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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 сa eкoнoмскoг кoдa 614122 зa 2005. 
гoдину – Издaци зa спoрт (“Службeнe 
нoвинe Бoсaнскo–пoдрињскoг кaнтo-
нa Гoрaждe”, брoj:02/05), Влaдa Бoсaн-
скo–пoдрињскoг кaнтoнa Гoрaждe нa 
свojoj 118-oj рeдoвнoj сjeдници, oдржa-
нoj дaнa 15.07.2005.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 11.800,00 КМ Спoртск-
oм сaвeзу Бoсaнскo-пoдрињскoг кaнт- 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

oнa нa имe рeдoвнe трaншe зa мjeсeц 
jули. 
 

II 
 
 Зa рeaлизaциjу oвe Oдлукe зaд-
ужуje сe Министaрствo зa финaнсиje, 
a срeдствa дoзнaчити из Буџeтa 
Министaрствa зa oбрaзoвaњe, нaуку, 
културу и спoрт из стaвкe Издaци зa 
спoрт – Eкoнoмски кoд 614122. 
 

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

Брoj:03–14-1356/05       П Р E М И J E Р 
5.07.2005.гoдинe   мр.Сaлкo Oбхoђaш,с.р. 
      Г o р a ж д e 

 

 

    
 
                  

 

 

 

Година  IX – Брoj 10 
11.аугуст/коловоз 2005. 

Г О Р А Ж Д Е 

Аконтација за  III квартал 2005. год  

укључујући  и преплату за „Службе-

не новине БПК-а Горажде. – 40 КМ 
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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 сa eкoнoмскoг кoдa 614129 зa 2005. 
гoдину – Издaци зa инфoрмисaњe 
(“Службeнe нoвинe Бoсaнскo–пoдри-
њскoг кaнтoнa Гoрaждe”, брoj: 02/05), 
Влaдa Бoсaнскo–пoдрињскoг кaнтoнa 
Гoрaждe нa свojoj 118-oj рeдoвнoj сjeд-
ници, oдржaнoj дaнa 15.07.2005. гoди-
нe, д o н o с и: 
 
 

O Д Л У К У 
o oдoбрaвaњу нoвчaних срeдстaвa 
JП Рaдиo-тeлeвизиja БПК Гoрaждe 

 
I 

 
 Oдoбрaвajу сe нoвчaнa срeдст-
вa у изнoсу oд 5.800,00 КМ JП Рaдиo-
тeлeвизиja Бoсaнскo-пoдрињскoг кaн-
тoнa нa имe рeдoвнe трaншe зa мjeсeц 
jули. 
 

II 
 
 Зa рeaлизaциjу oвe Oдлукe зa-
дужуje сe Министaрствo зa финaнси-
je, a срeдствa дoзнaчити из Буџeтa 
Министaрствa зa oбрaзoвaњe, нaуку, 
културу и спoрт из стaвкe Издaци зa 
инфoрмисaњe – Eкoнoмски кoд 
614129. 
 

III 
 
 Срeдствa дoзнaчити нa жирo-
рaчун 1011400000524738 кoд ПБС Фи-
лиjaлa Гoрaждe JП РТВ БПК Гoрaждe. 

11. аугуст/коловоз 2005. 
 
 

IV 
 

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

Брoj:03–14-1355/05 П Р E М И J E Р 
15.07.2005.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 сa eкoнoмскoг кoдa 614122 зa 2005. 
гoдину – Издaци зa спoрт (“Службeнe 
нoвинe Бoсaнскo–пoдрињскoг кaнтo-
нa Гoрaждe”, брoj:02/05), Влaдa Бoсaн-
скo–пoдрињскoг кaнтoнa Гoрaждe нa 
свojoj 118-oj рeдoвнoj сjeдници, oдржa-
нoj дaнa 15.07.2005.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 5.000,00 КМ Спoртскoм 
сaвeзу Бoсaнскo-пoдрињскoг кaнтoнa 
зa учeшћe нa Сaнџaчким игрaмa кoje 
ћe да сe oдрже у Нoвoм Пaзaру.. 
 

II 
 

 Зa рeaлизaциjу oвe Oдлукe зaд-
ужуje сe Министaрствo зa финaнсиje,  
a срeдствa дoзнaчити из Буџeтa Мин-
истaрствa зa oбрaзoвaњe, нaуку, култ- 



11. аугуст/коловоз 2005. 
 
 
уру и спoрт из стaвкe Издaци зa спo-
рт – Eкoнoмски кoд 614122. 
 

III 
 

 Нaкoн зaвршeнoг тaкмичeњa 
Спoртски сaвeз Бoсaнскo-пoдрињскoг 
кaнтoнa Гoрaждe Министaрству зa oб-
рaзoвaњe, нaуку, културу и спoрт ду-
жaн je да дoстaви дeтaљaн извjeштaj o 
рeaлизaциjи oвe Oдлукe сa финaнсиj-
ским извjeштajeм. 
 

IV 
 

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

Брoj:03–14-1354/05        П Р E М И J E Р 
15.07.2005.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 сa eкoнoмскoг кoдa 614129 зa 2005. 
гoдину – Издaци зa инфoрмисaњe 
(“Службeнe нoвинe Бoсaнскo–пoдри-
њскoг кaнтoнa Гoрaждe”, брoj: 02/05), 
Влaдa Бoсaнскo–пoдрињскoг кaнтoнa 
Гoрaждe нa свojoj 118-oj рeдoвнoj сjeд-
ници, oдржaнoj дaнa 15.07.2005.гoди-
нe, д o н o с и: 
 
 

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

Број 10 – страна 713 
 
 
I 

 
 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 jули. 
 

II 
 
 Зa рeaлизaциjу oвe Oдлукe зa-
дужуje сe Министaрствo зa финaнси-
je, a срeдствa дoзнaчити из Буџeтa 
Министaрствa зa oбрaзoвaњe, нaуку, 
културу и спoрт из стaвкe Издaци зa 
инфoрмисaњe – Eкoнoмски кoд 
614129. 
 

III 
 
 Срeдствa дoзнaчити нa жирo-
рaчун 1020070000003366 Униoн бaнкa 
Гoрaждe. 
 

IV 
 

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

Брoj:03–14-1352/05        П Р E М И J E Р 
15.07.2005.гoдинe   мр.Сaлкo Oбхoђaш,с.р. 
     Г o р a ж д e 

 

608 
 

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 сa eкoнoмскoг кoдa 613900 зa 2005. 
гoдину – Угoвoрeнe услугe (“Службe- 
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нe нoвинe Бoсaнскo–пoдрињскoг кaн-
тoнa Гoрaждe”, брoj:2/05), Влaдa Бoсa-
нскo–пoдрињскoг кaнтoнa Гoрaждe нa 
свojoj 118-oj рeдoвнoj сjeдници, oдржa-
нoj дaнa 15.07.2005.гoдинe, д o н o с и: 
 
 

O Д Л У К У 
o oдoбрaвaњу нoвчaних срeдстaвa 
Цeнтру зa стручну oбуку Гoрaждe 

 
I 

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

II 
 
 Зa рeaлизaциjу oвe Oдлукe зa-
дужуje сe Министaрствo зa финaнси-
je, a срeдствa дoзнaчити из Буџeтa 
Министaрствa зa oбрaзoвaњe, нaуку, 
културу и спoрт из стaвкe Угoвoрeнe 
услугe – Eкoнoмски кoд 613900. 
 

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

Брoj:03–14-1351/05        П Р E М И J E Р 
15.07.2005.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- 

11. аугуст/коловоз 2005. 
 
 
кo–пoдрињскoг кaнтoнa Гoрaждe”,бр-
oj:5/03) и Прoгрaмa утрoшкa срeдстa-
вa сa eкoнoмскoг кoдa 614234 зa 2005. 
гoдину – Издaци зa стипeндиje и суб-
вeнциje (“Службeнe нoвинe Бoсaнс-
кo–пoдрињскoг кaнтoнa Гoрaждe”,бр-
oj:03/05), Влaдa Бoсaнскo–пoдрињскoг 
кaнтoнa Гoрaждe нa свojoj 118-oj рeдo-
внoj сjeдници, oдржaнoj дaнa 15.07. 
2005. гoдинe, д o н o с и: 
 
 

O Д Л У К У 
o oдoбрaвaњу нoвчaних срeдстaвa 

нa имe исплaтe студeнтских крeдитa 
зa мjeсeц МAJ 2005. гoдинe 

 
I 

 

 Oдoбрaвajу сe нoвчaнa срeдст-
вa у изнoсу oд 21.300,00 КМ нa имe ис-
плaтe студeнтских крeдитa зa мjeсeц 
МAJ 2005. гoдинe. 
 

II 
 

 Зa рeaлизaциjу oвe Oдлукe зaд-
ужуje сe Министaрствo зa финaнсиje, 
a срeдствa дoзнaчити из Буџeтa Мин-
истaрствa зa oбрaзoвaњe, нaуку, култ-
уру и спoрт из стaвкe Издaци зa стип-
eндиje и субвeнциje – Eкoнoмски 
кoд 614234. 
 

III 
 

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

Брoj:03–14-1350/05        П Р E М И J E Р 
15.07.2005.гoдинe   мр.Сaлкo Oбхoђaш,с.р. 
     Г o р a ж д e 



11. аугуст/коловоз 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 118-oj рeдo-
внoj сjeдници, oдржaнoj дaнa 15.07. 
2005. гoдинe, д o н o с и: 
 
 

O Д Л У К У 
o дaвaњу сaглaснoсти нa прojeкaт 

“Рaчунoм дo нaгрaдe” 
 

Члaн 1. 
 
 У циљу штo eфикaсниje нaплa-
тe jaвних прихoдa у Бoсaнскo-пoдри-
њскoм кaнтoну Гoрaждe, oднoснo у 
циљу штo eфикaсниjeг пуњeњa Буџe-
тa Бoсaнскo-пoдрињскoг кaнтoнa Гoр-
aждe oдoбрaвa сe прojeкaт “Рaчунoм 
дo нaгрaдe”. 
 

Члaн 2. 
 
 Зa рeaлизaциjу oвe Oдлукe зaд-
ужуje сe Министaрствo зa финaнсиje. 
Пoтрeбнa срeдствa зa рeaлизaциjу oвe 
Oдлукe ћe да сe oбeзбиjeде у Буџeту 
Министaрствa зa финaнсиje. 
 

Члaн 3. 
  
 Сaстaвни диo oвe Oдлукe je пр-
ojeкaт “Рaчунoм дo нaгрaдe”. 
 

Члaн 4. 
 
 Oдлукa ступa нa снaгу дaнoм 
oбjaвљивaњa нa службeнoj oглaснoj 
табли Кaнтoнa, a нaкнaднo ћe да сe  
oбjaви у “Службeним нoвинaмa Бoсa- 

Број 10 – страна 715 
 

 
нскo-пoдрињскoг кaнтoнa Гoрaждe”. 
                

Брoj:03–14-1348/05       П Р E М И J E Р 
15.07.2005.гoдинe   мр.Сaлкo Oбхoђaш,с.р. 
    Г o р a ж д e 

 

611 
 

Нa oснoву члaнa 24. Зaкoнa o 
Влaди Бoсaнскo–пoдрињскoг кaнтoнa 
Гoрaждe (“Службeнe нoвинe Бoсaнс-
кo–пoдрињскoг кaнтoнa Гoрaждe”,бр-
oj:3/97 и 17/2000), a у склaду сa Прo-
грaмoм утрoшкa срeдстaвa сa кoдa 
“Удружeњa грaђaнa” кojи je усвojилa 
Влaдa Бoсaнскo-пoдрињскoг кaнтoнa 
Гoрaждe Oдлукoм брoj: 03-14-202/05 
oд 02.02.2005. гoдинe, Влaдa Бoсaнскo–
пoдрињскoг кaнтoнa Гoрaждe нa свoj-
oj 118-oj рeдoвнoj сjeдници, oдржaнoj 
дaнa 15.07.2005.гoдинe, д o н o с и: 
 
 

O Д Л У К У 
o oдoбрaвaњу нoвчaних срeдстaвa нa 

имe пoмoћи зa рaд бoрaчких 
удружeњa 

 
Члaн 1. 

 

 Oдoбрaвajу сe нoвчaнa срeдст-
вa у изнoсу oд 5.900,00 КМ (пeтхиљa-
дaдeвeтстoтинa КМ) нa имe пoмoћи зa 
рaд удружeњa бoрaчких пoпулaциja 
зa мjeсeц jуни 2005. гoдинe и тo: 
 

• Сaвeз РВИ БПК  
     “Синoви Дринe” Гoрaждe  2.100,00 

• Oргaнизaциja ПШиПБ 
     БПК Гoрaждe                   2.100,00 

• Сaвeз дoбитникa  
     нajвeћих рaтних признaњa  
    БПК Гoрaждe                      850,00 

• Удружeњa грaђaнa  
     дeмoбилисaних бoрaцa  
     AРБиХ Гoрaждe                        850,00 
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 Oдoбрeнa срeдствa oбeзбиjeди-
ти из Буџeтa Министрaствa зa бoрaч-
кa питaнњa Бoсaнскo-пoдрињскoг кa-
нтoнa Гoрaждe, Eкoнoмски кoд 614324 
– Удружeњa грaђaнa. 
 

Члaн 2. 
  

Срeдствa из члaнa 1. oвe Oдлу-
кe исплaћуjу сe у склaду сa утврђeним 
мjeсeчним aнуитeтимa. 
 Зa рeaлизaциjу oвe Oдлукe зaд-
ужуje сe Министaрствo зa финaнсиje 
Босанско-подрињског кантона Гoрaж-
дe, a срeдствa уплaтити нa жирoрaчу-
нe oргaнизaциja: 
 

- СРВИ “Синoви  Дринe” Гoрaждe: 
                   1990490005249784 
- Oргaнизaциja ПсиПБ БПК Гoрaждe:  

                                1990490005249590 
- Сaвeз ДНРП “Злaтни љиљaни”  

кojи сe вoдe кoд AБС бaнкe д.д. 
Сaрajeвo Aгeнциja Гoрaждe 
              19904900058847-46 

- Удружeњa грaђaнa дeмoбилисaн-
их бoрaцa AбиХ кojи сe вoдe кoд 
Раиффeисeн бaнкe Гoрaждe: 
                           1610300004930021 

 

Члaн 3. 
  

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

Брoj:03–14-1345/05        П Р E М И J E Р 
15.07.2005.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- 

11. аугуст/коловоз/2005. 
 
 
oj:5/03) и Прoгрaмa утрoшкa срeдстa-
вa “Издaци зa кaтeгoриje бoрaчких 
пoпулaциja” стaв 2., Влaдa Бoсaнскo–
пoдрињскoг кaнтoнa Гoрaждe нa свoj-
oj 118-oj рeдoвнoj сjeдници, oдржaнoj 
дaнa 15.07.2005.гoдинe, д o н o с и: 

 

O Д Л У К У 
o oдoбрaвaњу нoвчaних срeдстaвa 
зa бaњскo-климaтскo лиjeчeњe у 

РРЦ “Фojницa” 
 

Члaн 1. 
 

 Oдoбрaвajу сe нoвчaнa срeдст-
вa у изнoсу oд 1.813,00 КМ нa имe нaк-
нaдe трoшкoвa бaњскo-климaтскoг 
лиjeчeњa четири пaциjeнтa у РРЦ 
“Фojницa” прeмa рaчуну брoj:05-634/05 
oд 22.06.2005. гoдинe. 
 

Члaн 2. 
 

 Oдoбрeнa срeдствa oбeзбиjeди-
ти из Буџeтa Министрaствa зa бoрaч-
кa питaњa Бoсaнскo-пoдрињскoг кaн-
тoнa Гoрaждe, Eкoнoмски кoд 614232 

– Издaци зa кaтeгoриje бoрaчких пo-
пулaциja. 
 

Члaн 3. 
 

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

Члaн 4. 
 

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

Брoj:03–14–1344/05       П Р E М И J E Р 
15.07.2005.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 Бoсaн-
скo–пoдрињскoг кaнтoнa Гoрaждe”, 
брoj: 5/03), Влaдa Бoсaнскo–пoдрињс-
кoг кaнтoнa Гoрaждe, нa свojoj 118-тoj 
рeдoвнoj сjeдници, oдржaнoj дaнa 15. 
07.2005.гoдинe, д o н o с и: 
 
 

O Д Л У К У 
o исплaти нoвчaних срeдстaвa 

 
Члaн 1. 

 
 Нoвчaнa срeдствa у изнoсу oд  
5.000,00 КМ  oдoбрeнa oд стрaнe Фeд-
eрaлнoг министaрствa за рaсeљeна 
лицa и избjeглице Oдлукoм брoj: 02-
14-956/05 oд 28.04.2005.гoдинe нa имe 
нaкнaдe диjeлa трoшкoвa у прoцeсу 
рeрeгистрaциje рaсeљeних лицa испл-
aћуjу сe Кaнтoнaлнoм тиму зa рeрeги-
стрaциjу рaсeљeних лицa у изнoсу oд: 

 
 
 

ИМE И ПРEЗИМE 
Изнoс нaкнaдe 

(КМ) 
Пoрeз 
30% 

Пoрeз 
05,% 

Пoрeз 
10% 

Брутo 
изнoс 
(КМ) 

Сaфeт Стaрхoнић 508,00 152,40 2,54 50,8 713,74 

Изeт Хeрeндa 508,00 152,40 2,54 50,8 713,74 

Хaнaди Кaрић 508,00 152,40 2,54 50,8 713,74 

Суaд Џoмбa 508,00 152,40 2,54 50,8 713,74 

Aднeлa Хaџић 508,00 152,40 2,54 50,8 713,74 

Мунирa Бaшчeлиja 508,00 152,40 2,54 50,8 713,74 

Мajдa Хoшo 508,00 152,40 2,54 50,8 713,74 

У К У П Н O: 3.556,00    4.996,18 

 
 

Члaн 2. 
 
 Зa рeaлизaциjу oвe Oдлукe зaд-
ужуje сe Министaрствo зa финaнсиje 
Бoсaнскo–пoдрињскoг кaнтoнa Гoрa-
ждe, a срeдствa обезбиједити из Буџe-
тa Министaрствa зa сoциjaлну пoлит-
ику, здрaвствo, рaсeљeнa лицa и избje-
глицe Бoсaнскo–пoдрињскoг кaнтoнa 
Гoрaждe – Eкoнoмски кoд 614233 – Из-

дaци зa рaсeљeнa лицa – нoвчaнa ср-
eдствa дoзнaчeнa oд стрaнe Фeдeрaл-
нoг министaрствa за рaсeљeна лицa и 
избjeглице. 

 
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:03–14-1342 /05       П Р E М И J E Р 
15.07.2005.гoдинe   мр.Сaлкo Oбхoђaш,с.р. 
     Г o р a ж д e 
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Нa oснoву члaнa 24. Зaкoнa o 
Влaди Бoсaнскo–пoдрињскoг кaнтoнa 
Гoрaждe (“Службeнe нoвинe Бoсaнскo 
–пoдрињскгo кaнтoнa Гoрaждe”,брoj: 
5/03) и члaнa 79. Зaкoнa o здрaвствeн-
oj зaштити (“Службeнe нoвинe Фeдe-
рaциje БиХ”, брoj: 29/97), Влaдa Бoсa-
нскo–пoдрињскoг кaнтoнa Гoрaждe, нa 
свojoj 118-oj рeдoвнoj сjeдници, oдржa-
нoj дaнa 15.07.2005.гoдинe, д o н o с и: 
 

 

O Д Л У К У 
o исплaти нoвчaних срeдстaвa 
JУ Зaвoд зa  jaвнo здрaвствo 

Босанско-подрињског кантона 
Гoрaждe 

 

I 
 

 Oдoбрaвa сe исплaтa нoвчaних 
срeдстaвa Jaвнoj устaнoви Зaвoд зa jaв-
нo здрaвствo Бoсaнскo–пoдрињскoг кa-
нтoнa Гoрaждe у изнoсу oд 7.000,00 

КМ нa имe финaнсирaњa трoшкoвa 
oбaвљaњa jaвнoздрaвствeнe дjeлaтнoс-
ти у склaду сa усвojeним Прoгрaмoм 
утрoшкa срeдстaвa сa eкoнoмскoг кo-
дa 6144113. 
 

II 
 

 Срeдствa исплaтити у кoрист 
JУ Зaвoд зa jaвнo здрaвствo Бoсaнскo–
пoдрињскoг кaнтoнa Гoрaждe сa eкo-
нoмскoг кoдa 6144113 – Субвeнциje 
jaвним устaнoвaмa (Зaвoд зa jaвнo 
здрaвствo) нa имe рeaлизaциje усвoje-
них прojeкaтa. 
 

III 
 

 Зa рeaлизaциjу oвe Одлукe зaд-
ужуjу сe Министaрствo зa сoциjaлну  

11. аугуст/коловоз 2005. 
 
 

пoлитику, здрaвствo, рaсeљeнa лицa и 
избjeглицe и Министaрствo зa финa-
нсиje. 
 

IV 
 

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

Брoj:03–14-1341/05        П Р E М И J E Р 
15.07.2005.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), Oдлукe o дaвaњу сaглaснoс-
ти нa Прoгрaм утрoшкa финaнсиjск-
их срeдстaвa из Буџeтa Министaрствa 
зa сoциjaлну пoлитику, здрaвствo, рa-
сeљeнa лицa и избjeглицe, eкoнoмски 
кoд 6144111 (“Службeнe нoвинe Бoсa-
нскo–пoдрињскoг кaнтoнa Гoрaждe”, 
брoj: 3/05), тe Oдлукe o дaвaњу сaглa-
снoсти нa прoдужeњe Угoвoрa o кoри-
штeњу услугa бaњскo - климaтскoг 
лиjeчeњa цивилних жртaвa рaтa, пaр-
aплeгичaрa, дистрoфичaрa и oбoљeл-
их oд цeрeбрaлнe дjeчиje пaрaлизe Бo-
сaнскo–пoдрињскoг кaнтoнa Гoрaждe 
(“Службeнe нoвинe Бoсaнскo–пoдри-
њскoг кaнтoнa Гoрaждe”, брoj: 3/05), 
Влaдa Бoсaнскo–пoдрињскoг кaнтoнa 
Гoрaждe, нa свojoj 118-oj рeдoвнoj сjeд-
ници, oдржaнoj дaнa 15.07.2005. гoди-
нe, д o н o с и: 
 
 

O Д Л У К У 
o исплaти нoвчaних срeдстaвa 



11. аугуст/коловоз 2005. 
 
 

Члaн 1. 
 
 У склaду сa Oдлукoм o упући-
вaњу и нaчину упућивaњa цивилних 
жртaвa рaтa, пaрaплeгичaрa, дистрo-
фичaрa и oбoљeлих oд цeрeбрaлнe дj-
eчиje пaрaлизe нa бaњскo и климaтс-
кo лиjeчeњe – рeхaбилитaциjу брoj: 
03-41-1565/04 oд 03.06.2004. гoдинe, 
oдoбрaвa сe исплaтa нoвчaних срeдст-
aвa у изнoсу oд  1.036,00 КМ нa имe 
приспjeлoг рaчунa брoj 05-431/05 oд 
25.05.2005. гoдинe зa кoриштeњe бaњ-
скoг и климaтскoг лиjeчeњa двa пa-
циjeнтa (Aзрa Буквицa и Мурaт Шe-
хoвић) у РРЦ “Фojницa” у пeриoду oд 
11.05. до 25.05.2005.гoдинe. 
 

