
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

907 
         

Скупштина Босанско-подрињс-
ког кантона Горажде, на 16. редовној  
сједници, одржаној 25. октобра 2016. 
године, разматрала је Приједлог Стра-
тегије развоја туризма Босанско-под-
рињског кантона Горажде за период 
2016-2020. година па, на основу члано-
ва 106. и 109. Пословника Скупштине 
Босанско-подрињског кантона Гораж-
де (“Службене новине Босанско-под-
рињског кантона Горажде“, број: 10/08 
и 1/15), д о н о с и:  
 
 

З а к љ у ч а к 
 

Усваја се Стратегија развоја ту-
ризма Босанско-подрињског кантона 
Горажде за период 2016-2020. година са 
инкопорираним приједлозима, прим-
једбама и сугестијама који су прихва-
ћени и постају саставни дио исте. 
 

Број:01-22-794/16        ПРЕДСЈЕДАВАЈУЋА 
25.10.2016.године         С К У П Ш Т И Н Е 
     Г о р а ж д е                 Аида Обућа,с.р. 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

    
 
                  

 

 

 

Година XIX– Брoj 15 
 28.новембар/студени 2016. 

 

Г О Р А Ж Д Е 

Аконтација за  IV  квартал 2016. год  

укључујући  и преплату за „Службе-

не новине БПК-а Горажде. – 40 КМ 
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На основу члана 23. Закона о 
Влади Босанско-подрињског кантона 
Горажде (“Службене новине Босанско-
подрињског кантона Горажде”, број: 
8/15) и Програма утрошка средстава 
Министарства за социјалну политику, 
здравство, расељена лица и избјеглице 
Босанско-подрињског кантона Гораж-
де, са економског кода 614300 – Текући 
трансфери непрофитним организаци-
јама за 2016.годину, број:08-14-752-2/16 
од 03.06.2016. године, одобреног Одлу-
ком Владе Босанско-подрињског кант-
она Горажде број:03-14-826/16 од 02.06. 
2016. године, Влада Босанско-подрињ-
ског кантона Горажде, на наставку 80. 
редовне сједнице, одржаном дана 27. 
10.2016. године, д о н о с и : 
 
 

О Д Л У К У 
о одобравању новчаних средстава 
Удружењу жена „Сехара” Горажде 

 
Члан 1. 

 
Овом се Одлуком одобравају 

новчана средства Удружењу жена „Се-
хара” Горажде у износу од 1.214,30 КМ 
на име подршке у раду и реализацији 
планираних активности Удружења и 
суфинансирања набавке једног сета за 
прераду воћа.   
 

Члан 2. 
 

Одобрена новчана средства из 
члана 1. ове Одлуке исплатити на те-
рет Буџета Министарства за социјалну 
политику, здравство, расељења лица и 
избјеглице Босанско-подрињског кан-
тона Горажде, економски код 614300 –  
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Текући трансфери непрофитним ор-
ганизацијама, на жирорачун Удруже-
ња „Сехара” Горажде број: 13462010009 
12357, код Инвестиционо-комерцијал-
не банке д.д. Зеница – филијала Го-
ражде. 
 

Члан 3. 
 

За реализацију ове Одлуке зад-
ужују се Министарство за финансије и 
Министарство за социјалну политику, 
здравство, расељена лица и избјеглице 
Босанско-подрињског кантона Гораж-
де. 
 

Члан 4. 
 

Обавезује се Удружење из чла-
на 1. ове Одлуке да Министарству за 
социјалну политику, здравство, расе-
љена лица и избјеглице Босанско-под-
рињског кантона Горажде достави из-
вјештај о утрошку одобрених средста-
ва. 
 

Члан 5. 
 

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

Број:03-14-1687/16               П Р E М И Ј E Р 
27.10.2016.године              Eмир Оковић,с.р. 
     Г о р а ж д е 
 

909 
 

На основу члана 24. Закона о 
Влади Босанско-подрињског кантона 
Горажде (“Службене новине Босанско-
подрињског кантона Горажде”, број: 
8/15) и Програма утрошка средстава  
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Министарства за социјалну политику, 
здравство, расељена лица и избјеглице 
Босанско-подрињског кантона Гораж-
де, са економског кода 614300 – Текући 
трансфери непрофитним организаци-
јама за 2016.годину, број:08-14-752-2/16 
од 03.06.2016. године, одобреног одлу-
ком Владе Босанско-подрињског кан-
тона Горажде број: 03-14-826/16 од 02. 
06.2016.године, Влада Босанско-подри-
њског кантона Горажде, на наставку 
80. редовне сједнице, одржаном дана 
27.10.2016. године, д о н о с и : 

 
 

О Д Л У К У 
о одобравању новчаних средстава 

Удружењу обољелих од карцинома 
дојке и других малигних обољења 

„БИСEР” Горажде 
 

Члан 1. 
 

Овом се Одлуком одобравају 
новчана средства Удружењу обољелих 
од карцинома дојке и других малигн-
их обољења „БИСEР” Горажде у изно-
су од 1.000,00 КМ на име подршке у 
раду и реализације планираних про-
јектних активности Удружења.  
 

Члан 2. 
 

Одобрена новчана средства из 
члана 1. ове Одлуке исплатити на те-
рет Буџета Министарства за социјалну 
политику, здравство, расељења лица и 
избјеглице Босанско-подрињског кан-
тона Горажде, економски код 614300 – 
Текући трансфери непрофитним ор-
ганизацијама, на жирорачун Удруже-
ња „БИСEР” Горажде број: 161030000 
5700007 код Раифаизен банке Сарајево 
– филијала Горажде. 

28. новембар/студени 2016. 
 
 

Члан 3. 
 

За реализацију ове Одлуке зад-
ужују се Министарство за финансије и 
Министарство за социјалну политику, 
здравство, расељена лица и избјеглице 
Босанско-подрињског кантона Гораж-
де. 
 

Члан 4. 
 

Обавезује се Удружење из чла-
на 1. ове Одлуке да Министарству за 
социјалну политику, здравство, расе-
љена лица и избјеглице Босанско-под-
рињског кантона Горажде достави из-
вјештај о утрошку одобрених средста-
ва. 
 

Члан 5. 
 

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

Број:03-14-1686/16               П Р E М И Ј E Р 
27.10.2016.године              Eмир Оковић,с.р. 
      Г о р а ж д е 
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На основу члана 23. Закона о 
Влади Босанско-подрињског кантона 
Горажде (“Службене новине Босанско-
подрињског кантона Горажде”, број: 
8/15) и Програма утрошка средстава 
из Буџета Министарства за образова-
ње, младе, науку, културу и спорт са 
економског кода 614 100 (КАН 001) – 
Текући трансфер за спорт  за 2016. го-
дину број:10-14-1148-1/16 од 18.04.2016. 
године, Влада Босанско-подрињског 
кантона Горажде, на наставку 80. ре- 



28. новембар/студени 2016. 
 
 
довне сједнице, одржаном дана 27.10. 
2016. године, д о н о с и: 
 
 

О Д Л У К У 
о одобравању новчаних средстава 

Спортском савезу Босанско - 
подрињског кантона 

Горажде на име редовне транше  
за мјесец септембар 2016. године 

 
Члан 1. 

 
 Одобравају се новчана средства  
у укупном износу од 6.050,00 КМ Спо-
ртском савезу Босанско–подрињског 
кантона  Горажде за мјесец септембар 
2016. године и то: 
 

1. 50,00 КМ на име техничког функ-
ционисања Спортског савеза Боса-
нско–подрињског                     
кантона Горажде за мјесец септем-
бар 2016. године. 

2. 6.000,00 КМ на име кориштења сп-
ортских објеката за клубове и саве-
зе - припреме и такмичење за мје-
сец септембар 2016. године. 

 
Члан 2. 

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

Новчана средства уплатити на 
жирорачун Спортског савеза Босан-
ско – подрињског кантона Горажде 
број: 1990540006336521, отворен код 
Шпаркасе банке филијала  Горажде, 
ИД број: 4245007300007.  
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Члан 3. 
 

 Корисник средстава дужан је 
Министарству за образовање, младе, 
науку, културу и спорт у року од 10 
(десет) дана од дана реализације сре-
дстава у висини три редовне транше  
предати извијештај о утрошку буџет-
ских средстава за редовне програме 
носиоца спортских дјелатности на ни-
воу Босанско-подрињског кантона Го-
ражде, за III (трећи) квартал 2016. год. 

Извјештај се предаје на обрасцу 
РП-2, који је саставни дио Критерија за 
финансирање спорта из јавних средст-
ава којима се подстиче обављање спо-
ртских дјелатности на нивоу  Босанс-
ко-подрињског кантона Горажде („Сл-
ужбене новине Босанско - подрињског 
кантона Горажде”, број: 16/11, 3/12, 
2/13 и 2/14). 
 

Члан 4. 
 

 Одлука ступа на снагу даном 
објављивања на службеној огласној та-
бли Кантона, а накнадно ће да се об-
јави у “Службеним новинама  Босанс-
ко-подрињског кантона Горажде Гора-
жде”. 
                 

Број:03-14-1685/16               П Р E М И Ј E Р 
27.10.2016.године              Eмир Оковић,с.р. 
      Г о р а ж д е 
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На основу члана 23. Закона о 
Влади Босанско-подрињског кантона 
Горажде (“Службене новине Босанско-
подрињског кантона Горажде”, број: 
8/15) и Програма утрошка средстава 
Ми-нистарства за образовање, науку, 
културу и спорт са економског кода 
614 100 (КАН 001) – Текући трансфер  
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за спорт  за 2016.годину број:10-14-1148 
-1/16 од 18.04.2016. године, Влада Боса-
нско-подрињског кантона Горажде, на 
наставку 80. редовне сједнице, одржа-
ном дана 27.10.2016.године, д о н о с и: 
 
 

О Д Л У К У 
о одобравању II (другог)  од укупно  
II (два)  дијела новчаних средстава 

Спортском савезу за спорт 
 и рекреацију инвалида Босанско - 

подрињског кантона Горажде  
за 2016. годину 

 
I 

 
Одобрава се 4.000,00 КМ као II 

(други) дио од укупно I (два) дијела 
новчаних средстава Спортском савезу 
за спорт и рекреацију инвалида Босан-
ско-подрињског кантона Горажде на 
име учешћа на државним такмичењи-
ма према Календару државних такми-
чења у 2016. години спортских клубо-
ва лица са инвалидитетом који дјелују 
у склопу Спортског савеза за спорт и 
рекреацију инвалида Босанско-подри-
њског кантона Горажде. 
 

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

Новчана средства уплатити на 
жирорачун Савеза за спорт и рекре-
ацију инвалида Босанско-подрињског 
кантона Горажде број:1990540006144655, 
отворен код Шпаркасе банке  филија- 

28. новембар/студени 2016. 
 

 
ла Горажде, ИД број: 4245042980002. 
 

III 
 

Корисник средстава дужан је да 
Министарству за образовање, младе, 
науку, културу и спорт у року од 10 
(десет) дана од дана реализације сред-
става преда извијештај о утрошку бу-
џетских средстава за редовне програме 
носиоца спортских дјелатности на ни-
воу Босанско-подрињског кантона Го-
ражде, за I (први) и II (други) квартал 
2016. године. 

Извјештај се предаје на обрасцу 
РП-2, који је саставни дио Критерија за 
финансирање спорта из јавних сред-
става којима се подстиче обављање сп-
ортских дјелатности на нивоу Босанс-
ко-подрињског кантона Горажде („Сл-
ужбене новине Босанско - подрињског 
кантона Горажде”, број: 16/11, 3/12, 
2/13 и 2/14). 
 

IV 
 

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

Број:03-14-1681/16               П Р E М И Ј E Р 
27.10.2016.године              Eмир Оковић,с.р. 
     Г о р а ж д е  
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На основу члана 23. Закона о 
Влади Босанско-подрињског кантона 
Горажде (“Службене новине Босанско-
подрињског кантона Горажде”, број: 
8/15), Влада Босанско-подрињског ка-
нтона Горажде, на наставку 80. редов-
не сједнице, одржаном дана 27.10.2016.  



28. новембар/студени 2016. 
 
 
године, д о н о с и:  

 
 

О Д Л У К У 
о одобравању службеног путовања  

у иностранство - Пљевља, Црна Гора 
 

I 
  
 Овом се Одлуком одобрава слу-
жбено путовање Eлмедину Ваљевчићу, 
представнику Министарства за обра-
зовање, младе, науку, културу и спорт 
Босанско-подрињског кантона Гораж-
де, у иностранство - Пљевља, Црна Го-
ра на сједницу Сталног комитета и Ск-
упштине Међуопштинских омладин-
ских спортских игра које се одржавају  
28.10.2016. године. 
 

II 
 

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

рињског кантона Горажде”.   
      

Број:03-49-1680/16               П Р E М И Ј E Р 
27.10.2016.године              Eмир Оковић,с.р. 
      Г о р а ж д е 
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На основу члана 23. Закона о 
Влади Босанско–подрињског кантона 
Горажде („Службене новине Босанско 
–подрињског кантона Горажде” број: 
8/15) и Закона о извршењу Буџета 
(„Службене новине Босанско–подри-
њског кантона Горажде” број: 3/16), а 
у складу са Програмом утрошка сре-
дстава са економског кода 614200 – „Те-
кући трансфери појединцима” БОР 
005 – стипендирање и обезбјеђење уџ- 

Број 15 – страна 2859 
 

 
беника за дјецу припадника борачке 
популације, Влада Босанско–подрињс-
ког кантона Горажде, на наставку 80. 
редовне сједнице, одржаном дана 27. 
10.2016.године,  д о н о с и:    
 
 

О Д Л У К У 
о одобравању новчаних средстава  

на име набавке уџбеника дјеци 
припадника борачких популација 

која похађају средње школе на 
подручју Кантона за буџетску  

2016. годину 
 

Члан 1. 
 

Одобравају се новчана средства 
у укупном износу од 16.350,00 (слови-
ма: шеснаест хиљада три стотине пе-
десет) КМ на име набавке уџбеника 
дјеци припадника борачких попула-
ција која похађају средње школе на по-
дручју Босанско–подрињског кантона 
Горажде за буџетску 2016.годину. 

Корисници и појединачни изн-
оси средстава утврђени су Одлуком 
министра за борачка питања број:11-14 
-1243-8/16 од 17.10.2016.године. 
 

Члан 2. 
 

Одобрена средства обезбиједи-
ти из Буџета Министарства за борачка 
питања Босанско-подрињског кантона 
Горажде, економски код 614200 - “Те-
кући трансфери појединцима” –                      
БОР 005 – стипендирање и обезбјеђе-
ње уџбеника за дјецу припадника 
борачке популације. 
 

Члан 3. 
 

За реализацију ове Одлуке зад-
ужују се Министарство за борачка пи- 
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тања и Министарство за финансије Бо-
санско-подрињског кантона Горажде, 
а укупна средства уплатити на жиро-
рачун код НЛБ Тузланска банка, фи-
лијала Горажде. 
 

Члан 4. 
 

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

Број:03-14-1679/16               П Р E М И Ј E Р 
 27.10.2016.године             Eмир Оковић,с.р. 
       Г о р а ж д е  
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На основу члана 23. Закона о 
Влади Босанско–подрињског кантона 
Горажде (“Службене новине Босанско 
–подрињског кантона Горажде” број: 
8/15) и Закона о извршењу Буџета 
(“Службене новине Босанско–подрињ-
ског кантона Горажде” број: 3/16), а у                 
складу са Програмом утрошка средст-
ава Министарства за борачка питања 
са економског кода 614300-Текући тра-
нсфери непрофитним организацијама 
(“Службене новине Босанско-подрињ-
ског кантона Горажде” број: 5/16), Вла-
да Босанско–подрињског кантона Го-
ражде, на наставку 80. редовне сједни-
це, одржаном дана 27.10.2016. године,   
д о н о с и:   
  
 

О Д Л У К У 
о давању сагласности Организацији 

породица шехида и палих бораца 
Босанско-подрињског кантона  
Горажде за Пројекат набавке 

компјутерске опреме 

28. новембар/студени 2016. 
 

 
Члан 1. 

 

Овом се Одлуком даје саглас-
ност  Организацији породица шехида 
и палих бораца Босанско-подрињског 
кантона  Горажде на  Пројекат набавке 
компјутерске опреме у износу од 
1.000,00 КМ.  
  

Члан 2. 
 

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

Члан 3. 
                                                                

За реализацију ове Одлуке зад-
ужује се Министарство за финансије 
Босанско-подрињског кантона Гораж-
де, а средства уплатити носиоцу Про-
јекта, Организацији породица шехида 
и палих бораца Босанско-подрињског 
кантона Горажде на број ирорачуна: 
1990540005249539, Шпарка-се банка 
Горажде. 
 

Члан 4. 
                                           

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

Број:03-14-1678/16               П Р E М И Ј E Р 
27.10.2016.године              Eмир Оковић,с.р.  
      Г о р а ж д е 

 

915 
 

На основу члана 23. Закона о 
Влади Босанско–подрињског кантона  



28. новембар/студени 2016. 
 
 
Горажде (“Службене новине Босанско 
–подрињског кантона Горажде” број: 
8/15) и Закона о извршењу Буџета 
(“Службене новине Босанско–подри-
њског кантона Горажде” број: 03/16), а 
у складу са Програмом утрошка сред-
става Министарства за борачка пита-
ња са економског кода 614300 - Текући 
трансфери непрофитним организаци-
јама, Влада Босанско–подрињског ка-
нтона Горажде, на наставку 80. редов-
не сједнице, одржаном дана 27.10.2016. 
године,  д о н о с и:    
 
 

О Д Л У К У 
о давању сагласности Удружењу 
Антифашиста и бораца НОР-а за 

Пројекат уређења спомен-гробаља 
погинулих бораца у Другом 

свјетском рату 
 

Члан 1. 
 

Овом се Одлуком даје  сагласно-
ст Удружењу Антифашиста и бораца 
НОР-а за Пројекат уређења спомен-гр-
обаља погинулих бораца у Другом св-
јетском рату, у износу од 5.421,00 КМ. 
 

Члан 2. 
 

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

Члан 3. 
                                                                

За реализацију ове Одлуке зад-
ужује се Министарство за финансије 
Босанско-подрињског кантона Гораж- 
де, а средства уплатити  на жирорачун 

Број 15 – страна 2861 
 

 
Удружења број: 1610300002190062, Раи-
фаизен банка  д.д. Сарајево - филијала 
Горажде. 
 

Члан 4. 
                                                                  

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

Број:03-14-1677/16               П Р E М И Ј E Р 
27.10.2016.године              Eмир Оковић,с.р. 
     Г о р а ж д е 
 

916 
 

На основу члана 23. Закона о 
Влади Босанско–подрињског кантона 
Горажде (“Службене новине Босанско 
–подрињског кантона Горажде” број: 
8/15) и Закона о извршењу Буџета 
(“Службене новине Босанско–подрињ-
ског кантона Горажде” број: 3/16), а у 
складу са Програмом утрошка сред-
става са кода 614300 - Текући трансфе-
ри непрофитним организацијама (“Сл-

ужбене новине Босанско–подрињског 
кантона Горажде” број:5/16), Влада Бо-
санско–подрињског кантона Горажде, 
на наставку 80. редовне сједнице, одр-
жаном дана 27.10.2016.године, д о н о с и:    

 
 

О Д Л У К У 
о давању сагласности Удружењу 
„Свјетлост Дрине” за Пројекат 

Психо–терапијска група – 
излет корисника обољелих  

од ПТСП 
 

Члан 1. 
 

Овом се Одлуком даје сагласно- 
ст Удружењу „Свјетлост Дрине” за Пр- 
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ојекат Психо–терапијска група – излет 
корисника обољелих од ПТСП, у из-
носу од 1.470,00 КМ.  
 

Члан 2. 
 

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

Члан 3. 
                                                                

За реализацију ове Одлуке зад-
ужује се Министарство за финансије 
Босанско-подрињског кантона Гораж-
де, а средства уплатити носиоцу Пр-
ојекта, Удружењу „Свјетлост Дрине” 
Горажде, број: 19905400064546332 – ШП 
-АРКАСЕ банка. 
 

Члан 4. 
 

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

Број:03-14-1676/16               П Р E М И Ј E Р 
27.10.2016.године              Eмир Оковић,с.р. 
     Г о р а ж д е 
 

917 
 

На основу члана 23. Закона о 
Влади Босанско-подрињског кантона 
Горажде („Службене новине Босанско-
подрињског кантона Горажде”, број: 
8/15) и  Програма  о  утрошку  средст-
ава Министартсва за привреду за под-
ршку  унапређења  услуга  јавних  пре- 
дузећа са  подручја  Босанско–подрињ- 
ског  кантона  Горажде  за  2016.годи- 
ну, број: 04-14-1310-2/16  од 07.09.2016.  

28. новембар/студени 2016. 
 
 
године, на који је сагласност дала Вла-
да Босанско–подрињског кантона Го-
ражде  Одлуком број: 03-14-1395/16  од 
02.09.2016.године, Влада Босанско-под-
рињског кантона Горажде, на наставку 
80. редовне сједнице, одржаном дана 
27.10.2016.године, д о н о с и: 
 
 

О Д Л У К У 
о  одобравању новчаних  средстава   

на  име  Програма утрошка средстава 
Министарства за привреду  

за подршку  унапређења  услуга  
јавних  предузећа са подручја  

Босанско- подрињског  кантона  
Горажде  за  2016.годину 

 
Члан 1. 

 
Овом  се Одлуком  одобравају    

новчана средства у укупном износу  од  
40.000 КМ на име  подршке унапређе-
ња услуга јавних предузећа са подруч-
ја Босанско–подрињског кантона Гор-
ажде за 2016.годину и то Јавном кому-
налном предузећу „6. март” д.о.о.  Гор-
ажде и Јавном предузећу Радио-теле-
визија Босанско–подрињског кантона 
Горажде, за финансирање одобрених 
захтјева, у износима како слиједи: 
 

1. ЈКП „6. март” д.о.о.   
Горажде........................30.000,00  КМ 

2. ЈПРТВБПК  
Горажде........................10.000,00  КМ 

 
Члан 2. 

   
За реализацију ове Одлуке  зад-

ужују се Министарство за привреду и  
Министарство  за финансије  Босанско 
–подрињског кантона Горажде, а сред- 
ства обезбиједити из Буџета Министа- 
рства за привреду Босанско–подрињ- 



28. новембар/студени 2016. 
 
 
ског кантона Горажде, економски код 
614400 ХАП 001 – Субвенције јавним  
предузећима.   
 

Члан 3. 
 

Овлашћује се министар за при-
вреду Босанско-подрињског кантона 
Горажде да, по претходно прибављен-
ом мишљењу Кантоналног  правобра-
нилаштва, закључи уговоре о кориш-
тењу  средстава са  корисником  из  чл-
ана 1. ове Одлуке, којима ће се детаљ-
није регулисати права и обавезе по ос-
нову  одобрених  средстава. 
 

Члан 4. 
 

Одлука ступа на снагу даном 
објављивања на службеној огласној та-
бли Кантона, а  накнадно  ће да се обј-
ави у „Службеним новинама Босанс-
ко-подрињског кантона Горажде”. 
     

Број:03-14-1665/16               П Р E М И Ј E Р                                                                   
27.10.2016.године              Eмир Оковић,с.р. 
     Г о р а ж д е    
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На основу члана 23. Закона о 
Влади Босанско-подрињског кантона 
Горажде (“Службене новине Босанско-
подрињског кантона Горажде”, број: 
8/15), Влада Босанско-подрињског ка-
нтона Горажде, на наставку 80. Редов-
не сједнице, одржаном дана 27.10.2016. 
године, д о н о с и: 
  
 

О Д Л У К У 
о давању сагласности за плаћање 
Рачуна број: 34/16,  испостављеног  

по Окончаној ситуацији број: 241/16  
за изведене радове на санацији трупа 

пута регионалне цесте Р-448, 
дионица  Горње Баре -Турковићи 

Број 15 – страна 2863 
 
 

Члан 1. 
 

Даје се сагласност Министарст-
ву за привреду - Дирекција за цесте 
Босанско-подрињског кантона Гораж-
де, да изврши плаћање рачуна број: 
34/16 од 28.09.2016.године по  Оконча-
ној ситуацији број:241/16 од 27.09.2016. 
године, у износу од 77.641,20 КМ,  исп-
остављеног од стране привредног дру-
штва „Гораждепутеви” д.д. Горажде по 
Уговору број:03-14-1146/16 од 19.07.2016. 
године, за изведене радове на санацији 
трупа пута, регионалне цесте Р-448, 
дионица Горње Баре-Турковићи.   
 

Члан 2. 
 

За реализацију ове Одлуке зад-
ужују се Министарство за привреду - 
Дирекција за цесте и Министарство за 
финансије Босанско-подрињског кан-
тона Горажде, а средства обезбиједити 
из Буџета Министарства за привреду - 
Дирекција за цесте Босанско-подрињ-
ског кантона Горажде за 2016. годину, 
економски код 821600 – Реконструк-
ција инвестиционо одржавање (цес-
та и мостова) издвојених на подрачу-
ну Дирекције за цесте. 
 

Члан 3. 
 

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

Број:03–14-1674/16              П Р E М И Ј E Р 
27.10.2016.године              Eмир Оковић,с.р. 
     Г о р а ж д е  
 

919                                    
 

На основу члана 23. Закона о  
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Влади Босанско–подрињског кантона 
Горажде („Службене новине Босанско 
–подрињског кантона Горажде”, број: 
8/15) и члана 4. Закона о управљању 
привредним друштвима у надлежно-
сти Босанско-подрињског кантона Го-
ражде („Службене новине Босанско-
подрињског кантона Горажде”, број: 
8/05), Влада Босанско-подрињског ка-
нтона Горажде, на наставку 80. редов-
не сједнице, одржаном дана 27.10.2016. 
године, д о н о с и: 
 
 

Р Ј E Ш E Њ E 
о разрјешењу члана Скупштине  

ЈП Босанско-подрињске шуме  
д.о.о. Горажде 

 
I 

 
Амер Жиго се разрјешава дуж-

ности члана Скупштине ЈП Босанско-
подрињске шуме д.о.о. Горажде, на 
лични захтјев. 
 

II 
 

Рјешење ступа на снагу даном 
доношења, а накнадно ће да се објави 
у “Службеним новинама Босанско-по-
дрињског кантона кантона Горажде”. 
    

Број:03–05-1673/16              П Р E М И Ј E Р 
27.10.2016.године              Eмир Оковић,с.р. 
      Г о р а ж д е 

 

920         
 

  На основу члана 75. став 2, 119. 
став 2, 140. став 1. и 146. став 2. Закона 
о просторном уређењу и грађењу Бо-
санско-подрињског кантона Горажде 
(„Службене новине Босанско-подрињ-
ског кантона Горажде”, број: 7/13 –  

28. новембар/студени 2016. 
 
 
Пречишћени текст, 16/13 и 6/15), чла-
на 9. Уредбе о дефинисању грађевина 
и захвата за које предуслове за одобра-
вање планиране промјене у простору 
утврђује Министарство за урбанизам, 
просторно уређење и заштиту околи-
не („Службене новине Босанско-под-
рињског кантона Горажде”, број: 6/10 
и 8/14), те члана 23. Закона о Влади 
Босанско-подрињског кантона Гораж-
де (“Службене новине Босанско-под-
рињског кантона Горажде”, број:8/15), 
Влада Босанско-подрињског кантона 
Горажде, на наставку 80. редовне сјед-
нице, одржаном дана 27.10.2016. годи-
не,  д о н о с и : 

   
     

Р Ј E Ш E Њ E 
о  именовању Комисије  

за другостепено рјешавање  
у поступку одобравања грађења  
из надлежности Министарства  

за урбанизам, просторно уређење  
и заштиту околине Босанско-

подрињског кантона  
Горажде 

 
Члан 1. 

 
Овим се Рјешењем именује Ко-

мисија за другостепено рјешавање у 
поступку одобравања грађења из над-
лежности Министарства за урбанизам, 
просторно уређење и заштиту околи-
не Босанско-подрињског кантона Го-
ражде (у даљем тексту: Комисија), у са-
ставу: 
 

1. Eдин Кадрић,         предсједник,  
2. Амир Духовић,            члан, 
3. Фахрудин Форто,          члан, 
4. Мелхудина Чамо-Шовшић, члан, 
5. Алма Шабанија,          члан.

   



28. новембар/студени 2016. 
 
 

Члан 2. 
 
 Задатак Комисије из члана 1. 
овог Рјешења је рјешавање по жалбама                                   
изјављеним против првостепених рје-
шења Министарства за урбанизам, пр-
осторно уређење и заштиту околине 
Босанско-подрињског кантона Гораж-
де (у даљем тексту: Министарство), а 
која се односе на поступак: 
 

- издавања урбанистичке сагласнос-
ти; 

- издавања одобрења за грађење; 
- издавања употребне дозволе, одно-

сно увјерења о завршетку објекта и 
- издавања одобрења за уклањање 

грађевине. 
 
