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VLADA HERCEGBOSANSKE
ŽUPANIJE
Na temelju članka 19. i 20. stavak 2. Zakona o
Vladi Hercegbosanske županije ("Narodne novine
Hercegbosanske županije", broj 2/96), a u svezi sa
člankom 68. Zakona o šumama ("Narodne novine
Hercegbosanske županije", broj 4/98,13/98 i
15/99) Vlada Hercegbosanske županije, na sjednici održanoj 8. svibnja 2003. godine donijela je
ODLUKU
o raspredu financijskih sredstava prikupljenih
po osnovi šumskog doprinosa
Članak 1.
Financijska sredstva u iznosu od 15.000 KM
(petnaesttisućakonvertibilnihmaraka) prikupljena
po osnovi šumskog doprinosa raspoređuju se po
općinama na području Hercegbosanske županije i
to u sljedećim iznosima:
-

Općina Drvar
10.000 KM,
Općina Bosansko Grahovo 5.000 KM.
Članak 2.

Transfer sredstava iz prethodnog članka izvršit
će Ministarstvo financija Hercegbosanske županije nakon što općine dostave program utroška pripadajućih sredstava.
Članak 3.
Općine su dužne raspoređena financijska sredstva trošiti namjenski, u skladu s odredbama Zakona o šumama.
Članak 4.
Ova Odluka stupa na snagu danom donošenje,
a objavit će se u "Narodnim novinama Hercegbosanske županije".
Bosna i Hercegovina
Federacija Bosne i Hercegovine
Hercegbosanska županija
VLADA
Broj: 01-02-45/03
Livno, 08. svibnja 2003. godine

***
Na temelju članka 19. i 20. Zakona o Vladi
Hercegbosanske županije ("Narodne novine Hercegbosanske županije", broj 2/96), Vlada Hercegbosanske županije na sjednici održanoj 8. svibnja
2003. godine, donosi
ODLUKU
o odobravanju financijskih sredstava za sanaciju i uklanjanje divljih deponija otpada na
području Hercegbosanske županije
I.
Odobravaju se financijska sredstva u iznosu
od
96.500,00
KM
(devedesetšesttisućapetstokonvertibilnihmaraka)
za sanaciju i uklanjanje divljih deponija na području Hercegbosanske županije:
-

Livno
Tomislavgrad
Kupres
Glamoč
B. Grahovo
Drvar

32.000,00 KM
21.500,00 KM
12.000,00 KM
12.000,00 KM
7.000,00 KM
12.000,00 KM
II.

Sredstva iz točke I. ove odluke planirana su u
Proračuna Hercegbosanske županije za 2003. godinu, a transferirat će se prema financijskim mogućnostima Proračuna Hercegbosanske županije.
III.
Za realizaciju ove Odluke zadužuje se Ministarstvo financija i Ministarstvo graditeljstva, obnove, prostornog uređenja i zaštite okoliša.
IV.
Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja,
a objavit će se u "Narodnim novinama Hercegbosanske županije".
Bosna i Hercegovina
Federacija Bosne i Hercegovine
Hercegbosanska županija
VLADA
Broj: 01-02-47/03
Livno, 08. svibnja 2003. godine
Predsjednik Vlade
Stipo Pelivan

Predsjednik Vlade
Stipo Pelivan

***
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Na temelju članka 33. stavak 2. Zakona o privatizaciji poduzeća ("Službene novine Federacije
BiH", broj 27/97, 8/99 i 32/00) te članka 19. i 20.
stavak 2. Zakona o Vladi Hercegbosanske županije ("Narodne novine Hercegbosanske županije",
broj 2/96), Vlada Hercegbosanske županije na
sjednici održanoj 08. svibnja 2003. godine, donijela je
ODLUKU
o transferu dijela financijskih sredstava prikupljenih u procesu privatizacije Fondu mirovinskog i invalidskog osiguranja
I.
Dio financijskih sredstava (20%) u iznosu od
106.600,00 KM prikupljenih u procesu privatizacije poduzeća DIP "Kupres" i "Adria-ski" iz Kupresa, TTK "Međugorje" iz Glamoča i Tvornice
kablova "Kapis" iz Tomislavgrada, transferirat će
se za sanaciju i osiguranje osnovnog kapitala u
Fondu mirovinskog i invalidskog osiguranja Mostar.
II.