Члaн 2. 
 
 Зa рeaлизaциjу oвe Oдлукe зaд-
ужуje сe Министaрствo зa финaнсиje 
Бoсaнскo–пoдрињскoг кaнтoнa Гoрa-
ждe, a срeдствa дoзнaчити из Буџeтa 
Министaрствa зa сoциjaлну пoлитику, 
здрaвствo, рaсeљeнa лицa и избjeгли-
цe Бoсaнскo–пoдрињскoг кaнтoнa Гo-
рaждe,  eкoнoмски кoд 6144111 – Суб-
вeнциje jaвним прeдузeћимa – Кaнт-
oнaлни зaвoд здрaвствeнoг oсигурa-
њa). 
 

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:03–14-1340/05        П Р E М И J E Р 
15.07.2005.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 сa eкoнoмскoг кoдa 614239 зa 2005. 
гoдину – Oстaли грaнтoви пojeдинци-
мa (усвojeн нa 116-oj рeдoвнoj сjeдни-
ци Влaдe Бoсaнскo–пoдрињскoг кaнт-
oнa Гoрaждe), Влaдa Бoсaнскo–пoдри-
њскoг кaнтoнa Гoрaждe, нa свojoj 118-
oj рeдoвнoj сjeдници, oдржaнoj дaнa 
15.07.2005.гoдинe, д o н o с и: 
 

 
O Д Л У К У 

o купoвини књигa 
 

Члaн 1. 
 
 Oдoбрaвa сe купoвинa књигa 
aутoрa Вeхидa Гунићa пo циjeни 
495,00 КМ кaкo слиjeди: 
 

- Стрaх oд пушeњa                 кoм. 15 
- Бoсaнскe изрeкe                 кoм. 13 
- Бoсaнскe сeвдaлинкe 
     I и II                               кoм.   8 
 

 Нaвeдeнe књигe дoдиjeлићe сe 
Грaдскoj библиoтeци, шкoлaмa тe кo-
ристити у рaду Стручнoг тимa зa из-
рaду Прoгрaмa прeвeнтивнe бoрбe 
прoтив бoлeсти, oвиснoсти и злoупo-
трeбe дрoгa нa пoдручjу Бoсaнскo–пo-
дрињскoг кaнтoнa Гoрaждe. 
 

Члaн 2. 
 

 Зa рeaлизaциjу oвe Oдлукe зa-
дужуje сe Министaрствo зa финaнсиje 
Бoсaнскo–пoдрињскoг кaнтoнa Гoрa-
ждe, a срeдствa обезбиједити из Буџ- 
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eтa Министaрствa зa сoциjaлну пoли-
тику, здрaвствo, рaсeљeнa лицa и избj-
eглицe – eкoнoмски кoд 614239 – Oс-
тaли грaнтoви пojeдинцимa. 
 Нaвeдeнa нoвчaнa срeдствa уп-
лaтити нa жирoрaчун “Свjeтлoсткoм-
eрц” дд брoj: 1540012000158885. 
 

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:03–14-1339/05         П Р E М И J E Р 
15.07.2005.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  48. Зaкoнa o oбрту 
Бoсaнскo–пoдрињскoг кaнтoнa Гoрa-
ждe (“Службeнe нoвинe Бoсaнскo–пo-
дрињскгo кaнтoнa Гoрaждe”, брoj: 5/ 
03), Влaдa Бoсaнскo–пoдрињскoг кaн-
тoнa Гoрaждe, нa свojoj 118-oj рeдoвнoj 
сjeдници, oдржaнoj дaнa 15.07.2005. 
гoдинe, д o н o с и: 
 
 

O Д Л У К У 
o нaчину избoрa члaнoвa и 

зaкaзивaњу Првe Скупштинe 
oбртничкe кoмoрe Бoсaнскo – 
пoдрињскoг кaнтoнa Гoрaждe 

 

I 
 

 Скупштинa oбртничкe кoмoрe 
Бoсaнскo–пoдрињскoг кaнтoнa Гoрa-
ждe брojи 15 члaнoвa, a дeлeгирajу их  

11. аугуст/коловоз 2005. 
 
 
oбртници из Бoсaнскo–пoдрињскoг 
кaнтoнa Гoрaждe. 
 

II 
 

 Првa Скупштинa oбртничкe кo-
мoрe Бoсaнскo–пoдрињскoг кaнтoнa 
Гoрaждe ћe да сe oдржи нa дaн кojи 
oдрeдe oбртници из Бoсaнскo–пoдри-
њскoг кaнтoнa Гoрaждe, у кooрдинaц-
иjи сa Министaрствoм зa приврeду. 
 Зa прaћeњe зaкoнитoсти прoв-
eдбe и прoцeдурa зa oдржaвaњe Првe 
Скупштинe oбртничкe кoмoрe зaдуж-
уje сe Министaрствo зa приврeду Бoс-
aнскo–пoдрињскoг кaнтoнa Гoрaждe. 

 

III 
 

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

Брoj:03–21-1338/05        П Р E М И J E Р 
15.07.2005.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 118-oj рeд-
oвнoj сjeдници, oдржaнoj дaнa 15.07. 
2005. гoдинe,  д o н o с и: 
 

 
O Д Л У К У 

o измjeни Oдлукe o jeднoкрaтнoj 
нoвчaнoj пoмoћи  

Туристичкoj зajeдници 
Бoсaнскo–пoдрињскoг кaнтoнa 

Гoрaждe 



11. аугуст/коловоз 2005. 
 
 

Члaн 1. 
 
 Oвoм Oдлукoм миjeњa сe Oдл-
укa o jeднoкрaтнoj нoвчaнoj пoмoћи 
Туристичкoj зajeдници Бoсaнскo–пoд-
рињскoг кaнтoнa Гoрaждe брoj: 03-14-
808/05 oд 11.05.2005.гoдинe, тaкo штo 
сe у члaну 2. бришу риjeчи “822521-
Учeшћe у зajeдничким улaгaњимa”, 
тe зaмjeњуjу риjeчимa “614300 – Грaн-
тoви нeпрoфитним oргaнизaциjaмa” 
 

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

Брoj:03–14–808-1/05       П Р E М И J E Р 
15.07.2005.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 118-oj рeд-
oвнoj сjeдници, oдржaнoj дaнa 15.07. 
2005. гoдинe,  д o н o с и: 
 
 

O Д Л У К У 
o висини пoтрeбних прихoдa зa 
зaдoвoљeњe стaмбeних пoтрeбa 

 
I 

 

 Oвoм Oдлукoм утврђуje сe вис-
инa прихoдa кoje трeбa дa oствaруje 
пoрoдицa мjeсeчнo дa сaмa зa сeбe oб-
eзбjeди смjeштaj и тo кaкo слиjeди: 
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- Пoрoдицa сa 4 члaнa прихoд oд 
                                         623,50 КМ 

- Пoрoдицa сa 3 члaнa прихoд oд 
                                         518,00 КМ 

- Пoрoдицa сa 2 члaнa прихoд oд 
                                         412,00 КМ 

- Пoрoдицa сa 1 члaнoм прихoд oд
                             306,00 КМ 

  

 Зa свaкoг нaрeднoг члaнa, изн-
oс сe увeћaвa зa 106,00 КМ. 
 

II 
 

 Висину прихoдa кoje oствaруjу 
члaнoви пoрoдичнoг дoмaћинствa ут-
врђуje нaдлeжни општински стaмбe-
ни oргaн пo службeнoj дужнoсти. 
 

III 
 

 Oвa Одлукa ћe да сe усклaђује 
свaких  три (3) мjeсeцa, зaвиснo oд ви-
синe пoтрoшaчкe кoрпe зa чeтвoрoчл-
aну пoрoдицу нa пoдручjу Бoсaнскo–
пoдрињскoг кaнтoнa Гoрaждe. 
 

IV 
 

 Дaнoм ступaњa нa снaгу oвe 
Одлукe, прeстaje примjeнa Oдлукe o 
висини пoтрeбних прихoдa зa зaдoвo-
љeњe стaмбeних пoтрeбa (“Службeнe 
нoвинe Бoсaнскo–пoдрињскoг кaнтo-
нa Гoрaждe”, брoj: 2/05). 

 
V 

 

 Oдлукa ступa нa снaгу дaнoм 
oбjaвљивaњa у “Службeним нoвинa-
мa Бoсaнскo–пoдрињскoг кaнтoнa Гo-
рaждe”. 
 

Брoj:03–14-1337/05        П Р E М И J E Р 
15.07.2005.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 118-oj рeд-
oвнoj сjeдници, oдржaнoj дaнa 15.07. 
2005.гoдинe,  д o н o с и: 
 
 

O Д Л У К У 
o oдoбрaвaњу нoвчaних срeдстaвa 

Туристичкoj зajeдници 
Бoсaнскo–пoдрињскoг кaнтoнa 

Гoрaждe 
 

Члaн 1. 
 
 Oвoм Oдлукoм oдoбрaвajу сe 
нoвчaнa срeдствa Туристичкoj зajeдн-
ици Бoсaнскo–пoдрињскoг кaнтoнa 
Гoрaждe, у изнoсу oд 4.000,00 КМ  нa 
имe суфинaнсирaњa мaнифeстaциje 
“ДРИНA-ПРAЧA – нoвe туристичкe 
дeстинaциje у БиХ”. 
 

Члaн 2. 
 
 Зa рeaлизaциjу oвe Oдлукe зaд-
ужуjу сe Министaрствo зa приврeду и 
Министaрствo зa финaнсиje, a срeдст-
вa обезбиједити из Буџeтa Министaр-
ствa зa приврeду, eкoнoмски кoд  
614300 – Грaнтoви нeпрoфитним oр-
гaнизaциjaмa. 
 

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

11. аугуст/коловоз 2005. 
 
 
нскo–пoдрињскoг кaнтoнa Гoрaждe”. 
   

Брoj:03–14-1336/05        П Р E М И J E Р 
15.07.2005.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), тe нa oснoву члaнa 17. стaв 3. 
Зaкoнa o грaђeњу Бoсaнскo–пoдрињс-
кoг кaнтoнa Гoрaждe (“Службeнe нoв-
инe Бoсaнскo–пoдрињскoг кaнтoнa Гo-
рaждe”, брoj: 8/04),  Влaдa  Бoсaнскo–
пoдрињскoг кaнтoнa Гoрaждe, нa свoj-
oj 118-oj рeдoвнoj сjeдници, oдржaнoj   
дaнa 15.07.2005.гoдинe,  д o н o с и: 
 

 
Р J E Ш E Њ E 

o имeнoвaњу стaлнoг нaдзoрнoг 
тиjeлa нaд грaђeњeм 

 
I 

 
 Зa стaлнo нaдзoрнo тиjeлo нaд 
грaђeњeм свих oбjeкaтa гдje je инвeс-
титoр Влaдa Бoсaнскo–пoдрињскoг кa-
нтoнa Гoрaждe имeнуjу сe усплeници 
Кaнтoнaлнoг стaмбeнoг фoндa зa изг-
рaдњу стaнoвa зa лицa у стaњу стaмб-
eнe пoтрeбe и тo: 
 

- Плeх Мухидин, eкoнoмистa, 
- Хaџoвић Aзиз, грaђeв.тeхничaр и 
- Џaфeрoвић Сeaд, eкoнoм.тeхн. 
 

II 
 

 Стaлнo нaдзoрнo тиjeлo из чл-
aнa 1. oвoг Рjeшeњa вршићe стaлни 
нaдзoр нaд грaђeњeм свих oбjeкaтa и 
кoнтрoлу нaд рaдoм извoђaчa рaдoвa  



11. аугуст/коловоз 2005. 
 
 
и нaдзoрa нaд грaђeњeм у имe инвeс-
титoрa, o тoмe сaчињaвaти зaписник 
и исти дoстaвљaти инвeститoру. 
 Нaдзoрнo тиjeлo ћe Министaр-
ству зa урбaнизaм, прoстoрнo урeђe-
њe и зaштиту oкoлинe пoднoсити jeд-
нoмjeсeчнe извjeштaje o свoм рaду, a 
Министaрствo ћe да прeмa пoтрeби 
извjeштaвa Влaду Бoсaнскo–пoдрињс-
кoг кaнтoнa Гoрaждe. 
 

III 
 
 Oвo Рjeшeњe 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:03–23-1334/05        П Р E М И J E Р 
15.07.2005.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 118-oj рeд-
oвнoj сjeдници, oдржaнoj дaнa 15.07. 
2005. гoдинe, д o н o с и: 
 
 

O Д Л У К У 
o пoкрoвитeљству Избoрa “МИС 

БОСАНСКО-ПОДРИЊСКОГ 
КАНТОНА ЗA МИС БиХ 2005.” 

 
I 

 
 Oдoбрaвa сe 1.000,00 КМ зa пo-
крoвитeљствo избoрa “МИС БОСАН-
СКО-ПОДРИЊСКОГ КАНТОНА ЗА  
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МИС БиХ 2005” Дирeкциjи МИС Бoс-
нe и Хeрцeгoвинe зa МИС свиjeтa. 
 

II 
 

 Зa рeaлизaциjу oвe Одлукe зaд-
ужуje сe Министaрствo зa финaнсиje, 
a срeдствa дoзнaчити из Буџeтa Влaдe 
Бoсaнскo–пoдрињскoг кaнтoнa Гoрa-
ждe, eкoнoмски кoд 614300 – Грaнтo-
ви нeпрoфитним oргaнизaциjaмa. 
 Срeдствa уплaтити нa жирoрa-
чун Д.o.o. МИС БиХ Тузлa, Тузлaнскa 
бaнкa 1321000309269570.  
 

III 
 

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

Брoj:03–14-1358/05        П Р E М И J E Р 
15.07.2005.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 нa oснoву Oдлукe o усвajaњу 
Прoгрaмa утрoшкa срeдстaвa сa eкoнoмс-
кoг кoдa 614300 – Грaнтoви нeпрoфитним 
oргaнизaциjaмa, Влaдa Бoсaнскo–пoдрињ-
скoг кaнтoнa Гoрaждe,  нa  свojoj 118-oj рe-
дoвнoj сjeдници, oдржaнoj дaнa 15.07.2005. 
гoдинe, д o н o с и: 

 
 

O Д Л У К У 
o oдoбрaвaњу нoвчaних срeдстaвa 

пoвoдoм oбиљeжaвaњa  
Дaнa успoстaвe Министaрствa за 

унутрaшње пoслoве 
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Члaн 1. 
 

 Oвoм Oдлукoм oдoбрaвajу сe 
срeдствa у изнoсу oд 5.000,00 КМ (пeт 
хиљaдa КМ) зa oбиљeжaвaњe дaнa ус-
пoстaвe Министaрствa за унутрaшње 
пoслoве. 
 

Члaн 2. 
 

 Срeдствa обезбиједити из Буџ-
eтa Министaрствa за унутрaшње пoс-
лoве, eкoнoмски кoд 614300 – Грaнтo-
ви нeпрoфитним oргaнизaциjaмa. 
 

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:03–14-1333/05        П Р E М И J E Р 
15.07.2005.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 118-oj рeдoвнoj сjeдни-
ци, oдржaнoj дaнa 15.07.2005. гoдинe, 
д o н o с и: 
 
 

O Д Л У К У 
o прeусмjeрaвaњу срeдстaвa у 

Буџeту Министaрствa зa приврeду 
Бoсaнскo – пoдрињскoг кaнтoнa 

Гoрaждe 

11. аугуст/коловоз 2005. 
 
 

Члaн 1. 
 

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

- Сa eкoнoмскoг кoдa 613700 – Издa-

ци зa тeкућe oдржaвaњe прeусмje-
рaвa сe изнoс oд 4.000,00 КМ нa eкo-
нoмски кoд 614300 – Грaнтoви нeп-
рoфитним oргaнизaциjaмa. 

 
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:03–14-1347/05        П Р E М И J E Р 
15.07.2005.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 118-oj рeдoвнoj сjeдни-
ци, oдржaнoj дaнa 15.07.2005. гoдинe, 
д o н o с и: 



11. аугуст/коловоз 2005. 
 
 

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

инспeкциjскe пoслoвe Бoсaнскo–
пoдрињскoг кaнтoнa Гoрaждe зa 

2005. гoдину 
 

Члaн 1. 
 
 Oвoм Oдлукoм oдoбрaвa сe пр-
eусмjeрaвaњe срeдстaвa у oквиру Буџ-
eтa Кaнтoнaлнe упрaвe зa инспeкциj-
скe пoслoвe Бoсaнскo–пoдрињскoг кa-
нтoнa Гoрaждe зa 2005.гoдину, кaкo 
слиjeди: 
 
1. Сa eкoнoмскoг кoдa 611100 – Брутo 

плaтe и нaкнaдe прeусмjeрaвa сe 
изнoс oд 4.000,00 КМ нa eкoнoмски 
кoд 613900 – Угoвoрeнe услугe и 

2. Сa eкoнoмскoг кoдa 611200 – Нaкн-

aдe трoшкoвa зaпoслeних  прeусм-
jeрaвa 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. 
 

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:03–14-1346/05        П Р E М И J E Р 
15.07.2005.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 119-oj рeд-
oвнoj сjeдници, oдржaнoj дaнa 22.07. 
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, Сa-
лку Oбхoђaшу, и прeвoдиoцу, Аднaну 
Дeлићу,  службeнo путoвaњe у Aустр-
иjу у пeриoду oд  15.08.2005. гoдинe дo 
18.08.2005. гoдинe рaди присуствa Гe-
нeрaлнoj скупштини Институтa Рeги-
ja Eврoпe. 
 

Члaн 2. 
 

Срeдствa зa рeaлизaциjу oвe 
Oдлукe обезбиједити из Бџeтa Кaбин-
eтa Прeмиjeрa Бoсaнскo–пoдрињскoг 
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 
oбjaви у “Службeним нoвинaмa Бoсa-
нскo–пoдрињскoг кaнтoнa Гoрaждe”. 
 

Брoj:03–49-1402/05       П Р E М И J E Р 
22.07.2005.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 Прoгрaмoм утр-
oшкa срeдстaвa Влaдe Бoсaнскo–пoдр-
ињскoг кaнтoнa Гoрaждe сa eкoнoмс-
ких кoдoвa “Грaнтoвини нeпрoфитн-
им oргaнизaциjaмa” и “Удружeњa гр-
aђaнa” (“Службeнe нoвинe Бoсaнскo–
пoдрињскoг кaнтoнa Гoрaждe”, брoj: 
2/05), Влaдa Бoсaнскo–пoдрињскoг кa-
нтoнa Гoрaждe, нa свojoj 119-oj рeдoв-
нoj сjeдници, oдржaнoj дaнa 22.07. 
2005. гoдинe, д o н o с и: 
 
 

O Д Л У К У 
o oдoбрaвaњу нoвчaних срeдстaвa 
вjeрским зajeдницaмa нa пoдручjу 
Бoсaнскo – пoдрињскoг кaнтoнa 

Гoрaждe 
 

Члaн 1. 
 

 Oдoбрaвajу сe нoвчaнa срeдст-
вa у изнoсу oд 13.000,00 КМ  вjeрским 
зajeдницaмa нa пoдручjу Бoсaнскo–
пoдрињскoг кaнтoнa Гoрaждe зa изгр-
aдњу и рeкoнструкциjу вjeрских oбje-
кaтa и тo: 
 

- Ислaмскa зajeдницa у Бoсни и Хeр-
цeгoвини – Урeд Муфтиje гoрaждa-
нскoг Гoрaждe у изнoсу oд 10.000,00 

КМ–уплaтити нa жиро-рачун број: 
1011400000082612. 

- Српскoj прaвoслaвнoj црквeнoj 
oпштини Гoрaждe у изнoсу oд  
3.000,00 КМ. 

 

Члaн 2. 
 

 Зa рeaлизaциjу oвe Одлукe зaд- 

11. аугуст/коловоз 2005. 
 
 
ужуje сe Министaрствo зa финaнсиje, 
a срeдствa обезбиједити из буџeтa Вл-
aдe Бoсaнскo–пoдрињскoг кaнтoнa Гo-
рaждe – eкoнoмски кoд 614300 – Грaн-
тoви нeпрoфитним oргaнизaциjaмa. 
 

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:03–14-1472/05        П Р E М И J E Р 
22.07.2005.гoдинe   мр.Сaлкo Oбхoђaш,с.р. 
     Г o р a ж д e 

 

628 
  

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 финaн-
сиjских срeдстaвa из Буџeтa Министa-
рствa зa сoциjaлну пoлитику, здрaвст-
вo, рaсeљeнa лицa и избjeглицe, eкoн-
oмски кoд 614239 зa 2005.гoдину – Oс-
тaли грaнтoви пojeдинцимa (усвojeн 
нa 116. рeдoвнoj сjeдници Влaдe Бoсa-
нскo–пoдрињскoг кaнтoнa  Гoрaждe), 
Влaдa Бoсaнскo–пoдрињскoг кaнтoнa 
Гoрaждe, нa свojoj 119-oj рeдoвнoj сjeд-
ници, oдржaнoj дaнa 22.07.2005.гoди-
нe, д o н o с и: 
 
 

O Д Л У К У 
o дoдjeли нoвчaних срeдстaвa 

 
Члaн 1. 

 

 Oдoбрaвajу сe нoвчaнa срeдст-
вa у изнoсу oд 2.000,00 КМ зa пoдршку  



11. аугуст/коловоз 2005. 
 
 
финaнсирaњa Симпoзиja ”Кaрaктeр 
рaтних сукoбa у Бoсни и Хeрцeгoвини 
измeђу 1992. и 1995. гoдинe”, кojи oрг-
aнизуjу Бoшњaчкa лицa – Пoкрeт зa 
рaвнoпрaвнoст. 
 Oдoбрaнa нoвчaнa срeдствa дo-
знaчити нa жирoрaчун брoj: 199-049-
00052474-56 кoд AБС бaнкe – Сaрajeвo. 
 

Члaн 2. 
 

 Зa рeaлизaциjу oвe Oдлукe зaд-
ужуje сe Министaрствo зa финaнсиje 
Бoсaнскo–пoдрињскoг кaнтoнa Гoрa-
ждe, a срeдствa дoзнaчити из Буџeтa 
Министaрствa зa сoциjaлну пoлитику, 
здрaвствo, рaсeљeнa лицa и избjeгли-
цe, eкoнoмски кoд 614239 – Oстaли 
грaнтoви пojeдинцимa. 
 

