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VLADA HERCEGBOSANSKE ŽUPANIJE
Na temelju članka 19. i 20. Zakona o Vladi
Hercegbosanske županije ("Narodne novine Hercegbosanske županije", broj: 2/96), Vlada Hercegbosanske županije na sjednici održanoj 11.
lipnja 2007. godine donosi
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o izmjenama Uredbe o Uredu za žalbe javnosti
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Ova Uredba 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: 01-02-95-1/07
Livno 11. lipnja 2007. godine
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Predsjednik Vlade
Nediljko Rimac v.r.
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Na temelju članka 19. i članka 20. stavak 2.
Zakona o Vladi Hercegbosanske županije ("Narodne novine Hercegbosanske županije", broj 2/96),
razmatrajući Mišljenje Ministarstva pravosuđa i
uprave, broj 04-01-02-118/07 od 18. lipnja 2007.
godine, V1ada Hercegbosanske županije na sjednici održanoj 21. lipnja 2007. godine, donijela je
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I.

***
Na temelju članka 19. i 20. stavak 2. Zakona o
V1adi Hercegbosanske županije ("Narodne novine
Hercegbosanske županije", broj 2/96), V1ada
Hercegbosanske županije na sjednici održanoj
dana 11. lipnja 2007. godine, donijela je

Stavlja se izvan snage Odluka o davanju suglasnosti na Pravilnik o unutarnjem ustrojstvu i
načinu rada Službe za odnose s javnošću, broj 0102-67/07 od 10. svibnja 2007. godine.

ODLUKU
o odobravanju raspisivanja natječaja za direktora Uprave za geodetske i imovinsko-pravne
poslove

ODLUKU
o stavljanju izvan snage Odluke o davanju suglasnosti na Pravilnik o unutarnjem ustrojstvu i
načinu rada Službe za odnose s javnošću

II.
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: 01-02-67-2/07
Livno 21. lipnja 2007. godine
Predsjednik Vlade
Nediljko Rimac v.r.
***
Na temelju članka 19. i članka 20. stavak 2.
Zakona o Vladi Hercegbosanske županije ("Narodne novine Hercegbosanske županije", broj 2/96),
Vlada Hercegbosanske županije na sjednici održanoj 21. lipnja 2007. godine, donijela je
ODLUKU
o odobravanju raspisivanja natječaja za rukovoditelja Službe za odnose s javnošću

I.
Odobrava se raspisivanje natječaja za direktora Uprave za geodetske i imovinskopravne poslove.
II.
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: 01-02-98-1/07
Livno 11. lipnja 2007. godine
Predsjednik Vlade
Nediljko Rimac v.r.
***

II.

Na temelju članka 19. i članka 20. stavak 2.
Zakona o Vladi Hercegbosanske županije ("Narodne novine Hercegbosanske županije", broj 2/96),
i točke VII. Odluke vršenju popisa i imenovanju
povjerenstava za popis ("Narodne novine Hercegbosanske županije", broj 12/06), Vlada Hercegbosanske županije na sjednici održanoj 11.lipnja
2007. godine, donijela je

Ova Odluka stupa na snagu narednog dana od
dana objave u "Narodnim novinama Hercegbosanske županije".

ODLUKU
o usvajanju Konsolidiranog izvješća o popisu
sa stanjem na dan 31. prosinca 2006. godine

I.
Odobrava se raspisivanje natječaja za rukovoditelja Službe za odnose s javnošću Vlade Hercegbosanske županije.

Bosna i Hercegovina
Federacija Bosne i Hercegovine
Hercegbosanska županija
VLADA
Broj: 01-02-115-1/07
Livno 21. lipnja 2007. godine
Predsjednik Vlade
Nediljko Rimac v.r.

I.
Usvaja se Konsolidirano izvješće o popisu
stalnih sredstava, sitnog inventara, novčanih
sredstava, obveza i potraživanja korisnika Proračuna Hercegbosanske županije sa stanjem na dan
31. prosinca 2006. godine, koje je pripremilo Središnje Vladino povjerenstvo za popis.
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II.
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: 01-02-106-1/07
Livno 11. lipnja 2007. godine
Predsjednik Vlade
Nediljko Rimac v.r.
***
Na temelju članka 19. i 20. stavak 2. Zakona o
Vladi Hercegbosanske županije ("Narodne novine
Hercegbosanske županije", broj 2/96) i članka 74.
i 77. Zakona o proračunima u Federaciji Bosne i
Hercegovine ("Službene novine Federacije Bosne
i Hercegovine, broj 19/06), Vlada Hercegbosanske županije na sjednici održanoj dana 11. lipnja
2007. godine, donijela je
ODLUKU
o prihvaćanju Izvješća o izvršenju Plana proračuna Hercegbosanske županije za 2006. godinu
I.
Prihvaća se Izvješće o izvršenju Plana proračuna Hercegbosanske županije za 2006. godinu
broj 03-04-14-141/07 od 14. svibnja 2007. godine,
kojeg je pripremilo Ministarstvo financija.
II.
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: 01-02-97-1/07
Livno 11. lipnja 2007. godine
Predsjednik Vlade
Nediljko Rimac v.r.
***
Na temelju članka 19. i članka 20. stavak 2.
Zakona o Vladi Hercegbosanske županije ("Narodne novine Hercegbosanske županije", broj 2/96),
i članka 34. Zakona o izvršavanju Proračuna Hercegbosanske županije za 2007. godinu ("Narodne

novine Hercegbosanske županije", broj 2/07),
Vlada Hercegbosanske županije na sjednici održanoj 21. lipnja 2007. godine, donijela je
ODLUKU
o davanju suglasnosti na Pravilnik o jednokratnoj novčanoj pomoći braniteljima i članovima
njihovih obitelji
I.
Daje se suglasnost na Pravilnik o jednokratnoj
novčanoj pomoći braniteljima i članovima njihovih obitelji, koji je donijela Uprava za pitanja branitelja i stradalnika Domovinskog rata HVO-a
Hercegbosanske županije, broj 10-01-02-3.6/07
od 21. lipnja 2007. godine.
II.
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: 01-02-116-1/07
Livno 21. lipnja 2007. godine
Predsjednik Vlade
Nediljko Rimac v.r.
***
Na temelju članka 19. i članka 20. stavak 2.
Zakona o Vladi Hercegbosanske županije ("Narodne novine Hercegbosanske županije", broj 2/96),
i članka 34. Zakona o izvršavanju Proračuna Hercegbosanske županije za 2007. godinu ("Narodne
novine Hercegbosanske županije", broj 2/07),
Vlada Hercegbosanske županije na sjednici održanoj 21. lipnja 2007. godine, donijela je
ODLUKU
o davanju suglasnosti na Pravilnik o kriterijima i postupku ostvarivanja prava u slučaju
smrti
I.
Daje se suglasnost na Pravilnik o kriterijima i
postupku ostvarivanja prava u slučaju smrti, koji
je donijela Uprava za pitanja branitelja i stradalnika Domovinskog rata HVO-a Hercegbosanske
županije, broj 10-01-02-4.6/07 od 21. lipnja 2007.
godine.
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f) rang natjecanja i ostvareni rezultati.