sjednici održanoj 8. svibnja 2003. godine, donijela
je
ODLUKU
o transferu dijela financijskih sredstava prikupljenih u procesu privatizacije općinama u
Hercegbosanskoj županiji
I.
Dio financijskih sredstava (70%) u iznosu od
209.617,00 KM prikupljenih u procesu privatizacije poduzeća s područja Hercegbosanske županije transferirat će se matičnim općinama kako slijedi
-

Općini Glamoč
Općini Drvar
Općini Tomislavgrad
Općini Kupres

56.600,00 KM,
13.965,00 KM,
94.252,00 KM,
44.800,00 KM.

II.
Sredstva iz prethodne točke su namjenska i
općine će ih koristiti po posebnim programima
koje će dostaviti resornom ministarstvu u Vladi
Hercegbosanske županije (u daljnjem tekstu: resorno ministarstvo).

Za realizaciju ove Odluke zadužuje se županijsko Ministarstvo financija.

III.

III.

Transfer sredstava izvršit će Ministarstvo financija nakon što resorno ministarstvo odobri
program utroška.

Ova Odluka stupa na snagu danom donošenje,
a objavit će se u "Narodnim novinama Hercegbosanske županije".
Bosna i Hercegovina
Federacija Bosne i Hercegovine
Hercegbosanska županija
VLADA
Broj: 01-02-46/03
Livno, 08. svibnja 2003. godine

IV.
Resorno ministarstvo koje je odobrilo program utroška sredstava, vršit će nadzor nad trošenjem sredstava iz točke I. sukladno odobrenim
programima.
V.

Predsjednik Vlade
Stipo Pelivan
***
Na temelju članka 33. stavak 2. Zakona o privatizaciji poduzeća ("Službene novine Federacije
BiH", broj 27/97, 8/99 i 32/00) te članka 19. i 20.
stavak 2. Zakona o Vladi Hercegbosanske županije ("Narodne novine Hercegbosanske županije",
broj 2/96), Vlada Hercegbosanske županije na

Ova Odluka stupa na snagu danom donošenje,
a objavit će se u "Narodnim novinama Hercegbosanske županije".
Bosna i Hercegovina
Federacija Bosne i Hercegovine
Hercegbosanska županija
VLADA
Broj: 01-02-52/03
Livno, 08. svibnja 2003. godine
Predsjednik Vlade
Stipo Pelivan
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***
Na temelju članka 19. stavak 1. i članka 20.
stavak 2. Zakona o Vladi Hercegbosanske županije ("Narodne novine Hercegbosanske županije",
broj 2/96), Vlada Hercegbosanske županije na
sjednici održanoj 21. svibnja 2003. godine, donosi
ODLUKU
o davanju suglasnosti na Plan utroška sredstava prikupljenih po osnovi naknade za ceste
I.

Ukupna sredstva prikupljena na osnovi naknade iz članka l. ove Odluke uplaćuju se na Proračun Hercegbosanske županije, a raspoređuje se u
sljedećem omjeru:
-

60 % ukupno naplaćenih sredstava, pripada Proračunu Hercegbosanske županije,
40 % ukupno naplaćenih sredstava pripada
proračunu Općinskog vijeća, s područja
općine gdje je eksploatirana sirovina.
Članak 3.

Daje se suglasnost na Plan utroška sredstava
prikupljenih po osnovi naknade za ceste za 2003.
godinu (broj: 05-30-60/03 od 16. svibnja 2003.
godine)

Primjenu i kontrolu provođenja odredbi ove
Odluke vršiti će Ministarstvo financija u Vladi
Hercegbosanske županije, i isto se obvezuje da
svaka tri mjeseca izvijesti Vladu o prikupljenim
sredstvima.

II.

Članak 4.

Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja,
a objavit će se u "Narodnim novinama Hercegbosanske županije".

Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja,
a objavit će se u "Narodnim novinama Hercegbosanske županije ".
Bosna i Hercegovina
Federacija Bosne i Hercegovine
Hercegbosanska županija
VLADA
Broj: 01-02-62/03
Livno, 21. svibnja 2003. godine

Bosna i Hercegovina
Federacija Bosne i Hercegovine
Hercegbosanska županija
VLADA
Broj: 01-02-61/03
Livno, 21. svibnja 2003. godine

Predsjednik Vlade
Stipo Pelivan

Predsjednik Vlade
Stipo Pelivan
***
Na temelju članka 19. i 20. stavak 2. Zakona o
Vladi Hercegbosanske županije ("Narodne novine
Hercegbosanske županije", broj 2/96) i temeljem
članka 10. stavak 2. Zakona o rudarstvu Hercegbosanske županije ("Narodne novine HBŽ br.
12/01) Vlada Hercegbosanske županije na sjednici
održanoj dana 21. svibnja 2003. donijela je
ODLUKU
o raspodjeli naknada ostvarenih prodajom mineralnih sirovina
Članak 1.
Ovom Odlukom utvrđuje se raspodjela naknade ostvarene prodajom mineralne sirovine pri eksploataciji, koju su dužna plaćati gospodarska
društva ili obrtnici sukladno Zakonu o rudarstvu.
Članak 2.

***
Na temelju članka 24. stavak 5. Zakona o riznici u Federaciji BiH ("Službene novine Federacije Bosne i Hercegovine", broj 58/02), te članka
19. stavak l. i članka 20. stavak 2. Zakona o Vladi
Hercegbosanske županije ("Narodne novine Hercegbosanske županije", broj 2/96), Vlada Hercegbosanske županije, na sjednici održanoj 08. svibnja 2003. godine, donijela je
ODLUKU
o načinu i postupku odabira depozitne banke i
banaka za obavljanje platnih transakcija Proračuna HBŽ
I.
Odabir depozitne banke i banaka za obavljanje
platnih transakcija Proračuna HBŽ izvršit će Vlada HBŽ.
II.
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Odabir iz prethodne točke izvršit će se na temelju provedenog javnog natječaja.
III.
Za provođenje postupka javnog natječaja i izbora banaka po javnom natječaju Vlada će imenovati Povjerenstvo za provedbu javnog natječaja.
Zadaci Povjerenstva utvrdit će se Rješenjem o
imenovanju Povjerenstva, koje će donijeti Vlada
Hercegbosanske županije.
Odabir depozitne banke i banaka za obavljanje
platnih transakcija izvršit će se žurno, a najkasnije
do 15. lipnja 2003. godine.
V.
Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja,
a objavit će se u "Narodnim novinama Hercegbosanske županije".
Bosna i Hercegovina
Federacija Bosne i Hercegovine
Hercegbosanska županija
VLADA
Broj: 01-02-50/03
Livno, 08. svibnja 2003. godine

Bosna i Hercegovina
Federacija Bosne i Hercegovine
Hercegbosanska županija
VLADA
Broj: 01-02-58/03
Livno, 15. svibnja 2003. godine

***

***
Na temelju članka 19. stavak l. i članka 20.
stavak 3. Zakona o Vladi Hercegbosanske županije ("Narodne novine Hercegbosanske županije",
broj 2/96), te točke III. Odluke o načinu i postupku odabira depozitne banke i banaka za obavljanje
platnih transakcija Proračuna Hercegbosanske
županije broj 01-02-50/03 od 08. svibnja 2003.
godine, Vlada Hercegbosanske županije, na sjednici održanoj 15. svibnja 2003. godine, donosi
RJEŠENJE
o imenovanju Povjerenstva za provedbu javnog natječaja
I.
U Povjerenstvo za provedbu javnog natječaja
za odabir depozitne banke i banaka za obavljanje
platnih transakcija Proračuna HBŽ (u daljnjem
tekstu: Povjerenstvo), imenuju se:

II.

Ovo Rješenje stupa na snagu danom donošenja, a objavit će se u "Narodnim novinama Hercegbosanske županije".

Predsjednik Vlade
Stipo Pelivan

Predsjednik Vlade
Stipo Pelivan

Mara Sučić, predsjednik;
Darko Božić, član;
Mira Vujeva, član.

Listu banaka iz prethodne točke Povjerenstvo
će dostaviti Vladi, nakon čega će Vlada izvršiti
odabir depozitne banke i banaka za obavljanje
platnih transakcija proračuna HBŽ.
IV.

IV.

1.
2.
3.

Zadatak Povjerenstva je raspisati natječaj, te
po okončanju natječaja utvrditi listu banaka koje
ispunjavaju uvjete prema raspisanom natječaju.
III.