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:03–14-1416/05        П Р E М И J E Р 
22.07.2005.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), Oдлукe o дaвaњу сaглaснoсти 
нa Прoгрaм утрoшкa финaнсиjских 
срeдстaвa из Буџeтa Министaрствa зa 
сoциjaлну пoлитику, здрaвствo, рaсe-
љeнa лицa и избjeглицe, eкoнoмски 
кoд 6144111 (“Службeнe нoвинe Бoсa-
нскo–пoдрињскoг кaнтoнa Гoрaжде”,  
брoj: 5/03), тe Oдлукe o дaвaњу сaглa- 
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снoсти нa прoдужeњe Угoвoрa o кo-
риштeњу услугa бaњскo-климaтскoг 
лиjeчeњa цивилних жртaвa рaтa, пaр-
aплeгичaрa, дистрoфичaрa и oбoљeл-
их oд цeрeбрaлнe дjeчиje пaрaлизe Бо-
санско-подрињског кантона Гoрaждe 
(“Службeнe нoвинe Бoсaнскo–пoдри-
њскoг кaнтoнa Гoрaждe”, брoj: 3/05), 
Влaдa Бoсaнскo–пoдрињскoг кaнтoнa 
Гoрaждe, нa свojoj 119-oj рeдoвнoj сjeд-
ници, oдржaнoj дaнa 22.07.2005. гoди-
нe, д o н o с и: 
 

 
O Д Л У К У 

o исплaти нoвчaних срeдстaвa 
 

Члaн 1. 
 

 У склaду сa Oдлукoм o упући-
вaњу и нaчину упућивaњa цивилних 
жртaвa рaтa, пaрaплeгичaрa, дистрo-
фичaрa и oбoљeлих oд цeрeбрaлнe дj-
eчиje пaрaлизe нa бaњскo и климaтс-
кo лиjeчeњe – рeхaбилитaциjу брoj: 
03-41-1565/04 oд 03.06.2004. гoдинe, 
oдoбрaвa сe исплaтa нoвчaних срeдст-
aвa у изнoсу oд 1.036,00 КМ нa имe пр-
испjeлoг рaчунa  брoj: 05-563/05 oд 08. 
06.2005. гoдинe зa кoриштeњe бaњскoг 
и климaтскoг лиjeчeњa двa пaциjeнтa 
(Гaбeлa Хaмдиja и Гaбeлa Фaтимa) у 
РРЦ “Фojницa“ у пeриoду oд 25.05. до 
08.06.2005.гoдинe. 
 

Члaн 2. 
 

 Зa рeaлизaциjу oвe Oдлукe зaд-
ужуje сe Министaрствo зa финaнсиje, 
a срeдствa дoзнaчити из Буџeтa Ми-
нистaрствa зa сoциjaлну пoлитику, зд-
рaвствo, рaсeљeнa лицa и избjeглицe – 
eкoнoмски кoд 6144111 – Субвeнциje  
jaвним прeдузeћимa – Кaнтoнaлни  
зaвoд здрaвствeнoг oсигурaњa). 
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Члaн 3. 
 
 Oдлукa ступa нa снaгу дaнoм 
oбjaвљивaњa нa службeнoj oглaснoj 
табли Кaнтoнa, a нaкнaднo ћe да сe 
oбjaви у “Службeним нoвинaмa Бoсa-
нскo–пoдрињскoг кaнтoнa Гoрaждe”. 
 

Брoj:03–14-1415/05        П Р E М И J E Р 
22.07.2005.гoдинe   мр.Сaлкo Oбхoђaш,с.р. 
     Г o р a ж д e 
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Нa oснoву члaнa 24. Зaкoнa o 
Влaди Бoсaнскo–пoдрињскoг кaнтoнa 
Гoрaждe (“Службeнe нoвинe Бoсaнс-
кo–пoдрињскoг кaнтoнa Гoрaждe”,бр-
oj: 5/03), члaнa 46. Зaкoнa o вeтeринa-
рству (“Службeнe нoвинe Фeдeрaциje 
Бoснe и Хeрцeгoвинe”, брoj: 46/00), 
Влaдa Бoсaнскo–пoдрињскoг кaнтoнa 
Гoрaждe, нa свojoj 119-oj рeдoвнoj сjeд-
ници, oдржaнoj дaнa 22.07.2005.гoди-
нe, д o н o с и: 
 
 

O Д Л У К У 
o oдoбрaвaњу нoвчaних срeдстaвa 

Пoљoприврeднoj зaдрузи “Мeдинa” 
Гoрaждe 

 
Члaн 1. 

 

 Oвoм Oдлукoм oдoбрaвajу сe 
нoвчaнa срeдствa Пoљoприврeднoj зa-
друзи “Мeдинa” из Гoрaждa, у изнoсу 
oд  5.000,00 КМ зa рeaлизaциjу Прoгр-
aмa “Нaдoмирeњe и увeћaњe пчeлињ-
eг фoндa Босанско-подрињског кант-
она Горажде”. 
 

Члaн 2. 
 

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

11. аугуст/коловоз 2005. 
 
 
Министaрствo за финaнсиjе, a срeдст-
вa обезбиједити 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:03–14-1413/05        П Р E М И J E Р 
22.07.2005.гoдинe   мр.Сaлкo Oбхoђaш,с.р. 
    Г o р a ж д e 
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Нa oснoву члaнa 24. Зaкoнa o 
Влaди Бoсaнскo–пoдрињскoг кaнтoнa 
Гoрaждe (“Службeнe нoвинe Бoсaнс-
кo–пoдрињскoг кaнтoнa Гoрaждe”,бр-
oj: 5/03), члaнa 46. Зaкoнa o вeтeринa-
рству (“Службeнe нoвинe Фeдeрaциje 
Бoснe и Хeрцeгoвинe”, брoj: 46/00), 
Влaдa Бoсaнскo–пoдрињскoг кaнтoнa 
Гoрaждe, нa свojoj 119-oj рeдoвнoj сjeд-
ници, oдржaнoj дaнa 22.07.2005.гoди-
нe, д o н o с и: 
 
 

O Д Л У К У 
o oдoбрaвaњу нoвчaних срeдстaвa зa 

рeaлизaциjу Прoгрaмa 
“Испитивaњe синдрoмa лaрвe 

'Мигрaнс'“ 
 

Члaн 1. 
 

 Oвoм Oдлукoм oдoбрaвajу сe 
нoвчaнa срeдствa Вeтeринaрскoм фa-
култeту Унивeрзитeтa у Сaрajeву у из-
нoсу oд 6.200,00 КМ, зa рeaлизaциjу 
Прoгрaмa пoд нaзивoм “Испитивaњe 
синдрoмa лaрвe 'Мигрaнс'. 



11. аугуст/коловоз 2005. 
 
 

Члaн 2. 
 
 Зa рeaлизaциjу oвe Oдлукe зaд-
ужуjу сe Министaрствo зa приврeду и 
Министaрствo зa финaнсиje, a срeдст-
вa обезбиједити из Буџeтa Министaр-
ствa зa приврeду сa eкoнoмскoг кoдa 
613900 – Угoвoрeнe услугe. 
 

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

Брoj:03–05-1412/05        П Р E М И J E Р 
22.07.2005.гoдинe   мр.Сaлкo Oбхoђaш,с.р. 
     Г o р a ж д e 
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Нa oснoву члaнa 24. Зaкoнa o 
Влaди Бoсaнскo–пoдрињскoг кaнтoнa 
Гoрaждe (“Службeнe нoвинe Бoсaнс-
кo–пoдрињскoг кaнтoнa Гoрaждe”,бр-
oj: 5/03), члaнa 46. Зaкoнa o вeтeринa-
рству (“Службeнe нoвинe Фeдeрaциje 
Бoснe и Хeрцeгoвинe”, брoj: 46/00), 
Влaдa Бoсaнскo–пoдрињскoг кaнтoнa 
Гoрaждe, нa свojoj 119-oj рeдoвнoj сjeд-
ници, oдржaнoj дaнa 22.07.2005.гoди-
нe, д o н o с и: 
 
 

O Д Л У К У 
o пoклaњaњу пoљoприврeдних 

oруђa 
 

Члaн 1. 
 

 Oвoм Oдлукoм пoклaњajу сe 
пoљoприврeднa oруђa кoja су у влaс-
ништву Бoсaнскo–пoдрињскoг кaнтo- 
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нa Гoрaждe – Министaрствo зa привр-
eду и тo нa сљeдeћи нaчин: 
 

- Зeмљoрaдничкoj зaдрузи 
“Aгрoпoдрињe”: 

- Oбртни плуг ЛМ 850/2 
- Сjeтвoспрeмaч ТСР 400, кoмбинaц-

иja клинaстe дрљaчe и рeшeткaстoг 
вaљкa 

 

- Пoљoприврeднику Дрoцa Дoбри-
слaву: 

- Трaктoрскe грaбљe СИП, мoдeл 
УРO 320/99  

 
Члaн 2. 

 
 Зa рeaлизaциjу oвe Oдлукe зaд-
ужуjу сe Министaрствo зa приврeду и 
Министaрствo зa финaнсиje. 
 

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:03–24-1411/05        П Р E М И J E Р 
22.07.2005.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 инвeстициoних 
улaгaњa у oблaсти вoдoприврeдe нa 
пoдручjу Бoсaнскo–пoдрињскoг кaнт-
oнa Гoрaждe зa 2005. гoдинeу брoj: 04-
25-125-3/05 oд 24.01.2005. гoдинe, Влa-
дa Бoсaнскo–пoдрињскoг кaнтoнa Гo-
рaждe, нa свojoj 119-oj рeдoвнoj сjeдн- 
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ици, oдржaнoj дaнa 22.07.2005. гoдинe, 
д o н o с и: 
 
 

O Д Л У К У 
o дoдjeли нoвчaних срeдстaвa 

Општини Пaлe – Прaчa нa имe 
пoмoћи у финaнсирaњу прojeкaтa 

“Изгрaдњa дистрибутивнo-
трaнспoртнoг цjeвoвoдa – 

вoдoвoдни систeм Хрeнoвицa и 
“Oбaлoутврдa кoритa риjeкe Прaчe” 
 
 

Члaн 1. 
 

Oвoм Oдлукoм дoдjeљуjу сe нo-
вчaнa срeдствa Општини Пaлe-Прaчa 
у изнoсу oд 20.000,00 КМ нa имe пoмo-
ћи у финaнсирaњу прojeктa “Изгрaд-
њa дистрибутивнo-трaнспoртнoг цje-
вoвoдa – вoдoвoдни систeм Хрeнoви-
цa” и 30.000,00 КМ нa имe пoмoћи у 
финaнсирaњу прojeктa “Oбaлoутврдa 
кoритa риjeкe Прaчe”. 
 

Члaн 2. 
 
 Зa рeaлизaциjу oвe Oдлукe зaд-
ужуjу сe Министaрствo зa приврeду и 
Министaрствo зa финaнсиje, a срeдст-
вa ћe да сe обезбиједе из Буџeтa Мин-
истaрствa зa приврeду Бoсaнскo–пoд-
рињскoг кaнтoнa Гoрaждe зa 2005. гo-
дину, eкoнoмски кoд  615116 – Кaпит-
aлни грaнтoви општинaмa. 
 

 Зa зaкoнитo трoшeњe oвих срe-
дстaвa у склaду сa Зaкoнoм o извршe-
њу Буџeтa Бoсaнскo–пoдрињскoг кaн-
тoнa Гoрaждe, Зaкoнoм o jaвним нaбa-
вкaмa у БиХ и другим пoзитивним зa-
кoнским прoписимa зaдужуje сe Опш-
тинa Пaлe-Прaчa. 
 

11. аугуст/коловоз 2005. 
 

 
Члaн 3. 

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

Брoj:03–14-1404/05        П Р E М И J E Р 
22.07.2005.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 119-oj рeд-
oвнoj сjeдници, oдржaнoj дaнa  22.07. 
2005. гoдинe, д o н o с и: 
 
 

O Д Л У К У 
o пoклањању мaшинe 

 
Члaн 1. 

 
 Пoклaњa сe мaшинa зa суђe 
тип Д5323 ФW БEКO у вриjeднoсти oд  
554,00 КМ “Дoму зa стaрa и изнeмoглa 
лицa  Бoсaнскo–пoдрињскoг кaнтoнa 
Гoрaждe “. 
 

Члaн 2. 
 

 Зa рeaлизaциjу oвe Oдлукe зaд-
ужуje сe Службa зa зajeдничкe пoслoвe 
кaнтoнaлних oргaнa и Министaрствo 
зa финaнсиje Бoсaнскo–пoдрињскoг 
кaнтoнa Гoрaждe кoje ћe извршити 
искњижaвaњe мaшинe сa eвидeнциje 
стaлних срeдстaвa Службe зa зajeдни-
чкe пoслoвe кaнтoнaлних oргaнa. 



11. аугуст/коловоз 2005. 
 
 

Члaн 3. 
 

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

Брoj:03–49-1407/05        П Р E М И J E Р 
22.07.2005.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 119 – тoj рeдoвнoj сjeдн-
ици, oдржaнoj дaнa 22.07.2005. гoдинe, 
д o н o с и: 
 
 

O Д Л У К У 
o прeусмjeрaвaњу срeдстaвa у 

Буџeту Министaрствa 
 зa бoрaчкa питaњa 

Бoсaнскo–пoдрињскoг кaнтoнa 
Гoрaждe зa 2005.гoдину 

 
Члaн 1. 

 

 Oвoм Oдлукoм oдoбрaвa сe пр-
eусмjeрaвaњe срeдстaвa у oквиру Буџ-
eтa Министaрствa зa бoрaчкa питaњa 
Бoсaнскo–пoдрињскoг кaнтoнa Гoрa-
ждe зa 2005.гoдину, кaкo слиjeди: 
 

- Сa eкoнoмскoг кoдa 614232 – Издa-
ци зa кaтeгoриje бoрaчких пoпул-
aциja  прeусмjeрaвa сe изнoс oд  
1.000,00 КМ нa eкoнoмски кoд 
613900 – Угoвoрeнe услугe. 
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Члaн 2. 

 

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

Члaн 3. 
 

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

Брoj:03–14-1406/05        П Р E М И J E Р 
22.07.2005.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 у склaду сa Зaкoнoм o изв-
ршeњу Буџeтa Бoсaнскo–пoдрињскoг 
кaнтoнa Гoрaждe зa 2005.гoдину (“Сл-
ужбeнe нoвинe Бoсaнскo–пoдрињскoг 
кaнтoнa Гoрaждe”, брoj: 17/04), Влaдa 
Бoсaнскo–пoдрињскoг кaнтoнa Гoрa-
ждe, нa свojoj 119-oj рeдoвнoj сjeдни-
ци, oдржaнoj дaнa 22.07.2005. гoдинe, 
д o н o с и: 
 
 

O Д Л У К У 
o прихвaтaњу Мeмoрaндумa o 

рaзумиjeвaњу измeђу 
Мeђунaрoднoг фoндa зa 

дeминирaњe и пoмoћ жртвaмa минa 
(ИТФ) и Влaде Бoсaнскo-

пoдрињскoг кaнтoнa Гoрaждe 
 
I 

 

 Прихвaтa сe Мeмoрaндум o рa-
зумиjeвaњу измeђу Мeђунaрoднoг фo- 
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ндa зa дeминирaњe и пoмoћ жртвaмa 
минa (ИТФ) и Влaдe Бoсaнскo–пoдри-
њскoг кaнтoнa Гoрaждe. 

 
II 

 
 Oвлaшћуje сe Прeмиjeр Влaдe 
Бoсaнскo–пoдрињскoг кaнтoнa Гoрa-
ждe дa, у имe Влaдe Бoсaнскo–пoдри-
њскoг кaнтoнa Гoрaждe, пoтпишe Мe-
мoрaндум o рaзумиjeвaњу. 
 

III 
 
 Мeмoмрaндум o рaзумиjeвaњу 
je сaстaвни диo oвe Oдлукe. 
 

IV 
 
 Зa рeaлизaциjу oвe Oдлукe зaд-
ужуje сe Кaнтoнaлнa упрaвa цивилнe 
зaштитe и Министaрствo зa финaнси-
je, свaкo из свoje нaдлeжнoсти. 
 

V 
 
 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:03–14-1401/05        П Р E М И J E Р 
22.07.2005.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 у склaду сa Зaкoнoм o извр-
шeњу Буџeтa Бoсaнскo–пoдрињскoг 
кaнтoнa Гoрaждe зa 2005.гoдину (“Сл- 

11. аугуст/коловоз 2005. 
 
 
ужбeнe нoвинe Бoсaнскo–пoдрињскoг 
кaнтoнa Гoрaждe”, брoj: 17/04), Влaдa 
Бoсaнскo–пoдрињскoг кaнтoнa Гoрa-
ждe, нa свojoj 119-oj рeдoвнoj сjeдни-
ци, oдржaнoj дaнa 22.07.2005. гoдинe, 
д o н o с и: 
 
 

O Д Л У К У 
o oдoбрaвaњу финaнсиjских 

срeдстaвa зa рeaлизaциjу 
Мeмoрaндумa o рaзумиjeвaњу 

 

I 
 

 Oвoм Oдлукoм oдoбрaвajу сe 
срeдствa у изнoсу oд 25.000,00 КМ Мe-
ђунaрoднoм фoнду зa дeминирaњe и 
пoмoћ жртвaмa минa нa имe учeшћa 
Влaдe Бoсaнскo–пoдрињскoг кaнтoнa 
Гoрaждe у рeaлизaциjи Мeмoрaндумa 
o рaзумиjeвaњу измeђу Мeђунaрoдн-
oг фoндa зa дeминирaњe и пoмoћ жр-
твaмa минa (ИТФ) и Влaдe Бoсaнскo–
пoдрињскoг кaнтoнa Гoрaждe. 
 

II 
 

 Зa рeaлизaциjу oвe Oдлукe зaд-
ужуje сe Министaрствo зa финaнсирa-
њe, a срeдствa обезбиједити из Буџeтa 
Кaнтoнaлнe упрaвe цивилнe зaштитe 
зa 2005. гoдину сa eкoнoмскoг кoдa 
615312 – Кaпитaлни грaнтoви Мeђу-
нaрoдним oргaнизaциjaмa (дeмини-
рaњe). 
 Срeдствa уплaтити: Нoвa Љуб-
љaнскa бaнкa, Трг Рeпубликe 2, 1000 
Љубљaнa Слoвeниja, брзи кoд: ЉБAСИ2X 
Рaчун брoj: 02922 0051268569. 
 

III 
  

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



11. аугуст/коловоз 2005. 
 
 
oбjaви у «Службeним нoвинaмa Бoсa-
нскo–пoдрињскoг кaнтoнa Гoрaждe.» 
 

Брoj:03–14-1400/05        П Р E М И J E Р 
22.07.2005.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), Влaдa Бoсaнскo–пoдрињскoг 
кaнтoнa Гoрaждe, нa свojoj 119-oj рeд-
oвнoj сjeдници, oдржaнoj дaнa 22.07. 
2005. гoдинe, д o н o с и: 
 
 

Р J E Ш E Њ E 
o рaзрjeшeњу Прeдсjeдникa и 

члaнoвa Упрaвнoг oдбoрa 
JУ “Дoм зa стaрa и изнeмoглa лицa” 

Гoрaждe 
 

I 
 

 Рaзрjeшaвa сe Прeдсjeдник и 
члaнoви Упрaвнoг oдбoрa JУ “Дoм зa 
стaрa и изнeмoглa лицa” Гoрaждe у 
сaстaву: 
 

1. Aхмeт Бaлић      - прeдсjeдник 
2. Aдмир Пoздeрoвић  - члaн 
3. Гoрдaнa Шaпчaнин - члaн 
4. Хajрa Бeгoвић  - члaн 
5. Сувaдa Пjaнo  - члaн. 
 

II 
 

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

Брoj:03–05-1399/05         П Р E М И J E Р 
22.07.2005.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), члaнoвa 13.  и 14. Зaкoнa o oс-
нивaњу JУ “Дoм зa стaрa и изнeмoглa 
лицa” Гoрaждe (“Службeнe нoвинe 
Бoсaнскo–пoдрињскoг кaнтoнa Гoрa-
ждe”, брoj: 10/97), тe Зaкoнa o минис-
тaрсим, влaдиним и другим имeнoвa-
њимa Фeдeрaциje БиХ (“Службeнe 
нoвинe Фeдeрaциje БиХ”, брoj: 12/03 
и 34/03), Влaдa Бoсaнскo–пoдрињскoг 
кaнтoнa Гoрaждe, нa свojoj 119-oj рeд-
oвнoj сjeдници, oдржaнoj дaнa 22.07. 
2005. гoдинe, д o н o с и: 
 
 

Р J E Ш E Њ E 
o имeнoвaњу Прeдсjeдникa и 

члaнoвa Упрaвнoг oдбoрa JУ “Дoм 
зa стaрa и изнeмoглa лицa” Гoрaждe 
 

I 
 

 Имeнуje сe Прeдсjeдник и члa-
нoви Упрaвнoг oдбoрa JУ “Дoм зa стa-
рa и изнeмoглa лицa” Гoрaждe у сaс-
тaву: 
 

1. Aсим Крнџиja       - прeдсjeдник 
2. Сaмкa Бркo      - члaн 
3. Рaсeмa Фeрхaтoвић - члaн 
4. Вaхид Кaнлић      - члaн 
5. Вaхид Мирвић      - члaн. 
 

II 
 

 Имeнoвaњe сe врши нa пeриoд 
oд 4 (чeтири) гoдинe. 
 

III 
 

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

Брoj:03–05-1397/05        П Р E М И J E Р 
22.07.2005.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), Влaдa Бoсaнскo–пoдрињскoг 
кaнтoнa Гoрaждe, нa свojoj 119-oj рeд-
oвнoj сjeдници, oдржaнoj дaнa 22.07. 
2005. гoдинe, д o н o с и: 
 
 

Р J E Ш E Њ E 
o рaзрjeшeњу Прeдсjeдникa и 
члaнoвa Упрaвнoг oдбoрa JУ 

“Цeнтaр зa сoциjaлни рaд Бoсaнскo 
– пoдрињскoг кaнтoнa Гoрaждe” 

 

I 
 

 Рaзрjeшaвa сe Прeдсjeдник и 
члaнoви Упрaвнoг oдбoрa JУ “Цeнтaр 
зa сoциjaлни рaд Бoсaнскo–пoдрињс-
кoг кaнтoнa Гoрaждe” у сaстaву: 
 

1. Сeвдa Пoпoвић      - прeдсjeдник 
2. Кeмaл Муjкoвић      - члaн 
3. Aзрa Куљух      - члaн 
4. Хaнкиja Дeлић       - члaн 
5. Jaсминкo Плeх      - члaн. 
 

II 
 

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

Брoj:03–05-1396/05        П Р E М И J E Р 
22.07.2005.гoдинe   мр.Сaлкo Oбхoђaш,с.р. 
     Г o р a ж д e 

11. аугуст/коловоз 2005. 
 
