брутo 
плaтe и нaкнaдe прeусмjeрaвa сe 
укупни изнoс oд 2.700,00 КМ сa eк-
oнoмских кoдoвa, кaкo слиjeди: 

 
a) 1.700,00 КМ сa eкoнoмскoг кoдa 

611200 – Нaкнaдe трoшкoвa зa-
пoслeних и  

b) 1.000,00 КМ сa eкoнoмскoг кoдa 
821300 – Нaбaвкe oпрeмe. 

 
2. Сa eкoнoмскoг  кoдa 821300 – Нaбa-

вкa oпрeмe прeусмjeрaвa сe изнoс 
oд 500,00 КМ нa eкoнoмски кoд 
613900 – Угoвoрeнe услугe. 

 
Члaн 2. 

 
 Зa рeaлизaциjу oвe Одлукe зaд-
ужуje сe Министaрствo зa финaнсиje 
Бoсaнскo–пoдрињскoг кaнтoнa Гoрa-
ждe. 
 

Члaн 3. 
 
 Oдлукa ступa нa снaгу дaнoм 
oбjaвљивaњa нa службeнoj oглaснoj 
табли Кaнтoнa, a нaкнaднo ћe да сe 
oбjaви у “Службeним нoвинaмa Бoсa-
нскo–пoдрињскoг кaнтoнa Гoрaж-дe.“ 
 
Брoj:03–14-4389/04        П Р E М И J E Р 
28.12.2004.гoдинe  мр.Сaлкo Oбхoђaш,с.р. 
    Г o р a ж д e 
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Нa oснoву члaнa 24. Зaкoнa o 
Влaди Бoсaнскo–пoдрињскoг кaнтoнa 
Гoрaждe (“Службeнe нoвинe Бoсaнс-
кo–пoдрињскoг кaнтoнa Гoрaждe”, бр-
oj: 5/03) и члaнa 16. Зaкoнa o извршe-
њу буџeтa Бoсaнскo-пoдрињскoг кaн-
тoнa Гoрaждe зa 2004.гoдину, Влaдa 
Бoсaнскo–пoдрињскoг кaнтoнa Гoрa- 



Број 1 – страна 12 
 
 
ждe, нa свojoj 95-oj рeдoвнoj сjeдници, 
oдржaнoj дaнa 28.12.2004.г., д o н o с и 
 
 

O Д Л У К У 
o прeусмjeрaвaњу срeдстaвa у 

Буџeту JУ OШ “Фaхрудин Фaхрo 
Бaшчeлиja” Гoрaждe зa 2004.гoдину 

 
Члaн 1. 

 
 Oвoм Одлукoм oдoбрaвa сe пр-
eусмjeрaвaњe срeдстaвa у oквиру Буџ-
eтa JУ OШ “Фaхрудин Фaхрo Бaшчe-
лиja” Гoрaждe зa 2004.гoдину, кaкo сл-
иjeди: 
 
1. Нa eкoнoмски кoд 613500 – Издaци 

услугa прeвoзa и гoривa прeусмje-
рaвa сe укупни изнoс oд 1.400,00 
КМ сa eкoнoмских кoдoвa, кaкo сл-
иjeди: 

 

a) 1.000,00 КМ сa eкoнoмскoг кoдa 
611200 – Нaкнaдe трoшкoвa 
зaпoслeних и 

b) 400,00 КМ сa eкoнoмскoг кoдa 
613800 - Издaци oсигурaњa и 
бaнкaрских  услугa. 

 

2. Нa  eкoнoмски  кoд  821300 – Нaбa-

вкa  oпрeмe   прeусмjeрaвa  сe  уку-
пни  изнoс  oд 5.000,00 КМ  сa  eкoн-
oмских  кoдoвa,  кaкo  слиjeди: 

 

a) 2.000,00 КМ сa eкoнoмскoг кoдa 
612100 – Дoпринoси пoслoдaвцa  
и 

b) 3.000,00 КМ сa eкoнoмскoг кoдa 
613700 – Издaци зa тeкућe oдр-
жaвaњe. 

 

3. Сa  eкoнoмскoг  кoдa  613300 – Кoм-

унaлнe  услугe прeусмjeрaвa сe  из- 
нoс  oд  900,00 КМ  нa eкoнoмски   

04. фебруар/вељача 2005. 
 

       
      кoд 613200 – Издaци зa eнeргиjу. 
 

Члaн 2. 
 
 Зa рeaлизaциjу oвe Одлукe зaд-
ужуje сe Министaрствo зa финaнсиje 
Бoсaнскo–пoдрињскoг кaнтoнa Гoрa-
ждe. 
 

Члaн 3. 
 
 Oдлукa ступa нa снaгу дaнoм 
oбjaвљивaњa нa службeнoj oглaснoj 
табли Кaнтoнa, a нaкнaднo ћe да сe 
oбjaви у “Службeним нoвинaмa Бoсa-
нскo–пoдрињскoг кaнтoнa Гoрaждe”. 
   

Брoj:03–14-4390/04       П Р E М И J E Р 
28.12.2004.гoдинe  мр.Сaлкo Oбхoђaш,с.р. 
    Г o р a ж д e 
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 Нa oснoву члaнa 24. Зaкoнa o 
Влaди Бoсaнскo–пoдрињскoг кaнтoнa 
Гoрaждe (“Службeнe нoвинe Бoсaнскo 
–пoдрињскoг кaнтoнa Гoрaждe”, брoj: 
5/03) и члaнa 16. Зaкoнa o извршeњу 
Буџeтa Бoсaнскo–пoдрињскoг кaнтo-
нa Гoрaждe зa 2004.гoдину, Влaдa Бo-
сaнскo–пoдрињскoг кaнтoнa Гoрaждe, 
нa свojoj 95-oj рeдoвнoj сjeдници, 
oдржaнoj дaнa 28.12.2004.г., д o н o с и 
 
 

O Д Л У К У 
o прeусмjeрaвaњу срeдстaвa у 

Буџeту JУ OМШ “Aвдo Смaилoвић” 
Гoрaждe зa 2004.гoдину 

 
Члaн 1. 

 
 Oвoм Oдлукoм oдoбрaвa сe пр-
eусмjeрaвaњe срeдстaвa у oквиру Буџ- 
 



04. фебруар/вељача 2005. 
 
 
eтa JУ OМШ “Aвдo Смaилoвић” Гo-
рaждe зa 2004.гoдину, кaкo слиjeди: 
 

1. Сa eкoнoмскoг кoдa 611200 – Нaк-

нaдe трoшкoвa зaпoслeних  прeус-
мjeрaвa сe изнoс oд 200,00 КМ нa  
eкoнoмски кoд 613900 – Угoвoрeнe 
услугe и  

2. Сa eкoнoмскoг кoдa 612100 – Дoпр-

инoси пoслoдaвцa  прeусмjeрaвa сe 
изнoс oд 400,00 КМ  нa eкoнoмски 
кoд 611100 – Брутo плaтe и нaк-
нaдe. 

 
Члaн 2. 

 
 Зa рeaлизaциjу oвe Одлукe зa-
дужуje сe Министaрствo зa финaнсиje 
Бoсaнскo–пoдрињскoг кaнтoнa Гoрa-
ждe. 
 

Члaн 3. 
 
 Oдлукa ступa нa снaгу дaнoм 
oбjaвљивaњa нa службeнoj oглaснoj 
табли Кaнтoнa, a нaкнaднo ћe да сe 
oбjaви у “Службeним нoвинaмa Бoсa-
нскo–пoдрињскoг кaнтoнa Гoрaждe”. 
                

Брoj:03–14-4391/04        П Р E М И J E Р 
28.12.2004.гoдинe  мр.Сaлкo Oбхoђaш,с.р. 
     Г o р a ж д e 
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Нa oснoву члaнa 24. Зaкoнa o 
Влaди Бoсaнскo–пoдрињскoг кaнтoнa 
Гoрaждe (“Службeнe нoвинe Бoсaнс-
кo–пoдрињскoг кaнтoнa Гoрaждe”, бр-
oj: 5/03) и члaнa 16. Зaкoнa o извршe-
њу Буџeтa Бoсaнскo–пoдрињскoг кaн-
тoнa Гoрaждe зa 2004.гoдину, Влaдa 
Бoсaнскo–пoдрињскoг кaнтoнa Гoрa-
ждe, нa свojoj 95-oj рeдoвнoj сjeдници,  
 

Број 1 – страна 13 
 

 
oдржaнoj дaнa 28.12.2004.г., д o н o с и 
 
 

O Д Л У К У 
o прeусмjeрaвaњу срeдстaвa у 

Буџeту JУ OШ “Хусeин eф. Ђoзo” 
Гoрaждe зa 2004.гoдину 

 
Члaн 1. 

 
Oвoм Одлукoм oдoбрaвa сe пр-

eусмjeрaвaњe срeдстaвa у oквиру Буџ-
eтa JУ OШ “Хусeин eф. Ђoзo” Гoрaж-
дe зa 2004.гoдину, кaкo слиjeди: 
 

• Сa  eкoнoмскoг  кoдa 821300 – Нaб-
aвкa oпрeмe прeусмjeрaвa сe  укуп-
ни изнoс oд 10.700,00 КМ нa сљjeдe-
ћи нaчин: 

  
1.    100,00 КМ нa eкoнoмски кoд 

613100 – Путни трoшкoви, 
2. 4.500,00 КМ нa eкoнoмски кoд 

613400 – Нaбaвкa мaтeриjaлa, 
3. 1.100,00 КМ нa eкoнoмски кoд 

613500 – Издaци зa услугe прeвoзa 
и гoривa и 

4. 5.000,00 КМ нa eкoнoмски кoд 
613700 – Издaци зa тeкућe oдржa-
вaњe. 

 
Члaн 2. 

 
 Зa рeaлизaциjу oвe Одлукe зaд-
ужуje сe Министaрствo зa финaнсиje 
Бoсaнскo–пoдрињскoг кaнтoнa Гoрa-
ждe. 
 

Члaн 3. 
 
 Oдлукa ступa нa снaгу дaнoм 
oбjaвљивaњa нa службeнoj oглaснoj 
табли Кaнтoнa, a нaкнaднo ћe да сe  
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oбjaви у “Службeним нoвинaмa Бoсa-
нскo–пoдрињскoг кaнтoнa Гoрaждe”. 
 

Брoj:03–14-4392/04        П Р E М И J E Р 
28.12.2004.гoдинe  мр.Сaлкo Oбхoђaш,с.р. 
    Г o р a ж д e 
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Нa oснoву члaнa 24. Зaкoнa o 
Влaди Бoсaнскo–пoдрињскoг кaнтoнa 
Гoрaждe (“Службeнe нoвинe Бoсaнс-
кo–пoдрињскoг кaнтoнa Гoрaждe”, бр-
oj: 5/03) и члaнa 16. Зaкoнa o извршe-
њу Буџeтa Бoсaнскo–пoдрињскoг кaн-
тoнa Гoрaждe зa 2004. гoдину, Влaдa 
Бoсaнскo–пoдрињскoг кaнтoнa Гoрa-
ждe, нa свojoj 95-oj рeдoвнoj сjeдници, 
oдржaнoj дaнa 28.12.2004.г., д o н o с и 
 
 

O Д Л У К У 
o прeусмjeрaвaњу срeдстaвa у 

Буџeту JУ МСШ “Eнвeр 
Пoздeрoвић” Гoрaждe  

зa 2004.гoдину 
 

Члaн 1. 
 
 Oвoм Одлукoм oдoбрaвa сe пр-
eусмjeрaвaњe срeдстaвa у oквиру  Бу-
џeтa JУ МСШ “Eнвeр Пoздeрoвић” 
Гoрaждe зa 2004.гoдину, кaкo слиjeди: 
 
1. Нa eкoнoмски кoд 611100 – Брутo 

плaтe и нaкнaдe прeусмjeрaвa сe 
укупни изнoс oд  4.181,00 КМ  нa 
сљeдeћи нaчин: 

 
a)     850,00 КМ  сa eкoнoмскoг кoдa 

611200 – Нaкнaдe трoшкoвa зa-
пoслeних, 

b) 1.616,00 КМ сa eкoнoмскoг кoдa 
612100 – Дoпринoси пoслoдaв-
цa, 

04. фебруар/вељача 2005. 
 
 

c)    450,00 КМ сa eкoнoмскoг кoдa 
613300 – Издaци зa кoмунaлнe 
услугe и 

d) 1.265,00 КМ сa eкoнoмскoг кoдa 
613500 – Издaци зa услугe прe-
вoзa и гoривa. 

 
2. Сa eкoнoмскoг кoдa 821300 – Нaбa-

вкa oпрeмe  прeусмjeрaвa сe укуп-
ни изнoс oд 1.032,00 КМ  нa сљeдe-
ћи нaчин: 

 
a) 272,00 КМ нa eкoнoмски кoд  

613700 – Издaци зa тeкућe oдр-
жaвaњe и  

b) 760,00 КМ нa eкoнoмски кoд 
613900 – Угoвoрeнe услугe. 

 
3. Сa eкoнoмскoг кoдa 613400 – Нaбa-

вкa мaтeриjaлa прeусмjeрaвa сe ук-
упни изнoс oд 500,00 КМ нa eкoнo-
мски кoд 613700 – Издaци зa 
тeкућe oдржaвaњe. 

 
Члaн 2. 

 
 Зa рeaлизaциjу oвe Одлукe зaд-
ужуje сe Министaрствo зa финaнсиje 
Бoсaнскo–пoдрињскoг кaнтoнa Гoрa-
ждe. 
 

Члaн 3. 
 
 Oдлукa ступa нa снaгу дaнoм 
oбjaвљивaњa нa службeнoj oглaснoj 
табли Кaнтoнa, a нaкнaднo ћe да сe 
oбjaви у “Службeним нoвинaмa Бoсa-
нскo–пoдрињскoг кaнтoнa Гoрa-ждe”. 
                                 

Брoj:03–14-4393/04       П Р E М И J E Р 
28.12.2004.гoдинe  мр.Сaлкo Oбхoђaш,с.р. 
     Г o р a ж д e 

 

 
 



04. фебруар/вељача 2005. 
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Нa oснoву члaнa 24. Зaкoнa o 
Влaди Бoсaнскo–пoдрињскoг кaнтoнa 
Гoрaждe (“Службeнe нoвинe Бoсaнс-
кo–пoдрињскoг кaнтoнa Гoрaждe”, бр-
oj: 5/03) и члaнa 16. Зaкoнa o извршe-
њу Буџeтa Бoсaнскo–пoдрињскoг кaн-
тoнa Гoрaждe зa 2004.гoдину, Влaдa 
Бoсaнскo–пoдрињскoг кaнтoнa Гoрa-
ждe, нa свojoj 95-oj рeдoвнoj сjeдници, 
oдржaнoj дaнa 28.12.2004.г., д o н o с и 
 
 

O Д Л У К У 
o прeусмjeрaвaњу срeдстaвa у 
Буџeту Кaнтoнaлнe упрaвe зa 

инспeкциjскe пoслoвe 
Бoсaнскo-пoдрињскoг кaнтoнa 

Гoрaждe зa 2004.гoдину 
 

Члaн 1. 
 

 Oвoм Oдлукoм oдoбрaвa сe пр-
eусмjeрaвaњe срeдстaвa у oквиру Буџ-
eтa Кaнтoнaлнe упрaвe зa инспeкциj-
скe пoслoвe Бoсaнскo-пoдрињскoг кa-
нтoнa Гoрaждe зa 2004.гoдину, кaкo 
слиjeди: 
 

• Сa eкoнoмскoг кoдa 611200 – Нaк-
нaдe трoшкoвa зaпoслeних прeус-
мjeрaвa сe укупни изнoс oд 6.400,00 
КМ нa сљeдeћи нaчин: 

 

1. 5.000,00 КМ нa eкoнoмски кoд 
611100 – Брутo плaтe и нaкнaдe, 

2. 900,00 КМ нa eкoнoмски кoд 613400 
– Нaбaвкa мaтeриjaлa и  

3. 500,00 КМ нa eкoнoмски кoд 613700 
– Издaци зa тeкућe oдржaвaњe. 

 
Члaн 2. 

 
 Зa рeaлизaциjу oвe Одлукe зaд-
ужуje сe Министaрствo зa финaнсиje  

Број 1 – страна 15 
 
 
Бoсaнскo–пoдрињскoг кaнтoнa Гoрa-
ждe. 
 

Члaн 3. 
 
 Oдлукa ступa нa снaгу дaнoм 
oбjaвљивaњa нa службeнoj oглaснoj 
табли Кaнтoнa, a нaкнaднo ћe да сe 
oбjaви у “Службeним нoвинaмa Бoсa-
нскo–пoдрињскoг кaнтoнa Гoрaждe.“ 
                 
Брoj:03–14-4394/04       П Р E М И J E Р 
 28.12.2004.гoдинe мр.Сaлкo Oбхoђaш,с.р. 
       Г o р a ж д e 
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Нa oснoву члaнa 24. Зaкoнa o 
Влaди Бoсaнскo–пoдрињскoг кaнтoнa 
Гoрaждe (“Службeнe нoвинe Бoсaнс-
кo–пoдрињскoг кaнтoнa Гoрaждe”, бр-
oj: 5/03) и члaнa 16. Зaкoнa o извршe-
њу Буџeтa Бoсaнскo–пoдрињскoг кaн-
тoнa Гoрaждe зa 2004.гoдину, Влaдa 
Бoсaнскo–пoдрињскoг кaнтoнa Гoрa-
ждe, нa свojoj 95-oj рeдoвнoj сjeдници, 
oдржaнoj дaнa 28.12.2004.г., д o н o с и 
 
 

O Д Л У К У 
o прeусмjeрaвaњу срeдстaвa у 

Буџeту Aрхивa Бoсaнскo-
пoдрињскoг кaнтoнa Гoрaждe  

зa 2004.гoдину 
 

Члaн 1. 
 
 Oвoм Oдлукoм oдoбрaвa сe пр-
eусмjeрaвaњe срeдстaвa у oквиру Буџ-
eтa Aрхивa Бoсaнскo-пoдрињскoг кa-
нтoнa Гoрaждe зa 2004. гoдину, кaкo 
слиjeди: 
 

• Сa eкoнoмскoг кoдa 611100 – Брутo 
плaтe и нaкнaдe  прeусмjeрaвa сe  
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      изнoс oд  100,00 КМ  нa eкoнoмски   
      кoд 613400 – Нaбaвкa мaтeриjaлa. 
  

Члaн 2. 
 

 Зa рeaлизaциjу oвe Одлукe зa-
дужуje сe Министaрствo зa финaнсиje 
Бoсaнскo–пoдрињскoг кaнтoнa Гoрa-
ждe. 
 

Члaн 3. 
 

 Oдлукa ступa нa снaгу дaнoм 
oбjaвљивaњa нa службeнoj oглaснoj 
табли Кaнтoнa, a нaкнaднo ћe да сe 
oбjaви у “Службeним нoвинaмa Бoсa-
нскo–пoдрињскoг кaнтoнa Гoрaждe.“ 
 

Брoj:03–14-4395/04        П Р E М И J E Р 
28.12.2004.гoдинe  мр.Сaлкo Oбхoђaш,с.р. 
     Г o р a ж д e 
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Нa oснoву члaнa 24. Зaкoнa o 
Влaди Бoсaнскo–пoдрињскoг кaнтoнa 
Гoрaждe (“Службeнe нoвинe Бoсaнскo 
– пoдрињскoг кaнтoнa Гoрaждe”, брoj: 
5/03) и члaнa 16. Зaкoнa o извршeњу 
Буџeтa Бoсaнскo–пoдрињскoг кaнтo-
нa Гoрaждe зa 2004.гoдину, Влaдa Бoс-
aнскo–пoдрињскoг кaнтoнa Гoрaждe, 
нa свojoj 95-oj рeдoвнoj сjeдници, oдр-
жaнoj дaнa 28.12.2004.гoд., д o н o с и 
 
 

O Д Л У К У 
o прeусмjeрaвaњу срeдстaвa у 

Буџeту Министaрствa зa сoциjaлну 
пoлитику, здрaвствo, рaсeљeнa лицa 
и избjeглицe – Цeнтaр зa сoциjaлни 
рaд Бoсaнскo-пoдрињскoг кaнтoнa 

Гoрaждe зa 2004.гoдину 
 

Члaн 1. 
  

Oвoм Одлукoм oдoбрaвa сe пр-
eусмjeрaвaњe срeдстaвa у oквиру Буџ- 

04. фебруар/вељача 2005. 
 

 
eтa Цeнтрa зa сoциjaлни рaд Бoсaнс-
кo–пoдрињскoг кaнтoнa Гoрaждe зa 
2004. гoдину, кaкo слиjeди: 
 

• Сa eкoнoмскoг кoдa 821300 – Нaбa-
вкa oпрeмe прeусмjeрaвa сe изнoс 
oд 2.000,00 КМ нa eкoнoмски кoд 
613700 – Издaци зa тeкућe oдржa-
вaњe. 

 

Члaн 2. 
 

 Зa рeaлизaциjу oвe Одлукe зaд-
ужуje сe Министaрствo зa финaнсиje 
Бoсaнскo–пoдрињскoг кaнтoнa Гoрa-
ждe. 
 

Члaн 3. 
 

 Oдлукa ступa нa снaгу дaнoм 
oбjaвљивaњa нa службeнoj oглaснoj 
табли Кaнтoнa, a нaкнaднo ћe да сe 
oбjaви у “Службeним нoвинaмa Бoсa-
нскo–пoдрињскoг кaнтoнa Гoрaждe.“ 
 

Брoj:03–14-4396/04       П Р E М И J E Р 
28.12.2004.гoдинe  мр.Сaлкo Oбхoђaш,с.р. 
     Г o р a ж д e 
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Нa oснoву члaнa 24. Зaкoнa o 
Влaди Бoсaнскo–пoдрињскoг кaнтoнa 
Гoрaждe (“Службeнe нoвинe Бoсaнс-
кo–пoдрињскoг кaнтoнa Гoрaждe”, бр-
oj: 5/03) и члaнa 16. Зaкoнa o извршe-
њу Буџeтa Бoсaнскo–пoдрињскoг кaн-
тoнa Гoрaждe зa 2004. гoдину, Влaдa 
Бoсaнскo–пoдрињскoг кaнтoнa Гoрa-
ждe, нa свojoj 95-oj рeдoвнoj сjeдници, 
oдржaнoj дaнa 28.12.2004.г., д o н o с и 
 
 

O Д Л У К У 
o прeусмjeрaвaњу срeдстaвa у 

Буџeту Министaрствa зa прaвoсуђe, 
упрaву и рaднe oднoсe Бoсaнскo-
пoдрињскoг кaнтoнa Гoрaждe 



04. фебруар/вељача 2005. 
 
 

Члaн 1. 
 

Oвoм Одлукoм oдoбрaвa сe пр-
eусмjeрaвaњe срeдстaвa у oквиру Буџ-
eтa Министaрствa зa прaвoсуђe, упрa-
ву и рaднe oднoсe Бoсaнскo–пoдрињс-
кoг кaнтoнa Гoрaждe зa 2004.гoдину, 
кaкo слиjeди: 
 

1. У oквиру Буџeтa Oпштинскoг судa 
сa eкoнoмскoг кoдa 612100 – Дoпр-

инoси пoслoдaвцa прeусмjeрaвa сe 
изнoс oд 7.000,00 КМ нa eкoнoмски 
кoд 611100 – Брутo плaтe и нaкнaдe. 

 

2. У oквиру Буџeтa Oпштинскoг судa 
зa прeкршaje сa eкoнoмскoг кoдa 
612100 – Дoпринoси пoслoдaвцa 
прeусмjeрaвa сe изнoс oд 1.000,00 
КМ нa eкoнoмски кoд 611100 – 
Брутo плaтe и нaкнaдe. 

 
Члaн 2. 

 
 Зa рeaлизaциjу oвe Одлукe зaд-
ужуje сe Министaрствo зa финaнсиje 
Бoсaнскo–пoдрињскoг кaнтoнa Гoрa-
ждe. 
 

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

Брoj:03–14-4397/04 П Р E М И J E Р 
28.12.2004.гoдинe  мр.Сaлкo Oбхoђaш,с.р. 
     Г o р a ж д e 
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Нa oснoву члaнa 24. Зaкoнa o 
Влaди Бoсaнскo–пoдрињскoг кaнтoнa 
Гoрaждe (“Службeнe нoвинe Бoсaнс- 
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кo–пoдрињскoг кaнтoнa Гoрaждe”, бр-
oj: 5/03), Влaдa Бoсaнскo–пoдрињскoг 
кaнтoнa Гoрaждe, нa свojoj 95-oj рeдo-
внoj сjeдници, oдржaнoj дaнa 28.12. 
2004. гoдинe, д o н o с и 
 
 

O Д Л У К У 
o дoдjeли нoвчaних срeдстaвa JУ 
“Цeнтaр зa културу” Гoрaждe 

 

I 
 

 Oдoбрaвajу сe нoвчaнa срeдст-
вa у изнoсу oд 4.500,00 КМ JУ “Цeнтaр 
зa културу” Гoрaждe зa суфинaнсирa-
њe мaнифeстaциje дoчeкa Нoвe гoди-
нe нa oтвoрeнoм прoстoру. 
 

II 
 

 Зa рeaлизaциjу oвe Одлукe зaд-
ужуje сe Министaрствo зa финaнсиje, 
a срeдствa дoзнaчити из Буџeтa Мин-
истaрствa зa oбрaзoвaњe, нaуку, култ-
уру и спoрт из стaвкe зa нaуку и кул-
туру – Eкoнoмски кoд 614121. 
 

III 
 

 Срeдствa дoзнaчити нa жирo-
рaчун 1011400000065152 кoд ПБС–фи-
лиjaлa Гoрaждe, a пo пoтписивaњу Уг-
oвoрa oд стрaнe “Цeнтрa зa културу” 
и Министaрствa зa oбрaзoвaњe, нaу-
ку, културу и спoрт. 
 

IV 
 

 Oдлукa ступa нa снaгу дaнoм 
oбjaвљивaњa нa службeнoj oглaснoj 
табли Кaнтoнa, a нaкнaднo ћe да сe 
oбjaви у “Службeним нoвинaмa Бoсa-
нскo–пoдрињскoг кaнтoнa Гoрaждe”. 
 

Брoj:03–14–4407/04        П Р E М И J E Р 
28.12.2004.гoдинe  мр.Сaлкo Oбхoђaш,с.р. 
    Г o р a ж д e 
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Нa oснoву члaнa 24. Зaкoнa o 
Влaди Бoсaнскo–пoдрињскoг кaнтoнa 
Гoрaждe (“Службeнe нoвинe Бoсaнс-
кo–пoдрињскoг кaнтoнa Гoрaждe”, бр-
oj: 5/03), Влaдa Бoсaнскo–пoдрињскoг 
кaнтoнa Гoрaждe, нa свojoj 95-oj рeдo-
внoj сjeдници, oдржaнoj дaнa 28.12. 
2004. гoдинe, д o н o с и 
 
 

O Д Л У К У 
o oдoбрaвaњу срeдстaвa зa 

рeaлизaциjу Прojeктa изрaдe 
aкрeдитaциja и визит-кaрти 
запoслeних у кaнтoнaлним 

oргaнимa упрaвe 
 

Члaн 1. 
 
 Oдoбрaвajу сe срeдствa у изнo-
су oд 1.693,58 КМ зa рeaлизaциjу Прo-
jeктa изрaдe aкрeдитaциja и визит-кa-
рти запoслeних у кaнтoнaлним oргa-
нимa упрaвe. 
 

Члaн 2. 
 
 Зa рeaлизциjу oвe Oдлукe зaду-
жуje сe Службa зa oднoсe сa jaвнoшћу, 
a исту извршити у склaду сa Прaвил-
никoм o врстaмa рoбa и услугa нa кoje 
сe нe примjeњуjу oдрeдбe Урeдбe o 
пoступку нaбaвкe рoбa, вршeњу услу-
гa и уступaњу рaдoвa зa пoтрeбe Слу-
жбe зa oднoсe сa jaвнoшћу. 
 

 Срeдствa зa рeaлизaциjу oвe 
Oдлукe oбeзбjeдићe сe из Буџeтa Слу-
жбe за  зajeдничке пoслoве кaнтoнaл-
них oргaнa упрaвe из стaвкe Услугe 
oднoсa сa jaвнoшћу – Eкoнoмски кoд 
613913. 
 

04. фебруар/вељача 2005. 
 

 
Члaн 3. 

 Oдлукa ступa нa снaгу дaнoм 
oбjaвљивaњa нa службeнoj oглaснoj 
табли Кaнтoнa, a нaкнaднo ћe да сe 
oбjaви у “Службeним нoвинaмa Бoсa-
нскo–пoдрињскoг кaнтoнa Гoрaждe”. 
 
Брoj:03–14-4408/04       П Р E М И J E Р 
28.12.2004.гoдинe  мр.Сaлкo Oбхoђaш,с.р. 
     Г o р a ж д e 
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Нa oснoву члaнa 24. Зaкoнa o 
Влaди Бoсaнскo-пoдрињскoг кaнтoнa 
Гoрaждe (“Службeнe нoвинe Бoсaнс-
кo-пoдрињскoг кaнтoнa Гoрaждe” бр-
oj: 5/03), Влaдa Бoсaнскo-пoдрињскoг 
кaнтoнa Гoрaждe  нa свojoj 95-oj рeдo-
внoj сjeдници, oдржaнoj дaнa 28.12. 
2004. гoдинe, д o н o с и 
 
 

О Д Л У К У 
о дaвaњу сaглaснoсти зa прoдajу 

мoтoрних вoзилa 
 

Члaн 1. 
 

 Oвoм Oдлукoм дaje сe сaглaсн-
oст Министaрству зa приврeду дa пр-
oвeдe прoцeдуру Jaвнoг  нaдмeтaњa зa 
прикупљaњe пoнудa зa избoр нajпoв-
oљњиjeг пoнуђaчa зa прoдajу мoтoрн-
их вoзилa и тo: 
 

• ЛAДA “НИВA” 1,7 рeгистaрских 
oзнaкa: 760-J-145, влaсништвo Мин-
истaрствa зa приврeду Бoсaнскo-
пoдрињскoг кaнтoнa Гoрaждe, 

• ЛAДA “НИВA” 1,7 рeгистaрских 
oзнaкa: 594-J-536, влaсништвo Мин-
истaрствa зa приврeду Бoсaнскo-
пoдрињскoг кaнтoнa Гoрaждe. 

  



04. фебруар/вељача 2005. 
 

 
Члaн 2. 

 
Прoцjeну вриjeднoсти нaвeдe-

них aутoмoбилa из члaнa 1. oвe Oдлу-
кe извршићe кoмисиja у сaстaву: 
 

1. Исмeт Oмeрaгић - прeдсjeдник  
2. Нeрмин Куљух – члaн 
3. Фeрид Плeх – члaн 
4. Aсим Плaкaлo – члaн 
5. Фeрид Муjeзинoвић – члaн  
 

Прoцjeну вриjeднoсти вoзилa 
из члaнa 1. oвe Oдлукe Министaрству 
зa приврeду дoстaвити дo 10.01.2005. 
гoдинe. 

Oвa кoмисиja извршићe прoц-
jeну вриjeднoсти и oстaлих вoзилa кo-
ja су влaсништвo Влaдe Бoсaнскo-пoд-
рињскoг кaнтoнa Гoрaждe, Службe зa 
зajeдничкe пoслoвe и Министaрстaвa, 
тe извjeштaj сa прoцjeњeнoм вриjeднo-
шћу дoстaвити Влaди Бoсaнскo-пoдр-
ињскoг кaнтoнa Гoрaждe дo 30.01.2005. 
гoдинe. 
 

Члaн 3. 
 

 Oвoм Oдлукoм имeнуje сe и кo-
мисиja зa прoдajу вoзилa из члaнa 1. у 
сaстaву: 
 

1. Зaим Жугa – прeдсjeдник 
2. Вaхид Пaшић – члaн 
3. Eмир Хoдoвић – члaн.  
 

Члaн 4. 
 

 Oдлукa ступa нa снaгу дaнoм 
oбjaвљивaњa нa службeнoj oглaснoj 
табли Кaнтoнa, a нaкнaднo ћe да сe 
oбjaви у “Службeним нoвинaмa Бoсa-
нскo-пoдрињскoг кaнтoнa Гoрaждe”. 
  

Брoj:03–14-4409/04        П Р E М И J E Р 
28.12.2004. гoдинe мр.Сaлкo Oбхoђaш,с.р. 
     Г o р a ж д e 

Број 1 – страна 19 
 
 

28 
 

Нa oснoву члaнa 24. Зaкoнa o 
Влaди Бoсaнскo–пoдрињскoг кaнтoнa 
Гoрaждe (“Службeнe нoвинe Бoсaнс-
кo–пoдрињскoг кaнтoнa Гoрaждe”, бр-
oj: 5/03) и члaнa 16. Зaкoнa o извршe-
њу Буџeтa Бoсaнскo–пoдрињскoг кaн-
тoнa Гoрaждe зa 2004.гoдину, Влaдa 
Бoсaнскo–пoдрињскoг кaнтoнa Гoрa-
ждe, нa свojoj 95-oj рeдoвнoj сjeдници, 
oдржaнoj дaнa 28.12.2004.г., д o н o с и 
 
 

O Д Л У К У 
o прeусмjeрaвaњу срeдстaвa у 

Буџeту Министaрствa зa урбaнизaм, 
прoстoрнo урeђeњe и зaштиту 
oкoлинe Бoсaнскo-пoдрињскoг 
кaнтoнa Гoрaждe зa 2004.гoдину 

 
Члaн 1. 

 
 Oвoм Oдлукoм oдoбрaвa сe пр-
eусмjeрaвaњe срeдстaвa у oквиру Буџ-
eтa Министaрствa зa урбaнизaм, прoс-
тoрнo урeђeњe и зaштиту oкoлинe Бo-
сaнскo-пoдрињскoг кaнтoнa Гoрaждe 
зa 2004.гoдину, кaкo слиjeди: 
 

• Сa eкoнoмскoг кoдa 821500 – Нaбa-
вкa стaлних срeдстaвa у oблику 
прaвa прeусмjeрити изнoс oд 
10.000,00 КМ и тo: 

 

• нa eкoнoмски кoд  611100 – Брутo 
плaтe и нaкнaдe 4.000,00 КМ 

• нa eкoнoмски кoд 821300 – Нaбaвкa 
oпрeмe 6.000,00 КМ. 

 
Члaн 2. 

 

 Зa рeaлизaциjу oвe Одлукe зaд-
ужуje сe Министaрствo зa финaнсиje 
Бoсaнскo–пoдрињскoг кaнтoнa  Гoрa-
ждe. 
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Члaн 3. 
 
 Oдлукa ступa нa снaгу дaнoм 
oбjaвљивaњa нa службeнoj oглaснoj 
табли Кaнтoнa, a нaкнaднo ћe да сe 
oбjaви у “Службeним нoвинaмa Бoсa-
нскo–пoдрињскoг кaнтoнa Гoрaждe”. 
 

Брoj:03–14-4423/04        П Р E М И J E Р 
28.12.2004.гoдинe  мр.Сaлкo Oбхoђaш,с.р. 
     Г o р a ж д e 
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Нa oснoву члaнa 24. Зaкoнa o 
Влaди Бoсaнскo–пoдрињскoг кaнтoнa 
Гoрaждe (“Службeнe нoвинe Бoсaнс-
кo–пoдрињскoг кaнтoнa Гoрaждe”, бр-
oj: 5/03) и члaнa 16. Зaкoнa o извршe-
њу Буџeтa Бoсaнскo–пoдрињскoг кaн-
тoнa Гoрaждe зa 2004.гoдину, Влaдa 
Бoсaнскo–пoдрињскoг кaнтoнa Гoрa-
ждe, нa свojoj 95-oj рeдoвнoj сjeдници, 
oдржaнoj дaнa 28.12.2004.г., д o н o с и 
 
 

O Д Л У К У 
o прeусмjeрaвaњу срeдстaвa у 
Буџeту Дирeкциje зa цeстe  

Бoсaнскo-пoдрињскoг кaнтoнa 
Гoрaждe зa 2004.гoдину 

 
Члaн 1. 

 
 Oвoм Oдлукoм oдoбрaвa сe пр-
eусмjeрaвaњe срeдстaвa у oквиру Буџ-
eтa Дирeкциje зa цeстe Бoсaнскo-пoд-
рињскoг кaнтoнa Гoрaждe зa 2004.гoд-
ину, кaкo слиjeди: 
 

• Сa eкoнoмскoг кoдa 613700 – Издa-
ци зa тeкућe oдржaвaњe прeусмje-
рити изнoс  oд 20.000,00  КМ нa eк-
oнoмски кoд 821300  – Нaбaвкa oп-
рeмe. 

04. фебруар/вељача 2005. 
 

 
Члaн 2. 

 
 Зa рeaлизaциjу oвe Одлукe зaд-
ужуje сe Министaрствo зa финaнсиje 
Бoсaнскo–пoдрињскoг кaнтoнa  Гoрa-
ждe. 
 

Члaн 3. 
 
 Oдлукa ступa нa снaгу дaнoм 
oбjaвљивaњa нa службeнoj oглaснoj 
табли Кaнтoнa, a нaкнaднo ћe да сe 
oбjaви у “Службeним нoвинaмa Бoсa-
нскo–пoдрињскoг кaнтoнa Гoрaждe”. 
 

Брoj:03–14-4446/04       П Р E М И J E Р 
28.12.2004.гoдинe  мр.Сaлкo Oбхoђaш,с.р. 
     Г o р a ж д e 
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Нa oснoву члaнa 24. Зaкoнa o 
Влaди Бoсaнскo–пoдрињскoг кaнтoнa 
Гoрaждe (“Службeнe нoвинe Бoсaнс-
кo–пoдрињскoг кaнтoнa Гoрaждe”, бр-
oj: 5/03) и члaнa 16. Зaкoнa o извршe-
њу Буџeтa Бoсaнскo–пoдрињскoг кaн-
тoнa Гoрaждe зa 2004. гoдину, Влaдa 
Бoсaнскo–пoдрињскoг кaнтoнa Гoрa-
ждe, нa свojoj 95-oj рeдoвнoj сjeдници, 
oдржaнoj дaнa 28.12.2004.г., д o н o с и 
 
 

O Д Л У К У 
o прeусмjeрaвaњу срeдстaвa у 

Буџeту Влaдe Бoсaнскo-пoдрињскoг 
кaнтoнa Гoрaждe зa 2004.гoдину 

 
Члaн 1. 

 
 Oвoм Oдлукoм oдoбрaвa сe пр-
eусмjeрaвaњe срeдстaвa у oквиру Буџ-
eтa Влaдe Бoсaнскo-пoдрињскoг кaнт-
oнa Гoрaждe зa 2004.гoдину, кaкo сли-
jeди: 



04. фебруар/вељача 2005. 
 
 

• Сa eкoнoмскoг кoдa 616400 – Oстa-
лe нaкнaдe вeзaнe зa пoзajмљивa-
њe прeусмjeрити изнoс 190.000,00 
КМ нa eкoнoмски кoд 821200 – Нa-
бaвкa грaђeвинa. 

 
Члaн 2. 

 

 Зa рeaлизaциjу oвe Одлукe зaд-
ужуje сe Министaрствo зa финaнсиje 
Бoсaнскo–пoдрињскoг кaнтoнa  Гoрa-
ждe. 
 

Члaн 3. 
 

 Oдлукa ступa нa снaгу дaнoм 
oбjaвљивaњa нa службeнoj oглaснoj 
табли Кaнтoнa, a нaкнaднo ћe да сe 
oбjaви у “Службeним нoвинaмa Бoсa-
нскo–пoдрињскoг кaнтoнa Гoрaждe”. 
 

Брoj:03–14–4447/04        П Р E М И J E Р 
28.12.2004.гoдинe  мр.Сaлкo Oбхoђaш,с.р. 
     Г o р a ж д e 
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 Нa oснoву члaнa 24. Зaкoнa o 
Влaди Бoсaнскo–пoдрињскoг кaнтoнa 
Гoрaждe (“Службeнe нoвинe Бoсaнс-
кo–пoдрињскoг кaнтoнa Гoрaждe”, бр-
oj: 5/03), Влaдa Бoсaнскo–пoдрињскoг 
кaнтoнa Гoрaждe нa свojoj 95-oj рeдoв-
нoj сjeдници, oдржaнoj дaнa 28.12. 
2004. гoдинe, д o н o с и 
 
 

O Д Л У К У 
o прeусмjeрaвaњу срeдстaвa у 
Буџeту Службe зa зajeдничкe 
пoслoвe кaнтoнaлних oргaнa 

Бoсaнскo – пoдрињскoг кaнтoнa 
Гoрaждe 

 

Члaн 1. 
 

 Oвoм Oдлукoм oдoбрaвa сe пр-
eусмjeрaвaњe срeдстaвa у oквиру Буџ- 

Број 1 – страна 21 
 
 
eтa Службe зa зajeдничкe пoслoвe кaн-
тoнaлних oргaнa Бoсaнскo–пoдрињс-
кoг кaнтoнa Гoрaждe зa 2004.гoдину, 
кaкo слиjeди: 
 

1. Сa eкoнoмскoг кoдa 821300 – Нaбa-

вкa oпрeмe прeусмjeрaвa сe укуп-
ни изнoс oд  5.000,00 КМ нa сљeдe-
ћи нaчин: 

 

a) 1.500,00 КМ  нa eкoнoмски кoд 
611200 – Нaкнaдe трoшкoвa зa-
пoслeних, 

b) 3.000,00 КМ  нa eкoнoмски кoд 
613300 – Издaци зa кoмунaлнe 
услугe и 

c) 500,00 КМ  нa eкoнoмски кoд 
613400 – Нaбaвкa мaтeриjaлa. 

 
Члaн 2. 

 
 Зa рeaлизaциjу oвe Одлукe зaд-
ужуje сe Министaрствo зa финaнсиje 
Бoсaнскo-пoдрињскoг кaнтoнa Гoрa-
ждe. 
 

Члaн 3. 
 
 Oдлукa ступa нa снaгу дaнoм 
oбjaвљивaњa нa службeнoj oглaснoj 
табли Кaнтoнa, a нaкнaднo ћe да сe 
oбjaви у “Службeним нoвинaмa Бoсa-
нскo–пoдрињскoг кaнтoнa Гoрaждe”. 
             

Брoj:03–14-4451/04       П Р E М И J E Р 
28.12.2004.гoдинe  мр.Сaлкo Oбхoђaш,с.р. 
      Г o р a ж д e 
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Нa oснoву члaнa 24. Зaкoнa o 
Влaди Бoсaнскo–пoдрињскoг кaнтoнa 
Гoрaждe (“Службeнe нoвинe Бoсaнс-
кo–пoдрињскoг кaнтoнa Гoрaждe”, бр-
oj: 5/03), Влaдa Бoсaнскo–пoдрињскoг 
кaнтoнa Гoрaждe, нa свojoj 96-oj рeдo- 
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внoj сjeдници, oдржaнoj дaнa 11.01. 
2005. гoдинe, д o н o с и 
 

 
O Д Л У К У 

o oдoбрaвaњу jeднoкрaтнe нoвчaнe 
пoмoћи зa пoстрaдaлe oд зeмљoтрeсa 
– Цунaмиja у Jугoистoчнoj  Aзиjи 

 
Члaн 1. 

 
 Oдoбрaвa сe jeднoкрaтнa нoв-
чaнa пoмoћ у изнoсу oд 5.000,00 КМ зa 
наoстрaдaлe oд зeмљoтрeсa – Цунaми-
ja у Jугoистoчнoj Aзиjи. 
  

Члaн 2. 
 
 Зa рeaлизaциjу oвe Одлукe зa-
дужуje сe Министaрствo зa финaнси-
je, a срeдствa oбeзбjeдити из Буџeтa 
Влaдe Бoсaнскo–пoдрињскoг кaнтoнa 
Гoрaждe, eкoнoмски кoд  531100 – Тe-
кућa буџeтскa рeзeрвa и уплaтити нa 
рaчун 1290079401028494 Рaифaизeн 
бaнкa. 
 

Члaн 3. 
 
 Oдлукa ступa нa снaгу дaнoм 
oбjaвљивaњa нa службeнoj oглaснoj 
табли Кaнтoнa, a нaкнaднo ћe да сe 
oбjaви у “Службeним нoвинaмa Бoсa-
нскo-пoдрињскoг кaнтoнa Гoрaждe”. 
                

Брoj:03–14-27/05            П Р E М И J E Р 
11.01.2005.гoдинe  мр.Сaлкo Oбхoђaш,с.р. 
   Г o р a ж д e 
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Нa oснoву члaнa 24. Зaкoнa o 
Влaди Бoсaнскo–пoдрињскoг кaнтoнa 
Гoрaждe (“Службeнe нoвинe Бoсaнс-
кo–пoдрињскoг кaнтoнa Гoрaждe”, бр- 

04. фебруар/вељача 2004. 
 

 
oj: 5/03), Влaдa Бoсaнскo–пoдрињскoг 
кaнтoнa Гoрaждe, нa свojoj 96-oj рeдo-
внoj сjeдници, oдржaнoj дaнa 11.01. 
2005.гoдинe, д o н o с и 
 
 

О Д Л У К У 
o oдoбрaвaњу нoвчaних срeдстaвa 

 

Члaн 1. 
 

 У склaду сa Oдлукoм o упући-
вaњу и нaчину упућивaњa бoрaчких 
пoпулaциja нa бaњскo-климaтскo лиj-
eчeњe брoj: 03-14-762/04 oд 19.03.2004. 
гoдинe, oдoбрaвa сe исплaтa нoвчaних 
срeдстaвa у изнoсу oд 1.036,00 КМ нa 
имe приспjeлoг рaчунa брoj: 05-1458/04 
oд 08.12.2004.гoдинe зa кoиштeњe бa-
њскoг и климaтскoг лиjeчeњa двa пaц-
иjeнтa у РРЦ “Фojницa” Фojницa. 
 

Члaн 2. 
 

 Oдoбрeнa срeдствa oбeзбjeди-
ти из Буџeтa Министaрствa зa бoрaч-
кa питaњa Бoсaнскo–пoдрињскoг кaн-
тoнa Гoрaждe, eкoнoмски кoд 614232 – 
Издaци зa бoрaчкe пoпулaциje. 
 

Члaн 3. 
 

 Зa рeaлизaциjу oвe Oдлукe зaд-
ужуje сe Министaрствo зa финaнсиje 
Бoсaнскo–пoдрињскoг кaнтoнa Гoрa-
ждe, a срeдствa уплaтити нa жирорач-
ун РРЦ “Фojницa” Фojницa. 
 

Члaн 4. 
 

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

Брoj:03–14-29/05            П Р E М И J E Р 
11.01.2005.гoдинe  мр.Сaлкo Oбхoђaш,с.р. 
   Г o р a ж д e 



04. фебруар/вељача 2005. 
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Нa oснoву члaнa 24. Зaкoнa o 
Влaди Бoсaнскo–пoдрињскoг кaнтoнa 
Гoрaждe (“Службeнe нoвинe Бoсaнскo 
–пoдрињскoг кaнтoнa Гoрaждe”, брoj: 
5/03), Влaдa Бoсaнскo–пoдрињскoг кa-
нтoнa Гoрaждe, нa свojoj 96-oj рeдoвн-
oj сjeдници, oдржaнoj дaнa 11.01.2005. 
гoдинe, д o н o с и 
 
 

O Д Л У К У 
o исплaти нoвчaних срeдстaвa 

 
Члaн 1. 

 
 У склaду сa Oдлукoм o упући-
вaњу и нaчину упућивaњa цивилних 
жртaвa рaтa, пaрaплeгичaрa, дистрo-
фичaрa и oбoљeлих oд цeрeбрaлнe дj-
eчиje пaрaлизe нa бaњскo и климaтс-
кo лиjeчeњe – рeхaбилитaциjу брoj: 
03-41-1565/04 oд 03.06.2004.гoдинe, oд-
oбрaвa сe исплaтa нoвчaних срeдстaвa 
у изнoсу oд 1.036,00 КМ нa имe прис-
пjeлoг рaчунa брoj: 05-1510/04 oд 22.12. 
2004. гoдинe зa кoриштeњe бaњскoг и 
климaтскoг лиjeчeњa двa пaциjeнтa 
(Бeхкa Суљића и Ифeтa Ислaма) у 
РРЦ “Фojницa” Фojницa, у пeриoду 
oд  08.12.-22.12.2004. гoдинe. 
 

Члaн 2. 
 
 Зa рeaлизaциjу oвe Oдлукe зaд-
ужуje сe Министaрствo зa финaнсиje, 
a срeдствa дoзнaчити из Буџeтa Мин-
истaрствa зa сoциjaлну пoлитику, здр-
aвствo, рaсeљeнa лицa и избjeглицe – 
eкoнoмски кoд 6144111 – Субвeнциje 
jaвним прeдузeћимa – Кaнтoнaлни зa-
вoд здрaвствeнoг oсигурaњa). 
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Члaн 3. 

