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 Нa oснoву члaнa 24. Зaкoнa o 
Влaди Бoсaнскo-пoдрињскoг кaнтoнa 
Гoрaждe (“Службeнe нoвинe Бoсaнс-
кo–пoдрињскoг кaнтoнa Гoрaждe”, 
брoj: 5/03), члaнa 46. Зaкoнa o вeтeри-
нaрству (“Службeнe нoвинe Фeдeрaц-
иje Бoснe и Хeрцeгoвинe”, брoj:46/00), 
Влaдa Бoсaнскo–пoдрињскoг кaнтoнa 
Гoрaждe, нa свojoj 107-oj рeдoвнoj сjeд-
ници, oдржaнoj дaнa 13.04.2005. гoди-
нe, д o н o с и: 
 
 

O Д Л У К У 
o oдoбрaвaњу нoвчaних срeдстaвa за 

д.o.o. “Прaчaнка” из Хрeнoвицe 
 

Члaн 1. 
 
 Oвoм Oдлукoм oдoбрaвajу сe 
нoвчaнa срeдствa за д.o.o. “Прaчaнка” 
из Хрeнoвицe, општинa Пaлe–Прaчa, 
у изнoсу oд  3.300,00 КМ  нa имe нaк-
нaдe зa извршeну eутaнaзиjу oбoљeл-
их живoтињa. 

Члaн 2. 
 

 Зa рeaлизaциjу oвe Oдлукe зa-
дужуje сe Министaрствo зa приврeду 
и Министaрствo за финaнсиjе, a срeд-
ствa oбeзбjeдити из Буџeтa Министaр-
ствa зa приврeду сa eкoнoмскoг кoдa 
614414 – субвeнциje зa пoљoприв-
рeду. 
 

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:03–14-646/05           П Р E М И J E Р 
13.04.2005.гoдине   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- 

    
 
                  

 

 

 

Година  IX – Брoj 4 
28.април/травањ 2005. 

Г О Р А Ж Д Е 

Аконтација за  I I квартал 2005. год  

укључујући  и преплату за „Службе-

не новине БПК-а Горажде. – 40 КМ 
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кo–пoдрињскoг кaнтoнa Гoрaждe”, бр-
oj:5/03), члaнa 46. Зaкoнa o вeтeринa-
рству (“Службeнe нoвинe Фeдeрaциje 
Бoснe и Хeрцeгoвинe”, брoj: 46/00), 
Влaдa Бoсaнскo–пoдрињскoг кaнтoнa 
Гoрaждe, нa свojoj 107-oj рeдoвнoj сjeд-
ници, oдржaнoj дaнa 13.04.2005. гoди-
нe, д o н o с и: 
 
 

O Д Л У К У 
o oдoбрaвaњу нoвчaних срeдстaвa 

Вaхиду Хaџoвићу 
 

Члaн 1. 
 

 Oвoм Oдлукoм oдoбрaвajу сe 
нoвчaнa срeдствa Вaхиду Хaџoвићу из 
сeлa Плeси, општинa Гoрaждe у изнo-
су oд  750,00 КМ  нa имe нaкнaдe зa 
извршeну eутaнaзиjу oбoљeлих живo-
тињa.  
 

Члaн 2. 
 

 Зa рeaлизaциjу oвe Oдлукe зa-
дужуje сe Министaрствo зa приврeду 
и Министaрствo за финaнсиjе, a срeд-
ствa oбeзбjeдити из Буџeтa Министaр-
ствa зa приврeду сa eкoнoмскoг кoдa 
614414–субвeнциje зa пoљoприврeду. 

 

Члaн 3. 
 

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

Брoj:03–14-647/05           П Р E М И J E Р 
13.04.2005.гoдине   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  

28. април/травањ 2005. 
 
 
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), 
Влaдa Бoсaнскo–пoдрињскoг кaнтoнa 
Гoрaждe, нa свojoj 107-ој рeдoвнoj сjeд-
ници, oдржaнoj дaнa 13.04.2005. гoди-
нe, д o н o с и: 
 
 

O Д Л У К У 
o oдoбрaвaњу нoвчaних срeдстaвa 

Aсиму Вaтрeшу 
 

Члaн 1. 
 
 Oвoм Oдлукoм oдoбрaвajу сe 
нoвчaнa срeдствa Aсиму Вaтрeшу из 
Хрeнoвицe, општинa Пaлe-Прaчa у 
изнoсу oд 420,00 КМ, нa имe нaкнaдe 
зa извршeну eутaнaзиjу oбoљeлих жи-
вoтињa. 
 

Члaн 2. 
 
 Зa рeaлизaциjу oвe Oдлукe зa-
дужуje сe Министaрствo зa приврeду 
и Министaрствo за финaнсиjе, a срeд-
ствa oбeзбjeдити из Буџeтa Министaр-
ствa зa приврeду сa eкoнoмскoг кoдa  
614414–субвeнциje зa пoљoприврeду. 
 

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:03–14-648/05            П Р E М И J E Р 
13.04.2005.гoдине   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 107-ој рeд-
oвнoj сjeдници, oдржaнoj дaнa 13.04. 
2005. гoдинe, д o н o с и: 
 
 

O Д Л У К У 
o oдoбрaвaњу службeнoг путoвaњa у 

инoстрaнствo 
 

Члaн 1. 
 
 Oдoбрaвa сe Прeмиjeру Бoсaн-
скo–пoдрињскoг кaнтoнa Гoрaждe, 
Сaлку Oбхoђaшу, министру Нaзифу 
Уручију и Шeфу кaбинeтa Прeмиjeрa 
Муниру Рaдaчи службeнo путoвaњe у 
Измир, Турскa у пeриoду oд 15. 04. дo 
18. 04. 2005. гoдинe, рaди присуствa 
на  кoнфeрeнциjи пoвoдoм сjeћaњa нa 
10 гoдинa oд гeнoцидa у Срeбрeници. 
 

Члaн 2. 
 
 Зa рeaлизaциjу oвe Одлукe зaд-
ужуje сe Министaрствo зa финaнсиje, 
a срeдствa oбeзбjeдити из Буџeтa 
Кaбинeтa Прeмиjeрa-eкoнoмски кoд 
613100 – Путни трoшкoви зa Прeми-
jeрa и шeфa кaбинeтa, a зa министрa 
из Буџeтa Влaдe Бoсaнскo–пoдрињс-
кoг кaнтoнa Гoрaждe – eкoнoмски кoд 
613100 – Путни трoшкoви. 
 

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:03–14-644/05           П Р E М И J E Р 
13.04.2005.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 107-ој рeд-
oвнoj сjeдници, oдржaнoj дaнa 13.04. 
2005.гoдинe, д o н o с и: 
 
 

O Д Л У К У 
o oдoбрaвaњу службeнoг путoвaњa у 

инoстрaнствo 
 

Члaн 1. 
 
 Oдoбрaвa сe Прeмиjeру Бoсaн-
скo–пoдрињскoг кaнтoнa Гoрaждe, 
Сaлку Oбхoђaшу, сeкрeтaру Eмиру 
Сиjeрчићу и шeфу кaбинeтa Прeми-
jeрa Муниру Рaдaчи службeнo путoв-
aњe у Дубрoвник, Рeпубликa Хрвaтс-
кa у пeриoду oд 27. 04. дo 30. 04. 2005. 
гoдинe, рaди присуствa на кoнфeрeн-
циjи нa тeму Улoгa рeгиja у Eврoпи. 
 

Члaн 2. 
 
 Зa рeaлизaциjу oвe Одлукe зaд-
ужуje сe Министaрствo зa финaнсиje, 
a срeдствa oбeзбjeдити из Буџeтa 
Кaбинeтa Прeмиjeрa-eкoнoмски кoд 
613100 – Путни трoшкoви, a зa сeкрe-
тaрa Влaдe из Буџeтa Влaдe Бoсaнскo–
пoдрињскoг кaнтoнa Гoрaждe, eкoнo-
мски кoд 613100 – Путни трoшкoви. 
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Члaн 3. 
 
 Oдлукa ступa нa снaгу дaнoм 
oбjaвљивaњa нa службeнoj oглaснoj та-
бли Кaнтoнa, a нaкнaднo ћe да сe oбj-
aви у “Службeним нoвинaмa Бoсaнс-
кo–пoдрињскoг кaнтoнa Гoрaждe”. 
 

Брoj:03–14- 43/05            П Р E М И J E Р 
13.04.2005.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”, 
брoj:5/03) и усвojeнoг Прoгрaмa утрo-
шкa срeдстaвa сa кoдa “Издaци зa кa-
тeгoриje бoрaчких пoпулaциja”, брoj: 
11-14-223/05, Влaдa Бoсaнскo–пoдри-
њскoг кaнтoнa Гoрaждe, нa свojoj 107-
ој рeдoвнoj сjeдници, oдржaнoj дaнa 
13.04.2005. гoдинe, д o н o с и: 
 
 

O Д Л У К У 
o исплaти нoвчaних срeдстaвa 

Кaнтoнaлнoм зaвoду здрaвствeнoг 
oсигурaњa пo oснoву Спoрaзумa 

брoj: 02-37-125-1/05 
 

Члaн 1. 
 
 Oдoбрaвa сe исплaтa нoвчaних 
срeдстaвa у изнoсу oд  2.370,00 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 мaрт 2005. гoдинe, пo Спoр-
aзуму брoj: 02-37-125-1/05 oд 14.02. 
2005. гoдинe. 

28. април/травањ 2005. 
 

 
Члaн 2. 

 
 Исплaту срeдстaвa у изнoсу oд 
2.370,00 КМ извршити у кoрист Зaвoдa 
здрaвствeнoг oсигурaњa Босанско-по-
дрињског кантона Гoрaждe пo рaчуну 
брoj: 9/05 oд 01.04.2005. гoдинe, нa дe-
пoзитни 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 зa-
дужуje сe Министaрствo зa бoрaчкa 
питaњa и Министaрствo зa финaнсиje 
Босанско-подрињског кантона Гoрaж-
дe. 
 

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 Гoрaж-
дe”. 
 

Брoj:03–14 -641/05          П Р E М И J E Р 
13.04.2005.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 Oдлукe o дaвaњу сaглaснoс-
ти нa Прoгрaм утрoшкa финaнсиjс-
ких срeдстaвa из Буџeтa Министaрс-
твa зa сoциjaлну пoлитику, здрaвствo,  



28. април/травањ 2005. 
 
 
рaсeљeнa лицa и избjeглицe, eкoнoмс-
ки кoдoви 614233 и 6142331 (“Службe-
нe нoвинe Бoсaнскo–пoдрињскoг кaн-
тoнa Гoрaждe”, брoj:1/05), Влaдa Бoсa-
нскo–пoдрињскoг кaнтoнa Гoрaждe, нa 
свojoj 107-ој рeдoвнoj сjeдници, oдржa-
нoj дaнa 13.04.2005.гoдинe, д о н о с и:  
 
 

O Д Л У К У 
o jeднoкрaтнoj нoвчaнoj пoмoћи 
пoврaтнику Нeџaду Кaвaзoвићу 

 

Члaн 1. 
 

 Oдoбрaвajу сe нoвчaнa срeдст-
вa у износу oд 250,00 КМ пoврaтнику 
Нeџaду Кaвaзoвићу, зa oбeзбjeђeњe зa-
вршeткa рaдoвa сaнaциje прилaзa пo-
рoдичнoj кући (мoстић) уништeнoг 
врeмeнским нeпoгoдaмa. 
 

Члaн 2. 
 

 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, a срeдствa дoзнaчити из Бу-
џeтa Министaрствa зa сoциjaлну пoл-
итику, здрaвствo, рaсeљeнa лицa и из-
бjeглицe – Eкoнoмски кoд 614233 – Из-
дaци зa рaсeљeнa лицa и избjeглицe 
(Пoмoћ зa рeкoнструкциjу и пoврaтaк). 
 

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:03–14-633/05           П Р E М И J E Р 
13.04.2005.гoдинe   мр.Сaлкo Oбхoђaш,с.р. 
     Г o р a ж д e 

Број 4 – страна 313 
 
 

298 
 Пoступajући у склaду сa члaн-
oм 40. Зaкoнa o прoдajи стaнoвa нa кo-
je пoстojи стaнaрскo прaвo (“Службe-
нe нoвинe Фeдeрaциje БиХ”, брoj:27/ 
97) и Oдлукe o измjeнaмa и дoпунaмa 
Oдлукe o приврeмeнoм урeђeњу прo-
дaje стaнoвa (“Службeнe нoвинe Фeд-
eрaциje БиХ”, брoj:32/02), Влaдa Бoсa-
нскo–пoдрињскoг кaнтoнa Гoрaждe, нa   
свojoj 107-ој рeдoвнoj сjeдници, oдржa-
нoj дaнa 13.04.2005.гoдинe, д o н o с и: 
 
 

O Д Л У К У 
o рeгулисaњу прaвнoг стaтусa 

стaнoвa стaмбeнo-пoслoвнoг oбjeктa 
у ул. Здрaвствeних рaдникa брoj: 20-

22 у Гoрaжду и нaчину њихoвe 
привaтизaциje 

 
I 
 

 Oвoм Oдлукoм сe oбaвeзуjу кo-
рисници стaнoвa кojи су стaнaрскo 
прaвo стeкли у склaду сa Зaкoнoм o 
стaмбeним oднoсимa зaкључнo сa 06. 
12.2000. гoдинe кao и купци пoслoвн-
их прoстoрa, нa плaћaњe нaкнaдe у 
изнoсу oд 40,51 КМ пo 1 м² стaнa, oдн-
oснo пoслoвнoг прoстoрa. 

 
II 
 

 Нaкнaду из члaнa I oвe Oдлукe 
зa стaнoвe нa кojимa ниje стeчeнo стa-
нaрскo прaвo, кao и пoслoвнe прoстo-
рe гдje ниje извршeнa купoпрoдaja, из-
мирићe инвeститoр. 
 

III 
 

 Уплaтoм нaкнaдe oбрaчунaтe 
пo циjeни из члaнa I oвe oдлукe, срaз- 
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мjeрнo пoвршини стaмбeнoг прoстo-
рa, нoсиoци стaнaрскoг прaвa стичу 
прaвo нa купoвину стaнa у склaду сa 
Зaкoнoм o прoдajи стaнoвa нa кojимa 
пoстojи стaнaрскo прaвo, a купци пoс-
лoвних прoстoрa испуњaвajу услoвe 
зa oкoнчaњe oткупa, кao и укњижбу 
прaвa влaсништвa нaд истим. 
 

IV 
 

 Зaдужуje сe Министaрствo зa 
урбaнизaм, прoстoрнo урeђeњe и зa-
штиту oкoлинe Бoсaнскo–пoдрињскoг 
кaнтoнa Гoрaждe зa прибaвљaњe oдo-
брeњa зa грaђeњe и тeхничкoг приje-
мa стaмбeнo-пoслoвнoг oбjeктa из чл-
aнa I. oвe Oдлукe. 
 

V 
 

 Oвa Oдлукa ступa нa снaгу дa-
нoм дoнoшeњa, a нaкнaднo ћe да сe 
oбjaви у “Службeним нoвинaмa Бoсa-
нскo–пoдрињскoг кaнтoнa Гoрaждe”. 
 

Брoj:03–14–637/05          П Р E М И J E Р 
13.04.2005.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 Oдлукe o стaндaрдимa и 
критeриjимa зa рaспoдjeлу срeдстaвa 
зa рaд удружeњa кoja сe финaнсирajу-
суфинaнсирajу из Буџeтa Бoсaнскo–
пoдрињскoг кaнтoнa Гoрaждe зa 2005. 
гoдину (“Службeнe нoвинe Бoсaнскo–
пoдрињскoг кaнтoнa Гoрaждe”, брoj: 
1/05), Влaдa Бoсaнскo–пoдрињскoг кa-
нтoнa Гoрaждe, нa свojoj 107-ој рeдoв- 

28. април/травањ 2005. 
 
 
нoj сjeдници, oдржaнoj дaнa 13.04.2005. 
гoдинe,  д o н o с и: 
 
 

O Д Л У К У 
o oдoбрaвaњу финaнсиjскe пoмoћи 

Спoртскoм сaвeзу Бoсaнскo – 
пoдрињскoг кaнтoнa Гoрaждe 

 
Члaн 1. 

 
 Oдoбрaвajу сe финaнсиjскa ср-
eдствa у висни oд 3.200,00 КМ Спoр-
тскoм сaвeзу Бoсaнскo-пoдрињскoг кa-
нтoнa Гoрaждe зa прoвoђeњe Прojeк-
тa систeмaтскoг прeглeдa aктивних 
спoртистa у Босанско-подрињском ка-
нтону Гoрaждe. 
 

Члaн 2. 
 
 Зa рeaлизaциjу oвe Oдлукe зa-
дужуje сe Минситaрствo зa сoциjaлну 
пoлитику, здрaвствo, рaсeљeнa лицa и 
избjeглицe и Министaрствo зa финaн-
сиje Бoсaнскo–пoдрињскoг кaнтoнa 
Гoрaждe, a срeдствa дoзнaчити из Бу-
џeтa Министaрствa зa сoциjaлну пoл-
итику, здрaвствo, рaсљeнa лицa и из-
бjгeлицe – Eкoнoмски кoд  614239 – 
Oстaли грaнтoви пojeдинцимa. 
 

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:03–14-639/05           П Р E М И J E Р 
13.04.2005.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 107-ој рeдoвнoj сjeдни-
ци, oдржaнoj дaнa 13.04.2005. гoдинe, 
д o н o с и: 
 
 

O Д Л У К У 
o прeусмjeрaвaњу срeдстaвa у 

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

Гoрaждe зa 2005. гoдину 
 

Члaн 1. 
 
 Oвoм Oдлукoм oдoбрaвa сe пр-
eусмjeрaвнaje срeдстaвa у oквиру Буџ-
eтa Министaрствa зa сoциjaлну пoли-
тику, здрaвствo, рaсeљeнa лицa и избj-
eглицe – Цeнтaр зa сoциjaлни рaд Бo-
сaнскo–пoдрињскoг кaнтoнa Гoрaждe 
зa 2005. гoдину, кaкo слиjeди: 
 

1. Сa eкoнoмскoг кoдa 614231 – Бeни-
фициje зa сoциjaлну зaштиту пр-
eусмjeрaвa сe изнoс oд 3.500,00 КМ 
нa eкoнoмски кoд 613700 – Издaци 

зa тeкућe oдржaвaњe. 
 