Поред задатака из става 1. овог члана, 
Комисија ће: 
 

- рјешавати по жалби Министарства, 
уколико је Министарство као инве-
ститор покренуло поступак о одоб-
равању планиране промјене у про-
стору пред надлежном општинск-
ом службом као првостепеним орг-
аном, па првостепено рјешење бу-
де негативно односно не буде до-
несено у законском року (ћутање 
управе); 

- умјесто Министарства издавати рј-
ешења о одобравању планиране 
промјене у простору, уколико је 
Министарство надлежно за издава-
ње истих, а истовремено се појав-
љује као  инвеститор. 

 
Члан 3. 

 
 Комисија из члана 1. овог Рје-
шења именује се на период од 2 (двије) 
године. 
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Члан 4. 
 

 Оперативно-техничке послове 
за именовану Комисију обављаће Ми-
нистарство за урбанизам, просторно 
уређење и грађење Босанско-подри-
њског кантона Горажде. 
 

Члан 5. 
 

 Ступањем на снагу овог Рјеше-
ња ставља се ван снаге Рјешење о име-
новању Комисије за другостепено рје-
шавање у поступку одобравања грађе-
ња из надлежности Министарства за 
урбанизам, просторно уређење и за-
штиту околине Босанско-подрињског 
кантона Горажде број: 03-23-1230/14 од 
29.08.2014. године. 
 

Члан 6. 
 

 Ово Рјешење ступа на снагу да-
ном објављивања на службеној огласн-
ој табли Кантона, а накнадно ће бити 
објављено у “Службеним новинама 
Босанско-подрињског кантона Гораж-
де”. 
 

Број:03–23-1672/16              П Р E М И Ј E Р 
27.10.2016.године              Eмир Оковић,с.р. 
      Г о р а ж д е 
 

921 
 

На основу члана 70. Закона о 
јавним набавкама („Службене гласник 
БиХ”, број: 39/14), а по препоруци Ко-
мисије за провођење поступка јавне 
набавке, именоване Рјешењем Владе 
Босанско-подрињског кантона Гораж-
де, број:03-14-1028/16 од 24.06.2016.год-
ине, Влада Босанско-подрињског кан-
тона Горажде, на наставку 80. редовне 
сједнице, одржаном дана 27.10.2016.го-
дине, д о н о с и: 
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О Д Л У К У 
о избору најповољнијег понуђача  

за набавку 7 (седам) моторних возила 
путем финансијског лизинга 

 

Члан 1. 
 

 Прихвата се препорука Коми-
сије за провођење поступка јавне на-
бавке 7 (седам) моторних возила путем 
финансијског лизинга утврђена у Изв-
јештају од раду, бр.03-14-1028-33/16 од 
30.09.2016.године и за најповољнијег 
понуђача за набавку 7 (седам) мотор-
них возила путем финансијског лизи-
нга, бира се друштво „PORSCHE LEA-
SING” д.о.о. САРАЈEВО, са Понудом 
број: 6162 од 21.09.2016.године и пону-
ђеном цијеном од 323.239,57 КМ, без 
ПДВ-а, као најбоље оцијењеном. 
 

Члан 2. 
 

 Приједлог уговора доставиће се 
на потпис изабраном понуђачу по пр-
отеку рока од 15 (петнаест) дана, рачу-
најући од дана када сви понуђачи који 
су учествовали у предметном поступ-
ку заједничке набавке буду обавијешт-
ени о избору најповољнијег понуђача. 
 

Члан 3. 
 

Изабрани понуђач дужан је до-
ставити доказе о квалификованости у 
року од 5 (пет) дана након што буду 
обавијештени од стране овог уговорн-
ог органа о резултатима поступка на-
бавке, а сходно одговарајућим одре-
дбама Тендерске документације, бр.03-
14-1028-9/16 из јула 2016.године. 
 

Члан 4. 
 

Изабрани понуђач дужан је  

28. новембар/студени 2016. 
 
 
доставити гаранцију за добро изврше-
ње уговора у износу од 10% од вријед-
ности уговора у року од 7 (седам) дана 
од дана када га је уговорни орган об-
авијестио о закључивању уговора, а сх-
одно тачки 5.1. Тендерске документа-
ције, број:03-14-1028-9/16 из јула 2016. 
године. 
 

Члан 5. 
 

Ова Одлука ступа на снагу дан-
ом доношења и објавиће се на wеб-ст-
раници Владе Босанско-подрињског 
кантона Горажде, уз истовремено уп-
ућивање свим понуђачима који су уч-
ествовали у предметном поступку ја-
вне набавке, а накнадно ће да се објави 
и у „Службеним новинама Босанско-
подрињског кантона Горажде”. 
 

О б р а з л о ж е њ е 
 
 Предметни поступак набавке 
покренут је Одлуком Владе Босанско-
подрињског кантона Горажде о покре-
тању поступка јавне набавке, бр.03-14-
904-1/16 од 24.06.2016.године, а за пот-
ребе Владе Босанско-подрињског кан-
тона Горажде (1 моторно возило) и Уп-
раве полиције Министарства за унут-
рашње послове Босанско-подрињског 
кантона Горажде (6 моторних возила). 
Процијењена вриједност набавке изн-
осила је 300.000,00 КМ. Јавна набавке 
проведена је путем отвореног поступ-
ка. Обавјештење о набавци, бр. 978-1-1-
2-3-10/16 послано је на објаву дана 04. 
08.2016.године, те је истог дана и обја-
вљено на Порталу јавних набавки. Са-
жетак Обавјештења о набавци објав-
љен је у „Службеном гласнику БиХ”, 
бр.59/16 од 12.08.2016.године. 
 Комисија за провођење предме- 



28. новембар/студени 2016. 
 
 
тног поступка јавне набавке, именова-
на Рјешењем Владе Босанско-подрињ-
ског кантона Горажде, број:03-14-1028/ 
16 од 24.06.2016. године, (у наставку: 
Комисија) је уз свој Извјештај о раду, 
бр.03-14-1028-33/16 од 30.09.2016.годи-
не, доставила и Записник о прегледу и 
оцјени понуда, бр.03-14-1028-32/16 од 
30.09.2016.године, у којем је препору-
чила избор друштва „PORSCHE LEA-
SING” д.о.о САРАЈEВО за најповољни-
јег понуђача. 
 У поступку по извјештају о раду 
утврђено је да је Комисија благовреме-
но и правилно извршила отварање и 
оцјену приспјелих понуда, о чему је са-
чинила одговарајуће записнике, у ко-
јима  је утврђено сљедеће: 
 

- да је запримљена/пристигла са-
мо једна понуда; 

- да је понуда понуђача „PORSC-
HE LEASING” д.о.о. САРАЈEВО 
прихватљива. 

 
У поступку доношења ове Одл-

уке посебно су цијењене чињенице да 
је Комисија правилно и потпуно извр-
шила оцјену квалификованости пону-
ђача те оцјену пристиглих понуда, а 
складу са критеријима из тендерске 
документације, те да је избор најпово-
љнијег понуђача извршен у складу са 
Законом о јавним набавкама, подзако-
нским актима и тендерском докумен-
тацијом. 

Изабрани понуђач одабран је 
примјењујући критериј „најнижа ције-
на”. 

Узимајући у обзир напријед на-
ведено, одлучено је као у диспозитиву 
ове Одлуке. 
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ПОУКА О ПРАВНОМ ЛИЈEКУ: 
 
 Против ове Одлуке може се ул-
ожити жалба уговорном органу у пи-
саној форми, директно, електронским 
путем или препорученом поштанском 
пошиљком, најкасније у року од 10 (де-
сет) дана од дана пријема ове Одлуке.  
 

Број:03–14-1669/16              П Р E М И Ј E Р 
27.10.2016.године              Eмир Оковић,с.р. 
      Г о р а ж д е 

 

922 
 

На основу члана 23. Закона о 
Влади Босанско–подрињског кантона 
Горажде („Службене новине Босанско 
–подрињског кантона Горажде”, број: 
8/15), Влада Босанско-подрињског ка-
нтона Горажде, на наставку 80. Редов-
не сједнице, одржаном дана 27.10.2016. 
године, д о н о с и: 

 
 

О Д Л У К У 
о давању сагласности Дирекцији 

робних резерви да изврши   набавку 
18.000 литара лож-уља 

по цијени 1,43 КМ/л са урачунатом 
таксом на нафтне деривате у 

вриједности 25.740,00 КМ 
 

Члан 1. 
 
            Даје се сагласност Дирекцији 
робних резерви Босанско-подрињског 
кантона Горажде да изврши набавку 
18.000 литара лож-уља по цијени 1,43 

КМ/л у вриједности 25.740,00 КМ од 
одабраног добављача „GREEN OIL” 
д.о.о САРАЈEВО према одредбама Ок-
вирног Споразума број:03-14-1006-5/16 
од 05.08.2016. године и акта о важећој  
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цијени број: 594-10/16 од 21.10.2016.го-
дине. 
 

Члан 2. 
 
           За реализацију ове Одлуке зад-
ужују се Дирекција робних резерви и  
Министарство за финансије Босанско–
подрињског кантона Горажде, а сред-
ства су обезбијеђена у Буџету Дирек-
ције робних резрви за 2016.годину, ек-
ономски код 613200 – Издаци за енер-
гију. 
 

Члан 3. 
 
           Ова Одлука ступа на снагу дан-
ом објављивања на службеној огласној 
табли Кантона, а накнадно ће да се об-
јави у „Службеним новинама Босанс-
ко–подрињског кантона Горажде”. 
 

Број:03–14-1668/16              П Р E М И Ј E Р                                                               
27.10.2016.године              Eмир Оковић,с.р. 
     Г о р а ж д е 
 

923 
 

На основу члана 23. Закона о 
Влади Босанско-подрињског кантона 
Горажде (“Службене новине Босанско-
подрињског кантона Горажде”, број: 
8/15), Влада Босанско-подрињског ка-
нтона Горажде, на наставку 80. Редов-
не сједнице, одржаном дана 27.10.2016. 
године,  д о н о с и:  

 
 

О Д Л У К У 
о одобравању службеног путовања  

у иностранство - Никшић, Црна Гора 
 

Члан 1. 
 
 Овом се Одлуком одобрава слу- 
жбено путовање министру за привре- 

28. новембар/студени 2016. 
 
 
ду, Машала Меху, у Никшић – Црна 
Гора, ради присуства састанку у вези 
са аплицирањем пројеката међугра-
ничне сурадње. 
 Службено путовање ће се оба-
вити службеним возилом Босанско-по-
дрињског кантона Горажде, са возачем 
Меркез Eдином. 
 

Члан 2. 
 

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

рињског кантона Горажде”.   
 
Број:03-49-1658/16               П Р E М И Ј E Р 
27.10.2016.године              Eмир Оковић,с.р. 
      Г о р а ж д е 
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На основу члана 23. Закона о 
Влади Босанско-подрињског кантона 
Горажде („Службене новине Босанско-
подрињског кантона Горажде” број: 
8/15),  Влада Босанско-подрињског ка-
нтона Горажде, на наставку 80. редов-
не сједнице, одржаном дана 27.10.2016. 
године, д о н о с и: 
 
 

О Д Л У К У 
давању сагласности  
за плаћање фактуре 

 
Члан 1. 

  
Овом се Одлуком даје сагласно-

ст за плаћање Фактуре – Отпремнице 
број: 92/2016, у износу од 547,00 КМ, 
Creative Line д.о.о. Горажде, на име 
набавке и израде застава. 

Средства уплатити на жиро- 



28. новембар/студени 2016. 
 
 

рачун број: 1011400059464363, 
отворен код ПБС Сарајево, филијала 
Горажде. 
 

Члан 2. 
 

За реализацију ове Одлуке зад-
ужује се Министарство за финансије, а 
средства уплатити из Буџета Владе 
Босанско-подринсјког кантона Гораж-
де, економски код 614 900 - Уговорене 
и друге посебне услуге. 
 

Члан 3. 
 

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

Број:03–14-1688/16              П Р E М И Ј E Р 
27.10.2016.године              Eмир Оковић,с.р. 
      Г о р а ж д е 
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На основу члана 13. Закона о 
цестама Федерације Босне и Херцего-
вине (“Службене новине Ф БиХ” број: 
12/10) и члана 23. Закона о Влади Бо-
санско-подрињског кантона Горажде 
(“Службене новине Босанско-подрињ-
ског кантона Горажде”, број: 8/15), Вл-
ада Босанско-подрињског кантона Го-
ражде, на 81. редовној сједници, одр-
жаној дана 04.11.2016.године, д о н о с и: 
 
 

О Д Л У К У 
о давању сагласности Министарству  

за привреду - Дирекција за цесте 
Босанско-подрињског кантона Горажде 
за покретање поступка јавне набавке за 
израду идејног пројекта, геотехничких 

пројеката и студија цестовног 
повезивања Горажда са правцем 

3 СЕЕТО мреже Сарајево - Вардиште  
(фаза И) 
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Члан 1. 
  

Овом се Одлуком даје сагласно-
ст Министарству за привреду – Дирек-
ција за цесте Босанско-подрињског ка-
нтона Горажде за покретање поступка 
Јавне набавке за израду идејног проје-
кта, геотехничких пројеката и студија 
цестовног повезивања Горажда са пра-
вцем 3 СЕЕТО мреже Сарајево – Варди-
ште (фаза I). 
 

Члан 2. 
 

За реализацију ове Одлуке  за-
дужују се Министарство за привреду - 
Дирекција за цесте и  Министарство за 
финансије Босанско-подрињског кан-
тона Горажде, свако из своје надлежно-
сти, а поступак одабира понуђача за 
покретање поступка јавне набавке за 
израду идејног пројекта геотехничких 
пројеката и студија цестовног повези-
вања Горажда са правцем 3 СЕЕТО мр-
еже Сарајево - Вардиште (фаза I) про-
вести у складу са Законом о јавним на-
бавкама Босне и Херцеговине. 
 

Члан 3. 
 

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

Број:03-14-1731/16               П Р Е М И Ј Е Р 
04.11.2016.године              Eмир Оковић,с.р. 
      Г о р а ж д е 
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На основу члана 23. Закона  о 
Влади Босанско-подрињског кантона 
Горажде («Службене новине Босанско  
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–подрињског кантона Горажде», број: 
8/15) и члана 3. Уговора набавка услу-
га надзора над израдом шумскоприв-
редне основе за шумскопривредно по-
дручје “Босанско-подрињско” број:04-
14-2308-12/15 од 21.01.2016.године, Вла-
да Босанско-подрињског кантона Гор-
ажде, на 81. редовној сједници, одржа-
ној дана 04.11.2016.године, д о н о с и: 
 
 

О Д Л У К У 
о давању сагласности  

за плаћање фактуре број: 5-09/16 
 

Члан 1. 
 

Овом Одлуком даје се  сагласно-
ст  Министарству за привреду Босанс-
ко-подрињског кантона Горажде да из-
врши плаћање фактуре број: 5-09/16 
од 07.09.2016.године у износу од 
10.333,44 КМ испостављене од стране 
“Шума план” д.о.о. Бања Лука, а у скл-
аду са Уговором о набавци услуга над-
зора над израдом шумскопривредне 
основе за шумскопривредно подручје 
“Босанско-подрињско”, број:04-14-2308 
-12/15 од 21.01.2016. године. 
 

Члан 2. 
 

За реализацију ове Одлуке зад-
ужују се Министарство за привреду 
Босанско-подрињског кантона Гораж-
де и Министарство за финансије Боса-
нско-подрињског кантона Горажде, а 
средства ће се исплатити из Буџета 
Министарства за привреду са економ-
скг кода 821 500 - Набавка сталних ср-
едстава у облику права (Израда про-
јеката) на жирорачун број: 562-099-80 
291450-36, отворен код НЛБ Развојна 
банка.  

28. новембар/студени 2016. 
 

 
Члан 3. 

 

Ова Одлука ступа на снагу дан-
ом објављивања на службеној  огласној  
табли  Босанско–подрињског  кантона  
Горажде,  а  накнадно  ће  да се  објави  
у  „Службеним  новинама  Босанско–
по-дрињског  кантона  Горажде”. 
 

Број:03-14-1730/16               П Р Е М И Ј Е Р 
04.11.2016.године              Eмир Оковић,с.р. 
      Г о р а ж д е 
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На основу члана 23. Закона  о 
Влади Босанско-подрињског кантона 
Горажде («Службене новине Босанс-
ко–подрињског кантона Горажде», бр-
ој: 8/15) и члана 7. Уговора за израду 
шумскопривредне основе за шумско-
привредно подручје “Босанско-подри-
њско” број:03-14-1623-1/15 од 28.10.2015. 
године, Влада Босанско-подрињског 
кантона Горажде, на 81. редовној сјед-
ници, одржаној дана 04.11.2016.године, 
д о н о с и: 
 
 

О Д Л У К У 
о давању сагласности за плаћање 

рачуна број: 01-1116-000015 
 

Члан 1. 
 

Овом се Одлуком даје сагласно-
ст  Министарству за привреду Босанс-
ко-подрињског кантона Горажде да 
изврши плаћање рачуна број: 01-1116-
000015 од 07.10.2016.године у износу од 
71.025,87 КМ испостављеног од стране 
“Wald-projekt” д.о.о. Босанска Крупа, а 
у складу са Уговором за израду шум-
скопривредне основе за шумско под-
ручје “Босанско-подрињско”, број: 03-
14-1623-1/15 од 28.10.2015. године. 



28. новембар/студени 2016. 
 
 

Члан 2. 
 

За реализацију ове Одлуке зад-
ужују се Министарство за привреду 
Босанско-подрињског кантона Гораж-
де и Министарство за финансије Бо-
санско-подрињског кантона Горажде, 
а средства ће се исплатити из Буџета 
Министарства за привреду са еконо-
мскг кода 821 500 - Набавка сталних 
средстава у облику права (Израда пр-
ојеката) на жирорачун број:161035001 
2720040, отворен код Раифаизен банке.  
 

Члан 3. 
 

Ова Одлука ступа на снагу дан-
ом објављивања на службеној  огласној  
табли  Босанско–подрињског  кантона  
Горажде,  а  накнадно  ће да се  објави  
у  „Службеним  новинама  Босанско–
подрињског  кантона  Горажде”. 
 

Број:03-14-1729/16               П Р Е М И Ј Е Р 
04.11.2016.године              Eмир Оковић,с.р. 
      Г о р а ж д е 
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На основу члана 23. Закона  о 
Влади Босанско-подрињског кантона 
Горажде („Службене новине Босанско 
–подрињског кантона Горажде”, број: 
8/15 ), члана 46. Закона о извршењу 
Буџета Босанско–подрињског кантона 
Горажде (,,Службене новине Босанско 
–подрињског кантона Горажде”, број: 
3/16), члана 2. Закона о новчаним по-
дршкама у пољопривреди и руралном 
развоју („Службене новине Ф БиХ”, 
број: 42/10) и члана 8. Закона о новча-
ним подстицајима у пољопривреди и 
руралном развоју на подручју Босан-
ско-подрињског кантона Горажде („Сл-

ужбене новине Босанско-подрињског 
кантона Горажде”, број:04/13), на при- 
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једлог Министарства за привреду, Вла-
да Босанско–подрињског кантона Гор-
ажде, на 81. редовној сједници, одржа-
ној дана 04.11.2016.године, д о н о с и: 
 
 

О Д Л У К У 
о усвајању ,,Програма новчаних 

подстицаја у пољопривреди  
за 2016.годину” утврђеног  у Буџету 

Министарства за привреду Босанско 
–подрињског кантона Горажде  

за 2016.годину на економском коду 
614 500 (ПОД 002) - Субвенције 

јавним предузећима-пољопривредна 
производња 

 
Члан  1. 

  
Овом се Одлуком усваја ,,Прог-

рам новчаних подстицаја у пољопри-
вреди за 2016.годину” утврђен у Буџе-
ту Босанско–подрињског кантона Го-
ражде за 2016.годину, у складу са Зако-
ном о извршењу Буџета Босанско–под-
рињског кантона Горажде (,,Службене 
новине Босанско–подрињског кантона 
Горажде”, број: 3/16). 
 

Члан 2. 
 

Влада Босанско-подрињског ка-
нтона Горажде, у складу са чланом 8.  
Закона о новчаним подстицајима у по-
љопривреди и руралном развоју на 
подручју Босанско-подрињског канто-
на Горажде („Службене новине Босан-
ско-подрињског кантона Горажде”, бр-
ој: 04/13), усваја Програм новчаних по-
дстицаја у пољопривреди за 2016.го-
дину”. 
                                                                  

Члан 3. 
 

Средства за реализацију Прог- 
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рама из члана 1. ове Одлуке, пласира-
ће се са позиције Подстицај пољоприв-
редној производњи, утврђене Буџетом 
Министартсва за привреду Босанско–
подрињског кантона Горажде за 2016. 
годину, економски код 614 500 (ПОД 
002) - Субвенције јавним предузећи-
ма-пољопривредна производња. 
 

Члан 4. 
 
            Програм из члана 1. ове Одлуке 
саставни је дио ове Одлуке. 
 

Члан 5. 
 

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

Члан 6. 
 

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

Број:03–14-1719/16               П Р Е М И Ј Е Р 
04.11.2016.године              Eмир Оковић,с.р. 
      Г о р а ж д е 

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

928а) 
 

У складу са чланом 46. Закона о 
извршењу Буџета Босанско-подрињск-
ог кантона Горажде за 2016. годину 
(„Службене новине Босанско-подрињ-
ског кантона Горажде”, број: 3/16), чл-
аном 2. Закона о новчаним подршкама 
у пољопривреди и руралном развоју 
(„Службене новине Ф БиХ”, број:42/10),  

28. новембар/студени 2016. 

 
 
чланом 8. Закона о новчаним подсти-
цајима у пољопривреди и руралном 
развоју на подручју Босанско-подри-
њског кантона Горажде („Службене 
новине Босанско-подрињског кантона 
Горажде”, број:4/13) и Стратегијом ра-
звоја Босанско-подрињског кантона 
Горажде за период 2016-2020. година, 
Министарство за привреду Босанско-
подрињског кантона Горажде, д о н о с и: 
 
 

П Р О Г Р А М 
утрошка средстава  

Министарства за привреду  
са економског кода 614 500 

 
 
- НАЗИВ  ПРОГРАМА 
 

Назив Програма је ,,ПРОГРАМ 
НОВЧАНИХ ПОДСТИЦАЈА У ПО-
ЉОПРИВРEДИ ЗА 2016. ГОДИНУ” са 
економског кода 614 500 - Субвенције 
јавним предузећима - пољопривред-
на производња 
 
ПОДАЦИ О ПРОГРАМУ: 
 
Период реализације Програма:  
       01.01.2016 - 31.12.2016. године 
 

Буџетска линија:      Субвенције јавним 
                 предузећима-пољопривредна  
                 производња 
 

Eкономски код:          614 500  
 

Укупна вриједност Програма:   
                       370.000,00 КМ 
 

Одговорно лице:         Мехо Машала  
 

Позиција одговорног лица:  Министар 
 

Контакт лице:     Расим Сијерчић 



28. новембар/студени 2016. 
 
 
Контакт телефон:  038 227 857 
 

Контакт  e-mail: 
         sektorzapoljoprivredu@bpkg.gov.ba 
 

Интернет:               www.mp.bplg.gob.ba 
 
ДАТУМ УСВАЈАЊА ПРОГРАМА:  
Влада Босанско-подрињског кантона 
Горажде у складу са Законом о новча-
ним подстицајима у пољопривреди и 
руралном развоју на подручју Босанс-
ко-подрињског кантона Горажде дон-
ијела је Одлуку о усвајању Програма 
број:03-14-1719/16 од 04.11.2016.године. 
(„Службене новине Босанско-подрињ-
ског кантона Горажде”, број: 15/16) 
  
 
-  СВРХА  И  ОПИС ПРОГРАМА 
 
2.1. Сврха Програма 
 

Сврха Програма подстицаја у 
2016. години је пружање подршке у ст-
варању услова за повећање обима по-
љопривредне производње, повећање 
запошљавања, повећање броја самоод-
рживих пољопривредних произвођача 
и осигурање стабилног пољопривред-
ног дохотка и омогућавање адекватног 
животног стандарда пољопривредним 
произвођачима. 
 

Сврха Програма јесте да се 
једним проведбеним актом обезбиједе 
механизми прописани законима за до-
дјелу новчаних подстицаја за примар-
ну пољопривредну производњу из Бу-
џета Босанско-подрињског кантона Го-
ражде. 
 

Програм утрошка средстава са 
економског кода 614 500 – Субвенције 
јавним предузећима -  пољопривредна  
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производња Министарства за привре-
ду Босанско-подрињског кантона Го-
ражде за 2016.годину (у даљем тексту 
Програм) дефинише битне елементе 
за доношења Програма од стране Вл-
аде Босанско-подрињског кантона Го-
ражде, као што су општи и посебни 
циљеви Програма, критерији за рас-
подјелу средстава, потребна средства, 
корисници средстава, процјена резул-
тата те процјена непредвиђених рас-
хода и издатака. 
 
2.2. Опис Програма 
 

Програм новчаних подстицаја у 
пољопривредни за 2016. годину израђ-
ен је у складу са чланом 2. Закона о но-
вчаним подршкама у пољопривреди и 
руралном развоју („Службене новине 
Ф БиХ”, број: 42/10) и чланом 8. Зако-
на о новчаним подстицајима у пољоп-
ривреди и руралном развоју на подру-
чју Босанско-подрињског кантона Гор-
ажде („Службене новине Босанско-по-
дрињског кантона Горажде”, број: 
4/13) и доноси га Влада Босанско–под-
рињског кантона Горажде за сваку ка-
лендарску годину. 
 

Законом о новчаним подстица-
јима у пољопривреди и руралном раз-
воју на подручју Босанско-подрињског 
кантона Горажде су дефинисани изво-
ри и висина новчаних средстава, моде-
ли подстицаја, корисници-клијенти 
новчаних подстицаја, услови за оства-
ривање новчаних подстицаја, реализа-
ција остварења новчаних подстицаја, 
извјештавање и чување документације, 
надзор над провођењем, казнене одре-
дбе, прелазне и завршне одредбе, као 
и друга питања у вези са новчаним по-
дстицајима у пољопривреди и рурал- 

mailto:tajnik@fmrpo.gov.ba
http://www.mp.bplg.gob.ba/
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ном развоју на подручју Босанско-по-
дрињског кантона Горажде.  
 

Законом о новчаним подстица-
јима обезбијеђена је сигурност и кон-
тинуитет новчаних подстицаја са циљ-
ем стварања и подстицања пољопри-
вредне производње до нивоа самоод-
рживости и профитабилности у фор-
ми тржишно оријентисаних робних 
пољопривредних произвођача, запош-
љавање у пољопривреди, подстицање 
техничко-технолошког и организацио-
ног унапређења сектора пољопривре-
де, осигурање стабилног пољопривре-
дног дохотка и омогућавање адекватн-
ог животног стандарда пољопривре-
дним произвођачима, чиме би се стек-
ли услови за извоз појединих произ-
вода, смањила зависност од увоза, га-
рантовано и сигурно снабдијевање ст-
ановништва, задржавање становништ-
ва на руралном подручју и рурални 
развој. Чланом 29. Закона, новчани по-
дстицаји се реализују на основу Прог-
рама подстицаја којим се утврђују вр-
сте подстицаја, висина подстицаја по 
јединици производње, укупна вријед-
ност новчаних подстицаја, општи и 
посебни критерији остваривања, те на-
дзор и контрола њиховог провођења. 
Програм подстицаја доноси Влада на 
приједлог Министарства за привреду. 
Овај Програм је проведбени акт Ми-
нистарства за транспарентан, специф-
ичан, мјерљив и временски одређен 
утрошак државне помоћи у подстица-
њу пољопривредне производње на по-
дручју Босанско-подрињског кантона 
Горажде. Дефинисање сврхе и оквира 
Програма прописано је Законом о но-
вчаним подстицајима и Законом о из-
вршењу Буџета. Имплементација Про-
грама ће се провести у складу са Уп- 
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утством за остваривање новчаних по-
дстицаја, који произилази из члана 30. 
Закона о новчаним подстицајима у по-
љопривреди и руралном развоју на 
подручју Босанско–подрињског канто-
на Горажде. 
 
 
-   ОПШТИ  И  ПОСEБНИ  

  ЦИЉEВИ ПРОГРАМА 
 
3.1.  Општи / основни циљ Програма 
 

У складу са Стратегијом развоја 
Босанско–подрињског кантона Гораж-
де 2016-2020. година, стратешки циљ 
Програма је успостављање погодног 
привредног окружења и динамичне 
привреде, засноване на природним ре-
сурсима и пословној традицији. Овај 
циљ ће се имплементирати кроз мјеру 
повећања обима и конкурентности по-
љопривредне производње, која омогу-
ћава повећање броја самоодрживих по-
љопривредних произвођача, обезбјеђ-
ење дохотка пољопривредних произ-
вођача у руралним подручјима те аде-
кватан животни стандард пољоприв-
редних произвођача.  
   
3.2.   Посебни/специфични циљеви  
         Програма 
 

У складу са Стратегијом развоја 
Босанско–подрињског кантона Гораж-
де 2016-2020.година и општим циљев-
има Програма, Програм садржи и по-
себне циљеве у оквиру којих ће се пру-
жати подршка корисницима Програ-
ма.  
 