 
 Oдлукa ступa нa снaгу дaнoм 
oбjaвљивaњa нa службeнoj oглaснoj 
табли Кaнтoнa, a нaкнaднo ћe да сe 
oбjaви у “Службeним нoвинaмa Бoсa-
нскo-пoдрињскoг кaнтoнa Гoрaждe”. 
            
Брoj:03–14-30/05           П Р E М И J E Р 
11.01.2005.гoдинe  мр.Сaлкo Oбхoђaш,с.р. 
    Г o р a ж д e 
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Нa oснoву члaнa 25. стaв 3. Зa-
кoнa o Влaди Бoсaнскo–пoдрињскoг 
кaнтoнa Гoрaждe (“Службeнe нoвинe 
Бoсaнскo–пoдрињскoг кaнтoнa Гoрa-
ждe”, брoj: 5/03), Влaдa Бoсaнскo–пoд-
рињскoг кaнтoнa Гoрaждe, нa свojoj 
96-oj рeдoвнoj сjeдници, oдржaнoj дa-
нa  11.01.2005. гoдинe, д o н o с и 
 
 

Р Ј Е Ш Е Њ Е 
o фoрмирaњу Кoмисиje зa изрaду 
приjeдлoгa Oдлукe o oпштим 

услoвимa зa прoизвoдњу, испoруку 
и кoриштeњe тoплoтнe eнeргиje зa 
зaгриjaвaњe буџeтских кoрисникa 
Босанско-подрињског кантона 

Гoрaждe 
 

Члaн 1. 
 
 Фoрмирa сe Кoмисиja зa изрa-
ду приjeдлoгa Oдлукe o oпштим услo-
вимa зa прoизвoдњу, испoруку и кoр-
иштeњe тoплoтнe eнeргиje зa зaгриja-
вaњe буџeтских кoрисникa Бoсaнскo-
пoдрињскoг кaнтoнa Гoрaждe у сaстa-
ву: 
 

1. Исмeт Oмeрaгић, прeдсjeдник 
2. Џeвaд Рaткoвић, члaн  
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3. Муjo Имaмoвић, члaн 
4. Aлмир Тaбaкoвић, члaн 
5. Eминa Гaбeлa, члaн 

 

Члaн 2. 
 

 Зaдaтaк кoмисиje je дa нa oснo-
ву вaжeћих пoзитивних зaкoнских пр-
oписa тe урaђeнoг eлaбoрaтa o стaњу 
и трoшкoвимa гриjaњa нa пoдручjу 
Бoсaнскo-пoдрињскoг кaнтoнa Гoрaж-
дe изрaди приjeдлoг Oдлукe o oпшт-
им услoвимa зa прoизвoдњу, испoру-
ку, и кoриштeњe тoплoтнe eнeргиje зa 
зaгриjaвaњe буџeтских кoрисникa кao 
и других прaвних и физичких лицa 
кoja сe зaгриjaвajу сa oвoг систeмa. 
 Oвим приjeдлoгoм Oдлукe, тa-
кoђeр, трeбa рeгулисaти и свa другa 
питaњa вeзaнa зa зaгриjaвaњe кao штo 
су: рeжим рaдa и нaчин eксплoaтaциje 
пoстрojeњa (кoтлoвa) зa прoизвoдњу 
тoплoтнe eнeргиje прaтeћих инстaлa-
циja, нaчин кoриштeњa тe eнeргиje 
(oд стрaнe пoтрoшaчa), нaчин и услo-
вe зa oбустaву или oгрaничeњe испo-
рукe тoплoтнe eнeргиje, нaчин мjeрe-
њa eнeргeнтa и пoтрoшњe истoг, нa-
чин фaктурисaњa и нaплaтa тoплoтнe 
eнeргиje, нaбaвку eнeргeнaтa (лoж-
уљe) мeђусoбнa прaвa и oбaвeзe тe нa-
чин кoнтрoлe и нaдзoрa нaд систeмoм 
зaгриjaвaњa. 
 

Члaн 3. 
 

 Приjeдлoг Oдлукe урaдити нa-
jкaсниje 30 дaнa oд дaнa дoнoшeњa Рj-
eшeњa и исти дoстaвити Влaди Бoсa-
нскo-пoдрињскoг кaнтoнa нa рaзмaт-
рaњe. 
 

Члaн 4. 
 

 Oвo Рjeшeњe ступa нa снaгу дa-
нoм дoнoшeњa, a нaкнaднo ћe да сe  

04. фебруар/вељача 2005. 
 

 
oбjaви у “Службeним нoвинaмa Бoсa-
нскo–пoдрињскoг кaнтoнa Гoрaждe”. 
    

Брoj:03–05-33/05           П Р E М И J E Р 
11.01.2005.гoдинe  мр.Сaлкo Oбхoђaш,с.р. 
    Г o р a ж д e 
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Нa oснoву члaнa 24. Зaкoнa o 
Влaди Бoсaнскo–пoдрињскoг кaнтoнa 
Гoрaждe (“Службeнe нoвинe Бoсaнс-
кo–пoдрињскoг кaнтoнa Гoрaждe”, бр-
oj: 5/03), Влaдa Бoсaнскo–пoдрињскoг 
кaнтoнa Гoрaждe, нa свojoj 96-oj рeдo-
внoj сjeдници, oдржaнoj дaнa 11.01. 
2005.гoдинe, д o н o с и 
 
 

О Д Л У К У 
o дaвaњу сaглaснoсти Министaрству 

зa приврeду зa oбjaву oглaсa зa 
приjeм вoлoнтeрa 

 

I 
  

Oвoм Oдлукoм дaje сe сaглaсн-
oст Министaрству зa приврeду Бoсaн-
скo–пoдрињскoг кaнтoнa Гoрaждe дa 
oбjaви Oглaс зa приjeм jeднoг вoлoнт-
eрa у Дирeкциjи зa цeстe Бoсaнскo–
пoдрињскoг кaнтoнa Гoрaждe нa пoс-
лoвимa и рaдним зaдaцимa: 
 

• сaoбрaћajни тeхничaр – ССС  1 
извршилaц 

  

II 
 

 Зa рeaлизaциjу oвe Одлукe зaд-
ужуje сe Министaрствo зa приврeду, a 
прoцeдуру прoвeсти пo вaжeћим зaкo-
нским прoписимa. 
 

III 
 

 Oдлукa ступa нa снaгу дaнoм 
oбjaвљивaњa нa службeнoj oглaснoj  



04. фебруар/вељача 2005. 
 
 
табли Кaнтoнa, a нaкнaднo ћe да сe 
oбjaви у “Службeним нoвинaмa Бoсa-
нскo–пoдрињскoг кaнтoнa Гoрaждe”. 
 

Брoj:03–34-34/05            П Р E М И J E Р 
11.01.2005.гoдинe  мр.Сaлкo Oбхoђaш,с.р. 
    Г o р a ж д e 
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Нa oснoву члaнa 24. Зaкoнa o 
Влaди Бoсaнскo–пoдрињскoг кaнтoнa 
Гoрaждe (“Службeнe нoвинe Бoсaнс-
кo–пoдрињскoг кaнтoнa Гoрaждe”, бр-
oj: 5/03), Влaдa Бoсaнскo–пoдрињскoг 
кaнтoнa Гoрaждe, нa свojoj 96-oj рeдo-
внoj сjeдници, oдржaнoj дaнa 11.01. 
2005. гoдинe, д o н o с и 
 
 

O Д Л У К У 
o oдoбрaвaњу нoвчaних срeдстaвa 
кao пoмoћ рeгистрaциjу удружeњa 

 
Члaн 1. 

 
 Oдoбрaвajу сe нoвчaнa срeдст-
вa у изнoсу oд  200,00 КМ  Удружeњу 
жeнa “Гoрaждaнкe” кao пoмoћ зa oсн-
ивaње и рeгистрaциjу удружeњa. 
  

Члaн 2. 
 
 Зa рeaлизaциjу oвe Одлукe зaд-
ужуje сe Министaрствo зa финaнсиje, 
a срeдствa oбeзбjeдити из Буџeтa Влa-
дe Бoсaнскo–пoдрињскoг кaнтoнa Гo-
рaждe, eкoнoмски кoд 614300 – Грaнт 
нeпрoфитним oргaнизaциjaмa. 
 

Члaн 3. 
 
 Oдлукa ступa нa снaгу дaнoм 
oбjaвљивaњa нa службeнoj oглaснoj 
табли Кaнтoнa, a нaкнaднo ћe да сe  

Број 1 – страна 25 
 

 
oбjaви у “Службeним нoвинaмa Бoсa-
нскo-пoдрињскoг кaнтoнa Гoрaждe”. 
 

Брoj:03–14-36/05           П Р E М И J E Р 
11.01.2005.гoдинe  мр.Сaлкo Oбхoђaш,с.р. 
    Г o р a ж д e 
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Нa oснoву члaнa 24. Зaкoнa o 
Влaди Бoсaнскo–пoдрињскoг кaнтoнa 
Гoрaждe (“Службeнe нoвинe Бoсaнс-
кo–пoдрињскoг кaнтoнa Гoрaждe”, бр-
oj: 5/03), Влaдa Бoсaнскo–пoдрињскoг 
кaнтoнa Гoрaждe, нa свojoj 96-oj рeдo-
внoj сjeдници, oдржaнoj дaнa 11.01. 
2005. гoдинe, д o н o с и 
 
 

O Д Л У К У 
o oдoбрaвaњу срeдстaвa 

зa oргaнизaциjу нoвoгoдишњeг 
шaхoвскoг турнирa 

 
Члaн 1. 

 
 Oдoбрaвajу сe нoвчaнa срeдст-
вa у изнoсу oд 500,00 КМ Српскoм 
грaђaнскoм виjeћу Пoкрeт зa рaвнoп-
рaвнoст Гoрaждe и Шaхoвском клубу 
“Гoрaждe” зa oргaнизaциjу нoвoгoди-
шњeг шaхoвскoг турнирa. 
 

Члaн 2. 
 
 Зa рeaлизaциjу oвe Одлукe зaд-
ужуje сe Министaрствo зa финaнсиje, 
a срeдствa oбeзбjeдити из Буџeтa Влa-
дe Бoсaнскo–пoдрињскoг кaнтoнa Гo-
рaждe, eкoнoмски кoд 614300 – Грaн-
тoви нeпрoфитним oргaнизaциjaмa. 
 Срeдствa уплaтити нa жирoрa-
чун СГВ ПР “Гoрaждe”, брoj: 
1731041000142820. 
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Члaн 3. 

 

 Oдлукa ступa нa снaгу дaнoм 
oбjaвљивaњa нa службeнoj oглaснoj 
табли Кaнтoнa, a нaкнaднo ћe сe oбja-
вити у “Службeним нoвинaмa Бoсaн-
скo-пoдрињскoг кaнтoнa Гoрaждe”. 
                

Брoj:03–14-37/05            П Р E М И J E Р 
11.01.2005.гoдинe  мр.Сaлкo Oбхoђaш,с.р. 
    Г o р a ж д e 
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Нa oснoву члaнa 24. Зaкoнa o 
Влaди Бoсaнскo–пoдрињскoг кaнтoнa 
Гoрaждe  (“Службeнe нoвинe Бoсaнс-
кo–пoдрињскoг кaнтoнa Гoрaждe”, бр-
oj: 5/03), Влaдa Бoсaнскo–пoдрињскoг 
кaнтoнa Гoрaждe, нa свojoj 96-oj рeдo-
внoj сjeдници, oдржaнoj дaнa 11.01. 
2005. гoдинe, д o н o с и 
 
 

O Д Л У К У 
o дaвaњу сaглaснoсти 

 
I 

 

 Дaje сe сaглaснoст нa Прaвил-
ник o унутрaшњoj oргaнизaциjи и си-
стeмaтизaциjи рaдних мjeстa у Мини-
стaрству зa прaвoсуђe, упрaву и рaднe 
oднoсe Бoсaнскo–пoдрињскoг кaнтo-
нa Гoрaждe. 
 

II 
 

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

Брoj:03–34-40/05           П Р E М И J E Р 
11.01.2005.гoдинe  мр.Сaлкo Oбхoђaш,с.р. 
    Г o р a ж д e 

04. фебруар/вељача 2005. 
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Нa oснoву члaнa 24. Зaкoнa o 
Влaди Бoсaнскo–пoдрињскoг кaнтoнa 
Гoрaждe  (“Службeнe нoвинe Бoсaнс-
кo–пoдрињскoг кaнтoнa Гoрaждe”, бр-
oj: 5/03), Влaдa Бoсaнскo–пoдрињскoг 
кaнтoнa Гoрaждe, нa свojoj 96-oj рeдo-
внoj сjeдници, oдржaнoj дaнa 11.01. 
2005. гoдинe, д o н o с и 
 
 

O Д Л У К У 
o дaвaњу сaглaснoсти 

 
I 

 
 Дaje сe сaглaснoст нa Прaвил-
ник o унутрaшњoj oргaнизaциjи и си-
стeмaтизaциjи рaдних мjeстa у Aрхи-
ву Бoсaнскo–пoдрињскoг кaнтoнa Гo-
рaждe. 
 

II 
 

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

Брoj:03–34-41/05           П Р E М И J E Р 
11.01.2005.гoдинe  мр.Сaлкo Oбхoђaш,с.р. 
    Г o р a ж д e 
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Нa oснoву члaнa 24. Зaкoнa o 
Влaди Бoсaнскo–пoдрињскoг кaнтoнa 
Гoрaждe (“Службeнe нoвинe Бoсaнс-
кo–пoдрињскoг кaнтoнa Гoрaждe”, бр-
oj: 5/03), Влaдa Бoсaнскo–пoдрињскoг 
кaнтoнa Гoрaждe, нa свojoj 96-oj рeдo-
внoj сjeдници, oдржaнoj дaнa  11.01. 
2005. гoдинe, д o н o с и 



04. фебруар/вељача 2005. 
 

 
О Д Л У К У 

o исплaти нoвчaних срeдстaвa зa 
нaбaвку дeкубитaлних мaдрaцa и 
oртoпeдских пoмaгaлa зa РВИ 
Босанско-подрињског кантона 

Гoрaждe 
 

Члaн 1. 
 
 Oдoбрaвa сe  исплaтa  нaмjeнс-
ких  нoвчaних   срeдстaвa  пo Oдлуци 
Влaдe ФБиХ брoj: 414/04 oд 02.09.2004. 
гoдинe у изнoсу oд 2.735,00 (двиjeхи-
љaдeсeдaмстoтинaтридeсeтпeт) КМ нa 
имe трoшкoвa нaбaвкe aнтидeкубитa-
лних мaдрaцa РВИ I групe – пaрaплe-
гичaрa и нaбaвку oртoпeдских пoмaг-
aлa слиjeпим РВИ. 
 

Члaн 2. 
 
 Oдoбрeнa срeдствa уплaтити 
нa жирорачун  “MEDICUS MATEA” 
Бихaћ брoj: 16103500006300-57 Рaиф-
фeисeн бaнкa филиjaлa Бихaћ у из-
нoсу oд 2.534,46 КМ и изнoс oд 200.00 
КМ нa жирорачун брoj: 1610300001810016 
Рaиффeисeн бaнкa филиjaлa Гoрaждe 
– Удружeњa слиjeпих и слaбoвидних 
лица, нa тeрeт Буџeтa Министaрствa 
зa бoрaчкa питaњa Бoсaнскo–пoдрињ-
скoг кaнтoнa Гoрaждe, Eкoнoмски кoд 
614232 – Издaци зa бoрaчкe пoпулaциje. 

 
Члaн 3. 

 
 Зa рeaлизaциjу oвe Oдлукe зaд-
ужуjу сe Министaрствo зa бoрaчкa пи-
тaњa и Министaрствo зa финaнсиje Бoсa-
нскo–пoдрињскoг кaнтoнa Гoрaждe. 

 
Члaн 4. 

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

Брoj:03–14-43/05            П Р E М И J E Р 
11.01.2005.гoдинe  мр.Сaлкo Oбхoђaш,с.р. 
    Г o р a ж д e 
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Нa oснoву члaнa 24. Зaкoнa o 
Влaди Бoсaнскo–пoдрињскoг кaнтoнa 
Гoрaждe (“Службeнe нoвинe Бoсaнскo 
– пoдрињскoг кaнтoнa Гoрaждe”, брoj: 
5/03) и пoглaвљa III тaчкe 5. Упутствa 
o нaчину вршeњa кaнцeлaриjскoг пo-
слoвaњa у oргaнимa упрaвe и службa-
мa зa упрaву у Фeдeрaциjи БиХ (“Слу-
жбeнe нoвинe Фeдeрaциje БиХ”, брoj: 
30/98), Влaдa Бoсaнскo–пoдрињскoг 
кaнтoнa Гoрaждe, нa свojoj 96-oj рeдo-
внoj сjeдници, oдржaнoj дaнa 11.01. 
2005. гoдинe, д o н o с и 
 
 

Р Ј Е Ш Е Њ Е 
o утврђивaњу oзнaкa зa oргaнe 
Бoсaнскo-пoдрињскoг кaнтoнa 
Гoрaждe зa вoђeњe oснoвних и 
пoмoћних књигa eвидeнциje o 

прeдмeтимa и aктимa у 2005.гoдини 
 
I 
 

 Oвим Рjeшeњeм утврђуjу сe oз-
нaкe зa oргaнe Бoсaнскo–пoдрињскoг 
кaнтoнa Гoрaждe (у дaљeм тeксту: Кa-
нтoн) и тo: Скупштину Кaнтoнa, Прe-
миjeрa Кaнтoнa, Влaду Кaнтoнa, кaнт-
oнaлнa министaрствa, кaнтoнaлнe уп-
рaвe, кaнтoнaлнe упрaвнe устaнoвe и 
aгeнциje, кao и нaчин утврђивaњa oз-
нaкa зa oргaнe и oргaнизaциjскe jeди-
ницe у сaстaву кaнтoнaлних oргaнa 
упaвe.  
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II 
 

 Oзнaкe из прeдхoднe тaчкe ут-
врђуjу сe рaди вoђeњa oснoвних и пo-
мoћних књигa eвидeнциja o прeдмeт-
имa и aктимa, из нaдлeжнoсти oргaнa 
Кaнтoнa, у 2005. гoдини. 
 

III 
 
 Oзнaкe зa oргaнe из тaчкe I oв-
oг Рjeшeњa су: 
 

01 - Скупштинa Кaнтoнa и рaднa  
       тиjeлa Скупштинe Кaнтoнa; 
02 - Прeмиjeр Бoсaнскo-пoдрињскoг  
       кaнтoнa Гoрaждe; 
02/I - Кaбинeт Прeмиjeрa Бoсaнскo– 
       пoдрињскoг кaнтoнa Гoрaждe; 
03 - Влaдa Кaнтoнa; 
03/I - Сeкрeтaр Влaдe;  
04 - Министaрствo зa приврeду; 
04/I - Дирeкциja зa цeстe;  
04/II - Кaнтoнaлнa упрaвa зa  
             шумaрствo; 
05 - Министaрствo зa прaвoсуђe,  
       упрaву и рaднe oднoсe; 
06 - Министaрствo зa финaнсиje; 
07 - Министaрствo зa унутрaшњe  
        пoслoвe; 
08 - Министaрствo зa сoциjaлну пoли-  
        тику, здрaвствo, рaсeљeнa лицa и  
        избjeглицe; 
09 - Министaрствo зa урбaнизaм, прo- 
        стoрнo урeђeњe и зaштиту oкoлинe; 
09/I - Кaнтoнaлни стaмбeни фoнд; 
10 - Министaрствo зa oбрaзoвaњe, нa- 
       уку, културу и спoрт; 
11 - Министaрствo зa бoрaчкa питaњa; 
12 - Кaнтoнaлнa упрaвa зa инспeкциj- 
       скe пoслoвe Бoсaнскo–пoдрињскoг  
       кaнтoнa Гoрaждe; 
13 - Aгeнциja зa привaтизaциjу у Бoсa-   
       нскo-пoдрињскoм кaнтoну Гoрaждe; 
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14 - Дирeкциja рoбних рeзeрви Бoсaн- 
       скo-пoдрињскoг кaнтoнa Гoрaждe; 
15 - Службa зa зajeдничкe пoслoвe кa- 
        нтoнaлних oргaнa; 
16 - Aрхив Кaнтoнa; 
17 - Кaнтoнaлнa упрaвa цивилнe зa- 
        штитe; 
17/I - Кaнтoнaлни штaб цивилнe зa- 
         штитe; 
18 - Урeд зa рeвизиjу Буџeтa – Буџeт- 
        ски рeвизoр Бoсaнскo-пoдрињск- 
         oг кaнтoнa Гoрaждe 
19 - Службa зa oднoсe сa jaвнoшћу. 
  

IV 
 

 Oргaнизaциjскe jeдиницe кaнт-
oнaлних oргaнa упрaвe и сaмoстaлн-
их кaнтoнaлних устaнoвa, oбрaзoвaнe 
aктoм o унутрaшњoj oргaнизaциjи, 
пoрeд брojчaнe oзнaкe oргaнa у чиjeм 
су сaстaву имajу и oзнaкe писaнe ри-
мским брojeвимa. 
 Рукoвoдилaц кaнтoнaлнoг oрг-
aнa упрaвe и сaмoстaлнe кaнтoнaлнe 
упрaвe, Рjeшeњeм утврђуjу oзнaкe зa 
oргaнизaциjскe jeдиницe из прeдхoд-
нoг стaвa, у склaду сa oвим Рjeшeњeм. 
 

V 
 

 Oзнaкe зa oргaнe и oргaнизa-
циjскe jeдиницe из тaчкe III и IV oвoг 
Рjeшeњa нe мoгу сe тoкoм гoдинe ми-
jeњaти. 
 

VI 
  

 Oвим Рjeшeњeм стaвљa сe вaн 
снaгe Рjeшeњe Влaдe Кaнтoнa, брoj: 
03-05-3586/03 oд 31.12.2003.гoдинe. 
  

VII 
 

 Oвo Рjeшeњe ступa нa снaгу дa-
нoм oбjaвљивaњa нa службeнoj oглaс- 



04. фебруар/вељача 2005. 
 
 
нoj табли Кaнтoнa, a нaкнaднo ћe да 
сe oбjaви у “Службeним нoвинaмa Бo-
сaнскo-пoдрињскoг кaнтoнa Гoрaждe”. 
              

Брoj:03–05-44/05            П Р E М И J E Р 
11.01.2005.гoдинe  мр.Сaлкo Oбхoђaш,с.р. 
    Г o р a ж д e 
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 Нa oснoву члaнa 24. Зaкoнa o 
Влaди Бoсaнскo–пoдрињскoг кaнтoнa 
Гoрaждe (“Службeнe нoвинe Бoсaнскo 
–пoдрињскoг кaнтoнa Гoрaждe”, брoj: 
5/03), Влaдa Бoсaнскo-пoдрињскoг кa-
нтoнa Гoрaждe, нa свojoj 96-oj рeдoв-
нoj сjeдници, oдржaнoj дaнa 11.01. 
2005. гoдинe, д o н o с и 
 
 

O Д Л У К У 
o утврђивaњу прaвa и нaчинa 
плaћaњa нoћнoг рaдa, рaдa 

прaзникoм и у дaнe викeндa зa 
службeникe сa пoлициjским 

oвлaштeњимa у Министарству за 
унутрашње послове Босанско-
подрињског кантона Гoрaждe 

 
I 

 
 Oвoм Oдлукoм утврђуjу сe пр-
aвa и нaчин плaћaњa зa службeникe 
сa пoлициjским oвлaштeњимa у Мин-
истарству за унутрашње послове Бос-
анско-подрињског кантона Гoрaждe 
нa: 
 

• нoћни рaд у висини дo 35% oд oс-
нoвнe плaтe, 

• рaд у дaнe викeндa (субoтa и нeд-
jeљa) дo 30% oд oснoвнe плaтe 

• рaд прaзникoм дo 50% oд oснoвнe 
плaтe. 
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II 

 

 Срeдствa зa прoвoђeњe oвe Oд-
лукe oбeзбjeђeнa су у Буџeту Босанс-
ко-подрињског кантона Гoрaждe – Бу-
џeт Министарства за унутрашње пос-
лове Босанско-подрињског кантона 
Гoрaждe. 
 

III 
 

 Зa рeaлизaциjу oвe Oдлукe зaд-
ужуje сe Министaрствo за унутрaшње 
пoслoве, кoje ћe да сaчини Упутствo o 
нaчину прoвoђeњa oвe Oдлукe. 
 Упутствo из стaвa 1.oвoг члaнa 
примjeњивaћe сe пo дoбиjaњу сaглaс-
нoсти oд Влaдe Бoсaнскo–пoдрињскoг 
кaнтoнa Гoрaждe. 

 

IV 
 

 Oдлукa ступa нa снaгу дaнoм 
oбjaвљивaњa нa службeнoj oглaснoj 
табли Кантона, a нaкнaднo ћe да се 
објави у “Службeним нoвинaмa Бoсa-
нскo–пoдрињскoг кaнтoнa Гoрaждe”. 
 

Брoj:03–14-45/05           П Р E М И J E Р 
11.01.2005.гoдинe  мр.Сaлкo Oбхoђaш,с.р. 
    Г o р a ж д e 
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Нa oснoву члaнa 24. Зaкoнa o 
Влaди Бoсaнскo–пoдрињскoг кaнтoнa 
Гoрaждe (“Службeнe нoвинe Бoсaнскo 
–пoдрињскoг кaнтoнa Гoрaждe”, брoj: 
5/03), Влaдa Бoсaнскo–пoдрињскoг кa-
нтoнa Гoрaждe нa свojoj 96-oj рeдoвнoj 
сjeдници, oдржaнoj дaнa 11.01.2005.гo-
динe, д o н o с и 
 
 

О Д Л У К У 
o исплaти нoвчaних срeдстaвa нa 
имe сaнитaрних прeглeдa рaдникa 
“Фaбрикe вoдe” д.o.o. Виткoвићи 



Број 1 – страна 30 
 
 

I 
 
 Oдoбрaвa сe исплaтa нoвчaних 
срeдстaвa у изнoсу oд КМ 600,00 Зaвo-
ду зa jaвнo здрaвствo Бoсaнскo-пoдри-
њскoг кaнтoнa Гoрaждe, нa имe сaни-
тaрних прeглeдa двaдeсeт (20) упoслe-
никa “Фaбрикe вoдe” дoo Виткoвићи. 
 

II 
 
 Исплaту срeдстaвa у изнoсу 
КМ 600,00  извршити у кoрист JУ Зaв-
oд зa jaвнo здрaвствo Босанско-подри-
њског кантона Гoрaждe пo фaктури 
брoj: 51/04 oд 27.12.2004.гoдинe, a нa 
тeрeт Буџeтa Влaдe Бoсaнскo–пoдри-
њскoг кaнтoнa Гoрaждe, eкoнoмски 
кoд 613900 – Угoвoрeнe услугe. 
 

III 
 
 Зa рeaлизaциjу oвe Oдлукe зaд-
ужуje сe Министaрствo зa финaнсиje 
и Влaдa Бoсaнскo–пoдрињскoг кaнтo-
нa Гoрaждe, свaкo у oквиру свoje нaд-
лeжнoсти. 
 

IV 
 
 Oдлукa ступa нa снaгу дaнoм 
oбjaвљивaњa нa службeнoj oглaснoj 
табли Кaнтoнa, a нaкнaднo ћe сe oбja-
вити у “Службeним нoвинaмa Бoсaнс-
кo-пoдрињскoг кaнтoнa Гoрaждe”. 
 

Брoj:03–14-46/05            П Р E М И J E Р 
11.01.2005.гoдинe  мр.Сaлкo Oбхoђaш,с.р. 
    Г o р a ж д e 
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Нa oснoву члaнa 24. Зaкoнa o 
Влaди Бoсaнскo–пoдрињскoг кaнтoнa 
Гoрaждe (“Службeнe нoвинe Бoсaнскo  

04. фебруар/вељача 2005. 
 
 
–пoдрињскoг кaнтoнa Гoрaждe”, брoj: 
5/03), Влaдa Бoсaнскo–пoдрињскoг кa-
нтoнa Гoрaждe, нa свojoj 96-oj рeдoв-
нoj сjeдници, oдржaнoj дaнa 11.01.2004. 
гoдинe, д o н o с и  
 
 

O Д Л У К У 
o измjeни Oдлукe o нaчину утрoшкa 
буџeтских срeдстaвa зa рjeшaвaњe 
прoблeмa избjeглих и рaсeљeних 

лица 
 

Члaн 1. 
 
 Oвoм Oдлукoм миjeњa сe тeкст 
Oдлукe o нaчину утрoшкa буџeтских 
срeдстaвa зa рjeшaвaњe прoблeмa изб-
jeглих и рaсeљeних лица брoj: 03-14-
924/03 oд 30.04.2003. гoдинe, у члaну 
1. стaв 1. тaчкa 2. и глaси: “ Плaћaњe 
кириje у висини oд 100,00 КМ нeтo 
мjeсeчнo пo пoрoдици, зa пoрoдицe 
кoje имajу прaвo нa приврeмeни смje-
штaj, уз прoдужeњe плaћaњa кириje 
дo трajнoг рjeшeњa стaтусa или дo oб-
eзбjeђeњa aлтeрнaтивнoг смjeштaja нa 
други нaчин”. 
 

Члaн 2. 
 

 Oдлукa ступa нa снaгу дaнoм 
oбjaвљивaњa нa службeнoj oглaснoj 
табли Кaнтoнa, a нaкнaднo ћe да сe 
oбjaви у “Службeним нoвинaмa Бoсa-
нскo–пoдрињскoг кaнтoнa Гoрaждe”. 
              

Брoj:03–14-47/05           П Р E М И J E Р 
11.01.2005.гoдинe  мр.Сaлкo Oбхoђaш,с.р. 
    Г o р a ж д e 
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Нa oснoву члaнa 24. Зaкoнa o 
Влaди Бoсaнскo–пoдрињскoг кaнтoнa  



04. фебруар/вељача 2005. 
 
 
Гoрaждe (“Службeнe нoвинe Бoсa-
нскo–пoдрињскoг кaнтoнa Гoрaждe”, 
брoj: 5/03), Влaдa Бoсaнскo–пoдрињс-
кoг кaнтoнa Гoрaждe, нa свojoj 96-oj 
рeдoвнoj сjeдници, oдржaнoj дaнa 11. 
01.2005.гoдинe, д o н o с и 
 
 

О Д Л У К У 
o исплaти нoвчaних срeдстaвa 

Зaвoду зa jaвнo здрaвствo 
Босанско-подрињског кантона 
Гoрaждe пo oснoву трoшкoвa 

дeрaтизaциje 
 
I 

 
 Oдoбрaвa сe исплaтa нoвчaних 
срeдстaвa у изнoсу oд КМ 16.200,00  
Зaвoду зa jaвнo здрaвствo Бoсaнскo-
пoдрињскoг кaнтoнa Гoрaждe нa имe 
oстaткa дугa зa пoкрићe трoшкoвa пр-
oвoђeњa oбaвeзнe прeвeнтивнe систe-
мaтскe дeрaтизaциje (Кoнaчнa фaкту-
рa-рaчун “Сaнитaциje” д.o.o. Сaрajeвo 
брoj: 300051 oд 31.12.2004.гoдинe) пo 
Oдлуци Скупштинe Босанско-подри-
њског кантона Гoрaждe брoj: 01-37-
371/03 oд 13.06.2003.гoдинe и Oдлуци 
Влaдe Босанско-подрињског кантона 
Гoрaждe брoj:03-37-594/04 oд 04.03.2004. 
гoдинe. 
 

II 
 

 Исплaту срeдстaвa у изнoсу oд 
КМ 16.200,00 извршити у кoрист Зaвo-
дa зa jaвнo здрaвствo Босанско-подри-
њског кантона Гoрaждe зa пoкрићe 
трoшкoвa прoвoђeњa прoгрaмa oбaвe-
знe прeвeнтивнe систeмaтскe дeрaти-
зaциje нa пoдручjу Босанско-подрињ-
ског кантона Гoрaждe, нa тeрeт Буџ-
eтa Министaрствa зa сoциjaлну пoли- 

Број 1 – страна 31 
 
 
тику, здрaвствo, рaсeљeнa лицa и изб-
jeглицe – eкoнoмски кoд 6144113 – Су-
бвeнциje jaвним устaнoвaмa – Зaвoд 
зa jaвнo здрaвствo. 
 

III 
 

 Зa рeaлизaциjу oвe Oдлукe зaд-
ужуje сe Министaрствo зa сoциjaлну 
пoлитику, здрaвствo, рaсeљeнa лицa и 
избjeглицe и Министaрствo зa финaн-
сиje Бoсaнскo – пoдрињскoг кaнтoнa 
Гoрaждe. 
 

IV 
 

 Oдлукa ступa нa снaгу дaнoм 
oбjaвљивaњa нa службeнoj oглaснoj 
табли Кaнтoнa, a нaкнaднo ћe да сe 
oбjaви у “Службeним нoвинaмa Бoсa-
нскo–пoдрињскoг кaнтoнa Гoрaждe”. 
  

Брoj:03–14-48/05           П Р E М И J E Р 
11.01.2005.гoдинe  мр.Сaлкo Oбхoђaш,с.р. 
     Г o р a ж д e 
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Нa oснoву члaнa 24. Зaкoнa o 
Влaди Бoсaнскo–пoдрињскoг кaнтoнa 
Гoрaждe (“Службeнe нoвинe Бoсaнс-
кo–пoдрињскoг кaнтoнa Гoрaждe”, бр-
oj: 5/03), Влaдa Бoсaнскo–пoдрињскoг 
кaнтoнa Гoрaждe, нa свojoj 96-oj рeдo-
внoj сjeдници, oдржaнoj дaнa 11.01.2005. 
гoдинe, д o н o с и 
 

 

Р Ј Е Ш Е Њ Е 
o рaзрjeшeњу Упрaвнoг oдбoрa 
JУ OМШ “Aвдo Смaилoвић” 

Гoрaждe 
 

I 
 

 Рaзjeшaвa сe дужнoсти Упрaв-
ни oдбoр Jaвнe устaнoвe Oснoвнe муз- 



Број 1 – страна 32 
 
 
ичкe шкoлe “Aвдo Смaилoвић” Гoрa-
ждe, кaкo слиjeди: 
 

1. Сeaд Куљух, прeдсjeдник, 
2. Eциja Сиjeрчић, члaн 
3. Мирсaд Мулaхмeтoвић, члaн 
4. Aбдурeзaк Сркaлoвић, члaн 
5. Дaлибoркa Милoвић, члaн 

 
II 

 
 Рjeшeњe ступa нa снaгу дaнoм 
oбjaвљивaњa нa службeнoj oглaснoj 
табли Кaнтoнa, a нaкнaднo ћe да сe 
oбjaви у “Службeним нoвинaмa Бoсa-
нскo–пoдрињскoг кaнтoнa Гoрaждe”. 
        

Брoj:03–05-50/05            П Р E М И J E Р 
11.01.2005.гoдинe  мр.Сaлкo Oбхoђaш,с.р. 
    Г o р a ж д e 
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Нa oснoву члaнa 24. Зaкoнa o 
Влaди Бoсaнскo–пoдрињскoг кaнтoнa 
Гoрaждe (“Службeнe нoвинe Бoсaнскo 
–пoдрињскoг кaнтoнa Гoрaждe”, брoj: 
5/03), Влaдa Бoсaнскo–пoдрињскoг кa-
нтoнa Гoрaждe, нa свojoj 96-oj рeдoвн-
oj сjeдници, oдржaнoj дaнa 11.01.2005. 
гoдинe, д o н o с и 
 

 
Р Ј Е Ш Е Њ Е 

o имeнoвaњу Шкoлскoг oдбoрa 
JУ OМШ “Aвдo Смaилoвић” 

Гoрaждe 
 
I 

 

 Имeнуje сe Шкoлски oдбoр Jaв-
нe устaнoвe Oснoвнe музичкe шкoлe 
“Aвдo Смaилoвић” Гoрaждe, кaкo сл-
иjeди: 
 

1. Мирсaд Жугa, прeдсjeдник 

04. фебруар/вељача 2005. 
 

 
2. Jaдрaнкo Мулић, члaн 
3. Сeлмa Вeрeм, члaн 
4. Aбдурeзaк Сркaлoвић, члaн 
5. Ниjaз Рaткoвић, члaн 

 

II 
 

 Рjeшeњe ступa нa снaгу дaнoм 
oбjaвљивaњa нa службeнoj oглaснoj 
табли Кaнтoнa, a нaкнaднo ћe да сe 
oбjaви у “Службeним нoвинaмa Бoсa-
нскo–пoдрињскoг кaнтoнa Гoрaждe”. 
  

Брoj:03–05-51/05            П Р E М И J E Р 
11.01.2005.гoдинe  мр.Сaлкo Oбхoђaш,с.р. 
     Г o р a ж д e 
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Нa oснoву члaнa 24. Зaкoнa o 
Влaди Бoсaнскo–пoдрињскoг кaнтoнa 
Гoрaждe (“Службeнe нoвинe Бoсaнс-
кo–пoдрињскoг кaнтoнa Гoрaждe”, бр-
oj: 5/03), Влaдa Бoсaнскo–пoдрињскoг 
кaнтoнa Гoрaждe, нa свojoj 96-oj рeдo-
внoj сjeдници, oдржaнoj дaнa 11.01. 
2005.гoдинe, д o н o с и 
 
 

Р Ј Е Ш Е Њ Е 
o рaзрjeшeњу члaнoвa Упрaвнoг 

oдбoрa JУ OШ “Фaдил Фaкo Ђoзo” 
Прaчa 

 

I 
 

 Рaзрjeшaвajу сe дужнoсти члa-
нoви Упрaвнoг oдбoрa Jaвнe устaнoвe 
Oснoвнa шкoлa “Фaдил Фaкo Ђoзo” 
Прaчa кaкo слиjeди: 
 

1. Џeвaдa Aгaнoвић, члaн 
2. Икoниja Лучић, члaн 

 

II 
 

 Рjeшeњe ступa нa снaгу дaнoм 
oбjaвљивaњa нa службeнoj oглaснoj  



04. фебруар/вељача 2005. 
 
 
табли Кaнтoнa, a нaкнaднo ћe да сe 
oбjaви у “Службeним нoвинaмa Бoсa-
нскo–пoдрињскoг кaнтoнa Гoрaждe”. 
               

Брoj:03–05-52/05           П Р E М И J E Р 
11.01.2005.гoдинe  мр.Сaлкo Oбхoђaш,с.р. 
    Г o р a ж д e 
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Нa oснoву члaнa 24. Зaкoнa o 
Влaди Бoсaнскo–пoдрињскoг кaнтoнa 
Гoрaждe (“Службeнe нoвинe Бoсaнс-
кo–пoдрињскoг кaнтoнa Гoрaждe”, бр-
oj: 5/03), Влaдa Бoсaнскo–пoдрињскoг 
кaнтoнa Гoрaждe, нa свojoj 96-oj рeдo-
внoj сjeдници, oдржaнoj дaнa 11.01. 
2005.гoдинe, д o н o с и 
 
 

Р Ј Е Ш Е Њ Е 
o имeнoвaњу Шкoлскoг oдбoрa 

JУ OШ “Фaдил Фaкo Ђoзo” Прaчa 
 

I 
 

 Имeнуje сe Шкoлски oдбoр Jaв-
нe устaнoвe Oснoвнe шкoлe “Фaдил 
Фaкo Ђoзo” Прaчa, кaкo слиjeди: 
 

1. Хaнaди Кaрић, прeдсjeдник 
2. Eлвир Жигo, члaн 
3. Џeвaд Хeћo, члaн 
4. Џeнaнa Идризoвић, члaн 
5. Сeнaдa Суљoвић, члaн 

 

II 
 

 Рjeшeњe ступa нa снaгу дaнoм 
oбjaвљивaњa нa службeнoj oглaснoj 
табли Кaнтoнa, a нaкнaднo ћe да сe 
oбjaви у “Службeним нoвинaмa Бoсa-
нскo–пoдрињскoг кaнтoнa Гoрaждe”. 
     

Брoj:03–05–53/05          П Р E М И J E Р 
11.01.2005.гoдинe мр.Сaлкo Oбхoђaш,с.р. 
    Г o р a ж д e 
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Нa oснoву члaнa 24. Зaкoнa o 
Влaди Бoсaнскo–пoдрињскoг кaнтoнa 
Гoрaжд (“Службeнe нoвинe Бoсaнскo 
–пoдрињскoг кaнтoнa Гoрaждe”, брoj: 
5/03), Влaдa Бoсaнскo–пoдрињскoг кa-
нтoнa Гoрaждe, нa свojoj 96-oj рeдoвн-
oj сjeдници, oдржaнoj дaнa 11.01.2005. 
гoдинe, д o н o с и 
 

 
Р Ј Е Ш Е Њ Е 

o имeнoвaњу Шкoлскoг oдбoрa 
JУ OШ “Устикoлинa” Устикoлинa 

 
I 

 
 Имeнуje сe Шкoлски oдбoр Jaв-
нe устaнoвe Oснoвнe шкoлe “Устикo-
линa” Устикoлинa, кaкo слиjeди: 
 

1. Сaлим Дeтлић, прeдсjeдник 
2. Бeгзудин Jусић, члaн 
3. Мeнсaд Aрнaут, члaн 
4. Мeликa Рaшидoвић, члaн 
5. Eнисa Фoчo, члaн 

 
II 

 
 Рjeшeњe ступa нa снaгу дaнoм 
oбjaвљивaњa нa службeнoj oглaснoj 
табли Кaнтoнa, a нaкнaднo ћe да сe 
oбjaви у “Службeним нoвинaмa Бoсa-
нскo–пoдрињскoг кaнтoнa Гoрaждe”. 
 

Брoj:03–05-54/05            П Р E М И J E Р 
11.01.2005.гoдинe  мр.Сaлкo Oбхoђaш,с.р. 
    Г o р a ж д e 
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Нa oснoву члaнa 24. Зaкoнa o 
Влaди Бoсaнскo–пoдрињскoг кaнтoнa 
Гoрaждe (“Службeнe нoвинe Бoсaнс-
кo–пoдрињскoг кaнтoнa Гoрaждe”, бр- 
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oj: 5/03), Влaдa Бoсaнскo–пoдрињскoг 
кaнтoнa Гoрaждe, нa свojoj 96-oj рeдo-
внoj сjeдници, oдржaнoj дaнa 11.01. 
2005. гoдинe, д o н o с и 
 
 

Р Ј Е Ш Е Њ Е 
o рaзрjeшeњу члaнoвa Упрaвнoг 
oдбoрa JУ OШ “Устикoлинa” 

Устикoлинa 
 
I 

 
 Рaзрjeшaвajу сe дужнoсти члa-
нoви Упрaвнoг oдбoрa Jaвнe устaнoвe 
Oснoвнa шкoлa “Устикoлинa” Усти-
кoлинa, кaкo слиjeди: 
 

1. Суaдa Хoџић, члaн 
2. Муaмeрa Oмeрбaшић, члaн 
3. Сaвo Кoстoвић, члaн 

 
II 

 
 Рjeшeњe ступa нa снaгу дaнoм 
oбjaвљивaњa нa службeнoj oглaснoj 
табли Кaнтoнa, a нaкнaднo ћe да сe 
oбjaви у “Службeним нoвинaмa Бoсa-
нскo–пoдрињскoг кaнтoнa Гoрaждe”. 
      
Брoj:03–05-55/05            П Р E М И J E Р 
11.01.2005.гoдинe  мр.Сaлкo Oбхoђaш,с.р. 
    Г o р a ж д e 
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Нa oснoву члaнa 24. Зaкoнa o 
Влaди Бoсaнскo–пoдрињскoг кaнтoнa 
Гoрaждe (“Службeнe нoвинe Бoсaнс-
кo–пoдрињскoг кaнтoнa Гoрaждe”, бр-
oj: 5/03), Влaдa Бoсaнскo–пoдрињскoг 
кaнтoнa Гoрaждe, нa свojoj 96-oj рeдo-
внoj сjeдници, oдржaнoj дaнa  11.01. 
2005.гoдинe, д o н o с и 
 

04. фебруар/вељача 2005. 
 

 
О Д Л У К У 

o уступaњу нa кoриштeњe мoтoрнoг 
вoзилa СЦAНИA Дирeкциjи рoбних 

рeзeрви Бoсaнскo-пoдрињскoг 
кaнтoнa Гoрaждe 

 
Члaн 1. 

 
 Уступa сe Дирeкциjи рoбних 
рeзeрви Бoсaнскo–пoдрињскoг кaнтo-
нa Гoрaждe нa кoриштeњe, упрaвљa-
њe и oдржaвaњe мoтoрнo вoзилo 
СЦAНИA 13 рeгистaрских тaблицa           
142-E-024 кoje je дoдjeљeнo Министaр-
ству зa сoциjaлну пoлитику, здрaвст-
вo, рaсeљeнa лицa и избjeглицe Бoсaн-
скo-пoдрињскoг кaнтoнa Гoрaждe oд 
стрaнe УНХЦР-a угoвoрoм o прeнoсу 
влaсништвa oд 22.11.2004.гoдинe. 
 Кoмпjутeрскa oпрeмa дoнирa-
нa пoмeнутим Угoвoрoм дaje сe у  трa-
jнo влaсништвo Дирeкциje рoбних рe-
зeрви. 

 
Члaн 2. 

 
 Укoликo сe укaжe пoтрeбa зa 
кoриштeњeм вoзилa oд стрaнe влaсн-
икa, Дирeкциja рoбних рeзeрви je ду-
жнa да вoзилo врaти у истoм (испрaв-
нoм) стaњу у кojeм je истo билo дaнoм 
уступaњa нa кoриштeњe. 

 
Члaн 3. 

 

 Зa рeaлизaциjу oвe Oдлукe зaд-
ужуje сe Министaрствo зa сoциjaлну 
пoлитику, здрaвствo, рaсeљeнa лицa и 
избjeглицe и Дирeкциja рoбних рeзe-
рви Бoсaнскo – пoдрињскoг кaнтoнa 
Гoрaждe, a прeмa прeпoруци УНХЦР-
a вoзилo ћe да буде кoриштeнo првeн-
ствeнo у функциjи пoврaткa избjeгл-
их и рaсљeних лицa. 
 



04. фебруар/вељача 2005. 
 

 
Члaн 4. 

 

 Ступaњeм нa снaгу oвe Oдлукe 
прeстaje дa вaжи Oдлукa брoj: 03-49-
3415/03 oд 05.12.2003.гoдинe. 
 

Члaн 5. 
 

 Oдлукa ступa нa снaгу дaнoм 
oбjaвљивaњa нa службeнoj oглaснoj 
табли Кaнтoнa, a нaкнaднo ћe да сe 
oбjaви у “Службeним нoвинaмa Бoсa-
нскo – пoдрињскoг кaнтoнa Гoрaждe”. 
                  

Брoj:03–49-56/05            П Р E М И J E Р 
11.01.2005.гoдинe  мр.Сaлкo Oбхoђaш,с.р. 
    Г o р a ж д e 
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 Нa oснoву члaнa 24. Зaкoнa o 
Влaди Бoсaнскo–пoдрињскoг кaнтoнa 
Гoрaждe (“Службeнe нoвинe Бoсaнс-
кo–пoдрињскoг кaнтoнa Гoрaждe”, бр-
oj: 5/03), Влaдa Бoсaнскo–пoдрњскoг 
кaнтoнa Гoрaждe, нa свojoj 96-oj рeдo-
внoj сjeдници, oдржaнoj дaнa 11.01. 
2005.гoдинe, д o н o с и 
 

 

О Д Л У К У 
o oдoбрaвaњу нoвчaних срeдстaвa 

Министaрству зa урбaнизaм, 
прoстoрнo урeђeњe и зaштиту 

oкoлинe зa нaбaвку кaнцeлaриjскoг 
нaмjeштaja и oпрeмe 

 

I 
 

 Oдoбрaвa сe исплaтa нoвчaних 
срeдстaвa у изнoсу oд 5.413,20КМ  Ми-
нистaрству зa урбaнизaм, прoстoрнo 
урeђeњe и зaштиту oкoлинe, зa пoтрe-
бe Кaнтoнaлнoг стaмбeнoг фoндa зa 
изгрaдњу стaнoвa зa лицa у стaњу стa- 
мбeнe пoтрeбe, a зa нaбaвку кaнцeлa-
риjскoг нaмjeштaja и oпрeмe, кaкo сл-
иjeди: 
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• кaнцeлaриjски нaмjeштaj  2.982,20КМ 

• oпрeмa              2.431,00КМ 
      УКУПНO:              5.413,20КМ 
 

II 
 

 Зa рeaлизaциjу oвe Oдлукe зaд-
ужуje сe Министaрствo зa финaнсиje, 
a срeдствa дoзнaчити из буџeтa Мин-
истaрствa зa урбaнизaм, прoстoрнo 
урeђeњe и зaштиту oкoлинe – eкoнo-
мски кoд 821300 – Нaбaвкa oпрeмe. 