II.
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: 01-02-117-1/07
Livno 21. lipnja 2007. godine

III.
Sredstva iz točke II. bit će utrošena na način:
1. OPĆI DIO
1.
2.
3.

Predsjednik Vlade
Nediljko Rimac v.r.
***
Na temelju članka 19. i 20. Zakona o Vladi
HBŽ ("Narodne novine HBŽ", broj 2/96.), i članka 30. Zakona o izvršenju Proračuna HBŽ za
2007. godinu ("Narodne novine HBŽ", broj 2/07),
na prijedlog Ministarstva znanosti, prosvjete, kulture i športa, Vlada HBŽ na sjednici održanoj 11.
lipnja 2007. godine donosi
ODLUKU
o usvajanju Programa utroška sredstava s kriterijima raspodjele sredstava tekućih transfera
utvrđenih Proračunom HBŽ za 2007. godinu
Ministarstvu znanosti, prosvjete, kulture i
športa za period od I. - VI. mjeseca 2007. godine
I.
Usvaja se Program utroška sredstava s kriterijima raspodjele sredstava tekućih transfera utvrđenih Proračunom HBŽ za 2007. godinu u Ministarstvu znanosti, prosvjete, kulture i športa u razdjelu 614100.

18.5000,00
10.000,00
3.000,00
31.500,00

2. POSEBNI DIO
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.

Ski klub "Livno" Livno
Karting klub "Livno" Livno
ŽKK klub "Livno" Livno
Aero klub "Livno" Livno
Fudbalska škola Drvar
NK "Seljak" Vidoši
RK "Livno" Livno
NK "Kamešnica" Podhum
KK "Livno" Livno
NK "Troglav" Livno
NK "Junak" Srđevići
MNK "Seljak" Livno
Taekwando klub "Magone" Livno
Planinarsko društvo "Drvar" Drvar
Šahovski klub "Drvar" Drvar
UKUPNO:

1.000,00 KM
500,00 KM
2.000,00 KM
1.000,00 KM
500,00 KM
1.000,00 KM
1.000,00 KM
1.500,00 KM
2.000,00 KM
3.000,00 KM
1.000,00 KM
1.000,00 KM
2.000,00 KM
500,00 KM
500,00 KM
18.500,00 KM

IV.
Transfer za kulturu
Kriteriji za raspodjelu sredstava ovog transfera
su:
1. Dostavljanje osnovne dokumentacije:
a) registraciji
institucije,
odnosno
organizacije
b) identifikacijski broj
c) financijski plan predloženog programa i
projekta
d) plan i program rada u 2007. godini
e) broj članova i ostvareni rezultati

II.
Transfer za šport
Kriteriji za raspodjelu sredstava ovog transfera
su:
1. Dostavljanje osnovne dokumentacije:
a) registraciji institucije, odnosno organizacije
b) identifikacijski broj
c) financijski plan predloženog programa i
projekta
d) plan i program rada kluba - društva u 2007.
godini
e) broj selekcija, broj članova kluba - društva
i broj stručnog kadra

Potpora športskim manifestacijama u
HBŽ
Športska natjecanja osnovnih i srednjih
škola
Potpora za natjecanje invalidnih osoba
HBŽ
UKUPNO:

V.
OPĆI DIO
1.

Potpora kulturnim manifestacijama
UKUPNO:

POSEBNI DIO
1.

Franjevački muzej i galerija Gorica

37.500,00KM
37.500,00KM
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2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.

Livno
"Hrvatski dom" Kupres
Plesni klub "Paganini" Livno
Narodno Sveučilište Livno
Župa "Sv. Ilije" Bosansko Grahovo
Udruga livanjskih umjetnika "Livno"
Livno
HKUD "Zlosela"Zlosela, Kupres
Matica hrvatske Livno
Turistička zajednica Livno
Radio "Studio N" Livno
HKUD "Napredak" Kupres
HKUD "Fra, Mijo Čuić" Bukovica
Tomislavgrad
HKUD "Sarajlije" Tomislavgrad
KUD "Drvar" Drvar
KUD "Kamešnica" Podhum Livno
HKUD "Dinara" Livno
BZK "Preporod" Tomislavgrad
Franjevački muzej Tomislavgrad
UKUPNO:

41.000,00 KM
750,00 KM
3.000,00 KM
750,00 KM
1.000,00 KM
1.000,00 KM
500,00 KM
2.000,00 KM
500,00 KM
500,00 KM
1.000,00 KM
1.500,00 KM
500,00 KM
1.000,00 KM
1.000,00 KM
2.500,00 KM
1.000,00 KM
18.000,00 KM
77.500,00 KM

VI.
Za svaki izdatak iz tekućeg transfera prema
Programu utroška sredstava iz točka III. i V. ove
Odluke ministrica znanosti, prosvjete, kulture i
športa donosi posebnu odluku.
VII.
Ministrica znanosti, prosvjete, kulture i športa
HBŽ sačinit će dinamiku raspodjele sredstava po
mjesecima.
VIII.
Ministarstvo znanosti, prosvjete, kulture i
športa HBŽ izvješćivat će o utrošenim sredstvima
Vladu HBŽ i Ministarstvo financija HBŽ,
sukladno zakonu.
IX.
Ova Odluka stupa na snagu danom danošenja,
a objavit će se u "Narodnim novinama
Hercegbosanske županije".
Bosna i Hercegovina
Federacija Bosne i Hercegovine
Hercegbosanska županija
VLADA
Broj: 01-02-100-1/07
Livno 11. lipnja 2007. godine
Predsjednik Vlade
Nediljko Rimac v.r.
***
Na temelju članka 19. i 20. stavak 2. Zakona o
Vladi Hercegbosanske županije (Narodne novine