Посебни циљеви Програма су: 
 

- Повећање пољопривредне про-
изводње кроз новчане подсти- 
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цаје у анималној и биљној про-
изводњи (први посебни циљ), 

- Подстицање запошљавања и ед-
укације у сектору пољопривре-
де (други посебни циљ), 

- Унапређење и развој пољопри-
вредног сектора (трећи посебни 
циљ). 

 
 
- ПОТРЕБНА СРЕДСТВА  

ЗА ПРОВОЂЕЊЕ ПРОГРАМА 
 

Потребна средства за провође-
ње Програма подстицаја у пољопри-
вреди у 2016. години дефинисана су 
Буџетом Босанско-подрињског канто-
на („Службене новине Босанско-под-
рињског кантона Горажде“, број:3/16), 
на економском коду 614 500 – Субвен-
ције јавним предузећима -  пољоприв-
редна производња у износу од 
370.000,00 КМ. 
 

За сваки посебан циљ, односно 
за сваку финансијску компоненту Пр-
ограма дефинисан је сљедећи буџет: 
 

1. Повећање пољопривредне произ-
водње кроз новчане подстицаје у  
анималној и биљној производњи                                          
174.927,84 КМ 

    
2. Подстицање запошљавања и едука-

ције у сектору пољопривреде                                                                                         
132.100,00 КМ    
                   

3. Унапређење и развој пољопривре-
дног сектора 62.972,16 КМ  

 
Током имплементације Програ-

ма, уколико дође до повећања или см-
ањења обима пољопривредне произ-
водње (захтјева) у оквиру сваког посеб- 
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ног циља, Министарство може напра-
вити редистрибуцију средстава са јед-
не на другу компоненту у износу до 
максимално 20 процената од износа 
средстава планираних за компоненту 
са које / на  коју се средстава преносе. 
Редистрибуцију ових средстава Мини-
старство ће извршити одлуком минис-
тра. 
 

У случају потребе, Министарст-
во може направити редистрибуцију 
средстава са једног на други посебни 
циљ у износу до максимално 10 проце-
ната од износа средстава планираних 
за сваки посебни циљ са којег се сред-
става преносе. Редистрибуцију ових 
средстава Министарство ће извршити 
одлуком министра. 
 

У случају постојања оправдане 
потребе за корекцијом износа средста-
ва планираних за сваки специфични 
циљ Програма до максимално 25 про-
цената, Министарство може направи-
ти редистрибуцију средстава уз саглас-
ност Владе Босанско-подрињског кан-
тона Горажде.  
 

У случају измјене укупне врије-
дности Програма, која је резултат измј-
ене и допуне Буџета Босанско-подри-
њског кантона Горажде, преусмјерења 
са других кодова или на друге кодове 
унутар Буџета Министарства и преус-
мјеравања између буџетских корисни-
ка, Министарство за привреду се овла-
шћује да може вршити измјену и до-
пуну Програма у складу са потребама 
на основу којих су донесене одлуке о 
преусмјеравању повећању или смање-
њу укупне вриједности Програма уз 
сагласност Владе. 
 



Број 15 – страна 2876                                                                   28. новембар/студени 2016. 
 
 

Финансијска средства одобрена 
Буџетом Босанско-подрињског канто-
на Горажде за 2016. годину („Службе-
не новине Босанско-подрињског кант-
она Горажде”, број:3/16), на економск-
ом коду 614 500 – Субвенције јавним 
предузећима - подстицај пољопривре-
ди у укупном износу 370.000,00 КМ ра-
споређиваће се на основу одобрених 
захтјева за новчане подстицаје у при-
марној пољопривредној производњи и 
одобрених новчаних подстицаја за ре-
ализацију пројеката у складу са одре-
дбама овог Програма и критерија који 
су саставни дио Програма, те Упутства 
за остваривање новчаних подстицаја у 
2016. години. 

 
 Расподјела средстава вршиће се 
на основу одобрених пројеката, захтје- 

ва за подстицаје у складу са сваким по-
себним циљем Програма. Коначне од-
луке о додјели  помоћи кориснку или 
корисницима средстава из овог Прог-
рама доноси Влада Босанско-подрињ-
ског кантона Горажде. 
 
 

5. КРИТEРИЈИ ЗА РАСПОДЈEЛУ 
СРEДСТАВА 

 

(Критерији за остваривање нов-
чаних подстицаја) 

 
Програмом подстицаја примар-

не пољопривредне производње за 
2016. годину планиране су врсте под-
стицаја и општи и посебни критерији 
за остваривање новчаних подстицаја. 
Преглед подстицаја и критерија нала-
зи се у табели:                                                     

 
                                                              Табела 1. 

Преглед врсте подстицаја и услова за добијање подстицаја 
 
 

КОД 
ВРСТА 

ПОДСТИЦАЈА 

 
КРИТEРИЈИ ЗА ОСТВАРИВАЊE ПОДСТИЦАЈА 

 

А/1 
ПОДСТИЦАЈИ 

 У АНИМАЛНОЈ 
ПРОИЗВОДЊИ 

Основни критерији Посебни критерији (квоте) 

 
А/1-1 

 
Производња 

свјежег крављег 
млијека   

у 2016. години. 
(СПП, СПО, ЗЗ, 

ДОО) 

 
- који имају закључен уг-

овор  са регистрованим 
прерађивачем или отк-
упљивачем 
 

- Уписан у РПГ или РК 

 
Минимална количина  
и услови: 
 

200 литара мјесечно 
 

Максимална количина: 
 

500 литара мјесечно 
 

Додатни критерији: 
 

Минимална млијечна маст 
3,2%. 
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А/1-2 
 

Производња 
свјежег крављег 

млијека  
из 2015.год. 
(децембар) 
ПРEНОС 

 

- Основни критерији су 
прописани у Програму 
и Упутству за 2015. го-
дину. 

 

Посебни критерији су прописа-
ни у Програму и Упутству за 
2015. годину. 
 

Сви критерији су испуњени на 
основу Упутстава за остварива-
ње новчаних подстицаја из 
2015. године. 

 

 
А/1-3  

 

Узгој 
приплодних 

јуница 
(СПП, СПО, ЗЗ, 

ДОО) 

 

- Уписан у РПГ или РК  
 

 

Минимална количина: 
 

Једна приплодна јуница 
 

Максимална количина: 
 

Једна приплодна јуница 

 
А/1-4  

 
 
 

Држање основног 
стада оваца и коза 

(СПП. СПО, ЗЗ, 
ДОО) 

 

 
- Корисник кој има осн-

овно стадо 
 

- Животиње морају бити 
обиљежене у складу са 
Правилником о обавез-
ном означавању и  упи-
су у јединствени Регис-
тар оваца, коза и свиња 
(“Сл.новине 
Федерације БиХ, “број 
78/07) 
 

- Уписан у РПГ или РК 

 
Минимална количина: 
 

50 одраслих грла оваца или 25 
одраслих грла коза 
 

Максимална количина: 
 

Није ограничено 
 

Додатни критерији: 
 

Фармери остварују право на ка-
нтонални новчани подстицај 
унутар основног   стада оваца  и 
коза само на одрасла приплод-
на женска грла (старости преко 

годину дана). 
 

А/1-4-1 
 

Држање основног 
стада оваца и коза 
Физичка лица – 

дуг из 2015.године 

 

- Корисник кој има осно-
вно стадо 
 

- Животиње морају бити 
обиљежене у складу са 
Правилником о обавез-
ном означавању и  упи-
су у јединствени Регис-
тар оваца, коза и свиња 
(“Службене новине Фе-
дерације БиХ, “број 
78/07) 

 

- Носилац газдинства  

 

Минимална количина: 
 

50 одраслих грла оваца или 25 
одраслих грла коза 
 

Максимална количина: 
 

Није ограничено 
 

Додатни критерији: 
 

Фармери остварују право на ка-
нтонални новчани подстицај 
унутар основног   стада оваца  и 
коза само за приплодна одрасла 
женска грла (старости преко 
годину дана). 
Сви критерији су испуњени на 
основу Упутстава за остварива-
ње новчаних подстицаја из 
2015. године. 
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А/1-5    
 

Држање 
пчелињих 
друштава 

(СПП, СПО, ЗЗ, 
ДОО) 

 

 

- Корисник који има ак-
тивно пчелиње друшт-
во 
 

- Уписан у РПГ или РК  

 

Минимална количина: 
 

Најмање 30 (тридесет) пчелињих 
друштава  
 

Максимална количина: 
 

Није ограничено 
 

Додатни критерији: 
 

Кошнице пчела могу бити смје-
штене на максимално двије лока-
ције. 
 

Корисници морају бити чланови 
удружења пчелара која су регист-
рована на подручју БПК Гораж-
де.  

 

А/1-5 -1   
 

Држање 
пчелињих 
друштава 

Физичка лица – 
дуг из 2015.године 

 

 

- Корисник-клијент који 
има активно пчелиње 
друштво 
 

- Носилац газдинства  
 

 

Минимална количина: 
 

Најмање 30 (тридесет) пчелињих 
друштава  
 

Максимална количина: 
 

Није ограничено 
 

Додатни критерији: 
 

Кошнице пчела могу бити смјеш-
тене на максимално двије локац-
ије. 
 

Корисници морају бити чланови 
Удружења пчелара која су регис-
трована на подручју БПК Гораж-
де. 
 

Сви критерији су испуњени на 
основу Упутстава за остваривање 
новчаних подстицаја из 2015.год-
ине. 

 

А/1-6 
 

Држање 
матичног стада 

крава (млијечна 
грла) 

(СПП, СПО, ЗЗ, 
ДОО) 

 

- Корисник-клијент који 
има матично стадо кра-
ва 
 

- Да су регистровани 
као: СПП, СПО, ЗЗ и  
ДОО 
 

- Уписан у РПГ или РК 

 

Минимална количина: 
 

Два млијечна грла 
 

Максимална количина: 
 

Двадесет грла(20) 
 

Додатни критерији: 
 

Нема 
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А/1-6-1 
 

Држање 
матичног стада 

крава (млијечна 
грла) 

Физичка лица-
дуг 2015.година. 

 

 

- Корисник који има ма-
тично стадо крава 
 

- Матично стадо крава 
мора бити регистрова-
но код надлежне  вете-
ринарске станице (у ск-
ладу са Правилником о 
обиљежавању животи-
ња и шеми контроле 
кретања животиња 
“Службени гласник 
БиХ”, број 28/03). 

 

- Носилац газдинства 

 

Минимална количина: 
 

Два млијечниа грла 
 

Максимална количина: 
 

Двадесет грла (20) 
 

Додатни критерији:  
 

Нема  
 

Сви критерији су испуњени на 
основу Упутстава за остваривање 
новчаних подстицаја из 2015.го-
дине. 

 

А/1-7 
 

Држање кока 
носиља 

(СПП, СПО, ЗЗ, 
ДОО) 

 

- Корисник-клијент који 
има матично стадо ко-
ка носиља. 
 

- Да су регистровани као  
СПП,СПО, ЗЗ, ДОО 

 

- Уписан у РПГ или РК 

 

Минимална количина: 
 

1.000 кока носиља 
 

Максимална  количина: 
 

5.000 кока носиља  
 

Додатни критерији: Нема 

 

А/1-8 
 

Вјештачко 
осјемењавање 

крава  (ЈП) 

 

- Ветеринарске станице 
које су регистроване на 
подручју Босанско-под-
рињског кантона Гора-
жде за вршење ових по-
слова и испуњавају ус-
лове на основу Закона 
о ветеринарству  („Слу-
жбене новине ФБиХ” 
број: 46/00). 

 

- Дефинисани Упутством 

 

А/1-9 
 

Подстицај за узгој 
товне пилади 

 
 

 

- Корисник-клијент који 
произведе-утови од 
2000-15000 товних пил-
ади у једном турнусу и 
испоручи регистрован-
ом откупљивачу. 
  

- Да су регистровани као 
 

- СПП, СПО, ЗЗ, ДОО 
 

- Уписан у РПГ или РК 

 

Минимална количина: 
 

2000 товних пилића 
 

Максимална  количина: 
 

15000 товних пилића 
 

Додатни критерији:  
 

Најмање 4 турнуса у току године. 
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А/1-10 
 

Подстицај за 
држање коња 

 

- Корисник-клијент (пр-
авна и физичка лица) 

 

Минимална количина: 
 

Један коњ 
 

Максимална  количина: 
 

Два коња 
 

Б/1 
 

БИЉНА ПРОИЗВОДЊА 

 

Б/1-1    
 

Заснивање нових 
засада 

јагодичастог воћа 
(СПП, СПО, ЗЗ, 

ДОО) 

 

- Власници земљишта 
или корисници који 
имају земљиште у заку-
пу на којем заснивају 
засад јагодичастог воћа 
јагоде, малине, купине, 
боровнице, бруснице, 
огрозда и ароније.  
 

- Уписан у РПГ или РК 

 

Минимална количина:  0,1 ха. 
 

Максимална количина: 
 

Прописани додатком II Федерал-
ног Закона о новчаним подршка-
ма(«Службене новине ФбиХ» 
42/10) 
 

Додатни критерији:  
 

Број садница по дунуму не може 
бити мањи од прописаних 
стандарда 

 

Б/1-1-1    
 

Заснивање нових 
засада 

јагодичастог 
воћа- 

ДУГ  из 
2015.године. 

 

- Власници земљишта 
или корисници који 
имају земљиште у заку-
пу на којем заснивају 
засад јагодичастог воћа 
јагоде, малине, купине, 
боровнице, бруснице, 
огрозда и ароније.  

 

- Носилац газдинства 
или носилац обрта 

 

Минимална количина: 0,1 ха. 
 

Максимална количина:  
 

Прописани додатком II Федерал-
ног Закона о новчаним подршка-
ма («Службене новине ФбиХ» 
42/10) 
 

Додатни критерији: 
 

Број садница по дунуму не може 
бити мањи од прописаних стан-
дарда 
 

Сви критерији су испуњени на 
основу Упутстава за остваривање 
новчаних подстицаја из 2015.год. 

 

Б/1-2   
 

Производња 
конзумне 
јабуке род 
2016.годин 

(СПП, СПО, ЗЗ, 
ДОО) 

 

- Клијенти који произво-
де конзумну јабуку 

 

- Имају закључен уговор 
са регистрованим пре-
рађивачем, откупљива-
чем или трговинском  
организацијом и који 
су регистровани код 
надлежног   органа.  

 

- Уписан у РПГ или РК 

 

Минимална количина: 
 

500 (пет стотина) кг 
 

Максимална количина: 
 

Није ограничено 
 

Додатни критерији: 
 

Нема 
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Б/1-2-1 
 
 

 

Производње 
конзумне јабуке 
род 2015.године 

ПРEНОС. 

 

Основни критерији су 
прописани у Програму и 
Упуствима из 2015. године 

 

Минимална количина: 
 

500 (петстотина) кг 
 

Максимална количина: 
 

Није ограничено  
 

Сви критерији су испуњени на 
основу Упутстава за остваривање 
новчаних подстицаја из 2015.год. 
 

Додатни критерији: Нема 
 

Б/1-3 
 

Производња 
малине 

(СПП, СПО, ЗЗ, 
ДОО) 

 

- Остварују клијенти ко-
ји произведу и предају 
малину организованом 
откупљивачу, прерађи-
вачу или трговинској 
радњи који су регист-
ровани код надлежног 
суда. 

 

- Уписан у РПГ или РК 

 

Минимална количина:   300 кг 
 

Максимална количина: 
 

Није ограничена 
 

Додатни критерији:       Нема 

 

Б/1-3-1 
 

Производња 
малине - 

дуг  из 
2015.године. 

 

- Остварују корисници-
клијенти који произве-
ду и предају малину 
организованом откуп-
љивачу, прерађивачу 
или трговинској радњи 
који су регистровани 
код надлежног суда. 

 

- Носилац газдинства 
или носилац обрта 

 

Минимална количина:     300 кг 
 

Максимална количина: 
 

Није ограничена 
 

Додатни критерији:       Нема  
 

Сви критерији су испуњени на 
основу Упутстава за остваривање 
новчаних подстицаја из 2015.год. 

 

Б/1-4 

 

Производња у 
затвореним 
просторима, 
пластеничка 
производња 

(СПП, СПО, ЗЗ, 
ДОО) 

 

- Клијенти који су регис-
тровани као СПП, СПО, 

ЗЗ, ДОО који су влас-
ници земљишта или 
имају земљиште у заку-
пу, и која имају засно-
вану повртларску про-
изводњу у пластеничк-
ом простору. 

 

- Уписан у РПГ или РК 

 

Минимална количина: 
 

200 м² пластеничког простора                    
 

Максимална количина: 
 

Није ограничено 
 

Додатни критерији: 
 

Образложени у Упутству 
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Б/1-5 
 

Производња 
(сјетва)  житарица 
 и љековитог биља 

(пшеница, 
тритикале, јечам, 
раж, зоб, хељде, 

фацелија, 
камилица, мента, 
невен, кантарион) 

(СПП, СПО, ЗЗ, 
ДОО) 

 

- Право на новчани под-
стицај остварују клије-
нти који засију наведе-
не културе на подручју 
Босанско-подрињског 
кантона Горажде. 

 

- Уписан у РПГ или РК 

 

Минимална количина:   0,2 ха 
 

Максимална количина: 
 

Није ограничено 
 

Додатни критерији:    Нема  
  

 

Б/1-5-1 
 

Јесња сјетва 
пшенице из 2015. 
године - ПРEНОС 

 

- Право на новчани под-
стицај остварују корис-
ници - клијенти који 
засију наведене култу-
ре на подручју Босанс-
ко-подрињског канто-
на Горажде. 

 

- Носилац газдинства 
или носилац обрта 

 

Минимална количина:   0,2 ха 
 

Максимална количина: 
 

1 ха по култури 
 

Додатни критерији: Нема 
 

Сви критерији су испуњени на 
основу Упутстава за остваривање 
новчаних подстицаја из 2015.год. 

 

Б/1-6 
 

Производња 
меркантилног 

кромпира 
(СПП, СПО, ЗЗ, 

ДОО) 

 

- Право на новчани под-
стицај остварују клије-
нти који су регистрова-
ни као СПП, СПО, ЗЗ, 
ДОО који засију навед-
ене културе на подруч-
ју Босанско-подрињск-
ог кантона Горажде 

 

- Уписан у РПГ или РК 

 

Минимална количина:    0,3 ха 
 

Максимална количина: 
 

Није ограничено 
 

Додатни критерији:   Нема   

Б/2 
 
ПОДСТИЦАЈИ  У ГЉИВАРСКОЈ ПРОИЗВОДЊИ 

 

Б/2-1     
 

Производња 
шампињона  
И буковача  

(набавка 
компостаза 

производњу 
шампињона  
И буковача) 

(СПП, СПО, ЗЗ, 
ДОО) 

 

- Право на новчани под-
стицај за производњу 
гљива (шампињона, бу-
ковача) у затвореном 
простору остварују ко-
рисници-клијенти који 
су регистровани као 
СПП, СПО, ЗЗ, ДОО 
који  имају производњу 
гљива са најмање десет  
тона компоста и исту 
реализују.   

 

- Уписан у РПГ или РК 

 

Додатни критерији: 
 

Нема  
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Ц/1 
 

ПОДСТИЦАЈИ  ИНВEСТИЦИЈА У ПОЉОПРИВРEДНА ГАЗДИНСТВА  
-  КАПИТАЛНА УЛАГАЊА 
 

 

Ц/1-1 
 

Суфинансирање 
изградње 
шталских 

објеката (објекти 
за крупну стоку) 

 

- Право на суфинасирa-
ње изградње и реконст-
рукције шталских обје-
ката имају правна лица 
која се баве узгојем кру-
пне стоке и који на св-
ом газдинству имају 
минимално три музна 
грла и више. 

 

- Носилац обрта 
 

- Уписан у РПГ и РК 
 

- Измирене обавезе ПИО 
и здраствено осигура-
ње 

 

Додатни критерији: 
 

Да ће се датом дјелатношћу бави-
ти најмање три године и исто та-
ко задржати регистровану дјелат-
ност.  
 
 

 

Ц/1-2 
 

Набавка 
пољопривредне 

механизације  
и опреме – 

Физичка лица – 
дуг 2015.год 

 

- Право на подстицај за 
набавку (куповину) по-
љопривредне механи-
зације и опреме оства-
рују корисници-клије-
нти који су набавили, 
односно купили у пер-
иоду од 30.11.2014. до 
30.11.2015. године нову 
машину  и то: трактор 
или мотокултиватор са 
или без  прикључака, 
косачицу, као и другу 
механизацију и опрему 
потребну у сточарству, 
воћарству, повртларст-
ву и другим гранама 
пољопривреде. Подст-
ицаће се набављена ме-
ханизација и опрема у 
вриједности од 1.000 до 
25.000 КМ.  

 

- Носилац газдинства 
или носилац обрта. 

 

- Да се не води на евиде-
нцији Службе за запо-
шљавање Горажде БПК 

 

Додатни критерији: 
 

- Набавка искључиво нове оп-
реме 
 

- Достављена фактура на име 
корисника-клијента 

 

- Достављен фискални рачун 
од добављача. 
 

- Фактура и фискални рачун 
морају бити издати на исти 
датум. 

 

Сви критерији су испуњени на 
основу Упутстава за остваривање 
новчаних подстицаја из 2015.год. 
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Ц/1-3 
 

Набавка 
пољопривредне 

механизације  
и опреме (СПП, 

СПО, ЗЗ, ДО) 

 

- Право на подстицај за 
набавку (куповину) по-
љопривредне механи-
зације и опреме оства-
рују корисници-клије-
нти који су набавили, 
односно купили у пе-
риоду од 30.11.2015. до 
30.11.2016. године нову 
машину  и то: трактор 
или мотокултиватор са 
или без  прикључака, 
косачицу, као и другу 
механизацију и опрему 
потребну у сточарству, 
воћарству, повртларст-
ву и другим гранама 
пољопривреде. Подст-
ицаће се набављена 
механизација и опрема 
у вриједности од 1.000 
до 25.000 КМ.  

 

Додатни критерији: 
 

- Набавка искључиво нове оп-
реме 
 

- Достављена фактура на име 
корисника-клијента 
 

- Достављен фискални рачун 
од добављача. 
 

- Фактура и фискални рачун 
морају бити издати на исти 
датум. 

 

Ц/1-4 
 

Суфинансирање 
израде пројектне 

документације  
за секундарну 

водоводну мрежу 
за три 

локалитета, по 
пројекту 

наводњавања 

  
- Суфинансирање изра-

де пројектне докумен-
тације за секундарну 
мрежу на локалитети-
ма: Цвилин, Ахмовићи, 
Хубјери, на основу про-
јекта наводњавања. 

 

- Право учешћа имају 
удружења регистрова-
на за ове намјене. 

 

Додатни критерији: 
 

- Нема 
 
 
 

 

Ц/1-5 
 

Суфинансирање 
изградње 

продајног објекта 
за пласман 

домаћих 
производа 

 

- Право на суфинанси-
рање по овој ставци им-
ају локалне заједнице 
или удружења који же-
ле изградити продајне 
објекте за пољопривре-
дне производе на наш-
ем кантону. 

 

Додатни критерији: 
 

- Нема 
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Д/1        
 

ОСТАЛИ  ПОДСТИЦАЈИ 

 

Д/1-1 

 

Здравствена 
заштита домаћих 
животиња (крава-

млијечна грла) 

 

Законски основ за ову  ста-
вку је члан 124. Закона о ве-
теринарству (“Службене 
новине ФБиХ” број: 46/00), 
који обавезује Кантон за 
планирање новчаних сред-
става за провођење превен-
ције,  сузбијања и  искорје-
њивања заразних болести 
животиња. 

 

Додатни критерији: 
 

Дефинисани Упуством 

 

Д/1-2 
 

Надокнада штете 
за нешкодљиво 

уклоњене 
серопозитивне 

животиње 

 

Средства за ове намјене би-
ће утрошена код надокна-
де штете настале код неш-
кодљивог уклањања серо-
позитивних животиња, то-
ком провођења наређених 
мјера. Законски  основ за 
ову ставку је члан 46. Зако-
на о ветеринарству (“Слу-
жбене новине ФБиХ” број: 
46/00) и Правилник о пос-
тупку исплате надокнаде 
штете за нешкодљиво укл-
оњене серопозитивне жив-
отиње (“Службене новине 
ФБиХ” број: 98/12) 

 

Додатни критерији: 
 

Дефинисани Упутством 

 

Д/1-3 
 

Подршка 
сајмовима који се 

одржавају на 
подручју кантона  

- (Пројекат) 

 

- Право кандидовања за 
остваривање подсицаја 
за организовање сајмо-
ва (на основу Пројека-
та), стичу корисници -
клијенти  (правна лица, 
регистровани пољопр-
ивредни произвођачи, 
удружења, задруге) ко-
ји обављају дјелатност   
из области примарне 
пољопривредне  
производње. 

 

Додатни критерији: 
 

Биће прописани упутством за ос-
тваривање подстицаја за 2016.год. 
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Д/1-4 
 

Подршка 
излагачима који 

учествују на 
сајмовима ван 

кантона 

 

- Право кандидовања за 
остваривање подсицаја 
за излагање – представ-
љање на сајмовима ван 
кантона имају корисн-
ици-клијенти  (правна 
лица, регистровани по-
љопривредни произво-
ђачи, удружења, задру-
ге) који обављају дјела-
тност из области прим-
арне пољопривредне  
производње.  

 

Додатни критерији: 
 

Биће прописани упутством за ос-
тваривање подстицаја за 2016.год. 
 
 

 

Д/1-5 
 

Увођење 
стандарда у 
производњи 

(ИСО, ХАЦЦАП) 
 

 

- Право за суфинансира-
ње увођења стандарда 
у производњи имају 
правна лица која су за-
почела стандардизаци-
ју производа. 

 

Додатни критерији: 
 

Биће прописани упутством за ос-
тваривање подстицаја за 2016.год. 
 

 

Д/1-6 
 

Eдукација 
фармера у складу 

са законском 
регулативом и 

израду брошуре 

 

- Право на остваривање 
ове подстицајне мјере 
има правно лице које се 
јави на јавни позив за 
провођење едукације и 
израду брошуре у скла-
ду са законском регула-
тивом. 

 

Додатни критерији: 
 
 

Биће прописани упутством за ос-
тваривање подстицаја за 2016.год 

 

Д/1-7 
 

Суфинансирање 
пољопривредних 

произвођача 
(регистрованих 

пољопривредних 
обртника) у 

износу од 50% 
трошкова 
уплаћених 
доприноса)  

-  за мушкарце 

 

- Право на суфинанси-
рање обавеза по основу 
доприноса за социјално 
осигурање за запослене 
раднике имају корисн-
ици-клијенти који су 
регистровани као СПП 

и СПО на подручју  Бо-
санско-подрињског ка-
нтона Горажде. 

 

- Уписан у РПГ и РК   
 
 

 

Додатни критерији: 
  

- Да обављају пољопривредну 
производњу на свом газдинс-
тву,а коју ће утврдити коми-
сија Министарства за привреду. 

  

- Право на суфинансирање об-
авеза по овом основу осигура-
ва се на основу минималне ос-
новице прописане Законом. 

 

- Регистровани пољопривредни 
произвођачи који из било којих 
разлога угасе пољопривредни 
обрт дужни су извршити пврат 
добијених средстава остварен-
их у 2016.години, а у противн-
ом немају право остваривања 
подстицаја по било ком основу 
у наредне три године. 
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Д/1-8 
 

Суфинансирање 
пољопривредних 

произвођача 
(регистрованих 

пољопривредних 
обртника) у 

износу од 60% 
трошкова 
уплаћених 

доприноса, за 
жене 

 
 

 

- Право на суфинанси-
рање обавеза по основу 
доприноса за социјално 
осигурање за запослене 
раднике  стекли су кор-
исници-клијенти који 
су регистровани као 
СПП и СПО на подру-
чју Босанско-подрињс-
ког кантона Горажде. 

 

- Уписан у РПГ и РК   
 

 

Додатни критерији: 
  

- Да обављају пољопривредну 
производњу на свом газдинс-
тву, а коју ће утврдити комис-
ија Министарства за привре-
ду. 

  

- Право на суфинансирање об-
авеза по овом основу осигура-
ва се на основу минималне 
основице прописане Закон-
ом. 

  

- Регистровани пољопривред-
ни произвођачи који из било 
којих разлога угасе пољопри-
вредни обрт дужни су изврш-
ити пврат добијених средста-
ва остварених у 2016.години, 
а у противном немају право 
остваривања подстицаја по 
било ком основу у наредне 
три године. 

 

E 
 

Резервна средства 

 
 
 
 
 

 
 
Резервна средства 

 
Резервна средства користе 
се у хитним и непредвиђе-
ним интервенцијама у слу-
чајевима: 
 

- неопходне интервенц-
ије у примарној пољоп-
ривредној проиводњи, 
 

- у случају елементарних 
и других непогода (сн-
ијега, града, вјетра, по-
плава, пожара, напада 
дивљих животиња), 

 

- као и друга плаћања 
која су неопходна у се-
ктору пољопривреде;  

 

- Носилац газдинства 
или носилац обрта 

 
Посебни услови: 
 

Одобравање резервних средстава 
врши на основу процјене Захтјева 
за резерва средства на начин који 
је предвиђен Програмом. 
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(Укупна вриједност подстицаја) 
 

Од укупне вриједности буџета новчаних подстицаја од   370.000,00 КМ дио 
од  244.671,64 КМ је планиран за 2016.годину, док је износ средстава од  125.328,36 
КМ  планиран за измирење дугова - средстава подстицаја из 2015.године.  
 