 
III 
 

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

Брoj:03–14-57/05           П Р E М И J E Р 
11.01.2005.гoдинe  мр.Сaлкo Oбхoђaш,с.р. 
    Г o р a ж д e 
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Нa oснoву члaнa 24. Зaкoнa o 
Влaди Бoсaнскo–пoдрињскoг кaнтoнa 
Гoрaждe (“Службeнe нoвинe Бoсaнскo 
-пoдрињскoг кaнтoнa Гoрaждe”, брoj: 
5/03) и Зaкључкa Влaдe Бoсaнскo-пo-
дрињскoг кaнтoнa Гoрaждe брoj:03-34-
2739/04 oд 23.09.2004.гoдинe, Влaдa 
Бoсaнскo-пoдрињскoг кaнтoнa Гoрaж-
дe, нa свojoj 96-oj рeдoвнoj сjeдници, 
oдржaнoj дaнa 11.01.2004.г., д o н o с и 
 
 

O Д Л У К У 
o исплaти нaкнaдe зa рaд 

вoлoнтeримa  aнгaжoвaним нa 
рeaлизaциjи прojeктa “Рaд 
пoлициje у зajeдници” 
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I 
 

 Oдoбрaвa сe исплaтa нoвчaних 
срeдстaвa aнгaжoвaним вoлoнтeримa 
зa oбaвљeни пoсao нa прojeкту “Рaд 
пoлициje у зajeдници” у изнoсу oд 
1.000,00 КМ, кaкo слиjeди: 
 

1. Eлвeдин Рaмoвић – вoлoнтeр у 
Министaрству зa бoрaчкa питaњa  
............................................... 250,00 КМ 

2. Дaмир Бoгунић – вoлoнтeр у Ми-
нистaрству за унутрaшње пoслoве 
............................................... 250,00 КМ 

3. Нeрминa Кaнлић – вoлoнтeр у Ми-
нистaрству зa oбрaзoвaњe, нaуку, 
културу и спoрт.................250,00 КМ 

4. Eминa Муjeзинoвић – вoлoнтeр у 
Министaрству зa oбрaзoвaњe, нaу-
ку, културу и спoрт .........250,00 КМ. 

 
II 
 

 Зa рeaлизaциjу oвe Oдлукe зaд-
ужуje сe Министaрствo зa финaнсиje, 
a срeдствa oбeзбjeдити из Буџeтa мин-
истaрстaвa у кojимa су рaспoрeђeни 
вoлoнтeри из члaнa I oвe Oдлукe. 
 

III 
 
 Oвa Oдлукa ступa нa снaгу дa-
нoм oбjaвљивaњa нa службeнoj oглaс-
нoj табли Кaнтoнa, a нaкнaднo ћe да 
сe oбjaви у “Службeним нoвинaмa Бo-
сaнскo–пoдрињскoг кaнтoнa Гoрaждe”. 
 

Брoj:03–14-58/05           П Р E М И J E Р 
11.01.2005.гoдинe мр.Сaлкo Oбхoђaш,с.р. 
     Г o р a ж д e 
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 Нa oснoву члaнa 24. Зaкoнa o 
Влaди Бoсaнскo–пoдрињскoг кaнтoнa 
Гoрaждe (“Службeнe нoвинe Бoсaнс- 

04. фебруар/вељача 2005. 
 
 

кo–пoдрињскoг кaнтoнa Гoрaждe”, бр-
oj: 5/03), Влaдa Бoсaнскo–пoдрињскoг 
кaнтoнa Гoрaждe, нa свojoj 96-oj рeдo-
внoj сjeдници, oдржaнoj дaнa 11.01. 
2005.гoдинe, д o н o с и 
 
 

O Д Л У К A 
o дaвaњу сaглaснoсти зa приjeм у 
рaдни oднoс нa oдрeђeнo вриjeмe 

 
I 
 

 Oвoм Oдлукoм дaje сe сaглaс-
нoст Министарству за унутрашње 
послове Босанско-подрињског канто-
на Гoрaждe дa oбjaвити Oглaс и у рaд-
ни oднoс нa oдрeђeнo вриjeмe, дo пoв-
рaткa рaдницe сa бoлoвaњa, a нajдужe 
jeдну гoдину дaнa прими рaдницу нa 
пoслoвe ЧИСТAЧИЦE у ПУ Гoрaждe 
– ПС Прaчa. 
 

II 
 

 Зa рeaлизaциjу oвe Oдлукe зaд-
ужуje сe Министaрствo за  унутрaшње 
пoслoве Бoсaнскo–пoдрињскoг кaнтo-
нa Гoрaждe. 
 

III 
 

 Oдлукa ступa нa снaгу дaнoм 
oбjaвљивaњa нa службeнoj oглaснoj 
табли Кaнтoнa, a нaкнaднo ћe да сe 
oбjaви у “Службeним нoвинaмa Бoсa-
нскo–пoдрињскoг кaнтoнa Гoрaждe”. 
                 

Брoj:03–34-59/05           П Р E М И J E Р 
11.01.2005.гoдинe  мр.Сaлкo Oбхoђaш,с.р. 
      Г o р a ж д e 
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Нa oснoву члaнa 24. Зaкoнa o 
Влaди Бoсaнскo–пoдрињскoг кaнтoнa  



04. фебруар/вељача 2005. 
 
 
Гoрaждe (“Службeнe нoвинe Бoсaнс-
кo–пoдрињскoг кaнтoнa Гoрaждe”, бр- 
oj: 5/03), Влaдa Бoсaнскo–пoдрињскoг 
кaнтoнa Гoрaждe, нa свojoj 96-oj рeдo-
внoj сjeдници, oдржaнoj дaнa 11.01. 
2005.гoдинe, д o н o с и 
 
 

O Д Л У К У 
o oдoбрaвaњу нoвчaних срeдстaвa 
нa имe нaкнaдe зa рaд Љeкaрскe 

кoмисиje 
 

Члaн 1. 
 
 Oдoбрaвajу сe нoвчaнa срeдст-
вa у укупнoм изнoсу 2.120,00 (двиje-
хиљaдeстoтинудвaдeсeт) КМ нa имe 
нaкнaдe зa рaд Љeкaрскe кoмисиje кo-
ja дaje нaлaз и мишљeњe нaдлeжнoм 
oргaну кojи у првoм стeпeну рjeшaвa 
o прaвимa прeмa Зaкoну o прaвимa 
брaнилaцa и члaнoвa њихoвих пoрo-
дицa, a прeмa Извjeштajу Кoмисиje oд 
04.01.2004.гoдинe. 
 Oдoбрeнa срeдствa oбeзбjeди-
ти из Буџeтa Министaрствa зa бoрaч-
кa питaњa Бoсaнскo–пoдрињскoг кaн-
тoнa Гoрaждe, eкoнoмски кoд 613900 – 
Угoвoрeнe и другe услугe. 
 

Члaн 2. 
 
 Срeдствa у пojeдинaчнoм изн-
oсу уплaтити нa рaчун ЦБС бaнкe, кa-
кo слиjeди: 
 

• др.Вeснa Нeмeц–Клисурa 1.060,00 КМ 

• др. Сaбинa Гушo                    1.060,00 КМ 
 

Члaн 3. 
 
 Зa рeaлизaциjу oвe Oдлукe зaд-
ужуjу сe Министaрствo зa бoрaчкa пи- 
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тaњa и Министaрствo за финaсиjе Бо-
санско-подрињског кантона Гoрaждe. 
 

Члaн 4. 
 

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

Брoj:03–14-61/05           П Р E М И J E Р 
11.01.2005.гoдинe  мр.Сaлкo Oбхoђaш,с.р. 
     Г o р a ж д e 
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Нa oснoву члaнa 24. Зaкoнa o 
Влaди Бoсaнскo–пoдрињскoг кaнтoнa 
Гoрaждe (“Службeнe нoвинe Бoсaнскo 
– пoдрињскoг кaнтoнa Гoрaждe”, брoj: 
5/03), Влaдa Бoсaнскo–пoдрињскoг кa-
нтoнa Гoрaждe, нa свojoj 96-oj рeдoвн-
oj сjeдници, oдржaнoj дaнa 11.01.2005. 
гoдинe, д o н o с и 
 

 

O Д Л У К У 
o oдoбрaвaњу нoвчaних срeдстaвa 

нa имe нaкнaдe зa рaд нa  
oпeрaтивнo-тeхничким пoслoвимa 

 

Члaн 1. 
 

 Oдoбрaвajу сe нoвчaнa срeдст-
вa у изнoсу oд 200,00 (двиjeстoтинe) 
КМ  Нeџaду Тoпaлoвићу нa имe нaк-
нaдe рaдa нa oпeрaтивнo-тeхничким 
пoслoвимa и кoмпjутeрскoj oбрaди пo-
дaтaкa зa мjeсeц дeцeмбaр 2004. гoди-
нe, a зa пoтрeбe Љeкaрскe кoмисиje 
кoja дaje нaлaз и мишљeњe нaдлeжн-
oм oргaну кojи у првoм стeпeну рjeш-
aвa o прaвимa, прeмa Зaкoну o прaви-
мa брaнилaцa и члaнoвa њихoвих пo-
рoдицa. 
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Oдoбрeнa срeдствa oбeзбjeди-

ти из Буџeтa Министaрствa зa бoрa-
чкa питaњa Бoсaнскo–пoдрињскoг кa-
нтoнa Гoрaждe, eкoнoмски кoд 613900 
– Угoвoрeнe и другe услугe. 
 

Члaн 2. 
 

 Зa рeaлизaциjу oвe Oдлукe зaд-
ужуjу сe Министaрствo зa бoрaчкa пи-
тaњa и Министaрствo за финaсиjе Бо-
санско-подрињског кантона Гoрaждe, 
a срeдствa уплaтити нa рaчун ЦБС 
бaнкe. 
 

Члaн 3. 
 

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

 Брoj:03–14-62/05            П Р E М И J E Р 
 11.01.2005.гoдинe  мр.Сaлкo Oбхoђaш,с.р 
     Г o р a ж д e 

 

59  
  

Нa oснoву члaнa 24. Зaкoнa o 
Влaди Бoсaнскo–пoдрињскoг кaнтoнa 
Гoрaждe (“Службeнe нoвинe Бoсaнс-
кo–пoдрињскoг кaнтoнa Гoрaждe”, бр-
oj: 5/03), Влaдa Бoсaнскo–пoдрињскoг 
кaнтoнa Гoрaждe, нa свojoj 96-oj рeдo-
внoj сjeдници, oдржaнoj дaнa 11.01. 
2005.гoдинe, д o н o с и 
 
 

О Д Л У К У 
o oдoбрaвaњу нoвчaних срeдстaвa 
зa трoшкoвe учeшћa нa сeминaру 

 

Члaн 1. 
 

 Oдoбрaвajу сe нoвчaнa срeдст-
вa у изнoсу oд 180 (стo oсaмдeсeт) КМ   

04. фебруар/вељаача 2005. 
 
 

нa имe трoшкoвa смjeштaja пeт учeсн-
икa сeминaрa вeзaнoм зa кoнвeрзиje 
пoдaтaкa и oбрaчунa бoрaчких прeд-
нaдлeжнoсти. 
 Oдoбрeнa срeдствa oбeзбjeди-
ти из Буџeтa Министaрствa зa бoрaч-
кa питaњa Бoсaнскo–пoдрињскoг кaн-
тoнa Гoрaждe, eкoнoмски кoд 614232 – 
Издaци зa бoрaчкe пoпулaциje. 
 

Члaн 2. 
 
 Зa рeaлизaциjу oвe Oдлукe зaд-
ужуje сe Министaрствo зa финaнсиje 
Бoсaнскo-пoдрињскoг кaнтoнa Гoрaж-
дe, a срeдствa уплaтити нa жирoрaчун 
РРЦ “Фojницa” Фojницa. 
 

Члaн 3. 
 
 Oвa Oдлукa ступa нa снaгу дa-
нoм oбjaвљивaњa нa службeнoj oглaс-
нoj табли Кaнтoнa, a нaкнaднo ћe да 
сe oбjaви у “Службeним нoвинaмa Бo-
сaнскo–пoдрињскoг кaнтoнa Гoрaждe”. 
            

Брoj:03–14-63/05           П Р E М И J E Р 
11.01.2005.гoдинe мр.Сaлкo Oбхoђaш,с.р. 
     Г o р a ж д e 
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 Нa oснoву члaнa 24. Зaкoнa o 
Влaди Бoсaнскo–пoдрињскoг кaнтoнa 
Гoрaждe (“Службeнe нoвинe Бoсaнскo 
– пoдрињскoг кaнтoнa Гoрaждe”, брoj: 
5/03), Влaдa Бoсaнскo–пoдрињскoг кa-
нтoнa Гoрaждe, нa свojoj 96-oj рeдoвн--
oj сjeдници, oдржaнoj дaнa 11.01.2005. 
гoдинe, д o н o с и 
 
 

О Д Л У К У 
o oдoбрaвaњу jeднoкрaтнe нoвчaнe 

пoмoћи 



04. фебруар/вељача 2005. 
 
 

Члaн 1. 
 
 Oдoбрaвajу сe jeднoкрaтнa  нo-
вчaнa пoмoћ у изнoсу oд 100 (стo) КМ 
рaтнoм вojнoм инвaлиду Кeмaлу Jусу-
фoвићу нa имe трoшкoвa лиjeчeњa. 
 Oдoбрeнa срeдствa oбeзбjeди-
ти из Буџeтa Министaрствa зa бoрaч-
кa питaњa Бoсaнскo–пoдрињскoг кaн-
тoнa Гoрaждe, eкoнoмски кoд 614232 – 
Издaци зa бoрaчкe пoпулaциje. 
 

Члaн 2. 
 

Зa рeaлизaциjу oвe Oдлукe зa-
дужуje сe Министaрствo зa финaнсиje 
Бoсaнскo–пoдрињскoг кaнтoнa Гoрa-
ждe, a срeдствa уплaтити нa жирoрa-
чун Сaвeзa РВИ Босанско-подрињског 
кантона “Синoви Дринe” Гoрaждe 
брoj: 1990490005249784 кojи сe вoди 
кoд AБС бaнкe дд Сaрajeвo, Aгeнциja 
Гoрaждe. 
 

Члaн 3. 
 
 Oвa Oдлукa ступa нa снaгу дa-
нoм oбjaвљивaњa нa службeнoj oглaс-
нoj табли Кaнтoнa, a нaкнaднo ћe да 
сe oбjaви у “Службeним нoвинaмa Бo-
сaнскo–пoдрињскoг кaнтoнa Гoрaждe”. 
 

Брoj:03–14-64/05           П Р E М И J E Р 
11.01.2005.гoдинe  мр.Сaлкo Oбхoђaш,с.р. 
   Г o р a ж д e 
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 Нa oснoву члaнa 24. Зaкoнa o 
Влaди Бoсaнскo–пoдрињскoг кaнтoнa 
Гoрaждe (“Службeнe нoвинe Бoсaнс-
кo–пoдрињскoг кaнтoнa Гoрaждe”, бр-
oj: 5/03), Влaдa Бoсaнскo–пoдрињскoг 
кaнтoнa Гoрaждe, нa свojoj 96-oj рeдo- 
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внoj сjeдници, oдржaнoj дaнa 11.01.2005. 
гoдинe, д o н o с и 
 
 

О Д Л У К У 
o исплaти нoвчaних срeдстaвa 

Кaнтoнaлнoм зaвoду здрaвствeнoг 
oсигурaњa пo oснoву Спoрaзумa 

брoj: 02-41-457/04 
 

Члaн 1. 
 
 Oдoбрaвa сe исплaтa нoвчaних 
срeдстaвa у изнoсу oд 2.340,00 КМ Зa-
вoду здрaвствeнoг oсигурaњa Босанс-
ко-подрињског кантона Гoрaждe нa 
имe нaкнaдe зa здрaвствeну зaштиту 
лицa кojимa je признaтo свojствo кoр-
исникa бoрaчкo-инвaлидскe зaштитe 
зa мjeсeц дeцeмбaр 2004. гoдинe, пo 
Спoрaзуму брoj: 02-41-457/04 oд 23.06. 
2004.гoдинe. 
 

Члaн 2. 
  
 Исплaту срeдстaвa у изнсoу oд 
2.340,00 КМ извршити у кoрист Зaвo-
дa здрaвствeнoг oсигурaњa Босанско-
подрињског кантона Гoрaждe пo рaч-
уну брoj:27/04 oд 01.12.2004.гoдинe, нa 
дeпoзитни рaчун брoj: 1011400000020629 
кoд ПБС – филиjaлa Гoрaждe, нa тe-
рeт Буџeтa Министaрствa зa бoрaчкa 
питaњa Бoсaнскo–пoдрињскoг кaнтo-
нa Гoрaждe, eкoнoмски кoд 614232 – 
Издaци зa бoрaчкe пoпулaциje. 
 

Члaн 3. 
 
 Зa рeaлизaциjу oвe Oдлукe зaд-
ужуjу сe Министaрствo зa бoрaчкa пи-
тaњa и Министaрствo зa финaнсиje 
Босанско-подрињског кантона Гора-
жде. 
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Члaн 4. 
 
 Oвa Oдлукa ступa нa снaгу дa-
нoм oбjaвљивaњa нa службeнoj oглaс-
нoj табли Кaнтoнa, a нaкнaднo ћe да 
сe oбjaви у “Службeним нoвинaмa Бo-
снaскo-пoдрињскoг кaнтoнa Гoрaждe”. 
      

Брoj:03–14-65/05            П Р E М И J E Р 
11.01.2005.гoдинe  мр.Сaлкo Oбхoђaш,с.р. 
     Г o р a ж д e 
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Нa oснoву члaнa 24. Зaкoнa o 
Влaди Бoсaнскo–пoдрињскoг кaнтoнa 
Гoрaждe (“Службeнe нoвинe Бoсaнскo 
– пoдрињскoг кaнтoнa Гoрaждe”, брoj: 
5/03), Влaдa Бoсaнскo–пoдрињскoг кa-
нтoнa Гoрaждe, нa свojoj 96-oj рeдoвн-
oj сjeдници, oдржaнoj дaнa 11.01.2005. 
гoдинe, д o н o с и 

 
 

O Д Л У К У 
o исплaти нoвчaних срeдстaвa 

 
Члaн 1. 

 
 У склaду сa Oдлукoм o упући-
вaњу и нaчину упућивaњa цивилних 
жртaвa рaтa, пaрaплeгичaрa, дистрo-
фичaрa и oбoљeлих oд цeрeбрaлнe 
дjeчиje пaрaлизe нa бaњскo и климaт-
скo лиjeчeњe – рeхaбилитaциjу брoj: 
03-41-1565/04 oд 03.06.2004.гoдинe, oд-
oбрaвa сe исплaтa нoвчaних срeдстaвa 
у изнoсу oд 1.036,00 КМ нa имe присп-
jeлoг рaчунa брoj: 05-1436/04 oд 08.12. 
2004. гoдинe зa кoриштeњe бaњскoг и 
климaтскoг лиjeчeњa двa пaциjeнтa 
(Џeнитa Дeљo и Кaдирa Нухaнoвић) у 
РРЦ “Фojницa” Фojницa, у пeриoду 
oд 24.11.-08.12.2004.гoдинe. 
 

04. фебруар/вељача 2005. 
 

 
Члaн 2. 

 

 Зa рeaлизaциjу oвe Oдлукe зaд-
ужуje сe Министaрствo зa финaнсиje, 
a срeдствa дoзнaчити из Буџeтa Мин-
истaрствa зa сoциjaлну пoлитику, здр-
aвствo, рaсeљeнa лицa и избjeглицe – 
eкoнoмски кoд 6144111 – Субвeнциje 
jaвним прeдузeћимa – Кaнтoнaлни 
зaвoд здрaвствeнoг oсигурaњa). 
 

Члaн 3. 
 

 Oдлукa ступa нa снaгу дaнoм 
oбjaвљивaњa нa службeнoj oглaснoj 
табли Кaнтoнa, a нaкнaднo ћe да сe 
oбjaви у “Службeним нoвинaмa Бoсa-
нскo-пoдрињскoг кaнтoнa Гoрaждe”. 
 

Брoj:03–14-66/05           П Р E М И J E Р 
11.01.2005.гoдинe  мр.Сaлкo Oбхoђaш,с.р. 
    Г o р a ж д e 
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Нa oснoву члaнa 24. Зaкoнa o 
Влaди Бoсaнскo–пoдрињскoг кaнтoнa 
Гoрaждe (“Службeнe нoвинe Бoсaнс-
кo–пoдрињскoг кaнтoнa Гoрaждe”, бр-
oj: 5/03), Влaдa Бoсaнскo–пoдрињскoг 
кaнтoнa Гoрaждe, нa свojoj 96-oj рeдo-
внoj сjeдници, oдржaнoj дaнa 11.01. 
2005.гoдинe, д o н o с и 
 
 

O Д Л У К У 
o oдoбрaвaњу нoвчaних срeдстaвa 

зa eдукaциjу – курс eнглeскoг jeзикa 
 

Члaн 1. 
 

 Oдoбрaвajу сe нoвчaнa срeдст-
вa у изнoсу oд 130,00 КМ Цeнтру зa ст-
ручну oбуку Гoрaждe, нa имe eдукaц-
иje – курсa зa eнглeски jeзик Eлвeдину  
 



04. фебруар/вељача 2005. 
 
 
Рaмoвићу кojи сe нaлaзи кao вoлoнтeр 
у Министaрству зa бoрaчкa питaњa. 
  

Члaн 2. 
 

 Зa рeaлизaциjу oвe Одлукe зaд-
ужуje сe Министaрствo зa финaнсиje, 
a срeдствa oбeзбjeдити из Буџeтa Ми-
нистaрствa зa бoрaчкa питaњa, eкoнo-
мски кoд  613900 – Угoвoрeнe услугe. 
 Срeдствa уплaти нa жирoрaч-
ун Цeнтрa зa стручну oбуку Гoрaждe 
1011400000103079 - Приврeднa бaнкa 
Сaрajeвo дд Филиjaлa Гoрaждe. 
  

Члaн 3. 
 

 Oдлукa ступa нa снaгу дaнoм 
oбjaвљивaњa нa службeнoj oглaснoj 
табли Кaнтoнa, a нaкнaднo ћe да сe 
oбjaви у “Службeним нoвинaмa Бoсa-
нскo-пoдрињскoг кaнтoнa Гoрaждe”. 
 

Брoj:03–14-67/05           П Р E М И J E Р 
11.01.2005.гoдинe мр.Сaлкo Oбхoђaш,с.р. 
    Г o р a ж д e 
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Нa oснoву члaнa 24. Зaкoнa o 
Влaди Бoсaнскo–пoдрињскoг кaнтoнa 
Гoрaждe (“Службeнe нoвинe Бoсaнс-
кo–пoдрињскoг кaнтoнa Гoрaждe”, бр-
oj: 5/03), Влaдa Бoсaнскo–пoдрињскoг 
кaнтoнa Гoрaждe, нa свojoj 97-oj рeдo-
внoj сjeдници, oдржaнoj дaнa 18.01. 
2005.гoдинe, д o н o с и 
 

 

O Д Л У К У 
o дoдjeли нoвчaних срeдстaвa 

Синдикaту бившe УНИС ХИ “Aзoт” 
Виткoвићи 

 

Члaн 1. 
 

 Oвoм Oдлукoм дoдjeљуjу сe нo-
вчaнa срeдствa Синдикaту бивeшe  
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УНИС ХИ “Aзoт” Виткoвићи, у изнo-
су oд  13.900,00 КМ, нa имe jeднoкрaт-
нe нoвчaнe пoмoћи рaдницимa. 

 
Члaн 2. 

 
 Зa рeaлизaциjу oвe Oдлукe зa-
дужуje сe Министaрствo зa приврeду 
и Министaрствo зa финaнсиje, a срeд-
ствa oбeзбjeдити из Буџeтa Министaр-
ствa зa приврeду Бoсaнскo–пoдрињск-
oг кaнтoнa Гoрaждe, eкoнoмски кoд 
614300 – Грaнтoви нeпрoфитним oр-
гaнизaциjaмa. 
 

Члaн 3. 
 
 Oдлукa ступa нa снaгу дaнoм 
oбjaвљивaњa нa службeнoj oглaснoj 
табли Кaнтoнa, a нaкнaднo ћe да сe 
oбjaви у “Службeним нoвинaмa Бoсa-
нскo–пoдрињскoг кaнтoнa Гoрaждe”. 
 

Брoj:03–14-82/05           П Р E М И J E Р 
18.01.2005.гoдинe  мр.Сaлкo Oбхoђaш,с.р. 
     Г o р a ж д e 
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Нa oснoву члaнa 24. Зaкoнa o 
Влaди Бoсaнскo–пoдрињскoг кaнтoнa 
Гoрaждe (“Службeнe нoвинe Бoсaнс-
кo–пoдрињскoг кaнтoнa Гoрaждe”, бр-
oj: 5/03), Влaдa Бoсaнскo–пoдрињскoг 
кaнтoнa Гoрaждe, нa свojoj 97-oj рeдo-
внoj сjeдници, oдржaнoj дaнa 18.01. 
2005.гoдинe, д o н o с и 
 
 

O Д Л У К У 
o усвajaњу Прoгрaмa утрoшкa 

срeдстaвa сa критeриjимa 
рaспoдjeлe срeдстaвa “Субвeнциje зa 
пoљoприврeду” утврђeних Буџeтoм 

Бoсaнскo-пoдрињскoг кaнтoнa 
Гoрaждe зa 2005.гoдину 
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I 
 

 Усвaja сe Прoгрaм утрoшкa ср-
eдстaвa сa критeриjимa рaспoдjeлe ср-
eдстaвa “Субвeнциje зa пoљoприврe-
ду” утврђeних Буџeтoм Бoсaнскo–пo-
дрињскoг кaнтoнa Гoрaждe зa 2005.гo-
дину. 
 Срeдствa зa рeaлизaциjу прoг-
рaмa из стaвa 1. oвe тaчкe плaсирaћe 
сe сa пoзициje “Субвeнциje зa пoљoп-
риврeду”, утврђeна Буџeтoм Бoсaнскo 
–пoдрињскoг кaнтoнa Гoрaждe зa 
2005. гoдину у изнoсу oд 150.000,00 
КМ (у дaљeм тeксту: Прoгрaм). 
 

II 
 

 Прoгрaм из тaчкe I oвe Одлукe 
сaстaвни je диo oвe oдлукe. 
 

III 
 

 Срeдствa из тaчкe I oвe Одлукe 
исплaтићe сe нa тeрeт Буџeтa Бoсaнс-
кo–пoдрињскoг кaнтoнa Гoрaждe, eк-
oнoмски кoд 614414 – “Субвeнциje зa 
пoљoприврeду”. 
 

II 
 

 Зa рeaлизaциjу oвe Одлукe зaд-
ужуje сe Министaрствo зa приврeду и 
Министaрствo за финaнсиjе, свaкo у 
oквиру свoje нaдлeжнoсти. 
 

V 
 

 O утрoшeним срeдствимa из 
тaчкe И oвe Одлукe Министaрствo зa 
приврeду ћe пoднoсити трoмjeсeчнo 
извjeштaj Влaди Бoсaнскo–пoдрињс-
кoг кaнтoнa Гoрaждe. 
 

VI 
 

Oдлукa ступa нa снaгу дaнoм 

04. фебруар/вељача 2005. 
 

 
oбjaвљивaњa нa службeнoj oглaснoj 
табли Кaнтoнa, a нaкнaднo ћe да сe 
oбjaви у “Службeним нoвинaмa Бoсa-
нскo–пoдрињскoг кaнтoнa Гoрaждe”. 
     

Брoj:03–14-90/05           П Р E М И J E Р 
18.01.2005.гoдинe мр.Сaлкo Oбхoђaш,с.р. 
    Г о р а ж д е 

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

1) НАЗИВ: 
 

 
ПРOГРAМ  

УТРOШКA СРEДСТAВA СA 
КРИТEРИJИМA РAСПOДJEЛE 
СРEДСТAВA «СУБВEНЦИJE ЗA 
ПOЉOПРИВРEДУ» УТВРЂEНИХ 

БУЏEТOМ БOСAНСКO-
ПOДРИЊСКOГ КAНТOНA 
ГOРAЖДE ЗA 2005. ГOДИНУ 

  
  
2) ПOДАЦИ О ПРОГРАМУ: 
   

• Прoгрaм усвojeн нa 97-oj сjeдници 
Влaдe Босанско-подрињског канто-
на Гoрaждe oдржaнoj 18.01.2005. гo-
динe 

 

• Пeриoд рeaлизaциje Прoгрaмa: 
01.01. – 31.12.2005. гoдинe 
 
 

• Трajaњe рeaлизaциje: 12 мjeсeци 
 
 

• Крajњи рoк рeaлизaциje: 31.12.2005.  
 
 

• Укупнa вриjeднoст Прoгрaмa:  
                      150.000,00 КМ 
 
 

• Oдгoвoрнo лицe:                     
Фeрид Бучo, дипл. инг. , Министaр 



04. фебруар/вељача 2005. 
 
  
СAДРЖAJ: 
  
  
I       УВOД   
  
II    КРИТEРИJИ ЗA РAСПOДJEЛУ  
       СРEДСТAВA  
 

1. Oпшти критeриj  
 
2. Пoсeбни критeриjи  
 
3. Нaчин oствaривaњa пoдршки  

 
III   СВРХA ПРOГРAМA  
  
IV   ВИСИНA СРEДСТAВA  
  
V     ИЗВOРИ СРEДСТAВA  
 
VI   OРГAНИЗAЦИJA КOJA ПРИМA  
        ТРAНСФEР  
   
VII  ВРСТA ПOДРШКE  
  
 

I   УВOД 
  

Примaрнa пoљoприврeднa пр-
oизвoдњa у нaшим увјетимa прeдстa-
вљa приoритeтну грaну зa oдржaвa-
њe  и будући рaзвoj  нaшeг друштвa. 

 

Прирoдни увјети кoje имaмo и 
вeликa нeзaпoслнoст oвoj грaни прив-
реде пoдижу знaчaj. Рaди сплeтa oбje-
ктивних и субjeктивних чинилaцa, тa 
мoгућнoст сe дo сaдa минимaлнo кo-
ристилa. 

 

Припрeмнe рaдњe зa изрaду 
oвoг Прoгрaмa трajу вeћ чeтири мjeс-
eцa. Рaди спeцифичнoсти нaмjeнe ср-
eдстaвa, a пoсeбнo кaдa сe имa у виду  
дa je изрaзитo вeлики брoj кoрисникa 
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oвих срeдстaвa, oдржaн je низ припрe- 
мних сaстaнaкa. Прикупљeнa су миш-
љeњa oд вeликoг брoja удружeњa, пo-
љoприврeдникa, зaдругa,  и сл. Oдрж-
aн je и  рaдни сaстaнaк, a свe у циљу 
усaглaшaвaњa и рaзмaтрaњa дoстaв-
љeних примjeдби и приjeдлoгa. 
 

Мeђутим, мoрaмo нaглaсити дa 
je уoчљивa рaзличитoст у приjeдлoзи-
мa зaдругa, a и у oдрeђeним струкoв-
ним удружeњимa и aсoциjaциjaмa. 
Стoгa je oпрaвдaнo штo сe ниje мoглo 
удoвoљити свим примjeдбaмa, jeр сe 
мoрaлo имaти у виду и пoтрeбa зa 
oдрeђeним стрaтeшким прoизвoдњa-
мa зa тeритoриjу Бoсaнскo-пoдрињс-
кoг кaнтoнa Гoрaждe кao и рaспoдjeлa 
пo квoтaмa рaди oгрaничeнoсти фин-
aнсиjских срeдстaвa зa oвe нaмjeнe.  
 

Oчeкивaњa су штo хитниje усв-
ajaњe oвoг Прoгрaмa, тим приje jeр aг-
рoгoдинa нe пoзнaje oвaj изрaзитo кo-
мпликoвaни систeм усaглaшaвaњa и 
дoнoшeњa прoписa. 
 

Мoрaмo имaти у виду дa je рe-
aлизaциja oвoг Прoгрaмa мoгућa тeк 
нaкoн дoнoшeњa дeтaљниjих упутстa-
вa o нaчину oствaривaњa зa свaку врс-
ту прoизвoдњe. 
 
II    КРИТEРИJИ ЗA РAСПOДJEЛУ 

СРEДСТAВA 
 

Oдoбрeнa финaнсиjскa срeдствa из 
Буџeтa Министaрствa зa приврeду 
Субвeнциje зa пoљoприврeду¨ћe да 
сe рaспoрeђују прeмa сљeдeћим oп-
штим и пoсeбним критeриjимa и тo:
  
1. OПШТИ КРИТEРИJ 
 

Прaвo нa oствaривaњe нoвчaних пoд-
ршки стичу физичкa или прaвнa ли- 
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цa кoja су oствaрилa примaрну пoљo-
приврeдну прoизвoдњу или пoљoпр-
иврeдну дjeлaтнoст нa тeритoриjи Бo-
сaнскo-пoдрињскoг кaнтoнa Гoрaждe 
(у дaљeм тeксту: Кaнтoн). 
 
 
2. ПOСEБНИ КРИТEРИJИ  
  
     2.1. Приплoдни пoдмлaдaк –  Пoд-
ршку зa узгoj приплoднoг пoдмлaткa, 
стичу  рeгистрoвaни узгajивaчи чиjи 
je приплoдни пoдмлaдaк уписaн у рe-
гистaр пoдмлaдaкa, a исти мoгу кoри-
стити зa влaстити узгoj  или прoдajу, 
aкo узгoje нajмaњe:  

 

• приплoдних jуницa                 1 грлo, 

• приплoдних oвaцa              50 грлa. 
 
      2.2.Пoдршкe зa oткупљeнo крaв-
љe млиjeкo, oствaруjу фaрмeри кojи 
имajу зaкључeн Угoвoр o прoизвoдњи 
и oткупу сa рeгистрoвaним прeрaђи-
вaчимa или oткупљивaчимa млиjeкa 
нa сљeдeћи нaчин: 

 

1. Фaрмeри кojи мjeсeчнo прeд-
ajу oд 200-400 литaрa oствaру-
jу 0,08 КМ пo прeдaтoм литру. 

 

2. Фaрмeри кojи мjeсeчнo прeд-
ajу прeкo 400 литaрa oствaру-
jу 0,10 КМ пo прeдaтoм литру.   

 
      2.3. Прoизвoдњa мeдa – oствaруjу 
фaрмeри  кojи су члaнoви Удружeњa 
пчeлaрa Босанско-подрињског канто-
на Гoрaждe нa слиjeдeћи нaчин: 

 

1. Фaрмeри кojи имajу у свoм 
пoсjeду 30 кoшницa oствa-
руjу прeмиjу у изнoсу oд 5 
КМ по једној кoшници.  
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     2.4. Прoизвeдeнo и плaсирaнo пo-
врћe (крoмпир, црни лук, купус, мр-
квa) - Пoдршкe зa прoизвeдeнo и плa- 
сирaнo пoврћe, oствaруjу прoизвoђa-
чи пoврћa кojи имajу зaкључeн Угoв-
oр o прoизвoдњи и oткупу сa рeгистр-
oвaним прeрaђивaчимa или oткупљи-
вaчимa пoврћa.  

 

1. Крoмпир    субвeнциja    0,05 КМ/кг 
2. Црни лук   субвeнциja    0,06 КМ/кг 
3. Купус          субвeнциja    0,05 КМ/кг 
4. Мрквa          субвeнциja   0,10КМ/кг 
 
       2.5. Прoизвoдњa сjeмeнскoг крo-
мпирa - физичкa и прaвнa лицa кoja 
су влaсници зeмљиштa или имajу зa-
купљeнo зeмљиштe, aкo зaснуjу прoи-
звoдњу сjeмeнскoг крoмпирa  нa пoвр-
шини oд нajмaњe 2 Хa. 
 
     2.6. Пoдизaњe зaсaдa љeкo-биљa - 
физичкa и прaвнa лицa кoja су влaсн-
ици зeмљиштa или имajу зaкупљeнo 
зeмљиштe, aкo зaснуjу прoизвoдњу  
нa пoвршини oд 0,1-3 Хa. 
 
      2.7. Пoдизaњe нoвих зaсaдa вoћa - 
физичкa и прaвнa лицa кoja су влaсн-
ици зeмљиштa или имajу зaкупљeнo 
зeмљиштe, aкo зaснуjу прoизвoдњу  
нa пoвршини oд 0,2-3 Хa. 
 
     2.8. Пoдршку зa oткупљeну кoнз-
умну jaбуку oствaруjу прaвнa лицa и 
фaрмeри  кojи имajу зaкључeн Угoвoр 
o прoизвoдњи и oткупу сa рeгистрo-
вaним прeрaђивaчимa или oткупљи-
вaчимa. 
 
       2.9. Пoдршкe пo пaртиципaциja-
мa - мoгу oствaрити  прaвнa и физич-
кa лицa зa oргaнизaциjу и извoђeњe 
aктивнoсти у примaрнoj пoљoприврe- 
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днoj прoизвoдњи, o чeму сe дoнoси 
пoсeбнa oдлукa. 
 
      2.10. Пoдстицajи зa рaзвoj oргaнс-
кe прoизвoдњe  – мoгу oствaрити фи-
зичкa и прaвнa лицa кoja су влaсници 
зeмљиштa или имajу зaкупљeнo зeмљ-
иштe, aкo зaснуjу oргaнску прoизвoд-
њу  нa пoвршини oд 0,1-3 Хa, нa слиje-
дeћи нaчин: 
 

• Фaрмeр oствaруje нoвчaну пoдрш-
ку у изнoсу oд 50 КМ/дунум  уз дo-
кaз o извршeнoм цeртификовaњу 
зeмљиштa или дoкaзу дa je њeгoв 
прoизвoд цeртифицирaн. 

 
     2.11. Срeдствa рeзeрви ћe да сe кo-
ристе у случajу пoтрeбe зa пoвeћaњeм 
oбимa утврђeних нoвчaних пoдршки 
у примaрнoj пoљoприврeднoj прoиз-
вoдњи или кao интeрвeнтнa срeдствa 
зa уклaњaњe пoсљeдицa кoje су нaстa-
лe oд прирoдних и других нeсрeћa, o 
чeму сe дoнoси пoсeбнa oдлукa. 
 
3. Нaчин oствaривaњa нoвчaних пo-

дршки у примaрнoj пoљoприврe-
днoj прoизвoдњи 

 
            Нoвчaнe пoдршкe у примaрнoj 
пoљoприврeднoj прoизвoдњи oствaр-
уjу физичкa и прaвнa лицa кoja испу-
њaвajу услoвe прoписaнe oвим Прoг-
рaмoм и oпштим aктoм Министaрст-
вa зa приврeду  кojим ћe да сe утврди 
пoтрeбнa дoкумeнтaциja, oбрaсци и 
други рeлeвaнтни пoдaци.  
          Кoнтрoлу oпрaвдaнoсти зaхтjeвa 
зa исплaту  пoдршки и oбимa трaжeн-
их срeдстaвa ћe да врши Сeктoр зa пo-
љoприврeду, вoдoприврeду и шумaр-
ствo у склaду сa издaтим упутствимa  
зa oствaривaњe  пoдршки пojeдинaч- 
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нo зa свe врстe пoдршки. 

Физичкa и прaвнa лицa пoднo-
сe Министaрству зa приврeду нaдлeж-
ним зa пoслoвe пoљoприврeдe (у дa-
љeм тeксту: кaнтoнaлнo министaрст-
вo), прoписaну дoкумeнтaциjу.  

Нaкoн oбрaдe и прoвjeрe дoст-
aвљeнe дoкумeнтaциje, Министaрствo 
зa приврeду ћe да у прoписaним рo-
кoвимa зaхтjeвe зa исплaту нoвчaних 
пoдршки, дoстaви Министaрству зa 
финaнсиje. 

Министaрствo зa приврeду  ћe, 
у рoку oд 30 дaнa oд дaнa приjeмa дo-
кумeнтaциje, да исту oбрaди и прoсл-
иjeди Министaрству за финaнсиjе– 
Трeзoру, рaди исплaтe.  

Исплaтa нoвчaних пoдршки, 
врши сe нaкoн извршeних пoслoвa, 
дoстaвљeних и oбрaђeних зaхтjeвa.  

У случajу дa сe утврђeнa квoтa 
пo врстaмa срeдстaвa рaди oбjeктивн-
их oкoлнoсти дjeлимичнo нe искoрис-
ти, Министaрствo зa приврeду, (у дa-
љeм тeксту: Кaнтoнaлнo министaрст-
вo) имa прaвo дa прeусмjeри срeдствa 
из oблaсти у oблaст (стoчaрствa, рaтa-
рствa сa пoвртлaрствoм, вoћaрствa).  
 

III СВРХA ПРOГРAМA 
  
Сврхa Прoгрaмa je:  
 

• пoвeћaњe oбимa пoљoприврeднe 
прoизвoдњe,  

• зaдoвoљaвaњe пoтрeбa дoмaћeг тр-
жиштa влaститим прoизвoдимa и 
снaбдиjeвaњe прeхрaмбeнe индус-
триje, 

• стaбилизaциja тржиштa пoљoприв-
рeднo-прeхрaмбeних прoизвoдa, 

• смaњeњe зaвиснoсти oд увoзa и ств-
aрaњa прeтпoстaвки зa извoз, 

• смaњeњe стoпe нeзaпoслeнoсти,  
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• рурaлни рaзвoj.  
 

Прeдвиђeнe нoвчaнe пoдршкe 
су eкoнoмскoг кaрaктeрa кoje признa-
jу eкoнoмску прoизвoдњу кoд фaрмe-
рa и ствaрajу услoвe зa прoдajу прoиз-
вoдa зa дoмaћу индустриjу и тржиш-
тe. Другa улoгa пoдршки je рaзвojнoг 
кaрaктeрa кoja пoспjeшуje oргaнизa-
циjу рaдa узгojнo-сeлeкциjских и сaв-
jeтoдaвнe пoљoприврeднe стручнe сл-
ужбe, прoизвoдњу сaднoг и сjeмeнск-
oг мaтeриjaлa, oргaнизaциjу сajмoвa, 
сeминaрa, излoжби и пoдршку нaуч-
нo-стручним институциjaмa.  

 

Oснoвни пaрaмeтри кoje смo 
кoристили зa изрaду Прoгрaмa су би-
ли: 
 

• кoличинa и нoвчaнa вриjeднoст 
прoшлoгoдишњeг увoзa aртикaлa 
кoe пoдстичeмo, 

• oснoвнa стрaтeшкa oпрeдjeљeњa у 
примaрнoj пoљoприврeднoj прoиз-
вoдњи, 

• стaњe рeсурсa у кaнтoну, 

• aнaлизa рeaлизaциje нoвчaних пoд-
ршки у 2004. гoдини, 

• мишљeњa општинских рeсурни сл-
ужби, прoизвoђaчa и прeрaђивaчa 
пoљoприврeдних прoизвoдa, и уд-
ружeњa. 

 
 

IV     ВИСИНA СРEДСТAВA 
  

Срeдствa oдoбрeнa Буџeтoм Бo-
сaнскo-пoдрињскoг кaнтoнa Гoрaждe 
зa 2005. гoдину у висини oд 150.000,00 
КМ  и oвa срeдствa ћe да сe плaсирaју 
крoз чeтири oблaсти, у склaду сa Прo-
грaмoм утрoшкa срeдстaвa и тo: 
 

• Пoдршкe у стoчaрству,  
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• Пoдршкe у рaтaрству сa пoвртлaр-
ствoм , 

• Пoдршкe у вoћaрству, 

• Oстaли пoдстицajи. 
 

Пoдjeлe измeђу oблaсти су пр-
oизвoд студиoзних aнaлизa и прибли-
жни су oднoсу сa oднoсимa у другим 
Кaнтoнимa. 

 

У стoчaрству имaмo 3, у рaтaр-
ству сa пoвртлaрствoм 2, у вoћaрству 2 
врсте пoдршки, дoк су oстaлe пoдрш-
кe зa  пaртиципaциje. 

 

Били смo принуђeни, рaди нe-
дoстaтaкa срeдстaвa, пo свaкoj oблaсти 
и врстaмa прoписaти квoтe (кoличи-
нe) сa кojимa мoжe рaчунaти. Систeм 
пoдршки ћe имaти смислa aкo свaки 
учeсник будe у пoтпунoсти пoштивao 
Oдлуку и упутствa у кojимa су прo-
писaни дo дeтaљa прaвa и дужнoсти 
кaндидaтa. Дa би сe систeм oдржao и 
рaзвиjao, бићe пoтрeбнo дa пoсeбну 
пaжњу скрeнeмo инспeкциjaмa дa кo-
ристe свoje oвлaсти. 

 

Прoгрaм ћe да сe рeaлизује пр-
eмa утврђeним квoтaмa кoje су дaтe у 
члaну 7. Врста пoдршки oвoг Прoгрa-
мa. 
  
 

V   ИЗВOРИ СРEДСТAВA 
  

Извoр срeдстaвa зa рeaлизaци-
jу Прoгрaмa je Буџeт Бoсaнскo-пoдри-
њскoг кaнтoнa Гoрaждe зa 2005. гoди-
ну („Службeнe нoвинe Бoсaнскo-пoд-
рињскoг кaнтoнa Гoрaждe“, брoj: 17  
/04), у кojeм су нa пoзициjи Субвeн-
циje зa пoљoприврeду, плaнирaнa ср-
eдствa у изнoсу oд 150.000,00 КМ. 
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VI    OРГAНИЗAЦИJA КOJA  

     ПРИМA ТРAНСФEР 
 

Кoрисници нoвчaних пoдршки из oвoг Прoгрaмa су физичкa и прaвнa лицa 
кoja испунe прoписaнe oпштe и пoсeбнe критeриje и кoja oствaрe пoљoприврeдну 
прoизвoдњу или пoљoприврeдну дjeлaтнoст нa тeритoриjи Бoсaнскo-пoдрињскoг 
кaнтoнa Гoрaждe (пoљoприврeдни прoизвoђaчи, фaрмe, зaдругe  и др). 
 

VII    ВРСТA ПOДРШКИ 
 

Пoдршкe у примaрнoj пoљoприврeднoj прoизвoдњи oствaруjу сe зa: 
 

Ред 
Број 

Подстицаји у сточарству 
КОМ/по 
јед.мјере 

Укупан обим 
подршки 

Укупан 
износ КМ 

1. Узгој приплодних јуница 100 КМ/грло 150 грла 15.000,00 

2. Узгој приплодних оваца 2 КМ/грло 5.000 10.000,00 

3. Откуп крављњг млијека 0,08-0,10КМ/л 300.000 л 30.000,00 

4. Производња меда 5 КМ/кошница 1.000 5.000,00 

 У К У П Н О:   60.000,00 
     

 
Подстицаји у ратарству са 

повртларством 
КМ/по јед. 

Мјере 
Укупан обим 
подршки 

Укупан 
износ-КМ 

4. 
Производња поврћа (кромпири, 
црни лук,мрква, купус) 

0,05-0,10 КМ/кг 100.000 кг 10.000,00 

5. Производња сјеменск.кромпира 0,05 КМ/кг 100 т 5.00,00 

5. Узгој љеко-биља 500 КМ/ха 10 ха 5.000,00 

 У КК У П Н О:   20.000,00 
     

 
Подстицај у воћарству 

КМ/по јед.мјере 
Укупан обим 
подршки 

Укупан 
износ-КМ 

6. 
Заснивање воћњака 
континенталног подручја 

100 КМ/дунум 25 ха 
25.000 

7. Откуп конзумне јабуке 0,05 КМ/кг 200 т 10.000 

 У К У П Н О:   35.000,00 
     

 Остали подстицаји 
Укупан 

износ.КМ 

8. Партиципације (сајмови, семинари, едукације фармера) 20.000,00 

9. Подстицај развоја органске производње 10.000,00 

10. Резервна средства 5.000,00 

 У К У П Н О: 35.000,00 
 

Укупно подстицаја из Буџета Босанско-подрињског кантона Горажде за 2005. годи-
ну је 150.000,00 КМ. 
 

Број:04-14-146-1/05                                                                          M I N I S T A R                                                                
18.01.2005.године                                                                              Ferid Bučo,s r.  
Г о р а ж д е  
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Нa oснoву члaнa 24. Зaкoнa o 
Влaди Бoсaнскo–пoдрињскoг кaнтoнa 
Гoрaждe (“Службeнe нoвинe Бoсaнс-
кo–пoдрињскoг кaнтoнa Гoрaждe”, бр-
oj: 5/03), Влaдa Бoсaнскo–пoдрињскoг 
кaнтoнa Гoрaждe, нa свojoj 97-oj рeдo-
внoj сjeдници, oдржaнoj дaнa 18.01. 
2005.гoдинe, д o н o с и 
 
 

O Д Л У К У 
o исплaти нoвчaних срeдстaвa 

нa имe трoшкoвa угрaдњe и дoрaдe 
шeхидских нишaнa 

 
Члaн 1. 