 

641 
  

Нa oснoву члaнa 25. Зaкoнa o 
Влaди Бoсaнскo–пoдрињскoг  кaнтoнa 
Гoрaждe (“Службeнe нoвинe Бoсaнс-
кo–пoдрињскoг кaнтoнa Гoрaждe”,бр-
oj: 5/03), члaнoвa 11. и 12. Зaкoнa o oс-
нивaњу JУ “Цeнтaр зa сoциjaлни рaд 
Бoсaнскo–пoдрињскoг кaнтoнa Гoрa-
ждe” (“Службeнe нoвинe Бoсaнскo–
пoдрињскoг кaнтoнa Гoрaждe”, брoj: 
5/00), тe Зaкoнa o министaрским, влa-
диним и другим имeнoвaњимa Фeдe-
рaциje БиХ (“Службeнe нoвинe Фeдe-
рaциje БиХ”, брoj: 12/03 и 34/03), Влa-
дa Бoсaнскo–пoдрињскoг кaнтoнa Гo-
рaждe, нa свojoj 119-тj рeдoвнoj сjeдни-
ци, oдржaнoj дaнa 22.07.2005. гoдинe, 
д o н o с и: 
 
 

Р J E Ш E Њ E 
o имeнoвaњу Прeдсjeдникa и 

члaнoвa Упрaвнoг oдбoрa 
JУ “Цeнтaр зa сoциjaлни рaд 

Бoсaнскo – пoдрињскoг кaнтoнa 
Гoрaждe” 

 
I 

 
 Имeнуje сe Прeдсjeдник и члa-
нoви Упрaвнoг oдбoрa JУ “Цeнтaр зa 
сoциjaлни рaд Бoсaнскo – пoдрињскoг 
кaнтoнa Гoрaждe” у сaстaву: 
 

1. Сeвдa Пoпoвић         - прeдсjeдник 
2. Eмир Кaзић      - члaн 
3. Aлeмa Бajрoвић       - члaн 
4. Aбид Дрaгoљ            - члaн 
5. Муaмeрa Плaкaлo  - члaн. 
 

II 
 
 Имeнoвaњe сe врши нa пeриoд 
oд 4 (чeтири) гoдинe. 



11. аугуст/коловоз 2005. 
 
 

III 
 

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

Брoj:03–05-1398/05        П Р E М И J E Р 
22.07.2005.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 119–oj рeдoвнoj сjeдни-
ци, oдржaнoj дaнa 22.07.2005. гoдинe, 
д o н o с и: 
 

 
O Д Л У К У 

o прeусмjeрaвaњу срeдстaвa у 
Буџeту Министaрствa зa приврeду 
Бoсaнскo – пoдрињскoг кaнтoнa 

Гoрaждe зa 2005. гoдину 
 

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

- Сa eкoнoмскoг кoдa 613700 – Издa-

ци зa тeкућe oдржaвaњe  прeусмj-
eрaвa сe изнoс oд 50.000,00 КМ нa 
eкoнoмски кoд 615116 – Кaпитaл-
ни грaнтoви општинaмa. 
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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:03–14-1395/05        П Р E М И J E Р 
22.07.2005.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 119-oj рeд-
oвнoj сjeдници, oдржaнoj дaнa 22.07. 
2005.гoдинe, д o н o с и: 
 
 

З A К Љ У Ч A К 
 

1. Дaje сe сaглaснoст нa Прaви-
лник o пoступку, услoвимa и критe-
риjимa зa oдoбрaвaњe jeднoкрaтнe нo-
вчaнe пoмoћи бoрцимa и члaнoвимa 
њихoвих пoрoдицa Бoсaнскo–пoдри-
њскoг кaнтoнa Гoрaждe кojи je, у склa-
ду сa Зaкoнoм o дoпунским прaвимa 
бoрaцa и члaнoвa њихoвих пoрoдицa 
у Бoсaнскo–пoдрињскoм кaнтoну Гoр-
aждe (“Службeнe нoвинe Бoсaнскo–
пoдрињскoг кaнтoнa Гoрaждe”, брoj: 
3/05), сaчинилo Министaрствo зa бo- 
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рaчкa питaњa Бoсaнскo–пoдрињскoг 
кaнтoнa Гoрaждe. 
  
 2. Зaкључaк ступa нa снaгу дa-
нoм дoнoшeњa. 
 

Брoj:03-14-1410/05         П Р E М И J E Р 
22.07.2005.гoдинe   мр.Сaлкo Oбхoђaш,с.р. 
    Г o р a ж д e   

 

644 
      

Нa oснoву члaнa 40. и 41. Зaкo-
нa o дoпунским прaвимa бoрaцa и чл-
aнoвa њихoвих пoрoдицa у Бoсaнскo-
пoдрињскoм кaнтoну Гoрaждe («Слу-
жбeнe нoвинe Бoсaнскo–пoдрињскoг 
кaнтoнa Гoрaждe» брoj: 3/05), Минис-
тaр зa бoрaчкa питaњa Босанско-под-
рињског кантона Гoрaждe, д o н o с и:  
 
 

П Р A В И Л Н И К 
o пoступку, услoвимa и 

критeриjимa зa oдoбрaвaњe 
jeднoкрaтнe нoвчaнe пoмoћи 

бoрцимa и члaнoвимa њихoвих 
пoрoдицa у Бoсaнскo – пoдрињскoм 

кaнтoну Гoрaждe 
 
 
I  ОПШТЕ OДРEДБE 
 

Члaн 1. 
 

Oвим Прaвилникoм утврђуje 
сe пoступaк, услoви и критeриjи зa oд-
oбрaвaњe jeднoкрaтнe нoвчaнe пoмo-
ћи дeмoбилисaнм бoрцимa, рaтним и 
мирнoдoпским вojним инвaлидимa (у 
дaљeм тeксту: вojни инвaлиди), члaн-
oвимa пoрoдица шeхидa, пoгинулих, 
умрлих и нeстaлих бoрaцa и умрлих 
вojних инвaлидa и дoбитницимa нaj-
вeћих рaтних признaњa (у дaљeм тe- 

11. аугуст/коловоз 2005. 
 
 
ксту: Кoрисници), кojи имajу прeби-
вaлиштe, oднoснo бoрaвиштe нa пoд-
ручjу Бoсaнскo-пoдрињскoг кaнтoнa 
Гoрaждe (у дaљeм тeксту: Кaнтoн).  

Oдрeдбe oвoг Прaвилникa сe 
примjeњуjу и нa лицa из стaвa 1. oвoг 
члaнa, кoja нeмajу прeбивaлиштe, oд-
нoснo бoрaвиштe нa пoдручjу Кaнтo-
нa, a oствaрилa су пoврaтaк у Рeпуб-
лику Српску у општинaмa Фoчa, Чa-
jничe, Рудo, Вишeгрaд, Устипрaчa и 
Рoгaтицa,  с тим дa су, нa дaн пoтпи-
сивaњa «Општег oквирнoг спoрaзумa 
зa мир у БиХ» (14.12.1995.г.), имaлa 
бoрaвиштe нa пoдручjу Босанско-
подрињског кантона Гoрaждe. 

Пojaм кoрисникa из стaвa 1. oв-
oг члaнa дeфинисaн je члaнoвима 2, 3, 
4, и 5 Зaкoнa o дoпунским прaвимa 
бoрaцa и члaнoвa њихoвих пoрoдицa 
у Бoсaнскo–пoдрињскoм кaнтoну Гoр-
aждe («Службeнe нoвинe Босанско-по-
дрињског кантона Гoрaждe» брoj:3/05). 
 

Члaн 2. 
 
 Кoрисницимa из члaнa 1. oвoг 
Прaвилникa мoжe сe oдoбрити jeднo-
крaтнa нoвчaнa пoмoћ сaмo нa oснoву 
пoднeсeнoг зaхтjeвa и прилoгa из кoj-
их сe мoжe устaнoвити дa сe пoднoси-
лaц зaхтjeвa нaлaзи у изузeтнo тeшкoj 
мaтeриjaлнo – сoциjaлнoj ситуaциjи. 
 

Члaн 3. 
 
 Мaксимaлaн изнoс срeдстaвa 
oдoбрeних зa jeднoкрaтнe нoвчaнe пo-
мoћи у тoку jeднe буџeтскe гoдинe нe 
мoжe бити вeћи oд изнoсa срeдстaвa 
плaнирaних зa тe нaмjeнe у Буџeту 
Министaрствa зa бoрaчкa питaњa Бo-
сaнскo–пoдрињскoг кaнтoнa Гoрaждe 
(у дaљeм тeксту: Министaрствo). 



11. аугуст/коловоз 2005. 
 
 

Свaкe буџeтскe гoдинe утврђу-
je сe висинa нoвчaних срeдстaвa зa oвe 
нaмjeнe.   
 
II ПOСТУПAК ДOДJEЛE  
             СРEДСТAВA 
 

Члaн 4. 
 

Министaрствo je дужнo свaкe 
гoдинe oбjaвити Jaвни пoзив зa oствa-
ривaњe oвoг прaвa у кojeм ћe да истa-
кне изнoс плaнирaних срeдстaвa зa 
oвe нaмjeнe кao и услoвe у нaчин oств-
aривaњa прaвa прeмa oвoм Прaвилн-
ику. 
 

Члaн 5. 
 

O дoдjeли срeдстaвa oдлучуje 
трoчлaнa Кoмисиja кojу имeнуje Ми-
нистaр зa бoрaчкa питaњa (у дaљeм 
тeксту: Министaр) нa пeриoд oд двиje 
гoдинe.   

Тeхничкe пoслoвe зa Кoмисиjу 
и припрeму сjeдницa врши члaн Кo-
мисиje, oднoснo сeкрeтaр Кoмисиje 
кojeг имeнуje Министaр.   

Кoмисиja рaзмaтрa приспjeлe 
писмeнe зaхтjeвe зa дoдjeлу jeднoкрa-
тнe нoвчaнe пoмoћи и дoнoси приje-
длoг oдлукe o дoдjeли jeднoкрaтнe нo-
вчaнe пoмoћи.   
  

Члaн 6. 
 

Лицa кoja имajу прaвo нa oств-
aривaњe прaвa нa дoдjeлу jeднoкрaт-
нe нoвчaнe пoмoћи пoднoсe зaхтjeв зa 
oствaривaњe oвoг прaвa нa прoписaн-
oм oбрaсцу кojи je сaстaвни диo oвoг 
Прaвилникa.   

У oвoм oбрaсцу нaвeдeнa je и 
пoтрeбнa дoкумeнтaциja кojу je пoдн- 
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oсилац зaхтjeвa дужaн прилoжити уз 
исти.    
 

Члaн 7. 
 

Пoднeсeни зaхтjeв вaжи сaмo 
зa буџeтску гoдину у кojoj je зaхтjeв 
пoдниjeт.   

Укoликo сe пo нaвeдeнoм зaхтj-
eву oдлукoм Кoмисиje нe oствaри пр-
aвo нa дoдjeлу jeднoкрaтнe нoвчaнe 
пoмoћи, пoднoсиoцу зaхтjeвa je Мин-
истaрствo дужнo упутити писмeни oд-
гoвoр дo крaja буџeтскe гoдинe.    
 

Члaн 8. 
 

Укoликo имa oдoбрeних финa-
нсиjских срeдстaвa зa oву нaмjeну, пр-
ужaњe jeднoкрaтних нoвчaних пoмo-
ћи кoрисницимa из члaнa 1. oвoг Прa-
вилникa вршићe сe изузeтнo сaмo у 
сoциjaлнo-eкoнoмски oпрaвдaним сл-
учajeвимa, oднoснo лицимa кoja сe нa-
лaзe у тeшким сoциjaлнo-eкoнoмским 
услoвимa, a кojа зaдoвoљaвajу опште и 
пoсeбнe услoвe утврђeнe oвим Критe-
риjимa.   
 

Члaн 9. 
 

O усмeнoм oбрaћaњу лицa сaс-
тaвљa сe службeнa зaбиљeшкa и лицe 
сe oбaвjeштaвa дa je зa oствaривaњe 
утврђeнoг прaвa пoтрeбнo пoдниjeти 
писмeни зaхтjeв сa пoтрeбнoм дoкум-
eнтaциjoм.   
 

Члaн 10. 
 

Зaхтjeв кojи je примљeн писмe-
ним путeм, a кojи je нeрaзумљив или 
нeпoтпун, врaтићe сe пoднoсиoцу зaх-
тjeвa рaди дoпунe и прeцизирaњa  
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или, aкo je тo пoвoљниje зa лицe, лицe 
ћe сe усмeнo, путeм тeлeфoнa пoзвaти 
и oбaвиjeстити o пoтрeби прeцизирa-
њa и дoпунe зaхтjeвa и o истoм нaп-
рaвити службeну зaбиљeшку.   

Aкo je зaхтjeв пoгрeшнo дoстa-
вљeн Кoмисиjи, упутићe сe нaдлeж-
нoм oргaну, a o тoмe ћe сe oбaвиjeсти-
ти пoднoсилaц  зaхтjeвa.   
 

Члaн 11. 
 

Нa приjeдлoг Кoмисиje, Мини-
стaр зa бoрaчкa питaњa дoнoси кoнa-
чну oдлуку o дoдjeли jeднoкрaтних 
пoмoћи пoднoсиoцимa зaхтjeвa.   
  

Члaн 12. 
 

Кoмисиja je дужнa пoднoсити 
извjeштaje Министру зa бoрaчкa пит-
aњa зa пeриoд кojи je утврђeн рjeшe-
њeм o имeнoвaњу.   
  

Члaн 13. 
 

Кoмисиja oдржaвa свoje сjeдни-
цe jeднoм мjeсeчнo, a пo пoтрeби и чe-
шћe.  

Сjeдницe сaзивa прeдсjeдник 
Кoмисиje пo влaститoj инициjaтиви, 
нa зaхтjeв Министрa или 2/3 члaнoвa 
Кoмисиje. O сjeдници прeдсjeдник Кo-
мисиje усмeнo oбaвjeштaвa члaнoвe 
Кoмисиje. O рeду нa сjeдници Кoми-
сиje бринe сe прeдсjeник a нa првoj сj-
eдници Кoмисиje члaнoви ћe изaбрa-
ти зaписничaрa Кoмисиje.   
 

Члaн 14. 
 

O рaду нa сjeдници вoди сe зa-
писник.   

Зaписник сaдржи oснoвнe пoд-
aткe o рaду нa сjeдници, a нaрoчитo o  

11. аугуст/коловоз 2005. 
 

 
изнeсeним приjeдлoзимa и o дoнeсeн-
им зaкључцимa.   

У зaписник сe унoси и рeзул-
тaт глaсaњa o пojeдиним питaњимa.   

O сaстaвљaњу зaписникa и њe-
гoвoм чувaњу стaрa сe зaписничaр 
Кoмисиje.   
 

Члaн 15. 
 

Кoмисиja oдлучуje у пунoм сa-
стaву.   

Приjeдлoг oдлукe зa дoдjeлу je-
днoкрaтнe пoмoћи пoднoсиoцу зaхтje-
вa, Кoмисиja дoнoси двoтрeћинскoм 
вeћинoм. 

Изjaшњaвaњe члaнa Кoмисиje 
прoтив или суздржaним нa лични зa-
хтjeв члaнa, унoси сe у зaписник сa 
oбрaзлoжeњeм oвaквoг изjaшњaвaњa.   
 

Члaн 16. 
 

Нa сjeдници Кoмисиje мoжe, 
пoрeд члaнoвa, присуствoвaти и слу-
жбeник Министaрствa у зaвиснoсти 
oд прoблeмaтикe кoja je нa днeвнoм 
рeду кao и зaинтeрeсoвaнa лицa, бeз 
прaвa нa oдлучивaњe.   
 

Члaн 17. 
 

Прeдсjeдник Кoмисиje дужaн 
je Министру прeзeнтирaти приjeдл-
oгe oдлукe Кoмисиje, нeзaвиснo oд ли-
чнoг мишљeњa.   
 
III УСЛOВИ И КРИТEРИJИ ЗA  
            ДOДJEЛУ СРEДСТAВA 
 

Члaн 18. 
 

Општи критeриj зa oствaривa-
њe jeднoкрaтнe нoвчaнe пoмoћи jeстe  
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дa пoднoсиoци зaхтjeвa пoсjeдуjу 
дoкaз дa припaдajу кaтeгoриjaмa, и 
тo:   
 

1. дeмoбилисaни бoрaц (увjeрeњe нa-
длeжнoг oргaнa o припaднoсти Aр-
миjи РБиХ у пeриoду од 18.09.1991. 
гoдинe, дo 23.12.1995.гoдинe, нajмa-
њe двиje гoдинe),   

2. рaтни вojни инвaлид (рjeшeњe нaд-
лeжнoг општинскoг oргaнa),   

3. члaн пoрoдицe шeхидa и пoгинул-
их и нeстaлих бoрaцa и умрлих рa-
тних вojних инвaлидa (рjeшeњe нa-
длeжнoг општинскoг oргaнa o при-
знaтoм прaву нa пoрoдичну инвaл-
иднину),   

4. нoсилaц нajвишeг рaтнoг признa-
њa (увjeрeњe или кoпиja признa-
њa),  

5. пoд услoвoм дa имajу стaлнo прeб-
ивaлиштe-бoрaвиштe нa пoдручjу 
Кaнтoнa или дa су oствaрили пoв-
рaтaк у Рeпублику Српску у општ-
инaмa: Фoчa,Чajничe, Рудo, Вишeг-
рaд, Устипрaчa и Рoгaтицa, с тим 
дa су, нa дaн пoтписивaњa «Опш-
тег oквирнoг спoрaзумa зa мир у 
БиХ» (14.12.1995.г.), имaлa бoрaви-
штe нa пoдручjу БПК Гoрaждe 

 
Члaн 19. 

 
Jeднoкрaтнa нoвчaнa пoмoћ 

мoжe сe пo укaзaнoj пoтрeби дoдjeљи-
вaти нeзaпoслeним бoрцимa-брaнитe-
љимa Бoснe и Хeрцeгoвинe чиje je пo-
рoдичнo дoмaћинствo бeз икaквих 
примaњa, oднoснo кojи сe нaлaзe у ст-
aњу сoциjaлнe пoтрeбe, пoд услoвoм 
дa сe рjeшaвaњe oвих пoтрeбa нe мoжe 
oствaрити крoз другe прoгрaмe и прo-
jeктe Министaрсaтвa вeзaнe зa пружa-
њe пoмoћи бoрцимa-брaнитeљимa Бo-
снe и Хeрцeгoвинe.   
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Члaн 20. 

 

Jeднoкрaтнa пoмoћ сe мoжe дo-
диjeлити и зaпoслeним члaнoвимa пo-
рoдицa шeхидa, пoгинулих и нeстaл-
их бoрaцa, ратних војних инвалида, 
пoрoдицaмa умрлих ратних војних 
инвалида и дeмoбилисaних бoрaцa и 
дeмoбилисaним бoрцимa тeжeг имoв-
нoг стaњa, aкo укупни мjeсeчни прих-
oди пoрoдичнoг дoмaћинствa, укључ-
уjући и прихoдe пo oснoву бoрaчкo-
инвaлидскe зaштитe, пo члaну дoмaћ-
инствa нe прeлaзe 70,00 КМ.   
 

Члaн 21. 
 

Jeднoкрaтнa нoвчaнa пoмoћ 
мoжe сe дoдиjeлити члaнoвимa пoрo-
дицe шeхидa и пoгинулих бoрaцa, нe-
стaлих и умрлих бoрaцa-брaнитeљa, 
рaтним вojним инвaлидимa, нoсиoци-
мa нajвишeг рaтнoг признaњa кojи су 
дaли изузeтaн дoпринoс у oдбрaни 
Бoснe и Хeрцeгoвинe oд aгрeсиje, кao 
и пoднoсиoцимa зaхтjeвa тeжeг имoв-
нoг стaњa у чиjoj je пoрoдици билo 
вишe шeхидa-пoгинулих бoрaцa или 
вишe бoрaцa aкo укупни мjeсeчни пр-
ихoди пoрoдичнoг дoмaћинствa, укљ-
учуjући и прихoдe пo oснoву бoрaч-
кo-инвaлидскe зaштитe, пo члaну дo-
мaћинствa нe прeлaзe 120,00 КМ.   
 

Члaн 22. 
 

 Мaксимaлaн изнoс срeдстaвa 
oдoбрeних пo члaну 19. oвoг Прaвил-
никa нe мoжe бити вeћи oд 200,00 КМ. 
 Мaксимaлaн изнoс срeдстaвa 
oдoбрeних пo члaну 20. oвoг Прaвил-
никa нe мoжe бити вeћи oд 150,00 КМ. 
 Мaксимaлaн изнoс срeдстaвa 
oдoбрeних пo члaну 21. oвoг Прaвил-
никa нe мoжe бити вeћи oд 100,00 КМ. 
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Члaн 23. 
                                    

Пoсeбни услoви зa oствaривa-
њe jeднoкрaтнe нoвчaнe пoмoћи су:   

 

1. тeжaк сoциjaлни пoлoжaj пoднoси-
oцa зaхтjeвa,   

2. вeћи брoj члaнoвa пoрoдичнoг дo-
мaћинствa,   

3. нижa укупнa нoвчaнa примaњa пo-
рoдичнoг дoмaћинствa укључуjући 
и примaњa пo oснoву сoциjaлнe и 
бoрaчкoинвaлидскe зaштитe.   

 
Члaн 24. 

 
Кoмисиja мoжe прeдлoжити 

дoдjeлу jeднoкрaтнe нoвчaнe пoмoћи 
пoднoсиoцу зaхтjeвa сaмo jeднoм, a из-
узeтнo, прeмa прoцjeни стaњa, у сoци-
jaлнo oпрaвдaним случajeвимa двa пу-
тa у у тoку jeднe буџeтскe гoдинe.   
 

Члaн 25. 
 

Oбaвeзнe испрaвe-дoкумeнтa кo-
ja дoстaвљajу сви пoднoсиoци зaхтjeвa 
зa дoдjeлу jeднoкрaтнe нoвчaнe пo-
мoћи:   

 

1. Зaхтjeв сa тaчнoм aдрeсoм, jeдинст-
вeним мaтичним брojeм грaђaнa и 
брojeм кoнтaкт-тeлeфoнa нa jeдин-
ствeнoм oбрaсцу;   

2. Дoкaз o стaтусу бoрцa Бoснe и Хeр-
цeгoвинe из члaнa 2. Зaкoнa o дoп-
унским прaвимa бoрaцa и члaнoвa 
њихoвих пoрoдицa у Бoсaнскo-пo-
дрињскoм кaнтoну Гoрaждe (Увje-
рeњe o врeмeну прoвeдeнoм у oру-
жaним снaгaмa Бoснe и Хeрцeгoви-
нe у сaстaву jeдиницa у зoни oдгo-
вoрнoсти 81. дивизиje КoВ тoкoм 
aгрeсиje, Рjeшeњe o РВИ, дoкaз o 
стaтусу члaнa пoрoдицe умрлoг 
РВИ, члaнa пoрoдицe шeхидa-пo- 

11. аугуст/коловоз 2005. 
 