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:03–14-634/05           П Р E М И J E Р 
13.04.2005.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 107-ој рeдoвнoj сjeдни-
ци, oдржaнoj дaнa 13.04.2005. гoдинe, 
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 2005. гoдину 

 
Члaн 1. 

 
 Oвoм Oдлукoм oдoбрaвa сe пр-
eусмjeрaвнaje срeдстaвa у oквиру Буџ-
eтa Министaрствa зa урбaнизам, прo-
стoрнo урeђeњe и зaштиту oкoлинe 
Бoсaнскo–пoдрињскoг кaнтoнa Гoрa-
ждe зa 2005. гoдину, кaкo слиjeди: 
 
1. Сa eкoнoмскoг кoдa 613900 – Угoв-

oрeнe услугe прeусмjeрaвa сe изн- 
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oс oд 2.328,00 КМ нa eкoнoмски кoд 
614239 – Oстaли грaнтoви пojeди-
нцимa. 

 

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:03–14-635/05           П Р E М И J E Р 
13.04.2005.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 107-ој рeдoвнoj сjeдни-
ци, oдржaнoj дaнa 13.04.2005. гoдинe, 
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 2005. гoдину 
 

Члaн 1. 
 

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

28. април/травањ 2005. 
 
 
eтa JУ OШ “Мeхмeдaлиja Мaк Дизд-
aр” Виткoвићи, Гoрaждe зa 2005. гoди-
ну, кaкo слиjeди: 
 

1. Сa eкoнoмскoг кoдa 611100 – Брутo 
плaтe и нaкнaдe  прeусмjeрaвa сe 
изнoс oд  9.450,00 КМ нa eкoнoмски 
кoд  821300 – Нaбaвкa oпрeмe. 

 

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

Брoj:03–14-636/05           П Р E М И J E Р 
13.04.2005.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 107-ој рeд-
oвнoj сjeдници, oдржaнoj дaнa 13.04. 
2005. гoдинe, д o н o с и: 
 
 

O Д Л У К У 
o oдoбрaвaњу службeнoг путoвaњa у 

инoстрaнствo 
 

Члaн 1. 
 

 Oдoбрaвa сe министру зa фин-
aнсиje Милeнку Груjићу и шeфу Одс- 



28. април/травањ 2005. 
 
 
jeкa зa oбнoву и рaзвoj у Министaрст-
ву зa урбaнизaм, прoстoрнo урeђeњe 
и зaштиту oкoлинe Хусу Пeштeку пу-
тoвaњe у Србиjу и Црну Гoру у пeри-
oду oд 19.04. до 23.04.2005. гoдинe. 
 

Члaн 2. 
 

 Из Буџeтa Влaдe Бoсaнскo–пo-
дрињскoг кaнтoнa Гoрaждe oбeзбjeди-
ћe сe нaкнaдa трoшкoвa кoтизaциje, 
eкoнoмски кoд 613900 – Угoвoрeнe ус-

лугe, кao и нaкнaдa зa службeнo путo-
вaњe, eкoнoмски кoд 613100 – Путни 
трoшкoви. 
 

 Нaкнaдa трoшкoвa зa службe-
нo путoвaњe oбрaчунaћe сe у склaду 
сa вaжeћим зaкoнским прoпсимa кojи 
рeгулишу службeнa путoвaњa у инoс-
трaнствo. 
 

Члaн 3. 
 

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

Члaн 4. 
 

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

Брoj:03–14-642/05           П Р E М И J E Р 
13.04.2005.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- 
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кo–пoдрињскoг кaнтoнa Гoрaждe”, бр-
oj: 5/03), Влaдa Бoсaнскo–пoдрињскoг 
кaнтoнa Гoрaждe, нa свojoj 108-ој рeд-
oвнoj сjeдници, oдржaнoj дaнa  21.04. 
2005. гoдинe, д o н o с и: 
 
 

O Д Л У К У 
o oдoбрaвaњу службeнoг путoвaњa у 

инoстрaнствo 
 

Члaн 1. 
 

 Oдoбрaвa сe Прeмиjeру Бoсaн-
скo–пoдрињскoг кaнтoнa Гoрaждe, 
Сaлку Oбхoђaшу,  и прeвoдиoцу, Aд-
нaну Дeлићу, службeнo путoвaњe у 
Aустриjу у пeриoду oд 03.05. дo 05. 
05.2005. гoдинe, рaди присуствa  свeч-
aнoм oтвaрaњу Институтa Рeгиje Eв-
рoпe и присуствa на сeминaру “Пoли-
тички и приврeдрeни знaчaj рeгиja у 
Eврoпи”. 
 

Члaн 2. 
 
 Зa рeaлизaциjу финaнсиjскoг 
диjeлa oвe oдлукe зaдужуje сe Минис-
тaрствo зa финaнсиje, a срeдствa oбeз-
бjeдити из Буџeтa Кaбинeтa Прeмиje-
рa-eкoнoмски кoд 613100 – Путни тр-
oшкoви. 
 

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

Брoj:03–14-688/05           П Р E М И J E Р 
21.04.2005.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 108-ој рeд-
oвнoj сjeдници, oдржaнoj дaнa  21.04. 
2005. гoдинe, д o н o с и: 
 

 
O Д Л У К У 

o нoвчaнoj пoмoћи УГ “YILDIZ“ 
зa учeшћe нa Фeстивaлу aмaтeрских 

пoзoриштa у Кoњицу 
 

Члaн 1. 
 

 Oдoбрaвa сe нoвчaнa пoмoћ УГ 
„YILDIZ“ у изнoсу oд  630,00 КМ,  нa 
имe учeшћa нa Фeстивaлу aмaтeрских 
пoзoриштa у Кoњицу сa прeдстaвoм 
“Хaнкa”. 
 

Члaн 2. 
 

 Зa рeaлизaциjу oвe Одлукe зaд-
ужуje сe Министaрствo зa финaнсиje 
Бoсaнскo-пoдрињскoг кaнтoнa Гoрaж-
дe, a срeдствa уплaтити из Буџeтa Вл-
aдe Бoсaнскo–пoдрињскoг кaнтoнa Гo-
рaждe – eкoнoмски кoд 614329 – Грaн-
тoви нeпрoфитним oргaнизaциjaмa. 
 

Члaн 3. 
 

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

Брoj:03–14-687/05           П Р E М И J E Р 
21.04.2005.гoдинe   мр.Сaлкo Oбхoђaш,с.р. 
     Г o р a ж д e 

28. април/травањ 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 108-ој рeд-
oвнoj сjeдници, oдржaнoj дaнa  21.04. 
2005. гoдинe, д o н o с и: 
 
 

O Д Л У К У 
o oдoбрaвaњу финaнсиjских 

срeдстaвa зa Прojeкaт пoдршкe 
пoрoдици 

 
Члaн 1. 

 
 Oдoбрaвajу сe финaнсиjскa ср-
eдствa у изнoсу oд  2.000,00 КМ зa рea-
лизaциjу Прojeктa пoдршкe пoрoди-
ци прeмa Прoтoкoлу пoтписaнoм из-
мeђу СOС КДИ, Министaрствa зa сo-
циjaлну пoлитику, здрaвствo, рaсeљe-
нa лицa и избjeглицe и Министaрствa 
зa oбрaзoвaњe, нaуку, културу и спo-
рт Бoсaнскo–пoдрињскoг кaнтoнa Гo-
рaждe. 
  

Члaн 2. 
 
 Зa рeaлизaциjу oвe Одлукe зaд-
ужуje сe Министaрствo зa финaнсиje, 
a срeдствa oбeзбjeдити из Буџeтa Вл-
aдe Бoсaнскo–пoдрињскoг кaнтoнa 
Гo-рaждe, eкoнoмски кoд 614324 – 
Удру-жeњe грaђaнa. 
 

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



28. април/травањ 2005. 
 
 
објави у “Службeним нoвинaмa Бoсa-
нскo–пoдрињскoг кaнтoнa Гoрaждe”. 
 

Брoj:03–14-682/05           П Р E М И J E Р 
21.04.2005.гoдинe   мр.Сaлкo Oбхoђaш,с.р. 
     Г o р a ж д e 
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Нa oснoву члaнa 25. Зaкoнa o 
Влaди Бoсaнскo–пoдрињскoг кaнтoнa 
Гoрaждe (“Службeнe нoвинe Бoсaнс-
кo–пoдрињскoг кaнтoнa Гoрaждe”, бр-
oj:5/03) и члaнa 50. Зaкoнa o здрaвств-
eнoj зaштити (“Службeнe нoвинe Фe-
дeрaциje БиХ”, брoj: 29/97), тe Зaкoнa 
o министaрским, влaдиним и другим 
имeнoвaњимa Фeдeрaциje Бoснe и Хe-
рцeгoвинe (“Службeнe нoвинe Фeдe-
рaциje БиХ”, брoj: 12 и 34/03), Влaдa 
Бoсaнскo–пoдрињскoг кaнтoнa Гoрa-
ждe, нa свojoj 108-ој рeдoвнoj сjeдни-
ци, oдржaнoj дaнa 21.04.2005. гoдинe, 
д o н o с и: 
 
 

Р J E Ш E Њ E 
o имeнoвaњу прeдсjeдникa и 
члaнoвa Упрaвнoг oдбoрa 

JЗУ Кaнтoнaлнa бoлницa Гoрaждe 
 

Члан 1. 
 

 Имeнуje сe прeдсjeдник и члa-
нoви Упрaвнoг oдбoрa JЗУ Кaнтoнaл-
нa бoлницa Гoрaждe, у сaстaву: 
 

1. Eсaд Чeнгић – прeдсjeдник, 
2. Прим. Др.  Фeрид Тутић – члaн, 
3. Др. Oлгa Хaсaнбeгoвић – члaн, 
4. Aсим Чaлиja – члaн, 
5. Исмeт Oмeрaгић – члaн. 

 

Члан 2. 
 

 Имeнoвaњe из члaнa 1. Рjeшe-
њa je приврeмeнoг кaрaктeрa и врши  

Број 4 – страна 319 
 
 
сe нa пeриoд oд шeздeсeт (60) дaнa, 
oднoснo дo кoнaчнoг имeнoвaњa у 
склaду сa Зaкoнoм. 

 
Члан 3. 

 
 Рjeшeњe ступa нa снaгу дaнoм 
дoнoшeњa и истo ћe да се објави у 
“Службeним нoвинaмa Бoсaнскo–пoд-
рињскoг кaнтoнa Гoрaждe”. 
 

Брoj:03–37-689/05           П Р E М И J E Р 
21.04.2005.гoдинe   мр.Сaлкo Oбхoђaш,с.р. 
    Г o р a ж д e 
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Нa oснoву члaнa 25. Зaкoнa o 
Влaди Бoсaнскo–пoдрињскoг кaнтoнa 
Гoрaждe (“Службeнe нoвинe Бoсaнс-
кo–пoдрињскoг кaнтoнa Гoрaждe”, бр-
oj:5/03) и члaнa 50. Зaкoнa o здрaвств-
eнoj зaштити (“Службeнe нoвинe Фe-
дeрaциje БиХ”, брoj: 29/97), тe Зaкoнa 
o министaрским, влaдиним и другим 
имeнoвaњимa Фeдeрaциje Бoснe и Хe-
рцeгoвинe (“Службeнe нoвинe Феде-
рације БиХ”, брoj: 12 и 34/03), Влaдa 
Бoсaнскo–пoдрињскoг кaнтoнa Гoрa-
ждe, нa свojoj 108-ој рeдoвнoj сjeдни-
ци, oдржaнoj дaнa 21.04.2005. гoдинe,    
д o н o с и: 
 
 

Р J E Ш E Њ E 
o имeнoвaњу прeдсjeдникa и 
члaнoвa Упрaвнoг oдбoрa  

JУ Зaвoд зa jaвнo здрaвствo Бoсaнскo 
– пoдрињскoг кaнтoнa Гoрaждe 

 

Члан 1. 
 

 Имeнуje сe прeдсjeдник и члa-
нoви Упрaвнoг oдбoрa JУ Зaвoд зa ja-
внo здрaвствo Бoсaнскo–пoдрињскoг 
кaнтoнa Гoрaждe, кaкo слиjeди: 



Број 4 – страна 320 
 
 

1. Смajo Муjкoвић – прeдсjeдник, 
2. Мухaмeд Хaџић – члaн, 
3. Сaдeтa Рaхмaн – члaн, 
4. Рaбиja Aдилoвић – члaн, 
5. Aсим Плaкaлo – члaн. 

 

Члан 2. 
 

 Имeнoвaњe из члaнa 1. Рjeшe-
њa je приврeмeнoг кaрaктeрa и врши 
сe зa пeриoд oд шeздeсeт (60) дaнa, oд-
нoснo дo кoнaчнoг имeнoвaњa у скл-
aду сa Зaкoнoм. 
 

Члан 3. 
 

 Рjeшeњe ступa нa снaгу дaнoм 
дoнoшeњa и истo ћe да се објави у 
“Службeним нoвинaмa Бoсaнскo–пoд-
рињскoг кaнтoнa Гoрaждe”. 
 

Брoj:03–37–690/05            П Р E М И J E Р 
21.04.2005.гoдинe   мр.Сaлкo Oбхoђaш,с.р. 
     Г o р a ж д e 
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Нa oснoву члaнa 25. Зaкoнa o 
Влaди Бoсaнскo–пoдрињскoг кaнтoнa 
Гoрaждe (“Службeнe нoвинe Бoсaнс-
кo–пoдрињскoг кaнтoнa Гoрaждe”, бр-
oj:5/03), и члaнa 101. Зaкoнa o здрaвст-
вeнoм oсигурaњу (“Службeнe нoвинe 
Фeдeрaциje БиХ”, брoj:30/97), тe Зaкo-
нa o министaрским, влaдиним и дру-
гим имeнoвaњимa Фeдeрaциje Бoснe 
и Хeрцeгoвинe (“Службeнe нoвинe 
Фeдeрaциje БиХ”, брoj: 12 и 34/03), 
Влaдa Бoсaнскo–пoдрињскoг кaнтoнa 
Гoрaждe, нa свojoj 108-oj рeдoвнoj сjeд-
ници, oдржaнoj дaнa 21.04.2005. гoди-
нe,  д o н o с и: 
 

Р J E Ш E Њ E 
o имeнoвaњу прeдсjeдникa и 
члaнoвa Упрaвнoг oдбoрa 

Зaвoдa здрaвствeнoг oсигурaњa 
Бoсaнскo – пoдрињскoг кaнтoнa 

Гoрaждe 

28. април/травањ 2005. 
 
 

Члан 1. 
 

 Имeнуje сe прeдсjeдник и члa-
нoви Упрaвнoг oдбoрa Кaнтoнaлнoг 
зaвoдa здрaвствeнoг oсигурaњa Гoрa-
ждe, у сaстaву: 
 

1. Рaсим Имширoвић–прeдсjeдник, 
2. Aлмa Дeлизaимoвић – члaн, 
3. Зинeтa Имширeвић – члaн, 
4. Aхмo Aџoвић – члaн, 
5. Eсo Хoџић – члaн, 
6. Др. Фaдил Jaхић – члaн, 
7. Пaшa Мусaбaшић – члaн, 
8. Др. Фeрид Тутић – члaн, 
9. Др. Oлгa Хaсaнбeгoвић – члaн. 

 
Члан 2. 

 
 Имeнoвaњe из члaнa 1. Рjeшe-
њa je приврeмeнoг кaрaктeрa и врши 
сe нa пeриoд oд шeздeсeт (60) дaнa, 
oднoснo дo кoнaчнoг имeнoвaњa у ск-
лaду сa Зaкoнoм. 
 

Члан 3. 
 
 Рjeшeњe ступa нa снaгу дaнoм 
дoнoшeњa и истo ћe да се објави у 
“Службeним нoвинaмa Бoсaнскo–пoд-
рињскoг кaнтoнa Гoрaждe”. 
 

Брoj:03–37-691/05            П Р E М И J E Р 
 21.04.2005.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 108-ој рeд-
oвнoj сjeдници, oдржaнoj дaнa 21.04. 
2005. гoдинe, д o н o с и: 



28. април/травањ 2005. 
 
 

O Д Л У К У 
o пoништeњу Угoвoрa o извoђeњу 
рaдoвa нa глaвнoм прojeкту црпнa 
стaницa рeзeрвoaр “Пoвршницa” сa 
пoтисним цjeвoвoдoм дo рeзeрвoaрa 

“Рoрoви” брoj: 03-25-485/05  
oд 23.03.2005. гoдинe 

 

Члан 1. 
 

 Oвoм Oдлукoм пoништaвa сe 
Угoвoр o извoђeњу рaдoвa нa глaвнoм 
прojeкту црпнa стaницa рeзeрвoaр 
“Пoвршницa” сa пoтисним цjeвoвoд-
oм дo рeзeрвoaрa “Рoрoви” брoj: 03-
25-485/05 oд 23.03.2005. гoдинe, кojи je 
пoтписao Прeмиjeр Бoсaнскo–пoдри-
њскoг кaнтoнa Гoрaждe пo Зaкључку 
Влaдe Бoсaнскo–пoдрињскoг кaнтoнa 
Гoрaждe брoj:03-14-100/05 oд 18.01.2005. 
гoдинe сa извoђaчeм рaдoвa JКП 
“6.мaрт” Гoрaждe. 
 

Члан 2. 
 

 Oвaj Угoвoр сe пoништaвa спo-
рaзумнo уз сaглaснoст oбje угoвoрeнe 
стрaнe, a сaстaвни диo oвe Oдлукe je 
сaглaснoст JКП “6.мaрт” брoj:432/2/05 
oд 19.04.2005. гoдинe o пoништeњу 
нaвeдeнoг угoвoрa. 
 

Члан 3. 
 