Укупна вриједност пројекта по врстама подстицаја приказан је у табели 2. 
 

Табела 2: 
 

Укупна вриједност новчаних подстицаја у 2016. години 
 

Буџет за 2016. годину 370.000.00КМ 
 

РБР ВРСТА ПОДСТИЦАЈА 
Дуг  

из 2015. 
План  

за 2016. 
Укупно 

А Анимална производња  108.580,00 52.870,00 161.450,00 

Б Биљна производња 16.276,21 71.000,00 87.276,21 

Б/2 Подстицаји у  гљиварској производњи  2.500,00 2.500,00 

Ц 
Подстицаји инвестиција у пољопривредна 
газдинства – капитална улагања 

472,15 37.000,00 37.472,15 

Д Остали подстицаји  71.000,00 71.000,00 

E Резервна средства  10.301,64 10.301,64 

  УКУПНО 125.328,36 244.671,64 370.000,00 
 

(Вриједност новчаних подстицаја) 
 

Висина и обим појединачних подстицаја са планираним средствима за 
подстицаје дефинисани су у табели. 
 

Табела 3: 
 

Висина и обим појединачних новчаних подстицаја у 2016. години 
 

КОД ВРСТА ПОДСТИЦАЈА 

 
Јединица 

мјере 
 

КМ по 
јединици 

мјере 

Укупан 
обим 

подстицаја 

Укупан 
износ  
у КМ 

 

А/1 
 

Подстицаји  у анималној 
производњи 

      
161.450,00 

А/1-1 Производња свјежег крављег 
млијека 2016.год. (СПП, СПО, 
ЗЗ, ДОО) 

литара 0,20 11.000 2.200.00 

А/1-2 Производња свјежег крављег 
млијека 2015. год.(децембар) -
ПРEНОС 

литара 0,20 1.350 270,00 
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А/1-3 Узгој приплодних јуница 
(СПП, СПО, ЗЗ, ДОО) 

грло            300 12 
 

3.600,00 

А/1-4 Држање основног стада оваца 
и коза (СПП, СПО, ЗЗ, ДОО) 

грло 15 600 9.000,00 

А/1-4-1 Држање основног стада оваца 
и коза 
Физичка лица - дуг из 2015. 

грло 10 4477 44.770,00 

А/1-5 Држање пчелињих друштава 
(СПП, СПО, ЗЗ, ДОО) 

друштво 20 300 6.000,00 

А/1-5-1 Држање пчелињих друштава 
Физичка лица – дуг из 2015. 

друштво 10 1731 17.310,00 

А/1-6 Држање матичног стада крава 
(млијечна грла) 
(СПП, СПО, ЗЗ, ДОО) 

грло 200 73 14.600,00 

А/1-6-1 Држање матичног стада 
крава(млијечна грла) 
Физичка лица – дуг из 2015. 

грло 150 310 46.500,00 

А/1-7  Држање кока носиља 
(СПП, СПО, ЗЗ, ДОО) 

комада 2 1100 2.200,00 

А/1-8 Вјештачко осјемењавање 
крава (ЈП) 

   4.000,00 

А/1-9 Подстицај за узгој товне 
пилади (СПП, СПО, ЗЗ, ДОО) 

комада 0,20 15000 3.000,00 

А/1-10 Подстицај за држање коња 
(СПП, СПО, ЗЗ, ДОО)  
и физичка лица 

грло 100 80     8.000,00 

Б/1 

 

Подстицаји у биљној 
производњи       

87.276,21 

Б/1-1 Заснивање нових засада 
јагодичастог воћа 
(СПП, СПО, ЗЗ, ДОО) 

хектар 2000 3,5 7.000,00 

Б/1-1-1 Заснивање нових засада 
јагодичастог воћа 
 – дуг  из 2015.године 

хектар 2000 0,8 1.600,00 

Б/1-2 Производња  конзумне јабуке 
род  2016. година (СПП, СПО, 
ЗЗ, ДОО) 

тона 100 70 7.000,00 

Б/1-2-1 Производња конзумне јабуке 
род 2015. године - ПРEНОС 

тона 100 70 
     

 7.000,00 

Б/1-3 Производња малине (СПП, 
СПО, ЗЗ, ДОО) 

тона 150 40 6.000,00 

Б/1-3-1 Производња малине 
 – дуг из 2015.године 

тона 150 97,85 14.676.21 

Б/1-4 Производња у затвореним 
просторима, пластеничка 
производња  (СПП, СПО, ЗЗ, 
ДОО) 

м² 1 20.000 20.000,00 
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Б/1-5 Производња (сјетва) 
житарица и љековитог биља 
-(СПП, СПО, ЗЗ, ДОО) 

хектар 600 5 3.000,00 

Б/1-5-1 Јесења сјетва пшенице из 
2015.године - ПРEНОС 

хектар 600 25 15.000,00 

Б/1-6 Производња меркантилног 
кромпира 
(СПП, СПО, ЗЗ, ДОО) 

хектара         1500 4 6.000,00 

Б/2 

 

Подстицаји у  гљиварској 
производњи 

 
  

2.500,00 

Б/2-1 Производња шампињона и 
буковача (набавка компоста 
за производњу шампињона, 
буковача) - (СПП, СПО, ЗЗ, 
ДОО) 

тона 
50 

  
50 

 
2.500,00 

 

 
Ц/1 

 

 
Подстицаји инвестиција у 
пољопривредна газдинства 
– капитална улагања 

      
 

37.472,15 

Ц/1-1 Суфинансирање изградње 
шталских објеката (објекти 
за крупну стоку) (СПП, 
СПО, ЗЗ, ДОО) 

     
   

 10.000,00 

Ц/1-2 Набавка пољопривредне 
механизације и опреме 
Физичко лице - дуг из 2015. 
год. 

 
17% 

набавне 
вриједности 

 

472,15 

Ц/1-3 Набавка пољопривредне 
механизације и опреме - 
(СПП, СПО, ЗЗ, ДОО) 

 17% 
набавне 

вриједности 

 

10.000,00 

Ц/1-4 Суфинансирање израде 
пројектне документације за 
секундарну водоводну 
мрежу за три локалитета , по 
пројекту наводњавања 

   

12.000,00 

Ц/1-5 Суфинансирање изградње 
продајног објекта за пласман 
домаћих производа 

   

5.000,00 

 

Д/1 
 

Остали подстицаји 
   71.000,00 

Д/1-1 Здравствена заштита 
домаћих животиња (крава - 
млијечна грла) 

  
  

           
 5.500,00 

Д/1-2 Надокнада штете за нешко-
дљиво уклоњене серопози-
тивне животиње (СПП, СПО, 

ЗЗ, ДОО) и физичка лица           

    

8.000,00 
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Д/1-3 Подршка сајмовима који  се 
одржавају на подручју 
кантона (пројекат) 

   
 

20.000,00 

Д/1-4 Подршка излагачима који 
учествују  на сајмовима ван 
кантона 

   
 

2.000,00 

Д/1-5 Увођење стандарда у 
производњи (ИСО, 
ХАЦЦАП) 

   
 

5.000,00 

Д/1-6 Eдукација  фармера у складу 
са законском регулативом и 
израда брошуре  
 

   

 
500,00 

Д/1-7 Суфинансирање 
пољопривредних 
произвођача (регистрованих 
пољопривредних обртника) у 
износу од 50 % трошкова 
уплаћених доприноса, за 
мушкарце 

      

 
 

18.000,00 

Д/1-8 Суфинансирање 
пољопривредних 
произвођача (регистрованих 
пољопривредних обртника) у 
износу од 60 % трошкова 
уплаћених доприноса, за 
жене 

      

 
 

12.000.00 

E 
 
Резервна средства 
 

      
   10.301,64 

 
 

УКУПНО  
      

370.000,00 

 
 
(Предност) 
 

Предност при одобравању пр-
ојеката који се односе на други и тре-
ћи специфични циљ ће имати апли-
канти који: 
 

- су регистровани као пољопри-
вредни обртници, 

- који по први пут аплицирају за 
реализацију пројекта. 

 
Средства из Буџета Кантона ће  

се додјељивати корисницима у складу 
са одредбама овог Програма.  
 

Кључни критериј за додјелу ср-
едстава физичком или правном лицу 
јесте испуњавање општих и посебних 
услова за остваривање подстицаја, од-
носно резултати оцјењивања који ће се 
примњаивати на одабране врсте под-
ршке које су базиране на пројектном 
финансирању у складу са одредбама 
овог Програма. 
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Eлиминаторни критерији за ра-
сподјелу средстава из Програма су: 
 

1. испуњавање општих услова за 
кориштење подстицаја, 

2. испуњавање посебних услова за 
кориштење подстицаја, 

3. испуњавање општих и посебн-
их критерија који су предвиђе-
ни корисницима за остварива-
ње подстицаја у оквиру модела 
производње. 

 
Критерији на основу којих ће се ран-
гирати корисници средстава су: 
 

1. Резултат процеса аплицирања, 
селекције и евалуације пројека-
та и захјева. 

 

Програмом подстицаја примар-
не пољопривредне производње за 
2016. годину планиране су врсте под-
стицаја, општи и посебни критерији за 
остваривање новчаних подстицаја који 
се налазе у табели 2. овог Програма. 
 

Финансијска средства одобрена 
Буџетом Босанско-подрињског канто-
на Горажде за 2016. годину („Службе-
не новине Босанско-подрињског кан-
тона Горажде”, број: 3/16), на економ-
ском коду 614 500 – Субвенције јавним 
предузећима - подстицај пољопривре-
ди у укупном износу 370.000 КМ рас-
поређиваће се на основу одобрених за-
хтјева за новчане подстицаје у прима-
рној пољопривредној производњи и 
одобрених новчаних подстицаја за ре-
ализацију пројеката у складу са одред-
бама овог Програма и критерија који 
су саставни дио Програма те Упутства 
за остваривање новчаних подстицаја у 
2016. години. Расподјела средстава вр- 
шиће се на основу одобрених пројека- 
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та, захтјева за подстицаје у складу са 
сваким посебним циљем Програма. 
Коначне одлуке о додјели помоћи кор-
иснку или корисницима средстава из 
овог Програма доноси Влада Босанско-
подрињског кантона Горажде. 
 
5.1. (Општи и посебни услови) 
 

Општи услови омогућавају уч-
ешће правних и физичких лица као 
корисника средстава (у даљем тексту 
корисник-клијент). Општи услови за 
учешће апликаната у Програму су: 
 

- да су уписани у Регистар пољо-
привредних газдинстава и кли-
јената, 

- да имају пољопривредну прои-
зводњу на простору Босанско-
подрињског кантона Горажде, 

- да имају регистрацију правног 
лица на простору Босанско-по-
дрињског кантона Горажде) 

 
Посебни услови који се примје-

њују за апликанте у оквиру првог по-
себног циља су: 
 

- Услови из овог циља  се односе 
на већ обрађене захтјеве по Пр-
ограми и Упутству из 2015.го-
дине, а који се примјењују и у 
овогодишњем програму (дуг) 

 
Посебни услови који се примје-

њују за апликанте у оквиру другог по-
себног циља су: 
 

- да су регистровани као самоста-
лни пољопривредни обртници, 
земљорадничке задруге, пољоп-
ривредне задруге, ветеринарске 
станице или друштва ограни-
чене одговорности, 
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- да имају минимално једног ста-
лно запосленог радника, 

- да испуњавају опште и посебне 
критерије прописане Програм-
ом и Упутством 

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

 
Посебни услови који се примје-

њују за апликанте у оквиру трећег по-
себног циља  су: 
 

- да су регистровани као пољоп-
ривредни произвођачи – физи-
чка лица (упис у Регистар пољ-
опривредних газдинстава и кл-
ијената), самостални пољоприв-
редни произвођачи (СПП, СПО), 
пољопривредне задруге, земљо-
радничке задруге, удружења 
која су активна у области пољо-
привреде, друштва ограничене 
одговорности и локалне зајед-
нице, 

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

 
 
(Кандидовање захтјева за новчане 
подстицаје, приједлога пројеката и 
захтјева за резервним средствима) 
 

Подношење захтјева за новчани 
подстицај у примарној пољопривред-
ној производњи могуће је искључиво у 
случајевима који су дефинисани Про-
грамом. Захтјеве за средства могуће је 
подносити у роковима прописаним  
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Упутствима за остваривање подстица-
ја. Захтјеви за остваривање права на 
новчане подстицаје у области прима-
рне пољопривредне производње обра-
ђиваће се на основу критерија пропи-
саних Упутством. 
 

У оквиру Програма могуће је 
достављање приједлога за суфинан-
сирање пројеката и финансирање зах-
тјева из резервних средстава у складу 
са условима прописаним Програмом. 
Пројекти и захтјеви за средствима до-
стављају се у форми прописаној од ст-
ране Министарства за привреду Боса-
нско–подрињског кантона Горажде.  

 
  Достављање захтјева за средст-
вима обрађиваће се у складу са проце-
дурама аплицирања и оцјењиваће се 
од стране комисије Министарства за 
привреду на основу критерија који су 
саставни дио Програма.  
 
(Одобравање захтјева за подстицај 
пољопривредној производњи, прије-
длога пројеката и захтјева за средст-
вима) 
 

Правилно попуњавање пропи-
сане форме омогућава да се сви  аспе-
кти захтјева за подстицај примарној 
пољопривредној производњи, пријед-
лога пројекта или захтјева за средст-
вима адекватно селектују и процијене. 
 

Одобравање новчаних подсти-
цаја у пољопривредној производњи 
проводи се на начин прописан про-
цедурама аплицирања и упутствима 
за остваривање подстицаја. 
 

Сви приједлози пројеката или 
захтјеви се одобравају у складу са про- 
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цедурама аплицирања, селекције, ева-
луације и рангирања. 
 
(Подношење захтјева за новчаним 
подстицајима) 
 

Подношење захтјева за средства 
новчаних подстицаја у примарној по-
љопривредној производњи у оквиру 
првог посебног циља врши се путем 
прописаних образаца захтјева (З/1-А, 
З/ОП,З/1-Р) у складу са Упуством за 
остваривање сљедећих подстицаја у 
примарној пољопривредној производ-
њи за подстицаје са позиција: 
 

A. Подстицаји анималној производњи  
 

(Позиције за пренос из 2015.године   
  А/1-2) 

 

       (Позиција – дуг из 2015. године  
         А/1-4-1,А/1-5-1,А/1-6-1) 
 

         Подстицај у 2016.години А/1-8 
 
Б.   Подстицаји биљној производњи 
 

       (Позиције за пренос из 2015.године  
         Б/1-2-1 ;Б/1-5-1) 
 

       (Позиција- дуг из 2015.године   
         Б/1-1-1,Б/1-3-1) 
 
Ц.    Остали подстицаји 
 

        (Позиције: Д/1-1, Д/1-2 ;) 
 
Д.    Позиција: E 
 

Подношење захтјева за средства 
новчаних подстицаја за запошљавање 
у оквиру другог посебног циља врши 
се путем прописаних образаца захтјева 
(З/1-А, З/1-Б, З/1-М, З/ОП) у складу 
са Упутством за остваривање подсти- 
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цаја у примарној пољопривредној про-
изводњи за подстицаје са позиција: 
 

A. Додатни подстицај у анималној 
производњи 

 

      (Позиције: А/1-1 ,А/1-3 ,А/1-4,А/1- 
        5,А/1-6,А/1-7, А/1-9) 
 

Б.  Додатни подстицаји у биљној про- 
      изводњи 
      (Позиције: Б/1-1,Б/1-2,Б/1-3,Б/1-4,  
        Б/1-5,Б/1-6;) , Б/2-1 
 
Ц.  Додатни подстицаји за капитална  
      улагања  
 

      (Позиција: Ц/1-3) 
 
Д.  Подстицаји за суфинансирање до- 
      приноса 
 

      (Позиције Д/1-7; Д/1-8; ) 
 

Подношење захтјева за средств-
има новчаних подстицаја у области 
развоја пољопривредне производње у 
оквиру трећег посебног циља врши се 
путем прописаних образаца захтјева 
(З/1-А,З/ОП,З/КУ) у складу са Упуст-
вом за остваривање подстицаја у при-
марној пољопривредној производњи 
за подстицаје са позиција: А/1-10, Ц/1-
1, Ц/1-2, Ц/1-4, Ц/1-5 аплицирају за 
захтјевом З/КУ и Д/1-3, Д/1-4, Д/1-5, 
Д/1-6 аплицирају за захтјевом З/ОП у 
складу са процедурама аплицирања из 
овог Програма. 
 
 
(Подношење  приједлога  пројеката) 
 

Лица која поред општих испу-
њавају и посебне услове Програма им-
ају статус апликанта за пројектно фи- 
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нансирање у оквиру линија (Д/1-3, 
Ц/1-1, Ц/1-4, Ц/1-5). 
 

Апликант  може  доставити  са-
мо један приједлог пројекта у којем  је  
планирано  кориштење  средстава  из    
Програма на основу јавног позива, ко-
ји објављује ово  Министарство. 
 
(Финансирање  пројеката) 
 

Минималан и максималан изн-
ос гранта који може бити затражен за 
суфинасирање пројеката је у распону 
од 2.000,00 КМ до 20.000,00 КМ за по-
зицију Д/1-3, Ц/1-1, Ц/1-4, Ц/1-5. 
 
(Захтјеви  за  средствима резерве) 
 
 Апликанти могу доставити зах-
тјев за средствима резерве за додјелу 
новчаних подстицаја за реализацију 
појединачних активности у складу са 
одредбама овог Програма и након об-
јављивања јавног позива. 
 

Апликанти, у случају  постоја-
ња  хитних  или  специфичних  потре-
ба које су директно повезане са циље-
вима Програма, могу доставити  захтј-
еве за средствима у складу са одредба-
ма Програма. 
 

Апликанти на резервна средст-
ва аплицирају у форми захтјева за сре-
дствима прописаном од стране Мини-
старства за привреду (образац З/1-Р). 
 
 (Обавезни  садржај  захтјева за сред-
ства резерве) 
 
 Садржај захтјева за средствима 
дефинисан је Упутством за остварива-
ње подстицаја Министарства за прив- 

Број 15 – страна 2895 
 

 
реду Босанско-подрињског кантона 
Горажде. Приликом аплицирања у  
виду захтјева  за одобравање  средстава 
резерве, апликант је дужан навести  
сљедеће  информације: 
 

- разлог  због  којег тражи  одоб-
равање  средстава, 

- укупни износ потребних сред-
става, 

- тражени  износ  новчаних сред-
става, 

- износ средстава који би се  обез-
биједио  из  других  извора 

- релевантна документација кој-
ом се доказује оправданост под-
ношења захтјева, насталих тро-
шкова и потребних средстава. 

 
 
(Финансирање  захтјева  за  средстви-
ма резерве) 
 

Финансирање захтијева за сред-
става резерве проводи се у складу са 
Програмом. 
 

Захтјеви за одобравање средста-
ва у појединачном случају не могу би-
ти већи од 2.000,00 КМ. Властита  сред-
ства апликанта су пожељна, али  нису  
обавезујућа. У току године  апликант  
може  поднијети  само  један  захтјев  за  
средствима. 
 
(Подношење апликација, отварање  
апликација и административна  про-
вјера) 
 

Захтјеви за остваривање новча-
них подстицаја за подстицање пољоп-
ривредне производње, приједлози пр-
ојеката и захтјеви за резервна средства 
подносе се кантоналном Министарст- 
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ву за привреду у форми прописаној у 
овом Програму и Упутству за оствари-
вање подстицаја у примарној пољоп-
ривредној производњи. 

 
 Административна  провјера  се  
проводи у циљу утврђивања да ли  ап-
ликант испуњава услове за остварива-
ње новчаних подстицаја у складу са 
условима за различите специфичне 
циљеве Програма. 
 

Апликације на захтјеве за сред-
ствима се након административне пр-
овјере и оцјењивања упућују у даљу 
процедуру.   
 

Правна и физичка лица подно-
се захтјеве и потребну документацију 
у роковима прописаним Упутством за 
остваривање новчаних подстицаја у 
примарној пољопривредној производ-
њи кантоналном Министарству за пр-
ивреду (сектор за пољопривреду). 
 

Отварање апликација и адми-
нистративна провјера за приједлоге  
пројеката (Д/1-3, Ц/1-1, Ц/1-4, Ц/1-5)  
проводи се најкасније 30 дана од  крај-
њег рока за подношење пројеката. 

 
 Министарство (Сектор за пољо-
привреду) ће административном пров-
јером провјеравати да ли је свака ап-
ликација задовољила сљедеће  услове: 
 

- да апликант испуњава опште 
услове за учествовање у Прог-
раму, 

- да  апликант испуњава посебне 
услове за учествовање у Прог-
раму, 

- да апликант испуњава основне 
и посебне критерије прописане  
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у Програму, 

- да  је документација  потпуна  и 
исправно  попуњена у складу са 
прописаном формом. 

 
За апликације које задовољавају 

претходне услове, у административној 
провјери захтјева за новчане подстица-
је Министарство врши провјеру доку-
ментације у складу са Упутством, ут-
врђује чињенично стање на терену и 
обрађује захтјеве у складу са Програ-
мом и Упутством.  
 

Уколико се ради о пројектном 
финансирању, након испуњавања усл-
ова из административне провјере, ко-
мисија ће апликацију евалуирати у ск-
ладу са одредбама Програма. У супро-
тном, апликација ће и без евалуације 
бити одбијена из административних 
разлога. Приједлози пројеката писани 
рукописом ће бити аутоматски одбије-
ни. 
 
(Одобравање новчаних подстицаја) 
 

Након обраде и провјере доста-
вљене документације, кантонално Ми-
нистарство врши обрачун новчаних 
подстицаја само за клијенте чији су за-
хтјеви благовремени, основани и потп-
уни. Обрачун новчаних подстицаја вр-
ши се на прописаним обрасцима у ск-
ладу са Упутством у прописаним роко-
вима. 
 
(Селекција приједлога пројеката) 
 

За провођење процеса селекци-
је, евалуације и оцјењивања пројеката 
Министарство формира комисију. Ко-
мисија све достављене апликације раз-
матра и евалуира у периоду од макси- 
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мално 30 дана од завршетка админис-
тративне провјере. У евалуацији проје-
ката комисија примјењује пет група 
индикатора: 
 

 Финансијски и оперативни ка-
пацитети апликанта 

 Релевантност 
 Методологија 
 Одрживост 
 Буџет  и трошковна ефикасност 

 
(Селекција захтјева за средствима 
резерве) 
 

Селекција достављених захтјева 
за подстицаје примарној пољопривре-
дној производњи проводи се у складу 
са Упуством. Комисија проводи евалу-
ацију након проведене администрати-
вне провјере. У селекцији захтјева за 
средствима комисија примјењује три 
групе индикатора и то: 
 

 Релевантност 
 Одрживост 
 Буџет  и трошковна ефикасност 

 
(Оцјењивање пројеката и захтјева за 
резерва средства) 
 

Оцјењивање приједлога проје-
ката и захтјева за резервним средстви-
ма се проводи на основу скале за ева-
луацију. Eвалуацијски критерији су 
подјељени у оквиру група и подгрупа. 
За сваку подгрупу комисија даје оцјену 
између 1 и 5 према сљедећим катего-
ријама процјена:  

 

1. - веома слабо;  
2. - слабо;  
3. - адекватно;  
4. - добро;  
5. - веома добро. 
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Свака оцјена се множи са кое-
фицијентом који је за сваки индикатор 
предвиђен у евалуацијској скали. Мак-
сималан број бодова за пројекат изно-
си 100, док је максималан број бодова 
за захтјев за средствима 80. 
 

Пројекти који имају мање од 70 
бодова, односно захтјеви за средствима 
који имају мање од 50 бодова, се одба-
цују у првом кругу селекције. Уколико 
је укупан резултат у поглављу релева-

нтност мањи од 15 апликација се одб-
ија, без обзира на добивен укупан мак-
сималан број бодова. Уколико је укуп-
ан резултат у поглављу буџет и трош-

ковна ефикасност мањи од 10, апли-
кација се одбија без обзира на добивен 
укупан максималан број бодова. Ком-
исија ће процјењивати вриједност инд-
икатора.  
 

Сви чланови комисије додјељу-
ју оцјене, а укупан број бодова се доби-
ја када се збир оцјена добивених од св-
их чланова комисије подијели са број-
ем чланова комисије. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Број 15 – страна 2898                                                                   28. новембар/студени 2016. 
 
 
(Скала за евалуацију) 
 

Табела 4. 
 

ОПИС ИНДИКАТОРА ПРОЈEКТИ ЗАХТЈEВИ 

1.  Финансијски и оперативни капацитети апликанта 10  

1.1. Процијењени ниво искуства апликанта у управљању пројектом 5  

 1.2. Процијењени ниво знања за имплементацију пројеката 5  

2.   Релевантност 30 30 

2.1. Колико је апликација релевантна посебни циљ Програма? 5x2 5x2 

2.2. Колико је апликација релевантна за приоритете из Програма? 5x2 5x2 

2.3. Колико је апликација релевантна за очекиване резулате 
       Програма? 

5x2 5x2 

3.    Методологија 10  

3.1. Да ли су активности у приједлогу пројекта одговарајуће и  
       конзистентне са циљевима и очекиваним резултатима пројекта? 

5  

3.2. Колико је кохерентан дизајн пројекта, анализа проблема, да 
       ли су предложене активности одговарајуће за рјешавању пре- 
       зентираног проблема? 

5  

4.    Одрживост 20 20 

4.1. Да ли ће предложене активности значајније допринијети рје- 
       шавању проблема који је наведен у приједлогу пројекта или 
        захтјеву? 

5 5 

 4.2. Да ли предложене активности могу имати позитивне мулти- 
        пликативне ефекте на развој пољопривреде? 

5x2 5x2 

 4.3. Да ли су очекивани резултати активности за које се тражи 
        финансирање одрживи у финансијском смислу и да ли ће се 
        остваривати и након престанка финансирања из средстава 
        Министарства за привреду? 

5 5 

5.    Буџет  и трошковна ефикасност 30 30 

5.1. Да ли је однос између планираних трошкова и очекиваних 
       резултата задовољавајући? 

5x2 5x2 

5.2. Да ли је висина предложених трошкова адекватна за импле- 
       ментацију планираних активности? 

5x2 5x2 

 5.3. Да ли су предложени трошкови активности образложени на 
        начин да доказују да ће средства Програма бити искориш- 
        тена на ефикасан и економичан начин? 

5x2 5x2 

МАКСИМАЛАН БРОЈ БОДОВА 100 80 
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(Процедуре одобравања захтјева за 
подстицаје у примарној пољоприв-
редној производњи) 
 

Апликације поднесене у форми 
захтјева за подстицаје у примарној по-
љопривредној производњи одобравају 
се у складу са Упуством. 
 

Захтјеви поднесени Министар-
ству за привреду Босанско-подрињск-
ог кантона Горажде - сектор пољопри-
вреде, након 31.12.2016. године (подст-
ицај за произведено свјеже кравље мл-
ијеко за мјесец децембар) преносе се у 
наредну годину. Министарство за пр-
ивреду ће запримљене захтјеве за сјет-
ву пшенице у јесењем року 2016.годи-
не обрадити у складу са Програмом и 
Упутством из 2016. године. 
 

  Поред наведених захтјева у Бу-
џет 2016. године преносе се као дуг  
сљедећи захтјеви за остваривање нов-
чаних подстицаја и то у области аним-
алне производње: подстицај за држање 
основног стада оваца и коза – физичка 
лица, држање пчелињих друштава – 
физичка лица, држање матичног стада 
крава-физичка лица, у области биљне 
производње:заснивање нових засада ја-
годичастог воћа, производња малине, 
набавка пољопривредне механизације 
и опреме. Процедуре обухватају пров-
едене, а нереализоване поступке Прог-
рама подстицаја за пољопривреду из 
2015.године. 
 

Све створене обавезе из 2016. го-
дине реализираће се у складу са Прог-
рамом и Упутством из 2016. године. 
 

(Процедуре одобравања приједлога 
пројеката) 
 

За пројекте који су у процесу  
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евалуације добили више од 70 бодова, 
комисија рангира по броју освојених 
бодова. 
 

Након  проведеног  рангирања  
одобравају се сви најбоље рангирани  
пројекти до висинерасположивих  сре-
дстава која су дефинисана за сваки  по-
јединачни циљ. Сви најбоље  рангира-
ни пројекти за које постоје  распложи-
ва средства имају статус одобрених  
пројеката. 
 

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

У правилу, комисија предлаже 
одобравање пројеката у пуном износу. 
 

У изузетним случајевима, коми-
сија уз образложење предлаже одоб-
равање пројекта у умањеном износу у 
зависности од резултата процеса ева-
луације и провјере на терену.   
 