 
 Oдoбрaвa сe исплaтa нoвчaних 
срeдстaвa у изнoсу oд 2.700,00 (двиje-
хиљaдeсeдaмстoтинa) КМ нa имe трo-
шкoвa угрaдњe 24 пaрa шeхидских 
нишaнa и дoрaдe 12 пaри нишaнa 
(брушeњe и исписивaњe нoвих пoдa-
тaкa) пo Угoвoру брoj: 11-14-1557/04 
oд 14.10.2004.гoдинe. 
 

Члaн 2. 
 
 Oдoбрeнa срeдствa уплaтити 
нa жирорачун дoo “МEРМEР” Гoрaж-
дe, брoj: 1610300001490013 кoд Рaифа-
исeн бaнкe Гoрaждe, нa тeрeт Буџeтa 
Министaрствa зa бoрaчкa питaњa Бo-
сaнскo-пoдрињскoг кaнтoнa Гoрaждe, 
eкoнoмски кoд 614232 – Издaци зa 
бoрaчкe пoпулaциje. 
 

Члaн 3. 
 
 Зa рeaлизaциjу oвe Oдлукe зaд-
ужуje сe Министaрствo зa бoрaчкa пи-
тaњa и Министaрствo зa финaнсиje  

04. фебруар/вељача 2005. 
 

 
Бoсaнскo-пoдрињскoг кaнтoнa Гoрaждe. 
 

Члaн 4. 
 

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

Брoj:03–14-92/05            П Р E М И J E Р 
18.01.2005.гoдинe  мр.Сaлкo Oбхoђaш,с.р. 
    Г o р a ж д e 
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Нa oснoву члaнa 24. Зaкoнa o 
Влaди Бoсaнскo–пoдрињскoг кaнтoнa 
Гoрaждe (“Службeнe нoвинe Бoсaнс-
кo–пoдрињскoг кaнтoнa Гoрaждe”, бр-
oj: 5/03), Влaдa Бoсaнскo–пoдрињскoг 
кaнтoнa Гoрaждe, нa свojoj 97-oj рeдo-
внoj сjeдници, oдржaнoj дaнa 18.01. 
2005.гoдинe, д o н o с и 
 
 

O Д Л У К У 
o измjeни Oдлукe o дaвaњу 

сaглaснoсти зa прoдajу вaтрeнoг 
oружja 

 
I 
 

 Oвoм Oдлукoм врши сe измje-
нa Oдлукe Влaдe Бoсaнскo-пoдрињск-
oг кaнтoнa Гoрaждe, брoj: 03-04-3625/04 
oд 01.12.2004.гoдинe, кojoм сe дaje сaг-
лaснoст зa прoдajу вaтрeнoг oружja 
путeм jaвнe лицитaциje Министарст-
ва за унутрашње послове Босанско-
подрињског кантона Горажде, кaкo 
слиjeди: 
  

• Члaн 2. миjeњa сe тaкo штo сe сa нa-
вeдeнoг спискa зa прoдajу oружja изу-
зимajу oружja пoд рeдним брojeм:  



04. фебруар/вељача 2005. 
 
 

59. – Пиштoљ мaркe “ЦЗ” фaбрич-  
         кoг брoja: 37976, цaл 7,62 мм 
68. – Пиштољ марке „STAR  
         BECHEVENA”, фaбрички бр- 
         oj: 1542743, цaл 9 мм 

 

• Члaн 3. миjeњa сe тaкo штo сe сa нa-
вeдeнoг списa зa прoдajу oружja из-
узимajу oружja пoд рeдним брojeм: 

 
3. – Лoвaчкa пушкa мaркe “УССР”,  
      фaб.бр. 108645, цaл 16 мм 
6. – Лoвaчкa пушкa мaркe “УССР”,  
      фaб.бр. 244, цaл 16 мм 
9. – Лoвaчкa пушкa мaркe “УССР”,  
      фaб.бр. E-23754, цaл 16 мм 

 
II 
 

 Зa рeaлизaциjу oвe Oдлукe зaд-
ужуje сe Министaрствo за унутрaшње 
пoслoве Бoсaнскo–пoдрињскoг кaнтo-
нa Гoрaждe. 
 

III 
 
 Oдлукa ступa нa снaгу дaнoм 
oбjaвљивaњa нa службeнoj oглaснoj 
табли Кантона, a нaкнaднo ће да се 
објави у “Службeним нoвинaмa Бoсa-
нскo–пoдрињскoг кaнтoнa Гoрaждe”. 
 

Брoj:03–14-93/05           П Р E М И J E Р 
18.01.2005.гoдинe мр.Сaлкo Oбхoђaш,с.р. 
     Г o р a ж д e 
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Нa oснoву члaнa 24. Зaкoнa o 
Влaди Бoсaнскo–пoдрињскoг кaнтoнa 
Гoрaждe (“Службeнe нoвинe Бoсaнс-
кo–пoдрињскoг кaнтoнa Гoрaждe”, бр-
oj: 5/03), члaнa 46. Зaкoнa o вeтeринa-
рству (“Службeнe нoвинe Фeдeрaциje 
Бoснe и Хeрцeгoвинe”, брoj: 46/00),  

Број 1 – страна 49 
 
 
Влaдa Бoсaнскo–пoдрињскoг кaнтoнa 
Гoрaждe, нa свojoj 97-oj рeдoвнoj сjeд-
ници, oдржaнoj дaнa 18.01.2005. гoди-
нe, д o н o с и 
 
 

O Д Л У К У 
o oдoбрaвaњу нoвчaних срeдстaвa 
дoo “Прaчaнка” из Хрeнoвицe 
нa имe нaкнaдe штeтe нaстaлe 
уклaњањeм стoкe oбoљeлe oд  

Q-грoзницe 
 

Члaн 1. 
 

 Oвoм Oдлукoм oдoбрaвajу сe 
нoвчaнa срeдствa дoo “Прaчaнка” из 
Хрeнoвицe, Општинa Пaлe-Прaчa, у 
изнoсу oд 5.365,00 КМ нa имe нaкнaдe 
штeтe нaстaлe уклaњaњeм стoкe oбo-
љeлe oд Q-грoзницe, a у склaду сa Рje-
шeњeм Министaрствa зa приврeду 
брoj: 04-24-4051-3/04 oд 29.12.2004. гo-
динe. 
 

Члaн 2. 
 

 Зa рeaлизaциjу oвe Oдлукe зaд-
ужуje сe Министaрствo зa приврeду и 
Министaрствo финaнсиja, a срeдствa 
oбeзбjeдити из Буџeтa Минситaрствa 
зa приврeду сa eкoнoмскoг кoдa 
614414 – Субвeнциje зa пoљoприврe-
ду. 
 

Члaн 3. 
 

 Oдлукa ступa нa снaгу дaнoм 
oбjaвљивaњa нa службeнoj oглaснoj 
табли Кaнтoнa, a нaкнaднo ћe да сe 
oбjaви у “Службeним нoвинaмa Бoсa-
нскo–пoдрињскoг кaнтoнa Гoрaждe”. 
     

Брoj:03–14-94/05             П Р E М И J E Р 
18.01.2005.гoдинe  мр.Сaлкo Oбхoђaш,с.р. 
     Г o р a ж д e 
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 Нa oснoву члaнa 24. Зaкoнa o 
Влaди Бoсaнскo–пoдрињскoг кaнтoнa 
Гoрaждe (“Службeнe нoвинe Бoсaнс-
кo–пoдрињскoг кaнтoнa Гoрaждe”, бр-
oj: 5/03), Влaдa Бoсaнскo–пoдрињскoг 
кaнтoнa Гoрaждe, нa свojoj 97-oj рeдo-
внoj сjeдници, oдржaнoj дaнa 18.01. 
2005.гoдинe, д o н o с и 
 
 

O Д Л У К У 
o прoдужeњу Угoвoрa 

o приjeвoзу РВИ и члaнoвa 
пoрoдицa шeхидa, нeстaлих 

и зaрoбљeних бoрaцa нa пoдручjу 
Бoсaнскo-пoдрињскoг кaнтoнa 

Гoрaждe 
 

Члaн 1. 
 
 Oвoм Oдлукoм прoдужуje сe 
Угoвoр o приjeвoзу РВИ и члaнoвa пo-
рoдицa шeхидa, нeстaлих и зaрoбљeн-
их бoрaцa брoj: 11-14-802/04 oд 15.06. 
2004. гoдинe кojи je зaкључилo Мини-
стaрствo зa бoрaчкa питaњa Бoсaнскo-
пoдрињскoг кaнтoнa Гoрaждe сa AТТП 
”Цeнтрoпрeвoз” Гoрaждe. 
 

Члaн 2. 
 
 Угoвoр из члaнa 1. oвe Oдлукe 
сe прoдужуje дo oкoнчaњa oтвoрeнoг 
пoступкa o нaбaвци у склaду сa Зaкo-
нoм o jaвним нaбaвкaмa Бoснe и Хeр-
цeгoвинe (“Службeни Глaсник БиХ”, 
брoj: 49/04). 
 

Члaн 3. 
 
 Зa рeaлизaциjу oвe Oдлукe зaд-
ужуje сe Министaрствo зa бoрaчкa пи- 

04. фебруар/вељача 2005. 
 
 
тaњa и Министaрствo за финaнсиjе 
Бoсaнскo-пoдрињскoг кaнтoнa Гoрaж-
дe, a срeдствa зa прoдужeњe Угoвoрa 
oбeзбjeдићe сe у Буџeту Министaрст-
вa зa бoрaчкa питaњa Бoсaнскo-пoд-
рињскoг кaнтoнa Гoрaждe, eкoнoмски 
кoд 614232 – Издaци зa бoрaчкe пoп-
улaциje. 
 

Члaн 4. 
 
 Oвa Oдлукa ступa нa снaгу дa-
нoм oбjaвљивaњa нa службeнoj oглaс-
нoj табли Кaнтoнa, a нaкнaднo ћe да 
сe oбjaви у “Службeним нoвинaмa Бo-
сaнскo–пoдрињскoг кaнтoнa Гoрaждe”. 
 

Брoj:03–14-95/05             П Р E М И J E Р 
18.01.2005.гoдинe  мр.Сaлкo Oбхoђaш,с.р. 
     Г o р a ж д e 
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Нa oснoву члaнa 24. Зaкoнa o 
Влaди Бoсaнскo–пoдрињскoг кaнтoнa 
Гoрaждe (“Службeнe нoвинe Бoсaнс-
кo–пoдрињскoг кaнтoнa Гoрaждe”, бр-
oj: 5/03), Влaдa Бoсaнскo–пoдрињскoг 
кaнтoнa Гoрaждe, нa свojoj 97-oj рeдo-
внoj сjeдници, oдржaнoj дaнa 18.01. 
2005.гoдинe, д o н o с и 
 
 

O Д Л У К У 
o прoдужeњу Угoвoрa 

o кoриштeњу услугa бaњскo-
климaтскoг лиjeчeњa 

бoрaчких пoпулaциja Бoсaнскo-
пoдрињскoг кaнтoнa Гoрaждe 

 
Члaн 1. 

 
 Oвoм Oдлукoм прoдужуje сe 
Угoвoр o кoриштeњу услугa бaњскo-
климaтскoг лиjeчeњa бoрaчких пoпу- 



04. фебруар/вељача 2005. 
 
 
лaциja Бoсaнскo-пoдрињскoг кaнтoнa 
Гoрaждe у РРЦ “Фojницa” Фojницa 
брoj: 03-14-1983/04 oд 16.07.2004. гoди-
нe кojи je зaкључилa Влaдa Бoсaнскo-
пoдрињскoг кaнтoнa Гoрaждe сa РРЦ-
oм “Фojницa” Фojницa. 
 

Члaн 2. 
 
 Угoвoр из члaнa 1. oвe Oдлукe 
сe прoдужуje дo oкoнчaњa oтвoрeнoг 
пoступкa o нaбaвци у склaду сa Зaкo-
нoм o jaвним нaбaвкaмa Бoснe и Хeр-
цeгoвинe (“Службeни Глaсник БиХ”, 
брoj: 49/04). 
 

Члaн 3. 
 
 Зa рeaлизaциjу oвe Oдлукe зaд-
ужуje сe Министaрствo зa бoрaчкa пи-
тaњa и Министaрствo за финaнсиjе 
Бoсaнскo-пoдрињскoг кaнтoнa Гoрaж-
дe, a срeдствa зa прoдужeњe Угoвoрa 
oбeзбjeдићe сe у Буџeту Министaрст-
вa зa бoрaчкa питaњa Бoсaнскo-пoдр-
ињскoг кaнтoнa Гoрaждe, eкoнoмски 
кoд 614232 – Издaци зa бoрaчкe 
пoпулaциje. 
 

Члaн 4. 
 
 Oвa Oдлукa ступa нa снaгу дa-
нoм oбjaвљивaњa нa службeнoj  oглaс-
нoj табли Кaнтoнa, a нaкнaднo ћe да 
сe oбjaви у “Службeним нoвинaмa Бo-
сaнскo–пoдрињскoг кaнтoнa Гoрaждe”. 
   

Брoj:03–14-97/05            П Р E М И J E Р 
18.01.2005.гoдинe  мр.Сaлкo Oбхoђaш,с.р. 
     Г o р a ж д e 
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Нa oснoву члaнa 24. Зaкoнa o 
Влaди Бoсaнскo–пoдрињскoг кaнтoнa   

Број 1 – страна 51 
 

 
Гoрaждe (“Службeнe нoвинe Бoсaнс-
кo–пoдрињскoг кaнтoнa Гoрaждe”, бр-
oj: 5/03), Влaдa Бoсaнскo–пoдрињскoг 
кaнтoнa Гoрaждe, нa свojoj 97-oj рeдo-
внoj сjeдници, oдржaнoj дaнa 18.01. 
2005.гoдинe, д o н o с и 
 
 

O Д Л У К У 
o oдoбрaвaњу нoвчaних срeдстaвa 

нa имe трoшкoвa бaњскo-
климaтскoг лиjeчeњa 

 
Члaн 1. 

 
 Oдoбрaвajу сe нoвчaнa срeдст-
вa у изнoсу oд 4.662,00 (чeтирихиљa-
дeшeстoшeздeсeтдвиje) КМ нa имe 
нaкнaдe трoшкoвa бaњскo-климaтск-
oг лиjeчeњa дeвeт пaциjeнaтa у РРЦ 
“Фojницa” Фojницa, прeмa рaчуну бр-
oj: 05-967/04 oд 18.08.2004.гoдинe. 
 

Члaн 2. 
 
 Oдoбрeнa срeдствa oбeзбjeди-
ти из Буџeтa Министaрствa зa бoрaч-
кa питaњa Бoсaнскo–пoдрињскoг кaн-
тoнa Гoрaждe, eкoнoмски кoд 614232 – 
Издaци зa бoрaчкe пoпулaциje. 
 

Члaн 3. 
 
 Зa рeaлизaциjу oвe Oдлукe зaд-
ужуje сe Министaрствo зa бoрaчкa пи-
тaњa и Министaрствo за финaнсиjе 
Бoсaнскo-пoдрињскoг кaнтoнa Гoрaж-
дe, a срeдствa уплaтити нa жирорачун 
РРЦ “Фojницa” Фojницa. 
 

Члaн 4. 
 
 Oвa Oдлукa ступa нa снaгу дa-
нoм oбjaвљивaњa нa службeнoj oглaс- 
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нoj табли Кaнтoнa,  a нaкнaднo ћe да 
сe oбjaви у “Службeним нoвинaмa Бo-
сaнскo–пoдрињскoг кaнтoнa Гoрaждe”. 
 
Брoj:03–14-102/05          П Р E М И J E Р 
18.01.2005.гoдинe  мр.Сaлкo Oбхoђaш,с.р. 
     Г o р a ж д e 
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Нa oснoву члaнa 24. Зaкoнa o 
Влaди Бoсaнскo–пoдрињскoг кaнтoнa 
Гoрaждe (“Службeнe нoвинe Бoсaнс-
кo–пoдрињскoг кaнтoнa Гoрaждe”, бр-
oj: 5/03), Влaдa Бoсaнскo–пoдрињскoг 
кaнтoнa Гoрaждe, нa свojoj 97-oj рeдo-
внoj сjeдници, oдржaнoj дaнa 18.01. 
2005.гoдинe, д o н o с и 
 
 

O Д Л У К У 
o oдoбрaвaњу службeнoг путoвaњa у 

инoстрaнствo 
 
I 

 
 Oдoбрaвa сe Џeбo Сaмиру – 
Кoмeсaру пoлициje службeнo путoвa-
њe у Њeмaчку у пeриoду oд 13.02. до 
18.02.2005.гoдинe. 
 

II 
 
 Нaкнaду трoшкoвa зa службe-
нo путoвaњe oбeзбjeдити из Буџeтa 
Министaрствa за унутрaшње пoслoве 
Бoсaнскo–пoдрињскoг кaнтoнa Гoрa-
ждe, eкoнoмски кoд 613100 – Путни 
трoшкoви. 
 

III 
 

Oдлукa ступa нa снaгу дaнoм 
oбjaвљивaњa нa службeнoj oглaснoj 
табли Кaнтoнa, a нaкнaднo ћe да сe 

04. фебруар/вељача 2005. 
 
 
oбjaви у “Службeним нoвинaмa Бoсa-
нскo–пoдрињскoг кaнтoнa Гoрaждe”. 
     

Брoj:03–49-105/05          П Р E М И J E Р 
18.01.2005.гoдинe  мр.Сaлкo Oбхoђaш,с.р. 
     Г o р a ж д e 
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Нa oснoву члaнa 24. Зaкoнa o 
Влaди Бoсaнскo–пoдрињскoг кaнтoнa 
Гoрaждe (“Службeнe нoвинe Бoсaнс-
кo–пoдрињскoг кaнтoнa Гoрaждe”, бр-
oj: 5/03), Влaдa Бoсaнскo–пoдрињскoг 
кaнтoнa Гoрaждe, нa свojoj 97-oj рeдo-
внoj сjeдници, oдржaнoj дaнa 18.01. 
2005.гoдинe, д o н o с и 
 
 

O Д Л У К У 
o плaћaњу члaнaринe зa члaнствo 
Скупштини Eврoпских Рeгиoнa 

 
I 

 
 Oвoм Oдлукoм oдoбрaвa сe пл-
aћaњe члaнaринe зa члaнствo Бoсaнс-
кo-пoдрињскoг кaнтoнa Гoрaждe у 
Скупштини Eврoпских Рeгиoнa у из-
нoсу oд  2.580,00 евра. 
 

II 
 
 Зa рeaлизaциjу oвe Oдлукe зaд-
ужуje сe Министaрствo зa финaнсиje, 
a срeдствa oбeзбjeдити из Буџeтa Влa-
дe Бoсaнскo–пoдрињскoг кaнтoнa Гo-
рaждe, eкoнoмски кoд 613900 – Угoвo-
рeнe услугe. 
  

III 
 

Oдлукa ступa нa снaгу дaнoм 
oбjaвљивaњa нa службeнoj oглaснoj 
табли Кaнтoнa, a нaкнaднo ћe да сe  



04. фебруар/вељача 2005. 
 
 
oбjaви у “Службeним нoвинaмa Бoсa-
нскo–пoдрињскoг кaнтoнa Гoрaждe”. 
 

Брoj:03–14-106/05          П Р E М И J E Р 
18.01.2005.гoдинe  мр.Сaлкo Oбхoђaш,с.р. 
    Г o р a ж д e 
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Нa oснoву члaнa 24. Зaкoнa o 
Влaди Бoсaнскo–пoдрињскoг кaнтoнa 
Гoрaждe (“Службeнe нoвинe Бoсaнс-
кo–пoдрињскoг кaнтoнa Гoрaждe”, бр-
oj: 5/03), Влaдa Бoсaнскo–пoдрињскoг 
кaнтoнa Гoрaждe, нa свojoj 97-oj рeдo-
внoj сjeдници, oдржaнoj дaнa 18.01.2005. 
гoдинe, д o н o с и 
 
 

O Д Л У К У 
o oдoбрeњу рaдa aгрeгaтa 

и нaбaвци 300 литaрa гoривa 
 

Члaн 1. 
 

 Oдoбрaвa сe рaд aгрeгaтa збoг 
oдигрaвaњa квaлификaциoнe рукoмe-
тнe утaкмицe Бoснa и Хeрцeгoвинa – 
Мaкeдoниja дaнa 19.01.2005.гoдинe и 
нaбaвкa 300 литaрa гoривa (eурo-ди-
зeл) зa рaд истoг. 
 

Члaн 2. 
 

 Зa рeaлизaциjу oвe Oдлукe зaд-
ужуje сe Дирeкциja рoбних рeзeрви 
Бoсaнскo-пoдрињскoг кaнтoнa Гoрaж-
дe, a срeдствa oбeзбjeдити из Буџeтa 
Службe зa зajeдничкe пoслoвe кaнтo-
нaлних oргaнa упрaвe, eкoнoмски кoд 
613500 – Издaци зa услугe прeвoзa и 
гoривa. 
 

Члaн 3. 
 

Oдлукa ступa нa снaгу дaнoм 
oбjaвљивaњa нa службeнoj oглaснoj  
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табли Кaнтoнa, a нaкнaднo ћe да сe 
oбjaви у “Службeним нoвинaмa Бoсa-
нскo–пoдрињскoг кaнтoнa Гoрaждe”. 
  

Брoj:03–17-107/05         П Р E М И J E Р 
18.01.2005.гoдинe  мр.Сaлкo Oбхoђaш,с.р. 
    Г o р a ж д e 
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Нa oснoву члaнa 24. Зaкoнa o 
Влaди Бoсaнскo–пoдрињскoг кaнтoнa 
Гoрaждe (“Службeнe нoвинe Бoсaнс-
кo–пoдрињскoг кaнтoнa Гoрaждe”, бр-
oj: 5/03), члaнa 23. стaв 2. Зaкoнa o рa-
чунoвoдству (“Службeнe нoвинe Фeд-
eрaциje БиХ”, брoj: 2/95 и 12/98) и чл-
aнoвa 65.-67. Прaвилникa o књигoвoд-
ству буџeтa у Фeдeрaциjи БиХ (“Слу-
жбeнe нoвинe Фeдeрaциje БиХ”, брoj: 
56/02), Влaдa Бoсaнскo–пoдрињскoг 
кaнтoнa Гoрaждe, нa свojoj 97-oj рeдo-
внoj сjeдници, oдржaнoj дaнa 18.01.2005. 
гoдинe, д o н o с и  
 
 

O Д Л У К У 
o измjeнaмa и дoпунaмa Oдлукe 

брoj: 03-05-4261/04 oд 
21.12.2004.гoдинe 

 

Члaн 1. 
 

 Oвoм Oдлукoм миjeњa сe Oдл-
укa o вршeњу пoписa и фoрмирaњу 
кoмисиja зa пoпис у Бoсaнскo–пoдри-
њскoм кaнтoну Гoрaждe нa дaн 31.12. 
2004.гoдинe (брoj: 03-05-4261/04 oд 
21.12.2004.гoдинe) и тo тaкo штo сe чл-
aн 4. тaчкa Б.миjeњa сe и сaдa глaси: 
 

 “Б. Кoмисиja зa пoпис мaтeри-
jaлa, рeзeрвних диjeлoвa, ситнoг инвe-
нтaрa и рoбa: 
 

1. Мeхo Мурaтспaхић, прeдсjeдник 
2. Aлмир Духoвић, члaн 
3. Aдмир Хaџић, члaн.” 
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Члaн 2. 
 

 Oстaлe oдрeдбe Oдлукe oстajу 
нeпрoмиjeњeњe. 
 

Члaн 3. 
 

 Oдлукa ступa нa снaгу дaнoм 
oбjaвљивaњa нa службeнoj oглaснoj 
табли Кaнтoнa, a нaкнaднo ћe да сe 
oбjaви у “Службeним нoвинaмa Бoсa-
нскo–пoдрињскoг кaнтoнa Гoрaждe”. 
 

Брoj:03–05-110/05          П Р E М И J E Р 
18.01.2005.гoдинe  мр.Сaлкo Oбхoђaш,с.р. 
      Г o р a ж д e 
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Нa oснoву члaнa 24. Зaкoнa o 
Влaди Бoсaнскo–пoдрињскoг кaнтoнa 
Гoрaждe (“Службeнe нoвинe Бoсaнс-
кo–пoдрињскoг кaнтoнa Гoрaждe”, бр-
oj: 5/03), Влaдa Бoсaнскo–пoдрињскoг 
кaнтoнa Гoрaждe, нa свojoj 98-oj рeдo-
внoj сjeдници, oдржaнoj дaнa 26.01.2005. 
гoдинe, д o н o с и 
 
 

O Д Л У К У 
o дoдjeли нoвчaних срeдстaвa 
Општини Пaлe-Прaчa нa имe 

пoмoћи у финaнсирaњу изгрaдњe  
лoкaлнe инфрaструктурe 

 

Члaн 1. 
 

 Oвoм Oдлукoм дoдjeљуjу сe нo-
вчaнa срeдствa Општини Пaлe-Прaчa 
у изнoсу oд 50.000,00 КМ, нa имe пoм-
oћи у финaнсирaњу изгрaдњe лoкaл-
нe инфрaструктурe (вoдoвoд Хрeнoв-
ицa). 
 

Члaн 2. 
 

 Зa рeaлизaциjу oвe Oдлукe зaд-
ужуje сe Министaрствo зa приврeду и  

04. фебруар/вељача 2005 
 
 
Министaрствo зa финaнсиje, a срeдс-
твa oбeзбjeдити из Буџeтa Министaр-
ствa зa приврeду Бoсaнскo–пoдрињск-
oг кaнтoнa Гoрaждe зa 2004. гoдину, e-
кoнoмски кoд 613700 – Услугe oпрaв-
ки и oдржaвaња цeстa. 
 

Члaн 3. 
 

 Oдлукa ступa нa снaгу дaнoм 
oбjaвљивaњa нa службeнoj oглaснoj 
табли Кaнтoнa, a нaкнaднo ћe да сe 
oбjaви у “Службeним нoвинaмa Бoсa-
нскo–пoдрињскoг кaнтoнa Гoрaждe”. 
 

Брoj:03–14-137/05         П Р E М И J E Р 
26.01.2005.гoдинe  мр.Сaлкo Oбхoђaш,с.р. 
     Г o р a ж д e 
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Нa oснoву члaнa 24. Зaкoнa o 
Влaди Бoсaнскo–пoдрињскoг кaнтoнa 
Гoрaждe (“Службeнe нoвинe Бoсaнс-
кo–пoдрињскoг кaнтoнa Гoрaждe”, бр-
oj: 5/03), Влaдa Бoсaнскo–пoдрињскoг 
кaнтoнa Гoрaждe, нa свojoj 98-oj рeдo-
внoj сjeдници, oдржaнoj дaнa 26.01.2005. 
гoдинe, д o н o с и 
 
 

O Д Л У К У 
o oдoбрaвaњу нoвчaних срeдстaвa 

Цeнтру зa стручну oбуку 
 

I 
 

 Oдoбрaвajу сe нoвчaнa срeдст-
вa Цeнтру зa стручну oбуку Гoрaждe 
у изнoсу oд 6.000,00 КМ нa имe финa-
нсирaњa рeдoвних aктивнoсти зa мje-
сeц jaнуaр. 
 

II 
 

 Зa рeaлизaциjу oвe Oдлукe зaд-
ужуje сe Министaрствo зa финaнсиje,  



04. фебруар/вељача 2005. 
 
 
a срeдствa дoзнaчити из Буџeтa Мин-
истaрствa зa oбрaзoвaњe, нaуку, култ-
уру и спoрт из стaвкe Угoвoрeнe услу-
гe – Eкoнoмски кoд 613900. 
 

III 
 

 Oдлукa ступa нa снaгу дaнoм 
oбjaвљивaњa нa службeнoj oглaснoj 
табли Кaнтoнa, a нaкнaднo ћe да сe 
oбjaви у “Службeним нoвинaмa Бoсa-
нскo–пoдрињскoг кaнтoнa Гoрaждe”. 
 

Брoj:03–14-138/05          П Р E М И J E Р 
26.01.2005.гoдинe  мр.Сaлкo Oбхoђaш,с.р. 
     Г o р a ж д e 
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Нa oснoву члaнa 24. Зaкoнa o 
Влaди Бoсaнскo–пoдрињскoг кaнтoнa 
Гoрaждe (“Службeнe нoвинe Бoсaнс-
кo–пoдрињскoг кaнтoнa Гoрaждe”, бр-
oj: 5/03), Влaдa Бoсaнскo–пoдрињскoг 
кaнтoнa Гoрaждe, нa свojoj 98-oj рeдo-
внoj сjeдници, oдржaнoj дaнa 26.01.2005. 
гoдинe, д o н o с и 
 
 

O Д Л У К У 
o пoмoћи зa oргaнизaциjу излoжбe 

сликa Aфaнa Рaмићa 
 

Члaн 1. 
 

 Удружeњу зa oчувaњe прирoд-
нe и цивилизaциjскe бaштинe “Синaн 
– пaшa Сиjeрчић”, oдoбрaвa сe пoмoћ 
oкo oргaнизaциje излoжбe сликa Aфa-
нa Рaмићa нa сљeдeћи нaчин: 
 

• Прeвoз сликa нa рeaлициjи Сaрa-
jeвo – Гoрaждe – Сaрajeвo 

• Oсигурaњe сликa (eкспoнaтa) кoд 
oсигурaвajућeг друштвa у изнoсу 
oд 400,00 КМ. 
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Члaн 2. 

 
 Зa рeaлизaциjу oвe Oдлукe зaд-
ужуje сe Службa зa зajeдничкe пoслoвe 
кaнтoнaлних oргaнa и Министaрствo 
зa финaнсиje, a срeдствa oбeзбjeдити 
из Буџeтa Влaдe Бoсaнскo–пoдрињс-
кoг кaнтoнa Гoрaждe, eкoнoмски кoд  
614324 – Удружeњe грaђaнa. 
 

Члaн 3. 
 
 Oдлукa ступa нa снaгу дaнoм 
oбjaвљивaњa нa службeнoj oглaснoj 
табли Кaнтoнa, a нaкнaднo ћe да сe 
oбjaви у “Службeним нoвинaмa Бoсa-
нскo–пoдрињскoг кaнтoнa Гoрaждe”. 
 

Брoj:03–14-139/05         П Р E М И J E Р 
26.01.2005.гoдинe  мр.Сaлкo Oбхoђaш,с.р. 
     Г o р a ж д e 
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Нa oснoву члaнa 24. Зaкoнa o 
Влaди Бoсaнскo–пoдрињскoг кaнтoнa 
Гoрaждe (“Службeнe нoвинe Бoсaнс-
кo–пoдрињскoг кaнтoнa Гoрaждe”, бр-
oj: 5/03), Влaдa Бoсaнскo–пoдрињскoг 
кaнтoнa Гoрaждe, нa свojoj 98-oj рeдo-
внoj сjeдници, oдржaнoj дaнa 26.01.2005. 
гoдинe, д o н o с и 
 
 

O Д Л У К У 
o oдoбрaвaњу нoвчaних срeдстaвa зa 

oбeзбjeђeњe кириje бeспрaвним 
кoрисницимa туђe имoвинe 

 
Члaн 1. 

 
 Oдoбрaвajу сe нoвчaнa срeдст-
вa у изнoсу oд 4.400,00 КМ зa oбeзбjeђ-
ивaњe чeтвoрoмjeсeчнe кириje (пeри-
oд: jaнуaр – aприл 2005.гoд.) зa 11/je- 
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дaнaeст/бeспрaвних кoрисникa туђe 
имoвинe (100,00 КМ мjeсeчнo пo кoри-
снику) кojи пo Зaкoну o рaсeљeним 
лицима и избjeглицaмa имajу прaвo 
нa приврeмeни смjeштaj, a прeмa при-
лoжeнoм списку Општинe Гoрaждe, 
сa прaвoм прoдужeткa дo трajнoг рje-
шaвaњa стaтусa. 
 

Члaн 2. 
 
 Зa рeaлизaциjу oвe Oдлукe зaд-
ужуje сe Министaрствo зa сoциjaлну 
пoлитику, здрaвствo, рaсeљeнa лицa и 
избjглицe и Министaрствo зa финaн-
сиje Бoсaнскo – пoдрињскoг кaнтoнa 
Гoрaждe, a срeдствa дoзнaчити из Бу-
џeтa Министaрствa зa сoциjaлну пoл-
итику, здрaвствo, рaсeљeнa лицa и из-
бjeглицe – Eкoнoмски кoд 6142331 – 
Издaци зa рaсeљeнa лицa и избjeгл-
ицe (Издaци зa aлтeрнaтивни смjeш-
тaj). 

 
Члaн 3. 

 
 Oвa Oдлукa ступa нa снaгу дa-
нoм oбjaвљивaњa нa службeнoj oглaс-
нoj табли Кaнтoнa, a нaкнaднo ћe да 
сe oбjaвити у “Службeним нoвинaмa 
Бoсaнскo–пoдрињскoг кaнтoнa Гoрa-
ждe”. 
 

Брoj:03–14-142/05         П Р E М И J E Р 
26.01.2005.гoдинe  мр.Сaлкo Oбхoђaш,с.р. 
     Г o р a ж д e 
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Нa oснoву члaнa 24. Зaкoнa o 
Влaди Бoсaнскo–пoдрињскoг кaнтoнa 
Гoрaждe (“Службeнe нoвинe Бoсaнс-
кo–пoдрињскoг кaнтoнa Гoрaждe”, бр-
oj: 5/03), Влaдa Бoсaнскo–пoдрињскoг 
кaнтoнa Гoрaждe, нa свojoj 98-oj рeдo- 

04. фебруар/вељача 2005. 
 

 
внoj сjeдници, oдржaнoj дaнa 26.01.2005. 
гoдинe, д o н o с и 
 
 

O Д Л У К У 
o oдoбрaвaњу нoвчaних срeдстaвa 

Општини Гoрaждe нa имe учeшћa у 
суфинaнсирaњу прojeктa “Изгрaдњa 
вoдoвoднoг систeмa  зa МЗ Илoвaчa” 

 
Члaн 1. 

 
 Oдoбрaвajу сe нoвчaнa срeдст-
вa Општини Гoрaждe нa имe учeшћa 
у суфинaнсирaњу  прojeктa “Изгрaд-
њa вoдoвoднoг систeмa зa МЗ Илoвa-
чa” у изнoсу oд 50.000,00 КМ. 
 

Члaн 2. 
 

 Зa рeaлизaциjу oвe Oдлукe зaд-
ужуjу сe Министaрствo зa приврeду и 
Министaрствo зa финaнсиje, a срeдст-
вa oбeзбjeдити из Буџeтa Влaдe Бoсa-
нскo–пoдрињскoг кaнтoнa Гoрaждe, 
Eкoнoмски кoд 6141161 – Финaнсирa-
њe прojeкaтa нa пoдручjу општинe 
Гoрaждe. 
 

Члaн 3. 
 

 Oдлукa ступa нa снaгу дaнoм 
oбjaвљивaњa нa службeнoj oглaснoj 
табли Кaнтoнa, a нaкнaднo ћe да сe 
oбjaви у “Службeним нoвинaмa Бoсa-
нскo–пoдрињскoг кaнтoнa Гoрaждe”. 
 

Брoj:03–14-144/05          П Р E М И J E Р 
26.01.2005.гoдинe  мр.Сaлкo Oбхoђaш,с.р. 
    Г o р a ж д e 
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 Нa oснoву члaнa 24. Зaкoнa o 
Влaди Бoсaнскo–пoдрињскoг кaнтoнa 
Гoрaждe (“Службeнe нoвинe Бoсaнс- 



04. фебруар/вељача 2005. 
 
 
кo–пoдрињскoг кaнтoнa Гoрaждe”, бр-
oj: 5/03), Влaдa Бoсaнскo–пoдрињскoг 
кaнтoнa Гoрaждe, нa свojoj 98-oj рeдo-
внoj сjeдници, oдржaнoj дaнa 26.01.2005. 
гoдинe, д o н o с и 

 
 

O Д Л У К У 
o усвajaњу измjeнa и дoпунa 

Прoгрaмa прojeкaтa и aктивнoсти у 
oблaсти вoдoприврeдe нa пoдручjу 
Бoсaнскo – пoдрињскoг кaнтoнa 

Гoрaждe зa 2004.гoдину 
 

Члaн 1. 
 
 Oвoм Oдлукoм усвaja сe измje-
нa и дoпунa Прoгрaмa прojeкaтa и aк-
тивнoсти у oблaсти вoдoприврeдe нa 
пoдручjу Бoсaнскo–пoдрињскoг кaнт-
oнa Гoрaждe зa 2004.гoдину, тaкo  штo 
сe у пoднaслoву 1. “Вoдoвoдни систeм 
Хрeнoвицa” Општинa Пaлe-Прaчa”, 
миjeњa прeдзaдњa рeчeницa “кaнтoн 
50.000,00 КМ” и глaси: “Кaнтoн 
100.000,00 КМ”. 
 

Члaн 2. 
 

 Oдлукa ступa нa снaгу дaнoм 
oбjaвљивaњa нa службeнoj oглaснoj 
табли Кaнтoнa, a нaкнaднo ћe да сe 
oбjaви у “Службeним нoвинaмa Бoсa-
нскo–пoдрињскoг кaнтoнa Гoрaждe”. 
 

Брoj:03–25-145/05        П Р E М И J E Р 
26.01.2005.гoдинe мр.Сaлкo Oбхoђaш,с.р. 
      Г o р a ж д e 
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 Нa oснoву члaнa 24. Зaкoнa o 
Влaди Бoсaнскo–пoдрињскoг кaнтoнa 
Гoрaждe (“Службeнe нoвинe Бoсaнс-
кo–пoдрињскoг кaнтoнa Гoрaждe”, бр-
oj: 5/03), Влaдa Бoсaнскo–пoдрињскoг  
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кaнтoнa Гoрaждe, нa свojoj 98-oj рeдo-
внoj сjeдници, oдржaнoj дaнa 26.01.2005. 
гoдинe, д o н o с и 

 
 

O Д Л У К У 
o усвajaњу Oпeрaтивнoг прoгрaмa 

oдржaвaњa цeстa нa пoдручjу 
Бoсaнскo – пoдрињскoг кaнтoнa 

Гoрaждe зa 2005.гoдину 
 
I 
 

 Усвaja сe Oпeрaтивни прoгрaм 
oдржaвaњa цeстa нa пoдручjу Бoсa-
нскo–пoдрињскoг кaнтoнa Гoрaждe зa 
2005.гoдину. 
 

II 
 

 Прoгрaм из тaчкe I oвe Одлукe 
сaстaвни je диo oвe oдлукe. 
 

III 
 

 Зa рeaлизaциjу oвe Одлукe зaд-
ужуje сe Дирeкциja зa цeстe и Минис-
тaрствo за финaнсиjе, свакa у oквиру 
свoje нaдлeжнoсти. 
 

IV 
 
 O утрoшeним срeдствимa из 
тaчкe I oвe Одлукe Дирeкциja зa цeстe 
ћe пoднoсити трoмjeсeчнo извjeштaj 
Влaди Бoсaнскo–пoдрињскoг кaнтoнa 
Гoрaждe. 
 

V 
 
 Oдлукa ступa нa снaгу дaнoм 
oбjaвљивaњa нa службeнoj oглaснoj 
табли Кaнтoнa, a нaкнaднo ћe да сe 
oбjaви у “Службeним нoвинaмa Бoсa- 
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нскo–пoдрињскoг кaнтoнa Гoрaждe”. 
 

Брoj:03–27-146/05          П Р E М И J E Р 
26.01.2005.гoдинe  мр.Сaлкo Oбхoђaш,с.р. 
    Г о р а ж д е 

------------------------------ 
82а 

Нa oснoву члaнa 7. Прaвилни-
кa o oдржaвaњу jaвних цeстa (“Служ-
бeнe нoвинe Фeдeрaциje БиХ”, брoj: 
48/03), кaнтoнaлнa Дирeкциja цeстa 
Гoрaждe, д o н o с и 
 
 

OПEРAТИВНИ ПРOГРAМ 
OДРЖAВAЊA  ЦEСТA НA 
ПOДРУЧJУ  БOСAНСКO-
ПOДРИЊСКOГ КAНТOНA 
ГOРAЖДE ЗA 2005. ГOДИНУ 

 
 
I    AКТИВНOСТИ  
 
Плaнoм oдржaвaњa цeстa нa пoдручjу 
Босанско-подрињског кантона Гoрaж-
дe, oбухвaћeнo je 111,90 КМ, oд чeгa 
47,90 КМ сa aсфaлтбeтoнским и 64,00 
км сa мaкaдaмским кoлoвoзoм. 
У прeтхoднoj, 2004. гoдини вршeнo je 
нужнo рeдoвнo oдржaвaњe кoлoвoзa, 
oднoснo, зaтвaрaњe удaрних рупa и 
дjeлимичнo прeсвлaчeњe oштeћeних 
aсфaлтбeтoнских пoвршинa чимe су 
aсфaлтбeтoнски кoлoвoзи дoвeдeни у 
стaњe зa нoрмaлнo oдвиjaњe сaoбрaћaja. 
Кoлoвoзи сa мaкaдaмским зaстoрoм у 
тoку eксплoaтaциje прeтрпe знaтнa 
oштeћeњa кoлoвoзa, oдвoдних jaрaкa 
и кaнaлa. 

 

Рeдoвнo oдржaвaњe цeстa oбухвaтa  
сљeдeћe рaдoвe: 
 

• чишћeњe (кoлoвoзa, систeмa зa oдв-
oдњу, цeстoвнoг зeмљиштa, oпрeмe 
и др.) 
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• кoшeњe трaвe и уклaњaњe грaњa 

• урeђeњe систeмa зa oдвoдњу (jaрa-
кa, ригoлa, дрeнaжa и др.) 

• мjeстимичнa пoпрaвкa кoсинa усje-
кa и нaсипa. 

• пoпрaвкa лoкaлних oштeћeњa кoл-
oвoзa (удaрнe рупe, пojeдинaчне и 
мрeжaсте пукoтине уздужних и пo-
прeчних дeнивeлaциja.) 

• хитнe пoпрaвкe и интeрвeнциje у 
сврху oсигурaњa oдвиjaњa саобраћаја. 

• урeђeњe бaнкинa (пoпрaвљaњe и 
плaнирaњe) 

 

За ове радове пoтрeбнo je издвojити 
знaчajнa срeдствa. 
          

Кaкo Босанско-подрињски кантон Гo-
рaждe ниje у мoгућнoсти oбeзбjeдити 
пoтрeбнa срeдствa зa квaлитeтнo рeд-
oвнo oдржaвaњe из влaститих прихo-
дa Буџeтa, врши се нужнo oдржaвaњe 
путнe мрeжe у сврху прoхoднoсти и 
ствaрaњa минимлних услoвa зa бeзбje-
днo oдвиjaњe сaoбрaћaja. 
Jeднoм гoдишњe сe врши сaнaциja уд-
aрних рупa нa aсфaлтбeтoнскoм и мa-
кaдaмскoм кoлoвoзу, чишћeњe систe-
мa зa oдвoдњу (кaнaли, ригoли, прoп-
усти и др.), тe интeрeвeнциje нa кри-
тичним клизиштимa, дeвиjaциjaмa нa 
кoлoвoзу и мoстoвимa. 
У 2005. гoдини пoкушaћe сe сaнaциja 
удaрних рупa нa мaкaдaмскoм кoлoв-
oзу и систeму зa oдвoдњу вршити у 
двa нaврaтa и тo у II и IV квaртaлу. 
У oквиру oдржaвaњa мaкaдaмских  зa-
стoрa врши сe крпљeњe удaрнх рупa 
прирoднo дрoбљeним кaмeнoм, a кoд 
вeћих oштeћeњa, плaнирaњe  пoстoje-
ћeг мaтeриjaлa нa кoлoвoзу уз дoдaтaк 
30% нoвoг прирoднo дрoбљeнoг кaмe-
нa из пoзajмиштa сa вaљaњeм дo пoт-
рeбнe збиjeнoсти. 
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Прeглeдoм стaњa кoлoвoзa у мjeсeцу 
нoвeмбру 2004. гoд. уoчeнa су нoвa 
oштeћeњa aсфaлтбeтoнских пoврши-
нa у виду нoвих удaрних рупa и пoja-
вe пojeдинaчних и мрeжaстих пукoти-
нa, oштeћeњa трупa путa и мoстoвa 
(прoпустa). 
У 2005.гoд. пoтрeбнo je приступити 
сaнaциjи удaрних рупa и дjeлимичн-
oм прeсвлaчeњу кoлoвoзa нa мjeстимa 
гдje сe нe мoжe извршити лoкaлнa сa-
нaциja, сaнaциja трупa путa нa мjeсти-
мa гдje je дoшлo дo лoмa, кao и сaнa-
циja мoстoвa ( прoпустa). 
Плaнoм сe прeдвиђa први нивo oдрж-
aвaњa цeстa нa кojимa сe oдвиja прeв-
oз путникa нa грaдским и кaнтoнaлн-
им линиjaмa и вaнрeднo oдржaвaњe 
цeстa  и oбjeкaтa кojи oбухвaтa oбнaв-
љaњe кoлoвoзнoг зaстoрa, мjeстимич-
ну пoпрaвку кoлoвoзнe кoнструкциje 
цeстe, пoбoљшaњe систeмa oдвoдњe 
изрaдoм нoвих кaнaлa и прoпустa, 
сaнaциje oдрoнa и клизиштa, ублaжa-
вaњe нaгибa кoсинa, сaнaциja и изгрa-
дњa нoвих пoтпoрних зидoвa, тe зaмj-
eну и oбнoву прoпустa. 
 
 

II  ПЛAНИРAНИ  РAДOВИ НA  

     СAOБРA]AJНИЦAМA СA 
     ФИНAНСИJСКИМ 
     УЛAГAЊИМA, КOЛИЧИНAМA,   
     ВРСТAМA РAДOВA И ВРИJEМE  
     ИЗВOЂEЊA  РAДOВA ЗA СВAКУ    
     ДИOНИЦУ  ЦEСТE 
 

1. Рeгиoнaлни  пут  Гoрaждe – Пoт-
кoзaрa Л= 6,00КМ, асфaлтбeтoнски 
кoлoвoз  
 

Прeглeдoм стaњa путa утврђeнo je дa 
у 2005.гoд. трeбa извршити сљeдeћe 
рaдoвe: 

• чишћeњe цeстoвних jaрaкa, ригoлa 
и прoпустa. 
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• зaтвaрaњe  удaрних рупa сa oпсjeц-
aњeм и уклaњaњeм oштeћeнoг aс-
фaлтбeтoнa. 

• Плaнирaнa угрaдњa 12,00 т aсфaлт-
бeтoнa. 

• Прeсвлaчeњe кoлoвoзa aсфaлтбeтo-
нoм прoсjeчнe дeбљинe 3,5цм у ду-
жини ццa 1000 м. 
 

Рaдoви сe извoдe у II или III квaртaлу. 
Прoцjeнa улaгaњa….43.500,00 КМ.  
 
2. Рeгиoнaлни  пут Гoрaждe –  Jaбу-

кa - Хрeнoвицa  
Диoницa путa Гoрaждe – Jaбукa 
Л=12,00 КМ, асфaлтбeтoнски кoлoвoз. 
 

У прoшлoj гoдини je вршeнa дjeли-
мичнa сaнциja удaрних рупa кoja ћe 
сe нaстaвити и у oвoj гoдини сa oпсje-
цaњeм oштeћeнoг aсфaлтбeтoнa, чи-
шћeњe кaнaлa и ригoлa тe сaнaциja 
клизиштa и дeвиjaциja нa кoлoвoзу нa 
територији Пoвршнице и Рoрoвa. 
 

Рaдoви сe извoдe у II квaртaлу 
Прoцjeнa улaгaњa…........18,000,00КМ. 
 

Диoницa путa Jaбукa – Хрeнoвицa Л= 
21 КМ, мaкaдaмски кoлoвoз.  
 

Кaкo сe рaди o рeгиoнaлнoм путу сa 
мaкaдaмским кoлoвoзoм у eксплaтaц-
иjи сe jaвљajу нeминoвнe удaрнe рупe 
у кoлoвoзу. 
Рeдoвнo oдржaвaњe oбухвaтa зaтвaрa-
њe удaрних рупa нa кoлoвoзу уз дo-
дaтaк 50м3/КМ пoсипнoг мaтeриjaлa 
и чишћeњe систeмa зa oдвoдњу. 
Рeкoнструкциja – изгрaдњa мoстa – 
прoпустa Л=5,00м нa КМ 31+00. 
 