Na temelju članka 19. stavak l. i članka 20.
stavak 3. Zakona o Vladi Hercegbosanske županije ("Narodne novine Hercegbosanske županije",
broj 2/96), Vlada Hercegbosanske županije, na
sjednici održanoj 08. svibnja 2003. godine, donijela je
RJEŠENJE
o razrješenju tajnika Vlade HBŽ
I.
Borjana Krišto, dipl. iur iz Livna, razrješuje se
dužnosti tajnika Vlade HBŽ zbog odlaska na novu
dužnosti.
II.
Ovo Rješenje stupa na snagu danom donošenja, primjenjivat će se od 14. veljače 2003. godine, a objavit će se u "Narodnim novinama Hercegbosanske županije".
Bosna i Hercegovina
Federacija Bosne i Hercegovine
Hercegbosanska županija
VLADA
Broj: 01-02-53/03
Livno, 08. svibnja 2003. godine
Predsjednik Vlade
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Stipo Pelivan
***
Na temelju članka 19. stavak l. i članka 20.
stavak 3. Zakona o Vladi Hercegbosanske županije ("Narodne novine Hercegbosanske županije",
broj 2/96), Vlada Hercegbosanske županije, na
sjednici održanoj 08. svibnja 2003. godine, donijela je
RJEŠENJE
o razrješenju predstojnika Službe za informiranje
I.
Zoran Semren, iz Livna, razrješuje se dužnosti
predstojnika Službe za informiranje zbog odlaska
na novu dužnosti.
II.
Ovo Rješenje stupa na snagu danom donošenja, a objavit će se u "Narodnim novinama Hercegbosanske županije".
Bosna i Hercegovina
Federacija Bosne i Hercegovine
Hercegbosanska županija
VLADA
Broj: 01-02-49/03
Livno, 08. svibnja 2003. godine

II.
Vlada Hercegbosanske županije će pokrenuti
proceduru imenovanja tajnika Vlade HBŽ, sukladno odredbama Zakona o ministarskim, vladinim i
dr. imenovanjima u F BiH.
III.
Ovo Rješenje stupa na snagu danom donošenja, a objavit će se u "Narodnim novinama Hercegbosanske županije".
Bosna i Hercegovina
Federacija Bosne i Hercegovine
Hercegbosanska županija
VLADA
Broj: 01-02-48/03
Livno, 08. svibnja 2003. godine
Predsjednik Vlade
Stipo Pelivan
***

Predsjednik Vlade
Stipo Pelivan
***
Na temelju članka 19. stavak l. i članka 20.
stavak 3. Zakona o Vladi Hercegbosanske županije ("Narodne novine Hercegbosanske županije",
broj 2/96), a u svezi s člankom 11. Zakona o ministarskim, vladinim i drugim imenovanjima Federacije Bosne i Hercegovine ("Službene novine
Federacije Bosne i Hercegovine", broj 12/03),
Vlada Hercegbosanske županije na sjednici održanoj 08. svibnja 2003. godine, donijela je
RJEŠENJE
o imenovanju vršitelja dužnosti tajnika Vlade
HBŽ
I.

Za vršitelja dužnosti tajnika Vlade Hercegbosanske županije imenuje se Zoran Semren, iz Livna.

Na temelju članka 19. stavak l. i članka 20.
stavak 3. Zakona o Vladi Hercegbosanske županije ("Narodne novine Hercegbosanske županije",
broj 2/96), Vlada HBŽ na sjednici održanoj 15.
svibnja 2003. godine, donijeta je
RJEŠENJE
o imenovanju vršitelja dužnosti pomoćnika
ministra pravosuđa i uprave
I.
Darko Božić, dipl. iur. iz Livna, imenuje se
vršiteljem dužnosti pomoćnika ministra za pravosuđe u županijskom Ministarstvu pravosuđa i uprave.
II.
Vlada HBŽ će pokrenuti proceduru imenovanja pomoćnika u županijskom Ministarstvu pravosuđa i uprave u skladu s odredbama Zakona o ministarskim, vladinim i dr. imenovanjima Federacije Bosne i Hercegovine ("Službene novine Federacije Basne i Hercegovine, broj 12/03).
III.
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Ovo Rješenje stupa na snagu danom donošenja, a objavit će se u "Narodnim novinama Hercegbosanske županije".
Bosna i Hercegovina
Federacija Bosne i Hercegovine
Hercegbosanska županija
Ministarstvo znanosti, prosvjete,
kulture i športa
Broj: 06-102-166/03
Livno, 28. svibnja 2003. godine