Hercegbosanske županije", broj 2/96), a u svezi s
člankom 62. Zakona o šumama (Službene novine
Federacije Bosne i Hercegovine"; broj 20/02,
29/03 i 37/04), Vlada Hercegbosanske županije,
na sjednici održanoj 11. lipnja 2007. godine, donosi
ODLUKU
o rasporedu financijskih sredstava prikupljenih po osnovu šumskog doprinosa
Članak 1.
Financijska sredstva u iznosu od 83.253,00
KM (slovima: osamdesettritisućeidvjestopedesettrikonvertibilnemarke) prikupljena po osnovu šumskog doprinosa raspoređuju se po općinama na
području Hercegbosanske županije i to u slijedećim iznosima:
-Općina Kupres
1.200,00 KM
-Općina Drvar
30.553,00 KM
-Općina Glamoč
35.500,00 KM
-Općina BosanskoGrahovo 13.400,00 KM
-Općina Livno
1.600,00 KM
-Općina Tomislavgrad
1.000,00 KM
Članak 2.
Transfer sredstava iz prethodnog članka izvršit
će Ministarstvo financija Hercegbosanske županije nakon što resorno Ministarstvo da suglasnost na
program utroška sredstava dostavljenih od strane
općina.
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 donošenja,
a objavit će se u "Narodnim novinama
Hercegbosanske županije".
Bosna i Hercegovina
Federacija Bosne i Hercegovine
Hercegbosanska županija
VLADA
Broj: 01-02-16-3/07
Livno 11. lipnja 2007. godine
Predsjednik Vlade
Nediljko Rimac v.r.
***
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Na temelju članka 19. stavak 1. i članka 20.
stavak 2. Zakona o Vladi HBŽ ("Narodne novine
HBŽ" broj 2/96), a razmatrajući Zahtjev Ministarstva znanosti, prosvjete, kulture i športa broj: 0605-38-3- 487/07. od 21. svibnja 2007. godine,
Vlada Hercegbosanske županije, je na sjednici
održanoj dana 11. lipnja 2007. godine donijela
ODLUKU
o davanju suglasnosti Gimnaziji Marka Marulića iz Tomislavgrada za raspisivanje Natječaja
za odabir izvođača radova na rekonstrukciji
zgrade Škole
I.
Daje se suglasnost Gimnaziji Marka Marulića
iz Tomislavgrada za raspisivanje Natječaja za odabir izvođača radova na rekonstrukciji zgrade
Škole.
II.
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: 01-02-102-1/07
Livno 11. lipnja 2007. godine
Predsjednik Vlade
Nediljko Rimac v.r.
***
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 13. Zakona o izvršavanju Proračuna
Hercegbosanske županije za 2007. godinu ("Narodne novine HBŽ", broj 2/07), razmatrajući zahtjev Ministarstva znanosti, prosvjete, kulture i
športa, broj 06-06-2-34-18/07 od 25.5. 2007. godine, Vlada Hercegbosanske županije, na sjednici
održanoj 11. lipnja 2007. godine, donijela je
ODLUKU
o odobravanju financijskih sredstava za izmirenje doprinosa za mirovinsko invalidsko osiguranje
I.
Odobravaju se financijska sredstva u ukupnom iznosu od 5.854,51 KM osnovnim školama u
Hercegbosanskoj županiji, za uplatu obračunatih
doprinosa za MIO za razdoblje od 1. travnja 1992.
godine do 31. prosinca 1993. godine, za djelatnike

osnovnih škola Hercegbosanske županije koji su
stekli uvjete za umirovljenje prema popisu Ministarstva znanosti, prosvjete, kulture i športa.
II.
Sredstva iz točke 1. ove Odluke odobravaju se
s pozicije 6000 "Tekuća rezerva" u razdjelu 11
glava 01 potrošačka jedinica 0001, Proračuna
HBŽ za 2007. godinu u iznosu od 5.854,51 KM i
ista će biti doznačena na:
- poziciju 6111 razdjel 16 glava 02 potrošačka jedinica 0001 u iznosu od 4.516,22
KM
- poziciju 6111 razdjel 16 glava 02 potrošačka jedinica 0002 u iznosu od 671,29
KM i
- poziciju 6111 razdjel 16 glava 02 potrošačka jedinica 0004 u iznosu od 671,29
KM
III.
Za realizaciju ove Odluke zadužuje se Ministarstvo financija, Ministarstvo znanosti, prosvjete,
kulture i športa, Osnovna škola Ivan Goran Kovačić Livno, Osnovna škola Fra Lovro Karaula Livno i Osnovna škola Ivana Mažuranić Tomisalvgrad, svako u okviru svoje nadležnosti.
IV.
Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja,
a objaviti će se u "Narodnim novinama
Hercegbosanske županije".
Bosna i Hercegovina
Federacija Bosne i Hercegovine
Hercegbosanska županija
VLADA
Broj: 01-02-103-1/07
Livno 11. lipnja 2007. godine
Predsjednik Vlade
Nediljko Rimac v.r.
***
Na temelju članka 19. i članka 20. stavak 2.
Zakona o Vladi Hercegbosanske županije ("Narodne novine Hercegbosanske županije", broj 2/96),
i članka 36. Zakona o izvršavanju Proračuna Hercegbosanske županije za 2007. godinu ("Narodne
novine Hercegbosanske županije", broj 2/07), razmatrajući zahtjev Ministarstva znanosti, prosvjete, kulture i športa, broj 06-05-14-540/07 od 30.
svibnja 2007. godine, Vlada Hercegbosanske žu-
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panije na sjednici održanoj 11. lipnja 2007. godine, donijela je
ODLUKU
o odobravanju korištenja sredstava za izvođenje radova na rekonstrukciji športske dvorane
SŠ "Tin Ujević" iz Glamoča
I.
Odobravaju se korištenje sredstava u iznosu
od 33.750,00 KM iz Proračuna Hercegbosanske
županije za 2007. godinu za izvođenje radova na
rekonstrukciji športske dvorane Srednje škole
"Tin Ujević" iz Glamoča.
II.
Sredstva iz točke I. ove Odluke planirana su
na poziciji 821 600 "Rekonstrukcija i investicijsko
održavanje zgrada" kod proračunskog korisnika
16 03 0007 Srednja škola "Tin Ujević", Glamoč, u
Proračunu Hercegbosanske županije za 2007. godinu.
III.
Za realizaciju ove odluke zadužuju se Ministarstvo financija, Ministarstvo znanosti, prosvjete,
kulture i športa, svako u okviru svojih nadležnosti
i SŠ "Tin Ujević", Glamoč, svako u okviru svoje
nadležnosti.
IV.
Zadužuje se Ministarstvo znanosti, prosvjete,
kulture i športa da izvrši nadzor nad utroškom
sredstava iz točke I. ove Oduke za navedene namjene i o tome izvijesti Vladu.
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: 01-02-101-1/07
Livno 11. lipnja 2007. godine
Predsjednik Vlade
Nediljko Rimac v.r.
***