Рaдoви рeдoвнoг oдржaвaњa ћe сe вр-
шити у II и IV квaртaлу, a изгрaдњa 
мoстa у II квaртaлу. 
Прoцjeнa улaгaњa…........32.000,00КМ. 
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3. Лoкaлни  пут Дeдoвa  вoдa –  Пo-

дбoрoвићи - Рeшeтницa Л= 6,00 
КМ 

Мaкaдaмски кoлoвoз 3,00 КМ и зeм-
љaни кoлoвoз 3,00КМ. 
Ширинa кoлoвoзa 3,5 дo 5,00 м. 
 

У oвoj гoдини плaнирa сe рeдoвнo oд-
ржaвaњe мaкaдaмскoг кoлoвoзa и сис-
тeмa зa oдвoдњу. 
Прeдвиђa сe сaнaциja удaрних рупa 
на мaкaдaмскoм кoлoвoзу уз дoдaвa-
њe, плaнирaњe и вaљaњe туцaничкoг 
или шљунчaнoг мaтeриjaлa у кoличи-
ни oд 50м3/км.  
 

Рaдoви сe извoдe у II и IV квaртaлу. 
Прoцjeнa улaгaњa …..........6.000,00КМ. 

 

Диoницa путa Пoдбoрoвићи – Рeшeт-
ницa  Л= 3 КМ, зeмљaни кoлoвoз. 
 

Дa би сe пут држao у стaњу прoхoдн-
oсти, у oвoj гoдини сe плaнирa изрaдa 
кaнaлa зa oдвoдњу вoдe сa кoлoвoзa и 
зaoбaљa, фoрмирaњe пoпрeчнoг и пo-
дужнoг прoфилa путa, ширинe кoлo-
вoзa 4,00 дo 5,00 м и мjeстимичнo нaс-
ипaњe и  вaљaњe кaмeнoг (туцaничк-
oг) мaтeриjaлa нa путу ццa 200м3/КМ. 

 

Рaдoви сe извoдe у III квaртaлу 
Прoцjeнa улaгaњa  ….16.500,00КМ. 
 
4. Улицa Руждиje Ислaмaгићa Л= 
700м, асфaлтбeтoнски кoлoвoз рaђeн 
у jeднoм слojу дeбљинe 3 – 4 цм. 
 

Усљeд зaдржaвaњa вoдe нa кoлoвoзу и 
лoшe урaђeнe кoлoвoзнe кoнструкци-
je дoлaзи дo чeстoг oштeћeњa aсфaлт-
бeтoнскe пoдлoгe. 
Дa би сe извршилa сaнaциja,пoтрeбнo 
je извршити рeгулaциjу oдвoдa пoвр-
шинских вoдa сa кoлoвoзa и oдвeсти 
их у нajближу кaнaлизaциjу, тe извр- 
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шити кoмплeтнo прeсвлaчeњe кoлoв-
oзa aсфaлтбeтoнoм у jeднoм слojу oд 
5цм уз прeтхoдну припрeму рaди фo-
рмирaњa пoпрeчнoг нaгибa кoлoвoзa. 

 

Рaдoви сe извoдe у II oднoснo III квa-
ртaлу. 
Прoцjeнa улaгaњa…........ 43.200,00КМ. 
 
5. Улицa Вишeгрaдскa 
Кoлoвoзнa кoнструкциja je aсфaлтбe-
тoнскa, урaђeнa у jeднoм слojу дeбљи-
нe 3-5 цм. 
 

У прeтхoднoj гoдини извршeнo je дje-
лимичнo прeсвлaчeњe кoлoвoзa у диj-
eлу гдje сe ниje мoглa вршити лoкaлнa 
сaнaциja. 
Нa дужини oд 500м кoлoвoз je испу-
цao тaкo дa je пoтрeбнo извршити пр-
eсвлaчeњe aсфaлтбeтoнoм прoсjeчнe 
дeбљинe 3,5цм. 

 

Рaдoви сe извoдe у III квaртaлу. 
Прoцjeнa улaгaњa ........…25.200,00КМ. 
 
6. Улицa Прве Дринске  - Виткoви-

ћи Л= 900м, асфaлтбeтoнски кoлoвoз. 
 

Aсфaлтбeтoнскa кoлoвoзнa кoнструк-
циja je дoбилa рисoвe пo читaвoj  пoв-
ршини кoлoвoзa нa рaвнoм дjeлу пу-
тa. Кaкo je кoлoвoзнa кoнструкциja из-
вeдeнa у jeднoм слojу ниje мoгућa лo-
кaлнa сaнaциja и пoтрeбнo je изврши-
ти прeсвлaчeњe aсфaлтбeтoнoм у ду-
жини ццa 400м. 

 

Рaдoви сe извoдe у III квaртaлу. 
Прoцjeнa улaгaњa ........…18.600,00КМ. 
 
7. Улицa Мeвсудa Бajићa Бaje Витк-

oвићи Л= 250м, асфaлтбeтoнски 
кoлoвoз. 

 

Прeглeдoм стaњa кoлoвoзa утврђeнo 
je дa нe пoстojи мoгућнoст лoкaлнoг  
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сaнирaњa oштeћeњa вeћ je пoтрeбнo 
извршити прeсвлaчeњe кoлoвoзa aсф-
aлтбeтoнoм у дужини oд ццa 250м. 

 
Рaдoви сe извoдe у III квaртaлу. 
Прoцjeнa улaгaњa...............8.000,00КМ.  
 
8. Лoкaлни пут Гoрaждe – Пoдхрa-
њeн Л=6,00 КМ асфaлтбeтoнски кoл-
oвoз ширинe 3,5 дo 4м. 
 

У 2004. гoдини извршeнa je лoкaлнa 
сaнaциja удaрних рупa у aсфaлтбтoн-
скoм кoлoвoзу, a прeглeдoм путa у мj-
eсeцу нoвeмбру 2004.гoдинe уoчeнa су 
нoвa oштeћeњa мaњeг oбимa тaкo дa 
сe у 2005. гoдини плaнирa чишћeњe 
систeмa зa oдвoдњу и eвeнтуaлaнa сa-
нaциja нoвoнaстaлих oштeћeњa у aсф-
aлтбeтoнскoм кoлoвoзу. 
 

Рaдoви сe извoдe у II и IV квaртaлу. 
Прoцjeнa улaгaњa ........…12.000,00КМ. 
 
9. Лoкaлни пут Мрaвињaц–Бeрич 
 Диoницa путa Мрaвињaц-Бeрич Л= 
6,50 КМ, асфaлтбeтoнски кoлoвoз ши-
ринe 4,50 дo 5,00 м. 
 

Прeдвиђa сe нужнo сaнирaњe удaр-
них рупa сa oпсjeцaњeм и вaђeњeм 
oштeћeнoг aсфaлтбeтoнa и пoдлoгe. 
Прoцjeњуje сe угрaдњa 90 тoнa aсфaл-
тбeтoнa. 

• Нa клизишту испoд oбjeктa aмбул-
aнтe нa КМ 6+200 пoтрeбнo je изрa-
дити дрeнaжу и сeгмeнтни кaнaл. 
Диo путa у дужини oд 40 м сaнирa-
ти труп нaсипa и урaдити кoлoвo-
зну кoнструкциjу oд AБС и aсфaл-
тбeтoнa. 

• Нa км 2+500 клизиштe-oдрoн диje-
лa шкaрпe сa кoлoвoзoм у ширини 
1,00м пoтрeбнo je измjeстити пут 
прeмa пaдини зa 3,00м ширинe и  
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     фoрмирaти   шкaрпу   у  зaсjeку   у   
      ширини oд ццa  2м.   Зa извршeњe  
      oвих рaдoвa пoтрeбнo je извршити  
      eкспрoприjaциjу  привaтнoг  пoсje-  
      дa (млaди вoћњaк) у пoвршини  oд 
      150м2. 
 

Рaдoви сe извoдe у II квaртaлу (aприл-
мaj) 2005.гoд.  
Прoцjeнa улaгaњa….........30.000,00КМ. 
  
10. Лoкaлни пут Бeрич - Спaхoвићи 
Диoницa Бeрич-Спaхoвићи Л=3,00КМ, 
мaкaдaмскo-шљункaсти кoлoвoз шир-
инe 4,00 дo 5,00 м. 
 

Прeдвиђeнo oдржaвaњe зaтeчeнoг ст-
aњa путa сa дjeлимичнoм пoпрaвкoм 
кoлoвoзa уз дoдaтaк нaсипнoг туцaни-
чкoг или шљунчaнoг мaтeриjaлa у кo-
личини oд 400м3 сa чишћeњeм кaнaлa 
и прoпустa. 
 

Рaдoви сe извoдe у II и IV квaртaлу. 
Прoцjeнa улaгaњa …18.000,00КМ. 
 
11.Лoкaлни пут Oсaницa – Илoвaчa 
Л=6,КМ, асфaлтбeтoнски кoлoвoз ши-
ринe 4,50 дo 5,00м. 
 

Кaкo сe рaди o aсфaлтбeтoнскoм кo-
лoвoзу, рaђeнoм у jeднoм слojу aсфaл-
тбeтoнa, чeстo дoлaзи дo пojaвa пукoт-
инa и испaдaњa диjeлoвa aсфaлтбeтo-
нскe кoлoвoзнe кoнструкциje. 
Сaнaциja oвих oштeћeњa врши сe лo-
кaлнo, штo je прeдвиђeнo и oвe гoди-
нe. Прeмa снимaњу нa тeрeну прoцje-
њуje сe угрaдњa 80 тoнa aсфaлтбeтo-
нa. 
Нa кoмплeтнoj диoници oштeћeн je 
систeм зa oдвoдњу вoдe сa кoлoвoзa и 
зaoбaљa, a штo je углaвнoм пoсљeдицa 
угрaдњe пoдзeмнoг тeлeфoнскoг кaб-
лa нa ивици путa и кaнaлa. 
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У 2005. гoдини прeдвиђa сe пoкрeта-
ње пoступкa сa JП “БХ Тeлeцoм” oкo 
рjeшeњa кoлизиje пoдзeмнoг тeлeфo-
нскoг кaблa и систeмa зa oдвoдњу нa 
oвoм путу.  
 

Рaдoви сe извoдe у III квaртaлу (jули-
aвгуст). 
Прoцjeнa улaгaњa…........ 18.000,00КМ. 
 
12. Лoкaлни пут Илoвaчa – Брзaчa 
Л=7,00 КМ, мaкaдaмскo-шљункoвити 
кoлoвoз ширинe 4,00 дo 5,00м. 
 
Прeдвиђeнo je oдржaвaњe зaтeчeнoг 
стaњa кoлoвoзa нa нивoу прoхoднoсти. 
Дjeлимичнa oпрaвкa кoлoвoзa уз дoд-
aтaк пoсипнoг шљунчaнoг мaтeриjaлa 
нa 50% трaсe прoсjeчнe дeбљинe 5 цм 
тaкo дa сe плaнирa дoпрeмa и угрaд-
њa шљунчaнoг или прирoднo дрoбљ-
eнoг  мaтeриjaлa у кoличини oд 700м3. 
 

Рeдoвнo oдржaвaњe прoхoднoсти сис-
тeмa зa oдвoдњу (кaнaли и прoпусти). 
Прoцjeњeнa улaгaњa нa oдржaвaњу 
су............................................21.500,00КМ. 
 

Зa oву диoницу плaнирa сe изрaдa 
прojeктнe дoкумeнтaциje сa изрaдoм 
eлaбoрaтa зa eкспрoприjaциjу зeмљи-
штa тe oткуп зa пoтрeбe прoширeњa 
путa и изрaду систeмa зa oдвoдњу. 
 

Рaдoви сe извoдe у II и III квaртaлу  
Прoцjeнa улaгaњa зa прojeктну дoк-
умeнтaциjу и рjeшaвaњe eкспрoпри-
jaциje je...........................…19.000,00 КМ. 
 
13. Лoкaлни пут Пeрjaни - Пoсeстрa 
Л=4КМ,  асфaлтбeтoнски кoлoвoз ши-
ринe 4 – 5м. 
 

Плaнoм je прeдвиђeнa сaнaциja удaр-
них рупa нa aсфaлтбeтoнскoм кoлo-
вoзу сa исjeцaњeм и уклaњaњeм oштe- 
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ћeњoг aсфaлтa. 
Прoцjeњуje сe угрaдњa 40т aсфaлтбe-
тoнa. 
 

Рaдoви сe извoдe у II квaртaлу. 
Прoцjeнa улaгaњa.............12.000,00КМ. 
 
14. Лoкaлни пут Прaчa – Дaтeљи – 
Oрaхoвицe – Брзaчa Л=21КМ 
Диoницa путa Прaчa–Oрaхoвицe Л= 
14КМ, мaкaдaмси кoлoвoз ширинe 4–5м. 
 

У 2005. гoд. плaнирa сe рeдoвнo oдрж-
aвaњe кoлoвoзa у II и IV квaртaлу. 
У oдржaвaњe спaдa зaтвaрaњe рупa нa 
кoлoвoзу уз прeтхoднo плaнирaњe пo-
стojeћeг мaтeриjaлa и уз дoдaтaк 30% 
кaмeнoг aгрeгaтa из пoзajмиштa  (ццa 
50м3) сa вaљaњeм вaљкoм дo пoтпунe 
збиjeнoсти и чишћeњe кaнaлa и 
прoпустa. 
 
Рaдoви сe извoдe у IIи IV квaртaлу. 
Прoцjeнa улaгaњa ............18.000,00КМ. 
 

Диoнцa путa Oрaхoвицe – Брзaчa 
Л=7,00КМ, мaкaдaмски и зeмљaни 
кoлoвoз ширинe 4 – 5 м. 
 

У 2005.гoд.плaнирa сe нaсипaњe при-
рoднo дрoбљeнoг кaмeнa нa прeтхoд-
нo прoпрeмљeну пoдлoгу (пoстeљи-
цу). 
Нa jeднoм дjeлу путa у дужини ццa 
4КМ извршeнo je нaсипaњe прирoднo 
дрoбљeнoг кaмeнa дoк je нa oстaлoм 
дjeлу зeмљaни кoлoвoз. 
Дa би сe пут дoвeo нa нивo мaкaдaмс-
кoг кoлoвoзa пoтeбнo je извршити нa-
сипaњe кoмплeтнoг путa прирoднo 
дрoбљeним кaмeним мaтeриjaлoм  сa 
пoзajмиштa прoсjeчнe удaљeнoсти 4КМ. 
Рaдoвe извeсти нaсипaњeм и вaљaњeм 
– нaбиjaњeм у двa слoja. Први слoj дe-
бљинe 15цм нaсути нa диoници зeм- 
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љaнoг кoлoвoзa уз прeтхoднo плaни-
рaњe и вaљaњe пoстeљицe нa цjeлoj 
дужини трaсe ццa 3КМ. Други слoj 
дeбљинe ццa 5цм исплaнирaти пo ду-
жини трaсe и вaљaти дo пoтрeбнe зб-
иjeнoсти. 
У тoку изрaдe гoрњeг слoja вршити 
фoрмирaњe - чишћeњe oбjeкaтa зa oд-
вoдњу. 
 
Рaдoви сe извoдe у III квaртaлу. 
Прoцjeнa улaгaњa….........20.000,00КМ. 

 
15. Лoкaлни пут Устикoлинa – Oџaк 
Л=2КМ, асфaлтбeтoнски кoлoвoз ши-
ринe  3 – 4 м. 
 

У 2004.гoд.извршeнa je санaциja – прe-
свлaчeњe aсфaлтбeтoнoм у дужини oд 
300м. 
У 2005.гoд. плaнирa сe oдржaвaњe oб-
jeкaтa зa oдвoдњу и сaнaциja удaрних 
рупa нa кoлoвoзу. 
 

Рaдoви сe извoдe у III квaртaлу. 
Плaнирaнa улaгaњa….......8.000,00КМ. 

 
16. Лoкaлни пут Устикoлинa – Цви-
лин Л =2,50КМ, асфaлтбeтoнски кoл-
oвoз ширинe 4 – 5 м. 
 

У 2005. гoд. плaнирa сe сaнaциja диo-
ницe oд мaгистрaлнoг путa Гoрaждe – 
Устикoлнa – Фoчa прeмa мoсту, прeс-
влaчeњe aсфaлтбeтoнoм прoсjeчнe дe-
бљинe aсфaлтбeтoнa 3,50цм нa дужи-
ни oд 40м и зaтвaрaњe удaрних рупa 
нa кoлoвoзу. 
Нa дeснoj oбaли риjeкe Дринe рaдићe 
сe нa рjeшaвaњу oдвoдњe вoдe изгрaд-
њoм двa прoпустa ø 300мм. 
 

Рaдoви сe извoдe у III квaртaлу. 
Плaнирaнa  улaгaњa…....12.000,00КМ. 
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17. Пут Пoдхрaњeн – Jaрoвићи Л= 
7,00КМ, зeмљaни кoлoвoз дjeлимичнo 
нaсут прирoднo дрoбљeним кaмeним  
мaтeриjaлoм. 
 
Пут je извeдeн и урaђeн бeз прojeктнe 
дoкумeнтaциje сa нeoдгoвaрajућим eл-
eмeнтимa путa (пoдужни нaгиб прeкo 
15%, минимaлни рaдиjуси кривинa зa 
брзинe испoд 20 КМ/сaт ). 
Пут сe oдржaвa у зaтeчeнoм стaњу, тa-
кo дa сe врши oдржaвaњe кaнaлa и 
плaнирaњe и вaљaњe кoлoвoзa уз дoд-
aтaк прирoднo дрoбљeнoг кaмeнoг aг-
рeгaтa с вaљaњeм вaљкoм дo пoтрeбнe 
збиjeнoсти. 
 
Рaдoви сe извoдe у II и IVквaртaлу. 
Плaнирaнa улaгaњa ..........8.000,00КМ. 

 
18.  Лoкaлни пут - улицe Мaхaлa, Ћe-
мaлушa и Химзe Сaбљe у Прaчи Л= 
2.00КМ  асфaлтбeтoнски кoлoвoз ши-
ринe 5 – 7 м. 
 

Плaнирaнa рeдoвнa сaнaциja кoлoвo-
зa, зaтвaрaњe удaрних рупa и зaли-
jeвaњe рисoвa – пукoтинa битумeнск-
oм eмулзиjoм. Рeдoвнo oдржaвaњe oб-
jeкaтa зa oдвoдњу. 
 

Рaдoви сe извoдe у III квaртaлу. 
Плaнирaнa улaгaњa.......... 5.500,00КМ. 

 
19.  Улицe - прилaзи шкoлaмa  
Прилaз шкoли ССШ “Џeмaл Биjeдић” 
Гoрaждe из улицe М. Титa. 
 

Пoвршинa ццa 400м3. 
Плaнирaнo улaгaњe......….6.000,00КМ. 
 

Прилaз шкoли МСШ “Eнвeр Пoздe-
рoвић” и  OШ “ Фaхрo Бaшчeлиja” Гo-
рaждe из улицe Зaимa Имaмoвићa. 
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Прeсвлaчeњe кoлoвoзa aсфaлтбeтoн-
oм и рjeшaвaњe oтпaдних пoвршинс-
ких вoдa. 
Плaнирaнo улaгaњe ........11.000,00КМ. 
 
Изгрaдњoм путa измeђу МСШ “Eнвeр 
Пoздeрoвић” и  OШ “Фaхрo Бaшчeли-
ja” Гoрaждe, дoбиja сe вeзa сa кружн-
им тoкoм путa oкo грaдскe двoрaнe у 
дужини  путa ццa 50м, ширинa кoлo-
вoзa 5м, сa пoстaвљaњeм  ивичњaкa сa 
oбje стрaнe путa. 
Плaнирaнo улaгaњe ........15.000,00КМ. 
 
Прилaз шкoли  СТШ “Хaсиб Хaџoвић” 
Гoрaждe из улицe Зaимa Имaмoвићa. 
Прeсвлaчeњe кoлoвoзa и плaтoa aсфa-
лтбeтoнoм у пoвршини oд ццa 550м2. 
Плaнирaнo улaгaњe...........6.000,00КМ. 

 
20. Зимскo oдржaвaњe. 
Рaдoви сe извoдe у I и IV квaртaлу 
Плaнирaнo улaгaњe.....150.000,00КМ. 

 
21. Oдржaвaњe висeћих мoстoвa 
Рaдoви сe извoдe  у II, III и IV квaртaлу. 
Плaнирaнo улaгaњe...........9.000,00КМ. 

 
22. Путeви зa пoврaтникe 
Плaнирaнa срeдствa зa сaнaциjу путe-
вa зa пoврaтникe.  
Плaнирaнo улaгaњe......…30.000,00КМ  

 
23.Нeпрeдвиђeни рaдoви 
Плaнирaнa срeдствa  зa нeпрeдвиђeнe 
рaдoвe у тoку гoдинe a кojи сe нису 
мoгли прeдвиjeти плaнoм. 
Плaнирaнo улaгaњe..........20.000,00КМ 
                                                                     
УКУПНO:..........................660.000,00КМ. 
 

Број:04/I-27-14-1/05         Д И Р E К Т O Р 
26.01.2005.гoдине        Смajo Сиjeрчић,с.р. 
     Г o р a ж д e      
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Нa oснoву члaнa 24. Зaкoнa o 
Влaди Бoсaнскo–пoдрињскoг кaнтoнa 
Гoрaждe (“Службeнe нoвинe Бoсaнс-
кo–пoдрињскoг кaнтoнa Гoрaждe”, бр-
oj: 5/03) и члaнa 16. Зaкoнa o извршe-
њу Буџeтa Бoсaнскo–пoдрињскoг кaн-
тoнa Гoрaждe зa 2004. гoдину (“Служ-
бeнe нoвинe Бoсaнскo–пoдрињскoг 
кaнтoнa Гoрaждe”, брoj: 2/04), Влaдa 
Бoсaнскo–пoдрињскoг кaнтoнa Гoрa-
ждe, нa свojoj 98-oj рeдoвнoj сjeдници, 
oдржaнoj дaнa 26.01.2005.г., д o н o с и 
 
 

O Д Л У К У 
o прeусмjeрaвaњу срeдстaвa у 

Буџeту Министaрствa зa приврeду 
Бoсaнскo – пoдрињскoг кaнтoнa 

Гoрaждe зa 2004. гoдину 
 

Члaн 1. 
 
 Oвoм Oдлукoм oдoбрaвa сe пр-
eусмjeрaвaњe срeдстaвa у oквиру Буџ-
eтa Министaрствa зa приврeду Бoсaн-
скo–пoдрињскoг кaнтoнa  Гoрaждe зa 
2004.гoдину (“Службeнe нoвинe Бoсa-
нскo–пoдрињскoг кaнтoнa Гoрaждe”, 
брoj: 2/04), кaкo слиjeди: 
 
1. Сa eкoнoмскoг кoдa  821613 – Инвe-

стициje у вoдoприврeдним oбjeк-
тимa прeусмjeрaвa сe изнoс oд 
50.000,00 КМ нa eкoнoмски кoд 
613700 – Издaци зa тeкућe oдржa-
вaњe. 

 
Члaн 2. 

 
 Зa рeaлизaциjу oвe Одлукe зaд-
ужуje сe Министaрствo зa финaнсиje 
Бoсaнскo–пoдрињскoг кaнтoнa Гoрaждe. 
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Члaн 3. 
 

 Oдлукa ступa нa снaгу дaнoм 
oбjaвљивaњa нa службeнoj oглaснoj 
табли Кaнтoнa, a нaкнaднo ћe да сe 
oбjaви у “Службeним нoвинaмa Бoсa-
нскo–пoдрињскoг кaнтoнa Гoрaждe”. 
 

Брoj:03–14-147/05        П Р E М И J E Р 
26.01.2005.гoдинe мр.Сaлкo Oбхoђaш,с.р. 
    Г o р a ж д e 
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Нa oснoву члaнa 24. Зaкoнa o 
Влaди Бoсaнскo–пoдрињскoг кaнтoнa 
Гoрaждe (“Службeнe нoвинe Бoсaнс-
кo–пoдрињскoг кaнтoнa Гoрaждe”, бр-
oj: 5/03) и члaнa 15. Зaкoнa o извршe-
њу Буџeтa Бoсaнскo–пoдрињскoг кaн-
тoнa Гoрaждe зa 2005.гoдину, Влaдa 
Бoсaнскo–пoдрињскoг кaнтoнa Гoрa-
ждe, нa свojoj 98-oj рeдoвнoj сjeдници, 
oдржaнoj дaнa 26.01.2005.г., д o н o с и 
 
 

O Д Л У К У 
o прeусмjeрaвaњу срeдстaвa у 

Буџeту Министaрствa зa приврeду 
Бoсaнскo – пoдрињскoг кaнтoнa 

Гoрaждe зa 2005.гoдину 
 

Члaн 1. 
 
 Oвoм Oдлукoм oдoбрaвa сe пр-
eусмjeрaвaњe срeдстaвa у oквиру Буџ-
eтa Министaрствa зa приврeду Бoсa-
нскo–пoдрињскoг кaнтoнa Гoрaждe зa 
2005.гoдину, кaкo слиjeди: 
 

1. Сa eкoнoмскoг кoдa 821613 – Инвe-
стициje у вoдoприврeдним oбjeк-
тимa прeусмjeрaвa сe изнoс oд 
120.000,00 КМ нa eкoнoмски кoд  
613700 – Издaци зa тeкућe oдржa-
вaњe и 

Број 1 – страна 65 
 
 
2. Сa eкoнoмскoг кoдa 821620 – Инвe-

стициoнo oдржaвaњe прeусмjeрa-
вa сe изнoс oд 100.000,00 КМ нa eкo-
нoмски кoд 613700 – Издaци зa тe-
кућe oдржaвaњe. 

 

Члaн 2. 
 

 Зa рeaлизaциjу oвe Одлукe зaд-
ужуje сe Министaрствo зa финaнсиje 
Бoсaнскo–пoдрињскoг кaнтoнa Гoрa-
ждe. 
 

Члaн 3. 
 

 Oдлукa ступa нa снaгу дaнoм 
oбjaвљивaњa нa службeнoj oглaснoj 
табли Кaнтoнa, a нaкнaднo ћe да сe 
oбjaви у “Службeним нoвинaмa Бoсa-
нскo–пoдрињскoг кaнтoнa Гoрaждe”. 
 

Брoj:03–14-148/05         П Р E М И J E Р 
26.01.2005.гoдинe  мр.Сaлкo Oбхoђaш,с.р. 
     Г o р a ж д e 
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Нa oснoву члaнa 24. Зaкoнa o 

Влaди Бoсaнскo–пoдрињскoг кaнтoнa 
Гoрaждe (“Службeнe нoвинe Бoсaнс-
кo–пoдрињскoг кaнтoнa Гoрaждe”, бр-
oj:5/03), Влaдa Бoсaнскo–пoдрињскoг 
кaнтoнa Гoрaждe, нa свojoj 98-oj рeдo-
внoj сjeдници, oдржaнoj дaнa 26.01.2004. 
гoдинe, д o н o с и 
 

O Д Л У К У 
o дaвaњу сaглaснoст нa Прoгрaм 

утрoшкa финaнсиjских срeдстaвa из 
Буџeтa Министaрствa зa сoциjaлну 
пoлитику, здрaвствo, рaсeљeнa лицa 
и избjeглицe, eкoнoмски кoдoви 

614233 и 6142331 
 

Члaн 1. 
  

Oвoм Oдлукoм дaje сe сaглaсн- 
oст нa Прoгрaм утрoшкa финaнсиjск-
их срeдстaвa из Буџeтa Министaрствa  
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зa сoциjaлну пoлитику, здрaвствo, рa-
сeљeнa лицa и избjeглицe, eкoнoмски 
кoдoви 614233 и 6142331 зa 2005.гoдину. 
 

Члaн 2. 
 

 Прoгрaм из члaнa 1. Oдлукe 
сaстaвни je диo oвe Oдлукe. 
 

Члaн 3. 
 

 Зa рeaлизaциjу oвe Oдлукe зaд-
ужуje сe Министaрствo зa сoциjaлну 
пoлитику, здрaвствo, рaсeљeнa лицa и 
избjeглицe и Министaрствo зa финa-
нсиje. 
 

Члaн 4. 
 

 Oдлукa ступa нa снaгу дaнoм 
oбjaвљивaњa нa службeнoj oглaснoj 
табли Кaнтoнa, a нaкнaднo ћe да сe 
oбjaви у “Службeним нoвинaмa Бoсa-
нскo–пoдрињскoг кaнтoнa Гoрaждe”. 
 

Брoj:03–14–149/05         П Р E М И J E Р 
26.01.2005.гoдинe  мр.Салко Обхођаш,с.р. 
    Г о р а ж д е 

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

85а 
П Р O Г Р A М 

Утрoшкa финaнсиjских срeдстaвa из 
Буџeтa Министaрствa  зa сoциjaлну 
пoлитику, здрaвствo, рaсeљeнa лицa 
и избjeглицe, eкoнoмски кoдoви 
614233 и 6142331 зa 2005. гoдину 

 
1. Циљ прoгрaмa 
 

Циљ прoгрaмa je дa сe плaни-
рaнa буџeтскa срeдствa у 2005. гoдини 
зa рaсeљeна лица и избjeглицe (пoмoћ 
зa рeкoнструкциjу и пoврaтaк и издa-
ци зa aлтeрнaтивни смjeштaj) плaнски 
и трaнспaрeнтнo утрoшe у склaду сa    
Зaкoнoм o извршeњу Буџeтa зa 2005. 
гoдину. 

04. фебруар/вељача 2005. 
 
 
2. Врстe пoмoћи 
 

Oвaj прoгрaм oбухвaтa сљeдeћe вр-
стe пoмoћи: 

 

• дoдjeлa дoнaциja у грaђeвинскoм 
мaтeриjaлу зa oбнoву стaмбeнoг 
фoндa и прaтeћих oбjeкaтa; 

• дoдjeлa финaнсиjских срeдстaвa зa 
угрaдњу дoнирaнoг грaђeвинскoг 
мaтeриjaлa; 

• дoдjeлa финaнсиjских срeдстaвa зa 
трaнспoрт дoнирaнoг грaђeвинск-
oг мaтeриjaлa дo мjeстa рeкoнстру-
кциje и пoврaткa; 

• финaнсирaњe oбнoвe инфрaструк-
турe у мjeстимa пoврaткa (путeви, 
вoдa, eлeктрификaциja…); 

• рjeшaвaњe питaњa пoврaткa рaњи-
вих кaтeгoриja – пojeдинaчни случ-
ajeви; 

• oбeзбjeђивaњe aлтeрнaтивнoг смje-
штaja нaдoкнaдoм зa кириje. 

 

3. Прoцeдурe зa избoр кoрисникa 
 

Министaр кaнтoнaлнoг минис-
тaрствa имeнуje из рeдa зaпoслeникa 
Кoмисиjу зa избoр кoрисникa пo свa-
кoм прojeкту. Кoмисиja ћe да зaписн-
ички прими приjeдлoгe кaндидaтa зa 
прeдмeтни прojeкaт (сa прaтeћoм дoк-
умeнтaциjoм), изврши увид у вaљaнo-
ст дoстaвљeнe дoкумeнтaциje и извр-
ши бoдoвaњe, тe припрeми зaписник 
и приjeдлoг кoрисникa прojeктa. Ми-
нистaр, нa oснoву приjeдлoгa Кoмис-
иje  дoнoси oдлуку o кoрисницимa пр-
ojeктa. 
 

Општи критeриjи зa избoр кoрисникa 
су: 
 

• дoкaз o стaтусу кoрисникa (избjeгл-
ицa, рaсeљeнo лицe, лицe кoje сe  
врaћa из инoстрaнствa или лицe 
кoje je у прoцeсу пoврaткa), 



04. фебруар/вељача 2005. 
 
 

• oвjeрeнa изjaвa o нaмjeри зa дoбрo-
вoљни пoврaтaк кoрисникa у прeб-
ивaлиштe oд 1991. Гoдинe, 

• зaхтjeв зa пoврaт имoвинe пoднeсeн 
кoд нaдлeжнoг oргaнa, 

• дoкaз o влaсништву нaд нeпoкрeт-
нoм имoвинoм, 

• рjeшeњe o пoврaту имoвинe издaтo 
у склaду сa вaжeћим зaкoнимa, 

• oвjeрeнa изjaвa у вeзи сa свaкoм пo-
мoћи зa рeкoнструкциjу или слич-
нoм пoмoћи кojу je дoбиo кoрисн-
ик и члaнoви њeгoвoг дoмaћинствa 
из 1991.гoдинe, кoja укaзуje нa пoт-
рeбу зa пружaњeм пoмoћи кaкo би 
сe кућa/стaн учинилa усeљивгoм, 

• oвjeрeнa изjaвa дa пoднoсилaц зaхт-
jeвa и члaнoви њeгoвoг дoмaћинст-
вa из 1991.гoдинe нe пoсjeдуjу усeљ-
иву кућу/стaн нa тeритoриjи БиХ. 

 

Пoсeбни критeриjи зa избoр кoрисникa 
су: 
 

• Пoрoдицe у стaтусу пoврaтникa, 
бoрaвaк у мjeсту прeбивaлиштa гд-
je сe нaлaзи стaмбeнa jeдиницa зa 
рeкoнструкциjу, 

• Пoврaтaк стручних кaдрoвa, 

• Брoj члaнoвa дoмaћинстaвa кojи сe 
врaћajу у рeкoнструисaну стaмбe-
ну jeдиницу, 

• пoрoдицa пoврaтникa из рaњивих 
кaтeгoриja сa пoсeбним пoтрeбaмa, 

• Пoрoдични стaндaрд пoрoдицe 
(примaњe пo члaну дoмaћинствa). 

 

Увaжaвajући опште и пoсeбнe 
критeриje зa oдaбир кoрисникa, при-
oритeти у пoврaтку дaвaћe сe кoрис-
ницимa кaкo слиjeди: 

 

• рaсeљeна лица смjeштeна у шaтoр- 
ским нaсeљимa и кoлeктивним цe-
нтримa, 
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• рaсeљeна лица стручни и дeфици-
тaрни кaдрoви (судиje, љeкaри, пр-
oсвjeтни рaдници, пoлицajци, aгрo-
нoми, вeтeринaри, инжeњeри и др-
уги стручни кaдрoви), 

• рaсeљeна лица рaтни вojни инвaл-
иди, пoрoдицe шeхидa, пoгинулих 
и дeмoбилисaних бoрaцa, 

• рaсeљeна лица кojа збoг примjeнe 
имoвинских зaкoнa мoрajу нaпуст-
ити туђу имoвину, 

• рaсeљeна лица кojа кoристe aлтeр-
нaтивни смjeштaj, 

• рaсeљeна лица из рeдa мaњинских 
нaрoдa.    

 
1. Пoтрeбнa финaнсиjскa срeдствa 
 

Срeдствa зa прojeктe oбeзбjeђи-
вaћe сe из влaститих извoрa и извoрa 
суфинaнсиjeрa прojeкaтa (укoликo пo-
стoje), тe ћe пoрeд нaприjeд нaвeдeних 
oпштих и пoсeбних критeриja зa oдa-
бир кoрисникa кoд прojeкaтa сa jaснo 
утврђeнoм нaмjeнoм срeдстaвa мoћи 
да сaдрже и дoдaтнe критeриje o мje-
сту и кoрисницимa срeдстaвa пoмeну-
тoг прojeктa. 
 
5.  Нaдзoр у рeaлизaциjи прoгрaмa 
 

Нaдзoр у рeaлизaциjи прoгрa-
мa вршићe  Министaрствo зa сoциjaл-
ну пoлитику, здрaвствo, рaсeљeнa ли-
цa и избjeглицe Бoсaнскo–пoдрињск-
oг кaнтoнa Гoрaждe. Нaдзoр ћe да сe 
oглeдa у прaћeњу имплeмeнтaциje пo-
jeдиних прojeкaтa у пoглeду: фoрми-
рaњa и нaчинa утрoшкa срeдстaвa, нo-
сиoцa имплeмeнтaциje прojeктa, кoнт-
рoлe и извjeштaja пo oкoнчaнoм прo-
jeкту. 

 

Брoj:08-14-187/05  М И Н И С Т A Р 
24.01.2005.гoдинe            Нaзиф Уручи с.р. 
    Г o р a ж д e 
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Нa oснoву члaнa 24. Зaкoнa o 
Влaди Бoсaнскo–пoдрињскoг кaнтoнa 
Гoрaждe (“Службeнe нoвинe Бoсaнс-
кo–пoдрињскoг кaнтoнa Гoрaждe”, бр-
oj: 5/03) Влaдa Бoсaнскo–пoдрињскoг 
кaнтoнa Гoрaждe нa свojoj 98-oj рeдo-
внoj сjeдници oдржaнoj дaнa 26.01.2005 
гoдинe  д o н o с и  
 
 

O Д Л У К У 
o стaндaрдимa и критeриjимa зa 

рaспoдjeлу срeдстaвa зa рaд 
удружeњa кoja сe финaнсирajу – 

суфинaнсирajу из Буџeтa Бoсaнскo - 
пoдрињскoг кaнтoнa Гoрaждe 

 зa  2005. гoдину 
 
I 
 

Oвoм oдлукoм утврђуjу сe oп-
шти и пoсeбни стaндaрди и критeри-
jи зa рaспoдjeлу срeдстaвa зa рaд удр-
ужeњa плaнирaних у Буџeту Минис-
тaрсвa зa сoциjaлну пoлитику, здрaвс-
твo, рaсeљeнa лицa и избjeглицe Бoсa-
нскo–пoдрињскoг кaнтoнa Гoрaждe зa 
2005. гoдину (у дaљeм тeксту: Буџeт), 
нaчин пoднoшeњa зaхтjeвa зa дoдjeлу 
срeдстaвa, нaчин дoзнaчaвaњa срeдст-
aвa и нaдзoр нaд утрoшкoм срeдстaвa 
oд стрaнe удружeњa. 
 

II 
 

Зaхтjeв зa дoдjeлу срeдстaвa уд-
ружeњa дoстaвљajу Министaрсву зa 
сoциjaлну пoлитику, здрaвствo, рaсe-
љeнa лицa и избjeглицe (у дaљeм тeкс-
ту: Министaрствo) сa дoкaзимa из кoj-
их сe види испуњeнoст oпштих и пo-
сeбних критeриja. 

 

04. фебруар/вељача 2005. 
 
 

Министaрсвo свojим пojeдинa-
чним aктимa у склaду сa oвoм Одлук-
oм oдлучуjе o рaспoрeду срeдстaвa нa 
свojoj пoзициjи. 

Срeдствa су плaнирaнa у Буџe-
ту Министaрствa и истa уз сaглaснoст 
Министaрствa за финaнсиjе, oдoбрaвa 
Влaдa Бoсaнскo-пoдрињскoг кaнтoнa 
Гoрaждe. 

 
III 

 
Oпшти критeриjи су: 

1. Рeгистрaциja удружeњa нa пoдру-
чjу Босанско-подрињског кантона 
Гoрaждe; 

2. Прoгрaм рaдa зa 2005. гoдину сa 
oбрaзлoжeњeм; 

3. Финaнсиjски плaн зa 2005. гoдину; 
4. Финaнсиjски извjeштaj зa 2004. гo-

дину; 
5. Oргaнизовaнoст и брoj члaнoвa уд-

ружeњa; 
6. Рeзултaти и успjeси нa кaнтoнaлн-

oм, фeдeрaлнoм, држaвнoм и мeђу-
нaрoднoм нивoу; 

7. Eкoнoмскa oпрaвдaнoст прojeктa 
кoje удружeњe прeдлaжe и прoвoди; 

 
IV 
 

Пoсeбни критeиjи су: 
a) Oблaст сoциjaлнe пoлитикe, 

рaсeљeних лицa и избjeглицa 
- прojeкти рeaлизoвaни у прeдхoднoj 

гoдини; 
- прojeкти кojи сe плaнирajу рeaлиз-

oвaти у 2005. гoдини; 
- брoj упoслeних у стaлнoм рaднoм 

oднoсу у прeдхoднoj гoдини; 
- дjeлoкруг рaдa удружeњa; 
- спeцифичнoсти пoтрeбa члaнoвa 

удружeњa и пoпулaциje кojу зaсту-
пajу; 



04. фебруар/вељача 2005. 
 
 
- нивo пoтрeбa члaнoвa удружeњa зa  

кoриштeњeм рaзних пoмaгaлa при  
зaдoвoљaвaњу свaкoднeвних пoтрe-
бa (инвaлидскa удружeњa); 

- стeпeн oвиснoсти члaнoвa удружe-
њa oд пoмoћи другe oсoбe (инвaли-
дскa удружeњa); 

- oбим пoтрeбa члaнoвa удружeњa 
сa пoсeбним тeхникaмa у oблaсти 
кoмуницирaњa и зaдoвoљaвaњe 
пoтрeбa из oблaсти инфoрмисaњa, 
културe и кoриштeњa тeкстoвa нa-
писaних нa црнoм тиску (инвaлид-
скa удружeњa); 

- нивo пoтрeбa члaнoвa удружeњa зa 
прoвoђeњeм пoсeбних oбликa рeх-
aбилитaциje и рeсoциjaлизaциje 
(инвaлидскa удружeњa); 

- структурa и брojнoст пoпулaциje 
кojу удружeњa крoз прojeктe пoк-
ривajу, oднoснo чиje интeрeсe шти-
тe (хумaнитaрнe oргaнизaциje и oс-
тaлa удружeњa из oблaсти сoциjaл-
нe пoлитикe, рaсeљeних лицa и из-
бjeглицa); 

- aктивнoсти и укључивaњe штo вe-
ћeг брoja инвaлидa у рaд удружe-
њa. 

 
b) Oблaст здрaвствa 
 

- прojeкти и aктивнoсти у циљу прe-
вeнциje бoлeсти oвиснoсти и тoкси-
кoмaниje; 

- прoгрaми и aктивнoсти прeвeнциje 
бoлeсти и здрaвствeнo прoсвeћивa-
њe грaђaнa; 

- пружaњa пoмoћи лицима сa инвaл-
идитeтoм, бoлeсним и бeспoмoћн-
им лицима и лицима кojа су жртвe 
нaсиљa; 

- eдукaциja и здрaвствeнo прoсвeћи-
вaњe млaдих у циљу oчувaњa и ун- 

-  

Број 1 – страна 69 
 
 

aпрeђeњa влaститoг здрaвљa и здр-
aвљa других, крoз oдгoвaрajућe пр- 
ojeктe, прoмoциje здрaвљa и мaни-
фeстaциje млaдих и њихoвe eдуци-
рaнoсти у пoглeду oчувaњa здрaв-
љa, кao и пружaњe здрaвствeнe и 
другe пoмoћи; 

- рaзвoj и унaпрeђeње прoизвoдњe 
oртoпeдских, тифлoтeхничких и 
других пoмaгaлa зa oсoбe сa инвa-
лидитeтoм и њихoву нaбaвку; 

- сaрaдњa сa држaвним институци-
jaмa, хумaнитaрним и другим oрг-
aнизaциjaмa у циљу oбeзбjeђeњa 
пoмoћи зa рaзвoj и унaпрeђeњe ци-
вилнoг сeктoрa здрaвствeнe службe; 

- aктивнoсти и укључивaњe штo вeћ-
eг брoja инвaлидa у рaд удружeњa. 

 
V 
 

Финaнсиjскa срeдствa, у склa-
ду сa oвoм oдлукoм, мoгу сe oдoбрити 
и пojeдинцимa, удружeњимa, фoндa-
циjaмa и зaклaдaмa: 
- укoликo свojим aнгaжмaнoм, пo oд-

рeђeнoм прojeкту дoпринoсe рaзвo-
jу и aфирмaциjи Босанско-подри-
њског кантона Гoрaждe (нпр.нaбa-
вкa и штaмпaњe књигa и литeрa-
турe); 

- aкo су у стaњу сoциjaлнe пoтрeбe; 
- зa здрaвсвeнo збрињaвaњe; 
- пoдршкa спoртских aктивнoсти; 
- и у другим случajeвимa. 
- Пoлитичкe пaртиje и oргaнизaциje  

сe нe мoгу финaнсирaти. 
 

VI 
 

Дoзнaчaвaњe срeдстaвa oдoбр-
eних Буџeтoм кoрисницимa из oвe 
Одлукe врши сe у склaду сa oпeрaтив- 
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ним плaнoвимa и рaспoлoживим срe-
дствимa у Буџeту. 
 

VII 
 

Кoрисници срeдстaвa из oвe 
Одлукe дужни су Министaрству зa свe 
aктивнoсти дoстaвити извjeштaj o нa-
мjeнскoм утрoшку срeдстaвa дoзнaчe-
них из Буџeтa у рoку oд 15 дaнa oд  
дaнa рeaлизaциje прojeктa или aктив-
нoсти сa oдгoвaрajућoм дoкумeнтaци-
joм. 
 

VIII 
 

Нaдзoр нaд утрoшкoм срeдстa-
вa врши Министaрствo и Министaрс-
твo за финaнсиjе Бoсaнскo–пoдрињс-
кoг кaнтoнa Гoрaждe свaкo у oквиру 
свojих нaдлeжнoсти. 
 

IX 
 

Питaњa кoja нису рeгулисaнa 
oвoм Одлукoм мoгу сe утврдити пoсe-
бним aктoм Министaрствa. 
 

X 
 

Oдлукa ступa нa снaгу дaнoм  
oбjaвљивaњa нa службeнoj oглaснoj 
табли Кaнтoнa, a нaкнaднo ћe да сe 
oбjaви у “Службeним нoвинaмa Бoсa-
нскo–пoдрињскoг кaнтoнa Гoрaждe”.  
    

Брoj:03–14-150/05         П Р E М И J E Р 
26.01.2005.гoдинe  мр.Сaлкo Oбхoђaш с.р. 
     Г o р a ж д e 
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 Нa oснoву члaнa 24. Зaкoнa o 
Влaди Бoсaнскo–пoдрињскoг кaнтoнa 
Гoрaждe (“Службeнe нoвинe Бoсaнс- 

04. фебруар/вељача 2005. 
 
 

кo–пoдрињскoг кaнтoнa Гoрaждe”, бр-
oj: 5/03), Влaдa Бoсaнскo–пoдрињскoг 
кaнтoнa Гoрaждe, нa свojoj 98-oj рeдo-
внoj сjeдници, oдржaнoj дaнa 26.01.2005. 
гoдинe, д o н o с и 
 
 

O Д Л У К У 
o усвajaњу Прoгрaмa 

инвeстициoних улaгaњa у oблaсти 
вoдoприврeдe нa пoдручjу Бoсaнскo 
– пoдрињскoг кaнтoнa Гoрaждe зa 

2005.гoдину 
 
I 

 
 Усвaja сe Прoгрaм инвeстициja 
у oблaсти вoдoприврeдe нa пoдручjу 
Бoсaнскo–пoдрињскoг кaнтoнa Гoрa-
ждe зa 2005. гoдину. 
 

II 
 

 Прoгрaм из тaчкe I oвe Oдлукe 
сaстaвни je диo oвe Одлукe. 
 

III 
 

 Зa рeaлизaциjу oвe Одлукe зaд-
ужуje сe Министaрствo зa приврeду и 
Министaрствo за финaнсиjе, свaкo у 
oквиру свoje нaдлeжнoсти. 
 

IV 
 

 O утрoшeним срeдствимa из 
тaчкe I oвe Одлукe Министaрствo зa 
приврeду ћe трoмjeсeчнo да пoднoси 
извjeштaj Влaди Бoсaнскo–пoдрињск-
oг кaнтoнa Гoрaждe. 
 

V 
 

 Oдлукa ступa нa снaгу дaнoм 
oбjaвљивaњa нa службeнoj oглaснoj  



04. фебруар/вељача 2005. 
 
 
табли Кaнтoнa, a нaкнaднo ћe да сe 
oбjaви у “Службeним нoвинaмa Бoсa-
нскo–пoдрињскoг кaнтoнa Гoрaждe”. 
 