            За све одобрене пројекте Мини-
старство предлаже Влади да донесе од-
луку о одобравању средстава из Буџ-
ета Босанско-подрињског кантона – 
економски код 614 500 – Субвенције 
јавним предузећима - пољопривредна 
производња у складу са Законом о изв-
ршењу Буџета. 
 

Истовремено са приједлогом 
одлуке о одобравању средстава из Бу-
џета, Влади се доставља одобрени при-
једлог пројекта и нацрт уговора о  
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финансирању или суфинансирању 
одобреног пројекта. 
 

У случају да је планирано суф-
инансирање пројекта веће од 6.000 КМ, 
уз Нацрт уговора подноси се и Прије-
длог Закључка Владе о давању саглас-
ности Министру привреде за потписи-
вање Уговора.  
 

Уговором ће се дефинисати на-
чин имплементације пројекта, вријеме 
имплементације, обавезе корисника 
средстава и Министарства за привре-
ду, начин обезбјеђења инструмената 
за осигурање намјенског утрошка ср-
едстава. 
 

Након прихватања приједлога 
одлуке од стране Владе Босанско- под-
рињског кантона Горажде, захтјев је 
одобрен, те се приступа потписивању 
уговора за суфинансирање пројекта. 
 
 
(Процедуре одобравања захтјева за 
средствима резерве) 
 

Апликацију поднесену у фор-
ми захтјева за средства комисија ранг-
ира по броју освојених бодова за оне 
захтјеве који су добили више од 50 бо-
дова.  
 

Након проведеног рангирања, 
комисија предлаже одобравање захтје-
ва у пуном или умањеном износу у за-
висности од резултата процеса евалуа-
ције. У току провођења процедура од-
обравања захтјева, комисија води рачу-
на о претходно одобреним захтјевима, 
односно пројектима који се налазе у 
процесу одобравања. Комисија може 
предложити привремену суспензију  
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процедура одобравања захтјева најви-
ше до 3 мјесеца, након чега доноси ко-
начни приједлог одлуке. 
 

Захтјеви за средствима који им-
ају више од 50 бодова, али за чије фин-
ансирање нема расположивих средст-
ава стављају се на листу чекања у слу-
чају обезбјеђења додатних средстава за 
Програм или доношења одлуке о пре-
расподјели средстава у складу са одре-
дбама Програма.  
 

Све одобрене захтјеве Министа-
рство предлаже Влади да, у складу са 
Законом о извршењу Буџета, донесе 
одлуку о одобравању средстава из Бу-
џета Босанско-подрињског кантона – 
економски код 614 500 – Подстицај 
пољопривредној производњи. 
 

Након прихватања приједлога 
одлуке о одобравању захтјева за испла-
том средстава од стране Владе Босанс-
ко-подрињског кантона Горажде, захт-
јев и одлука о одобравању средстава се 
достављају Министарству за финанси-
је.  
 
 
6.  КОРИСНИЦИ СРEДСТАВА  
 

Корисници  средстава  су  лица 
која испуњавају опште и посебне усло-
ве Програма и који су успјешно  завр-
шили процес аплицирања, селекције и 
евалуације и који су успјешно ранги-
рани за кориштење средстава  из овог  
Програма. 
 

Физичка и правна лица која  ис-
пуњавају опште услове за остваривање 
новчаних подстицаја имају статус ап-
ликанта. Физичка и правна лица која  
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аплицирају на средства у оквиру под-
стицаја за достизање комерцијалног 
статуса и подстицаја у оквиру развоја 
пољопривреде морају испујавати посе-
бне услове и критерије за остваривање 
новчаних подстицаја. 
 
 
7. ПОТРEБАН БРОЈ РАДНИКА  

ЗА ПРОВОЂEЊE ПРОГРАМА  
И МОНИТОРИНГ 

 
За провођење Програма су над-

лежни упослени у Министарству за 
привреду и Програм не захтијева анга-
жовање додатних упосленика на про-
вођењу Програма, изузев за кориште-
ње вањских услуга за потребе израде 
базе података регистра корисника. 
 

Поред упосленика који ће бити 
ангажовани на имплементацији Про-
грама, на Програму ће бити ангажо-
вана лица на пословима комисија које 
се формирају у складу са Програмом. 
Чланови комисије за провођење акти-
вности на оцјењивању апликација не 
могу бити чланови комисије за конт-
ролу реализације уговорених обавеза 
по овом Програму. Комисије по овом 
Програму се не плаћају. 
 
(Мониторинг имплементације 
Програма) 
 

Мониторинг се проводи са ци-
љем утврђивања да ли се имплемента-
ција подржаних активности проводи у 
складу са потписаним уговорима и у 
складу са одредбама овог Програма. У  
циљу  осигурања  процјене  резултата,  
одабрани  корисници су дужни након  
утрошка одобрених средстава достав-
ити Министарству за привреду  извје- 

Број 15 – страна 2901 
 

 
штај о проведеним  активностима  које  
су одобрене за финансирање из  Прог-
рама.    
 

Надзор реализације Програма 
врше Министарство за привреду Боса-
нско-подрињског кантона Горажде и 
Кантонална управа за инспекцијке по-
слове / пољопривредни инспектор. 
 

Мјерење резултата и проведених 
активности ће се вршити на основу пе-
риодичног мониторинга имплемента-
ције пројекта сачињавањем записника 
уз који ће бити сва неопходна докуме-
нтација којом се доказује имплемента-
ција намјенског утрошка додијељених 
средстава. 
 
 
8. ПРОЦЈEНА РEЗУЛТАТА 
 
(Преглед очекиваних резултата 
подршке) 
 

Реализацијом Програма се оче-
кује остваривање конкретних резулта-
та од стране апликаната којима су одо-
брена средства.  
 

Очекивани резултати Програма 
се односе на: 
 

- повећање анималне производ-
ње, 

- повећање биљне производње, 
- повећање броја запослених у 

пољопривреди, 
- повећање капиталних улагања 

у пољопривредну производњу, 
- повећање обрадивих површи-

на. 
 
 



Број 15 – страна 2902 
 
 
9. ПРОЦЈEНА НEПРEДВИЂEНИХ 

РАСХОДА И РИЗИКА 
  
(Непредвиђени расходи) 
 

Непредвиђени расходи за оста-
ле Програмом предвиђене активности 
могу се појавити само као резултат пр-
омјена унутар интерне структуре сам-
ог Програма. 
 

Како би се смањили непредви-
ђени расходи унутар схеме подстицаја 
уведене су квоте обима остваривања 
подстицаја. Додатно обезбјеђење за не-
предвиђене расходе је уведено кроз 
минималне и максималне вриједности 
издатака за сваки специфични циљ, 
чиме је Програм додатно заштићен од 
непредвиђених расхода. 
 

(Ризици) 
 

У приједлозима пројеката или 
захтјевима за средствима апликанти су 
дужни процијенити све ризике који 
могу утицати на остваривање плани-
раних резултата пројекта. 
 

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

У случају да на појединим став-
кама средства не буду у потпуности 
утрошена, а на појединим недостају, 
Министарство за привреду Босанско-
подрињског кантона Горажде својом 
Одлуком има право иста да преусмје-
ри у другу ставку. 
 
         У случају промјене висине средст-
ава и других трошкова по ,,Програму  
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новчаних подстицаја у пољопривреди  
за 2016. годину” који могу настати као 
резултат промјене законских прописа 
или усклађивања Буџета Босанско-по-
дрињског кантона Горажде, ,,Програм 
новчаних подстицај пољопривредној 
производњи за 2016. годину” се може 
мијењати, односно износи средстава 
по ставкама у ,,Програму новчаних по-
дстицаја у пољопривреди за 2016. год-
ину” смањивати или повећавати уз са-
гласност Владе Босанско-подрињског 
кантона Горажде. 
 

Број:03-14-1719-1/16            П Р E М И Ј E Р 
08.11.2016.године              Емир Оковић,с.р.                                                                          
      Г о р а ж д е 
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На основу члана 23. Закона о 
Влади Босанско-подрињског кантона 
Горажде („Службене новине Босанско-
подрињског кантона Горажде”, број: 
8/15), Влада Босанско-подрињског ка-
нтона Горажде, на 81. редовној сједни-
ци, одржаној дана 04.11.2016. године,  
д о н о с и: 
 
 

О Д Л У К У 
о  одобравању  службеног  путовања 

у  иностранство 
 

Члан 1. 
 
  Овом се Одлуком одобрава слу-
жбено путовање у иностранство мини-
стру за привреду Босанско–подрињск-
ог  кантона  Горажде,  Меху  Машали, 
у Шпанију (Мадрид и Сарагоса) у ок-
виру Пројекта развоја наводњавања 
(ИДП), које се организује од стране 
ПИУ шумарства и пољопривреде. 
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Члан 2. 
 

Путовање ће се обавити у пери-
oду од 06.11. до 13.11.2016. године, а тр-
ошкове превоза и смјештаја сноси ор-
ганизатор путовања, ПИУ шумарства 
и пољопривреде.  
 

Члан 3. 
  
 Ова Одлука ступа на снагу дан-
ом објављивања на службеној огласној 
табли Кантона, а накнадно ће се објa-
вити  у „Службеним  новинама  Босан-
ско–подрињског  кантона  Горажде”. 
                                    

Број:03-49-1715/16               П Р Е М И Ј Е Р                                                                         
04.11.2016.године              Емир Оковић,с.р. 
     Г о р а ж д е 
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На основу члана 23. Закона о 
Влади Босанско-подрињског кантона 
Горажде (“Службене новине Босанско-
подрињског кантона Горажде” број: 
8/15), чланова 36. и 37. Закона о буџе-
тима у Федерацији БиХ (“Службене 
новине Федерације БиХ” број: 102/13, 
9/14, 13/14,8/15, 91/15 и 102/15), Вл-
ада Босанско-подрињског кантона Го-
ражде, 81. редовној сједници, одржаној 
дана 04.11.2016.године,  д о н о с и: 
 
 

О Д Л У К У 
о покретању поступка за доношење 
измјена и допуна Буџета Босанско-

подрињског кантона Горажде  
за 2016. годину 

 
Члан 1. 

 
Овом се Одлуком покреће пост-

упак за доношење измјена и допуна 
Буџета  Босанско-подрињског кантона 
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Горажде за 2016. годину.  
  

Члан 2. 
 

За провођење ове Одлуке заду-
жују се Министарство за финансије 
Босанско-подрињског кантона Гораж-
де и сви буџетски корисници у оквиру 
својих надлежности. 
 

Члан 3. 
  

Ова Одлука ступа на снагу дан-
ом објављивања на службеној огласној 
табли Кантона, а накнадно ће да се 
објави у „Службеним новинама Боса-
нско-подрињског кантона Горажде”. 
 
Број:03–14-1713/16              П Р Е М И Ј Е Р 
04.11.2016.године              Емир Оковић,с.р. 
      Г о р а ж д е 
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На основу члана 23. Закона о 
Влади Босанско-подрињског кантона 
Горажде (“Службене новине Босанско-
подрињског кантона Горажде” број: 
8/15), а у складу са Законом о изврше-
њу Буџета Босанско-подрињског ка-
нтона кантона Горажде за 2016. годину 
(“Службене новине Босанско-подрињ-
ског кантона Горажде” број: 02/16), Вл-
ада Босанско-подрињског кантона                    
Горажде, на 81. редовној сједници, од-
ржаној 04.11.2016. године, д о н о с и: 

   
 

О Д Л У К У 
о одобравању текућих  трансфера 

општинама у саставу Босанско-
подрињског кантона Горажде 

 
Члан 1. 

 

Овом се Одлуком одобравају те- 
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кући трансфери општинама у саставу 
Босанско-подрињског кантона Гораж-
де за ЈУЛИ 2016. године, како слиједи: 
 

1. Општина Горажде 40.000,00 КМ из 
Буџета Министарства за финансије 
Босанско-подрињског кантона Гор-
ажде, економски код 614100 (БАЛ 
002) - Текући трансфери Општини  
Горажде на рачун број:10284000000 
02222, отворен код Унион Банке 
д.д. експозитура Горажде. 
 

Врста  прихода: 732114,   
шифра: 033,  
буџетска организација: 0000000 

 
2. Општина Фоча-Устиколина 40.000,00 

КМ из Буџета Министарства за фи-
нансије Босанско-подрињског кан-
тона Горажде, економски код 614 
100 (БАЛ003) - Текући трансфери 
Општини Фоча-Устиколина на ра-
чун број: 101-140-0000220255, отво-
рен код Привредне банке Сарајево,   
филијала Горажде. 

 
3. Општина Пале-Прача 40.000,00 из 

Буџета Министарства за финансије 
Босанско-подрињског кантона Гор-
ажде, економски код 614 100 (БАЛ 
004) - Текући трансфери Општини 
Пале-Прача на рачун број: 102-007-
0000001426, отворен код Унион ба-
нке Сарајево, филијала Горажде. 

           
Члан 2. 

 
За реализацију ове Одлуке заду-

жује се Министарство за финансије Бо-
санско-подрињског кантона Горажде.  
 

Члан 3. 
 

Корисници средстава из члана  

28. новембар/студени 2016. 
 

 
1. ове Одлуке дужни су прије одобра-
вања средстава за наредни мјесец по-
днијети извјештај о утрошку средстава 
одобрених овом Одлуком. 
             

Члан 4. 
 

Одлука ступа на снагу даном 
објављивања на службеној огласној та-
бли Босанско-подрињског кантона Го-
ражде, а накнадно ће да се објави  у 
“Службеним новинама Босанско-под-
рињског кантона Горажде”.         
 
Број:03–14-1712/16               П Р Е М И Ј Е Р 
04.11.2016.године              Емир Оковић,с.р. 
      Г о р а ж д е 

 

932 
 

 На основу члана 23. Закона о 
Влади Босанско–подрињског кантона 
Горажде (“Службене новине  Босанско 
-подрињског кантона Горажде”, број: 
8/15), члана 4. Уредбе о утврђивању 
платних разреда и коефицијената за 
плате руководећих и осталих  држав-
них службеника у кантоналним орга-
нима државне службе (“Службене нов-
ине Босанско-подрињског кантона Го-
ражде”, број:11/07) и члана 4. Уредбе о 
утврђивању платних разреда и коефи-
цијената за плате намјештеника у ка-
нтоналним органима државне службе 
(“Службене новине Босанско-подрињ-
ског кантона Горажде”, број:11/07), Вл-
ада Босанско-подрињског кантона Го-
ражде, на 81. редовној сједници, одрж-
аној дана 04.11.2016.године, д о н о с и: 
 
 

О Д Л У К У 
о утврђивању основице за плату  

 и накнаде за топли оброк за мјесец 
ОКТОБАР 2016. године 



28. новембар/студени 2016. 
 
 

Члан 1. 
 

Утврђује се основица за плату 
запослених лица у кантоналним орга-
нима управе, кантоналним установама 
и другим правним лицима која се фи-
нансирају из Буџета Босанско-подри-
њског кантона Горажде за мјесец ОК-

ТОБАР 2016.године, у износу од 360,00 

КМ. 
 

Члан 2. 
 
 Запосленим лицима из члана 1. 
ове Одлуке утврђује се накнада за ис-
храну у току рада (топли оброк) за мј-

есец ОКТОБАР 2016.године, у износу 
од 8,00 КМ по једном радном дану. 
 

Члан 3. 
 

Ова Одлука ступа на снагу дан-
ом објављивања на огласној табли Бо-
санско-подрињског кантона Горажде, 
а накнадно ће да се објави у “Службе-
ним новинама Босанско-подрињског 
кантона Горажде”. 
                                                                                           

Број:03–14-1711/16              П Р Е М И Ј Е Р 
04.11.2016.године              Емир Оковић,с.р. 
     Г о р а ж д е 
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На основу члана 23. Закона о 
Влади Босанско–подрињског кантона 
Горажде (“Службене новине Босанско 
–подрињског кантона Горажде” број: 
8/15) и Закона о извршењу Буџета 
(“Службене новине Босанско–подри-
њског кантона Горажде” број: 3/16), а 
у складу са Програмом утрошка сред-
става Министарства за борачка пита-
ња са економског кода 614300 - Текући 
трансфери непрофитним организаци- 

Број 15 – страна 2905 
 

 
јама (“Службене новине Босанско–по-
дрињског кантона Горажде” број:5/16), 
Влада Босанско–подрињског кантона Го-
ражде, на 81. редовној сједници, одржа-
ној дана 04.11.2016.године, д о н о с и:   
  
 

О Д Л У К У 
о давању сагласности Савезу  

РВИ „Синови Дрине” Горажде   
за Пројекат обиласка МЦ Поточари 

 
Члан 1. 

 

Овом се Одлуком даје сагласно-
ст Савезу РВИ „Синови Дрине” Гораж-
де о одобравању новчаних средстава у 
износу од 700,00 КМ на име суфинан-
сирања трошкова Пројекта обиласка 
МЦ Поточари. 
  

Члан 2. 
 

Одобрена средства обезбиједи-
ти из Буџета Министарства за борачка 
питања Босанско-подрињског кантона 
Горажде, економски код 614300 – Теку-
ћи трансфери непрофитним органи-
зацијама – Пројекти борачких попу-
лација. 
 

Члан 3. 
                                                                

За реализацију ове Одлуке заду-
жује се Министарство за финансије 
Босанско-подрињског кантона Гораж-
де, а средства уплатити носиоцу Про-
јекта, Савезу РВИ “Синови Дрине” Го-
ражде, на жирорачун број: 1990540005 
249733, отворен код ШПАРКАСЕ ба-
нке Горажде. 
 

Члан 4. 
 

Савез РВИ „Синови Дрине” Го- 
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ражде је дужан након утрошка одоб-
рених новчаних средстава  доставити 
Министарству за борачка питања из-
вјештај о проведеним активностима и                      
утрошку новчаних средстава у року 15 
дана. 
 

Члан 5. 
 

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

Број:03–14-1710/16               П Р Е М И Ј Е Р 
04.11.2016.године              Емир Оковић,с.р. 
     Г о р а ж д е 
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На основу члана 23. Закона о 
Влади Босанско–подрињског кантона 
Горажде (“Службене новине Босанско 
–подрињског кантона Горажде” број: 
8/15) и Закона о извршењу Буџета 
(“Службене новине Босанско–подрињ-
ског кантона Горажде” број: 3/16), а у                 
складу са Програмом утрошка сред-
става Министарства за борачка пита-
ња са економског кода  614300 - Текући 
трансфери непрофитним организаци-
јама (“Службене новине Босанско-                   
подрињског кантона Горажде” број: 
5/16), Влада Босанско–подрињског ка-
нтона Горажде, на 81. редовној сједни-
ци, одржаној дана 04.11.2016. године,  
д о н о с и:   
 
 

О Д Л У К У 
о давању сагласности Организацији 

породица шехида и палих бораца 
Босанско-подрињског кантона 
Горажде за Пројекат Сјећање  

на погинуле борце 

28. новембар/студени 2016. 
 
 

Члан 1. 
 

Овом се Одлуком даје сагласно-
ст Организацији породица шехида и 
палих бораца Босанско-подрињског 
кантона Горажде на Пројекат Сјећање 
на погинуле борце, у износу од 
3.500,00 КМ.   
 

Члан 2. 
 

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

Члан 3. 
                                                                

За реализацију ове Одлуке зад-
ужује се Министарство за финансије 
Босанско-подрињског кантона Гораж-
де, а средства уплатити носиоцу Про-
јекта, Организацији породица шехида 
и палих бораца Босанско-подрињског 
кантона Горажде, на број жирорачуна: 
1990540005249539, ШПАРКАСЕ банка. 
 

Члан 4. 
                                                              

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

Број:03–14-1709/16               П Р Е М И Ј Е Р 
04.11.2016.године              Емир Оковић,с.р. 
      Г о р а ж д е 
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На основу члана 23. Закона о 
Влади Босанско–подрињског кантона  



28. новембар/студени 2016. 
 
 
Горажде („Службене новине Босанс-
ко–подрињског кантона Горажде” бр-
ој: 8/15), Влада Босанско–подрињског 
кантона Горажде, на 81. редовној сјед-
ници, одржаној дана 04.11.2016.године,                           
д о н о с и:    
 
 

О Д Л У К У 
о давању сагласности за укњижбу  

у власништво стана поклонопримцу 
у стамбено – пословном објекту 

“ЛАМЕЛА – Х” у Горажду 
 

Члан 1. 
  

Овом се Одлуком даје сагласно-
ст дјетету погинулог, умрлог и неста-
лог борца без оба родитеља, којем је 
Одлуком Министарства за борачка пи-
тања Босанско–подрињског кантона    
Горажде под бројем: 11-41-2066/06 од 
10.07.2006.године, додијељен стан у ви-
ду поклона у стамбено – пословном 
објекту „ЛАМЕЛА – Х” у ул. Ферида 
Диздаревића б.б. у Горажду, да исти 
може укњижити у власништво са пра-
вом својине 1/1 у земљишној књизи 
код надлежног суда. 
 

Члан 2. 
 

Сагласност из члана 1. ове Одл-
уке, у складу са закљученим уговором 
о поклону права на некретнином, од-
носи се на сљедеће лице: 
 

1. Зубан (Ибрахим) Мирза - двособан 
56 м2 

 
Члан 3. 

 
Ова Одлука ступа на снагу дан-

ом објављивања на службеној табли 
Кантона, а накнадно ће да се објави у  
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„Службеним новинама Босанско-под-
рињског кантона Горажде”. 
 

Број:03-14-1770/16               П Р Е М И Ј Е Р 
04.11.2016.године              Емир Оковић,с.р. 
      Г о р а ж д е 
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На основу члана 23. Закона о 
Влади Босанско–подрињског кантона 
Горажде (“Службене новине Босанско 
–подрињског кантона Горажде” број: 
8/15) и Закона о извршењу Буџета 
(“Службене новине Босанско–подрињ-
ског кантона Горажде” број: 03/16), а у 
складу са Програмом утрошка средст-
ава Министарства за борачка питања 
са економског кода 614300 - Текући 
трансфери непрофитним организаци-
јама, Влада Босанско–подрињског кан-
тона Горажде, на 81. редовној сједни-
ци, одржаној дана 04.11.2016. године,  
д о н о с и:    
 
 

О Д Л У К У 
о давању сагласности  за Програм 

обиљежавања „Трагом Прве славне 
вишеградске бригаде” 

 
Члан 1. 

  
Овом се Одлуком даје сагласно-

ст Удружењу за обиљежавање значајн-
их датума, догађаја и личности из од-
брамбено-ослободилачког рата 92-95. 
„Витезови Дрине” Босанско-подрињс-
ког кантона Горажде за Програм оби-
љежавања „Трагом Прве славне више-
градске бригаде”, у износу од 2.600,00 
КМ. 
   

Члан 2. 
 

Одобрена средства обезбиједи- 
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ти из Буџета Министарства за борачка 
питања Босанско-подрињског кантона 
Горажде, економски код 614300 – Теку-
ћи трансфери непрофитним органи-
зацијама - Обиљежавање значајних 
датума и догађаја. 
 

Члан 3. 
                                                                

За реализацију ове Одлуке заду-
жује се Министарство за финансије Бо-
санско-подрињског кантона Горажде, 
а средства уплатити носиоцу Програ-
ма, Удружењу за  обиљежавање значај-
них датума „Витезови Дрине” на број 
жирорачуна: 1011400056722658, ПБС 
банка. 
 

Члан 4. 
 

Удружење за обиљежавање зна-
чајних датума, догађаја и личности из 
одбрамбено –ослободилачког рата 92-
95. „Витезови Дрине” Босанско-подри-
њског кантона Горажде је дужано на-
кон утрошка одобрених новчаних сре-
дстава доставити Министарству за бо-
рачка питања извјештај о проведеним 
активностима и утрошку новчаних 
средстава у року 15 дана. 
 

Члан 5. 
 

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

Број:03-14-1718/16               П Р Е М И Ј Е Р 
04.11.2016.године              Емир Оковић,с.р.  
      Г о р а ж д е 

 

937 
 

На основу члана 23. Закона о  

28. новембар/студени 2016. 
 

 
Влади Босанско-подрињског кантона 
Горажде (“Службене новине Босанско- 
подрињског кантона Горажде”, број: 
8/15), Влада Босанско-подрињског ка-
нтона Горажде, на 81. редовној сједни-
ци, одржаној дана 08.11.2016. године,                            
д о н о с и: 
 
 

О Д Л У К У 
о давању сагласности за расписивање 

конкурса за попуну упражњеног 
радног  мјеста 

 
I 

 

Овом се Одлуком даје сагласно-
ст ЈУ СТШ “Хасиб Хаџовић” Горажде, 
за расписивање конкурса за попуну 
упражњених радних мјеста, на одређе-
но радно вријеме до повратка радница                   
са породиљског одсуства, а најдуже до 
30.06.2017. године и то:  
  

1. Наставник стручнотеоретске нас-
таве за звање грађевински техни-
чар 1 извршилац,  пуно радно вр-
ијеме 

 

2. Наставник стручнотеоретске нас-
таве за стручно звање техничар 
ПТТ-саобраћаја – комуникацијске 
технологије 1 извршилац, 15 часо-
ва седмично 

 

II 
 

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

Број:03–34-1728/16              П Р Е М И Ј Е Р                                                           
04.11.2016.године              Емир Оковић,с.р. 
      Г о р а ж д е  
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На основу члана 23. Закона о 
Влади Босанско-подрињског кантона 
Горажде (“Службене новине  Босанско 
-подрињског кантона Горажде”, број: 
8/15) и Програма утрошка средстава 
из Буџета Министарства за образова-
ње, младе, науку, културу и спорт са 
економског кода 614 100 (КАН 001) – 
Текући трансфер за спорт за 2016. год-
ину број: 10-14-1148-1/16 од 18.04.2016. 
године, Влада Босанско-подрињског 
кантона Горажде, на 81. редовној сјед-
ници, одржаној дана 04.11.2016.године, 
д о н о с и: 
 

О Д Л У К У 
о одобравању новчаних средстава 
носиоцима спортских дјелатности  

на нивоу Босанко-подрињског 
кантона Горажде за додатне 

програме 
  

Члан 1. 
 

 Одобравају се новчана средства 
у укупном износу од 1.900,00 КМ носи-
оцима спортских дјелатности на нивоу 
Босанко-подрињског кантона Горажде 
за додатне програме и то: 

Одбојкашки клуб 
„Горажде” 

Горажде 

Измирење трошкова за учешће у КУП 
такмичењу у сезони                  2016/17. 

850,00 КМ 

Жирорачун Одбојкашког клуба „Горажде” Горажде број: 1990540008546283, 
отворен код Шпаркасе банке 

         

Спортски 
фудбалски клуб 

„Либеро” 

Измирење превоза за сениорски селекцијку 
на релацији Горажде - Градачац - Горажде 

450,00 КМ 

Жирорачун Спортског фудбалског клуба „Либеро” број: 1415255320008553, 
отворен код ББИ д.д. Сарајево 

 

Мушки рукометни 
клуб „Горажде” 

Горажде 
Измирење судске таксе 600,00 КМ 

Жирорачун Мушког рукометног клуба „Горажде” Горажде број: 
1610300002260096, отворен код Раифаизен                       банке 

        
Члан 2. 

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

Члан 3. 
 

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

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

Члан 4. 
 

Уколико корисник средстава не 
изврши измирење обавеза из члана 1. 
ове Одлуке, дужан је средства добијена 
по овој Одлуци вратити у истом изно-
су Министарству за образовање, мла-
де, науку, културу и спорт, а одлуку о 
томе донијеће Влада Босанско-подри-
њског кантона Горажде након подно-
шења извјештаја од стране Министар-
ства за образовање, младе, науку, кул-
туру и спорт. 
 

Члан 5. 
 

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

Број:03-14-1727/16        П Р Е М И Ј Е Р 
04.11.2016.године              Емир Оковић,с.р. 
      Г о р а ж д е  
 

939 
 

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

28. новембар/студени 2016. 
 

 
8/15) те на основу Програма утрошка  
средстава из Буџета Министарства за 
образовање, младе, науку, културу и                      
спорт са економског кода 614 100 (КАН 
003) - Остали текући трансфери – Ин-
формисање за 2016. годину број: 10-14-
1081-1/16 од 13.04.2016.године, Влада 
Босанско-подрињског кантона Гораж-
де, на 81. редовној сједници, одржаној 
дана 04.11.2016. године, д о н о с и:  

 
 

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

подрињског кантона  Горажде д.о.о.  
на име X (десете) од укупно XII 

(дванаест) редовних транши  
за 2016. годину 

 
I 

 
 Одобравају  се новчана средства 
у износу од 37.400,42 КМ Јавном пре-
дузећу РТВ Босанско-подрињског кан-
тона Горажде д.о.о. на име уплате X 
(десете) од укупно XII (дванаест) редо-
вних транши за 2016. годину, намије-
њене за исплату плата и доприноса, 
која су претходно умањена за износ од 
656,66 КМ по основу Закључка Влада 
Босанско-подрињског кантона Гораж-
де број: 03-14-1792 /15 од 13.11.2015. го-
дине.  
 