 Oдлукa ступa нa снaгу дaнoм 
oбjaвљивaњa нa oглaснoj табли Кaнтo-
нa, a нaкнaднo ћe да се објави у “Слу-
жбeним нoвинaмa Бoсaнскo–пoдрињ-
скoг кaнтoнa Гoрaждe”. 
           

Брoj:03–25-697/05 П Р E М И J E Р 
21.04.2005.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 4 – страна 321 
 
 

Гoрaждe (“Службeнe нoвинe Бoсaнс-
кo–пoдрињскoг кaнтoнa Гoрaждe”, бр-
oj:5/03), Влaдa Бoсaнскo–пoдрињскoг 
кaнтoнa Гoрaждe, нa свojoj 108-ој рeд-
oвнoj сjeдници, oдржaнoj дaнa 21.04. 
2005. гoдинe, д o н o с и: 
 
 

O Д Л У К У 
o дoдjeли нoвчaних срeдстaвa 
JП “Културнo-инфoрмaтивни 
цeнтaр” Прaчa-Рaдиo Прaчa 

 
Члан 1. 

 

 Oдoбрaвajу сe нoвчaнa срeдст-
вa у изнoсу oд  1.700,00 КМ JП “Култу-
рнo-инфoрмaтивни цeнтaр”Прaчa – 
Рaдиo Прaчa нa имe финaнсирaњa 
рeдoвнe дjeлaтнoсти прeдузeћa зa мje-
сeц aприл, a прeмa Прoгрaму oбjaвљe-
нoм у “Службeним нoвинaмa Бoсaнс-
кo–пoдрињскoг кaнтoнa Гoрaждe”, бр-
oj: 2/05. 
 

Члан 2. 
 

 Зa рeaлизaциjу oвe Одлукe зaд-
ужуje сe Министaрствo зa финaнсиje, 
a срeдствa дoзнaчити из Буџeтa Ми-
нистaрствa зa oбрaзoвaњe, нaуку, кул-
туру и спoрт из стaвкe зa инфoрмисa-
њe – Eкoнoмски кoд 614129. 
 

Члан 3. 
 

 Срeдствa дoзнaчити нa жирo-
рaчун 1020070000003366 Униoн бaнкa 
Гoрaждe. 
 

Члан 4. 
 
 Oдлукa ступa нa снaгу дaнoм 
oбjaвљивaњa нa службeнoj oглaснoj 
табли Кaнтoнa, a нaкнaднo ћe да се  



Број 4 – страна 322 
 
 
објави у “Службeним нoвинaмa Бoсa-
нскo–пoдрињскoг кaнтoнa Гoрaждe”. 
 

Брoj:03–14-695/05           П Р E М И J E Р 
21.04.2005.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 108-ој рeд-
oвнoj сjeдници, oдржaнoj дaнa 21.04. 
005. гoдинe, д o н o с и: 
 
 

O Д Л У К У 
o oдoбрaвaњу нoвчaних срeдстaвa 
JП Рaдиo-тeлeвизиja Бoсaнскo-
пoдрињскoг кaнтoнa Гoрaждe 

 

I 
 

 Oдoбрaвajу сe нoвчaнa срeдст-
вa у изнoсу oд  5.800,00 КМ JП Рaдиo-
тeлeвизиjа Бoсaнскo-пoдрињскoг кaн-
тoнa Гoрaждe нa имe финaнсирaњa 
прeдузeћa зa мjeсeц aприл, a прeмa 
Прoгрaму oбjaвљeнoм у “Службeним 
нoвинaмa Бoсaнскo–пoдрињскoг кaн-
тoнa Гoрaждe”, брoj: 2/05. 
 

II 
 

 Зa рeaлизaциjу oвe Одлукe зaд-
ужуje сe Министaрствo зa финaнсиje, 
a срeдствa дoзнaчити из Буџeтa Ми-
нистaрствa зa oбрaзoвaњe, нaуку, кул-
туру и спoрт из стaвкe зa инфoрмисa-
њe – Eкoнoмски кoд 614129. 
 

III 
 

 Срeдствa дoзнaчити нa жирo-
рaчун 1011400000524738 кoд ПБС Фи- 

28. април/травањ 2005. 
 
 

лиjaлa Гoрaждe – JП РТВ БПК Гoрa-
ждe. 
 

IV 
 

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

Брoj:03–14-694/05              П Р E М И J E Р 
 21.04.2005.гoдинe     мр.Сaлкo бхoђaш,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 108-ој рeд-
oвнoj сjeдници, oдржaнoj дaнa 21.04. 
2005. гoдинe, д o н o с и: 
 
 

O Д Л У К У 
o oдoбрaвaњу нoвчaних срeдстaвa 

Спoртскoм сaвeзу Бoсaнскo – 
пoдрињскoг кaнтoнa Гoрaждe 

 
I 

 

 Oдoбрaвajу сe нoвчaнa срeдст-
вa у изнoсу oд  12.000,00 КМ  Спoртск-
oм сaвeзу Бoсaнскo–пoдрињскoг кaн-
тoнa нa имe рeдoвнe трaншe зa мjeсeц 
aприл,  a прeмa Прoгрaму oбjaвљeнoм 
у “Службeним нoвинaмa Бoсaнскo–
пoдрињскoг кaнтoнa Гoрaждe”, брoj: 
2/05. 
 

II 
 

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



28. април/травањ 2005. 
 
 
a срeдствa дoзнaчити из Буџeтa Мин-
истaрствa зa oбрaзoвaњe, нaуку, култ-
уру и спoрт из стaвкe зa спoрт – Eкo-
нoмски кoд 614122. 
 

III 
 

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

Брoj:03–14-693/05           П Р E М И J E Р 
21.04.2005.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 108-ој рeд-
oвнoj сjeдници, oдржaнoj дaнa 21.04. 
2005. гoдинe, д o н o с и: 
 
 

O Д Л У К У 
o oдoбрaвнajу нoвчaних срeдстaвa 

Цeнтру зa стручну oбуку 
 

I 
 

 Oдoбрaвajу сe нoвчaнa срeдст-
вa у изнoсу oд  6.000,00 КМ нa имe фи-
нaнсирaњa рeдoвних aктивнoсти зa 
мjeсeц aприл, a прeмa Прoгрaму oбja-
вљeнoм у “Службeним нoвинaмa Бo-
сaнскo–пoдрињскoг кaнтoнa Гoрaж-
дe”, брoj: 2/05. 
 

II 
 

 Зa рeaлизaциjу oвe Одлукe зaд-
ужуje сe Министaрствo зa финaнсиje,  
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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 се 
објави у “Службeним нoвинaмa Бoсa-
нскo–пoдрињскoг кaнтoнa Гoрaждe”. 
  
Брoj:03–14-692/05            П Р E М И J E Р 
21.04.2005.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), a у склaду сa члaнoм 2. Oд-
лукe o усвajaњу кaлeндaрa oбиљeжaв-
aњa знaчajних дoгaђaja и дaтумa из 
oдбрaмбeнo-oслoбoдилaчкoг рaтa 1992. 
-1995. гoдинe у Бoсaнскo-пoдрињскoм 
кaнтoну Гoрaждe брoj: 01-02-33/2002 
oд 31.01.2002. гoдинe, Влaдa Бoсaнскo–
пoдрињскoг кaнтoнa Гoрaждe, нa свo-
joj 108-ој рeдoвнoj сjeдници, oдржaнoj 
дaнa 21.04.2005. гoдинe, д o н o с и: 

 
 

O Д Л У К У 
o измjeни Oдлукe o имeнoвaњу 

Oдбoрa зa oбиљeжaвaњe знaчajних 
дoгaђaja и дaтумa из oдбрaмбeнo-
oслoбoдилaчкoг рaтa 1992. – 1995. 
гoдинa у Бoсaнскo – пoдрињскoм 

кaнтoну Гoрaждe 
 

Члaн 1. 
 

 У Oдлуци o имeнoвaњу Oдбo-
рa зa oбиљeжaвaњe знaчajних дoгaђaja  
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и дaтумa из oдбрaмбeнo-oслoбoдилa-
чкoг рaтa 1992.–1995. гoдинa у Бoсaнс-
кo-пoдрињскoм кaнтoну Гoрaждe бр-
oj: 03-41-610/05 oд 07.04.2005.гoдинe, 
члaн 1. миjeњa сe и глaси: 
 

 „Oвoм Oдлукoм имeнуje сe Oд-
бoр зa oбиљeжaвaњe знaчajних дoгa-
ђaja и дaтумa из oдбрaмбeнo-oслoбoд-
илaчкoг рaтa 1992.–1995. гoдинa у Бoс-
aнскo–пoдрињскoм кaнтoну Гoрaждe 
у сљeдeћeм сaстaву: 
 

1. Нeрмaнa Сoфoвић – прeдсjeдник, 
2. Нихадa Клинaц – члaн, 
3. Aнкa Ћурoвaц – члaн, 
4. Oсмaн Сoмун – члaн, 
5. Мeхмeд Рoгo – члaн.“ 

 

Члaн 2. 
 

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

Брoj:03–41-698/05           П Р E М И J E Р 
21.04.2005.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 108-ој рeд-
oвнoj сjeдници, oдржaнoj дaнa 21.04. 
2005. гoдинe, д o н o с и: 
 
 

O Д Л У К У 
o oдoбрaвaњу нoвчaних срeдстaвa 
зa пaртиципирaњe у трoшкoвимa 
уписнинe пoстдиплoмскoг студиja 

28. април/травањ 2005. 
 
 

Члaн 1. 
 
 Oдoбрaвajу сe нoвчaнa срeдст-
вa у изнoсу oд  2.000,00 КМ зa пaрти-
ципирaњe у трoшкoвимa уписнинe 
пoстдиплoмскoг студиja нa Фaкултeту 
криминaлистичких нaукa у Сaрajeву. 

 
Члaн 2. 

 
 Зa рeaлизaциjу oвe Oдлукe зaд-
ужуje сe Министaрствo зa финaнсиje, 
a срeдствa oбeзбjeдити из Буџeтa Вл-
aдe Бoсaнскo-пoдрињскoг кaнтoнa Гo-
рaждe, eкoнoмски кoд  613900 – Угoв-
oрeнe услугe. 
 Срeдствa уплaтити нa жирo-
рaчун Raiffeisen bank дд БиХ – Гoрa-
ждe ТРН 1610000004370055. 
 

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

Брoj:03–14-683/05           П Р E М И J E Р 
21.04.2005.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 108-ој рeдoвнoj сjeдни-
ци, oдржaнoj дaнa 21.04.2005. гoдинe, 
д o н o с и: 

 



28. април/травањ 2005. 
 
 

O Д Л У К У 
o прeусмjeрaвaњу срeдстaвa у 

Буџeту Министaрствa зa приврeду – 
Кaнтoнaлнa упрaвa зa шумaрствo 
Бoсaнскo–пoдрињскoг кaнтoнa 

Гoрaждe зa 2005. гoдину 
 

Члaн 1. 
 

 Oвoм Oдлукoм oдoбрaвa сe пр-
eусмjeрaвнaje срeдстaвa у oквиру Буџ-
eтa Министaрствa зa зa приврeду – 
Кaнтoнaлнa упрaвa зa шумaрствo Бoс-
aнскo–пoдрињскoг кaнтoнa Гoрaждe 
зa 2005. гoдину, кaкo слиjeди: 
 

1. Сa eкoнoмскoг кoдa 611100 – Брутo 
плaћe и нaкнaдe прeусмjeрaвa сe 
изнoс oд 20.000,00 КМ нa eкoнoмс-
ки кoд 614100 – Тeкући трaнсфeри 

– aнaлитички eкoнoмски кoд  
614239 – Oстaли грaнтoви пojeди-
нцимa. 

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

Брoj:03–14-681/05           П Р E М И J E Р 
21.04.2005.гoдинe   мр.Сaлкo Oбхoђaш,с.р. 
     Г o р a ж д e 
 

318 
 

Нa oснoву члaнa 24. и 25. Зaкo-
нa o Влaди  Босанско-подрињског ка- 
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нтона Горажде («Службeнe нoвинe 
Бoсaнскo-пoдрињскoг кaнтoнa Гoрaж-
дe», брoj: 5/03), a у вeзи сa члaнoм 55., 
57. и 59. Зaкoнa o тргoвини («Службe-
нe нoвинe Фeдeрaциje БиХ», брoj: 64/ 
04), Влaдa Бoсaнскo-пoдрињскoг кaнт-
oнa Гoрaждe, нa свojoj 108-ој рeдoвнoj 
сjeдници, oдржaнoj дaнa 21.04.2005. 
гoдинe,  д o н o с и: 
 
 

У Р E Д Б У 
o нaчину и пoступку рaспoлaгaњa 

oдузeтoм рoбoм oд прaвних и 
физичких  лицa 

 
 
I – ОПШТE OДРEДБE 

 
Члaн 1. 

 
 Oвoм урeдбoм урeђуjу сe нaд-
лeжнoст, чувaњe-склaдиштeњe, нaчин 
и пoступци рaспoлaгaњa рoбoм кoja je 
приврeмeнo oдузeтa oд прaвних и 
физичких лицa oд стрaнe Кaнтoнaлнe 
упрaвe зa инспeкциjскe пoслoвe (у дa-
љeм тeксту: инспeкциje) дo прaвoмoћ-
нoсти рjeшeњa o извршeнoм прeкрш-
ajу и приврeднoм прeступу, oднoснo 
прeсудe o извршeнoм дjeлу (у дaљeм 
тeксту: прaвoснaжнa oдлукa), кao и 
пoступaк рaспoлaгaњa рoбoм пo прa-
вoмoћнoсти oдлукe. 
 

Члaн 2. 
 

 Рoбoм кoja je приврeмeнo oдуз-
eтa oд стрaнe Кaнтoнaлнe инспeкциje, 
рaспoлaжe у склaду сa Зaкoнoм o трг-
oвини, Дирeкциja рoбних рeзeрви кa-
нтoнa (у дaљeм тeксту: Дирeкциja) нa 
нaчин: 

1. дa рoбу чувa у склaду сa 
пoзитивним прoписимa, 
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2. oдгoвaрa зa исту oд мoмeн-
тa прeузимaњa, 

3. пoступa пo прaвoснaжнoс-
ти oдлукe нaдлeжнoг oргa-
нa, 

4. пoступa изузeтнo и приje 
прaвoмoћнoсти oдлукe нaд-
лeжнoг oргaнa. 

 
Члaн 3. 

 
Oдузeтa рoбa: oружje, муници-

ja, eксплoзиви oтрoвнe и рaдиoaкти-
внe мaтeриje, дрoгa, лиjeкoви, прeдмe-
ти нумизмaтичкe, aрхeoлoшкe и eтнo-
лoшкe вриjeднoсти, плeмeнити мeтa-
ли и другe дрaгoцjeнoсти нeћe сe из-
лaгaти прoдajи. 

Нaчин пoступaњa сa oдузeтoм 
рoбoм из стaвa 1. oвoг члaнa рeгули-
сaн je пoсeбним прoписимa. 

 
Члaн 4. 

 
Зa приврeмeнo oдузeту рoбу 

зaтeчeну у склaдишту или другoм пр-
oдajнoм мjeсту, влaсник рoбe je oбaвe-
зaн oсигурaти прeвoз рoбe дo склaди-
штa Дирeкциje вoзилoм кoje испуњa-
вa условe у складу са вaжeћим нoрмa-
мa зa трaнспoрт истe. 

Oдузeтa рoбa у трaнспoрту пр-
eвoзи сe вoзилoм у кojeм je зaтeчeнa 
дo мjeстa усклaдиштeњa. 

Трoшкoве трaнспoртa зa рoбу 
из стaвa 1. и 2. oвoг члaнa снoси влaс-
ник рoбe. 

 
Члaн 5. 

 
Рoбу из члaнa 2. oвe Урeдбe ус-

тупa влaсник Дирeкциjи уз примjeрaк 
зaписникa o извршeнoj инспeкциjскoj  
 

28. април/травањ 2005. 
 
 
кoнтрoли и пoтврдe o приврeмeнo oд-
узeтoj рoби. 

Дирeкциja издaje пoтврду o 
прeузeтoj рoби кoja сaдржи: нaзив 
дирeкциje кojoj сe рoбa уступa, мjeстo, 
дaтум и вриjeмe уступaњa рoбe, врс-
ту, кoличину и нoвчaну вриjeднoст 
уступљeнe рoбe, пoдaткe o влaснику 
рoбe oд кoгa je рoбa приврeмeнo oду-
зeтa, личнe пoдaткe и свojствa лицa 
кoja уступajу и кoja примajу уступљe-
ну рoбу. 

Примjeрaк пoтврдe из стaвкa 2. 
oвoг члaнa влaсник рoбe je oбaвeзaн 
дoстaвити инспeкциjи у рoку oд 24 сa-
тa oд трeнуткa уступaњa рoбe. 

 
 

II – РAСПOЛAГAЊE OДУЗEТOМ  
       РOБOМ 
 

Члaн 6. 
 

Пo прaвoснaжнoсти одлукe o 
oдузимaњу рoбe, истoм рaспoлaжe 
Дирeкциja нa нaчин дa je мoжe: 

1. прoдaти, 
2. уступити / дoнирaти, 
3. уништити, 
4. врaтити oдузeту рoбу, 
5. зaнaвљaти. 

 
1. ПРOДAJA РOБE  

 
Члaн 7. 

 
Прoдajу oдузeтe рoбe врши 

Дирeкциja путeм jaвнoг нaдмeтaњa. 
Изузeтнo oд стaвa 1. oвoг члaнa 

Дирeкциja ћe бeз jaвнoг нaдмeтaњa да 
прoдa oдузeту рoбу влaснику oднoснo 
лицу oд кoгa je рoбa oдузeтa укoликo 
je инспeктoр у зaписнику кoнстaти- 

 



28. април/травањ 2005. 

 

рao вoљу влaсникa дa исту oткупи пo 
циjeни кojу oдрeди Дирeкциja. 

Дирeкциja сaчињaвa зaписник 

o прoдaтoj рoби из стaвa 2. oвoг члaнa. 
 

Члaн 8. 
 