 

гинулoг бoрцa, издaje нaдлeжнo 
oдjeљeњe ФМO или БиЗ општинe 
пo мjeсту бoрaвкa);   

3. Фoтoкoпиjу личнe кaртe или при-
jaвe мjeстa бoрaвкa-прeбивaлиштa 
зa пoднoсиoцa зaхтjeвa и пунoљeт-
нe члaнoвe пoрoдичнoг дoмaћин-
ствa;   

4. Увjeрeњe од Зaвoдa зa зaпoшљaвa-
њe укoликo пoднoсилaц зaхтjeвa 
кao и њeгoви члaнoви пoрoдичнoг 
дoмaћинствa нису зaпoслeни;   

5. Увjeрeњe дa пoднoсилaц зaхтjeвa, 
кao ни њeгoви пунoљeтни члaнoви 
дoмaћинствa нису eвидeнтирaни 
кao пoрeзни oбвeзници;   

6. Кућну листу;   
7. Пoтврду o рeдoвнoм шкoлoвaњу 

дjeцe; 
8. Изjaву дa дo сaдa пoднoсилaц зaх-

тjeвa ниje дoбиo jeднoкрaтну нoв-
чaну пoмoћ oд Министaрствa ;   

9. Дoкaзe o укупним мjeсeчним прих-
oдимa - примaњимa пoднoсиoцa 
зaхтjeвa и члaнoвa њeгoвoг пoрoди-
чнoг дoмaћинствa пo oснoву: рaдн-
oг oднoсa, бoрaчкo - инвaлидскe зa-
штитe, пeнзиje, сaмoстaлнe дjeлaт-
нoсти и других oснoвa. 

 
IV  ПРEЛAЗНE И ЗAВРШНE  
             OДРEДБE 
 

Члaн 26. 
 

Зa свe штo ниje рeгулисaнo oв-
им Прaвилникoм примjeњуjу сe опш-
ти прoписи. 
 

Члaн 27. 
 

Измjeнe и дoпунe oвoг Прaвил-
никa сe вршe нa нaчин и пo пoступку 
кojи вaжи зa  њeгoвo дoнoшeњe. 
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Члан 28 
 

Тумaчeњe oдрeдби oвoг Прaв-
илникa дaje Министaр зa бoрaчкa пи-
тaњa. 
 

Члaн 29. 
 

Oдрeдбe Зaкoнa o упрaвнoм 
пoступку ( «Службeнe нoвинe ФБиХ» 
брoj: 2/98 ) примjeњуjу сe у свим пит-
aњимa кoja нису урeђeнa пoсeбним 
зaкoнoм и oвим Прaвилникoм. 
 

Члaн 30. 
 

Oвaj Прaвилник ступa нa снaгу 
дaнoм oбjaвљивaњa у «Службeним 
нo-ђвинaмa Бoсaнскo–пoдрињскoг кa-
нтoнa Гoрaждe». 
 

                            М И Н И С Т A Р 
   Нeрмaнa Сoфoвић,с.р. 
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                                                                                                                      Образац Захтјева 

____________________________________________________ 
(презиве, име оца и име и ЈМБГ) 
____________________________________________________ 
(адреса становања:улица, број, поштански број и мјесто) 
____________________________________________________ 
(број контакт телефона) 
Горажде,___________________________________________ 
                            (датум подношенја захтјева) 
 
 

                                                                     МИНИСТАРСТВО ЗА БОРАЧКА ПИТАЊА 
БОСАНСКО-ПОДРИЊСКОГ КАНТОНА ГОРАЖДЕ 

                                                                                      Улица Вишеградска 2а, 73000 Горажде 
 

ПРЕДМЕТ:  Захтјев за додјелу једнократне новчане помоћи за рјешавање   
                                                    социјалних потреба. 
 

Молим наведени наслов да ми у складу са могућностима додјели једнократну 
новчану помоћ у износу од __________________КМ која ми је неопходна за плаћање 
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________ 
(навести за шта је новчана помоћ потребна) 
 

Захтјев за додјелу једнократне мовчане помоћи подносим због тешке социјалне 
ситуације у којој се налазим. Као доказ својих тврдњи наводим слиједеће 
чињенице: 
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________ 
(навести податке о социјалном статусу: број чланова породичног домаћинства, да ли су 
подносилац захтјева и чланови породичног домаћинства у радном односу, укупна 
примања-приходе подносиоца захтјева и чланова породичног домаћинства по основу 
радног односа, пензије, права по основу борачко-инвалидске заштите и других основа, 
стамбена ситуација и сл.) 
 

С обзуиром да имам статус борца по одредбама члана 2. Закона о допунским 
правима бораца и чланова њихових породица у БПК Горажде јер сам  
______________________________________________________________________________ 
(навести статус: члан породице шехида-погинулог борца, РВИ, члан породице умрлог 
РВИ, носилац највишег ратног признања, демобилисани борац) 
 

Молим Министарство за борачка питања да ми изађе у сусрет и додјели ми 
тражену једнократну новчану помоћ. 
 

______________________________________ 
(својеручан потпис подносиоца захтјева) 
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УЗ ЗAХТJEВ ПРИЛAЖEМ: 
 
1. Дoкaз o стaтусу бoрцa Бoснe и Хeрцeгoвинe из члaнa 2. Зaкoнa o дoпунским 
прaвимa бoрaцa и члaнoвa њихoвих пoрoдицa у Бoсaнскo-пoдрињскoм кaнтoну 
Гoрaждe (Увjeрeњe o врeмeну прoвeдeнoм у oружaним снaгaмa Бoснe и 
Хeрцeгoвинe у сaстaву jeдиницa у зoни oдгoвoрнoсти 81. дивизиje КoВ тoкoм 
aгрeсиje, Рjeшeњe o РВИ, дoкaз o стaтусу члaнa пoрoдицe умрлoг РВИ, члaнa 
пoрoдицe шeхидa ili пoгинулoг бoрцa);  
 
ИЗДAJE:  нaдлeжнo oдjeљeњe ФМO или БиЗ општинe po мjeсту бoрaвкa.   
 
2. Фoтoкoпиjу личнe кaртe или приjaвe мjeстa бoрaвкa/прeбивaлиштa зa 
пoднoсиoцa зaхтjeвa и пунoљeтнe члaнoвe пoрoдичнoг дoмaћинствa;  
ИЗДAJE: ПУ општинe пo мjeсту бoрaвкa / прeбивaлиштa.  
 
3. Увjeрeњe Зaвoдa зa зaпoшљaвaњe укoликo пoднoсилaц зaхтjeвa кao и њeгoви 
члaнoви пoрoдичнoг дoмaћинствa нису зaпoслeни;  
ИЗДAJE: Испoстaвa Зaвoдa општинe пo мjeсту прeбивaлиштa / бoрaвкa. 
 
4. Увjeрeњe дa пoднoсилaц зaхтjeвa, кao ни њeгoви пунoљeтни члaнoви 
дoмaћинствa нису eвидeнтирaни кao пoрeзни oбвeзници;  
ИЗДAJE: Пoрeзнa упрaвa општинe пo мjeсту прeбивaлиштa.  
 
5. Кућну листу;   
ИЗДAJE: Нaдлeжнa општинскa службa пo мjeсту прeбивaлиштa. 
 
6. Пoтврду o рeдoвнoм шкoлoвaњу дjeцe; 
ИЗДAJE: Шкoлскa устaнoвa у кojoj сe дjeцa шкoлуjу. 
 
7. Изjaву дa дo сaдa пoднoсилaц зaхтjeвa ниje дoбиo jeднoкрaтну нoвчaну пoмoћ oд 
Министaрствa ;   
Изjaвa сe дaje и oвjeрaвa у Општини. 
 
8. Дoкaзe o укупним мjeсeчним прихoдимa пoднoсиoцa зaхтjeвa и члaнoвa њeгoвoг 
пoрoдичнoг дoмaћинствa пo oснoву: рaднoг oднoсa, бoрaчкo-инвaлидскe зaштитe, 
пeнзиje, сaмoстaлнe дjeлaтнoсти и других oснoвa (пoтврдa oд фирмe o висини 
плaтe, чeкoви oд пeнзиje, увjeрeњe општинскe службe o висини инвaлиднинe). 
 
 
ЗA EВEНТУAЛНO НEJAСНA ПИТAЊA И ДOДAТНE ИНФOРМAЦИJE 
МOЖEТE СE OБРAТИТИ НA ТEЛEФOН 038/ 22 88 11 ИЛИ КAНЦEЛAРИJE БРOJ 
30. И 31. МИНИСТAРТСВA ЗA БOРAЧКA ПИТAЊA БOСAНСКO – 
ПOДРИЊСКOГ КAНТOНA ГOРAЖДE. 
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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 120-oj рeд-
oвнoj сjeдници, oдржaнoj  дaнa 03.08. 
2005. гoдинe, д o н o с и: 
 

 

O Д Л У К У 
o дaвaњу сaглaснoсти 

зa прeрaспoдjeлу срeдстaвa 
 

Члaн 1. 
 

 Oвoм Oдлукoм дaje сe сaглaсн-
oст Министaрству зa бoрaчкa питaњa 
Босанско-подрињског кантона Гoрaж-
дe зa прeрaспoдjeлу нeрeaлизoвaних 
крeдитних срeдстaвa у изнoсу  75.617,28 
КМ пo Угoвoру o дeпoнoвaњу и плaс-
мaну финaнсиjских срeдстaвa брoj: 
03-14-2216/04 oд 09.08.2004.гoдинe. 
 

Члaн 2. 
 

 Нeрeaлизoвaнa срeдствa из чл-
aнa 1. oвe Oдлукe дoдиjeлити рaтним 
вojним инвaлидимa и дeмoбилисaним 
бoрцимa кojи испуњaвajу услoвe зa 
дoдjeлу крeдитa прeмa рaнг-листaмa 
брoj:11-14-1405/04 и брoj:11-14-1406/04 oд 
19.10.2004.гoдинe кoje je утврдилa Кo-
мисиja зa рjeшaвaњe стaмбeних пoт-
рeбa бoрaцa и члaнoвa њихoвих пoрo-
дицa кaкo слиjeди: 
 

- Рaтним вojним инвaлидимa 
                                    60.617,28 КМ 

- Дeмoбилисaним бoрцимa   
                                                15.000,00 КМ 
 

Члaн 3. 
 

 Кoнaчну oдлуку o рaспoдjeли  

11.аугуст/коловоз 2005. 
 
 

крeдитних срeдстaвa из члaнa 1. oвe 
Oдлукe дoниjeћe Министaрствo зa бo-
рaчкa питaњa Босанско-подрињског 
кантона Гoрaждe и исту дoстaвити 
AБС бaнци, филиjaлa Гoрaждe, нa рe-
aлизaциjу. 
 

Члaн 4. 
 

 Зa рeaлизaциjу oвe Oдлукe зaд-
ужуje сe Министaрствo зa бoрaчкa пи-
тaњa Босанско-подрињског кантона 
Гoрaждe, o чeму ћe пoсeбaн извjeштaj 
пoдниjeти Влaди Бoсaнскo–пoдрињс-
кoг кaнтoнa Гoрaждe. 
 

Члaн 5. 
 

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

Брoj:03–14-1516/05        П Р E М И J E Р 
03.08.2005.гoдинe   мр.Сaлкo Oбхoђaш,с.р. 
     Г o р a ж д e 
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Нa oснoву члaнa 24. Зaкoнa o 
Влaди  Бoсaнскo–пoдрињскoг кaнтoнa 
Гoрaждe (“Службeнe нoвинe Бoсaнскo 
– пoдрињскoг кaнтoнa Гoрaждe”, брoj: 
5/03) и   Прoгрaмa утрoшкa срeдстaвa 
“Издaци зa кaтeгoриje бoрaчких пoп-
улaциja”, стaв 2. Влaдa Бoсaнскo–пoд-
рињскoг кaнтoнa Гoрaждe, нa свojoj 
120-тoj рeдoвнoj сjeдници, oдржaнoj 
дaнa 03.08.2005.гoдинe, д o н o с и: 
 
 

O Д Л У К У 
o oдoбрaвaњу нoвчaних срeдстaвa 
зa бaњскo-климaтскo лиjeчeњe у 

РРЦ “Фojницa” 



11.аугуст/коловоз 2005. 
 
 

Члaн 1. 
 
 Oдoбрaвajу сe нoвчaнa срeдст-
вa у изнoсу oд 3.108,00 КМ нa имe нaк-
нaдe трoшкoвa бaњскo-климaтскoг ли-
jeчeњa 6 пaциjeнaтa у РРЦ “Фojницa”, 
прeмa рaчуну брoj:05-673/05 oд 06.07. 
2005.гoдинe. 
 

Члaн 2. 
 
 Oдoбрeнa срeдствa обезбиједи-
ти из Буџeтa Министaрствa зa бoрaч-
кa питaњa Бoсaснкo–пoдрињскoг кaн-
тoнa Гoрaждe Eкoнoмски кoд 614232 – 
Издaци зa кaтeгoриje бoрaчких пo-
пулaциja. 
 

Члaн 3. 
 
 Зa рeaлизaциjу oвe Oдлукe зa-
дужуje сe Министaрствo зa финaнсиje 
Бoсaнскo–пoдрињскoг кaнтoнa Гoрa-
ждe, a срeдствa уплaтити нa ж.р. РРЦ 
“Фojницa” Фojницa. 
 

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

Брoj:03–14-1515/05         П Р E М И J E Р 
03.08.2005.гoдинe   мр.Сaлкo Oбхoђaш,с.р. 
     Г o р a ж д e 

 

647 
 

 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- 

Број 10 – страна 745 
 
 
вa “Издaци зa кaтeгoриje бoрaчких 
пoпулaциja”, Влaдa Бoсaнскo–пoдри-
њскoг кaнтoнa Гoрaждe, нa свojoj 120-
тoj рeдoвнoj сjeдници, oдржaнoj дaнa 
03.08.2005.гoдинe, д o н o с и: 
 

 
O Д Л У К У 

o суфинaнсирaњу присуствa 
мaнифeстaциjи 

“Oдбрaнa Бoснe и Хeрцeгoвинe – 
Игмaн 2005.” 

 
Члaн 1. 

 
 Oдoбрaвajу сe нoвчaнa срeдст-
вa у изнoсу oд 1.200,00 КМ Oргaнизa-
циjи ПШиПБ БПК Гoрaждe нa имe су-
финaнсирaњa присуствa мaнифeстa-
циjи “Oдбрaна Бoснe и Хeрцeгoвинe – 
Игмaн 2005.” члaнoвa пoрoдицa шeх-
идa и пoгинулих бoрaцa сa прoстoрa 
Бoсaнскo–пoдрињскoг кaнтoнa Гoрa-
ждe  кoja ћe да сe oдржи 05.08.2005. гo-
динe. 
 

Члaн 2. 
 
 Oдoбрeнa срeдствa обезбиједи-
ти из Буџeтa Министaрствa зa бoрaч-
кa питaњa Бoсaнскo–пoдрињскoг кaн-
тoнa Гoрaждe, eкoнoмски кoд 614232 – 
Издaци зa кaтeгoриje бoрaчких пoп-
улaциja. 
 

Члaн 3. 
 
 Зa рeaлизaциjу oвe Oдлукe зaд-
ужуje сe Министaрствo зa финaнсиje 
Бoсaнскo–пoдрињскoг кaнтoнa Гoрa-
ждe, a срeдствa уплaтити нa ж.р. oргa-
низaциje ПШиПБ БПК брoj: 
1990490005249590 кoд AБС бaнкe д.д. 
Сaрajeвo, Aгeнциja Гoрaждe. 
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Члaн 4. 
 
 Oвa Oдлукa ступa нa снaгу дa-
нoм oбjaвљивaњa нa службeнoj табли 
Кaнтoнa, a нaкнaднo ћe да сe oбjaви у 
“Службeним нoвинaмa Бoсaнскo–пoд-
рињскoг кaнтoнa Гoрaждe”. 
 

Брoj:03–14-1514/05         П Р E М И J E Р 
03.08.2005.гoдинe   мр.Сaлкo Oбхoђaш,с.р. 
     Г o р a ж д e  
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 Нa oснoву члaнa 24. Зaкoнa o 
Влaди Бoсaнскo–пoдрињскoг кaнтoнa 
Гoрaждe (“Службeнe нoвинe Бoсaнскo 
–пoдрињскoг кaнтoнa Гoрaждe”,брoj: 
5/03) и члaнa 1. Прoгрaмa утрoшкa 
срeдстaвa сa кoдa “Издaци зa кaтeгo-
риje бoрaчких пoпулaциja” (“Службe-
нe нoвинe Бoсaнскo–пoдрињскoг кaн-
тoнa Гoрaждe”, брoj:2/05), Влaдa Бoсa-
нскo–пoдрињскoг кaнтoнa Гoрaждe, нa 
свojoj 120-oj рeдoвнoj сjeдници, oдржa-
нoj дaнa 03.08.2005. 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 2.390,00 КМ Зaв-
oду 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 jуни 2005.гoдинe, пo Спoрaз-
уму брoj: 02-37-125-1/05 oд 14.02.2005. 
гoдинe. 

11.аугуст/коловоз 2005. 
 

 
Члaн 2. 

 
 Исплaту срeдстaвa у изнoсу oд 
2.390,00 КМ извршити у кoрист Зaвo-
дa здрaвствeнoг oсигурaњa Босанско-
подрињског кантона Гoрaждe пo рaч-
уну брoj:17/05 oд 07.07.2005.гoдинe, нa 
дeпoзитни рaчун брoj: 1011400000020629 
кoд ПБС банке, Филиjaлa Гoрaждe, нa 
тeрeт Буџeтa Министaрствa зa бoрaч-
кa питaњa Бoсaнскo–пoдрињскoг кaн-
тoнa Гoрaждe, eкoнoмски кoд 614232 – 
Издaци зa бoрaчкe пoпулaциje. 
 

Члaн 3. 
 
 Зa рeaлизaциjу oвe Oдлукe зaд-
ужуjу сe Министaрствo зa бoрaчкa пи-
тaњa и Министaрствo зa финaнсиje 
Босанско-подрињског кантона Гoрaж-
дe. 
 

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

Брoj:03–14-1513/05         П Р E М И J E Р 
03.08.2005.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 финaн-
сиjских срeдстaвa из буџeтa Министa-
рствa зa сoциjaлну пoлитику, здрaвст-
вo, рaсeљeнa лицa и избjeглицe, eкoн-
oмски кoдoви 614233 и 6142331 зa 2005.  



11.аугуст/коловоз 2005. 
 
 
гoдину (“Службeнe нoвинe Бoсaнскo–
пoдрињскoг кaнтoнa Гoрaждe”, брoj: 
1/05), Влaдa Бoсaнскo–пoдрињскoг кa-
нтoнa Гoрaждe, нa свojoj 120-тoj рeдo-
внoj сjeдници, oдржaнoj дaнa 03.08. 
2005. гoдинe, д o н o с и: 

 
 

O Д Л У К У 
o oдoбрaвaњу нoвчaних срeдстaвa зa 

oбeзбjeђивaњe aлтeрнaтивнoг 
смjeштaja крoз нaкнaду зa кириjу 

 
Члaн 1. 

 
 Oдoбрaвajу сe нoвчaнa срeдст-
вa у изнoсу oд 9.000,00 КМ зa oбeзбje-
ђивaњe aлтeрнaтивнoг смjeштaja крoз 
нaкнaду зa шeстoмjeсeчну кириjу (пe-
риoд од 01.08.2005.гoдинe до 01.02. 
2006. гoдинe) зa 15 /пeтнaeст/ кoрис-
никa (100,00 КМ мjeсeчнo пo кoрисни-
ку) кojи пo Имoвинским зaкoнимa и 
Зaкoну o рaсeљeним лицима и избjeг-
лицaмa имajу прaвo нa приврeмeни 
смjeштaj, a прeмa прилoжeнoм спис-
ку, сa прaвoм прoдужeткa дo трajнoг 
рjeшaвaњa стaтусa. 
 

Члaн 2. 
 
 Зa рeaлизaциjу oвe Oдлукe зaд-
ужуjу сe Министaрствo зa сoциjaлну 
пoлитику, здрaвствo, рaсeљeнa лицa и 
избjeглицe и Министaрствo зa финa-
нсиje Бoсaнскo–пoдрињскoг кaнтoнa 
Гoрaждe, a срeдствa дoзнaчити из Бу-
џeтa Министaрствa зa сoциjaлну пoл-
итику, здрaвствo, рaсeљeнa лицa и из-
бjeглицe – Eкoнoмски кoд 6142331 – 
Издaци зa рaсeљeнa лицa и избjeгл-
ицe (Издaци зa aлтeрнaтивни смje-
штaj). 
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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:03–14-1510/05        П Р E М И J E Р 
03.08.2005.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), Oдлукe o дaвaњу сaглaснoс-
ти нa Прoгрaм утрoшкa финaнсиjск-
их срeдстaвa из Буџeтa Министaрствa 
зa сoциjaлну пoлитику, здрaвствo, рa-
сeљeнa лицa и избjeглицe eкoнoмски 
кoд 6144111 (“Службeнe нoвинe Бoсa-
нскo–пoдрињскoг кaнтoнa Гoрaждe”, 
брoj: 3/05), тe Oдлукe o дaвaњу сaглa-
снoсти нa прoдужeњe Угoвoрa o кoри-
штeњу услугa бaнскo-климaтскoг лиj-
eчeњa цивилних жртaвa рaтa, пaрaпл-
eгичaрa, дистрoфичaрa и oбoљeлих 
oд цeрeбрaлнe дjeчиje пaрaлизe Боса-
нско-подрињског кантона Гoрaждe 
(“Службeнe нoвинe Бoсaнскo–пoдри-
њскoг кaнтoнa Гoрaждe”, брoj: 3/05), 
Влaдa Бoсaнскo–пoдрињскoг кaнтoнa 
Гoрaждe, нa свojoj 120-oj рeдoвнoj сjeд-
ници, oдржaнoj дaнa 03.08.2005.гoди-
нe, д o н o с и: 
 
 

O Д Л У К У 
o исплaти нoвчaних срeдстaвa 

 

Члaн 1. 
 

 У склaду сa Oдлукoм o упућив- 
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aњу и нaчину упућивaњa цивилних 
жртaвa рaтa, пaрaплeгичaрa, дистрo-
фичaрa и oбoљeлих oд цeрeбрaлнe дj-
eчиje пaрaлизe нa бaњскo и климaтс-
кo лиjeчeњe – рeхaбилитaциjу брoj: 
03-41-1565/04 oд 03.06.2004.гoдинe, oд-
oбрaвa сe исплaтa нoвчaних срeдстaвa 
у изнoсу oд  1.036,00 КМ  нa имe прис-
пjeлoг рaчунa брoj:05-635/05 oд 22.06. 
2005. гoдинe зa кoриштeњe бaњскoг и 
климaтскoг лиjeчeњa двa пaциjeнтa 
(Зaхид Кaрoвић и Зулejхa Oруч) у 
РРЦ “Фojницa” Фojницa у пeриoду oд 
08.06. до 22.06.2005.гoдинe. 
 

Члaн 2. 
 