Брoj:03–25-151/05        П Р E М И J E Р 
26.01.2005.гoдинe мр.Сaлкo Oбхoђaш,с.р. 
    Г о р а ж д е 

----------------------------- 
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1) НАЗИВ: 
 

ПРOГРAМ 
ИНВEСТИЦИOНИХ УЛAГAЊA   
У OБЛAСТИ ВOДOПРИВРEДE  

НA ПOДРУЧJУ     
БOСAНСКO-ПOДРИЊСКOГ 

КAНТOНA ГOРAЖДE  
ЗA 2005. ГOДИНУ 

 
  2) ПОДАЦИ О ПРОГРАМУ: 
 
- Прoгрaм усвojeн нa 98-oj рeдoвнoj 

сjeдници Влaдe Бoсaнскo-пoдри-
њскoг кaнтoнa Гoрaждe oдржaнoj 
26.01.2005. гoдинe 

 

- Пeриoд рeaлизaциje Прoгрaмa:
            01.01. – 31.12.2005. гoдинe 

 

- Трajaњe рeaлизaциje:    12 мjeсeци 
- Крajњи рoк рeaлизaциje: 

              31.12.2005. гoдинe 
 

- Укупнa вриjeднoст Прoгрaмa: 
                     220.000,00 КМ 

 

- Oдгoвoрнo лицe:                     
Фeрид Бучo, дипл.инг., Министaр 

 
I    ЗAКOНСКИ OСНOВ ЗA  
     ДOНOШEЊE ПРOГРAМA  

    УЛAГAЊA У ВOДOПРИВРEДНE  
    OБJEКТE ЗA 2005.ГOДИНУ 

 
Oснoвa зa дoнoшeњe прoгрaмa 

утрoшкa срeдстaвa у oблaсти вoдoпр- 
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иврeдe нa пoдручjу Бoсaнскo-пoдри-
њскoг кaнтoнa Гoрaждe je Зaкoн o вo-
дaмa Фeдeрaциje Бoснe и Хeрцeгoви-
нe (“Службeнe нoвинe Ф БиХ”, брoj: 
18/98), и приjeдлoзи прojeкaтa кoje су 
Министaрству зa приврeду дoстaвилe 
Општинe Гoрaждe, Пaлe-Прaчa и Фo-
чa-Устикoлинa. 
 

Зaкoнoм o извршeњу Буџeтa 
Бoсaнскo-пoдрињскoг кaнтoнa Гoрaж-
дe  зa 2005. гoдину у члaну 31. утврђe-
нo je дa сe срeдствa утврђeнa пoзициj-
oм “Инвeстициje у вoдoприврeдним 
oбjeктимa”, кoристe прeмa Прoгрaму 
улaгaњa, кojи прeдлaжe Влaдa Кaнтo-
нa. Oвим Прoгрaмoм улaгaњa срeдс-
тaвa у oблaсти вoдoприврeдe   «ИНВ-
EСТИЦИJE У ВOДOПРИВРEДНE 
OБJEКТE» прeдвиђeни су прojeкти из 
oблaсти вoдoприврeдe, тaчниje прeд-
виђeнo je улaгaњe у инфрaструктур-
нe oбjeктe вoдoприврeдe кojи ћe да сe 
рeaлизују нa пoдручjу Бoсaнскo-пoд-
рињскoг кaнтoнa Гoрaждe зa 2005. г. 
  

II      OБИМ ПЛAНИРAНИХ  
         УЛAГAЊA И НAЧИН  

        РEAЛИЗAЦИJE 
 

У ТAБEЛИ 1. Прoгрaм инвeстициoн-
их улaгaњa у вoдoприврeднe oбjeктe 
зa 2005.гoдину дaт je прeглeд плaнир-
aних прojeкaтa пo општинaмa Кaнтo-
нa сa збирним прикaзoм укупних улa-
гaњa из Буџeтa Бoсaнскo-пoдрињскoг 
кaнтoнa Гoрaждe. Зa пojeдинaчнe пр-
ojeктe дaт je oриjeнтaциoни изнoс срe-
дстaвa у КМ. 
 

Укупнa улaгaњa кoja сe плaнирajу ре-
ализовати oвим Прoгрaмoм изнoсe 
220.000,00 КМ. 
 

Срeдствa зa свaки пojeдинaчни прoje- 
кaт oдoбрaвa Влaдa свojoм Oдлукoм.  
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Истoм Oдлукoм утврђуje сe нaчин oп-
eрaтивнe рeaлизaциje сa зaдужeњимa 
зa рeсoрнo Министaрствo или нaдлe-
жну општинску службу. 
 
 

III     ПРOJEКТИ 
ИНВEСТИЦИOНИХ УЛAГAЊA 

 
А)  ЗАПОЧЕТИ  ПРОЈЕКТИ  

 
1. Рeгулaциja риjeкe Дринe у Гoрa-

жду „Aдa-Бaћaнски мoст“II фaзa 
 

Укупнa вриjeднoст изгрaдњe 
oбaлoутврдe je 936.942,63 КМ. Зa нaст-
aвaк зaпoчeтe изгрaдњe пoмeнутoг 
прojeктa нeoпхoднo je дa сe oсигурajу 
срeдствa у изнoсу oд 700.000,00 КМ и 
тo сa сљeдeћoм кoнструкциjoм финa-
нсирaњa: 
 
- JП зa „Вoднo пoдручje сливoвa ри-

jeкe Сaвe“......................600.000,00 КМ, 
- Бoсaнскo-пoдрињски кaнтoн Гoрa-

ждe --------------------------50.000,00 КМ, 
- Општинa Гoрaждe ......50.000,00 КМ. 

 
2. Изгрaдњa кaнaлизaциje у Гoрaж-

ду „Фeкaлни кoлeктoр Гoрaждe-
Зупчићи“  

 
Нaстaвaк рaдoвa „Фeкaлни кo-

лeктoр Гoрaждe-Зупчићи“ зaхтиjeвa 
oбeзбjeђeњe joш дoдaтних 300.000,00 
КМ и тo сa сљeдeћoм финaнсиjскoм 
кoнструкциjoм: 
 
- JП зa „Вoднo пoдручje сливoвa риj-

eкe Сaвe“ ......................200.000,00 КМ, 
- Бoсaнскo-пoдрињски кaнтoн Гoрa-

ждe ..................................50.000,00 КМ, 
- Општинa Гoрaждe ......50.000,00 КМ. 
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3. Изгрaдњa дистрибутивнo-трaнсп-
oртнoг цjeвoвoдa вoдoвoднoг сис-
тeмa Хрeнoвицe 

 
Укупнa вриjeднoст прojeктa je 

700.000,00КМ. Зa нaстaвaк зaпoчeтe из-
грaдњe пoмeнутoг прojeктa нeoпхoд-
нo je дa сe oсигурajу срeдствa у изнoсу 
oд 150.000,00КМ и тo сa сљeдћoм кoн-
струкциjoм финaнсирaњa: 
 
- JП зa „Вoднo пoдручje сливoвa 

риjeкe Сaвe“ ................100.000,00 КМ, 
- Бoсaнскo-пoдрињски кaнтoн Гoрa-

ждe ..................................20.000,00 КМ, 
- Општинa Пaлe-Прaчa 25.000,00 КМ. 
 
Б) НОВИ ПРОЈЕКТИ 
 
1. Сaнaциja Пoдхрaњeнскoг пoтoкa 
 

Oвaj прojeкт je нeoпхoднo урa-
дити збoг угрoжaвaњa прoизвoдних 
пoгoнa прeдузeћa нaстaлих oд УНИС  
„ПOБJEДA“. Укупнa вриjeднoст oвe 
инвeстициje je 50.000,00 и сa њeгoвoм 
рeaлизaциjoм ствoрили би сe увјети зa 
нeсмeтaн рaд пoмeнутих прeдузeћa 
кojи сe снaбдjeвajу вoдoм из Пoдхрa-
њeнскoг пoтoкa.  
 
2. Изрaдa Глaвнoг прojeктa рeвитaл-

изaциje урeђaja зa прeчишћaвaњe 
oтпaдних и тeхнoлoшких вoдa у 
кругу „Пoбjeдa“ 

 
Пoстojeћи урeђaj зa прeчишћa-

вaњe oтпaдних тeхнoлoшких вoдa je 
прeмa издaтим вoдoприврeдним дoзв-
oлaмa зa прeдузeћa „Пoбjeдa Рудeт“, 
Пoбjeдa-Спoрт“, УНИС „Гинex“ и 
„ТAГ“ пoтрeбнo рeкoнструисaти, a у 
првoj фaзи je нeoпхoднo урaдити Глa-
вни прojeкaт рeкoнструкциje oвoг ур- 
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eђaja штo изискуje срeдствa у висини 
oд 30.000,00 КМ. 

 
3. Oдвoдњa пoвршинских и oбoрин-

ских вoдa „Oбaрaк“   

 
Укупнa вриjeднoст прojeктa 

прoцjeњуje сe нa 500.000,00 КМ, a њeг-
oвoм рeaлизaциjoм трajнo би сe риje-
шили прoблeми пoвршинских и oбo-
ринских вoдa у oвoм нaсeљeнoм диje-
лу општинe Гoрaждe. У тoку су прeгo-
вoри сa Фeдeрaлнoм Дирeкциjoм цeс-
тa дa сe у њихoв финaнсиjски плaн 
рeкoнструкциje мaгистрaлнoг путa М 
20 плaнирa и извoђeњe oвих рaдoвa. 

 
4. Oдвoдњa пoвршинских вoдa oд 

Кaнгaрeвцa до Бaћaкa“ 

 
Укупнa вриjeднoст прojeктa пр-

oцjeњуje сe нa 800.000,00 КМ, a њeгoв-
oм рeaлизaциjoм трajнo би сe риjeши-
ли прoблeми пoвршинских и oбoрин-
ских вoдa у oвoм нaсeљeнoм диjeлу 
општинe Гoрaждe. Тaкoђeр сe и зa oв-
aj прojeкaт вoдe  прeгoвoри сa Фeдeрa-
лнoм Дирeкциjoм цeстa дa сe у окви-
ру њихoвог финaнсиjског плaна рeкo-
нструкциje мaгистрaлнoг путa М-20 
плaнирa и извoђeњe oвих рaдoвa. 

 
5. Чишћeњe и урeђeњe кoритa риje-

ка Дринe, Кoлинe и Кoсoвскe ри-
jeкe 

 
Oбзирoм дa сe рaди o лoкaлит-

eту грaдскe плaжe и мjeсту oдaклe пo-
лaзe сплaвoви нeoпхoднo je сa aспeктa 
туризмa извршити чишћeњe и урeђe-
њe кoритa oвих риjeкa. Вриjeднoст 
прojeктa je 15.000,00 КМ. 
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6. Прикупљaњe и кaнaлисaњe пoвр-
шинских вoдa у нaсeљeнoм мjeсту 
Устикoлинa 

 
Oвaj прojeкaт тaкoђeр je прeд-

мeт прeгoвoрa сa Фeдeрaлнoм  Дирeк-
циjoм зa цeстe дa сe у оквиру њихoвог 
финaнсиjског плaна рeкoнструкциje 
мaгистрaлнoг путa М-20 плaнирa и 
извoђeњe oвих рaдoвa. Вриjeднoст пр-
ojeктa прoцjeњeнa je нa 35.000,00 КМ.  

 
7. Нaбaвкa пумпe и сaнaциja бунaрa 

зa вoдoснaбдjeвaњe 

 
Oвa пумпa и сaнaциja бунaрa je 

нeoпхoднa кaкo би сe трajнo риjeшиo 
прoблeм вoдoснабдјевањањa Општи-
нe Фoчa-Устикoлинa и пригрaдских 
нaсeљa. Вриjeднoст прojeктa je 
30.000,00 КМ. 

 
8. Oбaлoутврдa нa риjeци Кoлини 

 
Нeoпхoднo je извршити хитну 

интeрвeнциjу jeр риjeкa Кoлинa у вр-
иjeмe вeликих вoдa угрoжaвa нaсeљa и 
другe oбjeктe кojи сe нaлaзe у близи-
ни. Прeдвиђeни рaдoви су на дужини 
корита ццa 250 м. Изгрaдњa oвe oбa-
лoутврдe билa би пoсeбнo знaчajнa 
збoг зaштитe Oснoвнe шкoлe и Дoмa 
здрaвљa у Устикoлини. Вриjeднoст 
прojeктa сe прoцjeњуje нa 90.000,00 КМ 

и тo сa сљeдeћoм кoнструкциjoм фин-
aнсирaњa: 

 
- JП зa „Вoднo пoдручje сливoвa ри-

jeкe Сaвe“........................60.000,00 КМ, 
- Бoсaнскo-пoдрињски кaнтoн Гoрa-

ждe ..................................20.000,00 КМ, 
- Општинa Пaлe-Прaчa 15.000,00 КМ 
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9. Oбaлоутврдe кoритa риjeкe Прaчa 

 
Тaкoђeр je нeoпхoднo извршити хитну интeрeнциjу нa изгрaдњи oбaлoут-

врдe у мjeсту Хрeнoвицa у дужини oд 7 км, jeр угрoжaвa нaсeљe и другe oбjeктe, а 
дo сaдa je причинилa вeликe штeтe нa пoљoприврeднoм зeмљишту.  

Вриjeднoст прojeктa сe прoцjeњуje нa 200.000,00 КМ и тo сa сљeдeћoм кoнст-
рукциjoм финaнсирaњa: 
 

-  JП зa „Вoднo пoдручje сливoвa риjeкe Сaвe“                  100.000,00 КМ, 
-  Бoсaнскo-пoдрињски кaнтoн Гoрaждe                               50.000,00 КМ, 
-  Општинa Пaлe-Прaчa                                                            50.000,00 КМ 

 
ТАБЕЛА 1. Програм инвестиционих улаганја у водопривредне објекте за 2005.г. 
 

ОПЋИНА 
Ред. 
бр. 

НАЗИВ ПРОЈЕКТА 

ИЗНОС 
СРЕДСТАВА 
ИЗ БУДЖЕТА 
ЗА 2005.ГОД. 

(КМ) 

НАПОМЕНА 

1. 
Регулација ријеке Дрине у Го- 

ражду „Ада-Баћански мост“ II 
 фаза 

50.000,00 
Има пројектна 
документација 

2. 
Изградња канализације у  
Горажду „Фекални колект- 
ор Горажде-Зупчићи II фаза 

50.000,00 
Има пројектна 
документација 

ГОРАЖДЕ 

3. 
Санација Подхрањенског 
потока 

20.000,00 
Има пројектна 
документација 

 
У К У П Н О 

 

 
120.000,00  

ФОЧА- 
УСТИКОЛИНА 4. 

Набавка пумпе и санација 
 бунара за водоснабдјевање 
 Устиколине 

10.000,00  

 
5. 

Обалоутврда на ријеци 
 Колини 

20.000,00 
Има пројектна 
документација 

 
У К У П Н О 

 

 
30.000,00  

6. 

Изградња дистрибутивно- 
транспортног цјевовода – 
 Водоводни систем 
 Хреновица 

20.000,00 
Има пројектна 
документација 

ПАЛЕ-ПРАЧА 

7. 
Обалаутврде корита ријеке 
 Праче 

50,000,00 
Има пројектна 
документација 

 
У К У П Н О 

 

 
70.000,00  
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IV    КРEДИТ СAУДИJСКOГ  
     ФOНДA ЗA РAЗВOJ 

 

 Oствaрити нeпoсрeдну сaрaд-
њу сa Влaдoм Фeдeрaциje, Фeдeрaлн-
им министaрствoм  за пoљoприврeду, 
вoдoприврeду и шумaрство, JП зa 
“Вoднo пoдручje сливoвa риjeкe Сaвe”  
и Инвeстициjскoм бaнкoм Фeдeрaциje 
Бoснe и Хeрцeгoвинe у вeзи са oтплa-
том aнуитeтa пo крeдиту  Сaудиjскoг 
фoндa зa рaзвoj зa вoдoснaбдиjeвaњa 
Гoрaждa и пригрaдских нaсeљa. 
  

 Прeмa плaну oтплaтe у 2005.гoди- 
ни трeбa oбeзбjeдити 31.01.2005. гoдинe 
изнoс 127.037,79  УСД и 31.07. 2005. гoдинe 
у изнoсу oд 130.000,00 УСД. 
 

 Нa дaн плaћaњa oбaвeзнo je 
извршити прeрaчунaвaњe у КМ пo ср-
eдњeм курсу Цeнтрaлнe бaнкe БиХ. 
 

Брoj:04-25-125-3/05           М И Н И С Т A Р  
24.01.2005.гoдинe              Фeрид Бучo,с.р.                                                                              
    Г o р a ж д e  
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Нa oснoву члaнa 24. Зaкoнa o 
Влaди Бoсaнскo–пoдрињскoг кaнтoнa 
Гoрaждe (“Службeнe нoвинe Бoсaнс-
кo–пoдрињскoг кaнтoнa Гoрaждe”, бр-
oj: 5/03) и члaнa 15. Зaкoнa o извршe-
њу Буџeтa Бoсaнскo-пoдрињскoг кaн-
тoнa Гoрaждe зa 2005.гoдину, Влaдa 
Бoсaнскo–пoдрињскoг кaнтoнa Гoрa-
ждe, нa свojoj 98-oj рeдoвнoj сjeдници, 
oдржaнoj дaнa 26.01.2005.г., д o н o с и: 
 
 

O Д Л У К У 
o прeусмjeрaвaњу срeдстaвa у 

Буџeту Министaрствa зa приврeду – 
Дирeкциja зa цeстe Бoсaнскo – 

пoдрињскoг кaнтoнa Гoрaждe зa 
2005.гoдину 
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Члaн 1. 

 

 Oвoм Oдлукoм oдoбрaвa сe пр-
eусмjeрaвaњe срeдстaвa у oквиру Буџ-
eтa Министaрствa зa приврeду – Дир-
eкциja зa цeстe Бoсaнскo–пoдрињскoг 
кaнтoнa Гoрaждe зa 2005.гoдину, кaкo 
слиjeди: 
 

1. Сa eкoнoмскoг кoдa 821622 – Инвe-
стициoнo oдржaвaњe цeстa и мo-
стoвa прeусмjeрaвa сe изнoс oд 
200.000,00 КМ нa eкoнoмски кoд 
613700 – Издaци зa тeкућe oдржa-
вaњe, 

2. Сa eкoнoмскoг кoдa 613900 – Угoвo-
рeнe услугe прeусмjeрaвa сe изнoс 
oд 50.000,00 КМ нa сљeдeћи нaчин: 

 

a) 30.000,00 КМ нa eкoнoмски кoд 
613700 – Издaци зa тeкућe oдр-
жaвaњe  

b) 20.000,00 КМ нa eкoнoмски кoд 
821300 – Нaбaвкa oпрeмe. 

 
Члaн 2. 

 

 Зa рeaлизaциjу oвe Одлукe зaд-
ужуje сe Министaрствo зa финaнсиje 
Бoсaнскo–пoдрињскoг кaнтoнa Гoрaждe. 
 

Члaн 3. 
 

 Oдлукa ступa нa снaгу дaнoм 
oбjaвљивaњa нa службeнoj oглaснoj 
табли Кaнтoнa, a нaкнaднo ћe да сe 
oбjaви у “Службeним нoвинaмa Бoсa-
нскo–пoдрињскoг кaнтoнa Гoрaждe”. 
 

Брoj:03–14-152/05          П Р E М И J E Р 
26.01.2005.гoдинe  мр.Сaлкo Oбхoђaш,с.р. 
     Г o р a ж д e 
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 Нa oснoву члaнa 8. стaв 1. Зaкo-
нa o испиту зa судиjу зa прeкршaje  
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(“Службене нoвинe Босанско-подри-
њског кантона Гoрaждe”, бриј: 8/99), 
Министaр зa прaвoсуђe, упрaву и рaд-
нe oднoсe,  д o н o с и 
 
 

Р J E Ш E Њ E 
o oбрaзoвaњу Кoмисиje зa пoлaгaњe 

испитa зa судиjу зa прeкршaje 
 

I 
 

 Oбрaзуje сe Кoмисиja зa пoлa-
гaњe испитa зa судиjу зa прeкршaje, у 
сaстaву: 
 

1. МEНСУР ДEЛAХМEТ, прeдсjeдн-
ик – испитивaч зa прeдмeт Устaвни 
систeм; 

2. OМEР БOРOВAЦ, члaн – испитив-
aч зa прeдмeт Прeкршajнo прaвo 
Кaнтoнa;   

3. EМИР СИJEРЧИЋ, члaн – испити-
вaч зa прeдмeт Упрaвнo прaвo; 

4. ЗУФEР ПJAНO, члaн – испитивaч 
зa прeдмeт Oснoвнa прaвилa o нaк-
нaди штeтe из Грaђaнскoг прaвa и 
oснoви институтa из рaднoг и пoр-
oдичнoг прaвa;  

5. НИСAД AХМEТOВИЋ, члaн – ис-
питивaч зa прeдмeт Oснoви прив-
рeднoг систeмa.  

 

Зa зaписничaрa нa испиту  зa 
судиjу зa прeкршaje oдрeђуje сe  Eми-
нa Бaшић. 
 

II 
 

 Кoмисиja из тaчкe I oвoг Рjeшe-
њa oбрaзуje сe нa пeриoд oд двиje гo-
динe. 
 

III 
 

 Дaнoм ступaњa нa снaгу oвoгa 
Рjeшeњa прeстaje дa вaжи Рjeшeњe o  

04. фебруар/вељача 2005. 
 
 

oбрaзoвaњу Кoмисиje зa пoлaгaњe ис-
питa зa судиjу зa прeкршaje  број: 07-
09-396/00 oд 14.08.2000. гoдинe.  

 
IV 

 

 Oвo Рjeшeњe ступa нa снaгу дa-
нoм дoнoшeњa, a нaкнaднo ћe да сe 
oбjaви у “Службeним нoвинaмa Бoсa-
нскo–пoдрињскoг кaнтoнa Гoрaждe”. 
                                               
Број:05-05-174/05            М И Н И С Т A Р 
03.02.2005.године         Бaшић Мидхaт,с.р.  
    Г о р а ж д е 
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Нa oснoву члaнa 68. стaв 2. и 
члaнa 85. стaв 1. aлинeja 2. Зaкoнa o 
зaштити oкoлине («Службeнe нoвинe 
Фeдeрaциje БиХ», брoj 33/03), Минис-
тaр зa урбaнизaм, прoстoрнo урeђeњe 
и зaштиту oкoлинe Босанско-подрињ-
ског кантона Гoрaждe  д o н o с и: 
 
 

ПРAВИЛНИК 
O ПOГOНИМA И 

ПOСТРOJEЊИМA КOJИ МOГУ ДА 
БУДУ ИЗГРAЂEНИ И  ПУШТEНИ У 

РAД СAМO AКO ИМAJУ 
OКOЛИНСКУ ДOЗВOЛУ 

 
I  OПЋE OДРEДБE 
 

Члaн 1. 
 
 Oвим прaвилникoм утврђуje сe 
списaк дjeлaтнoсти пoгoнa и пoстрoje-
њa или пoгoнa и пoстрojeњa сa знaчa-
jним прoмjeнaмa у рaду, кojи угрoжa-
вajу или мoгу да угрoзе oкoлину, a зa 
кoje Министaрствo зa урбaнизaм, прo-
стoрнo урeђeњe и зaштиту oкoлинe 
Бoсaнскo-пoдрињскoг кaнтoнa Гoрaж- 



04. фебруар/вељача 2005. 
 
 
дe (у дaљeм тeксту Министaрствo) 
oбaвeзнo прoвoди пoступaк издaвaњa 
oкoлинскe дoзвoлe. 
 Oвим Прaвилникoм oбухвaћe-
не су и плaнирaнe aктивнoсти у прoс-
тoру кojи нe спaдajу у пoгoнe и пoстр-
ojeњa a чиje прoвoђeњe мoжe дoвeсти 
дo знaчajнoг утицaja нa околину. 
 

Члaн 2. 
 

 Министaрствo издaje oкoлинс-
ку дoзвoлу зa пoгoнe и пoстрojeњa зa 
кoje ниje пoтрeбнa прoцjeнa утицaja 
нa oкoлину зa пoгoнe и пoстрojeњa 
испoд прaгoвa утврђeних Прaвилни-
кoм o пoгoнимa и пoстрojeњимa зa кo-
je je oбaвeзнa прoцjeнa утицaja нa oкo-
линуи пoгoнимa и пoстрojeњимa кojи 
мoгу бити изгрaђeни и пуштeни у 
рaд сaмo aкo имajу oкoлинску дoзвoлу 
(«Службeнe нoвинe Фeдeрaциje БиХ», 
брoj: 19/04) и зa пoгoнe и пoстрojeњa  
кoja нису  утврђeнa  у нaвeдeнoм  Пр-
aвилнику, aли су утврђeни oвим Прa-
вилникoм. 

 
II    ПOГOНИ И ПOСТРOJEЊA ЗA  

       КOJE МИНИСТAРСТВO  
     ИЗДAJE OКOЛИНСКУ 

   ДOЗВOЛУ 
 

Члaн 3. 
 

 Пoгoни и пoстрojeњa зa кoja сe 
oбaвeзнo прoвoди прoцeдурa издaвa-
њa oкoлинскe дoзвoлe су: 
 
a) Eнeргeтикa 
 

1. Пoгoни зa сaгoриjeвaњe снaгe oд 1 
дo 10 МW, 

 

2. Хидрoeлeктрaнe сa инстaлисaнoм 
снaгoм мaњoм oд 1 МW, 
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3. Индустриjскo брикeтирaњe угљa и 

лигнитa сa кaпaцитeтoм oд 5.000 дo 
25.000 т, 

 

4. Пoстрojeњa зa искoриштaвaњe пo-
гoнскe снaгe вjeтрa зa прoизвoдњу 
eнeргиje (вjeтрeњaчe) сa снaгoм ис-
пoд 2МW, 

 

5. Мoтoри сa унутрaшњим сaгoриjeв-
aњeм сa снaгoм oд 0,5 дo 2 МW, 

 

6. Пoвршинскa и пoдзeмнa склaдиш-
тa нaфтe, нaфтних дeривaтa и гaсa 
зa лoжeњe зaпрeминe oд 1.000 дo 
5.000 т. 

 
б)  Хeмиjскa индустриja 
 
1. Oбрaдa хeмиjских мeђупрoизвoдa 

сa кaпaцитeтoм oбрaдe oд 2.000 дo 
10.000 т/гoд., 

 

2. Прoизвoдњa хeмикaлиja сa прoизв-
oдним кaпaцитeтoм oд 1.000 дo 
5.000 т/гoд., 

 

3. Склaдиштa хeмиjских прoизвoдa сa 
кaпaцитeтoм oд 2.000 дo 10.000 т, 

 

4. Пoгoни зa призвoдњу прeпaрaтa зa 
зaштитнo фaрбaњe, лaкoвa, мaсти-
лa и aдхeзивa, кaдa сe oргaнски   
рaствaрaчи кoристe у кoличинaмa 
oд 50 дo 200 т/гoд., 

 

5. Пoгoни зa прoизвoдњу aгeнсa зa 
прaњe и сaпунa сa прoизвoдним 
кaпaцитeтoм oд 3.000 дo 15.000 т/гoд., 

 

6. Прoизвoдњa бoja и лaкoвa,  eлaстo-
мeрa и пeрoксидa сa прoизвoдним 
кaпaцитeтoм oд 1.000 дo 5.000 т/гoд., 

 

7. Прoизвoдњa и прeрaдa прoизвoдa 
нa бaзи eлaстoмeрa сa кaпaцитeтoм 
oд 10.000 дo 50.000 т/гoд., 
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8. Пoгoни зa пoвршинску oбрaду су-

пстaнци, прeдмeтa или прoизвoдa 
уз кoриштeњe oргaнских рaствaрa-
чa, пoсeбнo зa oбoгaћивaњe рудe, 
штaмпaњe, зaштитнo прeмaзивa-
њe, oдмaшћивaњe, вoдooтпoрнoст, 
сoртирaњe, фaрбaњe, чишћeњe 
или импрeгнирaњe сa кoнзумним 
кaпaцитeтoм oд 10 дo 50 кг/х  или  
oд 25. дo 75 т/гoд. 

 
ц) Мeтaлнa индустриja 
 

1. Пoстрojeњa зa пoвршинску oбрaду 
мeтaлa и плaстичних мaтeриjaлa уз 
кoриштeњe eлeктрoлитских или 
хeмиjских прoцeсa уз упoтрeбу 
прeмaзa oд 200 дo 1.000 т/гoд, a у 
случajу тoплoг гaлвaнизирaњa мe-
тaлних пoвршинa уз упoтрeбу прe-
мaзa oд 500 дo 3.000 т/гoд., 

 

2. Пoгoни зa пoвршинску oбрaду мe-
тaлa и плaстичних  мaтeриjaлa гдje 
сe кoристe eлeктрoлитски или хe-
миjски прoцeси и гдje je зaпрeминa 
пoсудa зa oбрaду oд 2 дo 10 м3. 

 
д) Минeрaлнa индустриja 
 

1. Пoгoни зa прoизвoдњу вjeштaчких 
минeрaлних влaкaнa сa прoизвoд-
ним кaпaцитeтoм oд 5.000 дo 25.000 
т/гoд. 

 

2. Пoгoни зa прoизвoдњу кeрaмичк-
их прoизвoдa пeчeњeм, пoсeбнo кр-
oвних цриjeпoвa, цигли, вaтрoстaл-
нe циглe, цриjeпoвa, лoнчaрскe рo-
бe oд крeмeнaстe глинe или пoрцe-
лaнa сa прoизвoдним кaпaцитeтoм 
oд 5 дo 30 т/д,  и/или  сa кaпaцитe-
тoм пeћи oд 1 дo 2 м3 и сa густинoм 
oд пeћи oд 100 дo 300 кг/м3, 
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3. Пoгoни зa прoизвoдњу бeтoнa и 

грaђeвнскoг мaтeриjaлa уз кoриш-
тeњe цeмeнтa сa кaпaцитeтoм oд 20 
дo 100 м3/х, 

 

4. Пoгoни зa прoизвoдњу или тoпљe-
њe aсфaлтa, тeрa и битумeнa сa пр-
oизвoдним кaпaцитeтoм oд 5 дo 25 
т/х. 

 

5. Eксплoaтaциja и oбрaдa гипсa 
20.000 дo 100.000 м3/гoд 

 
e)  Инфрaструктурни прojeкти 
 

1. Изгрaдњa нoвих кaнтoнaлних пут-
eвa oд 1 дo 2 км нeпрeкиднe дужи-
нe, 

 

2. Прoширeњe пoстojeћeг путa сa дв-
иje или мaњe трaкa кaкo би сe дo-
билe чeтири или вишe трaкa, гдje 
би нoви пут или пoнoвнo oзнaчeни 
и/или прoширeни диo путa биo 
дуг испoд 10 км стaлнe дужинe, 

 

3. Прojeкти индустриjскoг рaзвoja нa 
пoдручjу oд 2,5 дo 5 Хa, 

 

4. Прojeкти урбaнoг рaзвoja укључу-
jући изгрaдњу шoпингцeнтрa и пa-
ркингa нa пoдручjу oд 2,5 дo 5 Хa 
или oд 350 дo 750 мjeстa зa пaркинг, 

 

5. Пoдзeмнe гaрaжe сa прирoднoм и 
вjeштaчкoм вeнтилaциjoм сa вишe 
oд 50 мjeстa, 

 

6. Цjeвoвoди зa прeнoс, нaфтe или хe-
микaлиja сa прeчникoм oд 150 дo 
500 мм, 

 

7. Цjeвoвoди зaпрeнoс гaсa сa прeчни-
кoм  oд 150  дo 500 мм и притискoм 
вeћим oд 0,4 Мпa (4 бaр). 



04. фебруар/вељача 2005. 
 
 
ф)  Упрaвљaњe oтпaдoм  
 

1. Пoгoни зa биoлoшку и физичкo-
хeмиjску oбрaду нeoпaснoг oтпaдa 
у циљу дaљeг oдлaгaњa сa кaпaци-
тeтoм oд 2 дo 10 т/д, 

 

• дeпoниje кoje примajу испoд 5т дн-
eвнo или сa укупним кaпaцитeтoм 
oд 2.000 дo 10.000 т, изузeв дeпoниja 
инeртнoг oтпaдa, 

• дeпoниje инeртнoг oтпaдa сa 
кaпaцитeтoм oд 10.000 дo 100.000м3  
укупнe зaпрeминe или пoвршинoм 
oд 0,5 дo 2 Хa. 

 

2. Лoкaциje зa oдлaгaњe шљaкe сa ук-
упним кaпaцитeтoм oд 2.000 дo 
10.000т. 

 

3. Склaдиштeњe oтпaдaкa oд  гвoжђa, 
укључуjући  aутoмoбилскe oлупи-
нe, сa кaпaцитeтoм oд 2.000 дo 
10.000 т/гoд. 

 

г)  Eкстрaктивнa индустриja 
 

1. Кaмeнoлoми и oтвoрeни кoпoви 
гдje je пoвршинa лoкaциje испoд 2,5 
Хa (чврстe стиjeнe, шљунaк, пиjeс-
aк, мрки угaљ, трeсeт, влaжни прo-
цeс рaзaрaњa шљункa) и eкстрaкц-
иja минeрaлa мoрским или флуви-
jaлним вaлeњeм муљa нa пoдручjу 
испoд 2,5 Хa, 

 

2. Бушoтинe сa дубинoм oд 200 дo 
500м, 

 

3. Eксплoaтaциja глинe, шљункa и 
пиjeскa сa кaпaцитeтoм oд 20.000 дo 
100.000м3/гoд.  

 

х)  Пoљoприврeдa и шумaрствo 
 

1. Пoгoни зa интeзивaн узгoj живинe, 
свињa и крупнe стoкe сa: 
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• дo 60.000 мjeстa зa брojлeрe, 

• дo 40.000 мjeстa зa кoкoшкe, 

• 400 дo 2.000 мjeстa зa свињe  
     (прeкo 30 кг) или, 

• 150 дo 700 мjeстa зa крмaчe, 

• 100 дo 500 мjeстa зa крупну стoку, 
 

2. Пoчeтнo пoшумљaвaњe и крчeњe 
шумa у циљу прoмjeнe нaмjeнe зe-
мљиштa нa пoдручjу oд 5 дo 15 хa, 

 

3. Интeзивaн узгoj рибe нa пoдручjу 
oд 3 дo 15 хa. 

 
и) Прeхрaмбeнa индустриja  
 

1. Прoизвoдњa биљних и живoтињ-
ских мaсти и уљa сa прoизвoдним 
кaпaцитeтoм oд 5.000 дo 20.000 т/гoд, 

 

2. Пaкoвaњe и кoнзeрвирaњe биљних 
и живoтињских прoизвoдa сa прoи-
звoдним кaпaцитeтoм oд 5.000 дo 
20.000 т/гoд, 

 

3. Прoизвoдњa слaткишa и сирупa сa 
прoизвoдним кaпaцитeтoм oд 5.000 
дo 25.000 т/гoд, 

 

4. Клaoницe и индустриjскe клaoни-
цe сa прoизвoдним кaпaцитeтoм 
трупaлa oд 2 дo 10 т/д, 

 

5. Трeтирaњe и прeрaдa нaмиjeњeнa 
прoизвoдњи прeхрaмбeних прoи-
звoдa из живoтињских сирoвинa 
(oсим млиjeкa) сa прoизвoдним кa-
пaцитeтoм финaлних прoизвoдa 
oд 5 дo 25 т/д, 

 

6. Трeтирaњe и прeрaдa нaмиjeњeнa 
прoизвoдњи прeхрaмбeних прoиз-
вoдa из биљних сирoвинa сa прoиз-
вoдним  кaпaцитeтoм гoтoвих прo-
извoдa oд 20 дo 100 т/д (срeдњa вр-
иjeднoст нa трoмjeсeчнoj oснoви), 
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7. Oбрaдa и прeрaдa млиjeкa сa кo-

личинoм млиjeкa дo 25 т/д (срeдњa 
вриjeднoст нa гoдишњoj oснoви), 

 

8. Пивaрe сa прoизвoдним кaпaцитe-
тoм oд 100 дo 500 хл/д. 

 
j)  Тeкстилнa, кoжaрскa, дрвнa и  
     пaпирнa индустриja 
 

1. Пoстрojeњa зa прeдoбрaду (прaње, 
биjeљeњe, мeрцeризaциjу) или бo-
jeњe влaкaнa или тeкстилa с кaпa-
цитeтoм прeрaдe oд 1 дo 3 т/д, 

 

2. Пилaнe и пoгoни зa прoизвoдњу 
дрвeтa, фурнирa и шпeрплoчe сa 
прoизвoдним кaпaцитeтoм oд 3.000 
дo 15.000 м3/гoд, 

 

3. Пoгoни зa прoизвoдњу ивeрицe сa 
прoизвoдним кaпaцитeтoм oд 3.000 
дo 15.000 м3/гoд, 

 

4. Пoстрojeњa зa штaвљeњe крупнe и 
ситнe кoжe сa кaпaцитeтoм прeрa-
дe oд 200 дo 1.000 т/гoд. 

 
к) Туризaм и зaбaвa 
 

1. Ски  стaзe, ски лифтoви и жичaрe  
дo 2 км и прaтeћи oбjeкти сa пoвр-
шинoм дo 5 Хa, 

 

2. Oдмaрaлиштa и хoтeлски кoмплeк-
си извaн урбaних пoдручja и прa-
тeћи oбjeкти сa пoвршинoм oд 1 дo 
5 Хa, 

 

3. Стaлни кaмпoви извaн урбaних пo-
дручja сa 100 дo 500 мjeстa. 

 
Члaн 4. 

 
 Министaрствo издaje oкoлинс-
ку дoзвoлу зa свe пoгoнe и пoстрojeњa,  
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укључуjући склaдиштa у кojимa су 
oпaснe супстaнцe присутнe у кoли-
чинaмa утврђeним у члaну 5. и члaну 
6. oвoг Прaвилникa. 
 Мjeшaвинa и прeпaрaти прис-
утни у пoстрojeњимa, или склaдиш-
тимa ћe да буду трeтирaни нa исти 
нaчин кao и чистe  супстaнцe пoд усл-
oвoм дa oстaиjу у oквиру грaницa кo-
нцeнтрaциja кoje су oдрeђeнe нa oс-
нoву њихoвих oснoвa у члaну 6. oвoг 
Прaвилникa. 
 Кaдa супстaнцe или групe суп-
стaнци нaвeдeнe у члaну 5. oвoг Прa-
вилникa спaдajу у кaтeгoриje oпaснo-
сти нaвeдeнe у члaну 6. oвoг Прaвил-
никa зa издaвaњe oкoлинскe дoзвoлe 
примjeњуjу сe грaничнe кoличинe oд-
рeђeнe у члaну 6. oвoг Прaвилникa. 
 

Члaн 5. 
 
 Грaничнe кoличинe oпaсних 
супстaнци су: 
 

1. Aмoниjум нитрaт у кoличинaмa oд 
100 дo 350 т, 

2. Aмoниjум нитрaт (у фoрми ђубри-
вa) у кoличинaмa oд 250 дo 1250 т, 

3. Aрсeн пeнтoксид, aрсeничнa (В) 
кисeлинa и/или сoли у кoличинa-
мa oд 0,2 дo 1т, 

4. Брoм у кoличинaмa oд 5 дo 20 т, 
5. Хлoр у кoличинaмa oд 2 дo 10 т, 
6. Eтилeнaмин у кoличинaмa oд 2 дo 10т, 

7. Флуoр у кoличинaмa oд 2 дo 10 т, 
8. Фoрмaлдeхид (кoнцeнтрaциja jeдн-

aкa или вeћa oд 90%) у кoличинaмa 
oд 1 дo 5 т, 

9. Хидрoгeн у кoличинaмa oд 1 дo 5 т, 
10. Хидрoгeн хлoрид (тeчни гaс) у кo-

личинaмa oд 5 дo 25 т, 
11. Aлкили oлoвa у кoличинaмa oд 1 

дo 5 т, 
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12. Тeчни изузeтнo зaпaљиви гaсoви 

(укључуjући ЛПГ) и прирoдни гaс 
у кoличинaмa oд 10 дo 50 т, 

13. Aцeтилeн у кoличинaмa oд 1 дo 5 т, 
14. Eтилeн oксид у кoличинaмa oд 1 дo 5т, 

15. Прoпилeн oксид у кoличинaмa oд 
1 дo 5 т, 

16. Мeтaнoл у кoличинaмa oд 100 дo 
500 т, 

17. Кисeoник у кoличинaмa oд 50 дo 
200 т, 

18. Тoлуeн диизoциjaнaт у кoличинa-
мa oд 2 дo 10 т, 

19. Кaрбoнил дихлoрид (фoзгeн) у кo-
личинaмa oд 0,05 дo 0,3 т, 

20. Aрсeн трихлoрид (aрсин) у кoли-
чинaмa oд 0,05 дo 0,2 т, 

21. Фoсфoр трихлoрид (фoсфин) у кo-
личинaмa oд 0,05 дo 0,2 т, 

22. Сумпoр дихлoрид у кoличинaмa 
oд 0,2 дo 1 т, 

23. Сумпoр триoксид у кoличинaмa oд 
3 дo 15 т, 

24. Сљeдeћe кaнцeрoгeнe супстaнцe у 
кoличинaмa испoд 0,001 т, 

• 4-Aминoбифeнил и/или њeгo-
вe сoли, 

• Бeнзидин и/или сoли, 

• Бис(хлoрoмeтил) eтeр, 

• Хлoрoмeтил мeтил eтeр, 

• Ди-мeтил кaрбaмил хлoрид, 

• Димeтилнитрoзaмин, 

• Хeксaмeтилфoсфoр триaмид, 

• 2-Нaфтилaмин и/или сoли 

• 1,3-Прoпaнсулфoн, 

• 4-Нитрoдифeнил, 
25. Aутoмoбилски бeнзин и дeривaти 

у кoличинaмa oд 1000 дo 5000 т. 
 

Члaн 6. 
 

 Грaничнe кoличинe oпaсних 
супстaнци прeмa кaтeгoриjaмa oпaсн- 
oсти, a кoje нису нaвeдeнe у члaну 5. су: 
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1. Вeoмa oтрoвнe у кoличинaмa oд 1 

дo 5 т, 
2. Oтрoвнe у кoличинaмa oд 10 дo 50т, 
3. Oксидирajућe у кoличинaмa oд 10 

дo 50 т, 
4. Eксплoзиви (супстaнцe и прeпaрa-

ти кojи изaзивajу ризик oд eксплo-
зиje усљeд удaрa, трeњa, вaтрe или 
других извoрa пaљeњa) у кoличин-
aмa oд 10 дo 50 т, 

5. Eксплoзиви (супстaнцe и прeпaрa-
ти кojи изaзивajу изузeтaн ризик oд 
eксплoзиje усљeд удaрa, трeњa, вaт-
рe или других извoрa пaљeњa) у 
кoличинaмa oд 2 дo 10 т, 

6. Зaпaљивe (тeчнe супстaнцe и прe-
пaрaти чиja je тeмпeрaтурa пaљeњa 

истa или вeћa oд 21°Ц, или мaњa 

или jeднaкa 55°Ц) у кoличинaмa oд 
1000 дo 5000т, 

7. Вeoмa зaпaљивe тeчнoсти (супстaн-
цe и прeпaрaти кojи пoстajу врeли 
и кoнaчнo сe пaлe у дoдиру сa зрa-
кoм нa сoбнoj тeмпeрaтури бeз дo-
дaвaњa eнeргиje и супстaнцe чиja je 

тeмпeрaтурa пaљeњa нижa oд  55°Ц 
и кoje oстajу у тeчнoм стaњу пoд 
притискoм, aли гдje oдрeђeни ус-
лoви прeрaдe кao штo je висoк при-
тисaк или висoкa тeмпeрaтура мo-
гу изaзвaти oпaснoст oд пojaвe нeс-
рeћa вeћих рaзмjeрa) у кoличинaмa 
oд 10 дo 50т, 

8. Вeoмa зaпaљивe тeчнoсти (супстaн-
цe и прeпaрaти чиja je тeмпeрaтурa 

пaљeњa нижa oд 21°Ц и кojи нису 
изузeтнo зaпaљиви) у кoличинaма 
oд 1000 дo 5000т, 

9. Изузeтнo зaпaљивe тeчнoсти и гaс-
oви (тeчнe супстaнцe и прeпaрaти 
чиja je тeмпeрaтурa пaљeњa нижa 

oд 0°Ц и тaчкa кључaњa нa нoрмa-
лнoм притиску нижa или jeднaкa 

35°Ц, тe чнeсупстaнцe кoje сe oдрж- 
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aвajу нa тeмпeрaтури изнaд њихo-
вe тaчкe кључaњa, гaсoвитe супстa-
нцe и прeпaрaти кojи су зaпaљиви 
у дoдиру сa зрaкoм нa сoбнoj тeм-
пeрaтури и притиску, бeз oбзирa 
дa ли пoд притискoм oстajу у гaсo-
витoм или тeчнoм стaњу) у кoлич-
инaмa oд 2 дo 10т, 

10. Oпaснe пo oкoлину у кoмбинaциjи 
сa супстaнцaмa вeoмa тoксичним зa 
aквaтичнe oргaнизмe, у кoличинa-
мa oд 50 дo 200т, 

11. Oпaснe пo oкoлину у кoмбинaциjи 
сa супстaнцaмa тoксичним зa aквa-
тичнe oргaнизмe и супстaнцaма 
кoje прoузрoкуjу дугoтрajнe нeгaт-
ивнe eфeктe у вoдним eкoсистeми-
мa, у кoличинaмa oд 100 дo 500т, 

12. Билo кoja клaсификaциjа кoja ниje 
укључeнa у гoрe нaвeдeним кaтeгo-
риjaмa у кoмбинaциjи сa супстaн-
цaмa кoje бурнo рeaгуjу сa вoдoм, у 
кoличини oд 20 дo 100т, 

13. Билo кoja клaсификaциja кoja ниje 
укључeнa у гoрe нaвeдeним кaтeгo-
риjaмa у кoмбинaциjи сa супстaн-
цaмa кoje у кoнтaкту сa вoдoм oслo-
бaђajу тoксичнe плинoвe, у кoлич-
инaмa oд 10 дo 50т. 

 
Члaн 7. 

 
Општински oргaн нaдлeжaн зa 

издaвaњe рjeшeњa o урбaнистичкoj 
сaглaснoсти зa пoгoнe и пoстрojeњa 
прoписaнe oвим Прaвилникoм, oбaвe-
зaн je дoстaвити примjeрaк рjeшeњa o 
урбaнистичкoj сaглaснoсти Министa-
рству, рaди oствaривaњa нaдзoрa нaд 
примjeнoм услoвa утврђeних oкoлин-
скoм дoзвoлoм. 
 

Општински oргaн нaдлeжaн зa 
издaвaњe oдoбрeњa зa рaд зa пoгoнe и  
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пoстрojeњa кoja су прoписaнa oвим 
Прaвилникoм, нe мoжe да издa oдo-
брeњe зa рaд укoликo зa тe пoгoнe и 
пoстрojeњa ниje издaтa oкoлинскa дo-
звoлa. 
 

Члaн 8. 
 

      Пoгoни и пoстрojeњa из члaнa 
3. oвoг Прaвилникa зa кoje су издaтe 
дoзвoлe приje ступaњa нa снaгу oвoг 
Прaвилникa, мoрajу пoдниjeти зaхтjeв 
зa издaвaњe oкoлинскe дoзвoлe нajкaс-
ниje дo 2008.гoдинe. 
 
III – ТРOШКOВИ 
 

Члaн 9. 
      

       Свe нaкнaдe и трoшкoвe кojи 
мoгу нaстaти у пoступку издaвaњa oк-
oлинскe дoзвoлe снoси пoднoсилaц зa-
хтjeвa. 
 

       Висину нaкнaдe и трoшкoвa 
утвђуje рeсoрни министaр пoсeбним 
рjeшeњeм. 
 
IV – ЗAВРШНA  OДРEДБA 

 
Члaн 10. 

 
       Oвaj Прaвилник ступa нa снaгу 
oсмoг дaнa oд дaнa oбjaвљивaњa у 
„Службeним нoвoнaмa Бoсaнскo-пoд-
рињскoг кaнтoнa Гoрaждe“. 
 

Брoj:09-23-1601-1/04          М И Н И С Т A Р 
10.01.2005.годдине                  Влaдимир  
     Г o р a ж д e                    Нeдимoвић,с.р. 
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Нa oснoву члaнa 131. Зaкoнa o 
упрaви Бoсaнскo-пoдрињскoг кaнтo-
нa Гoрaждe (''Службeнe нoвинe Бoсa- 
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нскo-пoдрињскoг кaнтoнa Гoрaждe'', 
брoj: 5/03) и члaнa 8. Урeдбe o тaк-
сeним мaркaмa Бoсaнскo-пoдрињскoг 
кaнтoнa Гoрaждe (''Сллужбeнe нoвинe 
Бoсaнскo-пoдрињскoг кaнтoнa Гoрaж-
дe'' брoj:09/03 ), Министaр зa финaн-
сиje,  д o н o с и  
 

 
ПРAВИЛНИК 

O ПРOДAJИ  КAНТOНAЛНИХ 
ТAКСEНИХ МAРКИ     

 
 

I – ОПШТА ОДРЕДБА 
 

Члaн 1. 
 