II 
 
 За реализацију ове Одлуке зад-
ужује се Министарство за финансије, а 
средства дозначити из Буџета Минис-
тарства за образовање, младе, науку, 
културу и спорт са економског кода  
614 100 (КАН 003) - Остали текући тра-
нсфери – Информисање. 



28. новембар/студени 2016. 
 
 

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

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

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

Број:03–14-1725/16              П Р Е М И Ј Е Р 
04.11.2016.године              Емир Оковић,с.р. 
     Г о р а ж д е 

 

940 
 

На основу члана 24. Закона о 
Влади Босанско-подрињског кантона 
Горажде („Службене новине Босанско-
подрињског кантона Горажде”, број: 
8/15), члана 33. Закона о здравственом 
осигурању („Службене новине Феде-
рације Босне и Херцеговине”, број: 
30/97, 7/02, 70/08 и 48/11), Закона о 
лијековима („Службене новине Феде-
рације Босне и Херцеговине”, број:  
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109/12) и Одлуке о измјени и допуни 
Одлуке о Листи лијекова обавезног зд-
равственог осигурања Федерације Бос-
не и Херцеговине („Службене новине 
Федерације БиХ”, број: 94/15), на при-
једлог министра за социјалну полити-
ку, здравство, расељена лица и избјег-
лице, Влада Босанско-подрињског кан-
тона Горажде, на 81. редовној сједни-
ци, одржаној дана 04.11.2016. године,  
д о н о с и:  
 
 

О Д Л У К У 
О ИЗМЈЕНАМА И ДОПУНАМА 

ОДЛУКЕ БРОЈ: 03-37-1241/16  
ОД 29.07.2016.ГОДИНЕ 

 
Члан 1. 

 
 Овом Одлуком Влада Босанско-
подрињског кантона Горажде врши 
измјену и допуну Одлуке о Листи есе-
нцијалних лијекова неопходних за ос-
игурање здрсвтвене заштите у оквиру 
стандарда обавезног здравственог оси-
гурања у Босанско-подрињском канто-
ну Горажде – А и Б листа са заштићен-
им називима лијекова, број:03-37-1241/ 
16 од 29.07.2016.године, у оквиру при-
ложених табела А и Б Листе лијекова, 
како  слиједи: 
   
 
ИЗМЈЕНЕ У А ЛИСТИ 
 
1. Red.broj 184 B03AA02  fero fumarat  

HEFEROL ALKALOID SKOPJE kap-
sule 350mg x 30 kapsula  

„Umjesto cijene 2,80 treba da stoji   
3,75” 

 
2. Red.broj 190 B03AB09 feri protein-

sukcinilat LEGOFER ALKALOID SK- 
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OPJE oralna otopina 
„Umjesto cijene 4,35 treba da stoji 
5,00” 

 
3. Red.broj 279 C07AB07 bisoprolol  

TENSEC HEMOFARM BANJA LU-
KA tablete 10mg x 30 tableta 
„Umjesto cijene 5,00 treba da stoji 
8,00” 

 
4. Iza rednog broja 330  i 342 dodaju se 

novi brojevi 330a i 342a, koji glase: 
„330a C08CA01 amlodipin NORVASC 
PFIZER tablete 5mg x 30 tableta Rp 
100%  3,29” 
„342a C08CA01 amlodipin NORVASC 
PFIZER tablete 10mg x 30 tableta Rp 
100% 5,85” 

     
5. Iza rednog broja 604 i 607 dodaju se 

novi brojevi 604a i 607a, koji glase: 
„604a J01CR02 amoksicilin, klavulo-
nska kiselina DUOCLAV BOSNA-
LIJEK film tablete 500mg + 125 mg 
15 tableta Rp 100% 11,40” 
„607a J01CR02 amoksicilin, klavulo-
nska kiselina DUOCLAV BOSNA-
LIJEK film tablete 875mg + 125 mg 
10 tableta Rp 100% 9,15” 

 
6. Red.broj 602,604, 607 i 619 

„Umjesto BOSNALIJEK treba da 
stoji LEK farmacevtska družba d.d.” 

 
 
ИЗМЈЕНЕ У Б ЛИСТИ 
 
1. Red.broj 9 A16AX01 alfa lipoinska ki-

selina TIACID ZADA Pharmaceuticals 
kapsule 
„Umjesto cijene 25,65 treba da stoji 
30,42” 

 
2. Iza rednog broja 34 dodaju se novi 

brojevi 34a i 34b, koji glase: 

28. новембар/студени 2016. 
 

 
„34a H02AB04 metilprednizolon 
MEDROL PFIZER  tablete 4mg x 30 
tableta Rp 100% 3,75” 
„34b H02AB04 metilprednizolon 
MEDROL PFIZER  tablete 16mg x 50 
tableta Rp 100% 21,15” 

 
3. Red.broj 35 J01CE02 fenoksimetil 

penicilin OSPEN LEK farmacevtska 
družba d.d. 
„Umjesto učešća Zavoda 100% treba 
da stoji 50%” 

 
Члан 2. 

 
 Ова Одлука ступа на снагу нар-
едног дана од дана објаве у „Службе-
ним новинама Босанско-подрињског 
кантона Горажде. 
 

 Број:03-37-1724/16              П Р Е М И Ј Е Р 
 04.11.2016.године    Емир Оковић,с.р. 
       Г о р а ж д е  

 

241 
 

На основу члана 23. Закона о 
Влади Босанско-подрињског кантона 
Горажде (“Службене новине Босанско-
подрињског кантона Горажде”, број: 
8/15), Влада Босанско-подрињског ка-
нтона Горажде, на 81. редовној сједни-
ци, одржаној дана 04.11.2016. године,  
д о н о с и: 
 
 

О Д Л У К У 
о давању сагласности на Акциони 
план за реализацију стратешког 
циља 2. “Учинити БПК Горажде 
мјестом квалитетног живљења” 

 
Члан 1. 

 
 Овом се Одлуком даје сагласн-
ост на Акциони план за реализацију  



28. новембар/студени 2016. 
 
 
стратешког циља 2. “Учинити Босан-
ско-подрињског кантона Горажде мјес-
том квалитетног живљења” из Страте-
гије развоја Босанско-подрињског кан-
тона Горажде за период 2016-2020. го-
дине (“Службене новине Босанско-по-
дрињског кантона Горажде”, број: 
4/16). 
 

Члан 2. 
 
 Акциони план за реалиузацију 
стратешког циља 2. „Учинити Босан-
ско-подрињског кантона Горажде мјес-
том квалитетног живљења” ће бити са-
ставни дио комплетног Акционог пла-
на за реализацију Стретегије развоја 
Босанско-подрињског кантона Гораж-
де за период 2016-2020.године. 
 

Члан 3. 
 
 Одлука ступа на снагу даном 
објављивања на службеној огласној та-
бли  Босанско-подрињског кантона Го-
ражде, а накнадно ће да се објави у 
“Службеним новинама Босанско-под-
рињског кантона Горажде”. 
 

Број:03-05-1759/16               П Р Е М И Ј Е Р 
04.11.2016.године              Емир Оковић,с.р. 
     Г о р а ж д е 
 

942 
 

На основу члана 23. Закона о 
Влади Босанско-подрињског кантона 
Горажде („Службене новине Босанско-
подрињског кантона Горажде” број: 
8/15), а у складу са чланом 8. Уговора 
о купопродаји стана у стамбено-посло-
вном објекту у ул. Заима Имамовића 
број: 10/10 Општина Горажде, у повр-
шини 42 м2 број: ОПУ-ИП410/2010 од 
04.11.2010.године, Влада Босанско-под- 
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рињског кантона Горажде, на 81. редо-
вној сједници, одржаној дана 04.11. 
2016. године, д о н о с и: 
 
 

О Д Л У К У 
о давању сагласности  

Рамизи Поповић на пренос 
власништва над станом 

 
Члан 1. 

 
Овом се Одлуком Рамизи Попо-

вић даје сагласност на пренос власни-
штва над станом који се налази у ул. 
Заима Имамовића 10/10 Општина Го-
ражде, у површини 42 м2, изграђеног 
на парцели означеној као к.ч. 815/2 
уписан у ПЛ број:166, КО Горажде II. 
 

Члан 2. 
 

За реализацију ове Одлуке заду-
жујu се Министарство за урбанизам, 
просторно уређење и заштиту околи-
не и Министарство за финансије Боса-
нско-подрињског кантона Горажде. 
 

Члан 3. 
 

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

Број:03-14-1722/16               П Р Е М И Ј Е Р 
04.11.2016.године              Емир Оковић,с.р. 
      Г о р а ж д е 

 

943 
 

На основу члана 23. Закона о 
Влади Босанско-подрињског кантона  
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Горажде („Служнене новине Босанско-
подрињског кантона Горажде”, број: 
8/15), а у складу са Уговором о извође-
њу радова на реконструкцији  кровова 
и фасада објеката на којима је изврше-
на надоградња поткровних станова у 
улицама М.Тита, Јусуфа Духовића и 
Меха Дрљевића у  Горажду, број: 09-23 
-97-59/16 од 16.09.2016. године, Влада 
Босанско-подрињског кантона Гораж-
де, на 81. редовној сједници, одржаној 
дана  04.11.2016. године, д о н о с и: 
 
 

О Д Л У К У 
о давању сагласности на плаћање  
I привремене ситуације  на име 

изведених  радова на 
реконструкцији  кровова и фасада  

објеката на којима је извршена  
надоградња поткровних станова  

у ул. М.Тита, Јусуфа Духовића  
и Меха Дрљевића у  Горажду 

 
Члан 1. 

 
Овом се Одлуком даје сагласно-

ст на плаћање I привремене ситуације  
на име изведених радова на реконст-
рукцији  кровова и фасада  објеката на 
којима је извршена надоградња пот-
кровних станова у улицама М.Тита, Ју-
суфа Духовића и Меха Дрљевића у  
Горажду број:26/2016 од 28.10.2016. го-
дине у износу од 120.216,27 КМ, испо-
стављене од стране извођача радова 
ГПД “Дрина” д.д. Горажде. 
 

Члан 2. 
 

Средства из члана 1. Ове Одлу-
ке исплатиће се из Буџета Министар-
ства за урбанизам, просторно уређење 
и заштиту околине Босанско-подрињ- 

28. новембар/студени 2016. 
 

 
ског кантона Горажде а са економског 
кода 821600 - Реконструкција и инве-

стиционо одржавање на жирорачун 
фирме ГПД “Дрина”д.д. Горажде број: 
1011400000004042, отворен код ПБС 
филијала Горажде. 
 

Члан 3. 
 

Ова Одлука ступа на снагу дан-
ом њене објаве на службеној огласној 
табли Босанско-подрињског кантона 
Горажде, а накнадно ће бити објавље-
на у „Службеним новинама Босанско-
подрињског кантона Горажде”. 
 

Број:03-14-1720/16               П Р Е М И Ј Е Р 
04.11.2016.године              Емир Оковић,с.р. 
      Г о р а ж д е 

 

944 
 

На основу члана 23. Закона о 
Влади Босанско–подрињског кантона 
Горажде (“Службене новине Босанско 
–подрињског кантона Горажде”, број: 
8/15), Влада Босанско–подрињског ка-
нтона Горажде, на 81. редовној сјед-
ници, одржаној дана 04.11.2016.године,                            
д о н о с и: 
 
 

О Д Л У К У 
о давању сагласности на Програм  
о измјенама и допунама Програма 
утрошка средстава из Буџета Владе 

Босанско-подрињског кантона 
Горажде са економског кода 614 100 – 
Текући трансфери другим нивоима 

власти – за пројекте 
 

Члан 1. 
 
 Овом се Одлуком даје сагласно-
ст на Програм о измјенама и допунама  



28. новембар/студени 2016. 
 
 
Програма утрошка средстава из Буџе-
та Владе Босанско-подрињског канто-
на Горажде са економског кода 614 100 
– Текући трансфери другим нивоима 
власти – за пројекте. 
 

Члан 2. 
 

Програм о измјенама и допуна-
ма Програма из члана 1. ове Одлуке 
саставни је дио Одлуке. 
 

Члан 3. 
 

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

Број:03–14-1744/16              П Р Е М И Ј Е Р 
04.11.2016.године              Емир Оковић,с.р. 
      Г о р а ж д е 

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

944a) 
 

П Р О Г Р А М 
о измјенама и допунама Програма 
утрошка средстава Владе Босанско-

подрињског кантона Горажде са 
економског кода 614 100 – Текући 

трансфери другим нивоима власти  
– за пројекте 

 
 
 Измјене и допуне Програма ут-
рошка средстава Владе Босанско–под-
рињског кантона Горажде са економ-
ског кода 614 100 – Текући тренсфери 
другим нивоима власти – за пројекте, 
врше се у дијелу Програма “Општи ус-
лови за учествовање у Програму” на 
начин да се пројекти достављају од ст-
ране општина умјесто до 01.06.2016. го-
дине до 01.12.2016.године. 
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 У складу са Одлуком о прерас-
подјели расхода и издатака буџетских 
корисника Министарства за урбаниз-
ам, просторно уређење и заштиту око-
лине и Владе Кантона број:ј03-14-
1295/16 од 05.08.2016.године укупна 
висина Пројекта мијења се са 
240.000,00 КМ на износ 260.000,00 КМ. 
 
 Остали дијелови Програма ост-
ају непромијењени. 
 

Број:03-14-1744-1/16            П Р Е М И Ј Е Р  
04.11.2016.године              Емир Оковић,с.р. 
     Г о р а ж д е   
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На основу члана 23. Закона о 
Влади Босанско–подрињског кантона 
Горажде (“Службене новине Босанско 
–подрињског кантона Горажде”, број: 
8/15), а у складу са Програмом утрош-
ка средстава Владе Босанско–подрињ-
ског кантона Горажде са  економског 
кода 614 100 - Текући трансфери друг-
им нивоима власти, Влада Босанско–
подрињског кантона Горажде, на 81. 
редовној сједници, одржаној дана 04. 
11.2016.године,   д о н о с и: 
 

 
О Д Л У К У 

о суфинансирању Пројекта 
 “Помоћ спортским клубовима 
са подручја општине Горажде  

за учешће и организацију 
 спортских такмичења” 

 
Члан 1. 

 
 Овом се Одлуком одобравају 
новчана средства у износу од 25.000,00 

КМ Општини Горажде за суфинанси-
рање Пројекта “Помоћ спортским клу- 
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бовима са подручја Општине Горажде 
за учешће и организацију спортских 
такмичења”, док ће Општина Горажде 
обезбиједити учешће у износу од  
5.000,00 КМ. 
 

Члан 2. 
 
  За реализацију ове Одлуке зад-
ужује се Министарство за финансије 
Босанско-подрињског кантона Гораж-
де, а средства исплатити са економског 
кода Владе Босанско-подрињског кан-
тона Горажде  614 100 - Текући транс-
фери другим нивоима власти. 
 Средства уплатити на депозит-
ни рачун Општине Горажде број: 
1028400000002222, отворен код Унион 
банке, експозитура Горажде.  
 

Члан 3. 
 

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

Члан 4. 
 

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

Број:03–14-1734/16               П Р Е М И Ј Е Р 
04.11.2016.године              Емир Оковић,с.р. 
     Г о р а ж д е 
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На основу члана 23. Закона о  

28. новембар/студени 2016. 
 

 
Влади Босанско–подрињског кантона 
Горажде (“Службене новине Босанско 
–подрињског кантона Горажде”, број: 
8/15) и члана 27. Закона о извршењу 
Буџета за 2016.годину, Влада Босанско 
–подрињског кантона Горажде, на 81. 
редовној сједници, одржаној дана 04. 
11.2016. године,  д о н о с и: 
 
 

О Д Л У К У 
о одобравању једнократних 

новчаних помоћи 
 

Члан 1. 
 
 Овом се Одлуком одобравају 
једнократне новчане помоћи у износу 
од 1.500,00 КМ, како слиједи:  
 

- Муминовић Вилдани у износу од 
1.000,00 КМ за помоћ у потпомог-
нутој оплодњи. 
Средства уплатити на рачун број:  
1995436061856884, отворен код 
Шпаркасе банке. 

 

- Хасанефендић Јасмини у износу 
од 500,00 КМ, за набавку ортопедс-
ких ко-лица. 
Средства уплатити на рачун број:  
1415251310043588, отворен код ББИ 
банке, на име Ламиа Хасанефенд-
ић. 

 
Члан 2. 

 
 За реализацију Одлуке задужује 
се Министарство за финансије, а сред-
ства обезбиједити из Буџета Владе Бо-
санско-подрињског кантона Горажде, 
економски код 600 000 – Текућа буџе-

тска резерва, а теретиће се економски 
код 614200 - Текући трансфери поје-
динцима. 



28. новембар/студени 2016. 
 
 

Члан 3. 
 

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

Број:03–14-1755/16               П Р Е М И Ј Е Р 
04.11.2016. године             Емир Оковић,с.р. 
     Г о р а ж д е 
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На основу члана 23. Закона о 
Влади Босанско-подрињског кантона 
Горажде („Службене новине Босанско-
подрињског кантона Горажде”, број: 
8/15), а у складу са Програмом утрош-
ка средстава Владе Босанско–подрињ-
ског кантона Горажде са економског 
кода 614300 - “Текући трансфери не-
профитним организацијама”, Влада 
Босанско-подрињског кантона Гораж-
де, на 81. редовној сједници, одржаној 
дана  04.11.2016. године,  д о н о с и: 
 
 

О Д Л У К У 
о одобравању новчаних средстава 

 
Члан 1. 

 
 Овом се Одлуком одобравају  
новчана средства, како слиједи: 
 

- Удружењу бораца Армије БиХ – 
малољетни добровољци одбрам-
бено-ослободилачког рата 1992-
1995. Босанско–подрињског кант-
она Горажде, у износу од 2.500,00 

КМ, за помоћ у набавци опреме и 
канцеларијског намјештаја потреб-
ног за рад Удружења. 
Средства уплатити на рачун број: 
1346201001699512, отворен код Ин- 
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вестиционо-комерцијалне банке 
д.д. Зеница. 

 

- Удружењу Патриотски покрет Го-
ражде, у износу од 500,00 КМ, за 
помоћ у активностима поводом об-
иљежавања значајних датума и до-
гађаја. 
Средства уплатити на рачун број: 
1346201001679821, отворен код Ин-
вестиционо-комерцијалне банке 
д.д. Зеница. 

  

- Синдикату пензионера у БиХ по-
дружница Босанско–подрињског 
кантона Горажде, у износу од 500,00 
КМ, за опремање канцеларије. 
Средства уплатити на рачун број: 
1601040000034215, отворен код Ва-
куфске банке Сарајево. 

 
Члан 2. 

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

Члан 3. 
 

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

Број:03-14-1764/16               П Р Е М И Ј Е Р                                                            
04.11.2016.године              Емир Оковић,с.р.                                   
      Г о р а ж д е 
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На основу члана 23. Закона о  
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Влади Босанско–подрињског кантона 
Горажде (“Службене новине Босанс-
ко–подрињског кантона Горажде”, бр-
ој:8/15), а у складу са Програмом утро-
шка средстава Владе Босанско–подри-
њског кантона Горажде са економског 
кода 614200 - Текући трансфери поје-
динцима, а у складу са чланом 27. Зак-
она о извршењу Буџета за 2016. Годи-
ну, Влада Босанско–подрињског кант-
она Горажде на 81. редовној сједници, 
одржаној дана 04.11.2016.г., д о н о с и: 
 

 
О Д Л У К У 

о одобравању једнократних 
новчаних помоћи 

 
Члан 1. 

  
 Овом се Одлуком одобравају је-
днократне новчане помоћи грађанима 
Босанско-подрињског кантона Гораж-
де којима су средства потребна због те-
шке социјално-материјале ситуације и  
за трошкове лијечења, како слиједи: 
 

1. Хоџић Ениса у износу од 200,00 
КМ. 
Средства уплатити на рачун број: 
186-261-03305682-79, отворен код 
ЗИРАТ БАНКЕ БХ - Горажде; 

2. Перла Узеир износу од 100,00 КМ. 
Средства уплатити на рачун број: 
199-054-60546878-10  21-792546-546878, 
отворен код Шпаркасе банке фи-
лијала Горажде; 

3. Адиловић Муамера у износу од 
100,00 КМ. 
Средства уплатити на рачун број:  
1610300000000093 09-30-02530-9, отв-
орен код Раифаизен банке фили-
јала Горажде; 

4. Диздаревић Санела у износу од 
100,00 КМ. 

28. новембар/студени 2016. 
 
 
Средства уплатити на трансакцијс-
ки рачун број: 132-26020148883-90, 

отворен код НЛБ банке  Горажде; 

5. Ахметспахић Мидхат - Исо у 
износу од 150,00 КМ. 
Средства уплатити на рачун број: 
186-261-03319522-75, отворен код 
Зират банке БХ д.д. филијала 
Горажде; 

6. Хурко Недим  у износу од 100,00 

КМ. 
Средства уплатити на трансакцијс-
ки рачун број: 1613000068430645, 

отворен код Раифаизен банке фи-
лијала Горажде; 

7. Жуга Мустафа у износу од 100,00  
КМ. 
Средства уплатити на рачун број: 
199-054-00618957-93, отворен код 
Шпаркасе банке филијала Гораж-
де; 

8. Делић Алмир  у износу од 100,00 
КМ. 
Средства уплатити на рачун број: 
1322602016062284, отворен код НЛБ 
банке Горажде; 

9. Куртовић Рабија у износу од 
100,00 КМ. 
Средства уплатити на рачун број: 
1322602017524171, отворен код НЛБ 
банке Горажде; 

10. Ћатовић Алма, у износу од 100,00 
КМ 
Средства уплатити на рачун број: 
1613000063146473, отворен код Раи-
фаизен банке Горажде; 

11. Лигата Хамдо у износу од 100,00 
КМ. 
Средства уплатити на рачун број: 
101-140-00000016-17, отворен код 
Привредне банке Сарајево; 

12. Јахић Урфета у износу од 100,00 
КМ. 
Средства уплатити на рачун број:   
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1028401500236670, отворен код УН-
ИОН банке експозитура Горажде; 

13. Кукобат Мирослава у износу од 
100,00 КМ. 
Средства уплатити на рачун број: 
186-000-40738500-62, отворен код 

Зират банке БХ д.д. филијала Гора-
жде; 

14. Мићивода Самира у износу од 
100,00 КМ. 
Средства уплатити на рачун број: 
1011406058892635  21-36642, отворен 
код Привредне банке филијала 
Горажде; 

15. Зирак Јасмина у износу од 100,00 
КМ 
Средства уплатити на рачун број: 
101-14060636303-09, отворен код 
ПБС д.д. Сарајево филијала Гора-
жде; 

16. Колаковић Рабија у износу од 
100,00 КМ. 
Средства уплатити на жирорачун 
број: 1610300000000093, отворен код 
Раифаизен банке  д.д. Горажде; 

17. Срна Шемсо у износу од 150,00 
КМ. 
Средства уплатити на рачун број: 
101-140-60662121-58, отворен код 
ПБС д.д. Сарајево филијала Гора-
жде; 

18. Маличевић Мустафа, у износу од 
100,00 КМ. 
Средства уплатити на жирорачун 
број: 1011406010964644, партија: 21 

41666, отворен код Привредне ба-
нке Горажде. 

  
 За реализацију Одлуке задужује 
се Министарство за финансије, а сред-
ства обезбиједити из Буџета Владе Бо-
санско-подрињског кантона Горажде, 
економски код 614200 - Текући транс-
фери појединцима. 
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Члан 2. 
 
 Одобравају се средства из теку-
ће буџетске резерве за сљедећа лица: 
 

1. Мршо Белимин  у износу од 200,00 
КМ. 
Средства уплатити на рачун број: 
1011406065248075, отворен код Пр-
ивредне банке Сарајево филијала 
Горажде; 

2. Кркалић Алмедина у износу од 
200,00 КМ. 
Средства уплатити на рачун број: 
1322602017683736, отворен код НЛБ 
банке експозитура Горажде; 

3. Халиловић Синан у износу од 
200,00 КМ. 
Средства уплатити на рачун број: 
1610000000000011 133001167-5, отво-
рен код Раифаизен банке Горажде; 

4. Друговац Џевад  у износу од 200,00 
КМ. 
Средства уплатити на рачун број: 
1613000002388680, отворен код Раи-
фаизен банке  Горажде; 

5. Драковац Амра у износу од 200,00 
КМ. 
Средства уплатити на рачун број: 
1610300000000093 09300061822, отво-
рен код Раифаизен банке Гораж-
де; 

6. Бунгур Адиса у износу од 200,00 
КМ. 
Средства уплатити на рачун број: 
1340100000000120 ПНБ 067060-5062 
11-62681, отворен код Инвестицио-
но-комерцијалне банке д.д. Зени-
ца; 

7. Бешлија Зиза у износу од 200,00 
КМ. 
Средства уплатити на рачун број: 
1346201001319272, отворен код Ин-
вестиционо-комерцијалне банке 
д.д. Зеница. 
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За реализацију Одлуке задужује 
се Министарство за финансије, а сред-
ства обезбиједити из Буџета Владе Бо-
санско-подрињског кантона Горажде, 
економски код 600 000 Текућа буџетс-

ка резерва, а теретиће се економски 
код 614200 - Текући трансфери поје-
динцима. 
  

Члан 3. 
 

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

Број:03–14-1814/16              П Р Е М И Ј Е Р 
04.11.2016.године              Емир Оковић,с.р. 
      Г о р а ж д е 
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На  основу  члана  23. Закона  о  
Влади  Босанско-подрињског кантона 
(„Службене новине Босанско–подрињ-
ског кантона Горажде“ број: 8/15), чла-
нова 25. и 26. Закона о рачуноводству 
и ревизији у Федерацији Босне и Хер-
цеговине („Службене новине ФБиХ“ 
број: 83/09) и поглавља V тачка 6. Рач-
уноводствених политика за федералне 
буџетске кориснике и Трезор („Служ-
бене новине ФБиХ“, број: 58/16), Вла-
да Босанско-подрињског кантона Гор-
ажде, на наставку 82. редовне сједни-
це, одржаном дана 16.11.2016. године, 
д о н о с и: 
 
 

О Д Л У К У 
о редовном годишњем попису 

имовине, обавеза и потраживања 
Босанско-подрињског кантона 

Горажде на дан 31.12.2016.године 

28. новембар/студени 2016. 
 
 

Члан 1. 
 

Са стањем на дан 31.12.2016. го-
дине обавиће се редовни годишњи по-
пис: 
 

1. сталних средстава у облику ствари, 
права и разграничења, 

2. новчаних средстава,  
3. племенитих метала, 
4. потраживања, 
5. залиха 
6. обавеза (краткорочних и дугороч-

них). 
 

Члан 2. 
 

Организацијом пописа руково-
ди Главна централна пописна  коми-
сија Босанско-подрињског кантона.  

Главну централну пописну ко-
мисију именоваће својом одлуком Вла-
да Кантона. 
 

Члан 3. 
   

За провођење пописа, поред Гл-
авне централне пописне комисије Бо-
санско-подрињског кантона, потребно 
је именовати и сљедеће пописне коми-
сије: 
 

1. Централна пописна комисија Ми-
нистарства за унутрашње послове, 

2. Централна пописна комисија Мин-
истарства за правосуђе, управу и 
радне односе, 

3. Централна пописна комисија Мин-
истарства за образовање, младе, на-
уку, културу и спорт, 

4. Централна пописна комисија Мин-
истарства за социјалну политику, 
здравство, расељена лица и  избјег-
лице,  

5. Комисије за попис сталних средста- 
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6. ва у облику ствари, права и разгра-

ничења и залиха материјала, робе 
и  ситног  инвентара, код кантона-
лних министарстава, управа, дире-
кција и агенција, 

7. Комисије за попис новчаних сред-
става, донаторских средстава, пле-
менитих метала и вриједносних па-
пира, потраживања и пласмана, 
краткорочних и дугорочних обаве-
за, разграничења и капитала код 
кантоналних министарстава, упра-
ва, дирекција и агенција, 

8. Комисије за попис сталних средста-
ва у облику ствари, права и разгра-
ничења, залиха материјала, робе и 
ситног инвентара код буџетских 
корисника (нижих потрошачких је-
диница), 

9. Комисије за попис новчаних сред-
става, донаторских средстава, пле-
менитих метала и вриједносних па-
пира, потраживања и пласмана, 
краткорочних и дугорочних обаве-
за, разграничења и капитала код 
буџетских корисника (нижих пот-
рошачких јединица). 

 
            Комисије из става 3. овог члана 
именоваће својим рјешењем овлаште-
ни представник буџетског корисника. 
 

Члан 4. 
 

Главна централна пописна ко-
мисија Босанско-подрињског кантона 
Горажде и комисије именоване од ст-
ране буџетских корисника организо-
ваће свој рад у складу са упутством о 
раду пописних комисија и обављању 
пописа средстава, потраживања и оба-
веза за 2016. годину, које ће донијети 
министар за финансије Босанско-под-
рињског кантона  Горажде. 
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Елаборат о извршеном попису 

Главна централна пописна комисија 
Босанско-подрињског кантона достав-
иће Влади Босанско-подрињског кан-
тона на разматрање и усвајање. 
 

Члан 5. 
 