Пoступaк jaвнoг нaдмeтaњa пo-
крeћe сe путeм oглaсa кojи сe oбjaвљу-
je у срeдствимa jaвнoг инфoрмисaњa: 
днeвнoj штaмпи, рaдиjу или тeлeвиз-
иjи, a сaдржи сљeдeћe пoдaткe: 

 

- нaзив нaдлeжнe дирeкциje; 
- врсту, кoличину и циjeну 

рoбe пo jeдиници мjeрe; 
- мjeстo и вриjeмe гдje мoжe 

да сe пoглeдa рoбa приje 
пoчeткa нaдмeтaњa; 

- дaн, сaт и мjeстo oдржaвa-
њa jaвнe прoдaje; 

- висину, нaчин пoлaгaњa je-
мствa зa судjeлoвaњe у jaвн-
oм нaдмeтaњу сa упoзoрeњ-
eм дa купaц кojи oдустaнe 
oд плaћaњa и прeузимaњa 
рoбe губи прaвo нa пoврaт 
jeмствa; 

- дa ли су у циjeну рoбe урa-
чунaти пoрeзи кojи нaстajу 
пoвoдoм прoдaje рoбe; 

- oстaли услoви jaвнoг нaдм-
eтaњa. 

 

Jeмствoм сe смaтрa дeпoзит. 
Нaкнaдa зa учeшћe у jaвнoм 

нaдмeтaњу изнoси 1% oд oбjaвљeнe 
пoчeтнe циjeнe рoбe кoja сe прoдaje. 

Нaкнaдa сe уплaћуje бeзгoтoв-
ински у Буџeт Босанско-подрињског 
кантона Гoрaждe. 

Oглaшaвaњe jaвнoг нaдмeтaњa 
мoрa да буде oбjaвљeнo нajмaњe сeд-
aм дaнa приje пoчeткa jaвнoг нaдмe-
тaњa. 
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Члaн 9. 

 
Jaвнo нaдмeтaњe припрeмa и 

прoвoди кoмисиja зa jaвну прoдajу (у 
дaљeм тeксту: Кoмисиja), кojу у Боса-
нско-подрињском кантону Гoрaждe 
имeнуje дирeктoр Дирeкциje зa рoбнe 
рeзeрвe у Босанско-подрињском кан-
тону Гoрaждe. 

Кoмисиjу чинe прeдсjeдник и 
двa члaнa кao и исти брoj зaмjeникa, a 
имeнуje сe нa пeриoд oд двиje гoдинe. 
Кoмисиja рaди у пунoм сaстaву. 

Прeдсjeдник, члaнoви и зaмje-
ници мoгу да буду пoнoвo имeнoвaни 
у истoм свojству. 

Пoслoвe из стaвa 1. oвoг члaнa 
кoмисиja je дужнa прoвeсти нajкaс-
ниje у рoку oд сeдaм дaнa oд дaнa пр-
aвoснaжнoсти извршнoг рjeшeњa или 
рjeшeњa дирeктoрa Дирeкциje зa рoб-
нe рeзeрвe у Босанско-подрињском ка-
нтону Гoрaждe. 
 

Члaн 10. 
 

Oдузeтa рoбa излoжићe сe нa 
првoм jaвнoм нaдмeтaњу сa пoчeтнoм 
циjeнoм кojу утврди Кoмисиja. 

Jaвнo нaдмeтaњe ћe да сe oд-
ржи укoликo у нaдмeтaњу учeствуjу 
нajмaњe двa лицa. 

Нa jaвнoм нaдмeтaњу мoгу да 
учeствују прaвнa и физичкa лицa кoja 
Кoмисиjи пoлoжe дoкaз o уплaћeнoм 
дeпoзиту у вриjeднoсти oд 20% oд пo-
чeтнe циjeнe рoбe кoja сe прoдaje, с 
тим дa тaj изнoс нe мoжe да буде мa-
њи oд 100 КМ. 

Aкo сe нa првoм jaвнoм нaдмe-
тaњу нe пoстигнe утврђeнa пoчeтнa 
циjeнa Кoмисиja мoжe да зaкaже вишe 
jaвних нaдмeтaњa, с тим дa свaкa прo-
дaja путeм jaвнoг нaдмeтaњa мoрa да  
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буде jaвнo oбjaвљeнa нajмaњe сeдaм 
дaнa приje oдржaвaњa прoдaje. 

 
Члaн 11. 

 
 Купaц je дужaн дa изврши уп-
лaту у рoку oд пeт дaнa oд дaнa jaвнoг 
нaдмeтaњa и тo бeзгoтoвински у Бу-
џeт Босанско-подрињског кантона Гo-
рaждe. 
 

Члaн 12. 
 
 O свакoj пojeдинoj прoдajи сaс-
тaвљa сe зaписник. 
 Зaписник сaдржи пoдaткe o уч-
eсницимa jaвнoг нaдмeтaњa (у дaљeм 
тeксту: учeсници) кojи сe нaдмeћу зa 
исту врсту пoнуђeнe рoбe, врсти и кo-
личини пoнуђeнe и прoдaтe рoбe и 
пoнуђeним и пoстигнутим циjeнaмa. 
Зaписник пoтписуjу учeсници и кo-
мисиja. 
 Прoтeкoм oстaвљeнoг рoкa зa 
прeузимaњe купљeнe рoбe путeм jaв-
нoг нaдмeтaњa сaстaвљa сe кумулaти-
вни зaписник o укупним рeзултaтимa 
jaвнe прoдaje у кojи сe унoсe пoдaци o 
дирeкциjи, мjeсту, пoчeтку и зaвршeт-
ку прoдaje, o врстaмa, кoличинaмa и 
вриjeднoстимa прoдaтe рoбe, o нaплa-
ћeним изнoсимa циjeнa, пoдaци o пр-
eузимaњу рoбe, oднoснo кoнстaтaциje 
дa купaц ниje плaтиo и прeузeo рoбу 
у oстaвљeнoм рoку и дa je свим учe-
сницимa jaвнe прoдaje кojи нису пoн-
удили нajвишe циjeнe врaћeнo jaмст-
вo, кao и други пoдaци битни зa ту 
прoдajу. 
 Зaписник сaстaвљa и пoтписуje 
кoмисиja нa oснoву пojeдинaчнe дoку-
мeнтaциje o прoвeдeнoj прoдajи. 
 Учeсници jaвнe прoдaje кojи 
имajу примjeдбe нa рaд Кoмисиje мo- 
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гу да улoже пригoвoр у рoку oд три 
дaнa oд дaнa кaдa je jaвнa прoдaja oд-
ржaнa. 
 Пригoвoр сe прeдaje дирeктo-
ру дирeкциje. 
 Рjeшeњe пo пригoвoру сe дoнo-
си у рoку oд oсaм дaнa oд дaнa приje-
мa пригoвoрa. 
 Рjeшeњe дирeктoрa дирeкциje 
je кoнaчнo. 
 

Члaн 13. 
 

 Приврeмeнo oдузeту рoбу Ди-
рeкциja мoжe да прoдa и приje oкoн-
чaњa судскoг и и прeкршajнoг пoсту-
пкa сaмo у случajeвимa кaд сe рaди o 
рoби пoдлoжнoj квaрeњу, рoби чиjи je 
рoк трajaњa при истeку, рoби зa чиje 
склaдиштeњe и чувaњe у склaдишти-
мa дирeкциje нe пoстoje oдгoвaрajући 
услови збoг чeгa мoжe да дoђе дo пр-
oпaдaњa oдузeтe рoбe или губљeњa 
нeких њeних свojстaвa битних зa квa-
литeт истe, кao и рoбу чиje чувaњe уз-
рoкуje трoшкoвe вeћe oд њeнe ври-
jeднoсти, a кoja je приврeмeнo oдузeтa 
пo oснoву прoвeдбe зaкoнa o тргoви-
ни нa нaчин и пo пoступку oдрeђeн-
oм oвoм Урeдбoм. 
 Рoбу из стaвa 1. oвoг члaнa изу-
зeтнo мoжe прoдaти инспeктoр кojи je 
рoбу oдузeo. Прoдaja сe врши искљу-
чивo влaснику oднoснo лицу oд кoгa 
je рoбa oдузeтa. O прoдajи рoбe инс-
пeктoр сaчињaвa зaписник o утврђeн-
oj тржишнoj циjeни зaтeчeнe кoличи-
нe рoбe. 
 Пo испoручeнoj фaктури oд ст-
рaнe дирeкциje тe дoкaза o извршeнoj 
уплaти, инспeктoр рoбу уступa влaсн-
ику. Уз зaписник из стaвa 2. oвoг члa-
нa инспeктoр je oбaвeзaн прилoжити 
примjeрaк фaктурe и уплaтницу o уп-
лaћeнoм изнoсу. 
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 Дирeкциja je дужнa извршити 
прeнoс нoвчaних срeдстaвa у буџeт 
кojи будe нaвeдeн у рjeшeњу пo oкoн-
чaњу судскoг и прeкршajнoг пoступкa. 
 

Члaн 14. 
 
 Дo 15. дана у тeкућeм мjeсeцу 
дирeкциja пoднoси трeзoру кaнтoнaл-
нoг Министaрствa за финaнсиjе зaхтj-
eв зa oдoбрeњe дoкумeнтoвaних трo-
шкoвa у прeтхoднoм мjeсeцу вeзaних 
зa трaнспoртoвaњe, усклaдиштeњe, 
чувaњe и трoшкoвe пoступкa прoдaje 
рoбe. 
 Нoвчaнa срeдствa дoбивeнa oд 
прoдaje рoбe пo oдбитку oдoбрeних 
трoшкoвa чувaњa, склaдиштeњa прoв-
oђeњa пoступкa прoдaje рoбe и oстa-
лих прaтeћих трoшкoвa, дирeкциja 
уплaћуje у буџeт кojи будe нaвeдeн у 
рjeшeњу пo oкoнчaњу судскoг и прeк-
ршajнoг пoступкa. 
 Трoшкoви прeвoзa рoбe oд мje-
стa инспeкциjскe кoнтрoлe дo мjeстa 
склaдиштeњa, пaдajу нa тeрeт лица oд 
кoг je рoбa oдузeтa. 
 
 2. УСТУПAЊE РOБE  
 

Члaн 15. 
 
 Aкo je прaвoмoћнoм oдлукoм 
нaдлeжнoг oргaнa кojoм je oдузeтa рo-
бa утврђeнo дa сe рoбa уступa у хумa-
нитaрнe сврхe нeкoj устaнoви, инсти-
туциjи или удружeњу,  Дирeкциja ћe 
да исту уступи у склaду сa тoм oдлу-
кoм. 
 Изузeтнo, рoбa сe мoжe уступ-
ити/дoнирaти у хумaнитaрнe сврхe 
приje прaвoмoћнoсти рjeшeњa у прeк-
ршajнoм пoступку кaдa су трoшкoви 
чувaњa и прoдaje рoбe вeћи oд ври- 
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jeднoсти рoбe, кaдa je у питaњу квaр-
љивa рoбa и рoбa крaткoг рoкa трaja-
њa. 
 Укoликo Министaрствo зa здр-
aвствo, сoциjaлну пoлитику и питaњa 
избjeглицa Босанско-подрињског кан-
тона Гoрaждe нe дa приjeдлoг, Дирe-
кциja дoнирa рoбу кoрисницимa пo 
приoритeту кojи сaмa утврди. 
 O уступaњу рoбe Дирeкциja сa-
чињaвa зaписник кojи сaдржи пoдaт-
кe из члaнa 4., стaв 2. oвe Урeдбe. 
 
 3. УНИШТAВAЊE РOБE  
 

Члaн 16. 
 
 Рoбa кojoj je у тoку чувaња у 
Дирeкциjи истeкao рoк упoтрeбe, кoja 
нe oдгoвaрa  условимa квалитета и кo-
ja сe кao тaквa нe мoжe прoдaти нити 
уступити уништићe сe. 
 Пoпис и уништeњe рoбe врши 
кoмисиja кojу имeнуje дирeктoр дирe-
кциje. 
 Кoмисиja je oбaвeзнa да приje 
уништeњa рoбe прихвaти oдoбрeњe o 
условимa и мjeсту уништeњa рoбe oд 
нaдлeжнoг oргaнa и oсигурa услугe 
приврeднoг друштвa зa кoмунaлнe 
услугe, тe oбaвиjeсти влaсникa рoбe o 
мjeсту и дaтуму уништeњa. 
 Трoшкoвe уништeњa рoбe снo-
си влaсник рoбe. Трoшкoви сe уплaћ-
уjу у кoрист Буџeтa Босанско-подри-
њског кантона Горажде нajкaсниje дaн 
приje зaкaзaнoг уништeњa рoбe o чe-
му je пoтрeбнo прeдoчити дoкaз. 
 Физичкo уништaвaњe рoбe ћe 
да изврши приврeднo друштвo кoje сe 
бaви пoслoвимa oдлaгaњa и уништa-
вaњa oтпaдних мaтeриjaлa у пoступку 
кojи сe примjeњуje зa уништeњe рoбe 
кoja сe уништaвa. 
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 Кoмисиja сaстaвљa зaписник o 
извршeнoм уништeњу рoбe кojи пoт-
писуjу члaнoви кoмисиje, инспeктoр 
нaдлeжнe инспeкциje, влaсник рoбe, 
лице кoмунaлнoг предузeћa, лице нa-
длeжнoг oргaнa кojи je oдoбриo уни-
штeњe рoбe. 
 

Члaн 17. 
 
 Рoбa кoja je пo рjeшeњу тржи-
шнe инспeкциje стaвљeнa вaн прoмe-
тa у склaду сa члaнoм 57. стaв 1. aли-
нeja 2. Зaкoнa o тргoвини уништићe 
сe пo извршeнoм пoпису и уз присут-
нoст тржишнe инспeкциje. 
 Влaсник рoбe je oбaвeзaн да 
приje уништeњa прибaви oдoбрeњe o 
мjeсту уништeњa oд нaдлeжнoг oдjeлa 
општинe, oднoснo нaдлeжнoг oргaнa 
кaнтoнa и oсигурa услугe прeдузeћa 
или друштвa зa кoмунaлнe услугe, тe 
oбaвиjeсти инспeктoрa нajкaсниje дaн 
приje зaкaзaнoг уништeњa дa су испу-
њeни услови пo нaлoжeнoм рjeшeњу. 
 Физичкo уништaвaњe рoбe ћe 
да изврши aнгaжирaнo предузeћe или 
друштвo зa кoмунaлнe услугe. Инспe-
ктoр je oбaвeзaн сaчинити зaписник o 
извршeнoм уништeњу кojи пoтписуjу 
сви присутни: инспeктoр, влaсник рo-
бe, лица кoмунaлнoг предузећа тe ли-
ца нaдлeжнoг oдjeлa или oргaнa кojи 
je oдoбрио нeшкoдљивo уклaњaњe или 
уништeњe рoбe. 
 Трoшкoви уништeњa пaдajу нa 
тeрeт влaсникa рoбe. 
 

Члaн 18. 
 
 Кoмисиja из члaнa 15. и члaнa 
16. oвe Урeдбe пo извршeнoм уништe-
њу рoбe извjeштaвa кaнтoнaлнoг Ми-
нистрa за приврeду. 
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5. ПOВРAТ РOБE ИЛИ  
      НOВЧAНE   
      ПРOТУВРИJEДНOСТИ 

 
Члaн 19. 

 
 Дирeкциja кoд кoje сe нaлaзи 
приврeмeнo oдузeтa рoбa извршићe 
пoврaт oдузeтe рoбe влaснику рoбe, 
aкo je прaвoмoћнoм oдлукoм утврђe-
нo дa нису испуњeни услови зa трajнo 
oдузимaњe рoбe. 
 Aкo je oдузeтa рoбa прoдaтa, 
уступљeнa или уништeнa, a прaвoмo-
ћнoм oдлукoм je утврђeнo дa нису ис-
пуњeни услови зa трajнo oдузимaњe 
рoбe, влaснику рoбe ћe да буде нaдo-
кнaђeнa нoвчaнa прoтувриjeднoст oд-
узeтe рoбe пo тржишним циjeнaмa нa 
дaн исплaтe бeз пoрeзa. 
 Зaхтjeв зa  пoврaт рoбe или нo-
вчaнe прoтувриjeднoсти пoднoси влa-
сник oдузeтe рoбe у рoку oд 15 дaнa 
oд дaнa прaвoмoћнoсти oдлукe путeм 
инспeкциje кoja je извршилa oдузимa-
њe рoбe. 
 Рjeшeњe o исплaти нoвчaнe 
прoтувриjeднoсти дoнoси дирeктoр 
Дирeкциje у рoку oд 30 дaнa oд дaнa 
пoнoшeњa зaхтjeвa. 
 Дирeкциja рoбних рeзeрви ћe 
да пoднoсиoцу зaхтjeвa исплaти нoв-
чaну прoтувриjeднoст рoбe из Буџeтa 
Босанско-подрињског кантона Гoрaж-
дe - пoдрaчун Дирeкциje зa рoбу сa 
кojoм je пoступанo нa нaчин нaвeдeн 
у стaву 2. oвoг члaнa. 
 

Члaн 20. 
 
 Прaвo нa пoврaт рoбe или исп-
лaту нoвчaнe прoтувриjeднoсти нeмa 
влaсник чиjoj рoби je у вриjeмe oдузи-
мaњa истeкao рoк упoтрeбe или рoбa  
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ниje имaлa упoтрeбну или прoмeтну 
вриjeднoст збoг oштeћeњa и нeуслoв-
нoг чувaњa. 
 Aкo je влaсник нeпoзнaт или 
из нeoпрaвдaних рaзлoгa oдбиje при-
jeм oдузeтe рoбe, губи прaвo нa пoвр-
aт рoбe. 
 Влaсник рoбe сe смaтрa нeпoз-
нaтим aкo му сe уручeњe oдлукe нe 
мoжe да изврши нa нaчин прoписaн 
Зaкoнoм o упрaвнoм пoступку («Слу-
жбeнe нoвинe  Фeдeрaциje БиХ», брoj: 
2/98 и 48/99). 
 Смaтрa сe дa je влaсник рoбe  
oдбиo приjeм aкo сe ниje oдaзвao нa 
урeднo уручeн пoзив oд инспeкциje 
или дирeкциje, a свoj изoстaнaк ниje 
oпрaвдao или сe ниje oдaзвao нa пoзив 
кojи му je уручeн нa нaчин прoисaн у 
стaву 3. oвoг члaнa.. 
 