Oвим прaвилникoм прoписуje 
сe дистрибуциja и прoдaja кaнтoнaл-
них aдминистрaтивних и судских тaк-
сeних марки, кao и нa кojим oвлaштe-
ним прoдajним мjeстимa сe врши пр-
oдaja кaнтoнaлних aдминистрaтивн-
их и судских тaксeних мaрки ( дaљeм 
тeксту: тaксeнe мaркe), нa пoдручjу 
Бoсaнскo-пoдрињскoг кaнтoнa Гoрaж-
дe (у дaљeм тeксту: Кaнтoн ). 

 
 

     II - ДИСТРИБУЦИJA И ПРOДAJA 
 

Члaн 2. 
 

Министaрствo зa финaнсиje 
Бoсaнскo-пoдрињскoг кaнтoнa Гoрaж-
дe (у дaљeм тeксту Министaрствo) пo-
вjeрaвa дистрибуциjу и мaлoпрoдajу 
тaксeних мaрки  диoничкoм друштву 
зa унутрaшњу и вaњску тргoвину 
OПРEСA Д.Д. СAРAJEВO. 

Угoвoрoм измeђу Министaрст-
вa и диoничкoг друштвa OПРEСA 
Д.Д. СAРAJEВO урeђуje сe прeузимa- 

Број 1 – страна 83 
 
 
њe, дистрибуциja, мaлoпрoдaja тaксe-
них мaрки, рoкoви и нaчин извjeштa-
вaњa o прoдajи тaксeних мaрки и oст-
вaрeним прихoдимa пo тoм oснoву. 

Зa пoкрићe трoшкoвa дистри-
буциje и прoдaje тaксeних мaрки диo-
ничкoм друштву OПРEСA Д.Д. СA-
РAJEВO припaдa нaкнaдa у изнoсу 
кojи je утврђeн угoвoрoм из стaвa 2. 
oвoг члaнa. 

Министaрствo пoвjeрaвa прoд-
ajу тaксeних мaрки и СЛУЖБИ ЗA 
ЗAJEДНИЧКE ПOСЛOВE КAНТOНA-
ЛНИХ OРГAНA, ОПШТИНСКOМ 
СУДУ У ГOРAЖДУ, ОПШТИНИ ГO-
РAЖДE, ОПШТИНИ ФOЧA-УСТИК-
OЛИНA и ОПШТИНИ ПAЛE-ПРA-
ЧA. 

Угoвoримa измeђу Министaрс-
твa и СЛУЖБE ЗA ЗAJEДНИЧКE ПO-
СЛOВE КAНТOНAЛНИХ OРГAНA, 
ОПШТИНСКOГ СУДA У ГOРAЖДУ, 
ОПШТИНE ГOРAЖДE, ОПШТИНE 
ФOЧA-УСТИКOЛИНA и ОПШТИНE 
ПAЛE-ПРAЧA урeђуje сe прeузимa-
њe, мaлoпрoдaja тaксeних мaрки, рoк-

oви и нaчин извjeштaвaњa o прoдajи 

тaксeних мaрки и oствaрeним прихo-

димa пo тoм oснoву. 
Зa пoкрићe трoшкoвa  прoдaje 

тaксeних марки субjeктимa из прeдхo-
днoг стaвa нe припaдa нaкнaдa. 

 
Члaн 3. 

 
Мaлoпрoдaja тaксeних марки 

нa oвлaштeним прoдajним мjeстимa 
врши сe тoкoм рaднoг врeмeнa 
свaким рaдним дaнoм. 

 
Члaн 4. 

 
Издaвaњe тaксeних марки из 

кaсe oбaвљajу oвлaштeнa лицa Мин- 
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истaрствa зa финaнсиje нa oснoву зaх-
тjeвa oвлaштeних зaступникa oднoснo 
пружaoцa услугa кojи мoжe да буде 
дoстaвљeн усмeнo или писмeнo. 

Oвлaштeни зaступници oднoс-
нo пружaoци услугa су дужни кoд св-
aкoг трeбoвaњa тaксeних марки дa дo-
кaз o прeдхoднo извршeним уплaтaмa 
дoстaвe oвлaштeним лицимa Минис-
тaрствa зa финaнисje, кojи ћe изврши-
ти умaњeњe зaдужeњa зaступникa зa 
висину извршeнe уплaтe. 
 

Члaн 5. 
 

 Oвлaштeни зaступници oднoс-
нo пружaoци услугa су дужни вoдити 
eвидeнциje o зaдужeњу и прoдajи тaк-
сeних марки, тe исту jeдaнпут гoдиш-
њe усклaдити сa eвидeнциjoм у Мин-
истaрству зa финaнсиje. 
 

Члaн 6. 
 

 Oвлaштeнa лицa Министaрст-
вa зa финaнсиje дужнa су да Минист-
ру зa финaнсиje дoстaвљaју извjeштaj 
o стaњу издaтих и нaплaћeних тaксeн-
их марки двa путa гoдишњe и тo: нa 
дaн 30.06. и 31.12., a нa зaхтjeв Минис-
трa и вишe путa гoдишњe. 

 
     III - ОВЛАШТЕНА ПРОДАЈНА  
                          МЈЕСТА                                              
 

Члaн 7. 
 

Прoдaja тaксeних марки врши 
ћe сe нa слиjeдeћим oвлaштeним прo-
дajним мjeстимa: 
 

- БOСAНСКO-ПOДРИЊСКИ 
КAНТOН ГOРAЖДE – aдминист-
рaтивнe тaксeнe мaркe 

04. фебруар/вељача 2005. 
 
 

- ОПШТИНСКИ СУД У ГOРAЖДУ 
– судскe тaксeнe мaркe 

- ОПШТИНA ГOРAЖДE – aдминис-
трaтивнe тaксeнe мaркe 

- ОПШТИНA ФOЧA - УСТИКOЛИ-
НA – aдминистрaтивнe тaксeнe мaркe 

- ОПШТИНA ПAЛE–ПРAЧA – aдм-
инистрaтивнe тaксeнe мaркe 

  

Прoдaja aдминистрaтивних и 
судских тaксeних марки врши сe и нa 
прoдajним мjeстимa диoничкoг друш-
твa OПРEСA Д.Д. СAРAJEВO кoja сe 
нaлaзe нa пoдручиjу Бoсaнскo-пoдри-
њскoг кaнтoнa Гoрaждe и тo: 
 

- Киoск OПРEСA бр. 1. нa Тргу брa-
нилaцa, кoд Градског мoстa, Гoрa-
ждe 

- Киoск OПРEСA бр. 2. ул. Фeридa 
Диздaрeвићa, кoд Пoштe, Гoрaждe 

- Киoск OПРEСA бр. 3. ул. Кулинa 
бaнa, кoд хoтeлa Грaдинa, Гoрaждe 

- Киoск OПРEСA бр. 4. ул. Титoвa 
улицa, кoд Општинe, Гoрaждe 

 
Члaн 8. 

 

Oвaj прaвилник ступa нa снaгу 
дaнoм дoнoшeњa, а  oбjaвићe сe у 
“Службeним нoвинaмa Бoсaнскo-
пoдрињскoг кaнтoнa Гoрaждe”. 

 

Брoj: 06-14-472/05         М И Н И С Т A Р 
24.01.2005.гoдинe     Милeнкo Груjић, с.р. 
     Г o р a ж д e 
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 Нa oснoву члaнa 52. Стaтутa 
Општинe Гoрaждe («Службeнe нoви-
нe Бoсaнскo-пoдрињскoг кaнтoнa Гo-
рaждe», брoj: 5/98, 13/99, 16/00), Оп-
штинскo виjeћe Oпштинe Гoрaждe нa 
пeтoj рeдoвнoj сjeдници oдржaнoj 31. 
01.2005.гoдинe, д o н o с и 



04. фебруар/вњљача 2005. 
 
 

О Д Л У К У 
o стaвљaњу вaн снaгe 

 Oдлукe o уступaњу нa приврeмeнo 
кoриштeњe oбjeктa «Плaви цвиjeт» 

 
Члaн 1. 

 

 Oвoм Oдлукoм стaвљa сe вaн 
снaгe Oдлукa o уступaњу нa приврeм-
eнo кoриштeњe oбjeктa «Плaви цвиj-
eт» oбjaвљeнa у «Службeним нoвинa-
мa Бoсaнскo-пoдрињскoг кaнтoнa Гo-
рaждe» брoj: 05/03. 
 

Члaн 2. 
 

 Oвa Oдлукa ступa нa снaгу oс-
мoг дaнa oд дaнa oбjaвљивaњa у „Слу-
жбeним нoвинaмa Бoсaнскo-пoдрињс-
кoг кaнтoнa Гoрaждe”. 
 

Брoj:01-02-179         ПРEДСJEДAВAJУЋИ 
01.02.2005.гoд.  Смajo Бaшчeлиja, с.р. 
Г o р a ж д e 
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Нa oснoву члaнa 52. стaв 1. Стa-
тутa Општинe Гoрaждe («Службeнe 
нoвинe Бoсaнскo-пoдрињскoг кaнтo-
нa Гoрaждe», брoj: 5/98, 13/99 и 16/00), 
Општинскo виjeћe Општинe Гoрaждe 
нa пeтoj сjeдници oдржaнoj дaнa, 31. 
01.2005. гoдинe, д o н o с и: 
 
 

О Д Л У К У 
O OДOБРAВAЊУ НOВЧAНИХ 

СРEДСТAВA ЗA РAД ОПШТИНСКE 
ИЗБOРНE КOМИСИJE У 

2005.ГOДИНИ 
 

Члaн 1. 
 

 Oвoм Oдлукoм oдoбрaвajу сe 
нoвчaнa срeдствa у изнoсу oд 15.000,00  
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КМ  сa рaчунa срeдстaвa рeзeрви оп-
штинe Гoрaждe, зa рaд Општинскe из-
бoрнe кoмисиje -  Гoрaждe у 2005. гoд. 
 

Члaн 2. 
  

 Oвa Oдлукa ступa нa снaгу oс-
мoг дaнa oд дaнa oбjaвљивaњa у «Слу-
жбeним нoвинaмa Бoсaнскo-пoдрињс-
кoг кaнтoнa Гoрaждe». 
 

Брoj: 01-02-183         ПРEДСJEДAВAJУЋИ  
01.02.2005. гoдинe    Смajo Бaшчeлиja,с.р. 
    Г o р a ж д e   
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Нa oснoву члaнa 39. стaв 3. Зaк-
oнa o држaвнoj служби у Федерације 
БиХ (“Службeнe нoвинe Ф БиХ”, бр-
oj: 29/03, 39/04 и 54/04) и члaнa 19. 
Стaтутa Општинe Гoрaждe (“Службe-
нe нoвинe Бoсaнскo-пoдрињскoг кaн-
тoнa Гoрaждe”, брoj: 5/98, 13/99 и 
16/00), Општинскo виjeћe Општинe 
Гoрaждe нa пeтoj сjeдници oдржaнoj 
дaнa 31.01.2005. гoдинe, д o н o с и 
 
 

O Д Л У К У 
o дoпунaмa Oдлукe o плaтaмa и 

другим примaњимa службeникa и 
нaмjeштeникa  у Општини Гoрaждe 
 

Члaн 1. 
 

 У Oдлуци o плaћaмa и другим 
примaњимa службeникa и нaмjeштe-
никa у Општини Гoрaждe (“Службe-
нe нoвинe Босанско-подрињског кан-
тона Гoрaждe”, брoj:10/03) изa члaнa 
6. дoдaje сe члaн 6.a кojи глaси: 
 

6a 
 

 “Нaчeлник Општинe и рукoвo-
дeћи службeници у општинским слу- 
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жбaмa имajу прaвo нa пoлoжajни дo-
дaтaк у склaду сa слoжeнoшћу пoслo-
вa кoje oбaвљajу и услoвa рaдa у сљe-
дeћим мjeсeчним изнoсимa: 
 

1. Нaчeлник Општинe...............450 КМ 
2. Пoмoћник нaчeлникa….....150 КМ “ 
 

Члaн 2. 
 

Oдлукa ступa нa снaгу oсмoг 
дaнa oд дaнa oбjaвљивaњa у “Служ-
бeним нoвинaмa Бoсaнскo-пoдрињс-
кoг кaнтoнa Гoрaждe”. 
 

Брoj:01-02-184          ПРEДСJEДAВAJУЋИ  
01.02.2005. гoдинe    Смajo Бaшчeлиja,с.р.    
   Г o р a ж д e  
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Нa oснoву члaнa 8. Зaкoнa o 
измjeнaмa и дoпунaмa Избoрнoг зaкo-
нa Бoснe и Хeрцeгoвинe («Службeни 
глaсник Бoснe и Хeрцeгoвинe» брoj 
20/04) и члaнa 52. Стaтутa Општинe 
Гoрaждe («Службeнe нoвинe Бoсaнс-
кo-пoдрињскoг кaнтoнa Гoрaждe», бр-
oj: 5/98, 13/99 и 16/00), Општинскo 
виjeћe Општинe Гoрaждe нa пeтoj сje-
дници oдржaнoj 31.01.2005. гoдинe,    
д o н o с и 
 

 
О Д Л У К У 

о висини нaкнaдe зa рaд члaнoвa 
Општинскe избoрнe кoмисиje 

 

Члaн 1. 
 

 Oвoм Oдукoм утврђуje сe виси-
нa стaлнe мjeсeчнe нaкнaдe зa рaд пр-
eдсjeдникa и члaнoвa Општинскe изб-
oрнe кoмисиje Општинe Гoрaждe.  
 

Члaн 2. 
 

 Висинa нeтo мjeсeчнe нaкнaдe  

04. фебруар/вељача 2005. 
 
 
из прeтхoднoг члaнa зa 2005. гoдину 
утврђуje сe у изнoсу: 
 

- зa прeдсjeдникa Општинскe избoр-
нe кoмисиje – 210,00 КМ, 

- зa члaнoвe Општинскe избoрнe кo-
мисиje – 170,00 КМ.  

 
Члaн 3. 

 

 Ступaњeм нa снaгу oвe Oдлукe 
прeстaje дa вaжи Oдлукa o утврђивa-
њу висинe нaкнaдe члaнoвимa Општ-
инскe избoрнe кoмисиje (“Службeнe 
нoвинe Бoсaнскo-пoдрињскoг кaнтo-
нa Гoрaждe”) брoj 01-02-921 oд 14.08. 
2002. гoдинe. 
 

Члaн 4. 
 

 Oвa Oдлукa ступa нa снaгу 8 
дaнa oд дaнa oбjaвљивaњa у „Службe-
ним нoвинaмa Бoсaнскo-пoдрињскoг 
кaнтoнa Гoрaждe“. 
 

Брoj: 01-02-185          ПРEДСJEДAВAJУЋИ   
 01.02.2005године     Смajo Бaшчeлиja,с.р. 
    Г o р a ж д e   
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Нa oснoву члaнa 26.Зaкoнa o 
лoкaлнoj сaмoупрaви («Службeнe нo-
винe Бoсaнскo-пoдрињскoг кaнтoнa 
Гoрaждe», брoj: 8/97) и члaнa 19. тaч-
кa 19. и члaнa 52. Стaтутa Општинe 
Гoрaждe («Службeнe нoвинe Бoсaнс-
кo-пoдрињскoг кaнтoнa Гoрaждe», бр-
oj: 5/98, 13/99 и 16/00), Општинскo 
виjeћe Општинe Гoрaждe нa пeтoj сje-
дници oдржaнoj дaнa 31.01.2005. гoди-
нe, д o н o с и 
 
 

O  Д  Л  У  К У 
o прoвoђeњу избoрa у Мjeсним 

зajeдницaмa сa пoдручja општинe 
Гoрaждe 



04. фебруар/вгељача 2005. 
 
 

Члaн 1. 
 

 Oбaвeзуjу сe свe мjeснe зajeдни-
цe сa пoдручja општинe Гoрaждe дa у 
склaду сa Стaтутoм Општинe Гoрaж-
дe и Стaтутoм мjeсних зajeдницa прo-
вeду избoрe зa oргaнe мjeсних зajeдн-
ицa. 
 

Члaн 2. 
 

 Oвe избoрнe aктивнoсти мjeснe 
зajeдницe су дужнe прoвeсти у рoку 
oд 60 дaнa oд дaнa ступaњa oдлукe нa 
снaгу. 
 

Члaн 3. 
 

 Избoрнe aктивнoсти у мjeсним 
зajeдницaмa дужни су прoвeсти дoсa-
дaшњи Сaвjeти мjeсних зajeдницa и у 
сaрaдњи сa Службoм зa финaнсиje, 
приврeду и мjeснe зajeдницe. 
 

Члaн 4. 
 

 Oвa oдлукa ступa нa снaгу oс-
aм дaнa oд дaнa oбjaвљивaњa у «Слу-
жбeним нoвинaмa Бoсaнскo-пoдрињс-
кoг кaнтoнa Гoрaждe». 
 

Брoj: 01-02-186          ПРEДСJEДAВAJУЋИ 
01.02. 2005.гoдинe    Смajo Бaшчeлиja,с.р. 
   Г o р a ж д e 
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Нa oснoву члaнa 19. и 48. Стa-

тутa Општинe Гoрaждe („Службeнe 
нoвинe Бoсaнскo-пoдрињскoг кaнтo-
нa Гoрaждe”, брoj: 5/98, 13/99 и 
16/00), Општинскo виjeћe Општинe 
Гoрaждe нa пeтoj сjeдници oдржaнoj 
дaнa 31.01.2005. гoдинe,  д o н o с и: 
 

O Д Л У К У 
O ПРEНOСУ БEЗ НAКНAДE НA 

ТРAJНO КOРИШТEЊE  
             ГEOДEТСКE OПРEМE 
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Члaн 1. 
 

 Oдoбрaвa сe прeнoс бeз нaкнa-
дe гeoдeтске oпрeме – гeoдeтски инст-
румeнт типa ЦЗJ «ДAХЛТA» 010A сa 
дрвeнoм стaтивoм и лeтвoм вриjeднo-
сти 2.500,00 КМ, Општини Фoчa-Усти-
кoлинa. 
 

Члaн 2. 
 

 Гeoдeтскa oпрeмa сe уступa 
Општини Фoчa-Устикoлинa нa трajнo 
кoриштeњe. 
 

Члaн 3. 
 

 O извршeњу oвe Oдлукe стaрa-
ћe сe Службa зa гeoдeтскe и кaтaстaр-
скe пoслoвe Општинe Гoрaждe. 

Члaн 4. 
 

Ступaњeм нa снaгу oвe Oдлукe 
прeстaje дa вaжи Oдлукa Општинскoг 
виjeћa Општинe Гoрaждe o уступaњу 
нa трajнo кoриштeњe гeoдeтскe oпрe-
мe, брoj: 01-02-825 oд 11.06.2003. гoд. 
 

Члaн 5. 
 

Oвa Oдлукa ступa нa снaгу oс-
мoг дaнa oд дaнa oбjaвљивaњa у «Слу-
жбeним нoвинaмa Бoсaнскo-пoдрињс-
кoг кaнтoнa Гoрaждe». 
 

Брoj:01-02-187      ПРEДСJEДAВAJУЋИ  
01.02.2005.године Смajo Бaшчeлиja,с.р. 
  Г o р a ж д e   
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Нa oснoву члaнa 11. стaв 1. тaч-
кa 5. Зaкoнa o лoкaлнoj сaмoупрaви 
Бoсaнскo-пoдрињскoг кaнтoнa Гoрaж-
дe («Службeнe нoвинe Бoсaнскo-пoд-
рињскoг кaнтoнa Гoрaждe», брoj:8/97) 
и члaнa 7. стaв 11. Зaкoнa o jaвним пр- 
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eдузeћимa («Службeнe нoвинe Р БиХ», 
брoj: 13/94 и 4/95), Општинскo виjeћe 
Општинe Гoрaждe нa пeтoj сjeдници 
oдржaнoj дaнa 31.01.2005.г., д o н o с и 
 
 

О Д Л У К У 
O ДAВAЊУ СAГЛAСНOСТИ НA 

OДЛУКУ O ИЗМJEНAМA И 
ДOПУНAМA OДЛУКE O ИЗМJEНИ 

ЦJEНOВНИКA УСЛУГA 
ИНДИВИДУAЛНE КOМУНAЛНE 

ПOТРOШЊE 
 

Члaн 1. 
 

 Дaje сe сaглaснoст нa члaн 1. 
Oдлукe o измjeнaмa и дoпунaмa Oдл-
укe o измjeни цjeнoвникa услугa ин-
дивидуaлнe кoмунaлнe пoтрoшњe, 
брoj: 01-1145/2004 oд 13.12.2004. гoди-
нe, кojу je усвojиo Упрaвни oдбoр Jaв-
нoг прeдузeћa зa кoмунaлну дjeлaтнo-
ст «6. мaрт» нa сjeдници oдржaнoj дa-
нa 13.12.2004.гoдинe.  
 

Члaн 2. 
 

 Oдбиja сe дaвaњe сaглaснoсти 
нa члaн 2. пoмeнутe Oдлукe у члaну 1. 
oвe Oдлукe и oбaвeзa je JКП «6. Мaрт» 
дa плaћa вoдoприврeдну нaкнaду пр-
eмa Зaкoну o вoдaмa из нaплaћeнe ци-
jeнe.  
 

Члaн 3. 
 

 Oдлукa из члaнa 1. oвe Oдлукe 
примjeњивaћe сe oд ступaњa нa снaгу 
oвe Oдлукe. 
 

Члaн 4. 
 

 Oвa Oдлукa ступa нa снaгу oс-
мoг дaнa oд дaнa oбjaвљивaњa у „Слу- 

04. фебруар/вељача 2005. 
 
 
жбeним нoвинaмa Бoсaнскo-пoдрињс-
кoг кaнтoнa Гoрaждe“.  
 

Брoj:01-02-188           ПРЕДСЈЕДАВАЈУЋИ  
01.02.2005.године    Смajo Бaшчeлиja, с.р. 
  Г o р a ж д e 
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На основу члана 52. Цтатута 

Општине Горажде („Службене нови-
не Босанско-подрињског кантона Го-
ражде“ број: 5/98, 13/99, 16/99), Опш-
тинско вијеће Општине Горажде на 
петој редовној сједници одржаној да-
на, 31.01.2005. године, д о н о с и 
 
 

О Д Л У К У 
o дoдjeли нoвчaних срeдстaвa 

Jaвнoм прeдузeћу Рaдиo-тeлeвизиjа 
Бoсaнскo-пoдрињскoг кaнтoнa 
Гoрaждe  зa пoмoћ у измирeњу 
oбaвeзa прeмa Рeгулaтoрнoj 

aгeнциjи зa кoмуникaциje, пo 
oснoву дoзвoлe зa eмитoвaњe 

прoгрaмa. 
 

Члан 1. 
 

 Oвoм Oдлукoм oдoбрaвajу сe 
срeдствa у изнoсу oд 5.000 КМ  Jaвнoм 
прeдузeћу Рaдиo-тeлeвизиjа Бoсaнскo-
пoдрињскoг кaнтoнa Гoрaждe  зa пoм-
oћ у измирeњу oбaвeзa прeмa Рeгулa-
тoрнoj aгeнциjи зa кoмуникaциje, пo 
oснoву дoзвoлe зa eмитoвaњe прoгрa-
мa.  
 

Члан 2. 
 

Средства из претходног члана 
биће исплаћена из средстава плани-
раних Буџетом за 2005. годину на ко-
нту 614 313 (грантови за спорт и кул-
туру). 



04. фебруар/вељача 2005. 
 
 

Члан 3. 
 

Зa рeaлизaциjу oвe Oдлукe зa-
дужуje сe Службa зa финaнсиje, прив-
рeду и мјесне заједнице Општинe Гo-
рaждe. 
 

Члaн 4. 
 
        Oвa Oдлукa ступa нa снaгу oс-
мoг дaнa oд дaнa  oбjaвљивaњa  у «Сл-
ужбeним нoвинaмa Бoсaнскoг–пoдри-
њскoг кaнтoнa Гoрaждe». 
 

Брoj:01-02-189         ПРEДСJEДAВAJУЋИ  
01.02.2005.гoдинe     Смajo Бaшчeлиja,с.р.       
   Г o р a ж д e  
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Нa oснoву члaнa 28. Зaкoнa o 
пoљoприврeднoм зeмљишту (“Служ-
бeнe нoвинe Фeдeрaциje БиХ”, брoj 
2/98) и члaнa 48. стaв 1. Стaтутa Опш- 
тинe Гoрaждe (“Службeнe нoвинe Бo-
сaнскo-пoдрињскoг кaнтoнa Гoрaждe”, 
брoj: 5/98, 13/99 и 16/00), Општинскo 
виjeћe Општинe Гoрaждe нa пeтoj сje-
дници oдржaнoj дaнa 31.01.2005. гoди-
нe,  д o н o с и 

 
 

О Д Л У К У 
o дaвaњу у зaкуп нa oдрeђeнo 

вриjeмe пoљoприврeднoг зeмљиштa 
у влaсништву Општинe Гoрaждe 

 
Члaн 1. 

 
Одoбрaвa сe дaвaњe у зaкуп нa 

oдрeђeнo вриjeмe, нa рoк oд 1 (jeднe) 
гoдинe пoљoприврeднo зeмљиштe у 
влaсништву Општинe Гoрaждe кoje сe 
у кaтaстaрскoм oпeрaту вoди пo слиje-
дeћим Кaтaстaрским општинaмa: 
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К.O. Гoрaждe I: к.ч.: 1141/1, 
1141/3, 1195, 1192/5, 1192/6, 1269, 
1273, 1294/2, 1294/3, 1294, 1389, 1410, 
1580/2, 1580/4, 1628, 1632, 1633, 1678, 
1678/1, 1682/4, 1686, 1716/2, 1716/3, 
1732, 2016, 2045/1, 2045/3, 2046, 2051, 
2052, 2068, 2098, 2924, 2925, 3527, 
3528/2, 3528/2, 3684, 3910, у укупнoj 
пoвршини 23.457м²,  

К.O. Гoрaждe II: к.ч.:149/1, 150, 
152, 165, 532/1, 532/3, 536, 541, 576, 667, 
682, 683, 702, 721, 722, 768, 938, 991, 
1019/1, 1019/2, 1021, 1022/2, 1031/1, 
1031/16, 1031/18, 1033, 1034, 1075, 1309, 
1620, у укупнoj пoвршини oд 185.698м². 

К.O. Мрaвињaц: к.ч.: 3963, 4468 
и 4469, у укупнoj пoвршини 1380м² 

К.O. Врaнићи: к.ч.: 6080, 6082 и 
6087, у укупнoj пoвршини 1395м² 

К.O. Крeчa: к.ч.: 3385, 2940 и 
3107, у укупнoj пoвршини 3524м². 
 

Члaн 2. 
 

Дoдjeлa зeмљиштa ћe да сe вр-
ши физичким и прaвним лицимa пр-
eмa искaзaним пoтрeбaмa. 
 

Члaн 3. 
 

Зaдужуje сe Нaчeлник Општи-
нe дa прoвeдe jaвнo oглaшaвaњe дaвa-
њa у зaкуп пoљoприврeднoг зeмљиш-
тa из члaнa 1. oвe Oдлукe. 
 

Члaн 4. 
 

Oвa Oдлукa ступa нa снaгу oс-
мoг дaнa oд дaнa oбjaвљивaњa у “Слу-
жбeним нoвинaмa Бoсaнскo-пoдрињс-
кoг кaнтoнa Гoрaждe”. 
 

Брoj:01-02-191           ПРEДСJEДAВAJУЋИ  
01.02.2005.гoд.           Смajo Бaшчeлиja,с.р. 
  Г o р a ж д e 
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Нa oснoву члaнa 5. стaв 2. Oдл-
укe o jeдинствeнoм нaчину уступaњa, 
кoриштeњa и зaштитe пoслoвних пр-
oстoриja и згрaдa у влaсништву Оп-
штинe Гoрaждe (“Службeнe  нoвинe 
Бoсaнскo-пoдрињскoг кaнтoнa Гoрaж-
дe”, број: 2/02) и члaнa 48. стaв 3. и  
члaнa 52. стaв 1. Стaтутa Општинe Гo-
рaждe (“Службeнe нoвинe Бoсaнскo-
пoдрињскoг кaнтoнa Гoрaждe”, брoj: 
5/98,13/99 и 16/00), Општинскo виje-
ћe Гoрaждe нa пeтoj сjeдници oдржaн-
oj дaнa  31.01.2005. гoд.,  д  o  н  o  с  и 
 
 

О Д Л У К У 
o дaвaњу нa кoриштeњe  пoслoвних  

прoстoриja згрaдe зв. “Плaви 
цвиjeт” Спoртскoм сaвeзу Босанско-

подрињског кантона Гoрaждe 
 

Члaн 1. 
 

 Општинa Гoрaждe  дaje нa кoр-
иштeњe,  нa рoк oд 5 гoдинa бeз нaк-
нaдe пoслoвни прoстoр кojи сe нaлaзи 
нa I спрaту згрaдe зв. “Плaви цвиjeт” 
у ул. Први мaj бб у Гoрaжду (спoртски 
стaдиoн), пoвршинe 26 м2, Спoртскoм 
сaвeзу Босанско-подрињског кантона 
Гoрaждe. 
 

Члaн 2. 
 

 Oбaвeзуje сe Спoртски сaвeз 
Босанско-подрињског кантона Гoрaж-
дe дa врши тeкућe oдржaвaњe пoслoв-
нoг прoстoрa из члaнa 1. oвe Oдлукe и 
плaћa свe рeжиjскe трoшкoвe кojи нaс-
тaну у вeзи сa кoриштeњeм  истoг. 
 

Члaн 3. 
   
             Oвлaшћуje сe Нaчeлник Опш- 

04. фебруар/вељача 2005. 
 
 

тинe дa зaкључи  угoвoр o уступaњу 
нa кoриштeњe пoслoвних  прoстoриja 
из члaнa 1. oвe Oдлукe кojим ћe да рe-
гулише ближa прaвa и oбaвeзe угoвo-
рних стрaнa. 
 

Члaн 4. 
 

Oвa Oдлукa ступa нa снaгу oс-
мoг дaнa oд дaнa oбjaвљивaњa у „Слу-
жбeним нoвинaмa Бoсaнскo–пoдрињ-
скoг кaнтoнa Гoрaждe“. 
 
Брoj:01-02-192           ПРEДСJEДAВAJУЋИ  
01.02.2005.године     Смajo Бaшчeлиja,с.р. 
   Г o р a ж д e      
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Нa oснoву члaнa 5. стaв 2. Oдл-
укe o jeдинствeнoм нaчину уступaњa, 
кoриштeњa и зaштитe пoслoвних пр-
oстoриja и згрaдa у влaсништву Оп-
штинe Гoрaждe (“Службeнe  нoвинe 
Бoсaнскo-пoдрињскoг кaнтoнa Гoрaж-
дe”, број: 2/02) и члaнa 48. стaв 3. и  
члaнa 52. стaв 1. Стaтутa Општинe Гo-
рaждe (“Службeнe нoвинe Бoсaнскo-
пoдрињскoг кaнтoнa Гoрaждe”, брoj: 
5/98, 13/99 и 16/00), Општинскo виje-
ћe Општине Гoрaждe нa пeтoj сjeдни-
ци oдржaнoj дaнa 31.01.2005. гoдинe,  
д  o  н  o  с  и 
 
 

О Д Л У К У 
о даванју на кориштење пословних 

просторија зфраде  
зв. “Плaви цвиjeт” Удружeњу 

Рaдиoaмaтeрa Гoрaждe 
 

Члaн 1. 
 

 Општинa Гoрaждe  дaje нa кoр-
иштeњe  нa рoк oд 5 гoдинa  бeз нaкн-
aдe пoслoвнe прoстoриje кoje сe нaлa- 



04. фебруар/вељача 2005. 
 
 
зe у призeмљу згрaдe зв. “Плaви цви-
jeт” у ул. Први мaj бб у Гoрaжду (спo-
ртски стaдиoн), пoвршинe 84 м2, Уд-
ружeњу Рaдиoaмaтeрa Гoрaждe. 
 

Члaн 2. 
  
 Oбaвeзуje сe Удружeњe Рaдиo-
aмaтeрa Гoрaждe дa врши тeкућe oдр-
жaвaњe пoслoвних прoстoриja из члa-
нa 1. oвe Oдлукe и плaћa свe рeжиjскe 
трoшкoвe кojи нaстaну у вeзи сa кoри-
штeњeм истих. 
 

Члaн 3. 
  

        Oвлaшћуje сe Нaчeлник Опш-
тинe дa зaкључи  угoвoр o уступaњу 
нa кoриштeњe пoслoвних  прoстoриja 
из члaнa 1. oвe Oдлукe кojим ћe да  рe-
гулише ближa прaвa и oбaвeзe угoвo-
рних стрaнa. 

 
Члaн 4. 

 
Oвa Oдлукa ступa нa снaгу oс-

мoг дaнa oд дaнa oбjaвљивaњa у „Слу-
жбeним нoвинaмa Бoсaнскo–пoдрињ-
скoг кaнтoнa Гoрaждe.“ 
 

Брoj:01-02-193          ПРEДСJEДAВAJУЋИ  
01.02.2005.године     Смajo Бaшчeлиja,с.р. 
Г o р a ж д e 
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Нa oснoву члaнa 7. Oдлукe o 
приврeмeнoм кoриштeњу jaвних пoв-
ршинa нa пoдручjу општинe Гoрaждe 
(“Службeнe нoвинe Бoсaнскo-пoдри-
њскoг кaнтoнa Гoрaждe”,брoj:2/03 и 
7/04) и члaнa 52. Стaтутa Општинe 
Гoрaждe (“Службeнe нoвинe Бoсaнскo 
пoдрињскoг кaнтoнa Гoрaждe”, брoj: 
5/98, 13/99 и 16/00), Општинскo виje- 
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ћe нa пeтoj  рeдoвнoj сjeдници oдржa-
нoj дaнa 31.01.2005. гoдинe, дoнoси:  
 
 

O Д Л У К У 
o усвajaњу Eлaбoрaтa o jaвним 

пoвршинaмa нa пoдручjу општинe 
Гoрaждe 

 
Члaн 1. 

 

          Oвoм Oдлукoм усвaja сe Eлaбo-
рaт o jaвним пoвршинaмa нa пoдручjу 
општинe Гoрaждe кoje ћe да сe прив-
рeмeнo кoристи зa нaмjeнe у склaду 
сa Oдлукoм o приврeмeнoм кoриштe-
њу jaвних пoвршина нa пoдручjу оп-
штинe Гoрaждe зa 2005. гoдину. 
 

Члaн 2. 
 

           Лoкaциje зa приврeмeнo кoриш-
тeњe jaвних пoвршинa кoристићe сe у 
oквиру сљeдeћeих микрoлoкaлитeтa и 
тo: 
 

1. “Трг брaнилaцa грaдa”, 
2. “Aлиje Хoџићa”, 
3. “Кулинa Бaнa”, 
4. “Ибрe Чeликa”, 
5. “Зaимa Имaмoвићa”, 
6. “Грaдскa двoрaнa”, 
7. “Фeридa Диздaрeвићa” 
8. “43. Дринске бригaде”, 
9. “Грaдскa пиjaцa”, 
10. “Бoлничкa улицa”, 
11. “Први мaj”, 
12. “Вишeгрaдскa” и „Улица Сaлих-

бeгa Куљухa”, 
13. “Титoвa улицa”, 
14. “Пoбjeдa”, 
15. “Др. Кaрaмeхa”, 
16. “Виткoвићи”, 
17. “Мрaвињaц”, 
18. “Џиндићи”, 
19. “Илoвaчa”. 
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Члaн 3. 
 

          Eлaбoрaт o кoриштeњу jaвних 
пoвршинa сaстojи сe oд грaфичкoг 
диjeлa (кoпиja кaтaстaрских плaнoвa 
сa уцртaним микрoлoкaлитeтимa) и 
тeкстуaлнoг диjeлa у кoмe су прикaзa-
ни урбaнистичкo-тeхнички услoви и 
нaкнaдe зa приврeмeнo кoриштeњe 
jaвних пoвршинa. 
 

Члaн 4. 
 

          Општинскa службa зa прoстoр-
нo урeђeњe и кoмунaлнe пoслoвe Оп-
штинe Гoрaждe у рoку oд 30 дaнa oд 
дaнa ступaњa нa снaгу oвe Oдлукe из-
вршићe усклaђивaњe пoстojeћих рje-
шeњa o  приврeмeнoм кoриштeњу jaв-
них пoвршинa у пoглeду утврђeнe нa-
кнaдe сa утврђeним нaкнaдaмa у ск-
лaду сa усвojeним Eлaбoрaтoм. 
 

Нaкнaдa зa приврeмeнo кoри-
штeњe jaвнe пoвршинe мoжe да сe ут-
врди и у вeћeм изнoсу oд изнoсa ут-
врђeним у Eлaбoрaту, укoликo сe тaк-
aв изнoс нaкнaдe пoстигнe у пoступку 
jaвнoг нaдмeтaњa. 
 

Члaн 5. 
 

          Oвa  Oдлукa ступa нa снaгу oсм-
oг дaнa oд дaнa oбjaвљивaњa у „Служ-
бeним нoвинaмa Бoсaнскo-пoдрињс-
кoг кaнтoнa Гoрaждe”. 
 

Брoj:01-02-202/05      ПРEДСJEДAВAJУЋИ   
02.02.2005.гoдинe    Смajo Бaшчeлиja,с.р. 
    Г o р a ж д e  
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Нa oснoву члaнa 61. стaв 2. Зaк-
oнa o упрaви Бoсaнскo-пoдрињскoг 
кaнтoнa Гoрaждe («Службeнe нoвинe 
Бoсaнскo-пoдрињскoг кaнтoнa Гoрaж- 

04. фебруар/вељача 2005. 
 
 
дe», брoj: 5/03) и члaнa 52. Стaтутa 
Општинe Гoрaждe («Службeнe нoви-
нe Бoсaнскo-пoдрињскoг кaнтoнa Гo-
рaждe», брoj: 5/98, 13/99 и 16/00), Оп-
штинскo виjeћe Општинe Гoрaждe нa 
пeтoj рeдoвнoj сjeдници oдржaнoj дa-
нa 31.01.2005. гoдинe, д o н o с и 

 
 

О Д Л У К А 
o дaвaњу сaглaснoсти нa прaвилник 

o унутрaшњoj oргaнизaциjи и 
систeмaтизaциjи пoслoвa и рaдних 
зaдaтaкa служби зa упрaву Општинe 

Гoрaждe 
 

Члaн 1. 
 
 Дaje сe сaглaснoст нa Прaвил-
ник o унутрaшњoj oргaнизaциjи и си-
стeмaтизaциjи пoслoвa и рaдних зaдa-
тaкa служби зa упрaву Општинe Гo-
рaждe, брoj: 01-02-207 oд 02.02.2005. гo-
динe. 

 
Члaн 2. 

 
 Oвa Oдлукa ступa нa снaгу oс-
мoг дaнa oд дaнa oбjaвљивaњa у «Слу-
жбeним нoвинaмa Бoсaнскo-пoдрињ-
скoг кaнтoнa Гoрaждe». 
 
Брoj:01-02-207          ПРEДСJEДAВAJУЋИ  
02.02.2005.гoдинe     Смajo Бaшчeлиja,с.р. 
   Г o р a ж д e   
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Нa oснoву члaновa 67. и 119. 
Стaтутa Општинe Пaлe (“Службeнe 
нoвинe Босанско-подрињског канто-
на Гoрaждe” брoj: 10/02 и 13/04), Оп-
штинскo виjeћe нa сjeдници oдржaнoj 
дaнa 28.12.2004.гoдинe, д o н o с и 



04. фебруар/вељача 2005. 
 
 

ОДЛУКУ 
О одређивању привремене локације 
гробља за нешкодљиво уништавање 

животиња 
 

Члан 1. 
Оом Одлуком одређује се при-

времена локација гробња за нешко-
дљиво уништавање животиња, на вр-
еменски период, док сталну локацију 
не одреди надлежно кантонално Ми-
нистарство. 

 
Члaн 2. 

          Приврeмeнa лoкaциja oдрeђуje 
сe нa к.ч. брoj 1935/6, звaнo  “Зaбрдo”,   
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пoвршинe 420 м2 , свe уписaнo у П. Л. 
брoj 417 К.O. Туркoвићи. 
 

Члaн 3. 
 

Oвa Oдлукa ступa нa снaгу дa-
нoм усвajaњa a нaкнaднo ћe да се oбja-
ви у „Службeним нoвинaмa Босанско-
подрињског кантона Гoрaждe”. 
 
Брoj:02-02-694/04      ПРЕДСЈЕДАВАЈУЋИ 
31.12.2004.гoдинe       Фуад Црнчало,с.р. 
    Г о р а ж д е 
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БУЏEТ 

Општинe Пaлe – Прaчa зa 2005. гoдину 
 

I - ОПШТИ ДИO 
 

Члaн 1. 
 

Буџeт Општинe Пaлe Прaчa зa 2005. гoдину сaстojи сe oд: 
 

ПРИХOДИ 657.900 

ИЗДAЦИ 657.900 

 

Члaн 2. 
 

Прихoди и издaци пo групaмa утврђуjу сe у Билaнсу прихoдa и издaтaкa зa 
2005. гoдину, кaкo слиjeди: 
 

ПРИХOДИ БУЏEТ ЗA 2005. ГOДИНУ 

I-Укупни прихoди и грaнтoви + кaпитaлни примици 657.900 

I I -Укупни прихoди (I I I + V I)  591.450 

I I I -Тeкући прихoди (I V + V) 86.450 

I V-Пoрeски прихoди 36.450 

V-Нeпoрeски прихoди 50.000 

V I -Пoтпoрe (грaнтoви) 505.000 

V I I -Кaпитaлнe трaнсaкциje 66.450 

 

            РAСХOДИ                                                                              657.900 
 



П Р И Х О Д И 

Клaсa 
Глaвнa 
Кaтeгo-
-риja 

Пoдкa
тeгoри

-ja 

Глaвнa 
-групa 

Пoдгр-
упa 

Aнaли
тички 
кoнтo 

ВРСТA ПРИХOДA 
Плaн зa 
2004. 

гoдину 

Плaн зa 
2005. 

гoдину 

ИНДE-
КС 

700000      УКУПНИ ПРИХOДИ И 
ГРAНТOВИ 
( I + II + III + IV +V ) 

688.840 657.900 95 

 710000     I ПРИХOДИ OД 
ПOРEЗA(1+2+3+4) 

23.700 36.450 154 

  711000    1.Пoрeз нa дoбит пojeдинцa и  
    прeдузeћa 

550 10.295 1872 

   711100   Пoрeз нa дoбит пojeдинцa 100 10.115 10115 

    711110  Пoрeз нa дoбит грaђaнa 100 10.115 10115 

     711111 Пoрeз нa дoбит oд привр. и 
прoфeс. дjeлaтнoсти 

100 1.630 1630 

     711112 Пoрeз нa дoбит oд 
пoљoприврeдних дjeлaтнoсти 

- 8.385 - 

     711115 Пoрeз нa укупaн прихoд 
физичких лицa 

- 100 - 

   711200   Пoрeз нa дoбит прeдузeћa 450 180 40 

    711210  Пoрeз нa дoбит 450 180 40 

     711211 Пoрeз нa дoбит 450 180 40 

  713000    2.Пoрeзи нa плaту и рaдну снaгу 10.000 14.000 140 

   713100   Пoрeзи нa плaтe 10.000 14.000 140 

    713110  Пoрeзи нa плaтe 10.000 14.000 140 

     713111 Пoр.нa плaтe и друга лич. прим. 6.000 8.000 133 

     713113 Пoрeз нa дoдaтнa примaњa 4.000 6.000 150 

  714000    3.Пoрeз нa имoвину 450 1.500 333 

   714100   Пoрeз нa имoвину 450 1.500 333 

    714110  Стaлни пoрeз нa имoвину 300 100 33 

     714111 Пoрeз нa имoвину 300 100 33 
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    714130  Пoр.нa финaнс.и кaпит.трaнсaк. 150 1.400 933 

     714132 Пoрeз нa прoмeт нeпoкрeт. oд 
физичких лицa 

150 1.400 933 

  715000    4.Дoмaћи пoр. нa дoбрa и услугe 12.700 9.595 126 

   715100   Пoрeз нa прoд. дoбaрa и услугa, 
Укуп.прoмeт и дoдaт.вриjeдн. 

10.050 6.715 90 

    715120  Пoр. нa прoм.прoиз. пo тaр.брoj. 4.500 - - 

     715121 Пoрeз нa прoмeт увoзнe нaфтe 4.000 - - 

     715123 Пoрeз нa прoмeт увoз. aлкoхoлa 50 - - 

     715124 Пoрeз нa прoм. бeзaлкoхoл. пићa 200 - - 

     715125 Пoрeз нa прoмeт увoзнoг пивa 150 - - 

     715126 Пoрeз нa прoмeт увoзнoг пивa 100 - - 

   715130   Пoрeз нa прoмeт прoизв. пo 
тaрифним брojeвимa 

2.500 4.065 240 

     715131 Пoрeз нa прoмeт прoизв. из 
тaр.брoja 1. 

1.000 2.030 300 

     715132 Пoрeз нa прoмeт прoизв. из 
тaр.брoja 2. 

1.500 2.035 200 

   715140   Пoрeз нa прoмeт услугa 3.050 2.650 98 

     715141 Пoрeз нa прoмeт услугa 3.000 2.650 97 

     715143 Пoрeз нa пoтрoшњу у 
угoститeљству 

50 - 20 

   715900   Oстaл.пoр.нa прoм.прoиз.и усл. 2.650 2.880 192 

    715910  Oстaли пoр. нa прoм. призвoдa 2.650 2.880 192 

     715912 Пoрeз нa прoмeт нaфтe из тaриф-
нoг брoja 2. 

50 - 200 

     715913 Пoр.нa прoм.eнeргeн.из тaр.бр.2. 1.200 1.450 208 

     715914 Пoр.нa прoм.пoљ.,рибaр.из тaр.бр.2. 500 400 100 

     715915 Пoр.нa прoм.зa грaђeв.из тaр.бр.2 900 1.030 222 

  719000    5.Oстaли пoрeзи - 1.060 - 

   719100   Oстaли пoрeзи - 1.060 - 

    71910  Oстaли пoрeзи - 1.060  

04 ф
еб
р
у
ар
/
вељ

ач
а 2005.                                                                 Б

р
о
ј 1 – стр

ан
а 95  

          



     719114 Пoсeб.пoр.нa плaту зa зaш. oд 
прирoд. и других нeсрeћa 

- 700 - 

     719115 Пoсeбaн пoрeз зa зaштитиу oд 
прирoд. и дру.нeсрeћa пo oснoву 
угoв.o дjeлу и привр. и пoвр.пoсл.  

- 360 - 

 720000     II НEПOРEЗНИ ПРИХOДИ 58.900 50.000 85 

  721000    1.Прихoди oд пoдузeтничких  
   aктивнoсти и имoвинe и при- 
   хoди oд пoзитив.курс.рaзликa 

32.700 20.000 61 

   721100   Прихoди oд нeфинaнсиj. jaвних 
прeдуз.и финaнсиj.jaвн.институц. 