Na temelju članka 19. i 20. stavak 2. Zakona o
Vladi Hercegbosanske županije ("Narodne novine
Hercegbosanske županije", broj 2/96), i članka 13.
Zakona o izvršavanju Proračuna Hercegbosanske
županije za 2007. godinu ("Narodne novine Hercegbosanske županije", broj 2/07.), razmatrajući
zahtjev Ministarstva znanosti, prosvjete, kulture i
športa, broj 06-05-14540/07. od 30. svibnja 2007.
godine, Vlada Hercegbosanske županije, na sjednici održanoj 11. lipnja 2007. godine, donijela je
ODLUKU
o odobravanju sredstva iz Tekuće pričuve za
dovršetak radova na rekonstrukciji športske
dvorane SŠ "Tin Ujević" Glamoč
I.
Odobravaju se sredstva u iznosu od 2.000,00
KM iz Tekuće pričuve Proračuna Hercegbosanske
županije za 2007. godinu Srednjoj školi "Tin Ujević" iz Glamoča za dovršetak radova na rekonstrukciji športske dvorane.
II.
Sredstva iz točke 1. Ove Odluke u transferirati
će se iz Tekuće pričuve Proračuna Hercegbosanske županije za 2007. godinu Srednjoj školi Tin
Ujević iz Glamoča, razdjel 16, glava 03, potrošačka jedinica 0007, ekonomski kod 821 610 –
GCX001 "Investicijsko održavanje zgrada".
III.
Za realizaciju ove Odluke zadužuje se Ministarstvo financija, Ministarstvo znanosti, prosvjete,
kulture i športa i SŠ "Tin Ujević" Glamoč, svako
u okviru svoje nadležnosti.
IV.
Zadužuje se Ministarstvo znanosti, prosvjete,
kulture i športa da izvrši nadzor nad utroškom
sredstava iz točke 1. Ove Odluke za navedene
namjene i o tome izvijesti Vladu.
V.
Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja,
a objaviti će se u "Narodnim novinama
Hercegbosanske županije".
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Bosna i Hercegovina
Federacija Bosne i Hercegovine
Hercegbosanska županija
VLADA
Broj: 01-02-101-1/07
Livno 11. lipnja 2007. godine
Predsjednik Vlade
Nediljko Rimac v.r.
***
Na temelju članka 19. i članka 20. stavak 2.
Zakona o Vladi Hercegbosanske županije ("Narodne novine Hercegbosanske županije", broj 2/96),
i članka 13. Zakona o izvršavanju Proračuna Hercegbosanske županije za 2007. godinu ("Narodne
novine Hercegbosanske županije", broj 2/07), razmatrajući zahtjev Bošnjačke zajednice kulture
"Preporod" iz Livna, broj 05/07 od 15. svibnja
2007. godine, Vlada Hercegbosanske županije na
sjednici održanoj 11. lipnja 2007. godine, donijela
je
ODLUKU
o odobravanju sredstava iz Tekuće pričuve
I.
Odobravaju se sredstava u iznosu od 20.000
KM iz Tekuće pričuve Proračuna Hercegbosanske
županije za 2007. godinu Ministarstvu znanosti,
prosvjete, kulture i športa u svrhu pomoći pri obnovi zgrade Bošnjačke zajednice kulture "Preporod" iz Livna.
II.
Sredstva iz točke I. ove Odluke transferirat iz
Tekuće pričuve Proračuna Hercegbosanske županije za 2007. godinu Ministarstvu znanosti, prosvjete, kulture i športa, razdjel 16, glava 01, potrošačka jedinica 0001, ekonomski kod 614121 "Potpore za kulturu".

Bosna i Hercegovina
Federacija Bosne i Hercegovine
Hercegbosanska županija
VLADA
Broj: 01-02-99-1/07
Livno 11. lipnja 2007. godine
Predsjednik Vlade
Nediljko Rimac v.r.
***
Na temelju članka 19. i članka 20. stavak 2.
Zakona o Vladi Hercegbosanske županije ("Narodne novine Hercegbosanske županije", broj 2/96),
i članka 13. Zakona o izvršavanju Proračuna Hercegbosanske županije za 2007. godinu ("Narodne
novine Hercegbosanske županije", broj 2/07), razmatrajući zahtjev Organizacijskog odbora Proslave Prvog hrvatskog sabora i svetog Nikole Tavelića, od 30. svibnja 2007. godine, Vlada Hercegbosanske županije na sjednici održanoj 21.
lipnja 2007. godine, donijela je
ODLUKU
o odobravanju sredstava iz Tekuće pričuve
I.
Odobravaju se sredstava u iznosu od 10.000
KM iz Tekuće pričuve Proračuna Hercegbosanske
županije za 2007. godinu Ministarstvu znanosti,
prosvjete, kulture i športa u svrhu pomoći u organizaciji kulturno-duhovog programa posvećenog
Prvom hrvatskom saboru i svetom Nikoli Taveliću.
II.
Sredstva iz točke I. ove Odluke transferirat iz
Tekuće pričuve Proračuna Hercegbosanske županije za 2007. godinu Ministarstvu znanosti, prosvjete, kulture i športa, razdjel 16, glava 01, potrošačka jedinica 0001, ekonomski kod 614121 "Potpore za kulturu".

III.

III.

Za realizaciju ove odluke zadužuju se Ministarstvo financija i Ministarstvo znanosti, prosvjete, kulture i športa, svako u okviru svojih nadležnosti.

Za realizaciju ove odluke zadužuju se Ministarstvo financija i Ministarstvo znanosti, prosvjete, kulture i športa, svako u okviru svojih nadležnosti.

IV.

IV.