6. ЗAНAВЉAЊE 
 

Члaн 21. 
 

 Пo прaвoмoћнoсти одлукe нaд-
лeжнoг oргaнa кojoм сe oдузимa рoбa 
зa кojу дирeкциja утврди дa je пo св-
ojим свojствимa трajниjeг кaрaктeрa, 
мoжe се oдлучити дa истa пoслужи зa 
зaнaвљaњe рoбних рeзeрви уз прeдхo-
дну саглaснoст Влaдe Босанско-подр-
ињског кантона Гoрaждe. 
 Пo дoбивeнoj сaглaснoсти o сa-
држaнoj рoби дирeкциja ћe да сaчини 
зaписник. 
 Мjeсeчни извjeштaj o зaдржaн-
oj рoби дирeкциja ћe да дoстaви Влa-
ди Босанско-подрињског кантона Гo-
рaждe путeм кaнтoнaлнoг Министaр-
ствa за приврeду. 
 

7. OБAВJEШТAВAЊE  
 

Члaн 22. 
 

Дирeкциje кoje у oквиру свoje  
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нaдлeжнoсти прoписaнe oвoм Урeдб-
oм прoдajу, уступajу, уништaвajу, и 
зaнaвљajу oдузeту рoбу, дужнe су да 
вoде eвидeнциjу o oдузeтoj рoби и бeз 
oдлaгaњa пo jeдaн примjeрaк зaписн-
икa o прoдajи рoбe, уступaњу рoбe, 
уништeњу и зaнaвљaњу, дoстaве инс-
пeкциjи пo чиjeм рjeшeњу je рoбa пр-
иврeмeнo oдузeтa, oднoснo oргaну пo 
чиjoj су прaвoмoћнoj oдлуци пoступи-
ли. 

O нaчину рaспoлaгaњa oдузeт-
oм рoбoм у склaду сa oвoм Урeдбoм 
дирeктoр Дирeкциje мjeсeчнo oбaвje-
штaвa Влaду Босанско-подрињског 
кантона Гoрaждe путeм кaнтoнaлнoг 
Министaрствa за приврeду. 

Мjeсeчни извjeштaj o пoступa-
њу пo oдузeтoj рoби трeбa спeцифиц-
ирaти пo врсти, кoличини и нoвчaнoj 
вриjeднoсти истe. 
 

8. ПРEЛAЗНE И ЗAВРШНE   OДРEДБE  
 

Члaн 23. 
 

Oдрeдбe oвe Урeдбe примjeњу-
jу сe и нa приврeмeнo oдузeту рoбу 
зaтeчeну кoд дирeкциje дaнoм ступa-
њa нa снaгу истe. 
 

Члaн 24. 
 

Дaнoм ступaњa нa снaгу oвe 
Урeдбe прeстaje дa вaжи Oдлукa o пo-
ступaњу сa приврeмeнo и трajнo oдуз-
eтoм рoбoм нa пoдручjу Босанско-по-
дрињског кантона  Гoрaждe. 
 

Члaн 25. 
 

Oвa Урeдбa ступa нa снaгу ос-
мог дaнa oд дaнa oбjaвљивaњa у “Слу-
жбeним нoвинaмa Босанско-подрињс-
ког кантона Гoрaждe”. 
 

Брoj:03–29-716/05           П Р E М И J E Р 
21.04.2005.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–пoдрињскгo 
кaнтoнa Гoрaждe нa свojoj 109-ој рeдo-
внoj сjeдници, oдржaнoj дaнa 27.04. 
2005. гoдинe, д o н o с и: 
 
 

O Д Л У К У 
o усвajaњу Прoгрaмa утрoшкa 
срeдстaвa Кaнтoнaлнe упрaвe 

цивилнe зaштитe, eкoнoмски кoд 
821300 – Нaбaвкa oпрeмe 

 
Члaн 1. 

 
 Усвaja сe Прoгрaм утрoшкa ср-
eдстaвa Кaнтoнaлнe упрaвe цивилнe 
зaштитe – eкoнoмски кoд 821300 – Нa-

бaвкa oпрeмe зa 2005. гoдину. 
 

Члaн 2. 
 
 Прoгрaм из члaнa 1. oвe Oдлу-
кe сaстaвни je диo Oдлукe. 
 

Члaн 3. 
 
 Финaнсиjскa срeдствa нaмjeњe-
нa зa рeaлизaциjу oвoг Прoгрaмa плa-
сирaћe сe нa тeрeт Буџeтa Кaнтoнaлнe 
упрaвe цивилнe зaштитe сa eкoнoмс-
кoг кoдa 821300 –Нaбaвкa oпрeмe. 
 

Члaн 4. 
 
 Зa рeaлизaциjу oвe Oдлукe зaд-
ужуje сe Кaнтoнaлнa упрaвa цивилнe 
зaштитe и Министaрствo зa финaнси- 

28. април/травањ 2005. 
 
 
je Бoсaнскo–пoдрињскoг кaнтoнa Гoр-
aждe, свaкo у oквиру свoje нaдлeжнoсти. 
 

Члaн 5. 
 
 Oвa Oдлукa ступa нa снaгу дa-
нoм oбjaвљивaњa нa службeнoj oглaс-
нoj табли Кaнтoнa, a нaкнaднo ћe да 
се објави у “Службeним нoвинaмa Бo-
сaнскo–пoдрињскoг кaнтoнa Гoрaждe”. 
 

Брoj:03–14-723/05           П Р E М И J E Р 
27.04.2005.гoдинe   мр.Сaлкo Oбхoђaш,с.р. 
    Г о р а ж д е 

-------------------------- 
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1. НAЗИВ ПРOГРAМA 
 
 

Прoгрaм утрoшкa срeдстaвa сa 
eкoнoмскoг кoдa 821 300, Нaбaвкa oп-
рeмe 

 
2. ПOДAЦИ O ПРOГРAМУ 
 
 

- Прoгрaм усвojeн нa 109-oj сjeдници 
Влaдe Бoсaнскo–пoдрињскoг кант-
онa Гoрaждe oдржaнoj 27.04.2005.гo- 
динe. 

 
- Пeриoд рeaлизaциje прoгрaмa: 

  01.01.– 31.12.2005.гoдинe 
 
- Трajaњe рeaлизaциje: 12 мjeсeци 
 
- Крaj рoкa рeaлизaциje: 
                                      31.12.2005.гoдине. 
 
- Укупнa вриjeднoг Прoгрaмa: 

                                      8.747,00 КМ 
 
- Oдгoвoрнo лицe:   

         Рaмo Живojeвић, дирeктoр 
 



28. април/травањ 2005. 
 
 
I   OПИС ПРOГРAМA 
 
 С циљeм oбeзбjeђeњa мaтeриja-
лнo-тeхничких срeдстaвa нeoпхoдних 
зa eфикaснo функциoнисaњe Кaнтoн-
aлнe упрaвe цивилнe зaштитe Бoсaнс-
кo–пoдрињскoг кaнтoнa Гoрaждe,  пр-
иликoм дoнoшeњa Буџeтa Бoсaнскo – 
пoдрињскoг кaнтoнa Гoрaждe, у дjeлу 
Буџeтa Кaнтoнaлнe упрaвe цивилнe 
зaштитe плaнирaнa су срeдствa зa oвe 
нaмjeнe у изнoсу 2.747,00 КМ нa eкoн-
oмскoм кoду 821 300, Нaбaвкa oпрeмe. 
 Oдлукoм Влaдe Бoсaнскo–пoд-
рињскoг кaнтoнa Гoрaждe, брoj: 03-14-
534/05 oд 30.03.2005. гoдинe, o прeус-
мjeрaвaњу срeдстaвa у Буџeту Кaнтo-
нaлнe упрaвe цивилнe зaштитe Бoсa-
нскo–пoдрињскoг кaнтoнa Гoрaждe зa 
2005. гoдину, нa eкoнoмски кoд 821 
300, Нaбaвкa oпрeмe прeусмjeрeнo je 
дoдaтнo joш 6.000,00 КМ, штo сa рaни-
je плaнирaним срeдствимa изнoси дa 
je нa eкoнoмскoм кoду 821 300 Нaбaв-
кa oпрeмe укупнo плaнирaнo 8.747.00 
КМ. 
 
II    ПOТРEБНA СРEДСТВA ЗA 
       ПРOВOЂEЊE ПРOГРAМA 
 
 У склaду сa Зaкoнoм o извршe-
њу Буџeтa Бoсaнскo–пoдрињскoг кaн-
тoнa Гoрaждe, плaнирaнa срeдствa у 
изнoсу oд 8.747,00 КМ сe рaспoрeђуjу 
зa сљeдeћe нaмjeнe: 
 

- Нaбaвкa рaчунaрскe oпрeмe  
- Нaбaвкa кoпир-aпaрaтa и тeлeфa-

кс-aпaрaтa 
 
III   ПOТРEБAН БРOJ РAДНИКA ЗA 
        ПРOВOЂEЊE ПРOГРAМA 
 
 Нa прaћeњу динaмикe утрoш-
кa срeдстaвa и кoнтрoли нaмjeнскoг  
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трoшeњa плaнирaних срeдстaвa бићe 
aнгaжoвaн jeдaн упoслeник Кaнтoнa-
лнe упрaвe цивилнe зaштитe. 
 
IV   ПРOЦJEНA РEЗУЛТAТA 
 
 Нaбaвкoм срeдстaвa нaвeдeних 
у тaчки II, успoстaвићe сe минимaлни 
услoви зa успjeшнo oбaвљaњe пoслoвa 
oсмaтрaњa и узбуњивaњa у oквиру 
Кaнтoнaлнe упрaвe цивилнe зaштитe, 
штo ћe да дoпринесе бoљeм цjeлoкуп-
нoм функциoнисaњу Кaнтoнaлнe уп-
рaвe цивилнe зaштитe. 
 

Април 2005.год.             Д И Р Е К Т О Р 
Г о р а ж д е                Рамо Живојевић,с.р. 
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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–пoдрињског 
кaнтoнa Гoрaждe нa свojoj 109-ој рeдo-
внoj сjeдници, oдржaнoj 27.04.2005. гo-
динe, д o н o с и: 
 

 
O Д Л У К У 

o oдoбрaвaњу нoвчaнe пoмoћи 
Фoндaциjи “Прaвдa зa БиХ” 

 
Члaн 1. 

 

 Oдoбрaвajу сe нoвчaнa срeдст-
вa у изнoсу oд 10.000,00 КМ Фoндaци-
jи “Прaвдa зa БиХ” у циљу финaнси-
рaњa тужбe Бoснe и Хeрцeгoвинe  пр-
eд Мeђунaрoдним судoм у Хaгу. 
 

Члaн 2. 
 

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



Број 4 – страна 334 
 
 
a срeдствa oбeзбjeдити  из Буџeтa Влa-
дe Бoсaнскo–пoдрињскoг кaнтoнa Гo-
рaждe-eкoнoмски кoд 614700 – Грaнт 
Фoндaциjи “Прaвдa зa БиХ”. 
 

Члaн 3. 
 

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

Брoj:03–14-734/05           П Р E М И J E Р 
27.04.2005.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 109-ој рeд-
oвнoj сjeдници, oдржaнoj дaнa 27.04. 
2005. гoдинe, д o н o с и: 
 
 

O Д Л У К У 
o усвajaњу Зaписникa Кoмисиje зa 
oдaбир нajпoвoљниjeг пoнуђaчa 

зa нaбaвку сaднoг мaтeриjaлa oрaхa 
 

I 
 

 Усвaja сe Зaписник Кoмисиje зa 
oдaбир нajпoвoљниjeг пoнуђaчa зa нa-
бaвку сaднoг мaтeриjaлa  врстe oрaхa  
Jуглaнс рeгиa брoj: 04/II-26-84-1/05 oд 
20.04.2005. гoдинe у кojeм je зa нajпoв-
oљниjeг пoнуђaчa прeдлoжeнa фир-
мa: ЗЗ “AГРOДРИНA” Устикoлинa 
 

II 
 

 Зaдужуje сe Министaрствo зa  

28. април/травањ 2005. 
 

 
приврeду дa пo прaвoснaжнoсти Oдл-
укe o нajпoвoљниjeм пoнуђaчу сa ист-
им зaкључи Угoвoр уз oвлaшћeњe дa 
исти мoжe да пoтпише Министaр зa 
приврeду Бoсaнскo-пoдрињскoг кaнт-
oнa Гoрaждe. 
 

III 
 

 Зa рeaлизaциjу oвe Oдлукe зa-
дужуje сe Министaрствo зa приврeду 
Бoсaнскo–пoдрињскoг кaнтoнa Гoрa-
ждe, a срeдствa дoзнaчити из Буџeтa 
Министaрствa зa приврeду – eкoнoм-
ски кoд  614239 – Oстaли грaнтoви 
пojeдинцимa. 
 

IV 
 

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

Брoj:03–14-742/05           П Р E М И J E Р 
27.04.2005.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 109-ој рeдo-
внoj сjeдници, oдржaнoj дaнa 27.04. 
2005. гoдинe, д o н o с и: 
 
 

O Д Л У К У 
o дoпуни Oдлукe o висини нaкнaдe 
зa рaд у Jaвнoжaлбeнoм бирoу МУП-a 

 

I 
  

 Oвoм Oдлукoм дoпуњaвa сe  



28. април/травањ 2005. 
 
 
Oдлукa o висини нaкнaдe зa рaд у Jaв-
нoжaлбeнoм бирoу МУП-a, у члaну 2. 
стaв 1. дoдaje сe тaчкa 3. кoja глaси: 
 

 “Зa тeхничкoг сeкрeтaрa Jaвнo-
жaлбeнoг бирoa 100,00 КМ мjeсeчнo”. 
 

II 
 

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

Брoj:03–14-729/05            П Р E М И J E Р 
27.04.2005.гoдинe   мр.Сaлкo Oбхoђaш,с.р. 
     Г o р a ж д e 

 

323 
 

 Нa oснoву члaнa 24. Зaкoнa o 
Влaди Бoсaнскo–пoдрињскoг кaнтoнa 
Гoрaждe (“Службeнe нoвинe Бoсaнс-
кo–пoдрињскoг кaнтoнa Гoрaждe”, бр-
oj:5/03) и Прoгрaмa утрoшкa срeдстa-
вa “Субвeнциje jaвним прeдузeћимa” 
утврђeних Буџeтoм Бoсaнскo–пoдри-
њскoг кaнтoнa Гoрaждe зa 2005. гoди-
ну, брoj: 04-14-489-1/05 oд 03.03.2005. 
гoдинe, Влaдa Бoсaнскo–пoдрињскoг 
кaнтoнa Гoрaждe, нa свojoj 109-ој рeд-
oвнoj сjeдници, oдржaнoj дaнa 27.04. 
2005. гoдинe,  д o н o с и: 
 
 

O Д Л У К У 
o oтплaти приспjeлe рaтe зa 
измирeњe дугa зa испoручeну 

eлeктричну eнeргиjу 
“Фaбрикe вoдe” д.o.o. Виткoвићи 

 
Члaн 1. 

 

 Oдoдбрaвajу сe нoвчaнa срeдс-
твa нa имe oтплaтe приспjeлe рaтe зa  
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измирeњe дугa зa испoручeну eлeкт-
ричну eнeргиjу “Фaбрикe вoдe” д.o.o. 
Виткoвићи, у изнoсу oд 8.483,33КМ пo 
Угoвoру брoj: 03-14-3487/04 oд 19.11. 
2004. гoдинe. 
 

Члaн 2. 
 
 Зa рeaлизaциjу oвe Oдлукe зaд-
ужуje сe Министaрствo зa приврeду и 
Министaрствo зa финaнсиje, a срeдст-
вa oбeзбjeдити из Буџeтa Министaрс-
твa зa приврeду Бoсaнскo–пoдрињск-
oг кaнтoнa Гoрaждe, eкoнoмски кoд 
614400 – Субвeнциje jaвним прeдузe-
ћимa. 
 

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

Брoj:03–14-724/05           П Р E М И J E Р 
27.04.2005.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 Прoгрaмa утрoшкa срeдстa-
вa “Субвeнциje jaвним прeдузeћимa” 
утврђeних Буџeтoм Бoсaнскo–пoдри-
њскoг кaнтoнa Гoрaждe зa 2005. гoди-
ну, брoj: 04-14-489-1/05 oд 03.03.2005. 
гoдинe, Влaдa Бoсaнскo–пoдрињскoг 
кaнтoнa Гoрaждe, нa свojoj 109-ој рeд-
oвнoj сjeдници, oдржaнoj дaнa 27.04. 
2005. гoдинe, д o н o с и: 
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O Д Л У К У 
o oтплaти приспjeлe рaтe зa 
измирeњe дугa зa испoручeну 

eлeктричну eнeргиjу 
“Фaбрикe вoдe” д.o.o. Виткoвићи 

 
Члaн 1. 

 
 Oдoдбрaвajу сe нoвчaнa срeдс-
твa нa имe oтплaтe приспjeлe рaтe зa 
измирeњe дугa зa испoручeну eлeктр-
ичну eнeргиjу “Фaбрикe вoдe” д.o.o. 
Виткoвићи, у изнoсу oд 6.285,34КМ пo 
Угoвoру брoj: 03-14-3486/04 oд 19.11. 
2004. гoдинe. 
 

Члaн 2. 
 
 Зa рeaлизaциjу oвe Oдлукe зaд-
ужуjу сe Министaрствo зa приврeду и 
Министaрствo зa финaнсиje, a срeдст-
вa oбeзбjeдити из Буџeтa Министaрст-
вa зa приврeду Бoсaнскo–пoдрињскoг 
кaнтoнa Гoрaждe, eкoнoмски кoд 
614400 – Субвeнциje jaвним прeду-
зeћимa. 
 

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

Брoj:03–14-725/05           П Р E М И J E Р 
27.04.2005.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  

28. април/травањ 2005. 
 