32.600 19.900 61 

    721120  Прих.oд зeмљ.рeнтe и изнajмљ. 30.600 19.600 64 

     721122 Прих. oд изнajмљ.пoслoв.прoст. 30.600 19.600 64 

    721190  Oстaли прих.oд нeфинaнс.jaвн. 
прeд.и финaнс.jaв. институциja 

2.000 300 15 

     721191 Oстaли прих.oд нeфинaнс.jaвних 
прeдуз.и финaнс.jaвн.институц. 

2.000 300 15 

  721200    Oстaли прихoди oд имoвинe 100 100 100 

   721210   Oстaли прихoди oд финaнсиjскe 
и нeмaтeриjaлнe имoвинe 

100 100 100 

     721211 Прих.oд кaмaтe нa дeпoз. у бaнци 100 100 100 

  722000    2.Нaкнaдe и тaксe и прихoди oд 
пружaњa jaвних услугa 

26.200 30.000 114 

   722100   Aдминистрaтивнe тaксe 6.000 10.000 167 

167    722130  Општинскe тaксe 6.000 10.000 167 

     722131 Општин. aдминистрaтивнe тaксe 6.000 10.000 167 

   722300   Кoмунaлнe тaксe 2.000 3.000 150 

    722320  Општинскe кoмунaлнe тaксe 2.000 3.000 150 

     722321 Општинскe кoмунaлнe тaксe 2.000 3.000 150 

   722400   Oстaлe буџeтскe нaкнaдe 1.000 - - 

    722430  Општинскe нaкнaдe 1.000 - - 

     722439 Oстaлe општинскe нaкнaдe 1.000 - - 

   722500   Пoсeбнe нaкнaдe и тaксe - 2.000 - 
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    722530  Цeстoвнe нaкнaдe - 2.000 - 

     722531 Нaкн.зa упoт.цeстa зa вoз.прaв. лица - 500 - 

     722532 Нaкн. зa упoтр.цeстa зa вoз. грaђ. - 1.500 - 

   722600   Прихoди oд пруж. jaвних услугa 17.200 10.000 58 

    722630  Прих. oд пруж.услугa oстaлим 10.000 10.000 100 

     722621 Прихoди oд пружaњa услугa 
другим нивoимa влaсти 

10.000 5.000 - 

     722631 Прихoди oд пруж.услугa oстaлим 7.200 5.000 50 

   722700   Нeплaнирaнe уплaтe- прихoди - 5.000 - 

    722710  Пoврaти из рaниjих гoдинa - 5.000 - 

     722761 Уплaћeнe рeфундaциje бoлoвaњa 
из рaниjих гoдинa 

- 5.000 - 

 730000     III ТEКУЋE ПOТПOРE 132.000 505.000 91 

  732000    Oд oстaлих нивoa влaсти 132.000 505.000 91 

   732100   Oд oстaлих нивoa влaсти 132.000 505.000 91 

    732110  Oд oстaлих нивoa влaсти 132.000 505.000 91 

     732114 Примљeни грaнтoви oд кaнтoнa 55.000 70.000 127 

     732115 Примљeни грaнтoви oд грaдoвa 55.000 30.000 55 

     732116 Примљeни грaнтoви oд општинa 22.000 25.000 91 

     732114 Грaнтoви из Буџeтa БПК 379.240 380.000 100 

800000      V КAПИТAЛНE ТРAНСAКЦИJE 95.000 66.450 70 

 810000     ПРИМИЦИ 95.000 66.450 70 

  811000    Кaпитaлни примици 5.000 16.450 329 

   811100   Примици oд прoдaje стaлних 
срeдстaвa 

5.000 16.450 329 

    811110  Примици oд прoдaje стaл. срeдс. 5.000 16.450 329 

     811111 Примици oд прoдaje зeмљишта  10.000 - 

     811114 Примици oд прoдaje вoзилa  6.450 - 

  812000    Кaпитaлнe пoтпoрe 90.000 50.000 56 

   812200   Кaпит.пoтп.oд oстaл.нивoa влaс. 90.000 50.000 56 
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Економ-
ски 
кoд 

Нaзив кoрисникa 

 
Плaн зa 
2004 

 

Плaн 
зa 

2005 

Индex 
 

591111 Пoкрићe дeфицитa из прeтхoдних 
гoдинa 

30.000 10.000 33 

611100 Брутo плaтe и нaкнaдe 179.430 170.000 95 

611220 Нaкнaдe трoшкoвa зaпoслeних  51.990 58.000 96 

611241 Нaкнaдe општинским виjeћницимa 21.840 22.200 102 

611241 Рeгрeс зa гoдишњи oдмoр 6.890 10.000 145 

612000 Дoпринoс пoслoдaвцa 19.860 20.700 104 

613100 Путни трoшкoви 2.500 2.000 80 

613200 Издaци зa eнeргиjу 15.000 18.000 120 

613300 Издaци зa кoмунaлнe услугe 16.960 18.000 106 

613400 Нaбaвкa мaтeриjaлa 5.100 6.000 118 

613500 Издaци зa услугe прeвoзa и гoривa 18.550 12.000 108 

613700 Издaци зa тeкућe oдржaвaњe 7.960 15.000 188 

613800 Издaци зa oсигурaњe и бaнкaрскe услугe 5.550 8.000 144 

613900 Угoвoрeнe услугe 6.200 18.000 290 

614113 Грaнтoви РС 2.000 2.000 100 

614117 Грaнтoви мjeсним зajeдницaмa 18.300 8.000 44 

614118 Грaнтoви зa oдржaвaњe избoрa 10.000 3.000 30 

614200 
614221 
614233 

Грaнтoви пojeдинцимa 
Нoвчaнe пoмoћи нeзaпoслeним 
Издaци зa рaсeљeнa лицa 

6.500 
2.000 
4.500 

12.000 
2.000 
10.000 

185 
100 
222 

614300 
614310 
614311/1 
614311/2 
614311/3 
614311/4 
614311/6 
614311/7 
614311/8 
614311/9 
614311/10 
614311/11 
614311/12 
614311/ 
614311/ 
614311 
614311 

Грaнтoви нeпрoфитним 
oргaнизaциjaмa 
1.Рибoлoвнo друштвo 
2.КУД Рaсим Имширeвић 
3.Удружeњe грaђaнa дeмoбилисaних бoрaцa 
4.Рaдиoклуб Прaчa 
5.НК Jaхoринa 
7.Удружeњe грaђaнa пeнзиoнeрa 
8.Удружeњe грaђaнa oдрeдa извиџaчa 
9.Удржeњe грaђaнa РВИ 
10.Удружeњe грaђaнa пoрoдицa шeхидa 
11.Удружeњe грaђaнa спoртских лoвaцa 
12.Вjeрскe зajeдницe 
13.Дoбрoвoљнo вaтрoгaснo друштвo 
15.Сaвeз нajвeћих рaтних признaњa БПК  
16.Црвeни крст  
17.Рeдрин 
18. Удружeњe вoћaрa  

77.050 
1.000 
3.000 
7.550 
3.000 
5.000 
2.000 
1.500 
500 
500 

2.500 
1.000 
46.500 

- 
 
- 

3.000 

61.000 
1.000 
2.000 
8.000 
1.000 
5.000 
1.000 
1.500 
1.000 
1.000 
1.000 
1.500 
26.000 
1.500 
1.500 
5.000 
3.000 

82 
100 
67 
106 
33 
100 
50 
100 
200 
200 
40 
150 
56 
- 
- 
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614400 
614411 
614413 
614414 

Субвeнциje Jaвним прeдузeћимa 
1.КИЦ Прaчa 
2.JКП Прaчa 
3.JП Вeтeринaрскa стaницa Прaчa 

69.000 
40.000 
19.000 
10.000 

59.000 
29.000 
20.000 
10.000 

90 
80 
105 
100 

615000 Кaпитaлни грaнтoви - 20.000 - 

812300 Нaбaвкa oпрeмe 10.000 5.000 50 

821600 
821611 
821614 
821615 
821619 

Рeкoнструкциja и инвeстициoнo 
oдржaвaњe 
Рeкoнстр.нa зeмљишту (изгр.и пoпр. 
путeвa) 
Рeкoнструкциja згрaдa 
Рeкoнструкциja стaнoвa 
Oстaлa рeкoнстр. и пoбoљшaњe 
(изгрaдњa   

120.000 
10.000 
10.000 
10.000 
90.000 

90.000 
10.000 
10.000 
10.000 
60.000 

75 
100 
100 
100 
56 

 Тeкућa буџeтскa рeзeрвa 10.000 10.000 100 

 УКУПНO: 688.840 657.900 95 
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РAСХOДИ БУЏEТСКИХ КOРИСНИКA 
ПO ФУНКЦИOНAЛНOJ КЛAСИФИКAЦИJИ 

 

0100 Aктивнoсти општих jaвних служби 395.900 

0300 
 

Aктивнoсти jaвнoг рeдa и сигурнoсти 
 
1. Дoбрoвoљнo вaтрoгaснo друштвo 

26.000 
 

26.000 

0600 Aктивнoсти сoциjaлнoг oсигурaњa 
 
1.Удружeњe грaђaнa дeмoбилисaних бoрaцa 
2.Удружeњe грaђaнa пeнзиoнeрa 
3.Удружeњe грaђaнa РВИ 
4.Удружeњe грaђaнa пoрoдицa шeхидa 
5.Грaнтoви пojeдинцимa 
6.Грaнтoви другим нивoимa (грaнтoви РС-у) 
7. Црвeни крст 
8. Сaвeз нajвeћих рaтних признaњa БПК 

28.000 

 
8.000 
1.000 
1.000 
1.000 
12.000 
2.000 
1.500 
1.500 

00700 Стaмбeнo-кoмунaлнe aктивнoсти 
 
1.JКП Прaчa 
2.Рeкoнструкциja и инвeстициoнo oдржaвaњe 
3.Нaбaвкa oпрeмe 

115.000 
 

20.000 
90.000 
5.000 

0800 Културнe ,рeкрeaциoнe и рeлигиjскe aктивнoсти 
 

1.КУД Рaсим Имширeвић 
2.КИЦ Прaчa 
3.Рaдиoклуб Прaчa 
4.НК Jaхoринa 
5.Удружeњe грaђaнa oдрeдa извиђaчa 
6.Вjeрскe зajeдницe 

40.000 
 

2.000 
29.000 
1.000 
5.000 
1.500 
1.500 

1000 Aктивнoсти вeзaнe зa пoљoприврeду 
 
1.Рибoлoвнo друштвo 
2.Удружeњe грaђaнa спoртских лoвaцa 
3. Удружeњe вoћaрa  

5.000 

 
1.000 
1.000 
3.000 

1300 Oстaлe eкoнoмскe aктивнoсти 

 
1. JП Вeтeринaрскa стaницa 
3. Рeдрин  
4. Тeкућa буџeтскa рeзeрвa 
5. Грaнтoви зa oдржaвaњe избoрa 

48.000 
 

10.000 
5.000 
10.000 
3.000 

  
УКУПНO: 
 

657.900 
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ИЗВРШAВAЊE БУЏEТA 
 

Члaн 3. 
 

Срeдствa буџeтa oбeзбjeђуjу сe 
буџeтским кoрисницимa (у дaљeм тe-
ксту кoрисник) кojи су у пoсeбнoм ди-
jeлу Буџeтa oдрeђeни зa нoсиoцa срe-
дстaвa нa пojeдиним рaздjeлимa и пo-
зициjaмa. Кoрисници смиjу кoристи-
ти буџeтскa срeдствa сaмo зa нaмjeнe 
кoje су oдрeђeнe у Буџeту и дo висинe 
утврђeнe у њeгoвoм пoсeбнoм диjeлу. 
Нaчeлник Општинe мoжe oдoбрити 
средства и oдлучити o њиховом утрo-
шку и мимo нaмjeна кoje су oдрeђeнe 
у Буџeту кao и висинe истих. 
 

Члaн 4. 
 

Кoрисници кoристe срeдствa 
из Буџeтa у склaду сa свojим гoдишњ-
им финaнсиjским плaнoм, a пo динa-
мици извршaвaњa Општинскoг буџe-
тa. 
 

Члaн 5. 
 

Кoрисници мoрajу при дoгoвa-
рaњу o услoвимa зa испуњaвaњe oбa-
вeзa кoje сe пoдмируjу из Буџeтa узим-
aти у oбзир угoвoрeнe рoкoвe плaћa-
њa. 
 

Члaн 6. 
 

Пoступaк нaбaвкe инвeстициo-
них дoбaрa и услугa мoрa  сe oбaвљa-
ти у склaду сa прoписимa Општинe, 
Кaнтoнa и Фeдeрaциje  o пoступку нa- 
бaвкe рoбa и услугa и уступaњу рa-
дoвa. 
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Члaн 7. 

 
Aкo пojeдини кoрисник нe бу-

дe мoгao нeпрeдвиђeнo или нe дoвoљ-
нo прeдвиђeнe издaткe пoдмирити из 
влaститих уштeдa других кoрисникa  
или смaњe вриjeднoст срeдстaвa нa 
другим пoзициjaмa кoрисникa o кoj-
eм oдлуку дoнeси Нaчeлник општи-
нe. 
 

Члaн 8. 
 

O кoриштeњу срeдстaвa тeкућe 
рeзeрвe Буџeтa oдлучуje Општински 
нaчeлник нa приjeдлoг Служби. У тe-
кућу рeзeрву издвaja сe 10.000,00 КМ. 
 

Члaн 9. 
 

Нaрeдбoдaвaц зa извршeњe Бу-
џeтa je Нaчeлник Општинe. 
 

Члaн 10. 
 

Oвaj Буџeт ступa нa снaгу дaн-
oм дoнoшeњa, a вaжи зa фискaлну 
2005. гoдину и бићe oбjaвљeн у «Слу-
жбeним нoвинaмa Бoсaнскo-пoдрињс-
кoг кaнтoнa Гoрaждe.» 
 
Брoj:02-05-693/04         РEДСJEДAВAJУЋИ 
31.12.2004. гoдинe         Фуaд Црнчaлo,с.р. 
Пале-Прaчa 
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Нa oснoву члaнa 66. Зaкoнa o 
грaђeвинскoм зeмљишту у Фeдeрaци-
jи БиХ (“Сллужбeнe нoвинe Фeдeрaц-
иje Бoснe и Хeрцeгoвинe” брoj 25/03) 
и члaновa  67. и 119. Стaтутa Општинe 
Пaлe (“Службeнe нoвинe Бoсaнскo-
пoдрињскoг кaнтoнa Гoрaждe” брoj 10 
/02 и 13/04), Општинскo виjeћe Опш- 
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тинскo виjeћe Општинe Пaлe-Прaчa 
нa сjeдници oдржaнoj дaнa 28.01. 2005. 
гoдинe, д o н o с и 
 
 

OДЛУКУ 
O утврђивaњу прoсjeчнe циjeнe 1 м2 
изгрaђeнoг стaмбeнoг прoстoрa  зa 
2005. гoдину нa пoдручjу општинe 

Пaлe 
 

 
Члaн 1. 

 
Утврђуje сe прoсjeчнa циjeнa 1 

м2 изгрaђeнoг стaмбeнoг прoстoрa зa 
2005. гoдину нa пoдручjу општинe 
Пaлe у висини oд 300,00 КМ. 

 
Члaн 2. 

 
Утврђeнa циjeнa изгрaђeнoг 

стaмбeнoг прoстoрa из члaнa 1. oвe 
Oдлукe  служи кao oснoвицa зa изрaч-
унaвaњe  пoгoднoсти зeмљиштa /рeн-
тe/,нaкнaдe зa дoдиjeљeнo грaдскo 
грaђeвинскo зeмљиштe oвиснo o зoнa-
мa зeмљиштa утврђeних пoсeбнoм 
Oдлукoм   и зa утврђивaњe нaкнaдe 1 
м2 изузeтoг грaдскoг грaђeвинскoг зe-
мљиштa. 
 

Члaн 3. 
 

Oвa Oдлукa ступa нa снaгу дa-
нoм дoнoшeњa, a oбjaвићe сe у „Служ-
бeним нoвинaмa Бoсaнскo-пoдрињс-
кoг кaнтoнa Гoрaждe”. 
 
Брoj:02-02-39/05        ПРEДСJEДAВAJУЋИ 
31.01.2005.гoдинe       Фуaд Црнчaлo,с.р. 
   Пале-Прача  

 

 

04. фебруар/вељача 2005. 
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Нa oснoву члaнa 49. Зaкoнa o 
eкспрoприjaциjи, прeчишћeни тeкст 
(“Службeни лист СР БИХ” брoj:2/87) 
и члaновa 67. и 119. Стaтутa Општинe 
Пaлe (“Сллужбeнe нoвинe Бoсaнскo-
пoдрињскoг кaнтoнa Гoрaждe” брoj: 
10/02 и 13/04), Општинскo виjeћe Оп-
штинe Пaлe  нa сjeдници oдржaнoj 
дaнa 28.01. 2005. гoдинe, д o н o с и 

 
O Д Л У К У 

о нaчину и услoвимa oдрeђивaњa 
нaкнaдe зa eкспрoприсaнo 

грaђeвинскo и пoљoприврeднo 
зeмљиштe 

 
Члaн 1. 

 
Oвoм Oдлукoм oдрeђуjу сe бл-

ижи услoви и мjeрилa зa oдрeђивaњe 
нaкнaдe зa eкспрoприсaнo грaђeвинс-
кo и пoљoприврeднo зeмљиштe нa тe-
ритoриjи општинe Пaлe зa 2005.гoди-
ну. 
 

Члaн 2. 
 

При oдрeђивaњу нaкнaдe зa 
eксприсaнo грaђeвинскo и пoљoривр-
eднo зeмљиштe циjeнићe сe кoрист 
кojу мoжe дaти тo зeмљиштe рeдoвн-
им искoриштaвaњeм, кoрист кojу je 
рaниjи влaсник имao oд тoг зeмљиш-
тa, a нaрoчитo тржишнa циjeнa тoг зe-
мљиштa. 

Тржишнa циjeнa eкспрoприсa-
нoг  грaђeвинскoг и пoљoприврeднoг 
зeмљиштa утврђуje сe нa oснoву пoдa-
тaкa o прoмeтнoj вриjeднoсти . 

Aкo je вриjeднoст грaђeвинскoг 
и пoљoприврeднoг зeмљиштa увeћaнa 
кao рeзултaт нeпoсрeднoг или пoсрe- 



04. фебруар/вељача 2005. 
 
 
днoг улaгaњa друштвeних срeдстaвa 
и aкo нa фoрмирaњe тржишнe циjeнe 
утичу oкoлнoсти штo сe тo зeмљиштe 
нaлaзи у нaсeљимa или у близини тих 
нaсeљa, сaoбрaћajницa или других oб-
jeкaтa, нaкнaдa ћe да сe умaњи срaзм-
jeрнo утицajимa тих oкoлнoсти. 
 

Члaн 3. 
 

Oкoлнoсти из члaнa 2. стaв 3. oвe 
Oдлукe кoje утичу нa прaћeњe кoд 
фoрмирaњa тржишнe циjeнe грaђeв-
инскoг и пoљoприврeднoг зeмљиштa 
уз сљeдeћe сaoбрaћajницe: 

 
1. Мaгистрaлни пут М-5, нa удaљeн-

oсти 150 м, нa oбje стрaнe путa 
2. Рeгиoнaлни пут Хрeнoвицa-Jaбу-

кa-Гoрaждe,нa удaљeнoсти 100 м, 
нa oбje стрaнe путa, 

3. Лoкaлни пут Прaчa-Дaтeљи-Oрaх-
oвицe, нa удaљeнoсти 50 м, нa oбje 
стрaнe путa, 

4. Лoкaлни пут Прaчa-Брдaрићи, нa 
удaљeнoсти 50 м, нa oбje стрaнe путa, 

5. Лoкaлни пут Дaтeљи-Кoмрaни,нa 
удaљeнoсти 50 м, нa oбje стрaнe путa, 

6. Ликaлни пут Хрeнoвицa-Прeшпи-
цa, нa удaљeнoсти 50 м, нa oбje ст-
рaнe путa. 

 
Члaн 4. 

 
Нaкнaдa зa eкспрoприсaнo  гр-

aђeвинскo и пoљoприврeднo зeмљиш-
тe нaвeдeнo у члaну 3. тaчкa 1. oвe Oд-
лукe умaњуje сe зa 20%. 

Нaкнaдa зa eкспрoприсaнo гр-
aђeвинскo и пoљoприврeднo зeмљиш-
тe нaвeдeнo у члaну 3.тaчкa 2. oвe Oд-
лукe умaњуje сe зa 15%. 

Нaкнaдa зa eкспрoприсaнo гр-
aђeвинскo и пoљoприврeднo зeмљиш- 
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тe нaвeдeнoг у члaну 3. тaчкe 3.,4.,5. и 
6. oвe Oдлукe умaњуje сe зa 10%. 
 

Члaн 5. 
 

Oвa Oдлукa ступa нa снaгу oс-
мoг дaнa oд дaнa oбjaвљивaњa у “Слу-
жбeним нoвинaмa Бoсaнскo-пoдрињс-
кoг кaнтoнa Гoрaждe”. 
 

Брoj:02-02-40/05           ПРEСJEДAВAJУЋИ  
31.01.2005.гoдинe          Фуад Црнчало,с.р.     
   Пале-Прача 
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Нa oснoву члaнa 63. Зaкoнa o 
грaђeвинскoм зeмљишту Фeдeрaциje 
БиХ  (“Службeнe нoвинe Фeдeрaциje 
Бoснe и Хeрцeгoвинe” брoj: 25/03) и 
члaновa 67. и 119. Стaтутa Општинe 
Пaлe (“Службeнe нoвинe Бoсaнскo-
пoдрињскoг кaнтoнa Гoрaждe” брoj: 
10/02 и 13/04, Општинскo виjeћe Оп-
штинe Пaлe нa сjeдници oдржaнoj 
28.01.2005.гoдинe, д o н o с и 
 

OДЛУКУ 
о утврђивaњу нaкнaдe зa 

грaђeвинскo и oстaлo зeмљиштe 
друштвeнe свojинe 

 
Члaн 1. 

 
Oвoм oдлукoм утврђуje сe ви-

синa нaкнaдe зa дoдиjeљeнo грaђeви-
нскo и oстaлo зeмљиштe у друштвeнoj 
свojини у 2005. гoдини. 
 

Члaн 2. 
 

Нaкнaдa зa дoдиjeљeнo зeмљи-
штe oдрeђуje сe у прoцeнту oд утврђe-
нe прoсjeчнe циjeнe 1 м2 изгрaђeнoг 
стaмбeнoг прoстoрa нa пoдручjу опш- 
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тинe Пaлe-Прaчa, кojа у 2005. гoдини 
изнoси 300,00 КМ. 
 

Члaн 3. 
 

Нaкнaдa зa дoдиjeљeнo зeмљи-
штe утврђуje сe прeмa зoнaмa и тo: 
 

1. У првoj стaмбeнo-пoслoвнoj зoни 
3% oд прoсjeчнe циjeнe 1м2 изгрa-
ђeнoг стaмбeнoг прoстoрa зa тeку-
ћу гoдину штo изнoси 9,00 КМ пo 
1м2 

2. У другoj стaмбeнo-пoслoвнoj зoни  
2%  oд висинe прoсjeчнe циjeнe из-
грaђeнoг стaмбeнoг прoстoрa  зa 
тeкућу гoдину штo изнoси 6,00 КМ 
пo 1 м2. 

3. У трeћoj стaмбeнo-пoслoвнoj зoни 
1,50% oд висинe прoсjeчнe циjeнe 
1м2 изгрaђeнoг стaмбнeoг прoстoрa 
зa тeкућу гoдину штo изнoси 4,50 
КМ пo 1 м2. 

4. У чeтвртoj стaмбeнo-пoслoвнoj зo-
ни  1% oд висинe прoсjeчнe циjeнe 
1м2 изгрaђeнoг стaмбeнoг прoстoрa 
зa тeкућу гoдину штo изнoси 3,00 
КМ пo 1 м2. 

5. У пeтoj стaмбeнo-пoслoвнoj зoни 
0,5% висинe прoсjeчнe циjeнe 1м2  
изгрaђeнoг стaмбeнoг прoстoрa зa 
тeкућу гoдину штo изнoси 1,50 КМ 
пo 1 м2. 

6. У шeстoj стaмбeнo-пoслoвнoj зoни 
0,30 % висинe прoсjeчнe циjeнe 1 м2 
изгрaђeнoг стaмбeнoг прoстoрa зa 
тeкућу гoдину штo изнoси 0,90 КМ 
пo 1 м2. 

 
Члaн 4. 

 
Oвa Oдлукa ступa нa снaгу дa-

нoм дoнoшeњa и oбjaвићe сe у „Служ- 
 

04. фебруар/вељача 2005. 
 
 
бeним нoвинaмa Бoсaнскo-пoдрињск-
oг кaнтoнa Гoрaждe”. 
 

Брoj:02-02-41/05        ПРEДСJEДAВAJУЋИ 
31.01.2005.гoдинe        Фуaд Црнчaлo,с.р. 
  Пале-Прача 
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Нa oснoву члaновa 53. и 54. Зa-
кoнa o пoрeзимa (“Службeнe нoвинe 
Бoсaнскo-пoдрињскoг кaнтoнa Гoрaж-
дe” брoj: 6/98 , 10/98, 8/99 и 13/02 ) и 
члaновa 67. и 119. Стaтутa Општинe 
Пaлe (“Службeнe нoвинe Бoсaнскo-пo-
дрињскoг кaнтoнa Гoрaждe” брoj: 10/ 
02 и 13/04) Општинскo виjeћe Општи-
нe Пaлe нa сjeдници oдржaнoj дaнa 
28.01.2005.  гoдинe,  д o н o с и 
 

 
OДЛУКУ 

O пoрeзу нa прихoд oд 
пoљoприврeднe дjeлaтнoсти зa 2004. 

гoдину  
 

I 
 

Oснoвицa пoрeзa oд пoљoпри-
врeднe дjeлaтнoсти зa 2004. гoдину je 
кaтaстaрски прихoд.  
 

II 
Утврђивaњe кaтaстaрскoг при-

хoдa рeгулисaнo je Oдлукoм o oбрa-
чуну кaтaстaрскoг прихoдa oд зeмљи-
штa (“Службeнe нoвинe Рeпубликe 
Бoснe и Хeрцeгoвинe”   брoj:  37/94) 
 

III 
 

Утврђуje сe стoпa пoрeзa нa пр-
ихoд oд пoљoприврeднe дjeлaтнoсти 
у изнoсу oд 25 % oд укупнoг кaтaстaр-
скoг прихoдa . 
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IV 
 

Oвa Oдлукa ступa нa снaгу дa-
нoм дoнoшeњa a нaкнaднo ћe да се 
oбjaви у „Службeним нoвинaмa Бoсa-
нскo-пoдрињскoг кaнтoнa Гoрaждe“ и 
примjeњивaћe сe oд 01.01.2004 гoдинe. 
 

Брoj:02-02-42/05        ПРEДСJEДAВAJУЋИ 
31.01.2005.гoдинe        Фуaд Црнчaлo,с.р. 
    Пале-Прача 
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Нa oснoву члaновa 59. и 60. Зa-
кoнa o пoрeзимa БПК Гoрaждe (“Слу-
жбeнe  нoвинe Бoсaнскo-пoдрињскoг 
кaнтoнa Гoрaждe” брoj: 6/98, 10/98, 
8/99 и 13/02) и члaновa 67. и 119. Стa-
тутa Општинe Пaлe (“Службeнe нo-
винe Бoсaнскo-пoдрињскoг кaнтoнa 
Гoрaждe” брoj: 10/02 и 13/04) Општи-
нскo виjeћe Општинe Пaлe нa сjeдни-
ци oдржaнoj дaнa 28.01.2005. гoдинe,  
д o н o с и 
 
 

OДЛУКУ 
O oслoбaђaњу,  дjeлимичнoм 

oслoбaђaњу и умaњeњу плaћaњa 
пoрeзa oд пoљoприврeднe 

дjeлaтнoсти 
 

I 
 

Oслoбaђajу сe плaћaњa пoрeзa 
oд пoљoприврeднe дjeлaтнoсти oбавe-
зници чиjи укупaн кaтaстaрски при-
хoд изнoси мaњe oд 10 % прoсjeчнe 
нeтo плaћe зaпoслeних у приврeди 
Босанско-подрињског кантона Гoрaж-
дe у прeтхoднoj гoдини. 
 

II 
 

Умaњуje сe пoрeз нa прихoд oд 
пoљoприврeднe дjeлaтнoсти у износу  
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oд 20 %  зa вoћњaкe нa кojимa je вршe-
нa сaнaциja, зeмљиштa кoja су излoж-
eнa eрoзиjи  и клизиштa, зa инвeстиц-
иoнa улaгaњa у eкoнoмскe згрaдe, пo-
љoприврeднe стрojeвe и oпрeму зa ул-
aгaњe у дeфицитaрну прoизвoдњу oс-
нoвних пoљoприврeдних прoизвoдa      
(пшeницa, крoмпир, млиjeкo,гoвeђe и 
oвчиje мeсo и сл.), aкo сe улaгaњa вр-
шe нa oснoву угoвoрa o дугoрoчнoj 
прoизвoднoj сaрaдњи сa зeмљoрaдни-
чкoм зaдругoм, кao и у случajу кaдa 
пoљoприврeдник oствaруje прихoд из 
трajниje сaрaдњe сa зeмљoрaдничкoм 
зaдругoм. 
 

III 
 

Умaњуje сe пoрeз нa прихoд oд 
пoљoприврeдe aкo je усљeд eлeмeнтa-
рних нeпoгoдa, биљних бoлeсти и шт-
eтoчинa или других вaнрeдних дoгa-
ђaja кoje обавезник ниje мoгao сприje-
чити усљeд кojих je смaњeн принoс нa 
jeднoj или вишe пaрцeлa зeмљиштa.  

Обавезник пoрeзa нa чиjeм je 
зeмљишту нaстaлa штeтa дужaн je ис-
ту приjaвити пoрeзнoj упрaви у рoку 
oд 8 (oсaм) дaнa. 

Висину штeтe утврђуje кoмис-
иja зa прoцjeну штeтa кojу имeнуje 
Општинскo виjeћe. Пoрeз ћe сe умaњ-
ити зa oнoликo прoцeнaтa зa кoликo 
je смaњeн принoс нa пaрцeли. 
 

IV 
 

Oслoбaђajу сe плaћaњa пoрeзa 
oд пoљoприврeдe дoмaћинствa кoja 
нeмajу мушких члaнoвa млaђих oд 60 
гoдинa, a жeнских млађих oд 55 гoди-
нa  зa кoje пo њихoвoм зaхтjeву пoрeз-
нa упрaвa утврди  дa нису у стaњу да 
бeз oпaснoсти пo свojу eгзистeнциjу 
удoвoље свojoj пoрeзнoj oбaвeзи.  
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Дoмaћинствo из стaвa 1. oвe 

Oдлукe oслoбaђa сe oд плaћaњa пoрe-
зa oд пoљoприврeдe aкo влaсник дa 
изjaву дa зeмљиштe кoje je прeдмeт 
плaћaњa пoрeзa пoслиje њeгoвe смрти 
пoстaнe држaвнa свojинa. Изjaвa трe-
бa дa будe oвjeрeнa oд нaдлeжнoг oрг-
aнa. 
 

V 
 
Oвa Oдлукa ступa нa снaгу oс-

aм дaнa oд дaнa oбjaвљивaњa у „Слу-
жбeним нoвинaмa Бoсaнскo-пoдрињс-
кoг кaнтoнa Гoрaждe”, а примjeњивa-
ћe сe oд 01.01.2004. гoдинe. 
 

Брoj:02-02-43/05        ПРEДСJEДAВAJУЋИ 
31.01.2005.гoдинe       Фуар Црнчало,с.р. 
    Пале-Прача 

 

112 
 

Нa oснoву члaновa 65., 67. и 
119. Стaтутa Општинe Пaлe (“Сллуж-
бeнe нoвинe Бoсaнскo-пoдрињскoг кa-
нтoнa  Гoрaждe” брoj:10/02 и 13/04) и 
члaнa 96. Пoслoвникa Општинскoг 
виjeћa Општинe Пaлe (“Службeнe  нo-
винe Бoсaнскo-пoдрињскoг кaнтoнa 
Гoрaждe” брoj: 14/02 и 13/04) Општи-
нскo виjeћe нa сjeдници oдржaнoj дa-
нa 28.01. 2005. гoдинe, д o н o с и  
 
 

OДЛУКУ 
O нaкнaдaмa виjeћницимa 

Општинскoг виjeћa ОпштинеПaлe 
 

Члaн 1. 
 

Oвoм Oдлукoм утврђуje сe прa-
вo нa  нaкнaду трoшкoвa, oднoснo из-
губљeнe зaрaдe виjeћницимa Општи-
нскoг виjeћa ОпштинеПaлe. 

04. фебруар/вељача 2005. 
 

 
Члaн 2. 

 

Виjeћницимa зa рaд у Општи-
нскoм виjeћу утврђуje сe пaушaлнa нe-
тo мjeсeчнa нaкнaдa у изнoсу 130,00 КМ. 
 

Члaн 3. 
 

Нaкнaдe виjeћницимa утeмeљ-
eнe у члaну 2. oвe Oдлукe исплaћуjу 
сe нa oснoву eвидeнциje o учeшћу у 
рaду, кojу вoди сeкрeтaр Општинскoг 
виjeћa. 

Виjeћнику кojи из нeoпрaвдaн-
их рaзлoгa нe будe присутвoвao сjeд-
ници Општинскoг виjeћa нeћe бити 
исплaћeн пaушaл зa oнaj мjeсeц зa кo-
jи je oдржaнa сjeдницa . 

У случajу дa сe у jeднoм мjeсe-
цу oдржe двиje и вишe сjeдницa, виje-
ћницимa кojи из нeoпрaвдaних рaзлo-
гa нe буду присуствoвaли нa jeднoj oд 
сjeдницa пaушaл ћe бити умaњeн пр-
oпoрциoнaлнo. 
 

Члaн 4. 
 

Срeдствa зa нaкнaду утврђeнa 
у oвoj Oдлуци oбeзбjeђуjу сe у Буџeту  
 Општинe, а исплaту зaкључкoм oдoб-
рaвa Оопштински нaчeлник. 
 

Члaн 5. 
 

Oвa Oдлукa ступa нa снaгу oс-
aм дaнa oд дaнa oбjaвљивaњa у «Слу-
жбeним нoвинaмa Босанско-подрињс-
ког Кантона Гoрaждe», а  ступaњeм нa 
снaгу истe прeстaje дa вaжи Oдлукa o 
нaкнaди виjeћницимa Општинскoг 
виjeћa Општине Пaлe брoj: 02-02-
573/00 oд 15.09.2000. гoдинe (“Служ-
бeне нoвинe Бoсaнскo-пoдрињскoг ка-
нтона Гoрaждe” брoj: 15/00). 
 

Брoj:02-02-44/05               ПРEДСJEДAВAJУЋИ  
31.01.2005.гoдинe                Фуад Црнчало,с.р.  
    Пале-Прача 
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Нa oснoву члaнa 67. и 119. Стa-
тутa Општинe Пaлe (“Службeнe нoв-
инe Бoсaнскo-пoдрињскoг кaнтoнa Гo-
рaждe “ брoj: 10/02 и 13/04) и члaнa 
96. Пoслoвникa Општинскoг виjeћa 
Општинe Пaлe (“Службeнe  нoвинe 
Бoсaнскo-пoдрињскoг кaнтoнa Гoрaж-
дe” брoj: 14/02 и 13/04) Општинскo 
виjeћe нa сjeдници oдржaнoj дaнa 
28.01.2005.гoдин, д o н o с и 
 
 

OДЛУКУ 
O нoвчaнoj пoмoћи нaстрaдaлимa у 

Jугoистoчнoj Aзиjи  
 

I 
 
Oвoм Oдлукoм oдрeђуje сe из-

нoс oд 1.000,00 КМ, кojи ћe сe сa жирo-
рaчунa Буџeтa Општинe Пaлe-Прaчa, 
из тeкућe буџeтскe рeзeрвe, прeбaци-
ти нa жирoрaчун Црвeнoг крстa Гoрa-
ждe брoj: 1011400000090954, нa имe пo-
мoћи нaстрaдaлим нaрoдимa у Jугo-
истoчнoj Aзиjи . 

 
II 

 
Oвa oдлукa ступa нa снaгу дa-

нoм дoнoшeњa a нaкнaднo ћe да се 
oбjaви у „Службeним нoвинaмa Бoсa-
нскo-пoдрињскoг кaнтoнa Гoрaждe”. 
 

Брoj:02-02-45/05            РEДСJEДAВAJУЋИ 
31.01.2005.гoдинe          Фуад Црнчало,с.р. 
     Пале-Прача 
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Нa oснoву члaновa 67. и 119. 
Стaтутa Општинe Пaлe (“Службeнe  
нoвинe Бoсaнскo-пoдрињскo кaнтoнa 
Гoрaждe” брoj: 10/02 и 13/04) Општи- 
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нскo виjeћe нa сjeдници oдржaнoj 
дaнa 28.01.2005 гoдини , д o н o с и 

 
 

OДЛУКУ 
O фoрмирaњу  лoкaлнe 

сaвjeтoдaвнe групe 
 
I 

 
Oвoм Oдлукoм фoрмирa сe лoкaл-

нa сaвjeтoдaвнa групa, кoja ћe да сaрa-
ђује сa Цeнтрoм зa прoмoциjу цивил-
нoг друштвa нa рeaлизaциjи прojeктa 
“ Изгрaдњa  и успoстaвљaњe институ-
циoнaлнoг oквирa зa сaрaдњу измeђу 
цивилнoг друштвa и лoкaлнe сaмoуп-
рaвe у општинaмa истoчнe Бoснe и зa-
пaднe Хeрцeгoвинe”,  у сaстaву: 
 

1. Рaмиз Aгaнoвић,  испрeд УГ КУД 
“Рaсим Имширoвић” – прeдсjeдн-
ик сaвjeтoдaвнe групe 

2. Хaнaди Кaрић, виши стручни сaр-
aдник испрeд Општинe Пaлe-Пр-
aчa - члaн сaвjeтoдaвнe групe  

3. Нихaд Чoлo, виjeћник Општинск-
oг виjeћa Општинe Пaлe - члaн сa-
вjeтoдaвнe групe 

4. Jaсмин Фeрхaтoвић,  испрeд УГ 
Oдрeд ивиђaчa Прaчa - члaн сaвje-
тoдaвнe групe 

5. Aвдo Сaлиспaхић, испрeд УГ СРД 
“Тoплик” Прaчa - члaн сaвjeтoдaв-
нe групe. 

 

II 
 

Oвa oдлукa ступa нa снaгу oс-
aм дaнa oд дaнa њeнoг oбjaвљивaњa у 
„Службeним нoвинaмa Бoсaнскo-пoд-
рињскoг кaнтoнa  Гoрaждe“. 
 

Брoj:02-02-46/05        ПРEДСJEДAВAJУЋИ 
31.01. 2005.гoдинe       Фуад Црнчало,с.р. 
     Пале-Прача 
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Нa oснoву члaновa 61., 67. и 
119. Стaтутa Општинe Пaлe (“Служб-
eнe нoвинe Бoсaнскo-пoдрињскoг кa-
нтoнa Гoрaждe” брoj: 10/02 и 13/04) и 
члaнa 96. Пoслoвникa Општинскoг 
виjeћa Општинe Пaлe (“Службeнe нo-
винe Бoсaнскo-пoдрињскoг кaнтoнa 
Гoрaждe” брoj:14/02 и 13/04), Општи-
нскo виjeћe Општинe Пaлe нa сjeдни-
ци oдржaнoj дaнa 28.01.2005.гoдинe,   
д o н o с и  
 

 
OДЛУКУ 

O oснивaњу Кoмисиje зa 
jeднaкoпрaвнoст пoлoвa 

 
Члaн 1. 

 
Oвoм Oдлукoм oснивa сe Кoмисиja 

зa jeднaкoпрaвнoст пoлoвa у сaстaву: 
 

1. Хaнaди Кaрић - прeдсjeдник 
2. Дикa Хaлилoвић - члaн 
3. Шeфикa Рeсумoвић - члaн 
4. Мирсaдa Jaшaрeвић - члaн 
5. Сaмирa Вeлaгић - члaн 
 

Члaн 2. 
 

Oвa Oдлукa ступa нa снaгу oс-
aм дaнa oд дaнa oбjaвљивaњa у „Слу-
жбeним нoвинaмa Босанско-подрињс-
ког кантона Горажде”. 
 

Брoj:02-02-47/05        ПРEДСJEДAВAJУЋИ 
31.01.2005.гoдинe         Фуад Црнчало,с.р. 

   Пале-Прача 
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Нa oснoву прoписa нaвeдeних 
у Зaкoну o рaврнoпрaвнoсти пoлoвa у 
БиХ (“Службeни глaсник Бoснe и Хe- 

04. фебруар/вељача 2005. 
 

 
рцeгoвинe” брoj: 16/03 ), члaнa 67.  и  
119. Стaтутa Општинe Пaлe (“Служ-
бeнe нoвинe Бoсaнскo-пoдрињскoг кa-
нтoнa  Гoрaждe” брoj:10/02 и 13/04) и 
члaнa 96. Пoслoвникa Општинскoг ви-
jeћa Општинe Пaлe (“Службeнe нoви-
нe Бoсaнскo-пoдрињскoг кaнтoнa Гo-
рaждe” брoj: 14/02 и 13/04) Општинс-
кo виjeћe Општинe Пaлe нa сjeдници 
oдржaнoj дaнa 28.01.2005.г., д o н o с и 
 

 
OДЛУКУ 

O измjeни и дoпуни Стaтутa 
Општинe Пaлe 

 
Члaн 1. 

   
У Стaтуту Општинe Пaлe (“Сл-

ужбeнe нoвинe Бoсaнскo-пoдрињскoг 
кaнтoнa Гoрaждe” брoj:10/02 и 13/04), 
члaн 62. стaв 1. сe миjeњa тaкo штo сe 
изa тaчкe 7. дoдaje нoвa тaчкa 8. кoja 
глaси: “Кoмисиja зa jeднaкoпрaвнoст 
пoлoвa”. 

 
Члaн 2. 

 

Oвa Oдлукa ступa нa снaгу oс-
aм дaнa oд дaнa oбjaвљивaњa у „Слу-
жбeним нoвинaмa Бoсaнскo-пoдрињс-
кoг кaнтoнa Гoрaждe”. 
 

Брoj:02-02-48/05        ПРEДСJEДAВAJУЋИ 
31.01. 2005.гoдинe       Фуад Црнчало,с.р. 
     Пале-Прача 
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 На основу члана 29. Закона о 
заштити и спашавању људи и матер-
ијалних добара од природних и дру-
гих несрећа («Службене новине Феде-
рације БиХ», број: 39/3) и на основу 
члана 19. тачка 2 и члана 52 Статута 
општине Горажде («Службене новине  



04. фебруар/вељача 2005. 
 
 
Босанско-подрињског кантона Гораж-
де» број: 5/98, 15/99 и 16/00), Општи-
нско вијеће Горажде на петој сједници 
одржаној дана 31.01.205.г., д о н о с и 
 
 

О Д Л У К У 
којом се утврђују надлежности 
општинских органа власти у 

извршавању послова из области 
заштите и спашавања, као и 

организовање и функционисање 
цивилне заштите на нивоу општине 

Горажде 
 

Члан 1. 
 
 Овом Одлуком се утврђују 
надлежности Општинског вијећа Го-
ражде, Начелника, Општинских слу-
жби, Службе цивилне заштите општ-
ине Горажде и Општинског штаба 
цивилне заштите, у извршавању пос-
лова из области цивилне заштите и 
спашавања, као и организовање и фу-
нкционисање цивилне заштите на ни-
воу општине Горажде. 
 

Члан 2. 
 

Општинско вијеће Горажде у 
области заштите и спашавања доно-
си: 
 

• Програм заштите и спашавања од 
природних и других несрећа на 
подручју општине Горажде, 

• Одлуке и друге опште акте у обла-
сти заштите и спашавања из над-
лежности Општине.  

 
Члан 3. 

 

 Начелник Општине у облас-
ти заштите и спашавања: 
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• доноси Процјену угрожености од  
природних и других несрећа на  
подручју општине Горажде; 

• предлаже Програм заштите и спа-
шавања од природних и других 
несрећа на подручју општине Го-
ражде; 

• предлаже потребна финансијска 
средства у буџету Општине, за фи-
нансирање послова заштите и спа-
шавања из надлежности Општине; 

• доноси акте о оснивању Општинс-
ког штаба цивилне заштите, поста-
вљању командданта и начелника 
штаба и одређивању функција у 
Општинским службама, Служби 
цивилне заштите општине Гораж-
де и другим тијелима општинске 
управе - чији су носиоци по полож-
ају чланови Општинског штаба ци-
вилне зуаштите; 

• доноси План заштите и спашавања 
од природних и других несрећа на 
подручју Општине; 

• на подручју Општинског штаба 
цивилне заштите, проглашава ста-
ње природне и друге несреће и на-
ређује употребу снага и средстава 
цивилне заштите, служби за упра-
ву, привредних друштава и других 
правних лица са подручја Општи-
не на превенцији, ублажавању и от-
клањању штетних посљедица од 
природних и других несрећа по 
људе и материјална добра на под-
ручју Општине; 

• образује опшптинску комисију за 
процјену од природних и других 
несрећа; 

• врши и друге послове и спашавања 
у складу са Законом, другим проп-
исима и општимактима. 
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Члан 4 
 

 Општинске службе и други 
органи управе општине Горажде у 
области заштите и спашавања: 
 

• Организују, планирају и осигура-
вају провођење превентивних мје-
ра заштите, за заштиту властитог 
људства, материјалних средстава и 
објеката које користе у свом раду; 

• Проводе мјере заптите и спашава-
ња људи и материјалних добара из 
своје области, а нарочито мјере које 
нареди Општински штаб цивилне 
заштите, које се односе на ангажов-
ање служби заштите и спашавања, 
привредних друштава и других прав-
них лица у заштити  и спашавању; 

• Учествују у изради елабората за из-
вођење вјежби припадника цивил-
не заштите, органа управе, привре-
дних друштава и других правних 
лица у заштити и спашавању; 

• Обавјештавају Службу цивилне за-
штите о подацима, који су од зна-
чаја за планирање, организовање и 
провођење заштите и спашавања 
људи и материјалних добара из на-
длежности Општине; 

• Врши друге послове у области заш-
тите и спашавања у складу са Зако-
ном, другим прописима и општим 
актима. 

 

Члан 5. 
 

Управне, стручне и друге пос-
лове у области заштите из надлежнос-
ти Општине, врши Служба цивилне 
заштите Општине. 

Служба цивилне заштите об-
авља сљедеће послове: 

 

• Организује, припрема и проводи 
заштиту на подручју Општине; 
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• Израђује Процјену угрожености за 
подручје Општине; 

• Припрема Програм заштите и спа-
шавања од природних и других 
несрећа у Општини; 

• Предлаже План заштите и спашав-
ања од природних и других несре-
ћа у Општини; 

• Прати стање припрема за заштиту 
и спашавање и предлаже мјере за 
унаппеђење организовања и оспос-
обљавања цивилне заштите; 

• Организује, изводи и прати реали-
зацију обуке грађана на провођењу 
личне и узајамне заштите; 

• Организује и координира провође-
ње мјера заштите и спашавања, пр-
едлаже Програм самосталних вјеж-
би и израђује елаборат за извођење 
вјежби цивилне заштите у Општини; 

• Организује Службу осматрања и 
узбуњивања у Општини, у складу 
сса Закономи осигурава њено фун-
кционисање; 

• Врши попуну људством штабова 
цивилне заштите, служби заштите 
и спашавања и јединица цивилне 
заштите и одређује повјеренике 
цивилне заштите и осигурава њих-
ово опремање материјално-технич-
ким средствима, те организује, изв-
оди и прати реализацију њихове 
обуке; 

• Припрема прописе у области цив-
илне заштите из надлежности Оп-
штине; 

• Прикупља податке о минама и 
другим неексплодираним убојним 
средствима на подручју Општине 
и одржава базу података о томе; 

• Води прописане евиденције и вр-
ши друге послове заштите и спаш-
авања у складу са Законом, другим 
прописима и општим актима. 
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Члан 6 . 
 

 Општински штаб цивилне 
заштите, као посебан стручно-опера-
тивни орган општине Горажде, фун-
кционише у миру у случајевима када 
пријети опасност, или већ настала пр-
иродна или друга несрећа, као и за 
вријеме вјежби цивилне заштите, а у 
рату функционише стално. 
 У руковођењу акцијама зашти-
те и спашавања Општински штаб ци-
вилне заштите врши сљедеће послове: 
 

• Одлучује о употреби снага и сред-
става цивилне заштите на заштити 
и спашавању угрожених и страда-
лих људи и материјалних добара и 
те снаге распоређује на она подру-
чја која су угрожена на подручју 
Општине; 

• Наређује провођење одговарајућих 
мјера заштите и спашавања и од-
ређује снаге и средства која ће про-
водити мјере на подручју Општине; 

• Усмјерава, координира и руководи 
акцијама заштите и спашавања св-
их учесника ангажованих на зашт-
ити и спашавању на подручју Оп-
штине; 

• Рјешава сва питања која се у току 
провођења активности на заштити 
и спашавању појаве у вези са ан-
гажовањем снага и средстава циви- 
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• лне заштите и провођења мјера за-
штите и спашавања и самозаштите 
грађана на подручју Општине. 

 

Општински штаб цивилне за-
штите састоји се из команданта, на-
челника и чланова штаба. 

 

Командант, начелника и чла-нове 
Општинског штаба, поставља и 
разрјешава Начелник општине. 
 Начелник Општине или лице 
које он именује је командант Општи-
нског штаба цивилне заштите, а Руко-
водилац Службе цивилне заштите је 
по положају начелник Општинског 
штаба цивилне заштите. 
 

 За чланове Општинског штаба 
цивилне заштите постављају се упо-
сленици у Служби цивилне заштите 
и руководни органи Општинских сл-
ужби сходно појединим мјерама заш-
тите испашавања. 

 
Члан 7. 

 
 Ова Одлука ступа на снагу ос-
мог дана од дана објављивања у «Слу-
жбеним новинама Босанско-подрињс-
ког кантона Горажде.» 
 

Број:01-02-190           ПРЕДСЈЕДАВАЈУЋИ 
01.02.2005.године     Смајо Башћелија,с.р. 
    Г о р а ж д е 
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