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".
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Bosna i Hercegovina
Federacija Bosne i Hercegovine
Hercegbosanska županija
VLADA
Broj: 01-02-114-1/07
Livno 21. lipnja 2007. godine
Predsjednik Vlade
Nediljko Rimac v.r.
***
Na temelju članka 19. i članka 20. stavak 2.
Zakona o Vladi Hercegbosanske županije ("Narodne novine Hercegbosanske županije", broj 2/96),
i članka 13. Zakona o izvršavanju Proračuna Hercegbosanske županije za 2007. godinu ("Narodne
novine Hercegbosanske županije", broj 2/07),
Vlada Hercegbosanske županije na sjednici održanoj 21. lipnja 2007. godine, donijela je
ODLUKU
o odobravanju sredstava iz Tekuće pričuve
I.
Odobravaju se sredstava u iznosu od 2.322,05
KM iz Tekuće pričuve Proračuna Hercegbosanske
županije za 2007. godinu Uredu predsjednika
Vlade u svrhu podmirenja troškova reprezentacije
prilikom posjeta državnih i federalnih ministara
Hercegbosanskoj županiji, 28. svibnja 2007. godine.
II.
Sredstva iz točke I. ove Odluke transferirat iz
Tekuće pričuve Proračuna Hercegbosanske županije za 2007. godinu Uredu predsjednika Vlade,
razdjel 11, glava 02, potrošačka jedinica 0001,
ekonomski kod 613910 "Izdaci za informiranje i
reprezentaciju".
III.
Za realizaciju ove odluke zadužuju se Ministarstvo financija i Ured predsjednika Vlade, svako
u okviru svojih nadležnosti.
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: 01-02-113-1/07
Livno 21. lipnja 2007. godine
Predsjednik Vlade
Nediljko Rimac v.r.
***
Na temelju članka 19. i članka 20. stavak 2.
Zakona o Vladi Hercegbosanske županije ("Narodne novine Hercegbosanske županije", broj 2/96),
i članka 13. Zakona o izvršavanju Proračuna Hercegbosanske županije za 2007. godinu ("Narodne
novine Hercegbosanske županije", broj 2/07),
Vlada Hercegbosanske županije na sjednici održanoj 21. lipnja 2007. godine, donijela je
ODLUKU
o odobravanju sredstava iz Tekuće pričuve
I.
Odobravaju se sredstava u iznosu od 4.651,78
KM iz Tekuće pričuve Proračuna Hercegbosanske
županije za 2007. godinu Ministarstvu financija
Hercegbosanske županije u svrhu pomoći Đevadi
Lemo iz Livna.
II.
Sredstva iz točke I. ove Odluke transferirat će
se iz Tekuće rezerve Proračuna Hercegbosanske
županije za 2007. godinu Ministarstvu financija,
razdjel 13, glava 01, potrošačka jedinica 0001,
ekonomski kod 614239 "Ostali grantovi pojedincima".
III.
Za realizaciju ove odluke zadužuju se Ministarstvo financija okviru svojih nadležnosti.
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: 01-02-111-1/07
Livno 21. lipnja 2007. godine
Predsjednik Vlade
Nediljko Rimac v.r.
***
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Na temelju članka 19. i članka 20. stavak 2.
Zakona o Vladi Hercegbosanske županije ("Narodne novine Hercegbosanske županije", broj 2/96),
i članka 33. Zakona o izvršavanju Proračuna Hercegbosanske županije za 2007. godinu ("Narodne
novine Hercegbosanske županije", broj 2/07), na
prijedlog Ministarstva rada, zdravstva, socijalne
skrbi i prognanih, Vlada Hercegbosanske županije
na sjednici održanoj 21. lipnja 2007. godine, donijela je
ODLUKU
o odobravanju financijskih sredstava zdravstvenim ustanovama na području Hercegbosanske županije
I.
Odobrava se dodjela financijskih sredstava
zdravstvenim ustanovama na području Hercegbosanske županije (u daljnjem tekstu: Županija), čiji
je osnivač Skupština i Vlada Hercegbosanske županije, za njihovu rekonstrukciju i modernizaciju.
II.
Sredstva
planirana
u
Proračunu
Hercegbosanske županije za 2007. godinu, pod
ekonomskim kodom 614123 "Potpore za
zdravstvene institucije", u razdjelu 19, glava 01,
bit će raspoređena na sljedeći način:
Re.
br.
1.

2.

3.
4.

5.

6.
7.

Zdravstvena
ustanova
Županijska
bolnica
"Fra Mihovil
Sučić"
Dom zdravlja
Livno
Ambulanta
B. Grahovo
Ambulanta
Crni Lug
Dom zdravlja
Tomislavgrad
Dom zdravlja
Drvar

Dom zdravlja
Glamoč

Dom zdravlja
Kupres
Zavod za
javno
zdravstvo

Namjena

Iznos

Ukupno

Sanitetsko vozilo s
opremom

60.000,00

60.000,00

Rekonstrukcija i
dogradnja zgrade
Doma zdravlja
Lož ulje za grijenje

54.000,00

Oprema za
ambulantu
Oprema za ORL
ambulantu
Remont
kotlovnice+plamenik
Rekonstrukcija
grijanja
EKG aparat
AMBU kofer set za
reanimaciju
Radovi na ulazu u
DZ
Popravak i
dogradnja instalacije
za centralno grijanje
Prozori i ulazna
vrata
Sanacija krovišta
Izmjena vanjskih
otvora
Aparat za
određivanje proteina
u hrani po Kjeldalu

2.000,00

8.000,00

55.000,00

27.000,00
45.000,00
18.000,00
60.000,00

60.000,00

10.500,00
500,00

Sredstva iz točke II. ove Odluke mogu se koristiti samo za utvrđenu namjenu.
Korisnik potpore je dužan opravdati kod resornog Ministarstva utvrđeni izdatak u tijeku ove
fiskalne godine.
IV.
Za realizaciju ove Odluke zadužuje se Ministarstvo financija i Ministarstvo rada, zdravstva,
socijalne skrbi i prognanih, svaku u okviru svojih
ovlasti.
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: 01-02-118-1/07
Livno 21. lipnja 2007. godine
Predsjednik Vlade
Nediljko Rimac v.r.
***
Na temelju članka 19. stavak 1. i članka 20.
stavak 2. Zakona o Vladi Hercegbosanske županije ("Narodne novine Hercegbosanske županije",
broj 2/96), i članka 13. Zakona o izvršenju Proračuna Hercegbosanske županije za 2007. godinu
("Narodne novine Hercegbosanske županije" broj
2/07), Vlada Hercegbosanske županije, na sjednici
održanoj 11. lipnja 2007. godine, donijela je
ODLUKU
o odobravanju izdvajanja sredstava iz Tekuće
pričuve Proračuna Hercegbosanske županije
za 2007. godinu u Ministarstvu poljoprivrede,
vodoprivrede i šumarstva
I.

9.500,00
5.500,00

III.

30.000,00

4.000,00
20.000,00
20.000,00

40.000,00

10.000,00

10.000,00

Iz Proračuna Hercegbosanske županije za
2007. godinu ("Narodne novine Hercegbosanske
županije" broj 2/07) odobrava se izdvajanje sredstava u iznosu od 19.606,00 KM, Ministarstvu poljoprivrede, vodoprivrede i šumarstva za nedostatna sredstva na poziciji 613700 - tekuće održavanje.
II.
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Sredstva iz točke I. ove Odluke bit će doznačena s pozicije Tekuća pričuva Proračuna Hercegbosanske županije za 2007. godinu.

Prijenos sredstava će se realizirati u jednakim
mjesečnim ratama u iznosu od 8.333,33 KM (siječanj - ožujak 2007. godine).
III.

III.
Za realizaciju ove odluke zadužuju se Ministarstvo financija i Ministarstvo poljoprivrede, vodoprivrede i šumarstva, svatko u okviru svoje nadležnosti.

Sredstva iz točke 1. ove Odluke planirana su u
Proračunu Hercegbosanske županije za 2007. godinu pod ekonomskim kodom 614311 u razdjelu
15 glava 01 "Potpora neprofitnim organizacijama
- Agencija za privatizaciju".