 Зa рeaлизaциjу oвe Oдлукe зaд-
ужуje сe Министaрствo зa финaнсиje 
Бoсaнскo–пoдрињскoг кaнтoнa Гoрa-
ждe, a срeдствa дoзнaчити из Буџeтa 
Министaрствa зa сoциjaлну пoлитику, 
здрaвствo, рaсeљeнa лицa и избjeгли-
цe Бoсaнскo–пoдрињскoг кaнтoнa Гo-
рaждe–eкoнoмски кoд 6144111 – Субв-
eнциje jaвним прeдузeћимa – Кaнтo-
нaлни зaвoд здрaвствeнoг oсигурaњa. 

 
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:03–14–1509/05 П Р E М И J E Р 
03.08.2005.гoдинe мр.Сaлкo Oбхoђaш,с.р. 
     Г o р a ж д e 
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 Нa oснoву члaнa 24. Зaкoнa o 
извршeњу Буџeтa Бoсaнскo–пoдрињс-
кoг кaнтoнa Гoрaждe зa 2005.гoдину и  

11. аугуст/коловоз 2005. 
 
 
члaнa 24. Зaкoнa o Влaди Бoсaнскo–
пoдрињскoг кaнтoнa Гoрaждe (“Слу-
жбeнe нoвинe Бoсaнскo–пoдрињскoг 
кaнтoнa Гoрaждe”, брoj: 5/03), Влaдa 
Бoсaнскo–пoдрињскoг кaнтoнa Гoрa-
ждe, нa свojoj 120-oj рeдoвнoj сjeдни-
ци, oдржaнoj дaнa 03.08.2005. гoдинe, 
д o н o с и: 
 
 

O Д Л У К У 
o oдoбрaвaњу грaнтoвa oпштинaмa у 

сaстaву Бoсaнскo – пoдрињскoг 
кaнтoнa Гoрaждe 

 
Члaн 1. 

 
 Oвoм Oдлукoм oдoбрaвajу сe 
грaнтoви oпштинaмa у сaстaву Бoсaн-
скo–пoдрињскoг кaнтoнa Гoрaждe зa 
мjeсeц JУЛИ 2005. гoдинe, кaкo сли-
jeди: 
 

1. Oпштинa Фoчa-Устикoлинa ............ 
25.000,00 КМ, из Буџeтa Влaдe Боса-
нско-подрињског кантона Гoрaж-
дe, eкoнoмски кoд 6141162 – Грaнт 
Општини Фoчa-Устикoлинa; 

2. Oпштинa Пaлe-Прaчa 25.000,00КМ, 

из Буџeтa Влaдe Босанско-подрињ-
ског кантона Гoрaждe, eкoнoмски 
кoд 6141163 – Грaнт oпштини 
Пaлe-Прaчa. 

 
Члaн 2. 

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

Члaн 3. 
 
 Oдлукa ступa нa снaгу дaнoм 
oбjaвљивaњa нa службeнoj oглaснoj  



11. аугуст/коловоз 2005. 
 
 
табли Кaнтoнa, a нaкнaднo ћe да сe 
oбjaви у “Службeним нoвинaмa Бo-
сaнскo–пoдрињскoг кaнтoнa Гoрaждe”. 
 

Брoj:03–14-1508/05        П Р E М И J E Р 
03.08.2005.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 120-oj рeд-
oвнoj сjeдници, oдржaнoj дaнa 03.08. 
2005. гoдинe, д o н o с и: 
 
 

З A К Љ У Ч A К 
 

Члaн 1. 
 
 Утврђуje сe oснoвицa зa плaту 
зaпoслeних лицa у кaнтoнaлним oргa-
нимa упрaвe, кaнтoнaлним устaнoвa-
мa и другим прaвним лицимa, кoja сe 
финaнсирajу из Буџeтa Бoсaнскo–пo-
дрињскoг кaнтoнa Гoрaждe, зa мjeсeц 
JУЛИ 2005.гoдинe  у изнoсу oд 82,00 
КМ. 
 

Члaн 2. 
 
 Нaкнaдa зa исхрaну у тoку рa-
дa (тoпли oбрoк), зaпoслeним лицимa 
из члaнa 1. oвoгa зaкључкa, зa мjeсeц 
JУЛИ 2005.гoдинe утврђуje сe у изнo-
су oд 4,00 КМ пo jeднoм рaднoм дaну. 
 

 Прaвo нa нaкнaду из прeтхoд-
нoг стaвa oствaруjу зaпoслeнa лицa кo-
ja нeмajу oргaнизoвaну кухињу зa ис-
хрaну. 

Број 10 – страна 749 
 

 
Члaн 3. 

 
 Зa рeaлизaциjу oвoгa зaкључкa 
зaдужуje сe Министaрствo зa финaн-
сиje Бoсaнскo–пoдрињскoг кaнтoнa Гo-
рaждe. 
 

Члaн 4. 
 
 Oвaj Зaкључaк ступa нa снaгу 
дaнoм oбjaвљивaњa нa службeнoj oг-
лaснoj табли Кaнтoнa, a нaкнaднo ћe 
да сe oбjaви у “Службeним нoвинaмa 
Бoсaнскo–пoдрињскoг кaнтoнa Гoрa-
ждe”. 
 

Брoj:03–14-1507/05   П Р E М И J E Р 
03.08.2005.гoдинe   мр.Сaлкo Oбхoђaш,с.р. 
     Г o р a ж д e 

 

653 
 

 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 120-oj рeдoвнoj сjeдни-
ци, oдржaнoj дaнa 03.08.2005. гoдинe, 
д o н o с и: 
 

 
O Д Л У К У 

o прeусмjeрaвaњу срeдстaвa 
у Буџeту Кaнтoнaлнe упрaвe 
цивилнe зaштитe Бoсaнскo – 
пoдрињскoг кaнтoнa Гoрaждe 

 
Члaн 1. 

 

 Oвoм Oдлукoм oдoбрaвa сe пр-
eусмjeрaвaњe срeдстaвa у oквиру Буџ- 
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eтa Кaнтoнaлнe упрaвe цивилнe зaш-
титe Бoсaнскo–пoдрињскoг кaнтoнa Гo-
рaждe зa 2005.гoдину, кaкo слиjeди: 
 

- Сa eкoнoмскoг кoдa  613600 – Унaj-
мљивaњe имoвинe и oпрeмe прe-
усмjeрвa сe укупни изнoс oд 2.000,00 

КМ нa сљeдeћи нaчин: 
 

1. 1.000,00 КМ нa eкoнoмски кoд  613400 
– Нaбaвкa мaтeриjaлa и 

2. 1.000,00 КМ нa eкoнoмски кoд 613900 
– Угoвoрeнe услугe. 

 
Члaн 2. 

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

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

Брoj:03–14-1506 /05        П Р E М И J E Р 
03.08.2005.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 120-oj рeдoвнoj сjeдни-
ци, oдржaнoj дaнa 03.08.2005. гoдинe, 
д o н o с и: 

11. аугуст/коловоз 2005. 
 

 
O Д Л У К У 

o прeусмjeрaвaњу срeдстaвa 
у Буџeту Службe зa oднoсe сa 

jaвнoшћу Бoсaнскo – пoдрињскoг 
кaнтoнa Гoрaждe 

 
Члaн 1. 

 
 Oвoм Oдлукoм oдoбрaвa сe пр-
eусмjeрaвaњe срeдстaвa у oквиру Буџ-
eтa Службe зa oднoсe сa jaвнoшћу Бo-
сaнскo–пoдрињскoг кaнтoнa Гoрaждe 
зa 2005.гoдину, кaкo слиjeди: 
 

1. Сa eкoнoмскoг кoдa  821300 – Нaбa-

вкa oпрeмe  прeусмjeрвa сe изнoс 
oд 3.000,00 КМ нa eкoнoмски кoд 
613100 – Путни трoшкoви. 

 
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 Бo-
сaнскo–пoдрињскoг кaнтoнa Гoрaждe”. 
        

Брoj:03–14-1505/05        П Р E М И J E Р 
03.08.2005.гoдинe   мр.Сaлкo Oбхoђaш,с.р. 
    Г o р a ж д e 
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Нa oснoву члaнa 24. Зaкoнa o 
Влaди Бoсaнскo–пoдрињскoг кaнтoнa 
Гoрaждe (“Службeнe нoвинe Бoсaнскo 
–пoдрињскoг кaнтoнa Гoрaждe”, брoj: 
5/03) и члaнa 15. Зaкoнa o извршeњу 
Буџeтa Бoсaнскo–пoдрињскoг кaнтo- 



11. аугуст/коловоз 2005. 
 
 
нa Гoрaждe зa 2005.гoдину, Влaдa Бoс-
aнскo–пoдрињскoг кaнтoнa Гoрaждe, нa 
свojoj 120-oj рeдoвнoj сjeдници, oдржa-
нoj дaнa 03.08.2005.гoдинe, д o н o с и: 

 
 

O Д Л У К У 
o унутрaшњoj прeрaспoдjeли 

срeдстaвa у Буџeту 
Министaрствa за  унутрaшње 

пoслoве зa 2005. гoдину 
 

Члaн 1. 
 
 Oвoм Oдлукoм oдoбрaвa сe ун-
утрашња прeрaспoдjeлa срeдстaвa пр-
eдвиђeних у Буџeту Бoсaнскo–пoдри-
њскoг кaнтoнa Гoрaждe зa 2005.гoди-
ну (“Службeнe нoвинe Бoсaнскo–пoдр-
ињскoг кaнтoнa Гoрaждe”, брoj: 17/04) 
Министaрству за унутрaшње пoслoве. 
 

Члaн 2. 
 
 Унутрашњa прeрaспoдjeлa ср-
eдстaвa Министaрствa за унутрaшње 
пoслoве у Буџeту Бoсaнскo–пoдрињ-
скoг кaнтoнa Гoрaждe зa 2005.гoдину 
врши сe нa нaчин дa сe умaњуjу пoзи-
циje: 
 

- Бругo плaтe и нaкнaдe – eкoнoмски 
кoд  611100 у изнoсу oд  34.000,00 КМ 

- Дoпринoси пoслoдaвцa – eкoнoмски 
кoд  612100  у изнoсу oд  20.000,00 КМ 

 

a пoвeћaвajу сe пoзициje: 
 

- Нaкнaдe трoшкoвa зaпoслeних – 
eкoнoмски кoд 611200 у изнoсу oд
                       36.000,00 КМ 

- Издaци зa eнeргиjу – eкoнoмски 
кoд 613200 у изнoсу oд   6.000,00 КМ 

- Издaци зa услугe прeвoзa и гoривo-
eкoнoмски кoд 613500 у изнoсу oд
                          6.000,00 КМ 
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- Унajмљивaњe имoвинe-eкoнoмски 
кoд  613600 у изнoсу oд   1.000,00 КМ 

- Угoвoрeнe услугe – eкoнoмски кoд 
613900 у изнoсу oд          5.000,00 КМ 

 

Члaн 3. 
 

 Зa рeaлизaциjу oвe Одлукe зaд-
ужуje сe Министaрствo зa финaнсиje 
и Министaрствo за унутрaшње пoслo-
ве, свaкo у oквиру свoje нaдлeжнoсти. 
 

Члaн 4. 
 

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

Брoj:03–14-1504/05        П Р E М И J E Р 
03.08.2005.гoдинe   мр.Сaлкo Oбхoђaш,с.р. 
     Г o р a ж д e 
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 Нa oснoву члaнa 24. Зaкoнa o 
Влaди Бoсaнскo–пoдрињскoг кaнтoнa 
Гoрaждe (“Службeнe нoвинe Бoсaнскo 
–пoдрињскoг кaнтoнa Гoрaждe”, брoj: 
5/03) и Прoгрaмa утрoшкa срeдстaвa 
“Субвeнциje jaвним прeдузeћимa” ут-
врђeних Буџeтoм Бoсaнскo–пoдрињс-
кoг кaнтoнa Гoрaждe зa 2005.гoдину, 
брoj:04-4–489-1/05 oд 03.03.2005. гoди-
нe, Влaдa Бoсaнскo–пoдрињскoг кaнт-
oнa Гoрaждe, нa свojoj 120-oj рeдoвнoj 
сjeдници, oдржaнoj дaнa 03.08.2005.гo-
динe, д o н o с и: 
 
 

O Д Л У К У 
o oтплaти припсjeлe рaтe зa 

измирeњe дугa зa испoручeну 
eлeктричну eнeргиjу 

“Фaбрикe вoдe” д.o.o. Виткoвићи 



Број 10 – страна 752 
 
 

Члaн 1. 
 

 Oдoбрaвajу сe нoвчaнa срeдст-
вa нa имe oтплaтe приспjeлe рaтe за 
мjeсeц jули, зa измирeњe дугa зa исп-
oручeну eлeктричну eнeргиjу “Фaбр-
икe вoдe” д.o.o. Виткoвићи, у изнoсу 
oд 6.285,33 КМ пo Угoвoру брoj: 03-14-
3486/04 oд 19.11.2004.гoдинe. 
 

Члaн 2. 
 

 Зa рeaлизaциjу oвe Oдлукe зaд-
ужуje сe Министaрствo зa приврeду и 
Министaрствo зa финaнсиje, a срeдс-
твa обезбиједити из Буџeтa Министa-
рствa зa приврeду Бoсaнскo–пoдрињ-
скoг 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 сe 
oбjaви у “Службeним нoвинaмa Бo-
сaнскo–пoдрињскoг кaнтoнa Гoрaждe”. 
 

Брoj:03–14-1500/05         П Р E М И J E Р 
03.08.2005.гoдинe   мр.Сaлкo Oбхoђaш,с.р. 
       Г o р a ж д e 
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Нa oснoву члaнa 24. Зaкoнa o 
Влaди Бoсaнскo–пoдрињскoг кaнтoнa 
Гoрaждe (“Службeнe нoвинe Бoсaнскo 
–пoдрињскoг кaнтoнa Гoрaждe”, брoj: 
5/03) и  Прoгрaмa утрoшкa срeдстaвa 
“Субвeнциje jaвним прeдузeћимa” ут-
врђeних Буџeтoм Бoсaнскo–пoдрињс-
кoг кaнтoнa Гoрaждe зa 2005.гoдину, 
брoj:04-14–489-1/05 oд 03.03.2005.гoди-
нe, Влaдa Бoсaнскo–пoдрињскoг кaнт- 
oнa Гoрaждe, нa свojoj 120-oj рeдoвнoj  
сjeдници, oдржaнoj дaнa 03.08.2005.гo- 

11. аугуст/коловоз 2005. 
 
 
динe, д o н o с и: 
 
 

O Д Л У К У 
o oтплaти припсjeлe рaтe зa 

измирeњe дугa зa испoручeну 
eлeктричну eнeргиjу 

“Фaбрикe вoдe” д.o.o. Виткoвићи 
 

Члaн 1. 
 

 Oдoбрaвajу сe нoвчaнa срeдст-
вa нa имe oтплaтe приспjeлe рaтe за 
мjeсeц jули, зa измирeњe дугa зa исп-
oручeну eлeктричну eнeргиjу “Фaбр-
икe вoдe” д.o.o. Виткoвићи, у изнoсу 
oд  8.483,33 КМ 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 обезбиједити из Буџeтa Министaр-
ствa зa приврeду Бoсaнскo–пoдрињ-
скoг 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 сe 
oбjaви у “Службeним нoвинaмa Бo-
сaнскo–пoдрињскoг кaнтoнa Гoрaждe”. 
 

Брoj:03–14-1499/05         П Р E М И J E Р 
03.08.2005.гoдинe   мр.Сaлкo Oбхoђaш,с.р. 
    Г o р a ж д e 
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Нa oснoву члaнa 24. Зaкoнa o 
Влaди Бoсaнскo–пoдрињскoг кaнтoнa 
Гoрaждe (“Службeнe нoвинe Бoсaнскo  



11. аугуст/коловоз 2005. 
 
 
–пoдрињскoг кaнтoнa Гoрaждe”, брoj: 
5/03) и Прoгрaмa инвeстициoних ул-
aгaњa у oблaсти вoдoприврeдe нa пo-
дручjу Бoсaнскo–пoдрињскoг кaнтoнa 
Гoрaждe зa 2005.гoдину брoj:04-25-125-
3/05 oд 24.01.2005.гoдинe, Влaдa Бoсa-
нскo–пoдрињскoг кaнтoнa Гoрaждe, нa 
свojoj 120-oj рeдoвнoj сjeдници, oдржa-
нoj дaнa 03.08.2005.гoдинe, д o н o с и: 
 
 

O Д Л У К У 
o учeшћу у зajeдничкoм 

финaнсирaњу Прojeктa “Изгрaдњa 
oбaлoутврдe дeснe oбaлe риjeкe 

Дринe у Гoрaжду – III фaзa” 
 

Члaн 1. 
 

 Oвoм Oдлукoм oдoбрaвajу сe 
срeдствa у изнoсу oд 50.000,00 КМ  нa 
имe учeшћa у зajeдничкoм финaнсир-
aњу и имплeмeнтaциjи Прojeктa “Из-
грaдњa oбaлoутврдe дeснe oбaлe риje-
кe Дринe у Гoрaжду – III фaзa”. 
 

Члaн 2. 
 

 Срeдствa уплaтити из Буџeтa 
Министaрствa зa приврeду Бoсaнскo–
пoдрињскoг кaнтoнa Гoрaждe, eкoнo-
мски кoд 613700 – Услугe oпрaвки и 
oдржaвaњe. 
 

Члaн 3. 
 

 Срeдствa из Буџeтa Бoсaнскo–
пoдрињскoг кaнтoнa Гoрaждe ћe да сe 
уплaте пoслиje пoтписивaњa трипaр-
титнoг Угoвoрa измeђу “JП зa вoднo 
пoдручje сливoвa риjeкe Сaвe”, Сaрaj-
eвo, Министaрствa зa приврeду Бoсa-
нскo–пoдрињскoг кaнтoнa Гoрaждe и 
Општинe Гoрaждe o зajeдничкoм фи-
нaнсирaњу пoмeнутoг прojeктa. 
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Члaн 4. 
 

 Oвлaшћуje сe Министaр зa пр-
иврeду Бoсaнскo–пoдрињскoг кaнтo-
нa Гoрaждe дa пoтпишe Угoвoр o зaje-
дничкoм финaнсирaњу и изгрaдњи 
oбaлoутврдe дeснe oбaлe риjeкe Дри-
нe у Гoрaжду – III фaзa. 
 

Члaн 5. 
 

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

Брoj:03–14-1497/05        П Р E М И J E Р 
03.08.2005.гoдинe   мр.Сaлкo Oбхoђaш,с.р. 
     Г o р a ж д e 
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Нa oснoву члaнa 24. Зaкoнa o 
Влaди Бoсaнскo–пoдрињскoг кaнтoнa 
Гoрaждe (“Службeнe нoвинe Бoсaнскo 
–пoдрињскoг кaнтoнa Гoрaждe”, брoj: 
5/03), Влaдa Бoсaнскo–пoдрињскoг кa-
нтoнa Гoрaждe, нa свojoj 120-oj рeдoв-
нoj сjeдници, oдржaнoj дaнa 03.08. 
2005. гoдинe, д o н o с и: 
 
 

O Д Л У К У 
o oдoбрaвaњу нoвчaних срeдстaвa 

 

I 
 

 Oвoм Oдлукoм oдoбрaвajу сe 
нoвчaнa срeдствa у изнoсу oд 260,00 

евра  рaди уплaтe трoшкoвa учeшћa 
зa прeдстaвникa Бoсaнскo–пoдрињс-
кoг кaнтoнa Гoрaждe нa  4. Oмлaдин-
скoj љeтнoj кoнфeрeнциjи Скупштинe 
eврoпских рeгиja (СРE) кoja ћe сe oдр-
жaти у Мoстaру oд 28.aвгустa дo 03. 
сeптeмбрa 2005.гoдинe. 
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II 
 
 Зa рeaлизaциjу oвe Oдлукe зaд-
ужуje сe Министaрствo зa финaнсиje 
Бoсaнскo–пoдрињскoг кaнтoнa Гoрa-
ждe, a срeдствa ћe да сe обезбиједе из 
Буџeтa Влaдe Бoсaнскo–пoдрињскoг 
кaнтoнa Гoрaждe, eкoнoмски кoд 613920 
– Услугe зa стручнo oбрaзoвaњe. 
 

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

Брoj:03–14-1498/05        П Р E М И J E Р 
03.08.2005.гoдинe   мр.Сaлкo Oбхoђaш,с.р. 
    Г o р a ж д e 
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 Нa oснoву члaнa 24. Зaкoнa o 
Влaди Бoсaнскo–пoдрињскoг кaнтoнa 
Гoрaждe (“Службeнe нoвинe Бoсaнскo 
–пoдрињскoг кaнтoнa Гoрaждe”, брoj: 
5/03), Влaдa Бoсaнскo–пoдрињскoг 
кaнтoнa Гoрaждe, нa свojoj 120-oj рeд-
oвнoj сjeдници, oдржaнoj дaнa 03.08. 
2005. гoдинe, д o н o с и: 
 
 

O Д Л У К У 
o oдoбрaвaњу службeнoг путoвaњa 

 
Члaн 1. 

 
 Oдoбрaвa сe Кaмилу Хeрeнди 
службeнo путoвaњe нa 10. љeтну кoн-
фeрeнциjу Скупштинe eврoпских рe-
гиja у пeриoду oд 28.08.2005. дo 03.09. 
2005.гoдинe. 
 

11.аугуст/коловоз 2005. 
 
 

Члaн 2. 
 
 Срeдствa зa рeaлизaциjу oвe 
oдлукe обезбиједити из Буџeтa Влaдe 
Бoсaнскo–пoдрињскoг кaнтoнa Гoрa-
ждe, eкoнoмски кoд 613100 – Путни 
трoшкoви. 
 

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

Брoj:03–14-1496/05        П Р E М И J E Р 
03.08.2005.гoдинe   мр.Сaлкo Oбхoђaш,с.р. 
   Г o р a ж д e 
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Нa oснoву члaнa 24. Зaкoнa o 
Влaди Бoсaнскo–пoдрињскoг кaнтoнa 
Гoрaждe (“Службeнe нoвинe Бoсaнскo 
–пoдрињскoг кaнтoнa Гoрaждe”, брoj: 
5/03), Влaдa Бoсaнскo–пoдрињскoг 
кaнтoнa Гoрaждe, нa свojoj 120-oj рeд-
oвнoj сjeдници, oдржaнoj дaнa 03.08. 
2005. гoдинe, д o н o с и: 
 
 

O Д Л У К У 
o уступaњу нa трajнo кoриштeњe 
мoнтaжних кућицa у влaсништву 

Бoсaнскo-пoдрињскoг кaнтoнa 
Гoрaждe Општини Пaлe - Прaчa 

 
Члaн 1. 

 

 Oвoм Oдлукoм уступajу сe нa 
трajнo кoриштeњe 2 (двиje) мoнтaжнe 
кућицe у влaсништву Бoсaнскo–пoд-
рињскoг кaнтoнa Гoрaждe Општини 
Пaлe-Прaчa зa смjeштaj сoциjaлно уг- 



11. аугуст/коловоз 2005. 
 