Bosna i Hercegovina
Federacija Bosne i Hercegovine
Hercegbosanska županija
VLADA
Broj: 01-02-59/03
Livno, 15. svibnja 2003. godine
Predsjednik Vlade
Stipo Pelivan

Ministar
Marin Ivić

***

***

MINISTARSTVO ZNANOSTI, PROSVJETE,
KULTURE I ŠPORTA

ŽUPANIJSKI SUD U LIVNU

Na temelju članka 13. stavak 2. Pravilnika o
unutarnjem ustrojstvu i načinu rada Ministarstva
znanosti, prosvjete, kulture i športa HBŽ, ministar
znanosti, prosvjete, kulture i športa donosi

Na temelju članka 76. Zakona o sudovima
HBŽ ("Narodne novine HBŽ br. 1/97) i članka 2. i
4. Pravilnika o uvjetima za obavljanje poslova
vještačenja u Hercegbosanskoj županiji, dana 13.
05. 2003. godine, donio je sljedeće:

ODLUKU
o stavljanju izvan snage Pravilnika o polaganju
stručnih ispita profesora, stručnih suradnika,
odgojitelja i suradnika u nastavi srednjih škola
i domova učenika, te učitelja i stručnih suradnika u osnovnoj školi
I.
Stavlja se izvan snage Pravilnik o polaganju
stručnih ispita profesora, stručnih suradnika, odgojitelja i suradnika u nastavi srednjih škola i domova učenika, te učitelja i stručnih suradnika u
osnovnoj školi broj 06-36-46/02. od 18. ožujka
2002. godine ("Narodne novine Hercegbosanske
županije", broj 4/02).
II.
Na snazi ostaje Pravilnik o polaganju stručnih
ispita profesora, stručnih suradnika, odgojitelja i
suradnika u nastavi srednjih škola i domova učenika, te učitelja i stručnih suradnika u osnovnoj
školi broj 06-1-22-71/01. od 26. ožujka 2001. godine ("Narodne novine Hercegbosanske županije",
broj 4/01).
III.
Odluka stupa na snagu danom objavljivanja u
"Narodnim novinama Hercegbosanske županije".

RJEŠENJE
Članak 1.
Dobrača Ilijas specijalist sudske medicine iz
Sarajeva, postavlja se za stalnog sudskog vještaka
medicinske struke za područje Županijskog suda u
Livnu.
Članak 2.
Rješenje stupa na snagu danom donošenja, a
objavit će se u "Narodnim novinama Hercegbosanske županije".
Bosna i Hercegovina
Federacija Bosne i Hercegovine
Hercegbosanska županija
Županijski sud u Livnu
Broj: SU-54/03
Livno, 13. svibnja 2003. godine
Predsjednik Suda
Andrija Kolak
***
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OBAVIJEST
PRETPLATNICIMA
POZIVAMO VAS DA SE PRETPLATITE NA "NARODNE
NOVINE HERCEGBOSANSKE ŽUPANIJE"
PRETPLATA NA SLUŽBENO GLASILO ZA 2003. GODINU
IZNOSI 150 KM
INFORMACIJE NA ADRESI:
Stručne službe vlade
Hercegbosanske županije,
Stjepana II. Kotromanića bb, 34101 Livno
ILI NA TELEFON:
034/200-035

NARODNE NOVINE HERCEGBOSANSKE ŽUPANIJE
SLU@BENO GLASILO
Uređuje: Zoran Semren, vršitelj dužnosti tajnika Vlade Hercegbosanske županije, Livno,
Ulica Stjepana II Kotromanića bb, 80101 LIVNO; telefon 034/200-035,
Izdavač: Stručne službe Vlade Hercegbosanske županije, Livno.
Ulica Stjepana II Kotromanića bb.
List izlazi prema potrebi.
Tisak: “LIST” - Livno.
Naklada: 300 primjeraka.
Reklamacije za neprimljene brojeve primaju se u roku od 15 dana od dana
izlaska lista iz tiska.
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