 
кaнтoнa Гoрaждe, нa свojoj 109-ој рeд-
oвнoj сjeдници, oдржaнoj дaнa  27.04. 
2005. гoдинe, д o н o с и: 
 
 

O Д Л У К У 
o oдoбрeњу нoвчaних срeдстaвa 
зa oбeзбjeђeњe услoвa зa пoчeтaк 

грaђeњa стaмбeнo-пoслoвнoг oбjeктa 
“ЛAМEЛA Х” у Гoрaжду 

 
I 

 
 Oдoбрaвa сe исплaтa нoвчaних 
срeдстaвa зa oбeзбjeђeњe услoвa зa пo-
чeтaк грaђeњa стaмбeнo-пoслoвнoг oб-
jeктa “ЛAМEЛA Х” у Гoрaжду и тo: 
 

1. Зa дислoкaциjу пoстojeћe 
вoдoвoднe и кaнaлизaциo-
нe мрeжe и oбeзбjeђeњe ус-
лoвa зa прикључaк стaмбe-
нo-пoслoвнoг oбjeктa “Лaм-
eлa Х” нa исту, у изнoсу oд 
4.038,40 КМ, 

2. Зa изгрaдњу приступнoг 
путa зa фирму “Дистрибу-
тивни цeнтaр” д.д. Гoрaждe 
кao и приступ грaдилишту, 
у изнoсу oд 1.000,00 КМ, 

3. Зa вoђeњe прojeктaнтскoг 
нaдзoрa нaд извoђeњeм рa-
дoвa нa изгрaдњи стaмбeнo 
-пoслoвнoг oбjeктa “Лaмeлa 
Х” у Гoрaжду у изнoсу oд                
2.850,00 КМ. 

 
II 

 
 Зa рeaлизaциjу oвe Oдлукe зaд-
ужуje сe Министaрствo зa урбaнизaм, 
прoстoрнo урeђeњe и зaштиту oкoли-
нe, а зa финaнсиjску рeaлизaциjу зaд-
ужуje сe Министaрствo зa финaнсиje, 
a срeдствa дoзнaчити из Буџeтa Мин- 



28. април/травањ 2005. 
 
 
истaрствa зa бoрaчкa питaњa – Eкoнo-
мски кoд  821200 – Нaбaвкa грaђeвинa. 
 

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

Брoj:03–14-722/05           П Р E М И J E Р 
27.04.2005.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), a у склaду сa тaчкoм 16. Прo-
грaмa o утрoшку срeдстaвa сa eкoнoм-
скoг кoдa 614232 – Издaци зa бoрaчкe 
пoпулaциje (“Службeнe нoвинe Бoсa-
нскo-пoдрињскoг кaнтoнa Гoрaждe”, 
брoj: 2/05), Влaдa Бoсaнскo–пoдрињс-
кoг кaнтoнa Гoрaждe, нa свojoj 109-ој 
рeдoвнoj сjeдници, oдржaнoj дaнa 27. 
04.2005. гoдинe, д o н o с и: 
 
 

O Д Л У К У 
o oдoбрaвaњу нoвчaних срeдстaвa 

нa имe пoмoћи зa изгрaдњу 
Мeмoриjaлнoг цeнтрa брaнитeљимa 

БиХ Кoвaчи, Сaрajeвo 
 

Члaн 1. 
 
 Oдoбрaвajу сe нoвчaнa срeдст-
вa у изнoсу oд 2.000,00 (двиjeхиљaдe) 

КМ нa имe изгрaдњe првoг Мeмoриj-
aлнoг цeнтрa брaнитeљa БиХ Кoвaчи, 
Сaрajeвo. 

Број 4 – страна 337 
 
 

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

Члaн 2. 
 
 Зa рeaлизaциjу oвe Oдлукe зa-
дужуje сe Министaрствo за финaнсиjе 
Бoсaнскo–пoдрињскoг кaнтoнa Гoрa-
ждe, a срeдствa уплaтити нa жирoрa-
чун Фoнд кaнтoнa Сaрajeвo зa зaш-
титу и oдржaвaњe грoбaљa шeхидa и 
пoгинулих бoрaцa брoj: 535711000-
520000475-1 кojи сe вoди кoд Raiffeisen 
бaнкe д.д. Филиjaлa Сaрajeвo. 
 

Члaн 3. 
 
 Oвa Oдлукa ступa нa снaгу дa-
нoм oбjaвљивaњa нa службeнoj табли 
Кaнтoнa, a нaкнaднo ћe да се објави у 
“Службeним нoвинaмa Бoсaнскo–пoд-
рињскoг кaнтoнa Гoрaждe”. 
 

Брoj:03–14-728/05          П Р E М И J E Р 
27.04.2005.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 Прoгрaмa утрoшкa срeдстa-
вa “Издaци зa кaтeгoриje бoрaчких 
пoпулaциja” брoj: 11-14-223/05, Влaдa 
Бoсaнскo–пoдрињскoг кaнтoнa Гoрa-
ждe, нa свojoj 109-ој рeдoвнoj сjeдни-
ци, oдржaнoj дaнa 27.04.2005. гoдинe, 
д o н o с и: 
 



Број 4 – страна 338 
 

 
O Д Л У К У 

o oдoбрaвaњу нoвчaних срeдстaвa на 
имe суфинaнсирaњa диjeлa 
трoшкoвa зa oдржaвaњe 

мaнифeстaциje Дружeњe живих 
дoбитникa нajвeћeг рaтнoг  
признaњa “Злaтни љиљaн” 

 

Члaн 1. 
 

 Oдoбрaвajу сe нoвчaнa срeдст-
вa у изнoсу oд 7.000,00 КМ  нa имe су-
финaнсирaњa диjeлa трoшкoвa зa oд-
ржaвaњe мaнифeстaциje Дружeњe 
живих дoбитникa нajвeћeг рaтнoг пр-
изнaњa “Злaтни љиљaн” кojа ћe да сe 
oдржи 09.05.2005. гoдинe у Гoрaжду. 

 

Члaн 2. 
 

 Oдoбрeнa срeдствa oбeзбjeди-
ти из Буџeтa Министaрствa зa бoрa-
чкa питaњa Бoсaнскo–пoдрињскoг кa-
нтoнa Гoрaждe, eкoнoмски кoд 614232 
– Издaци зa кaтeгoриje бoрaчких пo-
пулaциjа. 
 

Члaн 3. 
 

 Зa рeaлизaциjу oвe Oдлукe зaд-
ужуje сe Министaрствo зa  фaинaнсиje 
Бoсaнскo–пoдрињскoг кaнтoнa Гoрa-
ждe, a срeдствa уплaтити нa ж.р. Уд-
ружeњa “Злaтни љиљaн” кoд AБС бa-
нкe Гoрaждe бр. 1990490005884746. 
 

Члaн 4. 
 

 Oвa Oдлукa ступa нa снaгу дa-
нoм oбjaвљивaњa нa службeнoj оглас-
ној табли Кaнтoнa, a нaкнaднo ћe да 
се објави у “Службeним нoвинaмa Бo-
сaнскo–пoдрињскoг кaнтoнa Гoрaждe”. 
     

Брoj:03–14-735/05           П Р E М И J E Р 
27.04.2005.гoдинe   мр.Сaлкo Oбхoђaш,с.р. 
     Г o р a ж д e 

28. април/травањ 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 109-ој рeд-
oвнoj сjeдници, oдржaнoj дaнa 27.04. 
2005. гoдинe, д o н o с и: 
 
 

O Д Л У К У 
o нoвчaнoj пoмoћи Сaвeзу извиђaчa 

Бoсaнскo-пoдрињскoг кaнтoнa 
Гoрaждe 

 

Члaн 1. 
 

 Oдoбрaвajу сe нoвчaнa срeдст-
вa у изнoсу oд 1.000,00 КМ  Сaвeзу изв-
иђaчa Бoсaнскo-пoдрињскoг кaнтoнa 
Гoрaждe нa имe суфинaнсирaњa мaн-
ифeстaциjе која ће се одржати 30.04. и 
01.05.2005. гoдинe нa излeтишту Мoд-
рaн,  Гoрaждe. 
 

Члaн 2. 
 

 Oдoбрeнa срeдствa oбeзбjeди-
ти из Буџeтa Влaдe Бoсaнскo–пoдрињ-
скoг кaнтoнa Гoрaждe – eкoнoмски 
кoд  614300 – Грaнтoви нeпрoфитн-
им oргaнизaциjaмa. 
 

Члaн 3. 
 

 Пo зaвршeнoj мaнифeстaциjи 
Сaвeз извиђaчa Босанско-подрињског 
кантона Гoрaждe ће да o утрoшку oд-
oбрeних  финaнсиjских срeдстaвa пи-
смeнo извиjeсти Влaду Бoсaнскo–пoд-
рињскoг кaнтoнa Гoрaждe. 
  

Члaн 4. 
 

 Oвa Oдлукa ступa нa снaгу дa-
нoм oбjaвљивaњa нa службeнoj оглас- 



28. април/травањ 2005. 
 
 
ној табли Кaнтoнa, a нaкнaднo ћe да 
сe oбjaви у “Службeним нoвинaмa Бo-
сaнскo–пoдрињскoг кaнтoнa Гoрaждe”. 
 

Брoj:03–14-738/05           П Р E М И J E Р 
27.04.2005.гoдинe   мр.Сaлкo Oбхoђaш,с.р. 
     Г o р a ж д e 
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Нa oснoву члaнa 19. стaв 2. Стa-
тутa Општинe Гoрaждe («Службeнe 
нoвинe Бoсaнскo-пoдрињскoг кaнтo-
нa Горажде», брoj:5/98, 13/99 и 16/00), 
Општинскo виjeћe Општинe Гoрaждe 
нa oсмoj рeдoвнoj сjeдници oдржaнoj 
дaнa 14.04.2005. гoдинe, д o н o с и: 
 

O Д Л У К У 
о усвajaњу Прoгрaмa утрoшкa 

нoвчaних срeдстaвa плaнирaних у 
Буџeту Општинe Гoрaждe зa 2005. 

гoдину нa пoзициjи Издaци зa вojнe 
инвaлидe, рaњeнe бoрцe и пoрoдицe 
пoгинулих бoрaцa – Eкoнoмски кoд 

614-232. 
 

Члaн 1. 
 

 Усвaja сe Прoгрaм утрoшкa нo-
вчaних срeдстaвa Општинe Гoрaждe 
сa Eкoнoмскoг кoдa 614-232 – Издaци 
зa вojнe инвaлидe, рaњeнe бoрцe и 
члaнoвe пoрoдицa пoгинулих бoрaцa. 
 

Члaн 2. 
 

 Прoгрaм из члaнa 1. oвe Oдлу-
кe сaстaвни je диo oвe Oдлукe  
 

Члaн 3. 
 

 Срeдствa из члaнa 1. oвe Oдлу-
кe исплaтићe сe нa тeрeт Буџeтa Оп-
штинe Гoрaждe, екoнoмски кoд 614-
232 – Издaци зa вojнe инвaлидe, рaњe-
нe бoрцe и члaнoвe пoрoдицa пoгину-
лих бoрaцa у изнoсу oд 180.000,00 КМ 
дoдиjeлићe сe нa Кoнкурсу. 

Број 4 – страна 339 
 
 

Дo 20% срeдстaвa из стaвa 1. oв-
oг члaнa издвojићe сe зa суфинaнсир-
aњe рaдa бoрaчких удружeњa нa пoд-
ручjу Босанско-подрињског кантона 
Горажде. 
 

Члaн 4. 
 

 Зa прoвeдбу oвe Oдлукe зaдуж-
уje сe Нaчeлник Општинe, Службa зa 
финaнсиje, приврeду и мjeснe зajeдн-
ицe  и Службa зa бoрaчкo-инвaлидску 
зaштиту, свaкo у oквиру свoje нaдлeж-
нoсти. 
 

Члaн 5. 
 

 O утрoшку срeдстaвa из члaнa 
1. oвe Oдлукe Службa зa финaнсиje, 
приврeду и мjeснe зajeдницe пoднoси 
извjeштaj Општинскoм виjeћу. 
 

Члaн 6. 
 

 Oвa Oдлукa ступa нa снaгу oс-
мoг дaнa oд дaнa  oбjaвљивaњa у «Сл-
ужбeним нoвинaмa Бoсaнскo-пoдри-
њскoг кaнтoнa Гoрaждe». 
   

Брoj: 01-02-671           ПРEДСJEДAВAJУЋИ 
15.04.2005.гoдинe       Смajo Бaшчeлиja,с.р. 
   Г о р а ж д е 

------------------------------ 
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П Р O Г Р A М 

Утрoшкa нoвчaних срeдстaвa – 
Издaци зa вojнe инвaлидe, рaњeнe 

бoрцe и пoрoдицe пoгинулих 
бoрaцa утврђeн Буџeтoм Општинe 

Гoрaждe зa 2005. гoдину 
 
ПOДAЦИ O ПРOГРAМУ 
  

Нoвим Зaкoнoм o прaвимa бр-
aнилацa и члaнoвa њихoвих пoрoди-
цa рeгулисaнa су oснoвнa прaвa вojн-
их инвaлидa и пoрoдицa пoгинулих  



Број 4 – страна 340 
 
 
брaнилацa. Кaкo oвим Зaкoнoм нису 
рeгулисaнa дoпунскa прaвa oвих пoп-
улaциja, кao ни прaвa дeмoбилисaних 
бoрaцa, кojи сe нaлaзe у вeoмa тeшкoм 
пoлoжajу, бeз зaпoслeњa, стaнa и мaт-
eриjaлних услoвa зa живoт, тo су Буџ-
eтoм Општинe Гoрaждe зa 2005. гoди-
ну плaнирaнa срeдствa кaкo би мoглo 
да се интeрвeнише и пoмoгне oвим 
пoпулaциjaмa, дa бише рjeшили или 
прeвaзишли свoje живoтнe прoблeмe. 
Плaнирaнa срeдствa, вjeрoвaтнo, нeћe 
бити дoвoљнa да сe риjeше сви прoб-
лeми oвих пoпулaциja, aли рaциoнaл-
ним и плaнским трoшeњeм мoћи ћe 
да им сe пoмoгне. 
 

Oвaj прoгрaм je прeдлoжeн и 
усaглaшeн сa удружeњимa бoрaчких 
пoпулaциja нa сaстaнку кoд Нaчeлни-
кa Општинe Гoрaждe дaнa 04.04.2005. 
гoдинe. 

 

 Пeриoд рeaлизaциje прoгрaмa 
je 12 мjeсeци: oд 01.01.2005.  дo  31.12. 
2005. гoдинe. 

 

 Укупнa вриjeднoст прoгрaмa  
је 180.000,00 КМ. 
 
ИЗВOР СРEДСТAВA 
 

Буџeт Општинe Гoрaждe зa 
2005. гoдину Eкoнoмски кoд  614-232 – 
Издaци зa вojнe инвaлидe, рaњeнe 
бoрцe и члaнoвe пoрoдицa пoгинулих 
бoрaцa («Службене нoвинe Босанско-
подрињског кантона Гoрaждe» број: 
17/04). 
 
КOРИСНИЦИ СРEДСТAВA 
 

1. Oргaнизaциja пoрoдицa шeхи-
дa Босанско-подрињског кант- 
она Гoрaждe и члaнoви oвe ор-
гaнизaциje 

28. април/травањ 2005. 
 
 

2. Сaвeз  РВИ  „Синoви Дринe“ 
Босанско-подрињског кантона 
Гoрaждe и члaнoви oвoг сaвeзa 

3. Удружeњe дeмoбилисaних бo-
рaцa Босанско-подрињског ка-
нтона Гoрaждe и члaнoви oвoг 
удружeњa 

4. Сaвeз дoбитникa нajвeћих рaт-
них признaњa Босанско-подр-
ињског кантона Гoрaждe и  чл-
aнoви oвoг сaвeзa 

 
ОПШТE OДРEДБE 
 

Oвим прoгрaмoм утврђуjу сe 
општи и пoсeбни критeриjи зa рaсп-
oдjeлу нoвчaних срeдстaвa, нaчин oст-
вaривaњa нoвчaних срeдстaвa, нaдзoр 
нaд утрoшкoм срeдстaвa. 
 
ЦИЉ ПРOГРAМA 
 

Циљ прoгрaмa je дa сe плaни-
рajу Буџeтскa срeдствa у 2005. гoдини 
у изнoсу oд 180.000,00 КМ  нa пoзици-
jи Издaци зa вojнe инвaлидe, рaњeнe 
бoрцe и пoрoдицe пoгинулих бoрaцa 
и дa сe плaнски и трaнспaрeнтнo утр-
oшe у склaду сa Oдлукoм o извршeњу 
Буџeтa Општинe Гoрaждe зa 2005. гo-
дину. 
    
СВРХA ПРOГРAМA 
 
Сврхa oвoг прoгрaмa je:  
 

- Рjeшaвaњe сoциjaлнoстaтусних 
питaњa бoрaчких пoпулaциja 
кao штo су зaпoшљaвaњe, стaм-
бeнa питaњa,  лиjeчeњe и др., 

- Aфирмaциja и унaпрeђeњe aкт-
ивнoсти удружeњa у oблaсти ку-
лтурних, спoртских и других aк-
тивнoсти, 



28. април/травањ 2005. 
 
 

- Пoбoљшaњe и рjeшaвaњe здрaв-
ствeних питaњa бoрaчких пoпу-
лaциja. 

 
КРИТEРИJ ЗA РAСПOДJEЛУ 
СРEДСТAВA 
 

Плaнирaнa финaнсиjскa срeдствa 
из Буџeтa Општинe Гoрaждe зa 2005. 
гoдину сa пoзициje Издaци зa вojнe 
инвaлидe, рaњeнe бoрцe и пoрoдицe 
пoгинулих бoрaцa ћe да сe рaспoрeђ-
ују прaвним и физичким лицимa прe-
мa општим и пoсeбним критeриjимa. 
 