Конкретни  задаци комисија  из 
члана 3. ове Одлуке са роковима по-
четка и  завршетка пописа одредиће се 
рјешењима о именовању комисија које 
доносе руководиоци буџетских корис-
ника, а у складу са роковима који ће 
бити у упутству о раду пописних ко-
мисија и обављању пописа средстава, 
потраживања и обавеза за 2016. годи-
ну. 
 

Члан 6. 
 

Књиговодствене пописне листе 
и потребну стручну помоћ за рад ко-
мисија обезбједиће Министарство за 
финансије. 
 

Члан 7. 
    

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

Број:03–14-1793/16              П Р Е М И Ј Е Р                                                                                         
16.11.2016.године              Емир Оковић,с.р. 
     Г о р а ж д е  
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         На основу члана 23. Закона о 
Влади Босанско-подрињског кантона 
Горажде („Службене новине Босанско-
подрињског кантона Горажде“, број : 
8/15), а у вези са чланом 2. Одлуке о 
редовном годишњем попису имовине, 
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обавеза и потраживања Босанско-под-
рињског кантона на дан 31.12.2016. го-
дине, број: 03-14-1793/16 од 16.11.2016. 
године, Влада Босанско-подрињског 
кантона Горажде, на наставку 82. редо-
вне сједнице, одржаном дана 16.11. 
2016. године, д о н о с и: 
 
 

О Д Л У К У 
о именовању Главне централне 

пописне комисије Босанско-
подрињског кантона за редовни 

годишњи попис са стањем на дан 
31.12.2016.године 

 

Члан 1. 
 

         Именује се Главна централна 
пописна комисија Босанско-подрињск-
ог кантона за редовни годишњи попис 
средстава и извора средстава са стањ-
ем на  дан 31.12.2016.године у сљедећ-
ем саставу: 
 

1. Ахмед Шуња, предсједник Главне 
централне пописне комисије Боса-
нско-подрињског кантона Горажде 

2. Џевад Буква, члан Министарства за 
унутрашње послове 

3. Емира Беговић, члан Министарст-
ва за социјалну политику, здравст-
во, расељена лица и избјеглице 

4. Ермин Драгољ, члан Министарст-
ва за образовање, младе, науку, ку-
лтуру и спорт 

5. Есад Имамовић, Служба за заједни-
чке послове кантоналних органа. 

 

Члан 2. 
 

         Задатак комисије из тачке I Од-
луке је да: 
 

 координира рад свих поједина-
чних пописних комисија, 

28. новембар/студени 2016. 
 
 

 благовремено провјерава да ли 
су појединачне пописне коми-
сије донијеле планове рада са      
утврђеним роковима за обавља-
ње припремних радњи и поје-
диних фаза пописа, 

 провјерава да ли су комисије за 
попис на вријеме започеле са 
пописом, 

 прати ток пописа, правилност 
вршења пописа и поштивања 
утврђених рокова и даје упутст-
ва у току вршења пописа, 

 преузима од централних попи-
сних комисија надлежних мин-
истарстава и осталих  комисија 
за попис извјештаје о попису, 
пописне листе, одговарајуће од-
луке и друге прилоге, сачиња-
ва  рекапитулацију и елаборат о 
извршеном попису уз приједло-
ге одговарајућих одлука достав-
ља Влади  Босанско-подрињск-
ог кантона на усвајање. 

 
Члан 3. 

 
Главна централна пописна ко-

мисија ће са радом почети одмах, а кр-
ајњи рок за  подношење извјештаја Вл-
ади Босанско-подрињског кантона је 
13.02.2017.године. 
 

Члан 4. 
 

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

Број:03–14-1794/16              П Р Е М И Ј Е Р                                                                                         
16.11.2016.године              Емир Оковић,с.р. 
     Г о р а ж д е    
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На основу члана 23. Закона о 
Влади Босанско-подрињског кантона 
Горажде (“Службене новине Босанско-
подрињског кантона Горажде“, број: 
8/15), Влада Босанско-подрињског  ка-
нтона Горажде, на  наставку 82. редов-
не сједнице, одржаном дана 16.112016. 
године,  д о н о с и: 
 
  

О Д Л У К У 
о давању сагласности за плаћање 

Рачуна број: 35-11-2016 од 03.11.2016. 
године,  за пружање услуге вршења 
надзора над извођењем радова на 
санацији трупа пута регионалне 

цесте Р-448, дионица Горње Баре -
Турковићи 

 
Члан 1. 

 

Даје се сагласност Министарст-
ву за привреду - Дирекција  за цесте 
Босанско-подрињског кантона Гораж-
де, да изврши плаћање Рачуна број: 
35-11-2016 од 03.11.2016. године, у изн-
осу од 1.550,00 КМ, испостављеног од 
стране Мјешовита задруга „Стаза“ по                              
Уговору број:04-27-1199/16 од 19.07.2016. 
године, за пружање услуге вршења 
надзора над извођењем радова на са-
нацији трупа пута регионалне цесте Р-
448, дионица Горње Баре - Турковићи. 
 

Члан 2. 
 

За реализацију ове Одлуке  зад-
ужују се Министарство за привреду - 
Дирекција за цесте и  Министарство за 
финансије Босанско-подрињског кан-
тона Горажде, а средства обезбиједити 
из Буџета Министарства за привреду – 
Дирекција за цесте Босанско-подрињ- 
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ског кантона Горажде за 2016. годину, 
економски код 821600 - Реконструкци-
ја инвестиционо одржавање (цеста и 
мостова) издвојених на подрачуну Ди-
рекције за цесте. 
 

Члан 3. 
 

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

Број:03–14-1789/16              П Р Е М И Ј Е Р 
16.11.2016.године              Емир Оковић,с.р. 
     Г о р а ж д е 
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На основу члана 23. Закона о 
Влади Босанско-подрињског кантона 
Горажде (“Службене новине Босанско-
подрињског кантона Горажде“, број: 
8/15), Влада Босанско-подрињског  ка-
нтона Горажде, на  наставку 82. редов-
не сједнице, одржаном дана 16.11.2016. 
године, д о н о с и: 
  
 

О Д Л У К У 
о давању сагласности  

за плаћање Рачуна број: 038-11/16  
од 07.11.2016. године, за пружање 

консултантских услуга при изради 
тендерске документације за израду                               

идејног и главног пројекта цестовног 
повезивања Горажда са правцем  

3 СЕЕТО  мреже Сарајево - Вардиште 
(фаза I) 

 

Члан 1. 
 

Даје се сагласност Министарст-
ву за привреду - Дирекција  за цесте 
Босанско-подрињског кантона Гораж- 
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де, да изврши плаћање Рачуна број:   
038-11/16 од 07.11.2016. године, у из-
носу од 7.009,47 КМ, испостављеног од 
стране привредног друштва „Т3 цон-
султинг Тим“ д.о.о. Сарајево по Уго-
вору број:04-14-1367-10/16 од 13.10.2016. 
године, за услуге пружања консултан-
тских услуга при изради тендерске до-
кументације за израду идејног и глав-
ног пројекта цестовног повезивања Го-
ражда са правцем 3 СЕЕТО мреже Са-
рајево - Вардиште (фаза I).   
 

Члан 2. 
 

За реализацију ове Одлуке  зад-
ужују се Министарство за привреду - 
Дирекција за цесте и Министарство за 
финансије Босанско-подрињског кан-
тона Горажде, а средства обезбиједити  
из Буџета Министарства за привреду - 
Дирекција за цесте Босанско-подрињ-
ског кантона Горажде за 2016. годину, 
економски код 821600 – Реконструк-
ција инвестиционо одржавање (цес-
та и мостова) издвојених на подрачу-
ну Дирекције за цесте. 
 

Члан 3. 
 

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

Број:03–14-1790/16               П Р Е М И Ј Е Р 
16.11.2016.године              Емир Оковић,с.р. 
     Г о р а ж д е 
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На основу члана 23. Закона о 
Влади Босанско - подрињског кантона 
Горажде (“Службене новине Босанско-
подрињског кантона Горажде”, број:  
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8/15), а у складу са Програмом утро-
шка средстава Министарства за соци-
јалну политику, здравство, расељена 
лица и избјеглице, са економског кода 
614 200 – Текући трансфери поједин-
цима (ЈАМ 001 – Издаци за расељена 
лица) за 2016.годину, на који је Влада 
Босанско-подрињског кантона Гораж-
де дала сагласност својом Одлуком бр-
ој: 03-14-944/16 од 17.06.2016. године, 
Влада Босанско-подрињског кантона 
Горажде, на наставку 82. редовне сјед-
нице, одржаном дана 16.11.2016.годи-
не, д о н о с и : 
 
 

О Д Л У К У 
о одобравању новчаних средстава 
Регионалном одбору за повратак 

у југоисточну Босну за 
суфинансирање Пројекта превоза 

ученика у Новом Горажду 
 

Члан 1. 
 

 Одобравају се новчана средста-
ва у износу од 5.000,00 КМ Регионалн-
ом одбору за повратак у југоисточну 
Босну за суфинансирање Пројекта 
„Обезбјеђење суфинансирања аутобу-
ског превоза ученика повратника у 
школској 2016.години“, са простора 
општине Ново Горажде, на релацији 
Горажде-Копачи-Устипрача. 
  

Члан 2. 
 
 Средства из члана 1. Одлуке до-
значити на жирорачун Регионалног 
одбора за повратак у југоисточну Бос-
ну број: 1610300004210087, отворен код 
Раифаизен банке д.д. БиХ  филијала 
Горажде, како слиједи: 
 

- Из Буџета Министарства за соција- 
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лну политику, здравство, расељена 
лица и избјеглице - економски код 
– 614200  – Текући трансфери по-
јединцима (ЈАМ 001 - Издаци за 
расељена лица) за 2016.годину. 

 
Члан 3. 

 
За реализацију ове Одлуке заду-

жују се Министарство за социјалну по-
литику, здравство, расељена лица и из-
бјеглице, Влада Босанско-подрињског 
кантона Горажде и Министарство за 
финансије Босанско-подрињског кан-
тона Горажде. 
 

Члан 4. 
 
 Ова Одлука ступа на снагу дан-
ом објављивања на службеној огласној 
табли Кантона, а накнадно ће да се об-
јави у “Службеним новинама Босанс-
ко-подрињског кантона Горажде”. 
 

Број:03-14-1780/16               П Р Е М И Ј Е Р                                                             
16.11.2016.године              Емир Оковић,с.р. 
     Г о р а ж д е 
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На основу члана 23. Закона о 
Влади Босанско–подрињског кантона 
Горажде (“Службене новине Босанско 
–подрињског кантона Горажде” број: 
8/15) и Закона о извршењу Буџета 
(“Службене новине Босанско–подри-
њског кантона Горажде” број: 03/16), а 
у складу са Програмом утрошка сред-
става Министарства за борачка пита-
ња са економског кода  614300 - Текући 
трансфери непрофитним организаци-
јама, Влада Босанско–подрињског кан-
тона Горажде, на наставку 82. редовне 
сједнице, одржаном дана 16.11.2016.го-
дине,  д о н о с и:    
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О Д Л У К У 
о одобравању новчаних средстава 

 
Члан 1. 

 
Одобравају се новчана средства 

у износу од 15.000,00 КМ на име фи-
нансирања фондације „Истина за Го-
ражде“ Босанско–подрињског кантона 
Горажде. 
   

Члан 2. 
 

Одобрена средства обезбиједи-
ти из Буџета Министарства за борачка 
питања Босанско-подрињског кантона 
Горажде, економски код 614300 – Теку-
ћи трансфери непрофитним органи-
зацијама – Трошкови Фондације 
“Истина за Горажде”. 
 

Члан 3. 
                                                                

За реализацију ове Одлуке заду-
жује се Министарство за финансије Бо-
санско-подрињског кантона Горажде, 
а средства уплатити носиоцу захтјева, 
Фондацији „Истина за Горажде“ Гора-
жде на број жирорачуна: 199543002106 
9752 Шпаркасе банка филијала Гора-
жде. 
 

Члан 4. 
 

Фондација „Истина за Гораж-
де“, Горажде је дужна након утрошка 
одобрених новчаних средстава доста-
вити Министарству за борачка питања 
извјештај о проведеним активностима 
и утрошку новчаних средстава. 
 

Члан 5. 
 

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

Број:03-14-1785/16               П Р Е М И Ј Е Р 
16.11.2016.године              Емир Оковић,с.р. 
     Г о р а ж д е 
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На основу члана 23. Закона о 
Влади Босанско–подрињског кантона 
Горажде (“Службене новине Босанско 
–подрињског кантона Горажде” број: 
8/15) и Закона о извршењу Буџета 
(“Службене новине Босанско–подрињ-
ског кантона Горажде” број: 3/16),                     
Влада Босанско–подрињског кантона 
Горажде, на наставку 82. редовне сјед-
нице, одржаном дана 16.11.2016. годи-
не, д о н о с и:    
 
 

О Д Л У К У 
о одобравању новчаних средстава  
на име помоћи за рад удружења 
борачких популација за мјесец 

септембар 2016. године 
 

Члан 1. 
 

Одобравају се новчана средства 
у износу од 8.880,00 КМ на име помо-
ћи за рад удружења борачких попула-
ција за мјесец септембар 2016.године, и 
то: 
 

- Савез РВИ  
Босанско-подрињског  
кантона „Синови Дрине”  
Горажде                                     2.000,00 

- Организација ПШиПБ  
Босанско-подрињског  
кантона Горажде              2.000,00 

28. новембар/студени 2016. 
 
 
- Савез добитника највећих  

ратних признања  
Босанско-подрињског  
кантона Горажде           1.200,00 

- Удружења грађана  
демобилисаних бораца  
АРБиХ Горажде               2.000,00 

- Удружење  
”Свјетлост Дрине”             840,00 

- Удружење Ветерана рата,  
ЗБ, ПЛ                                           840,00 

 

Одобрана средства обезбиједи-
ти из Буџета Министарства за борачка 
питања Босанско–подрињског кантона 
Горажде, економски код 614300 – Теку-
ћи трансфери непрофитним органи-
зацијама – Помоћ у раду основних 
борачких удружења. 
 

Члан 2. 
 

Средства из члана 1. ове Одлуке 
исплаћују се у складу са утврђеним мј-
есечним  ануитетима. 

За реализацију ове Одлуке зад-
ужује се Министарство за финансије 
Босанско-подрињског кантона Гораж-
де, а средства уплатити на жирорачу-
не организација: 
 

- СРВИ “Синови Дрине” Горажде:    
      1990540005249733 – ШПАРКАСЕ 

- Организација ПШиПБ Босанско–
подрињског кантона Горажде:  
      1990540005249539  - ШПАРКАСЕ 

- Савез ДНРП “Златни љиљани”: 
      1990540005884792  - ШПАРКАСЕ    

- Удружење грађана демобилисаних 
бораца АБИХ:  
         1610300004930021  - Раифаизен        

- Удружење “Свјетлост Дрине”  
      1990540006546332  - ШПАРКАСЕ 

- Удружење Ветрана рата, ЗБ,ПЛ  
                      1011400055939189  - ПБС  
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Члан 3. 
 

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

Број:03-14-1786/16               П Р Е М И Ј Е Р 
16.11.2016.године              Емир Оковић,с.р. 
     Г о р а ж д е    
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На основу члана 23. Закона о 
Влади Босанско–подрињског кантона 
Горажде (“Службене новине Босанско 
–подрињског кантона Горажде” број: 
8/15) и Закона о извршењу Буџета 
(“Службене новине Босанско–подри-
њског кантона Горажде” број: 3/16), 
Влада Босанско–подрињског кантона 
Горажде, на наставку 82. редовне сјед-
нице, одржаном дана 16.11.2016. годи-
не, д о н о с и:    
 
 

О Д Л У К У 
о одобравању новчаних средстава  
за Пројекат побољшања статуса 
борачких популација за мјесец 

септембар 2016 .године 
 

Члан 1. 
 

Одобравају се новчана средства 
у износу од 3.500,00 КМ на име суфи-
нансирања трошкова заједничког Пр-
ојекта побољшања статуса борачких 
популација  у 2016. години  за  мјесец 
септембар 2016.године. 
 

Члан 2. 
 

Одобрена средства обезбиједи- 
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ти из Буџета Министарства за борачка 
питања Босанско-подрињског кантона 
Горажде, економски код 614300 – Теку-
ћи трансфери непрофитним органи-
зацијама - Пројекти удружења бора-
чких популација. 
 

Члан 3. 
 

За реализацију ове Одлуке заду-
жује се Министарство за финансије 
Босанско-подрињског кантона Гораж-
де, а средства уплатити носиоцу Про-
јекта - Савезу РВИ “Синови Дрине” Го-
ражде, на број жирорачуна: 1990540005 
249733, отвореног копд ШПАРКАСЕ 
банке Горажде. 
 

Члан 4. 
 

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

Број:03-14-1787/16               П Р Е М И Ј Е Р 
16.11.2016.године              Емир Оковић,с.р. 
     Г о р а ж д е 
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На основу члана 23. Закона о 
Влади Босанско-подрињског кантона 
Горажде („Службене новине Босанско-
подрињског кантона Горажде”, број: 
8/15), а у вези са Законом о извршењу 
Буџета Босанско-подрињског кантона 
Горажде за 2016. годину („Службене 
новине Босанско-подрињског кантона 
Горажде“, број: 3/16), Влада Босанко-
подрињског кантона Горажде, на нас-
тавку 82. редовне сједнице, одржаном 
дана 10.11.2016. године,  д о н о с и:  

 



Број 15 – страна 2928 
 
 

О Д Л У К У 
о давању сагласности  на Програм  
о измјенама и допунама Програма 

утрошка средстава из Буџета 
Министарства за образовање, младе, 

науку, културу и спорт са економског 
кода 614 100 (КАН 004) - Текући 
трансфер за високо школство  

за 2016. годину 
 

Члан 1. 
 

 Овом се Одлуком даје сагласно-
ст на Програм о измјенама и допунама 
Програма утрошка средстава из Буџе-
та Министарства за образовање, мла-
де, науку, културу и спорт са економ-
ског кода 614 100 (КАН 004) - Текући 
трансфер за високо школство за 2016. 
годину. 
 

Члан 2. 
 

Програм о измјенама и допуна-
ма Програма из тачке 1. ове Одлуке са-
ставни је дио Одлуке. 
  

Члан 3. 
 

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

Број:03-14-1748/16               П Р Е М И Ј Е Р 
10.11.2016.године              Емир Оковић,с.р. 
     Г о р а ж д е 

.............................. 
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П р о г р а м  
о измјенама и допунама Програма 

утрошка средстава из Буџета 
Министарства за образовање, младе, 

науку, културу и спорт са економског 
кода  614 100 (КАН 004) – Текући 

трансфер за високо школство  
за 2016. годину 

28. новембар/студени 2016. 
 
 
I.   ИЗМЈЕНЕ И ДОПУНЕ 
 

У Програму утрошка средстава 
из Буџета Министарства за образова-
ње, младе, науку, културу и спорт са 
економског кода  614 100 (КАН 004) – 
Текући трансфер за високо школство 
за 2016. годину број: 10-14-1203-1/16 од 
22.04.2016. године врше се сљедеће из-
мјене и допуне: 
 

У дијелу ПОДАЦИ О ПРОГРА-
МУ, став Укупна вриједност Програ-
ма: износ од „117.000,00 КМ“ замјењује 
се износом од „149.000,00 КМ“. 
 

У дијелу 3. ОПШТИ И ПОСЕ-
БНИ ЦИЉЕВИ ПРОГРАМА, Општи 
циљ Програма, износ од „117.000,00 
КМ“ замјењује се износом од 
„149.000,00 КМ“. 
 

У дијелу 4. ПОТРЕБНА СРЕД-
СТВА ЗА ПРОВОЂЕЊЕ ПРОГРАМА 
износ од „117.000,00 КМ“ замјењује се 
износом од „149.000,00 КМ“ 
 

У дијелу 5. КРИТЕРИЈ ЗА 
РАСПОДЈЕЛУ СРЕДСТАВА, у тачки 
5.1. Корисници средстава након рије-
чи „Уговора“ додати „те студенти III 
године студија за студенстки смјештај 
у Студентском дому у Мостару“. У та-

чки 5.2 Начин аплицирања, на крају 
текста додати „За студијску 2016/17. 
годину, укупна вриједност Уговора је 
65.884,50 КМ, за извођење наставе те 
уговорена вриједност за студентски 
смјештај у износ 22.160,00 КМ. 

У тачки 5.3 Процедуре одобра-
вања  на крају текста додати „Износ за 
студентски смјештај и двије рате за 
студијску 2016/17. годину платиће се 
из Буџета за 2016. годину.“ 
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У дијелу 6. КОРИСНИЦИ СРЕ-

ДСТАВА на крају текста додати „као и 
студенти III године студија за студент-
ски смјештај у Студентском дому у 
Мостару“. 
  
 
II.   ОСТАЛЕ ОДРЕДБЕ 
 

Остале одредбе Програма утро-
шка финансијских средстава из Буџета 
Министарства за образовање, младе, 
науку, културу и спорт, економски код 
614 100 (КАН 004) – Текући трансфер 
за високо школство за 2016. годину не 
мијењају се и остају на снази. 
 

Влада Босанско-подрињског ка-
нтона Горажде, на наставку 82. редове 
сједнице одржаном 10.11.2016. године, 
својом Одлуком број 03-14-1748/16 од 
10.11.2016. године, дала је сагласност 
на Програм о измјенама и допунама 
Програма утрошка средстава из Буџе-
та Министарства за образовање, мла-
де, науку, културу и спорт са економ-
ског кода 614 100 (КАН 004) – Текући 
трансфер за високо школство за 2016. 
годину, а што је у складу са Законом о 
извршењу Буџета Босанско-подрињск-
ог кантона Горажде за 2016. годину 
(„Службене новине Босанско-подрињ-
ског кантона Горажде“ број:3/16). 
 

Број:10-14- 1203-4/16      М И Н И С Т А Р 
10.11.2016.године                Дамир Жуга,с.р. 
     Г о р а ж д е 
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На основу члана 23. Закона о 
Влади Босанско–подрињског кантона 
Горажде (“Службене новине Босанско 
–подрињског кантона Горажде”, број: 
8/15), Влада Босанско-подрињског ка- 
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нтона Горажде, на наставку 82. редов-
не сједнице, одржаном дана 16.11.2016. 
године, д о н о с и: 
 
 

О Д Л У К У 
о одобравању службеног путовања  

у иностранство – Беч (Аустрија) 
 

Члан 1. 
 

Одобрава се службено путова-
ње у иностранство - Беч (Аустрија), на 
студијско путовање „Средње стручно 
образовање: квалитет сарадње између 
школа и привреде на примјеру Ауст-
рије”, министру за образовање, младе, 
науку, културу и спорт, Жуга Дамиру, 
и возачу Сијерчић Амеру. 
 

Службено путовање ће се обав-
ити у периоду од 23. до 26. новембра 
2016. године, а  користиће се службено 
возило Владе Босанско–подрињског 
кантона Горажде. 
 

Члан 2. 
 

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

Број:03-49-1783/16               П Р Е М И Ј Е Р 
16.11.2016.године              Емир Оковић,с.р. 
     Г о р а ж д е  
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На основу члана 23. Закона о 
Влади Босанско-подрињског кантона 
Горажде (“Службене новине Босанско-
подрињског кантона Горажде”, број: 
8/15), а у складу са Програмом утрош- 
ка средстава Министарства за образо- 
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вање, науку, културу и спорт са еконо-
мског кода 614 100 (КАН 002) – Текући 
трансфер за културу за 2016.годину 
број:10-14-1374-1/16 од 05.05.2016 годи-
не, Влада Босанско-подрињског канто-
на Горажде, на наставку 82. редовне сј-
еднице, одржаном дана 16.11.2016. год-
ине, д о н о с и:  
 
 

О Д Л У К У 
о одобравању новчаних средстава 

Удружењу музичара „Бехар“ 
 

Члан 1. 
 

 Одобравају се новчана средства 
Удружењу музичара „Бехар“ у  износу 
од 400,00 КМ, на име одласка и учешћа 
на X Међународној смотри фолклора, 
народних игара и плесова, који се одр-
жава 19.11.2016. године у организацији 
Бошњачке заједнице културе „Препо-
род“ Дубровник, Р. Хрватска.  
 

Члан 2. 
 

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

Новчана средства дозначити 
на жирорачун 1990540040111630, отво-
рен код Шпаркасе  банке д.д. Сараје-
во филијала Горажде, ИД број: 42450 
57660004. 
 

Члан 3. 
 

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

 
Члан 4. 

 

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

Број:03-14-1776/16                П Р Е М И Ј Е Р  
16.11.2016.године              Емир Оковић,с.р. 
     Г о р а ж д е 
 

960 
 

На основу  члана 23. Закона о 
Влади Босанско-подрињског кантона 
Горажде („Службене новине Босанско-
подрињског кантона Горажде“ број: 
8/15), Влада Босанско-подрињског ка-
нтона Горажде, на наставку 82. редов-
не сједнице, одржаном дана 16.11.2016. 
године, д о н о с и: 
 
 

Р Ј Е Ш Е Њ Е 
о именовању Организационог 

одбора за обиљежавање 25.новембра 
- Дана државности БиХ 

 
Члан 1. 

 
Именује се Организациони одб-

ор за обиљежавање 25.новембра - Дана 
државности БиХ у сљедећем саставу: 
 

1. Емир Оковић, предсједник 
2. Дамир Жуга, члан 
3. Шемсо Муслић, члан 
4. Емир Сијерчић, члан 
5. Мухамед Рамовић, члан 
6. Асим Зец, члан 
7. Зијад Куновац, члан 
8. Аида Обућа, члан 
9. Ремзија еф.Питић, члан 
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10. Анка Ћуровац, члан 
11. Мурат Фејзић, члан 
12. Јасмина Чоходар, члан 
 

Члан 2. 
 

Задатак Организационог одбо-
ра из члана 1. овог Рјешења је да при-
преми приједлог Програма и Финан-
сијског плана обиљежавања 25.новем-
бра - Дана државности БиХ и достави 
га Влади Босанско-подрињског канто-
на на усвајање.  
 

Члан 3. 
 

Рјешење ступа на снагу даном 
доношења и исто ће да се објави у „Сл-
ужбеним новинама Босанско-подрињ-
ског кантона Горажде“. 
           

Број:03-05-1781/16               П Р Е М И Ј Е Р 
16.11.2016.године              Емир Оковић,с.р. 
     Г о р а ж д е 
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На основу члана 23. Закона о 
Влади Босанско–подрињског кантона 
Горажде („Службене новине Босанско 
–подрињског кантона Горажде“, број: 
8/15), Влада Босанско-подрињског ка-
нтона Горажде, на наставку 82. редов-
не сједнице, одржаном дана 16.11.2016. 
године,  д о н о с и: 
 
 

О Д Л У К У 
о давању сагласности  

Дирекцији робних резерви  
да изврши набавку  65 тона дрвене 

пелети по цијени 269,10 КМ/т  
у вриједности 17.491,50 КМ 

 

Члан 1. 
 

            Даје се сагласност Дирекцији 
робних резерви Босанско-подрињског 
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кантона Горажде да изврши набавку 
65 тона дрвене пелети по цијени 269,10 

КМ/т у вриједности 17.491,50 КМ од 
одабраног добављача „FL WOOD“ д.о.о 

Фоча у складу са одредбама  Оквирн-
ог споразума број: 03-14-341-3/13 од 
04.05.2016. године. 
            Дирекција робних резерви це 
закључити појединачни уговор за нав-
едену количину дрвене пелети из ста-
ва 1. овог члана, а у складу са  одредба-
ма  Оквирног споразума број:03-14-341-
3/13 од 04.05.2016.године. 
 

Члан 2. 
 

           За реализацију ове Одлуке зад-
ужују се Дирекција робних резерви и  
Министарство за финансије Босанско–
подрињског кантона Горажде, а сред-
ства су обезбијеђена у Буџету Дирек-
ције робних резерви Босанско-подри-
њског кантона Горажде за 2016. годину 
и одобреном оперативном плану за                   
новембар  2016.године, економски код 
613200 – издаци за енергију. 
 

Члан 3. 
 

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

Број:03-14-1784/16               П Р Е М И Ј Е Р 
16.11.2016.године              Емир Оковић,с.р. 
     Г о р а ж д е 
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На основу члана 23. Закона о  
Влади Босанско-подрињског кантона  
Горажде („Службене новине Босанско-
подрињског кантона Горажде“ број: 
8/15), Влада Босанско-подрињског ка- 
нтона Горажде, на наставку 82. редов-
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не сједнице, одржаном дана 16.11.2016. 
године, д о н о с и: 
 
 

О Д Л У К У 
о давању сагласности  

за набавку опреме 
 

Члан 1. 
 
 Даје се сагласност Служби за 
односе са јавношћу Босанско-подрињ-
ског кантона Горажде да изврши наба-
вку сљедеће опреме: 

 
          1. РАЧУНАР BUSINES                               КОМ     1     650,00 КМ      
  Intel 4170 Processor 
              GIGABYTE MB GA-H81M-DS2 3.0 
              Corsair 4GB DDR3 1600MHz 
              HDD 500GB SATA3 32 MB 
              LG DVD RW Internal Black 24x 
              Спире кућиште 1603 
              Спире 500W ПСУ 
 
          2. Монитор 22“ LCD FULL HD                      КОМ     1       219,00 КМ  
___________________________________________________________________________ 
                                                                   Укупно КМ са ПДВ :                       869,00КМ 
 
 

Члан 2. 
 