IV.

IV.

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

Za realizaciju ove Odluke zadužuje se Ministarstvo financija i Ministarstvo gospodarstva,
svatko u okviru svojih ovlasti.

Bosna i Hercegovina
Federacija Bosne i Hercegovine
Hercegbosanska županija
VLADA
Broj: 01-02-104-1/07
Livno 11. lipnja 2007. godine
Predsjednik Vlade
Nediljko Rimac v.r.
***
Na temelju članka 19. i 20. Zakona o Vladi
Hercegbosanske županije ("Narodne novine Hercegbosanske županije" broj 2/96) i članka 29. Zakona o izvršenju proračuna Hercegbosanske županije za 2007. godinu ("Narodne novine Hercegbosanske županije" broj 2/07), na prijedlog Ministarstva gospodarstva Hercegbosanske županije,
Vlada Hercegbosanske županije na sjednici održanoj dana 11. lipnja 2007. godine donosi
ODLUKU
o odobravanju financijskih sredstava za potporu neprofitnim organizacijama - Agencija za
privatizaciju za razdoblje siječanj - ožujak
2007. godine (tri mjeseca)
I.
Odobrava se prijenos financijskih sredstava u
iznosu od 24.999,99 KM s pozicije potpore neprofitnim organizacijama - Agencija za privatizaciju,
sukladno Planu utroška sredstava Agencije za privatizaciju broj: 15-03-14-114.1/07 od 23. travnja
2007. godine.
II.

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: 01-02-96-1/07
Livno 11. lipnja 2007. godine
Predsjednik Vlade
Nediljko Rimac v.r.
***
Na temelju čl. 19. i 20. Zakona o Vladi Hercegbosanske županije ("Narodne novine HBŽ",
broj: 2/96), Vlada Hercegbosanske županije na
sjednici održanoj 11. lipnja 2007. godine donijela
je
ODLUKU
o visini naknade za rad Savjeta Prostornog
plana Hercegbosanske županije
I.
Ovom Odlukom utvrđuje se visina i način plaćanja naknade za rad članova Savjeta Prostornog
plana Hercegbosanske županije (u daljnjem tekstu: Savjet Plana) imenovanog rješenjem Vlade
Hercegbosanske županije (u daljnjem tekstu: Vlada) broj: 01-02-170/06 od 22.6.2006. god. i dopunskim rješenjem broj: 01-02-170.2/06 od
27.9.2006. god., te administrativno-tehničkog tajnika.
II.
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Visina naknade za rad članova Savjeta Plana
(u daljnjem tekstu: naknada) određuje se u iznosu
od 150,00 KM.
Predsjedniku Savjeta Plana visina naknade iz
stavka 1. ove točke uvećava se za 20 %.
Visina naknade za rad administrativnotehničkog tajnika određuje se u iznosu od 100,00
KM.
III.
Pravo na naknadu nemaju članovi Savjeta
Plana koji neopravdano izostanu sa sjednice Savjeta Plana.
IV.
Isplata naknade predsjedniku, članovima i
administrativno-tehničkom tajniku Savjeta Plana,
u odgovarajućoj visini iznosa iz točke II. ove Odluke, vršit će se nakon svake održane sjednice
Savjeta Plana.
V.
Sredstva za naknade iz točke I. ove Odluke osiguravaju se u Proračunu Županije u sklopu
sredstava za financiranje izrade prostornog plana
za područje Hercegbosanske županije u dijelu proračunskog korisnika Ministarstva graditeljstva,
obnove, prostornog uređenja i zaštite okoliša.
VI.
Zadužuje se predsjednik Savjeta Plana da nakon svake održane sjednice Savjeta Plana o istom
pismeno izvijesti ministra graditeljstva, obnove,
prostornog uređenja i zaštite okoliša.
VII.
Ovlašćuje se ministar graditeljstva, obnove,
prostornog uređenja i zaštite okoliša da, nakon
svake održane sjednice Savjeta Plana, a po dobivenom izvješću od predsjednika Savjeta Plana,
donese rješenje o odobravanju isplate naknade.
VIII.
Ovlašćuje se ministar graditeljstva, obnove,
prostornog uređenja i zaštite okoliša da donese
rješenje o odobravanju isplate naknada, sukladno
odredbama ove Odluke, članovima
Savjeta Plana i administrativno-tehničkom
tajniku za rad na sjednicama održanim prije stupanja na snagu ove Odluke.
IX.

Ova Odluka stupa na snagu danom objave u
"Narodnim novinama Hercegbosanske županije".
Bosna i Hercegovina
Federacija Bosne i Hercegovine
Hercegbosanska županija
VLADA
Broj: 01-02-105-1/07
Livno 11. lipnja 2007. godine
Predsjednik Vlade
Nediljko Rimac v.r.
***
Na temelju članka 19. i 20. Zakona o Vladi
Hercegbosanske županije ("Narodne novine Hercegbosanske županije", broj 2/96) na zahtjev Ministarstva graditeljstva, obnove, prostornog uređenja i zaštite okoliša, broj 07-01-23-98/07 od 31.
svibnja 2007. godine, Vlada Hercegbosanske županije na sjednici održanoj 11. lipnja 2007. godine, donijela je
ODLUKU
o davanju suglasnosti na Rješenje o imenovanju
I.
Daje se suglasnost na Rješenje o imenovanju
Ivanke Radoš za administrativno-tehničku tajnicu
Savjeta Prostornog plana za područje Hercegbosanske županije, kojeg je donio ministar graditeljstva, obnove, prostornog uređenja i zaštite okoliša, broj 07-01-23-67/07 od 24. svibnja 2007. godine
II.
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: 01-02-105-4/07
Livno 11. lipnja 2007. godine
Predsjednik Vlade
Nediljko Rimac v.r.
***
Na temelju čl.19. stavak 1. i 20. stavak 3. Zakona o Vladi Hercegbosanske županije ("Narodne
novine HBŽ" broj: 2/96), članka 7. Zakona o javnim nabavama Bosne i Hercegovine ("Sl. glasnik
BiH" broj: 49/04, 19/05,52/05,92/05,8/06,24/06 i
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70/06) te članka 5. Naputka o primjeni Zakona o
javnim nabavama Bosne i Hercegovine ("Sl. glasnik BiH" broj:3/05) Vlada Hercegbosanske županije na sjednici održanoj 11. lipnja 2007. godine
donosi
RJEŠENJE
o imenovanju Povjerenstva za izbor najpovoljnije ponuđača za izradu Prostornog plana za
područje Hercegbosanske županije
I.
Imenuje se Povjerenstvo za izbor najpovoljnijeg ponuđača za izradu Prostornog plana za područje Hercegbosanske županije (u daljnjem tekstu:
Povjerenstvo) u sastavu:
1. Marinko Mostarac, dipl ing. građ. - predsjednik Povjerenstva
2. Mira Vujeva, dipl. ekon. - član
3. Ivo Maglica, dipl. ing. građ. - član
4. Ljiljana Marelja, dipl. prav. - član
5. Nataša Kecman, dipl. ing. građ. - član
6. Zdravko Krišto dipl. ing. građ. - član
7. Fikret Sitnić, dipl. ekon. - član
II.
Za tajnika povjerenstva imenuje se Ana Vrdoljak.
III.
Zadatak Povjerenstva je:
- organizirati i provesti postupak javnog otvaranja pravovremeno primljenih ponuda,
sukladno članku 33. Zakona o javnim nabavama (u daljnjem tekstu: Zakon) i članku
13. Naputka o primjeni Zakona o javnim
nabavama Bosne i Hercegovine (u daljnjem tekstu: Naputak),
- sastaviti zapisnik o rezultatima otvaranja
ponuda i dostaviti ga ponuđačima odmah
ili najkasnije u roku od tri dana, računajući
od dana otvaranja ponuda, sukladno članku
33. Zakona,
- provjeriti kvalifikacije ponuđača, sukladno
čl. 22. do 26. Zakona,
- ocijeniti ponude koje su dostavili kvalificirani ponuđači prema kriterijima za dodjelu
ugovora utvrđenim u tenderskoj dokumentaciji, sukladno čl. 34. do 37. Zakona i
članku 14. Naputka,
- nakon okončanog postupka, dati Vladi
HBŽ preporuku za izbor najpovoljnijeg
ponuđača, zajedno s izvješćem o radu i raz-