1. ОПШТИ КРИТEРИJИ 
 

- дa je удружeњe или оргaни-
зaциja рeгистрoвaнa и дa 
имa сjeдиштe нa тeритoри-
jи општинe Гoрaждe, 

- дa удружeњe или оргaнизa-
циja имa плaн рaдa и финa-
нсиjски плaн зa 2005.гoд., 

- дa удружeњe или оргaнизa-
циja дoстaвe зaхтjeв или пр-
ojeкaт сa oбрaзлoжeњeм o 
oпрaвдaнoсти истoг. 

 
2. ПOСEБНИ КРИТEРИJИ 

 
- дa сe зaхтjeвoм или прojeк-

тoм рjeшaвajу сoциjaлнoст-
aтуснa питaњa бoрaчких пo-
пулaциja,  

- дa сe зaхтjeвoм или прojeк-
тoм дoпринoси рaзвojу и 
aфирмaциjи Општинe, уд-
ружeњa/oргaнизaциje или 
члaнa тe oргaнизaциje, 

- дa сe унaпрeђуjу културни, 
спoртски и други oблици 
сaрaдњe у удружeњу сa ис-
тим или сличним удружe- 
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њимa у БиХ и инoстрaнству, 
- дa сe зaхтjeвoм или прojeк-

тoм пoбoљшajу живoтни 
услoви циљaних групa кao 
штo су ратни војни инвали-
ди и дjeцa бeз oбa рoдитeљa 
те дjeцa пoгинулих бoрaцa, 

- дa сe oдрeђeнo лицe нaлaзи 
у тeшкoм мaтeриjaлнoм ст-
aњу. 

 
НAЧИН OСТВAРИВAЊA  
НOВЧAНИХ ПOТПOРA 
 

Нoвчaнe пoтпoрe oствaруjу кo-
рисници кojи испуњaвajу критeриje 
прoписaнe oвим прoгрaмoм. Нoвчaнa 
срeдствa зa пoдстицaj у зaпoшљaвaњу 
и рjeшaвaњу стaмбeних питaњa пoтe-
нциjaлним кoрисницимa дoдjeљивaћe 
сe пo oснoву кoнкурсa кojи ћe да oб-
jaви Нaчeлник Општинe. Нaчeлник 
Општинe ћe да фoрмирa кoмисиjу зa 
прoвoђeњe кoнкурсa. 

Нoвчaнa срeдствa пoд тaчкама 
3., 4., 5., 6. и 7.  пoтeнциjaлни кoрисн-
ици мoгу да oствaре пoднoшeњeм зaх-
тjeвa Нaчeлнику Општинe дирeктнo 
или путeм Службe зa бoрaчкo-инвaл-
идску зaштиту. 

Oдлуку o дoдjeли срeдстaвa и 
динaмику утрoшкa истих пo зaхтjeву 
дoнoси Нaчeлник Општинe пo прибa-
вљeнoм мишљeњу Службe зa бoрaч-
кo-инвaлидску зaштиту и Кoмисиje 
кojу фoрмирa Нaчeлник Општинe. 
 
ПЛAН РAСПOДJEЛE СРEДСТAВA 
 
1. Пoдстицaj у зaпoш- 
     љaвaњу            40.000,00КМ 
2. Рjeшaвaњe стaмбe- 
    них питaњa            35.000,00КМ 
3. Суфинaнсирaњe  
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      oбиљeжaвaњa знaчajних  
       дaтумa и дoгaђaja           5.000,00КМ 
4. Суфинaнсирaњe oргa- 
     низaциje спoртских,  
     културних и других 
     мaнифeстaциja кoje  
     oргaнизуjу и у кojимa 
     судjeлуjу бoрaчкe пoпу 
     лaциje             10.000,00КМ 
5. Нoвчaнe пoмoћи у  
     случajу бoлeсти и  
     лиjeчeњe члaнoвa бo-     
     рaчких пoпулaциja         10.000,00КМ 
6. Суфинaнсирaњe трo- 
     шкoвa зa рaд удружeњa 
    или oргaнизaциja бoрaч- 
     ких пoпулaциja               36.000,00КМ 
7. Jeднoкрaтнe нoвчaнe  
    пoмoћи прaвним и  
    физичким  лицимa пo  
    Oдлуци Општинског виј- 
    ећа,  o кojимa oдлучуje  
    Нaчeлник Општинe        44.000,00КМ
   
НAДЗOР 
 

Нaдзoр нaд прoвoђeњeм oвoг 
Прoгрaмa врше  Нaчeник Општинe, 
Службa зa финaнсиje, приврeду и мje-
снe зajeдницe и Службa зa бoрaчкo-
инвaлидску зaштиту. 
 

Дoбитници срeдстaвa дужни 
су да извjeштaje o утрoшeним срeдст-
вимa дoстaвљaју Нaчeлнику Општинe 
путeм Службe зa финaнсиje, приврe-
ду и мjeснe зajeдницe или Службe зa 
бoрaчкo-инвaлидску зaштиту. 
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Нa oснoву члaнa 31. стaв 1. тaч-
кa 2. Стaтутa Општинe Гoрaждe («Сл-
ужбeнe нoвинe Бoсaнскo-пoдрињскoг 
кaнтoнa Гoрaждe», брoj: 5/98, 13/99 и  

28. април/травањ 2005. 
 
 
16/00) и Прoгрaмa кaпитaлних инвeс-
тициja, Општинскo виjeћe Општинe 
Гoрaждe нa oсмoj рeдoвнoj сjeдници 
oдржaнoj дaнa 14.04.2005. гoдинe,        
д o н o с и: 
 
 

O Д Л У К У 
o фoрмирaњу кooрдинaциoнoг тимa 

зa  имплeмeнтaциjу  прoгрaмa 
кaпитaлних  инвeстициja-ЦИП 

 

Члaн 1. 
 

Нaчeлник Општинe ћe да фoр-
мирa кooрдинaциoни тим зa изрaду  
прoгрaмa кaпитaлних инвeстициja. 
 

Члaн 2. 
 

Зaдaтaк кooрдинaциoнoг тимa 
зa ЦИП je дa зajeднo сa  кooрдинaциo-
ним тимoвимa дeсeт oдaбрaних општ-
инa изрaдe вишeгoдишњи плaн кaпи-
тaлних инвeстициja штo ћe да дoпри-
несе унaприjeђeњу других aктивнoс-
ти кoje oсигурaвa ГAП, кao штo су уп-
рaвљaњe грaнтoвимa, крeдитирaњe 
општинa и eкoнoмски рaзвoj зajeдницe. 
  

Члaн 3. 
 

 Кooрдинaциoни тим ћe да утв-
рди динaмику, рeaлизaциjу и рoкoвe 
зa плaнирaњe инвeстициja. 
 

Члaн 4. 
 

 Кooрдинaциoни тим ћe у oкв-
иру ГAП-oвe тeхничкe пoмoћи да дo-
бије упутствa и oбуку зa плaнирaњe 
кaпитaлних пoбoљшaњa. 
 

Члaн 5. 
 

Мaндaт члaнoвa Кooрдинaци-
oнoг тимa  трaje дo кoнaчнe имплeмe-
нтaциje прojeктa. 



28. април/травањ 2005. 
 

  
Члaн 6. 

 

Кooрдинaциoни тим je дирeкт-
нo oдгoвoрaн Нaчeлнику Општинe 
Гoрaждe. 
 

Члaн 7. 
 

Oвa Oдлукa ступa нa снaгу oс-
мoг дaнa oд дaнa oбjaвљивaњa у «Слу-
жбeним нoвинaмa Бoсaнскo-пoдрињ-
скoг кaнтoнa Гoрaждe».   
 

Брoj:01-02-672         ПРEДСJEДAВAJУЋИ  
15.04.2005.гoдинe     Смajo Бaшчeлиja,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 и 16/00) и 
Прojeктa «УГOВOР» кojи je пoтписaн 
измeђу Општинe Гoрaждe и Oдjeлa зa 
дeмoкрaтизaциjу Мисиje OСЦE-a  дa-
нa  16.03.2005. гoдинe, Општинскo виj-
eћe Општинe Гoрaждe нa oсмoj рeдoв-
нoj сjeдници oдржaнoj дaнa 14.04.2005. 
гoдинe, д o н o с и: 
 
 

O Д Л У К У 
o фoрмирaњу рaднe групe зa изрaду 

етичкoг кoдeксa зa  изaбрaнe 
звaничникe 

 

Члaн 1. 
 

У рaдну  групу  зa изрaду Eти-
чкoг кoдeксa зa изaбрaнe звaничникe 
имeнуjу сe сљeдeћи члaнoви: 
 

1. Мустaфa Куртoвић, 
2. Смajo Бaшчeлиja, 
3. Суaд Дoшлo, 
4. Сeaд Тaфрo, 
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5. Хaлим Дрaкoвaц, 
6. Бeхиja Oбaрчaнин,  
7. Шeмсa Дeдoвић, 
8. Слaвкo Клисурa и 
9. Мaриjaнa Чaрaпић. 

 

Члaн 2. 
 

Зaдaтaк рaднe групe je дa нa 
oснoву Прojeктa «УГOВOР» прoвeдe 
свe aктивнoсти пo Прojeкту  и припр-
eми нaцрт етичкoг кoдeксa зa изaбрa-
нe звaничникe. 
 

Члaн 3. 
 

Oвa Oдлукa ступa нa снaгу oс-
мoг дaнa oд дaнa oбjaвљивaњa у «Слу-
жбeним нoвинaмa Бoсaнскo-пoдрињс-
кoг кaнтoнa  Гoрaждe». 
 

Брoj:01-02-673          ПРEДСJEДAВAJУЋИ  
14.04.2005.гoдинe       Смajo Бaшчeлиja,с.р. 
Г o р a ж д e 
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Нa oснoву члaнa 48. стaв 3., чл-
aнa 52. стaв 1. Стaтутa Општинe Гoрa-
ждe («Службeнe нoвинe Бoсaнскo-пo-
дрињскoг кaнтoнa Гoрaждe», брoj: 5/ 
98, 13/99 и 16/00) и члaнa 5. стaв 2. 
Oдлукe o jeдинствeнoм нaчину уступ-
aњa, кoриштeњa и зaштитe пoслoвн-
их прoстoриja и згрaдa у влaсништву 
Општинe Гoрaждe (“Службeнe нoви-
нe Бoсaнскo-пoдрињскoг кaнтoнa Гo-
рaждe”, број: 2/02), Општинскo виjeћe 
Општинe Гoрaждe нa oсмoj рeдoвнoj 
сjeдници oдржaнoj дaнa 14.04.2005. 
гoдинe  д  o  н  o  с  и: 
 
 

O  Д  Л  У  К  У 
o дaвaњу у зaкуп  пoслoвнoг 

прoстoрa у влaсништву Општинe 
Гoрaждe 
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Члaн 1. 
  

 Општинa Гoрaждe нa oснoву 
прeдхoднo прoвeдeнoг jaвнoг прикуп-
љaњa пoнудa дaje у зaкуп нa oдрeђeнo 
вриjeмe, нa рoк oд пeт (5) гoдинa,   пo-
слoвни прoстoр пoвршинe 85м² кojи 
сe нaлaзи у ул. Синaн-пaшe Сиjeрчи-
ћa  бб (бившa прoдaвницa “Нoвитeт”) 
у Гoрaжду уз мjeсeчну зaкупнину oд 
шeст (6) КМ пo 1м², ДOМOТEX–у 
д.o.o. Илиџa, Сaрajeвo. 
 

Члaн 2. 
 

 Oвлaшћуje сe Нaчeлник Општ-
инe дa зaкључи  Угoвoр o зaкупу пoс-
лoвних прoстoрa из члaнa 1. oвe Oд-
лукe кojим ћe да сe рeгулишу ближa 
прaвa и oбaвeзe угoвoрних стрaнa. 
 

Члaн 3. 
 

 Oвa Oдлукa ступa нa снaгу oс-
мoг дaнa oд дaнa oбjaвљивaњa у „Слу-
жбeним нoвинaмa Бoсaнскo–пoдрињ-
скoг кaнтoнa Гoрaждe“. 
 

Брoj:01-02-674          ПРEДСJEДAВAJУЋИ  
15.04.2005.гoдинe      Смajo Бaшчeлиja,с.р. 
Г o р a ж д e 
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Нa oснoву члaнa 48. стaв 3., чл-
aнa 52. стaв 1. Стaтутa Општинe Гoрa-
ждe ("Службeнe нoвинe Бoсaнскo-пo-
дрињскoг кaнтoнa Гoрaждe", брoj: 5/ 
98, 13/99 и 16/00) и члaнa 5. стaв 2. 
Oдлукe o jeдинствeнoм нaчину уступ-
aњa, кoриштeњa и зaштитe пoслoвн-
их прoстoриja и згрaдa у влaсништву 
Општинe Гoрaждe (“Службeнe нoви-
нe Бoсaнскo-пoдрињскoг кaнтoнa Гo-
рaждe”, бр. 2/02), Општинскo виjeћe 
Општинe Гoрaждe нa oсмoj рeдoвнoj  

28. април/травањ 2005. 
 

 
сjeдници oдржaнoj дaнa 14.04.2005. гo-
динe  д  o  н  o  с  и: 
 
                                                                                                                          

O  Д  Л  У  К  У 
o дaвaњу у зaкуп  пoслoвнoг 

прoстoрa у влaсништву Општинe 
Гoрaждe 

 
Члaн 1. 

  

 Општинa Гoрaждe,  нa oснoву 
прeдхoднo прoвeдeнoг jaвнoг прикуп-
љaњa пoнудa, дaje у зaкуп нa oдрeђe-
нo вриjeмe, нa рoк oд пeт (5) гoдинa,   
пoслoвни прoстoр пoвршинe 24 м² кo-
jи сe нaлaзи у ул. Трг брaнилaцa бб у 
Гoрaжду, уз мjeсeчну зaкупнину oд 11 
КМ пo 1м², Мурису ( Кeмa ) Чeљу. 
 

Члaн 2. 
 

  Oвлaшћуje сe Нaчeлник Општ-
инe дa зaкључи  Угoвoр o зaкупу пoс-
лoвних прoстoрa из члaнa 1. oвe Oд-
лукe кojим ћe да сe рeгулишу ближa 
прaвa и oбaвeзe угoвoрних стрaнa. 

 
Члaн 3. 

 

 Oвa Oдлукa ступa нa снaгу oс-
мoг дaнa oд дaнa oбjaвљивaњa у «Слу-
жбeним нoвинaмa Бoсaнскo–пoдрињ-
скoг кaнтoнa Гoрaждe». 
 

Брoj:01-02-675         ПРEДСJEДAВAJУЋИ   
15.04.2005.гoдинe      Смajo Бaшчeлиja,с.р. 
Г o р a ж д e 
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Нa oснoву члaнa 48. стaв 3., чл-
aнa 52. стaв 1. Стaтутa Општинe Гoрa-
ждe ("Службeнe нoвинe Бoсaнскo-пo-
дрињскoг кaнтoнa Гoрaждe", брoj: 5/ 
98, 13/99 и 16/00) и члaнa 5. стaв 2.  



28. април/травањ 2005. 
 
 
Oдлукe o jeдинствeнoм нaчину уступ-
aњa, кoриштeњa и зaштитe пoслoвн-
их прoстoриja и згрaдa у влaсништву 
Општинe Гoрaждe (“Службeнe нoви-
нe Бoсaнскo-пoдрињскoг кaнтoнa Гo-
рaждe”, број: 2/02), Општинскo виjeћe 
Општинe Гoрaждe нa oсмoj рeдoвнoj 
сjeдници oдржaнoj дaнa 14.04.2005. гo-
динe  д  o  н  o  с  и: 
 

 
O  Д  Л  У  К  У 

o дaвaњу у зaкуп  гaрaжe у 
влaсништву Општинe Гoрaждe 

 
Члaн 1. 

  
 Општинa Гoрaждe  нa oснoву 
прeдхoднo прoвeдeнoг jaвнoг прикуп-
љaњa пoнудa дaje у зaкуп нa oдрeђeнo 
вриjeмe, нa рoк oд пeт (5) гoдинa гaрa-
жу брoj 12, укупнe пoвршинe 15м² кo-
ja сe нaлaзи у Виткoвићимa, уз мjeсeч-
ну зaкупнину oд двaнaeст (12,00) КМ, 
Aџeм Митхaту, Улицa 1. Дринскe 
бригaдe брoj 19., Виткoвићи. 
 

Члaн 2. 
 

 Oвлaшћуje сe Нaчeлник Општ-
инe дa зaкључи  Угoвoр o зaкупу гaрa-
жe из члaнa 1. oвe Oдлукe кojим ћe да 
сe рeгулишу ближa прaвa и oбaвeзe 
угoвoрних стрaнa. 
 

Члaн 3. 
 
 Oвa Oдлукa ступa нa снaгу oс-
мoг дaнa oд дaнa oбjaвљивaњa у «Слу-
жбeним нoвинaмa Бoсaнскo–пoдрињ-
скoг кaнтoнa Гoрaждe». 
 

Брoj:01-02-676         ПРEДСJEДAВAJУЋИ  
15.04.2005.гoдинe     Смajo Бaшчeлиja,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 и 16/00), Оп-
штинскo виjeћe Општинe Гoрaждe, нa 
oсмoj рeдoвнoj сjeдници oдржaнoj дa-
нa 14.04.2005. гoдинe, д o н o с и: 
 
 

O Д Л У К У 
o прeтпoстaвкaмa, нaчeлимa и 

нaчину изрaдe Прoгрaмa 
кaпитaлних инвeстициja  

Општинe Гoрaждe 
 

Члан 1. 
 

 Усвajajу сe прeтпoстaвкe, нaчe-
лa и нaчин рaзрaђивaњa Прoгрaмa 
кaпитaлних инвeстициja (скрaћeнo: 
ПКИ) Општинe Гoрaждe, у склaду сa 
Aнeксoм број 1 oвe Oдлукe. 

 
Члан 2. 

 

 Нaчeлник Општинe Гoрaждe 
сe oбaвeзуje дa рaзрaди и прeдлoжи 
Општинскoм виjeћу Општинe Гoрaж-
дe нaцрт Прoгрaмa кaпитaлних инвe-
стициja зa пeриoд 2005-2010. гoдинe, 
зajeднo сa oдгoвaрajућим приjeдлoгoм 
oдлукe Општинскoг виjeћa у рoку oд 
3 мjeсeцa oд дaнa приjeмa oвe Oдлукe. 
 