 За реализацију ове Одлуке зад-
ужује се Министарство за финансије 
Босанско-подрињског кантона Гораж-
де, а средства су обезбијеђена у буџету 
Службе за односе са јавношћу Босанс-
ко-подрињског кантона Горажде на 
економском коду 821 300 – Набавка 
опреме. 
 

Члан 3. 
 

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

Број:03-14-1782/16              П Р Е М И Ј Е Р 
16.11.2016.године              Емир Оковић,с.р. 
     Г о р а ж д е      
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На основу члана 23. Закона о 
Влади Босанско-подрињског кантона 
Горажде („Службене новине Босанско-
подрињског кантона Горажде“ број: 
8/15), Влада Босанско-подрињског ка-
нтона Горажде, на наставку 82. редов-
не сједнице, одржаном дана 16.11.2016. 
године, д о н о с и: 
 
 

О Д Л У К У 
о давању сагласности  

за плаћање рачуна 
 

Члан 1. 
  
 Овом се Одлуком даје сагласно-
ст за плаћање рачуна за нотарске услу-
ге у вези са давањем сагласности за на-
доградњу пословних просторија у ул. 
Маршала Тита број 13 у Горажду (згра- 
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да Завода за запошљавање), како слиједи: 
 

- Рачун број: 232/2016   
                         у износу од 494,91 КМ 

- Рачун број: 1164/2016   
                         у износу од     4,68 КМ 

- Рачун број: 1165/2016  
                         у износу од     4,68 КМ 

- Рачун број: 1166/2016   
                         у изноус од     4,68 КМ 

- Рачун број: 1167/2016  
                         у износу од     4,68 КМ 

- Рачун број: 1168/2016  
                         у износу од     4,68 КМ 

 

 Средства уплатити на жиро-
рачун број: 1610300006350004, отворен 
код Раифаизен банке д.д. Сарајево, 
на име нотар Кемал Ђулиман. 
 

Члан 2. 
 

 За реализацију ове Одлуке зад-
ужује се Министарство за финансије 
Босанско-подрињског кантона Гораж-
де, а средства су обезбијеђена у Буџету 
Владе Босанско-подрињског кантона 
Горажде на економском коду 613 900  
– Уговорене услуге и друге посебне 
услуге. 
 

Члан 3. 
 

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

Број:03-14-1805/16               П Р Е М И Ј Е Р 
16.11.2016.године              Емир Оковић,с.р. 
     Г о р а ж д е    
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На основу члана 23. Закона о 
Влади Босанско-подрињског кантона 
Горажде („Службене новине Босанско- 
подрињског кантона Горажде“ број: 
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8/15), Влада Босанско-подрињског ка-
нтона Горажде, на наставку 82. редов-
не сједнице, одржаном дана 16.11.2016. 
године, д о н о с и: 
 
 

О Д Л У К У 
о сагласности за учешће у пројекту 

“Енергетска ефикасност у БиХ”  
за Федерацију БиХ и одабир објекта 

за укључење у пројекат 
 

Члан 1. 
 

 Влада Босанско-подрињског ка-
нтона Горажде сагласна је са учешћем 
у пројекту “Енергетска ефикасност у 
БиХ” за Федерацију БиХ и одабир об-
јеката за укључење у пројекат и за ис-
ти кандидује сљедећи објекат са листе: 
  

- Редни број: 4 – Средња техничка 
школа “Хасиб Хаџовић” Горажде са 
процијењеном вриједношћу 
244.720,00 КМ. 

 

Члан 2. 
 

 Задужују се Министарство за 
образовање, младе, науку, културу и 
спорт и Министарство за урбанизам, 
просторно уређење и заштиту околи-
не Босанско-подрињског кантона Гор-
ажде да ову Одлуку доставе Имплеме-
нтационој јединици пројекта. 
 

Члан 3. 
 

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

Број:03-14-1801/16               П Р Е М И Ј Е Р 
16.11.2016.године              Емир Оковић,с.р. 
     Г о р а ж д е   
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Министарство за правосуђе, уп-
раву и радне односе Босанско-подри-
њског кантона Горажде,  рјешавајући  
по захтјеву  УДРУЖЕЊА  ЗА ЕКОЛО-
ГИЈУ И РЕКРЕАЦИЈУ „ВЕДРИНА”, а 
основу  члана 29.  Закона о удружењи-
ма и фондацијама („Службене новине 
Федерације Босне и Херцеговине”, бр-
ој: 45/02),  д о н о с и: 

 
 

Р Ј Е Ш Е Њ Е 
 
1. Уписује се у Регистар удружења, 

који се води код Министарства за 
правосуђе, управу и радне односе 
Босанско-подрињског кантона Гор-
ажде, УДРУЖЕЊЕ ЗА ЕКОЛОГИ-
ЈУ И РЕКРЕАЦИЈУ „ВЕДРИНА”. 

 
Скраћени назив Удружења је: 
„Ведрина”. 

 
2. Сједиште Удружења је у Горажду, 

улица Ферида Диздаревића бр.3.  
 
3. Упис је извршен под регистарским 

бројем Р-I-9/2016 у прву књигу Рег-
истра, дана 27.10.2016. године. 

 
4. УДРУЖЕЊЕ  ЗА ЕКОЛОГИЈУ И 

РЕКРЕАЦИЈУ „ВЕДРИНА” је доб-
ровољно, невладино, ванстраначко 
удружење са сљедећим програмск-
им циљевима, дјелатностима и за-
дацима: 

 

 Дјеловање и рад у правцу еко-
лошке ревитализације Босанс-
ко–подрињског кантона Гора-
жде и изградње капацитета 
домаћих институција,  удруж-
ења и привредних субјеката у  
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складу с међународним еколо-
шким стандардима; 

 Залагање за подизање и разви-
јање еколошке свијсти и зала-
гање за заштиту животне сре-
дине; 

 Организација различитих ре-
креативних активности у при-
роди; 

 Изградња и одржавање изле-
тишта и излетничких кампо-
ва; 

 Толеранција; 

 Борба против свих видова дис-
криминације у контексту ост-
варивања еколошких права; 

 Демократија и друштвени ра-
звој; 

 Подршка иницијативама које 
воде ка еколошком и друшт-
веном развоју заједнице; 

 Друштвена кохезија, интегра-
ција и друштвено укључива-
ње свих грађана Босанско–под-
рињског кантона Горажде; 

 Подизање нивоа знања грађа-
на Босанско-подрињског кант-
она Горажде о еколошким пи-
тањима заједнице; 

 Подизање нивоа знања грађа-
на Босанско–подрињског кан-
тона о обновљивим изворима 
енергије; 

 Промовисање сарадње између 
сва три сектора друштва: јавне 
управе, пословног сектора и 
непрофитног сектора на јача-
њу еколошке свијести; 

 Промовисање сарадње између 
локалних власти и организа-
ција цивилног друштва с ци-
љем пружања подршке еколо-
шкој ревитализацији заједни-
ца у Босанско–подрињксом ка-
нтону Горажде, с посебним ос- 
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вртом на поштивање еколош-
ких прописа и пројеката из об-
ласти екологије, туризма и ен-
ергетске ефикасности; 

 Промовисање еколошких ста-
ндарда и предпоставки које ће 
побољшати статус Босне и Хе-
рцеговине у процесу европск-
их интеграција; 

 Организовање кампања јавног 
заступања кроз пројекте савје-
товања грађана о еколошким 
стандардима и правима; 

 Креирање и координација пр-
ојеката који афирмишу знање 
из области екологије и оспосо-
бљености организација и поје-
динаца у тој области; 

 Анимирање грађана да учеств-
ују у еколошком животу Боса-
нско–подрињског кантона, на-
рочито у оквиру своје заједни-
це; 

 Фокусирање рада на програ-
ме, иницијативе и кампање с 
циљем промовисања принци-
па одрживог развоја и здраве 
околине; 

 Интернационализација 
проблема којима се Удружење 
бави, нарочито сарадња са сро-
дним НВО у свијету. 

 
5. Лица овлаштена за заступање и пр-

едстављање Удружења  су: 
 

Муамер Хреља - предсједник  
Удружења 

Мурис Лапо  -  подпредсједник 
Удружења 

 
6. УДРУЖЕЊЕ ЗА ЕКОЛОГИЈУ И 

РЕКРЕАЦИЈУ „ВЕДРИНА”   дјелује 
на подручју  Босанско–подрињског 
кантона Горажде  и  даном уписа  
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код овог Министарства стиче својс-
тво правног лица, чији  надзор над 
радом врши надлежни кантонални 
орган у чије подручје спада праће-
ње стања у области на коју се одно-
си дјелатност Удружења. 

 
7. Удружење је обавезно пријавити 

овом  Министарству  сваку измјену 
аката на основу којих је регистро-
вано, у року од 30 дана након изв-
ршене измјене. 

 
О б р а з л о ж е њ е 

 
УДРУЖЕЊЕ ЗА ЕКОЛОГИЈУ И 

РЕКРЕАЦИЈУ „ВЕДРИНА” поднијело 
је Министарству за правосуђе, управу 
и радне односе  Босанско-подрињског 
кантона Горажде захтјев за упис у Ре-
гистар удружења, који се води код ов-
ог Министарства.   

Уз захтјев је приложена докуме-
нтација прописана чланом 28. Закона 
о удружењима и фондацијама („Служ-
бене новине Федерације Босне и Хер-
цеговине,” број: 45/02”), и то: Одлука о 
оснивању Удружења, Статут Удруже-
ња (2x), Одлука о именовању лица ов-
лаштених за заступање и представља-
ње Удружења, Списак чланова органа 
управљања и Записник са оснивачке 
сједнице Скупштине Удружења. 

Увидом у приложену докумен-
тацију УДРУЖЕЊА ЗА ЕКОЛОГИЈУ 
И РЕКРЕАЦИЈУ „ВЕДРИНА”, Минис-
тарство за правосуђе, управу и радне 
односе Босанско-подрињског кантона 
Горажде је оцијенило да су испуњени 
услови за упис у Регистар Удружења,  
стога је, сходно одговарајућим одред-
бама Закона о удружењима  и фондац-
ијама („Службене новине Федерације 
Босне и Херцеговине” број: 45/02), од- 
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лучено као у диспозитиву овог Рјеше-
ња. 
 

Ово је Рјешење коначно у уп-
равном  поступку и против истог  се 
може покренути управни спор тужб-
ом код Кантоналног суда у Горажду у 
року од 30 дана од дана достављања 
Рјешења. Тужба се подноси у два ис-
товјетна примјерка и уз исту се при-
лаже ово Рјешење у оригиналу или 
препису. 
 

Административна такса у изно-
су од 2,00 КМ и 50,00 КМ  уплаћена је 
по Тарифном броју 1. и 83. Закона о 
административним таксама („Службе-
не новине Босанско–подрињског кан-
тона Горажде”, број:12/13 и 12/15) и 
доказ о њеној уплати налази се у спису 
предмета. 

Накнада за упис у Регистар уд-
ружења у износу од 200,00 КМ уплаће-
на је на одговарајући рачун у складу 
са Рјешењем број:05-14-120/14 од 12.03. 
2014. године и доказ о  уплати налази 
се у спису предмета. 
 

Број:УП-1:05-05-64/16     М И Н И С Т А Р 
27.10.2016.године         Радмила Јанковић,с.р. 

      Г о р а ж д е 
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Министарство за правосуђе, уп-
раву и радне односе Босанско-подри-
њског кантона Горажде, рјешавајући  
по захтјеву УДРУЖЕЊА  РУКОМЕТН-
ИХ ВЕТЕРАНА „РАДНИЧКИ – ГОРА-
ЖДЕ 1957“ ГОРАЖДЕ, а основу  члана 
29. Закона о удружењима и фондаци-
јама („Службене новине Федерације 
Босне и Херцеговине“, број: 45/02),      
д о н о с и: 
 

Број 15 – страна 2947 
 

 
Р Ј Е Ш Е Њ Е 

 
1. Уписује се у Регистар удружења, 

који се води код Министарства за 
правосуђе, управу и радне односе 
Босанско-подрињског кантона Го-
ражде, УДРУЖЕЊЕ РУКОМЕТН-
ИХ ВЕТЕРАНА „РАДНИЧКИ – 
ГОРАЖДЕ 1957“ ГОРАЖДЕ. 

 
Скраћени назив удружења је: УРВ 
„Раднички – Горажде 1957“ Гора-
жде. 

 
2. Сједиште Удружења је у Горажду, 

улица Заима Имамовића  бр. 44.  
 
3. Упис је извршен под регистарским 

бројем Р-I-11/2016 у прву књигу Ре-
гистра, дана 22.11.2016. године. 

 
4. УДРУЖЕЊЕ РУКОМЕТНИХ ВЕ-

ТЕРАНА „РАДНИЧКИ – ГОРАЖ-
ДЕ 1957“ ГОРАЖДЕ је добровољ-
но, невладино, ванстраначко удру-
жење са сљедећим програмским 
циљевима, дјелатностима и зада-
цима: 

 

 Очување рукометне традици-
је на подручју Босанско–под-
рињског кантона Горажде; 

 Подстицање и унапређење ру-
кометног спорта на нивоу Бос-
анско–подрињског кантона Го-
ражде те сарадња са рукометн-
им клубовима са нивоа опш-
тине Горажде, Босанско–подр-
ињског кантона Горажде, Фе-
дерације Босне и Херцеговине 
и државе Босне и Херцегови-
не; 

 Представљање и афирмација 
позитивних вриједности руко- 
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метног спорта општине Гора-
жде, Босанско–подрињског ка-
нтона Горажде, Федерације 
Босне и Херцеговине и државе 
Босне и Херцеговине; 

 Дружење и размјена рукомет-
них искустава; 

 Организовање спортских так-
мичења и спортских манифес-
тација рукометних ветерана; 

 Изнајмљивање опреме и обје-
ката; 

 Послови информисања; 

 Научно-истраживачки рад; 

 Савјетодавне и стручне услу-
ге. 

 
5. Лица овлаштена за заступање и 

представљање Удружења  су: 
 
Есад Хурић  - предсједник  Управног 

одбора Удружења 
Џевад Мартиновић   -  

подпредсједник Управног одбора 
Удружења 

 
6. УДРУЖЕЊЕ РУКОМЕТНИХ ВЕТЕ-

РАНА „РАДНИЧКИ – ГОРАЖДЕ 
1957“ ГОРАЖДЕ дјелује на подру-
чју  Босанско–подрињског кантона 
Горажде и даном уписа код овог 
Министарства стиче својство прав-
ног лица, чији надзор над радом 
врши надлежни кантонални орган 
у чије подручје спада праћење ста-
ња у области на коју се односи дје-
латност Удружења. 

 
7. Удружење је обавезно у року од 30 

дана након извршене измјене при-
јавити овом Министарству сваку 
измјену аката на основу којих је ре-
гистровано. 

 

28. новембар/студени 2016. 
 
 

О б р а з л о ж е њ е 
 

УДРУЖЕЊЕ  РУКОМЕТНИХ  
ВЕТЕРАНА „РАДНИЧКИ – ГОРАЖДЕ 
1957“ ГОРАЖДЕ поднијело је Минис-
тарству за правосуђе, управу и радне 
односе  Босанско-подрињског кантона 
Горажде захтјев за упис у Регистар уд-
ружења, који се води код овог Минис-
тарства.   

Уз захтјев је приложена докуме-
нтација прописана чланом 28. Закона 
о удружењима и фондацијама („Служ-
бене новине Федерације Босне и Хер-
цеговине,“ број: 45/02), и то: Одлука о 
оснивању Удружења, Статут Удруже-
ња (2x), Одлука о именовању лица ов-
лаштених за заступање и представља-
ње Удружења, списак чланова органа 
управљања, Одобрење Општине  Гор-
ажде број:02-05-2-3934/16 од 07.11.2016. 
године и Записник са оснивачке сјед-
нице Скупштине Удружења. 

Увидом у приложену докумен-
тацију УДРУЖЕЊА РУКОМЕТНИХ 
ВЕТЕРАНА „РАДНИЧКИ – ГОРАЖДЕ 
1957“ ГОРАЖДЕ, Министарство за пр-
авосуђе, управу и радне односе Боса-
нско-подрињског кантона Горажде је 
оцијенило да су испуњени услови за 
упис у Регистар Удружења,  стога је, 
сходно одговарајућим одредбама Зако-
на о удружењима и фондацијама („Сл-
ужбене новине Федерације Босне и Хе-
рцеговине“ број: 45/02), одлучено као 
у диспозитиву овог Рјешења. 
  

Ово је Рјешење коначно у уп-
равном  поступку и против истог  се 
може покренути управни спор тужб-
ом код Кантоналног суда у Горажду у 
року од 30 дана од дана достављања 
Рјешења. Тужба се подноси у два ис- 
 



28. новембар/студени 2016. 
 
 
товјетна примјерка и уз исту се при-
лаже ово Рјешење у оригиналу или 
препису. 
 
 

Административна такса у изно-
су од 2,00 КМ и 50,00 КМ  уплаћена је 
по Тарифном броју 1. и 83. Закона о 
административним таксама („Службе-
не новине Босанско–подрињског ка-
нтона Горажде“, број:12/13 и 12/15) и 
доказ о њеној уплати налази се у спису 
предмета. 
 

Накнада за упис у Регистар уд-
ружења у износу од  200,00  КМ упла-
ћена је на одговарајући рачун у складу 
са Рјешењем број: 05-14-120/14 од 
12.03.2014. године и доказ о  уплати на-
лази се у спису предмета. 
 

Број:УП-1:05-05-71/16    М И Н И С Т А Р  
22.11.2016.године     Радмила Јанковић,с.р. 
     Г о р а ж д е 
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Министарство за правосуђе, уп-
раву и радне односе Босанско-подри-
њског кантона Горажде,  рјешавајући  
по захтјеву  УДРУЖЕЊА  БОДИБИЛ-
ДИНГ И ФИТНЕС КЛУБ (теретана сн-
ага мишића) „MUSCLE POWER GYM“, 
а основу  члана 29.  Закона о удружењ-
има и фондацијама („Службене нови-
не Федерације Босне и Херцеговине“, 
број: 45/02),  д о н о с и: 

 
 

Р Ј Е Ш Е Њ Е 
 
1. Уписује се у Регистар удружења, 

који се води код Министарства за 
правосуђе, управу и радне односе 
Босанско-подрињског кантона Гор- 
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ажде, УДРУЖЕЊЕ БОДИБИЛДИ-
НГ И ФИТНЕС КЛУБ (теретана 
снага мишића) „MUSCLE POWER 
GYM“. 

 
Скраћени назив удружења је: 
БиФК „GYM“. 

 
2. Сједиште Удружења је у Горажду, 

улица Ибра Челика  бр.38.  
 
3. Упис је извршен под регистарским 

бројем Р-I-10/2016 у прву књигу Ре-
гистра, дана 22.11.2016. године. 

 
4. УДРУЖЕЊЕ БОДИБИЛДИНГ И 

ФИТНЕС КЛУБ (теретана снага 
мишића) „MUSCLE POWER GYM“ је 
добровољно, невладино, ванстра-
начко удружење са сљедећим  про-
грамским циљевима, дјелатности-
ма и задацима: 

 

 Остваривање врхунских и спо-
ртских резултата; 

 Изграђивање спортисте као 
врхунског такмичара и његове 
личности у духу захтјева вре-
мена у којем живимо; 

 Оспособљавање стручног кад-
ра за рад са спортистима; 

 Рад са јуниорским, кадетским  
и сениорским  селекцијама на 
начин окупљања већег броја 
заинтересованих за бављење 
спортом; 

 Представљање и афирмација 
општине Горажде, Кантона, 
ФБиХ и државе Босне и Хер-
цеговине на домаћим, односно 
међународним такмичењима; 

 Обучавање; 

 Планирање и вођење физичк-
ог вјежбања; 

 Организовање спортских при- 
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према и такмичења; 

 Послови стручног оспособља-
вања, усавршавања и информ-
исања; 

 Научно-истраживачки рад; 

 Савјетодавне и стручне услу-
ге. 

 
5. Лица овлаштена за заступање и пр-

едстављање Удружења  су: 
 

Ахмед Човчић  - предсједник  
Управног одбора Удружења 

Ермин Имамовић   -  подпредсједник 
Управног одбора Удружења 

 
6. УДРУЖЕЊЕ БОДИБИЛДИНГ И 

ФИТНЕС КЛУБ (теретана снага 
мишића) „MUSCLE POWER GYM“   
дјелује на подручју Босанско–под-
рињског кантона Горажде и  даном 
уписа код овог Министарства сти-
че својство правног лица, чији  над-
зор над радом врши надлежни кан-
тонални орган у чије подручје спа-
да праћење стања у области на коју 
се односи дјелатност Удружења. 

 
7. Удружење је обавезно пријавити 

овом  Министарству  сваку измјену 
акта на основу којих је регистрова-
но, у року од 30 дана након извр-
шене измјене. 

 
О б р а з л о ж е њ е 

 
УДРУЖЕЊЕ БОДИБИЛДИНГ 

И ФИТНЕС КЛУБ (теретана снага ми-
шића) „MUSCLE POWER GYM“ под-
нијело је Министарству за правосуђе, 
управу и радне односе Босанско-под-
рињског кантона Горажде захтјев за 
упис у Регистар удружења, који се во-
ди код овог Министарства.   

Уз захтјев је приложена докуме- 

28. новембар/студени 2016. 
 

 
нтација прописана чланом 28. Закона 
о удружењима и фондацијама („Служ-
бене новине Федерације Босне и Хер-
цеговине“ број: 45/02), и то: Одлука о 
оснивању Удружења, Статут Удруже-
ња (2x), Одлука о именовању лица ов-
лаштених за заступање и представља-
ње Удружења, списак чланова органа 
управљања и Записник са оснивачке 
сједнице Скупштине Удружења. 

Увидом у приложену докумен-
тацију УДРУЖЕЊА БОДИБИЛДИНГ 
И ФИТНЕС КЛУБ (теретана снага ми-
шића) „MUSCLE POWER GYM“,  Мин-
истарство за правосуђе, управу и рад-
не односе Босанско-подрињског кант-
она Горажде је оцијенило да су испу-
њени услови за упис у Регистар Удру-
жења,  стога је, сходно одговарајућим 
одредбама Закона о удружењима и 
фондацијама („Службене новине Фе-
дерације Босне и Херцеговине“ број: 
45/02), одлучено као у диспозитиву 
овог Рјешења. 
 

Ово је Рјешење коначно у уп-
равном  поступку и против истог  се 
може покренути управни спор туж-
бом код Кантоналног суда у Горажду 
у року од 30 дана од дана достављања 
Рјешења. Тужба се подноси у два ис-
товјетна примјерка и уз исту се при-
лаже ово Рјешење у оригиналу или 
препису. 
 

Административна такса у изно-
су од 2,00 КМ и 50,00 КМ  уплаћена је 
по Тарифном броју 1. и 83. Закона о 
административним таксама („Службе-
не новине Босанско–подрињског кант-
она Горажде“, број:12/13 и 12/15) и до-
каз о њеној уплати налази се у спису 
предмета. 

 

Накнада за упис у Регистар уд- 



28. новембар/студени 2016. 
 
 
ружења у износу од 200,00 КМ упла-
ћена је на одговарајући рачун у складу 
са Рјешењем број:05-14-120/14 од 12.03. 
2014. године и доказ о уплати налази 
се у спису предмета. 
 

Број:УП-1:05-05-72/16    М И Н И С Т А Р 
22.11.2016.године     Радмила Јанковић,с.р. 
     Г о р а ж д е 
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На основу члана 24. Статута 
Општине Пале (“Службене новине Бо-
санско-подрињског кантона Горажде”, 
број:19/07 и 11/08) и члана 34. Послов-
ника Општинског вијећа Општине Па-
ле (“Службене новине Босанско-под-
рињског кантона Горажде”, број:4/08), 
Општинско вијеће Општине Пале, на  
конституирајућој сједници, одржаној 
дана 24.11. 2016. Године, д о н о с и: 
 
 

О Д Л У К У 
о образовању Комисије за избор и 

именовање, представке и притужбе 
 

Члан 1. 
 

У Комисију за избор и имено-
вање, представке и притужбе именују 
се: 
 

1. Сиповић Екрем, предсједник, 
2. Салиспахић Амела, члан,  
3. Ћутук Мирнес, члан. 
 

Члан 2. 
 

 Ова Одлука ступа на снагу дан-
ом усвајања, а накнадно ће бити објав-
љена у „Службеним новинама Босанс-
ко-подрињског кантона Горажде“. 
 

Број:02-02-1-84/16      ПРЕДСЈЕДАВАЈУЋИ  
24.11.2016.године      ПШТИНСКОГ ВИЈЕЋА 
     Пале-Прача              Алмин Ћутук,с.р.   
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 На основу члана 24. Статута 
Општине Пале (“Службене новине Бо-
санско-подрињског кантона Горажде”, 
број: 19/07, 11/08 и 6/13) и члана 19. 
Пословника Општинског вијећа Опш-
тине Пале (“Службене новине Босанс-
ко-подрињског кантона Горажде”, бр-
ој: 4/08), Општинско вијеће Општине 
Пале, на конституирајућој сједници, 
одржаној дана 24.11.2016.г., д о н о с и: 
 
 

Р Ј Е Ш Е Њ Е 
о избору предсједавајућег 

Општинског вијећа Општине Пале 
 
 
1. За предсједавајућег Општинског 

вијећа Општине Пале изабран је  
АЛМИН ЋУТУК. 

 
 
2. Ово Рјешење  ступа на снагу даном 

усвајања, а накнадно ће бити обја-
вљено у „Службеним новинама Бо-
санско-подрињског кантона Гораж-
де“. 

 

Број:02-02-1-85/16    ПРЕДСЈЕДАВАЈУЋИ  
24.11.2016.године   ОПШТИНСКОГ ВИЈЕЋА 

      Пале-Прача          Алмин Ћутук,с.р.  

 

971             
 

 На основу члана 24. Статута 
Општине Пале (“Службене новине Бо-
санско-подрињског кантона Горажде”, 
број: 19/07, 11/08 и 6/13) и члана 19. 
Пословника Општинског вијећа Опш-
тине Пале (“Службене новине Босанс-
ко-подрињског кантона Горажде”, бр-
ој: 4/08), Општинско вијеће Општине 
Пале, на конституирајућој сједници, 
одржаној дана 24.11.2016.г., д о н о с и: 
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Р Ј Е Ш Е Њ Е 
о избору замјеника предсједавајућег 
Општинског вијећа Општине Пале 

 
 
1. За замјеника предсједавајућег  Оп-

штинског вијећа Општине Пале из-
абран је ВАХИД СИПОВИЋ. 

 
2. Ово Рјешење  ступа на снагу даном 

усвајања, а накнадно ће бити обја-
вљено у „Службеним новинама Бо-
санско-подрињског кантона Гораж-
де“. 

 

Број:02-02-1-86/16    ПРЕДСЈЕДАВАЈУЋИ  
24.11.2016.године   ОПШТИНСКОГ ВИЈЕЋА 

     Пале-Прача             Алмин Ћутук,с.р.  
 

972                                                                                                                                                                                                                                                         
             

На основу члана 5. став 2. Прав-
илника о утврђивању и начину вође-
ња регистра буџетских корисника у 
Федерацији БиХ („Службене новине Ф 
БиХ“ бр 30/14) и члана 2. Одлуке о ус-
постави Регистра буџетских корисни-
ка Општине Фоча („Службене новине 
Босанско-подрињског кантона Гораж-
де“ број: 4/15), помоћник начелника у 
Служби за привреду, комуналне пос-
лове, друштвене дјелатности, општу 
управу и финансије доноси: 
 
 

Р Е Г И С Т А Р 
буџетских корисника Општине Фоча 

за 2017.годину 
 

Члан 1. 
 

Регистар буџетских корисника 
Општине Фоча за 2017.годину чине 
сљедећи буџетски корисници: 
 

28. новембар/студени 2016. 
 
 

РБК број 01 

Назив Општина Фоча 

Адреса 
корисника 

Омладинска б.б. Фоча 

ИД број 4245026510004 

 
Члан 2. 

 
Подаци из регистра који се не 

објављују јавни су и доступни у Служ-
би за привреду, комуналне послове, 
друштвене дјелатности, општу управу 
и финансије. 
 

Члан 3. 
 

Статус буџетског корисника ко-
ји се утврди након објаве овог Регист-
ра, објавиће се сљедеће године. 
 

Члан 4. 
 

Регистар буџтских корисника 
Општине Фоча за 2017.годину објави-
ти у „Службеним новинама Босанско-
подрињског кантона Горажде“. 
 

Број:03-4-14-1187/16       ПОМОЋНИК  
24.11.2016.године           НАЧЕЛНИКА 
У с т и к о л и н а    Служби за финансије 
                                       Нихад Хаџиахметовић,с.р. 
 

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