lozima takve preporuke, a sukladno članku
6. Naputka.
IV.
Rok za izvršenje poslova iz točke III. ovog
rješenja je 30 dana od dana otvaranja ponuda.
V.
Svaki član Povjerenstva može sudjelovati u
radu Povjerenstva tek nakon što potpiše Izjavu o
nepristranosti u odnosu na ponuđače i Izjavu o
povjerljivosti.
VI.
Tajnik Povjerenstva nema pravo glasa i vrši
administrativne poslove za Povjerenstvo, priprema zapisnike sa sastanaka, priprema izvješća, vodi
aktivnosti u smislu čuvanja dokumentacije kao i
druge poslove koje od njega zahtjeva predsjednik
Povjerenstva.
VII.
Članovima Povjerenstva pripada pravo na naknadu po odredbi članka 2. Odluke o visini naknade za rad Komisija ("Narodne novine HBŽ"
broj: 13/03 i 6/04).
Tajniku Povjerenstva pripada pravo na naknadu u iznosu od 50 % iznosa naknade za člana Povjerenstva za donošenje rješenje o odobravanju isplate naknade iz st. 1 i 2. ove točke zadužuje se
ministar graditeljstva, obnove, prostornog uređenja i zaštite okoliša.
VIII.
Ovo rješenje stupa na snagu danom objave u
"Narodnim novinama Hercegbosanske županije".
Bosna i Hercegovina
Federacija Bosne i Hercegovine
Hercegbosanska županija
VLADA
Broj: 01-02-105-3/07
Livno 11. lipnja 2007. godine
Predsjednik Vlade
Nediljko Rimac v.r.
***
Na temelju č1.19. stavak 1. i 20. stavak 3. Zakona o Vladi Hercegbosanske županije ("Narodne
novine HBŽ" broj: 2/96), a u smislu članka 6. stavak 1.Zakona o javnim nabavama Bosne i Hercegovine ("Sl. glasnik BiH" broj: 49/04,
19/05,52/05,92/05,8/06,24/06 i 70/06) Vlada Her-
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cegbosanske županije na sjednici održanoj 11.
lipnja 2007. godine donosi

ministar graditeljstva, obnove, prostornog uređenja i zaštite okoliša.

RJEŠENJE
o imenovanju Povjerenstva za procjenu vrijednosti ugovora za izradu Prostornog plana za
područje Hercegbosanske županije

VI.

I.
Imenuje se Povjerenstvo za procjenu vrijednosti ugovora za izradu Prostornog plana za područje Hercegbosanske županije (u daljnjem tekstu:
Povjerenstvo) u sastavu:
1. Marinko Mostarac, dipl ing. građe - predsjednik Povjerenstva
2. Ljiljana Marelja, dipl. prav. - član
3. Nataša Kecman, dipl. ing. građe - član
4. Zdravko Krišto dipl. ing. građe - član
5. Tihomir Lauš, ing. građe - član
II.
Za tajnika povjerenstva imenuje se Ivanka
Radoš.
III.
Zadatak Povjerenstva je:
- da, sukladno odredbama članka 8. Naputka
o primjeni Zakona o javnim nabava Bosne
i Hercegovine ("Sl. glasnik BiH" broj:
3/05), procijeni vrijednost ugovora o javnoj
nabavi usluge: izrada Prostornog plana za
područje Hercegbosanske županije,
- da Vladi Hercegbosanske županije dostavi
zapisnik sa sastanka s preporukom za donošenje odluke o utvrđenoj procjeni vrijednosti predmetnog ugovora.
IV.
Rok za izvršenje poslova iz točke III. ovog rješenja je 10 radnih dana od dana stupanja na snagu ovog rješenja.
V.
Članovima Povjerenstva pripada pravo na naknadu po odredbi članka 2. Odluke o visini naknade za rad Komisija ("Narodne novine HBŽ"
broj: 13/03 i 6/04).
Tajniku Povjerenstva pripada pravo na naknadu u iznosu od 50 % iznosa naknade za člana Povjerenstva Za donošenje rješenje o odobravanju
isplate naknade iz st. 1. i 2. ove točke zadužuje se