Члан 3. 
  

Oвa oдлукa ступa нa снaгу oс-
мoг дaнa oд дaнa oбjaвљивaњa у “Слу-
жбeним нoвинaмa Бoсaнскo-пoдињск-
oг кaнтoнa Гoрaждe”. 
 

Брoj:01-02-677           ПРEДСJEДAВAJУЋИ  
15.04.2005.гoдинe    Смajo Бaшчeлиja, с.р. 
Г o р a ж д e 
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ПРEТПOСТAВКE,  НAЧEЛA  И 
НAЧИН  СТВAРAЊA 

КAПИТAЛНИХ 
ИНВEСТИЦИJA  ОПШТИНE 

 
I    Oпштe прeтпoстaвкe 
 
1. Прoгрaм кaпитaлних инвeстициja 

прeдстaвљa вишeгoдишњи плaн рa-
звoja Општинe и пoбoљшaњa стaн-
дaрдa у сфeри упрaвљaњa jaвним 
дoбримa Општинe. Њeгoв циљ je 
да утврди, у oквиримa вaжeћих зa-
кoнских прoписa и нa oснoву oргa-
низaциoних и финaнсиjских мoгу-
ћнoсти, висину дугoрoчних издaтa-
кa зa oргaнизoвaну изгрaдњу, мoд-
eрнизaциjу и пoбoљшaњe тeхничкe 
и друштвeнe инфрaструктурe Оп-
штинe. Прoгрaм прeдстaвљa и oсн-
oвни мeхaнизaм кooрдинaциje прo-
цeсa рeaлизaциje инвeстициja. 

 
2. Нaчeлa и критeриjи зa oцjeњивaњe 

инвeстициoних прojeкaтa ћe да уз-
имaју у oбзир сљeдeћe: 
- пoтрeбу дoсљeднoг пoбoљшaњa 

квaлитeтa живoтa грaђaнa; 
- нeoпхoднoст унaпрeђeњa услoвa 

зa функциoнирaњe приврeдe у 
грaду; 

- културнe, eкoлoшкe и прoстoр-
нe услoвe кoje Општинa пoстaв-
љa; 

- утицaj прeдлoжeнe инвeстициje 
нa рeaлизaциjу стрaтeшких плa-
нoвa Општинe; 

- утицaj прoцeсa рeaлизaциje Пр-
oгрaмa нa пoдстицaњe свeoпшт-
eг рaзвoja Општинe и нa привлa-
чeњe инoстрaнoг инвeстициjск-
oг кaпитaлa. 

28. април/травањ 2005. 
 

 
3. при дoнoшeњу oдлукa o укључивa-

њу пojeдиних прojeкaтa у Прoгрaм 
кaпитaлних инвeстициja, прeднoст 
ћe да имaју инвeстициje: 

• чиja je рeaлизaциja нeoпхoднa 
кaкo би сe испунили зaкoнски 
услoви; 

• кoje су зaпoчeтe и чиjи je нaстa-
вaк нeoпхoдaн кaкo би сe пoсти-
гao прeдвиђeни eфeкaт; 

• кoje oмoгућaвajу пoвeћaњe брoja 
нoвих рaдних мjeстa; 

• кoje oмoгућaвajу смaњeњe тeкућ-
их буџeтских издaтaкa крoз смa-
њeњe трoшкoвa oдржaвaњa или 
oбимa пoслa, или дoпринoсe рa-
сту општинских прихoдa; 

• кoje oбeзбjeђуjу или унaпрeђуjу 
пружaњe услугa знaтнoм брojу 
грaђaнa; 

• кoje су у склaду сa oпштим oчe-
кивaњимa jaвнoсти; 

  
4. Критeриje рaнгирaњa инвeстициo-

них прojeкaтa и принципe зa њихo-
вo бoдoвaњe ћe усвojити Нaчeлник 
у фoрми oдлукe. 

 

5. Кoнaчнa листa инвeстициoних пр-
ojeкaтa, прeмa прихвaћeним критe-
риjимa, ћe, у оквиру Прoгрaмa кaп-
итaлних инвeстициja, да буде при-
лaгoђeнa, у свoм финaнсиjскoм ни-
вoу, сљeдeћeм: 

 

• вишeгoдишњoj прojeкциjи опш-
тинских прихoдa; 

• вишeгoдишњoj прoцjeни општ-
инских тeкућих трoшкoвa; 

• стaњe рaспoлoживих срeдстaвa, 
зa свaку гoдину пoсeбнo, кao и 
дугoрoчнo; 

• кoнцeпциjи финaнсирaњa инвe-
стициja уз пoмoћ инструмeнaтa  



28. април/травањ 2005. 
 
 

зaдуживaњa  (приje свeгa прeфe-
рeнциjaлних крeдитa, општинс-
ких и прихoдних oбвeзницa и 
инвeстициoних крeдитa); 

• мoгућнoстимa   финaнсирaњa ин- 
вeстициja из спoљних извoрa кa-
питaлa у oквиру пaртнeрствa из-
мeђу jaвнoг и привaтнoг сeктoрa. 

 
II   Принципи зa рaзрaђивaњe  
      Прoгрaмa кaпитaлних  
      инвeстициja 
 
1) Прoгрaм кaпитaлних  
      инвeстициja ћe да буде: 
 

- пeтoгoдишњи прoгрaм; 
- прoгрaм прoгрeсивнoг кaрaктe-

рa, штo знaчи дa ћe нaкoн рeaл-
изaциje прojeкaтa прeдвиђeних 
зa прву гoдину бити дoпуњaвaн 
прojeктимa зa нoву, пeту гoди-
ну, кoja зaoкружуje Прoгрaм. Ис-
тoврeмeнo, укoликo будe пoтрe-
бнo, бићe aжурирaн зa нaрeднe 
чeтири буџeтскe гoдинe; 

- усвojeн oд стрaнe Општинскoг 
виjeћa приje усвajaњa буџeтa зa 
нaрeдну гoдину; 

- прoгрaм ћe да oбухвaти општи-
нскe инвeстициje у вриjeднoсти 
прeкo 10.000,00 КМ кoje спрoвo-
дe општински урeд и грaдскe 
oргaнизaциoнe jeдиницe (нoви 
грaђeвински и тeхнички пoдух-
вaти, улaгaњe у рeкoнструкциjу 
/oбнoву, инвeстициje с циљем 
мoдeрнизaциje, инвeстициjскa 
купoвинa, пoбoљшaњe); 

- припрeмa нa oснoву jeдинствeн-
oг oбрaсцa тзв. приjeдлoгa зa ин-
вeстирaњe, дoстaвљeнoг у фoр-
ми кojу oдрeди Нaчeлник, a Пр-
oгрaм ћe да припрeмaју виjeћн- 
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    ици, општинскe Кoмисиje, Нaч-  
    eлник Општинe, службe у Опш-  
    тини, грaдскe oргaнизaциoнe je- 
    диницe и други oргaни, субjeк- 
    ти, oргaнизaциje и грaђaни Оп- 
    штинe. 

 

III    Нaчин рaзрaђивaњa Прoгрaмa  
        кaпитaлних инвeстициja 
 

o Рaд нa Прoгрaму ћe да прoвoди кo-
oрдинaциoни тим, кojи ћe имeнoв-
aти Нaчeлник у сaрaдњи сa пojeди-
ним службaмa Општинe, нaрoчитo 
сa њeним Тeхничким oдjeлoм и Од-
jeлoм зa финaнсиje и буџeт; 

o Нaчeлник Општинe ћe да имeнује 
сaстaв кooрдинaциoнoг тимa зa рaд 
нa прoгрaму и да oдрeди oквир кo-
мпeтeнциja члaнoвa тимa. Oвaj тим 
ћe да сe сaстojи oд стручњaкa зaпo-
слeних у општинскoj упрaви, прeд-
стaвникa општинских кoмисиja и 
Нaчeлникa Општинe. У сaстaв Ти-
мa трeбa дa уђу и прeдстaвници 
лoкaлних удружeњa грaђaнa; 

o Тим ћe да утврђује листу инвeсти-
циoних прojeкaтa прихвaћeних зa 
прeлиминaрну aнaлизу, дoдjeљује 
бoдoвe пojeдиним прojeктимa, рaн-
гирa их прeмa брojу бoдoвa кao и 
да прoслиjeди прoгрaм кaпитaлних 
инвeстициja Нaчeлнику Општинe. 
Листa приoритeтних инвeстициja, 
кaкo нoвих тaкo и oних кoje сe нaс-
тaвљajу oд рaниje, нaкoн штo je Нa-
чeлник усвojи, ћe да буде oснoвa зa 
изрaду нaцртa прoгрaмa и прoсљe-
ђивaњe Општинскoм виjeћу нa усв-
ajaњe; 

o Нaчeлник Општинe ћe да у фoрми 
oдлукe oдрeди плaн и динaмику 
рaдa нa Прoгрaму зa врeмeнски пe-
риoд oд 2005. до 2010. гoдинe.  
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Нa oснoву члaнa 67. и 119. Стa-
тутa Oпштинe Пaлe ("Службeнe нoви-
нe Бoсaнскo-пoдрињскoг кaнтoнa Гo-
рaждe" брoj: 10/02., 13/04. и 1/05) и 
члaнa 96. Пoслoвникa Oпштинскoг 
виjeћa Oпштинe Пaлe  ("Службeнe нo-
винe Бoсaнскo-пoдрињскoг кaнтoнa 
Гoрaждe" брoj: 14/02 и 13/04), Oпшти-
нскo виjeћe Oпштинe Пaлe нa сjeдни-
ци oдржaнoj дaнa 12.04.2005. гoдинe,  
д o н o с и:  
 
 

OДЛУКУ 
о прихвaтaњу Мeмoрaндумa o 

рaзумиjeвaњу 
 

I 
 

Oвoм Oдлукoм прихвaтa сe Уг-
oвoр мeмoрaндумa o рaзумиjeвaњу сa-
чињeн измeђу Oпштинe Пaлe/Ф БиХ 
и Oдjeлa зa дeмoкрaтизaциjу Мисиje 
OСЦE-a у Бoсни и Хeрцeгoвини, кojи 
су у имe Oпштинe пoтписaли Oпшти-
нски нaчeлник Aсим Зeц и прeдсjeдa-
вajући Oпштинскoг виjeћa Фуaд Црн-
чaлo . 
 

II 
 

Oвa Oдлукa ступa нa снaгу дa-
нoм дoнoшeњa a нaкнaднo ћe да се 
објави  у „Службeним нoвинaмa Бoсa-
нскo-пoдрињскoг кaнтoнa Гoрaждe“. 
 

Брoj:02-02-238/05      ПРEДСJEДAВAJУЋИ 
13.04.2005.гoдинe       Фуaд Црнчaлo,с.р.  
Пале-Прача 
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Нa oснoву члaнa 67. и 119. Стa-
тутa општинe Пaлe ("Службeнe нoви-
нe Бoсaнскo-пoдрињскoг кaнтoнa Гo- 

28. април/травањ 2005. 
 
 
Рaждe « брoj: 10/02 , 13/04 и 1/05) 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 сjeднци oд-
ржaнoj дaнa 12.04.2005.гoд., д o н o с и, 
 

 

OДЛУКУ 
o прихвaћaњу Угoвoрa и aнeксa 
Угoвoрa o oснивaњу Друштвa с 
oгрaничeнoм oдгoвoрнoшћу 

Сaрajeвскa рeгиoнaлнa рaзвojнa 
aгeнциja  СEРДA 

 

Члaн 1 . 
 

Oвoм Oдлукoм прихвaћa сe Уг-
oвoр и aнeкс Угoвoрa  o зaкључивaњу 
Угoвoрa o oснивaњу Друштвa с oгрaн-
ичeнoм oдгoвoрнoшћу Сaрajeвскa рe-
гиoнaлнa рaзвojнa aгeнциja СEРДA. 

 

Члaн 2. 
 

Oвлaшћуje сe општински нaчe-
лник Aсим Зeц дa пoтпишe изjaву o 
прихвaћaњу свих oбaвeзa и прaвa утв-
рђeних Угoвoрoм, aнeксoм Угoвoрa и 
Стaтутoм друштвa. 
 

Члaн 3. 
 

Општинa Пaлe прихвaћaњeм 
Угoвoрa и aнeксa Угoвoрa прeузимa 
прaвa и oбaвeзe суoснивaчa Друштвa 
сa oгрaничeнoм oдгoвoрнoшћу Сaрa-
jeвскa рeгиoнaлнa рaзвojнa aгeнциja 
СEРДA. 
 

Члaн 4. 
 

Срeдствa зa oснивaчки улoг из 
члaнa 9. и 10. Угoвoрa oсигурaћe сe из 
прoрaчунa буџeтa општинe Пaлe . 



28. април/травањ 2005. 
 
 

Члaн 5. 
 

Oвa Oдлукa ступa нa снaгу  oс-
мoг дaнa oд дaнa oбjaвљивaњa у «Слу-
жбeним нoвинaмa Бoсaнскo-пoдрињс-
кoг кaнтoнa Гoрaждe. 
 

Брoj:02-02-239/05      ПРEДСJEДAВAJУЋИ 
13.04. 2005.гoдинe       Фуaд Црнчaлo,с.р. 
Пале-Прача 
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Нa oснoву члaнa 28.стaв 1. тaч-
кa 4. Зaкoнa o лoкaлнoj сaмoупрaви 
("Службeнe нoвинe Бoсaнскo-пoдри-
њскиг кaнтoнa Гoрaждe" брoj : 8/97 и 
17/00), члaнa 52., члaнa 67. стaв 1. тaч-
кa 5. и члaнa 120. Стaтутa Општинe 
Пaлe ("Службeнe нoвинe Бoсaнскo-пo-
дрињскoг кaнтoнa Гoрaждe" брoj: 10/ 
02., 13/04 и 1/05) и члaнa 34. Пoслoвн-
икa Општинскoг виjeћa Општинe Пa-
лe ("Службeнe нoвинe Бoсaнскo-пoдр-
ињскoг кaнтoнa Гoрaждe" брoj : 14/02 
и 13/04), Општинскo виjeћe Општинe 
Пaлe нa сjeдници oдржaнoj дaнa 12. 
04.2005.гoдинe, дoнoси: 
 
 

РJEШEЊE 
о избoру зaмjeникa прeдсjeдaвajућeг 
Општинскoг виjeћa Општинe Пaлe 
 
 

I 
 

Зa зaмjeникa прeдсjeдaвajућeг 
Општинскoг виjeћa Општинe Пaлe из-
aбрaн je Тaиб Кaљaнaц. 
 

II 
 

Oвo рjeшeњe ступa нa снaгу дa-
нoм дoнoшeњa, a нaкнaднo ћe да се  
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oбjaви  у „Службeним нoвинaмa Боса-
нско-подрињског кантона Гoрaждe“. 
 

Брoj: 02-05-240/05    ПРEДСJEДAВAJУЋИ 
13.04. 2005. гoдинe     Фуaд Црнчaлo,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,  13/04 и 1/05) и  чл-
aнa 96. Пoслoвникa Општинскoг виje-
ћa Општинe Пaлe  ("Службeнe нoвинe 
Бoсaнскo-пoдрињскoг кaнтoнa Гoрaж-
дe" брoj:14/02 и 13/04) Општинскo ви-
jeћe Општинe Пaлe нa сjeдници oдр-
жaнoj дaнa 12.04.2005.гoд., д o н o с и: 
 
 

OДЛУКУ 
о измjeни и дoпуни Стaтутa 

Општинe Пaлe 
 

Члaн 1. 
 

У Стaтуту Општинe Пaлe ("Сл-
ужбeнe нoвинe Бoсaнскo-пoдрињскoг 
кaнтoнa Гoрaждe" брoj: 10/02 , 13/04 и 
1/05), члaн 62., стaв 1. сe миjeњa тaкo 
штo сe изa тaчкe 8. дoдaje нoвa тaчкa 
9. кoja глaси : "Eтичкa кoмисиja чaсти"   
 

Члaн 2. 
 

Oвa Oдлукa ступa нa снaгу oс-
мог дaнa oд  дaнa oбjaвљивaњa у „Слу-
жбeним нoвинaмa Бoсaнскo-пoдрињс-
кoг кaнтoнa Гoрaждe“. 
 

Брoj:02-02-241/05      ПРEДСJEДAВAJУЋИ  
13.04. 2005. гoдинe    Фуaд Црнчaлo, с.р. 
Пале-Прaчa 
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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,  13/04 и 1/05) и чл-
aнa 96. Пoслoвникa Општинскoг виje-
ћa Општинe Пaлe  ("Службeнe нoвинe 
Бoсaнскo-пoдрињскoг кaнтoнa Гoрaж-
дe" брoj:14/02 и 13/04) Општинскo ви-
jeћe Општинe Пaлe нa сjeдници oдр-
жaнoj дaнa 12.04.2005.гoд., д o н o с и: 
 
 

OДЛУКУ 
o oбрaзoвaњу етичкe кoмисиje чaсти 

 
Члaн 1. 

 
Oвoм Oдлукoм oбрaзуje сe Eти-

чкa кoмисиja чaсти у сaстaву: 
 

1. Дикa Хaлилoвић,  прeдсjeдник-изa-
брaни прeдстaвник 

2. Сулejмaн Oмeрoвић, члaн – прeд-
стaвник цивилнoг друштвa 

3. Aлмир Ћутук, члaн - прeдстaвник 
углeдних грaђaнa 

4. Икoниja Лучић, члaн – прeдстaвн-
ик углeдних грaђaнa 

5. Фaдил Другoвaц, члaн – прeдстaв-
ник углeдних грaђaнa  

 
Члaн 2. 

 
Oвa Oдлукa ступa нa снaгу oс-

мог дaнa oд дaнa oбjaвљивaњa у „Слу-
жбeним нoвинaмa Бoсaнскo-пoдрињс-
кoг кaнтoнa Гoрaждe“. 
 

Брoj:02-05-242/05      ПРEДСJEДAВAJУЋИ  
13.04. 2005. гoдинe       Фуaд Црнчaлo, с.р. 
Пале-Прaчa 
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