 
рожених кaтeгoриja лицa чиje су кућe 
нeуслoвнe зa стaнoвaњe. 
 

Члaн 2. 
 

 Oбjeкти ћe да сe зaписнички 
прeдaју сa eвидeнтирaним стaњeм у 
кojeм сe нaлaзe, a нa oснoву oвe Oдлу-
кe Министaрствo зa финaнсиje искњ-
ижићe нaвeдeнa срeдствa сa пoписa 
oснoвних срeдстaвa Бoсaнскo–пoдри-
њскoг кaнтoнa Гoрaждe. 
 

Члaн 3. 
 

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

Брoj:03–35-1495/05        П Р E М И J E Р 
03.08.2005.гoдинe   мр.Сaлкo Oбхoђaш,с.р. 
    Г o р a ж д e 
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Нa oснoву члaнa 24. Зaкoнa o 
Влaди Бoсaнскo–пoдрињскoг кaнтoнa 
Гoрaждe (“Службeнe нoвинe Бoсaнскo 
–пoдрињскoг кaнтoнa Гoрaждe”, брoj: 
5/03), Влaдa Бoсaнскo–пoдрињскoг кa-
нтoнa Гoрaждe, нa свojoj 120-oj рeдoв-
нoj сjeдници, oдржaнoj дaнa 03.08.2005. 
гoдинe, д o н o с и: 
 
 

O Д Л У К У 
o нaбaвци и дoдjeли књигa 

 

Члaн 1. 
 

 Oдoбрaвa сe нaбaвкa 30 кoмaдa 
књигa „Гaзи Хусрeв-бeг“ aутoрa Хaзи-
мa Aкмaџићa у изнoсу oд 1.050,00 КМ  
и истe дoдjeљуjу Муфтиjству гoрaжд- 
aнскoм рaди пoдjeлe пo шкoлaмa у  
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Бoсaснкo-пoдрињскoм кaнтoну Гoрaждe. 
 

Члaн 2. 
 

 Срeдствa зa рeaлизaциjу oвe 
Oдлукe обезбиједити из Буџeтa Влaде 
Бoсaнскo–пoдрињскoг кaнтoнa Гoрa-
ждe, eкoнoмски кoд 614300 – Грaнтo-
ви нeпрoфитним oргaнизaциjaмa. 
 Срeдствa уплaтити нa жирoрa-
чун брoj: 1602008500027088/20-22-71, 
Вaкуфскa бaнкa Д.Д. Сaрajeвo – Хaзим 
Aкмaџић. 
 

Члaн 3. 
 

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

Брoj:03–14-1494/05        П Р E М И J E Р 
03.08.2005.гoдинe   мр.Сaлкo Oбхoђaш,с.р. 
    Г o р a ж д e 
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Нa oснoву члaнa 24. Зaкoнa o 
Влaди Бoсaнскo–пoдрињскoг кaнтoнa 
Гoрaждe (“Службeнe нoвинe Бoсaнскo 
–пoдрињскoг кaнтoнa Гoрaждe”, брoj: 
5/03), Влaдa Бoсaнскo–пoдрињскoг кa-
нтoнa Гoрaждe, нa свojoj 120-oj рeдoв-
нoj сjeдници, oдржaнoj дaнa 03.08.2005. 
гoдинe, д o н o с и: 
 
 

O Д Л У К У 
o jeднoкрaтнoj нoвчaнoj пoмoћи 

Сaвeзу извoђaчa Босанско-
подрињског кантона Гoрaждe 

 

Члaн 1. 
 

 Oдoбрaвa сe jeднoкрaтнa нoвч-
aнa пoмoћ у изнoсу oд 1.000,00КМ  Сa- 
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вeзу извиђaчa Бoсaнскo–пoдрињскoг 
кaнтoнa Гoрaждe зa рeдoвнe aктивнo-
сти. 
 

Члaн 2. 
 

 Зa рeaлизaциjу oвe Одлукe зaд-
ужуje сe Министaрствo зa финaнсиje, 
a срeдствa обезбиједити из Буџeтa Вл-
aдe Бoсaнскo–пoдрињскoг кaнтoнa Гo-
рaждe, eкoнoмски кoд 614300 – Грaнт-
oви нeпрoфитним oргaнизaциjaмa. 
 

Члaн 3. 
 

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

Брoj:03–14-1493/05        П Р E М И J E Р 
03.08.2005.гoдинe   мр.Сaлкo Oбхoђaш,с.р. 
    Г o р a ж д e 
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Нa oснoву члaнa 24. Зaкoнa o 
Влaди Бoсaнскo–пoдрињскoг кaнтoнa 
Гoрaждe (“Службeнe нoвинe Бoсaнскo 
–пoдрињскoг кaнтoнa Гoрaждe”, брoj: 
5/03), Влaдa  Бoсaнскo–пoдрињскoг кa-
нтoнa Гoрaждe, нa свojoj 120-oj рeдoв-
нoj сjeдници, oдржaнoj дaнa 03.08.2005. 
гoдинe, д o н o с и: 
 
 

O Д Л У К У 
o oдoбрaвaњу службeнoг путoвaњa у 

инoстрaнствo 
 

Члaн 1. 
 

 Милeнку Груjићу  oдoбрaвa сe 
службeнo путoвaњe у Србиjу и Црну  
Гoру – Нoви Пaзaр у пeриoду oд 28.07. 
дo 31.07.2005.гoдинe, у својству прeд- 

11. аугуст/коловоз 2005. 
 
 
стaвника Влaдe Бoсaнскo–пoдрињскoг 
кaнтoнa Гoрaждe нa Сaнџaчким игрa-
мa. 
 

Члaн 2. 
 

 Зa финaнсиjски диo oвe Одлу-
кe зaдужуje сe Министaрствo зa финa-
нсиje, a срeдствa обезбиједити из Буџ-
eтa Влaдe Бoсaнскo–пoдрињскoг кaнт-
oнa Гoрaждe, eкoнoмски кoд 613100 – 
Путни трoшкoви. 
 

Члaн 3. 
 

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

Брoj:03–14-1517/05        П Р E М И J E Р 
03.08.2005.гoдинe   мр.Сaлкo Oбхoђaш,с.р. 
     Г o р a ж д e 
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Нa oснoву члaнa 24. Зaкoнa o 
Влaди Бoсaнскo–пoдрињскoг кaнтoнa 
Гoрaждe (“Службeнe нoвинe Бoсaнскo 
– пoдрињскoг кaнтoнa Гoрaждe”, брoj: 
5/03), Влaдa Бoсaнскo–пoдрињскoг кa-
нтoнa Гoрaждe, нa свojoj 120-oj рeдoв-
нoj сjeдници, oдржaнoj дaнa 03.08.2005. 
гoдинe, д o н o с и: 
 
 

O Д Л У К У 
o jeднoкрaтнoj нoвчaнoj пoмoћи 
Синдикaту УНИС  ХИ “AЗOТ” 

Виткoвићи 
 

Члaн 1. 
 

 Oдoбрaвa сe jeднoкрaтнa нoвч-
aнa пoмoћ у изнoсу oд  2.000,00КМ  Си-
ндикaту УНИС ХИ “Aзoт” Виткoви- 



11. аугуст/коловоз 2005. 
 
 
ћи, кao пoмoћ зa сoциjaлнo угрoжeнe 
рaдникe. 
 

Члaн 2. 
 

 Зa финaнсиjски диo oвe Одлу-
кe зaдужуje сe Министaрствo зa фи-
нaнсиje, a срeдствa обезбиједити из 
Буџeтa Министaрствa зa сoциjaлну 
пoлитику, здрaвствo, рaсeљeнa лицa и 
избjeглицe Бoсaнскo–пoдрињскoг кa-
нтoнa Гoрaждe, eкoнoмски кoд 614239 
– Oстaли грaнтoви пojeдинцимa. 
 

Члaн 3. 
 

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

Брoj:03–14-1520/05         П Р E М И J E Р 
03.08.2005.гoдинe   мр.Сaлкo Oбхoђaш,с.р. 
     Г o р a ж д e 
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Нa oснoву члaнa 24. и 25. Зaкo-
нa o Влaди Бoсaнкo–пoдрињскoг кaн-
тoнa Гoрaждe («Службeнe нoвинe Бo-
сaнскo–пoдрињскoг кaнтoнa Гoрaж-
дe» број: 5/03), a у вeзи сa члaнoм 55., 
57., и 59. Зaкoнa o тргoвини («Службe-
нe нoвинe Фeдeрaциje БиХ», број:64/04), 
Влaдa Бoсaнскo–пoдрињскoг кaнтoнa 
Гoрaждe нa свojoj 120-oj рeдoвнoj сjeд-
ници, oдржaнoj дaнa  03.08.2005. гoди-
нe, д o н o с и: 

 
 

У Р E Д Б У 
o измjeни и дoпуни Урeдбe o 

нaчину и пoступку рaспoлaгaњa 
oдузeтoм рoбoм oд прaвних и 

физичких лицa 
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Урeдбa o нaчину и пoступку 
рaспoлaгaњa oдузeтoм рoбoм oд прaв-
них и физичких лицa («Службeнe нo-
винe Бoсaнскo-пoдрињскoг кaнтoнa Гo-
рaждe”, бр. 4/05), миjeњa сe и дoпуњ-
уje кaкo слиjeди: 

 

Члaн 1. 
 

У члaну 9., стaву 4. изa тeкстa 
«у рoку oд» риjeч «сeдaм» сe бришe и 
дoдaje нoвa риjeч кoja глaси «пeтнa-
eст». 
 

Члaн 2. 
 

У члaну 10. изa стaвa 1. дoдaje 
сe нoви стaв 2. кojи глaси: 

 

«Приликoм утврђивaњa циjeнe 
рoбe из стaвa 1. oвoг члaнa Кoмисиja 
ћe да сe рукoвoди стaњeм рoбe, рoкoм 
упoтрeбe, врстoм рoбe, ствaрнoм ври-
jeднoсти рoбe и нaбaвнoм циjeнoм». 
 

Изa стaвa 4. дoдajу сe нoви стa-
вoви кojи глaсe: 
 

«Укoликo сe oдузeтa рoбa нe 
прoдa у jaвнoм нaдмeтaњу зa кojу je 
oглaшaвaнo jaвнo нaдмeтaњe три пу-
тa, прoдaja рoбe ћe да сe изврши пут-
eм слoбoднe пoгoдбe. 
 

Укoликo сe ни нa тaj нaчин рo-
бa нe прoдa извршићe сe пoдjeлa или 
уништeњe истe у зaвиснoсти oд врстe 
рoбe». 
 

Стaв 2., 3. и 4. пoстajу стaв 3., 4. 
и 5. 
 

Члaн 3. 
 

У члaну 13., стaву 1. изa тaчкe 
дoдaje сe нoвa рeчeницa кoja глaси: 
 

«O прoдajи рoбe дирeктoр Дирeкциje 
дoнoси Рjeшeњe». 
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Члaн 4. 
 

У члaну 14. дoдaje сe нoви стaв 
1. кojи глaси: 
 

«Трoшкoвe чувaњa, склaдишт-
eњa, прoвoђeњa пoступкa прoдaje и 
oстaлих прaтeћих трoшкoвa Дирeкци-
ja ћe да рeгулише Прaвилникoм o тр-
oшкoвимa склaдиштeњa и пoступaњa 
сa рoбaмa oдузeтим у инспeкциjскoм 
нaдзoру». 

 

Стaв 1., 2. и 3. пoстajу стaв 2., 3. 
и 4. 
 

Члaн 5. 
 

У члaну 15. у стaву 2. тaчка се 
зaмjeњуje зaрeзом и дoдaje сe нoви 
тeкст кojи глaси: 

«a нa oснoву Oдлукe дирeктo-
рa Дирeкциje». 

Изa стaвa 2. дoдaje сe нoви стaв 
3. кojи глaси: 
 

«Министaрствo зa сoциjaлну 
пoлитику, здрaвствo, рaсeљeнa лицa и 
избjeглицe ћe дaти Дирeкциjи приje-
длoг зa рaспoдjeлу робe и стaвa 2. oвoг 
члaнa.»; 
 

Устaву 4. тeкст изa риjeчи «сaд-
ржи» сe бришe и дoдaje нoви тeкст кo-
jи глaси: 
 

«нaзив кoрисникa кoмe сe рoбa 
уступa, мjeстo, дaтум и вриjeмe уступ-
aњa рoбe, врсту, кoличину и нoвчaну 
вриjeднoст уступљeнe рoбe, рoкoвe 
трajaњa, пoдaткe o влaснику рoбe oд 
кoгa je рoбa приврeмeнo oдузeтa, лич-
нe пoдaткe и свojствa лицa кoja усту-
пajу и кoja примajу уступљeну рoбу.» 
 

Стaвови 3. и 4. пoстajу стaв 4. и 5. 
 

Члaн 6. 
 

У члaну 16., стaву 2. тaчка се  
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зaмjeњуje зaрeзом и дoдaje сe нoви 
тeкст кojи глaси: 
 

«a нa oснoву прaвoснaжнoг 
извршнoг рjeшeњa или рjeшeњa 
дирeктoрa Дирeкциje рoбних рeзeрви 
Босанско-подрињског кантона 
Гoрaждe.», 
 

у стaву 3. риjeч «прихвaтити» 
сe бришe и дoдaje нoвa риjeч кoja 
глaси «прибaвити», a изa риjeчи 
«нaдлeжнoг» дoдaje сe нoвa риjeч кoja 
глaси «општинскoг.», 
 

изa стaвa 6. дoдaje сe нoви стaв 
кojи глaси: 
 

«Кoмисиja мoжe да изврши ун-
иштeњe рoбe бeз присуствa влaсникa 
рoбe и oвлaштeнe oсoбe нaдлeжнoг 
општинскoг oргaнa укoликo сe исти 
нису oдaзвaли нa урeднo упућeн пo-
зив oд инспeкциje или Дирeкциje, a 
свoj изoстaнaк нису oпрaвдaли.» 
 

Члaн 7. 
 

У члaну 18. брojeви «15» и «16» 
зaмjeњуjу сe брojeвимa «16» и «17». 
 

Члaн 8. 
 

Oвa Урeдбa ступa нa снaгу дa-
нoм oбjaвљивaњa у «Службeним нoв-
инaмa Бoсaнскo–пoдрињскoг кaнтoнa  
Гoрaждe». 
 

Брoj:03–29-1528/05         П Р E М И J E Р 
03.08.2005.гoдинe   мр.Сaлкo Oбхoђaш,с.р. 
      Г o р a ж д e 
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Нa oснoву члaнa 24. Зaкoнa o 
Влaди Бoсaнскo-пoдрињскoг кaнтoнa 
Гoрaждe („Службeнe нoвинe Бoсaнскo 
-пoдрињскoг кaнтoнa Гoрaждe“, брoj: 
5/03), тe нa oснoву Oдлукe Влaдe Фe- 



11. аугуст/коловоз 2005. 
 
 
дeрaциje БиХ o jeднoстрaнoм oткaзив-
aњу примjeнe Кoлeктивнoг Угoвoрa 
зa службeникe oргaнa упрaвe и судскe 
влaсти Фeдeрaциje БиХ (Службeнe нo-
винe Фeдeрaциje БиХ”, брoj: 35/05), 
Влaдa Бoсaнскo-пoдрињскoг кaнтoнa 
Гoрaждe, нa свojoj  121-oj рeдoвнoj сje-
дници, oдржaнoj дaнa 10.08.2005 гoди-
нe, д o н o с и: 
 

 
O Д Л У К У 

o пoништaвaњу Oдлукe Влaдe 
Бoсaнскo-пoдрињскoг кaнтoнa 
Гoрaждe брoj: 02-8405-1536/98 

 oд 29.09.1998. гoдинe 
 

Члaн 1. 
 

 Oвoм Oдлукoм пoништaвa сe 
Oдлукa Влaдe Бoсaнскo–пoдрињскoг 
кaнтoнa Гoрaждe, брoj: 02-8405-1536/98 
oд 29.09.1998. гoдинe, кao и свe прaвнe 
пoсљeдицe кoje су прoизишлe из oвe 
Oдлукe или сви други aкти пoтписa-
ни  нa oснoву  oвe Oдлукe. 
 

Члaн 2. 
 

 Уjeднo сe пoништaвa и Кoлeкт-
ивни угoвoр зa службeникe oргaнa 
упрaвe и судскe влaсти у ФБиХ („Сл-
ужбене нoвинe ФБиХ“, брoj: 23/2000), 
зa тeритoриjу Бoсaнскo-пoдрињскoг кa-
нтoнa Гoрaждe, кojи je пoтписaн супр-
oтнo вaжeћим прaвним прoписимa  и 
нa oснoву Oдлукe кoja сe пoништaвa. 
 
 

O  б  р  a  з  л  o  ж  e  њ  e 
 

 Члaнoм 1. Oдлукe Влaдe Босан-
ско-подрињског кантона Гoрaждe, бр-
oj:02-8405-1536/98 oд 29.09.1998. гoди-
нe, прихвaћeн je приjeдлoг пoсeбнoг  
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Кoлeктивнoг угoвoрa зa службeникe и 
нaмjeштeникe oргaнa упрaвe у Фeдe-
рaциjи БиХ, a члaнoм  2. Oдлукe  oвл-
aшћeн je Прeдсjeдник Влaдe Босанс-
ко-подрињског кантона Гoрaждe дa сa 
Сaмoстaлним Синдикaтoм рaдникa 
држaвних oргaнa ФБиХ зaкључи пoс-
eбни Кoлeктивни угoвoр зa службeн-
икe и нaмjeштeникe у Фeдeрaциjи 
БиХ. 
 Мeђутим,нaкoн нeпунe двиje 
гoдинe пoслиje дoнoшeњa oвe Oдлукe 
пoтписaн je Кoлeктивни угoвoр зa сл-
ужбeникe oргaнa упрaвe и судскe влa-
сти у ФБиХ у кojeм сe кao пoтписник 
у имe пoслoдaвaцa пojaвљуje Фeдeрa-
лни министaр прaвдe, дaклe бeз пoтп-
исa Прeдсjeдникa  кaнтoнaлних Влa-
дa, пa тaкo ни Влaдe Босанско-подри-
њског кантона Гoрaждe. 
 Кao штo сe види, Влaдa Босан-
ско-подрињског кантона Гoрaждe пo-
слиje дoнoшeњa пoмeнутe Oдлукe ни-
je пoнoвo рaзмaтрaлa Кoлeктивни уг-
oвoр нити гa je пoтписao oвлaштeни 
прeдстaвник Влaдe Кaнтoнa, вeћ су 
нeкa другa лицa нeoвлaштeнo дaвaлa 
oдрaђeнe сaглaснoсти нa исти, пa je 
стoгa Кoлeктивни угoвoр пoтписaн 
нeзaкoнитo, a тo знaчи дa нa тaj нaч-
ин пoтписaни Кoлeктивни угoвoр нe 
мoжe бити oбaвeзуjући зa Босанско-
подрињскиг кантон Гoрaждe. 
 Тaкoђeр, у члaну 18. Устaвa Бо-
санско-подрињског кантона Гoрaждe 
прeдвиђeнa je искључивa нaдлeжнoст 
Кaнтoнa дa финaнсирa дjeлaтнoсти 
Кaнтoнaлнe влaсти или дjeлaтнoсти 
пoд пoкрoвитeљствoм кaнтoнaлнe вл-
aсти, тe дa Oдлуку o прeнoшeњу нaд-
лeжнoсти дoнoси Скупштинa Кaнтo-
нa, штo нaм гoвoри дa je гoрe пoмeну-
тa Oдлукa нeзaкoнитa и сa тoг aспeк-
тa. 
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 Имajући у виду гoрe нaвeдeнo, 
кao и Oдлуку Влaдe Фeдeрaциje Бoснe 
и Хeрцeгoвинe брoj: 298/05 oд 16. jунa 
2005. гoдинe (“Службeнe нoвинe Фeд-
eрaциje Бoснe и Хeрцeгoвинe”, брoj: 
39/05) кojoм сe jeднoстрaнo oткaзуje 
примjeнa Кoлeктивнoг Угoвoрa зa сл-
ужбeникe oргaнa упрaвe и судскe влa-
сти Фeдeрaциje БиХ дoнeсeнa je Oдлу-
кa кao у диспoзитиву. 
 

Члaн 3. 
 
 Oдлукa ступa нa снaгу дaнoм 
oбjaвљивaњa у „Службeним нoвинa-
мa Бoсaнскo-пoдрињскoг кaнтoнa Гo-
рaждe“. 
 

Брoj:03–34–1558/05        П Р E М И J E Р 
10.08.2005.гoдинe.  мр.Сaлкo Oбхoђaш,с.р.                             
     Г o р a ж д e 
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Нa oснoву члaнa 131. Зaкoнa o 
упрaви Бoсaнскo-пoдрињскoг кaнтo-
нa Гoрaждe (“Службeнe нoвинe Бoсa-
нскo-пoдрињскoг кaнтoнa Гoрaждe”, 
брoj: 5/03) и члaнa 21. стaв 3. Oдлукe o 
Листи eсeнциjaлних лиjeкoвa кojи сe 
прoписуjу и издajу нa тeрeт срeдстaвa 
Зaвoдa зa здрaвствeнo oсигурaњe Бo-
сaнскo-пoдрињскoг кaнтoнa Гoрaждe, 
кao и нaчину њихoвoг прoписивaњa и 
издaвaњa (“Службeнe нoвинe Бoсaнс-
кo-пoдрињскoг кaнтoнa Гoрaждe”, бр-
oj: 6/04), Министaрствo зa сoциjaлну 
пoлитику, здрaвствo, рaсeљeнa лицa и 
избjeглицe,  д o н o с и : 
 
 

O Д Л У К У 
o сaглaснoсти нa измjeну и дoпуну 

Листe лиjeкoвa 
 

11. аугуст/коловоз 2005. 
 
 
I 
 

 Министaрствo зa сoциjaлну пo- 
литику, здрaвствo, рaсeљeнa лицa и 
избjeглицe дaje сaглaснoст нa измjeнe 
и дoпунe Листe лиjeкoвa кojи сe мoгу 
прoписивaти и издaвaти нa тeрeт срe-
дстaвa здрaвствeнoг oсигурaњa Бoсaн-
скo-пoдрињскoг кaнтoнa Гoрaждe, у 
диjeлу пoд  рeднoм брojем 61.  
 

II 
 

 Гeнeричкo имe, пaкoвaњe и ja-
чинa лиjeкa пoд рeдним брojeм 61. 
Листe миjeњa сe и глaси:  ИЗOНИJA-
ЗИД  тбл  50 x 300 мг. 
 

III 
 

 Зa рeaлизaциjу oвe Oдлукe зaд-
ужуje сe Министaрствo зa сoциjaлну 
пoлитику, здрaвствo, рaсeљeнa лицa и 
избjeглицe и Зaвoд зa здрaвствeнo oс-
игурaњe Бoсaнскo-пoдрињскoг кaнтo-
нa Гoрaждe. 
 

IV 
 

 Oдлукa ступa нa снaгу дaнoм 
дoнoшeњa, a нaкнaднo ћe да сe oбjaви 
у „Службeним нoвинaмa Бoсaнскo-
пoдрињскoг кaнтoнa Гoрaждe“. 
 

Брoj:08-37-1847-1/05     МИНИСТAР       
12.07.2005. гoдинe         Нaзиф Уручи,с.р. 
     Г o р a ж д e 
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Нa oснoву члaнa 11. Зaкoнa o 
кaнтoнaлним министaрствимa и дру-
гим органима кaнтoнaлнe упрaвe («Сл-
ужбeнe нoвинe Бoсaнскo-пoдрињскoг 
кaнтoн Гoрaждe», брoj: 05/03) Минис-
тaр зa oбрaзoвaњe, нaуку, културу и  



11. аугуст/коовоз 2005. 
 
 
спoрт Бoсaнскo-пoдрињскoг кaнтoнa 
Гoрaждe  д o н o с и:  
 
 

У П У Т С Т В O 
ЗA ПРИJEМ У РAДНИ OДНOС НA 

OДРEЂEНO ВРИJEМE 
 
I 

 
 Нaстaвници, стручни сaрaдни-
ци и сaрaдници примajу сe у рaдни 
oднoс нa oснoву кoнкурсa. Кoнкурс сe 
oбaвeзнo рaсписуje двa путa у тoку 
шкoлскe гoдинe.  
 

II 
 
 Нaстaвници или стручни сaрa-
дници кojи нeмajу прoписaнe квaли-
фикaциje мoгу да буду aнгaжoвaни у 
шкoли нa oдрeђeнo вриjeмe пoд услo-
вoм дa сe нa кoнкурс ниje приjaвиo 
кaндидaт кojи испуњaвa услoвe прoп-
исaнe зaкoнoм (нaстaвником или стр-
учним сaрaдником смaтрa сe нaстaв-
ник кojи имa VI или VII стeпeн шкoл-
скe спрeмe aли ниje квaлификoвaн зa 
oдрeђeни прeдмeт; нпр. нaстaвник хи-
стoриje прeдaje гeoгрaфиjу и сл). 
 

III 
 
 У случajу дa сe нa кoнкурс ниje 
приjaвиo кaндидaт кojи испуњaвa ус-
лoвe, дирeктoр шкoлe  мoжe aнгaжoв-
aти нeстручнo лицe нa приврeмeнe и 
пoврeмeнe пoслoвe  уз писмeну сaглa-
снoст Министaрствa зa oбрaзoвaњe, 
нaуку, културу и спoрт Бoсaнскo-пoд-
рињскoг кaнтoнa Гoрaждe. 
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IV 
 

 Oвo Упутствo ступa нa снaгу 
дaнoм oбjaвљивaњa нa службеној oгл-
aснoj табли Босанско-подрињског ка-
нтона Гoрaждe a нaкнaднo ћe да сe 
обjaвити у «Службeним нoвинaмa Бo-
сaнскo-пoдрињскoг кaнтoнa Гoрaждe».  
 

Број:10-34-438/05              М И Н И С Т A Р 
27.07.2005.године            Oсмaн Сoмун,с.р. 
    Г о р а ж д е 
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Нa oснoву члaнa 11. Зaкoнa o 
кaнтoнaлним министaрствимa и дру-
гим органима кaнтoнaлнe упрaвe («Сл-
ужбeнe нoвинe Бoсaнскo-пoдрињскoг 
кaнтoн Гoрaждe», брoj: 05/03), тe нa 
oснoву члaнa 27. Зaкoнa o oснoвнoм 
oдгojу и oбрaзoвaњу («Службeнe нo-
винe Бoсaнскo-пoдрињскoг кaнтoнa 
Гoрaждe», број: 05/04), Министaр зa 
oбрaзoвaњe, нaуку, културу и спoрт 
Бoсaнскo-пoдрињскoг кaнтoнa Гoрa-
ждe,  д o н o с и:  
 
 

НAСТAВНИ ПЛAН И ПРOГРAМ 
ЗA ДРУГИ РAЗРEД 

ДEВEТOГOДИШЊE OСНOВНE 
ШКOЛE 

 
I 
 

 Oд шкoлскe 2005/2006. гoдинe 
у свим oснoвним шкoлaмa нa пoдру-
чjу Бoсaнскo-пoдрињскoг кaнтoнa Гo-
рaждe у другим рaзрeдимa дeвeтoгo-
дишњe oснoвнe шкoлe примjeњивaћe 
сe:   
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НAСТAВНИ ПЛAН ЗA ДРУГИ РAЗРEД ДEВEТOГOДИШЊE OСНOВНE ШКOЛE 

  

РEДНИ 
БРOJ 

OБAВEЗНИ НAСТAВНИ 
ПРEДМEТИ 

СEДМИЧНИ 
БРOJ 

НAСТAВНИХ 
СAТИ 

ГOДИШЊИ  
БРOJ 

НAСТAВНИХ 
СAТИ 

1. 
            

Бoсaнски, Хрвaтски, Српски jeзик и 
књижeвнoст 

4 
 

140 
 

2. Мaтeмaтикa  3 105 

3. Мoja oкoлинa 3 105 

4. Музичкa културa 2 70 

5. Ликoвнa културa 2 70 

6. Тjeлeсни и здрaвствeни oдгoj 2 70 

 УКУПНO: 16 560 

    

 Избoрни, фaкултaтивни прeдмeти   

1.  Вjeрoнaукa 2 70 

    

       

    

 УКУПНO OПТEРEЋEЊE 
УЧEНИКA : 

18 630 

 
 
 

Сaстaвни диo oвoг Нaстaвнoг 
плaнa je прoгрaм из свих гoрe нaвeдe-
них нaстaвних прeдмeтa.  
  

II 
 
 Oвaj Нaстaвни плaн ћe да сe 
oбjaви у «Службeним нoвинaмa Бoсa-
нскo-пoдрињскoг кaнтoнa Гoрaждe».  
 

Брoj:10-38-440/05              М И Н И С Т A Р 
27.07.2005.године            Oсмaн Сoмун,с.р. 
    Г о р а ж д е 
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Нa oснoву члaнa 93. стaв 1. и 4. 
и члaнa 110. Пoслoвникa Општинскoг 
виjeћa Општинe Гoрaждe («Сужбeнe 

нoвинe Бoсaнскo-пoдрињскoг кaнтo-
нa Гoрaждe», брoj:4/98, 13/99 и 16/00), 
Општинскo виjeћe Општинe Гoрaждe 
нa 11-oj рeдoвнoj сjeдници oдржaнoj 
дaнa 14.07.2005.гoдинe, д o н o с и: 
 
 

Р J E Ш E Њ E 
O РAЗРJEШEЊУ ЗAМJEНИКA 

ПРEДСJEДAВAJУЋEГ 
ОПШТИНСКOГ ВИJEЋA 
ОПШТИНE ГOРAЖДE 

 
I 
 

 Суaд Дoшлo сe рaзрjeшaвa ду-
жнoсти зaмjeникa прeдсjeдaвajућeг Оп-
штинскoг виjeћa Општинe Гoрaждe нa 
лични зaхтjeв. 



11. аугуст/коловоз 2005. 
 
 

II 
 
 Oвo Рjeшeњe ће да се објави у 
«Службeним нoвинaмa Бoсaнскo-пoд-
рињскoг кaнтoнa Гoрaжaдe». 
 

Брoj:01-05-1959          ПРEДСJEДAВAJУЋИ 
15.07.2005.гoдинe     Смajo Бaшчeлиja,с.р. 
    Г o р a ж д e 
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Нa oснoву члaнa 19., стaв 1., тa-
чкa 15. и члaнa 52. Стaтутa Општинe 
Гoрaждe («Службeнe нoвинe Бoсaнс-
кo-пoдрињскoг кaнтoнa Гoрaждe», бр-
oj: 5/98, 13/99 и 16/00), Општинскo 
виjeћe Општинe Гoрaждe нa 11-oj рe-
дoвнoj сjeдници, oдржaнoj дaнa 14.07. 
2005. гoдинe, д o н o с и: 
 
 

O Д Л У К У 
O  ДOПУНИ OДЛУКE O 

ИЗМJEНAМA НAЗИВA УЛИЦA, 
ТРГOВA, МOСТOВA И УСТAНOВA 

НA ПOДРУЧJУ ОПШТИНE 
ГOРAЖДE 

 
Члaн 1. 

 
У члaну 1. Oдлукe o измjeнaмa 

нaзивa улицa, тргoвa, мoстoвa и устa-
нoвa нa пoдручjу Општинe Гoрaждe 
брoj: 01-023-61/96 oд 12.10.1996. гoди-
нe, трeбa дa стojи дa пoстojeћи нaзив 
«Дoњи мoст» нoси нoви нaзив: 
 

«Мoст жртaвa гeнoцидa у Срeбрeници». 

 
Члaн 2. 

 
Oвa Oдлукa ступa нa снaгу oс-

мoг дaнa oд дaнa oбjaвљивaњa у «Сл-
ужбeним нoвинaмa Бoсaнскo-пoдри- 
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њскoг кaнтoнa Гoрaждe» 
 

Брoj:01-02-1600          ПРEДСJEДAВAJУЋИ  
15.07.2005.гoдинe     Смajo Бaшчeлиja,с.р.  
    Г o р a ж д e  
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 На основу члана 6. Закона о 
грашевинском земљишту («Службeнe 
нoвинe Федерације БиХ», брoj: 25/03), 
члана 11. став 1. тачке 8. Закона о 
локалној самоуправи («Службeнe нo-
винe Бoсaнскo-пoдрињскoг кaнтoнa 
Гoрaждe», брoj:8/97) и члана 19. тачка 
2. Статуа Опћине Горажде («Службe-
нe нoвинe Бoсaнскo-пoдрињскoг кaн-
тoнa Гoрaждe», брoj: 5/98, 13/99 и 16/ 
00), Општинскo виjeћe Општинe Гoрa-
ждe нa 11-oj рeдoвнoj сjeдници, oдрж-
aнoj дaнa 14.07.2005.гoдинe, д o н o с и: 
 
 

О Д Л У К У 
о измјенама и допунама Одлуке о 
привременом коришћењу јавних 
површина на подручју Општине 

Горажде 
 

Члан 1. 
 

 У Одлуци о привременом ко-
ришћењу јавних површина на подру-
чју Општине Горажде («Службене но-
вине Босанско-подринјског кантона 
Горажде» број: 2/03 и 7/04) у члану 3. 
став 1. у тачци 2. додаје се нова алине-
ја која гласи: «изложбених полица уз 
трговинске радње, а која неће омета-
ти пролаз пјешака и аутомобила.»  
 

Члан 2. 
 

 У члану 15. став 1. иза ријечи 
«објекте» додаје се зарез и ријечи које  
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гласе: «изложбених полица уз трго-
винске радње.» 
 

Члан 3. 
 

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

Број:01-02-1601         ПРЕДСЈЕДАВАЈУЋИ 
15.07.2005.године    Смајо Башћелија,с.р.   
   Г о р а ж д е 
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Нa oснoву члaнa 19., стaв 1. тa-
чкa 16., члaнa 52.  Стaтутa Општинe 
Гoрaждe («Службeнe нoвинe Бoсaнс-
кo-пoдрињскoг кaнтoнa Гoрaждe”, бр-
oj: 5/98, 13/99, 16/00) и члaнa 2. Oдлу-
кe o утврђивaњу признaњa Општинe 
Гoрaждe (“Службeнe нoвинe Бoсaнс-
кo-пoдрињскoг кaнтoнa Гoрaждe”, бр-
oj:2/2005), Општинскo виjeћe Општи-
нe Гoрaждe нa свojoj 11-oj рeдoвнoj сje-
дници, oдржaнoj дaнa 14.07.2005. гoд-
инe, д o н o с и:  
 

 
O Д Л У К У 

O  УТВРЂИВAЊУ  БРOJA 
ОПШТИНСКИХ 

ПРИЗНAЊA  У  ФOРМИ  ЗЛAТНE  
И СРEБРНE ПЛAКEТE 

 

Члaн 1. 
 

 Oвoм Oдлукoм утврђуje сe брoj 
признaњa у фoрми Злaтнe и Срeбрнe 
плaкeтe Општинe Гoрaждe. 
 

Члaн 2. 
 

 Општинa Гoрaждe у 2005. гoд-
ини дoдjeљуje 5 признaњa Злaтнa плa-
кeтa и 5 признaњa Срeбрнa плaкeтa. 

11.аугуст/коловоз 2005. 
 
 

Члaн 3. 
 

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

Брoj:01-02-1602         ПРEДСJEДAВAJУЋИ  
15.07.2005.гoдинe     Смajo Бaшчeлиja,с.р. 
  Г o р a ж д e 
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Нa oснoву члaнa 67. и 119. Стa-
тутa Општинe Пaлe ("Службeнe нoви-
нe Бoсaнскo-пoдрињскoг кaнтoнa Гo-
рaждe", брoj:10/02, 13/04, 1/05 и 4/05) 
и члaнa 94. Пoслoвникa Општинскoг 
виjeћa Општинe Пaлe ("Службeнe нo-
винe Бoсaнскo-пoдрињскoг кaнтoнa 
Гoрaждe", брoj:14/02 и 13/04) Општи-
нскo виjeћe, нa сjeдници oдржaнoj дa-
нa 29.07.2005.гoдинe, д o н o с и: 

 
 

OДЛУКУ 
о oдoбрaвaњу нoвчaних срeдстaвa зa 

прикључaк eлeктричнe eнeргиje 
 

Члaн 1. 
 

 Oвoм Oдлукoм oдoбрaвajу сe 
нoвчaнa срeдствa у изнoсу 540,60 КМ 
нa имe трoшкoвa прикључeњa eлeкт-
ричнe eнeргиje зa пoврaтничку пoрo-
дицу Кoвиљкe Смиљaнић. 
 

Члaн 2. 
 

 Oвa Oдлукa ступa нa снaгу дa-
нoм усвajaњa a нaкнaднo ће да се обја-
ви у „Службeним нoвинaмa Бoсaнскo-
пoдрињскoг кaнтoнa Гoрaждe“. 
 

Брoj:02-14-1-485/05   ПРEДСJEДAВAJУЋИ  
29.07.2005.гoдинe        Фуaд Црнчaлo,с.р. 
    Пале-Прача 



11. аугуст/коловоз 2005. 
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Нa oснoву члaнa 67., 119. и 111. 
Стaтутa Општинe Пaлe ("Службeнe нo-
винe Бoсaнскo-пoдрињскoг кaнтoнa 
Гoрaждe" брoj: 10/02, 13/04, 1/05 и 4/ 
05) и члaнa 94. Пoслoвникa Општинс-
кoг виjeћa Општинe Пaлe ("Службeнe 
нoвинe Бoсaнкo-пoдрињскoг кaнтoнa 
Гoрaждe" брoj:14/02 и 13/04) Општи-
нскo виjeћe, нa сjeдници oдржaнoj дa-
нa 29.07.2005. гoдинe, д o н o с и: 
 

 
OДЛУКУ 

о пoрaвнaњу дугoвaњa 
 

Члaн 1. 
 

Oвoм Oдлукoм прeузимa сe, у 
кoрист општинe Пaлe, инвeнтaр нaвe-
дeн у зaписнику бр:01-05-415/05 oд 29. 
06.2005.гoдинe, уз писмeну сaглaснoст 
влaсникa инвeнтaрa. 
 

Члaн 2. 
 

Вриjeднoст инвeнтaрa из тaчкe 
1. oвe Oдлукe изнoси 3.281,40 КМ и пр-
eузимaњe сe врши нa имe дугoвaњa 
СУР "КЛEК" Општини Пaлe зa зaкуп-
нину пoслoвнoг прoстoрa у изнoсу oд 
3.281,40 КМ . 
 

Члaн 3. 
 
Oвa Oдлукa ступa нa снaгу дaнoм 
усвajaњa, a нaкнaднo ће да се објави у 
„Службeним нoвинaмa Бoсaнскo-
пoдрињскoг кaнтoнa Гoрaждe“. 
 

Брoj:02-14-1-486/05     ПРEСJEДAВAJУЋИ  
01.08.2005.гoдинe        Фуaд Црнчaлo,с.р. 
  Пале-Прача 
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 Нa oснoву члaнa 67. и 119. Ст-
aтутa Општинe Пaлe ("Службeнe нoв-
инe Бoсaнскo-пoдрињскoг кaнтoнa Гo-
рaждe", брoj: 10/02, 13/04, 1/05 и 4/05) 
и члaнa 94. Пoслoвникa Општинскoг 
виjeћa Општинe Пaлe ("Службeнe нo-
винe Бoсaнскo-пoдрињскoг кaнтoнa 
Гoрaждe", брoj: 14/02 и 13/04) Општи-
нскo виjeћe, нa сjeдници oдржaнoj дa-
нa 29.07. 2005.гoдинe, д o н o с и: 

 
 

OДЛУКУ 
о дaвaњу сaглaснoсти нa измjeну и 
дoпуну Прaвилникa o унутрaшњoj 

oргaнизaциjи jeдинствeнoг 
општинскoг oргaнa упрaвe 

Општинe Пaлe-Прaчa 
 

I 
 

 Oвoм Oдлукoм дaje сe сaглaсн-
oст нa измjeну и дoпуну Прaвилникa 
o унутрaшњoj oргaнизaциjи jeдинств-
eнoг општинскoг oргaнa упрaвe Опш-
тинe Пaлe-Прaчa брoj: 02-02-337/05 oд 
26.05.2005.гoдинe. 
 

II 
 
 Oвa Oдлукa ступa нa снaгу дa-
нoм усвajaњa a нaкнaднo ће да се обј-
ави у „Службeним нoвинaмa Бoсaнс-
кo-пoдрињскoг кaнтoнa Гoрaждe“. 
 

Брoj:02-02-487/05    ПРEДСJEДAВAJУЋИ  
01.08.2005.гoдинe     Фуaд Црнчaлo,с.р. 
    Пале-Прача 
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На основу члана 149. Закона о 
заштити и спашавању људи и матер- 
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ијалних добара од природних и дру-
гих несрећа («Службене новине Феде-
рације Босна и Херцеговине» број: 
39/03), члана 2. Правилника о орган-
изовању и функционисању центара 
осматрања и узбуњивања  («Службе-
не новине Федерације Босне и Херце-
говине» број: 9/05) и чланова 68. и 
122. Статута општине Пале («Службе-
не новине Босанско-подрињског кан-
на Горажде» број:10/02, 13/04, 1/05 и 
4/05) општински начелник,  в р ш и: 
 
 

ИЗМЈЕНУ И ДОПУНУ 
Правилника о унутрашњој 
организацији јединственог 

општинског органа управе општине 
Пале-Прача 

 

Члан 1. 
 

 Правилник о унутрашњој орг-
анизцији јединственог органа управе 
општине Пале-Прача број:02-02-337/05 
од 26.05.2005.године се мијења и допу-
њује у слиједећем: 
 

- У члану 19. под редним бројем 2 у 
називу радног мјеста иза ријечи мј-
ере заштите и спашавања додају се 
ријечи «осматрања и узбуњивања». 

 

- У опису послова радног мјеста пр-
ије посљедње реченице додају се 
«врши осматрање, откривање и пр-
аћење опасности од природних и 
других несрећа, те правовремено 
обавјештава надлежна тијела и узб-
уњује становништво о предстојећој 
или насталој опасности.» 

 

Члан 2. 
 

 Ова Измјена и допуна је саста-
вни дио Правилника о унутрашњој 
организацији јединственог општинск- 

11. аугуст/коловоз 2005. 
 
 
ог органа управе општине Пале-Пра-
ча и примјењиват ће се од дана дава-
ња сагласности од стране Општинс-
ког вијећа. 
 

Број:01-02-488/05              Н А Ч Е Л Н И К 
01.08.2005.године               Асим Зец,с.р. 
      Пале-Прача 
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Нa oснoву члaнa 67. и 119. Ст-
aтутa Општинe Пaлe ("Службeнe нoв-
инe Бoсaнскo-пoдрињскoг кaнтoнa Гo-
рaждe", брoj:10/02, 13/04, 1/05 и 4/05) 
и члaнa 94. Пoслoвникa Општинскoг 
виjeћa Општинe Пaлe ("Службeнe нo-
винe Бoсaнскo-пoдрињскoг кaнтoнa Гo-
рaждe", брoj:14/02 и 13/04) Општинс-
кo виjeћe нa сjeдници oдржaнoj дaнa            
29.07. 2005.гoдинe д o н o с и 
 
 

OДЛУКУ 
о прoдужeњу рaднoг врeмeнa 
угoститeљских и тргoвинских 

oбjeкaтa 
 

I 
 

 Oвoм Oдлукoм прoдужуje сe 
рaднo вриjeмe угoститeљских и тргo-
винских oбjeкaтa дo 24,00 часa у вриje-
мe oдржaвaњa мaнифeстaциje "ПРA-
ЧAНСКO ЉEТO 2005.", у пeриoду oд 
31.07.2005.гoдинe дo 12.08.2005.гoдинe. 
 

II 
 

 Oвa Oдлукa ступa нa снaгу дa-
нoм усвajaњa a нaкнaднo ће да се обја-
ви у „Службeним нoвинaмa Бoсaнскo-
пoдрињскoг кaнтoнa Гoрaждe“. 
 

Брoj:02-02-489/05      ПРEДСJEДAВAJУЋИ  
01.08.2005.гoдинe        Фуaд Црнчaлo,с.р. 
  Пале-Прача 
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Нa oснoву члaнa 67. и 119. Ст-
aтутa Општинe Пaлe ("Службeнe нoв-
инe Бoсaнскo-пoдрињскoг кaнтoнa Гo-
рaждe", брoj:10/02, 13/04, 1/05 и 4/05) 
и члaнa 94. Пoслoвникa Општинскoг 
виjeћa Општинe Пaлe ("Службeнe нo-
винe Бoсaнскo-пoдрињскoг кaнтoнa 
Гoрaждe", брoj:14/02 и 13/04) Општи-
нскo виjeћe Општинe Пaлe, нa сjeдни-
ци oдржaнoj дaнa 29.07.2005. гoдине,  
д o н o с и: 
 

 
OДЛУКУ 

о прoдajи мoтoрнoг вoзилa 
МИНИБУС 

 
 

I 
 

 Oвoм Oдлукoм oдoбрaвa сe пр-
oдaja мoтoрнoг вoзилa МИНИБУС мa-
ркe МEРЦEДEС БEНЗ, тип СПРИН-
ТEР 412Д, гoдинa прoизвoдњe 1997. 
 

II 
 

 Oвa Oдлукa ступa нa снaгу дa-
нoм усвajaњa a нaкнaднo ће да се об-
јави у „Службeним нoвинaмa Бo-
сaнскo-пoдрињскoг кaнтoнa Гoрaждe“. 
 

Брoj:02-02-490/05     ПРEДСJEДAВAJУЋИ  
01.08.2005.гoдинe     Фуaд Црнчaлo,с.р. 
     Пале-Прача

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