Ovo rješenje stupa na snagu danom objave u
"Narodnim novinama Hercegbosanske županije".
Bosna i Hercegovina
Federacija Bosne i Hercegovine
Hercegbosanska županija
VLADA
Broj: 01-02-105-2/07
Livno 11. lipnja 2007. godine
Predsjednik Vlade
Nediljko Rimac v.r.
***
UPRAVA ZA PITANJA BRANITELJA I
STRADALNIKA DOMOVINSKOG RATA
HVO-a
Na temelju članka 42. i 45. Zakona o dopunskim pravima branitelja i članova njihovih obitelji
("Narodne novine HBŽ", broj:11/06) direktor Uprave za pitanja branitelja i stradalnika Domovinskog rata HVO-a HBŽ donosi
PRAVILNIK
o jednokratnoj novčanoj pomoći braniteljima i
članovima njihovih obitelji
I. OPĆE ODREDBE
Članak 1.
Ovim Pravilnikom se u skladu sa Zakonom o
dopunskim pravima branitelja i članova njihovih
obitelji reguliraju uvjeti, način i postupak ostvarivanja prava na jednokratnu pomoć članova obitelji
poginulih, umrlih i nestalih hrvatskim branitelja,
ratnih vojnih invalida, demobiliziranih branitelja i
dobitnika ratnih priznanja i odlikovanja.
II. KORISNICI JEDNOKRATNE NOVČANE
POMOĆI
Članak 2.
Korisnici prava na jednokratnu novčanu pomoć mogu biti:
1. obitelji poginulih, umrlih i nestalih hrvatskih branitelja,
2. ratni vojni invalidi i članovi njihovih obitelji
3. dobitnici ratnih priznanja i odlikovanja,
4. razvojačeni branitelji.
Članak 3.
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Osobama iz članka 2. ovog Pravilnika može se
odobriti jednokratna novčana pomoć na osnovu
podnesenog zahtjeva i dokumenata iz kojih proizlazi da se osoba nalazi u teškom stanju socijalne
potrebe, da je teško bolesna, kao i za nabavu lijekova.
Članak 4.
Osobe iz članka 2 mogu ostvariti pravo na
jednokratnu novčanu pomoć, zbog teškog stanja
socijalne potrebe, samo jedanput godišnje pod
uvjetom da dokažu neophodnost novčane pomoći
putem
medicinske
i
druge
adekvatne
dokumentacije.
III. VISINA I KRITERIJI JEDNOKRATNE
POMOĆI
Članak 5.
Uslijed teškog stanja socijalne potrebe obitelji
poginulih, umrlih i nestalih ratnih vojnih invalida,
dobitnika ratnih priznanja i odlikovanja i razvojačenih branitelja može se odobriti jednokratna novčana pomoć u pojedinačnom iznosu najviše do
1.000,00 KM.
Članak 6.
Jednokratnu novčanu pomoć, uslijed teškog
stanja socijalne potrebe, mogu ostvariti osobe:
- koje imaju prebivalište na području Hercegbosanske županije u trajanju najmanje
pet godina,
- koje u tijeku tekuće kalendarske godine nisu ostvarile pomoć sukladno ovome Pravilniku,
- čija primanja po osnovu braniteljskoinvalidske zaštite ne prelaze iznos od
100,00 KM po članu obitelji,
- koje apliciraju da nisu u radnom odnosu ili
mirovini, osim osoba koje su na čekanju
duže od tri mjeseca u vrijeme podnošenja
zahtjeva.
Članak 7.
Za potrebe liječenja teških bolesti, osobama iz
članka 2. Pravilnika, može se odobriti novčana
pomoć bez ograničenja iz članka 6. Pravilnika.
Pod teškom bolešću smatraju se bolesti kao
što su: maligna oboljenja, teški oblik psihičkih
oboljenja, stanje poslije kirurškog zahvata srca,
oboljenje mišićnog sustava, paralize, oboljenja
koja su nastala kao posljedica ranjavanja i sl.
IV. POSTUPAK ZA
PRAVA I NADLEŽNOST

Članak 8.
1. Zahtjevi za jednokratnu novčanu pomoć
dostavljaju se putem općinskih službi za
branitelje iz Domovinskog rata.
2. Općinska tijela braniteljsko-invalidske zaštite dužne su izvršiti odabir socijalno najugroženijih slučajeva i po prioritetima iste
upućivati Upravi za pitanja branitelja i
stradalnika Domovinskog rata Hercegbosanske županije.
3. Zahtjevi koji ne sadrže potrebitu dokumentaciju neće biti razmatrani.
4. U posebno teškim slučajevima, kada situacija nalaže, zahtjev se može izravno dostaviti Upravi.
5. Zahtjev je sastavni dio ovog Pravilnika i
nalazi se u prilogu.
Članak 9.
1. Uz zahtjev za dodjelu jednokratne novčane
pomoći zainteresirane osobe dužne su dostaviti sljedeću dokumentaciju:
a) dokaz o pripadnosti jednoj od skupina iz
članka 2. ovog Pravilnika, ukoliko se ne
vodi u službenoj evidenciji kod ove
Uprave,
b) rješenje o obiteljskoj invalidnini,
c) rješenje o osobnoj invalidnini,
d) uvjerenje o sudjelovanju u OS BiH - HVO
- za demobilizirane hrvatske branitelje,
e) rodne listove za sve članove obitelji,
f) uvjerenje da se osoba nalazi u evidenciji
Zavoda za zapošljavanje,
g) medicinska dokumentacija iz koje se utvrđuje teška bolest koju treba liječiti, a osoba
objektivno ne može snositi troškove,
h) naziv banke i broj tekućeg računa,
i) i druge dokaze iz kojih se vidi opravdanost
zahtjeva.
2. za podnositelje zahtjeva o kojima Uprava
ili općinska Služba vodi službenu evidenciju ne trebaju prilagati traženu dokumentaciju koja postoji u službenom dosjeu stradalnika ili članova njihovih obitelji.
3. jednokratnu novčanu pomoć po ovom Pravilniku ne mogu ostvariti osobe koje su u
zahtjevu i priloženoj dokumentaciji prikrili
ili dali netočne podatke i dokumente.
Članak 10.

OSTVARIVANJE
Komisiju za jednokratnu novčanu pomoć imenuje Direktor Uprave za pitanja branitelja i
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stradalnika Domovinskog rata Hercegbosanske
županije koja broji tri (3) člana i utvrđuje:
1. Kompletnost priložene dokumentacije i otklanjanje uočenih nedostataka i eventualnih dopuna,
2. U slučaju potrebe vrši neposrednu provjeru
dostavljenih dokumenata,
3. Odlučuje o odbijanju ili odobravanju zahtjeva s visinom odobrenih sredstava.
Članak 11.
1. Na prijedlog komisije za jednokratnu novčanu pomoć, direktor donosi odluku o raspodjeli proračunom planiranih sredstava
sukladno kriterijima ovog Pravilnika.
2. U posebnim slučajevima, kada to situacija
nalaže, direktor može bez komisije odobriti
jednokratnu novčanu pomoć.
3. Odluka o dodjeli jednokratne novčane pomoći sadrži osobne podatke, visinu odobrenih sredstava, broj tekućeg računa u banci i kratko obrazloženje.
V. NAČIN FINANCIRANJA
Članak 12.
Sredstva potrebna za jednokratne novčane
pomoći korisnicima iz članka 2. ovog Pravilnika
osigurana su u Proračunu Hercegbosanske
županije.
VI. NADZOR
Članak 13.
Nadzor nad provođenjem ovog Pravilnika
obavlja Uprava za pitanja branitelja i stradalnika
Domovinskog rata HVO-a HBŽ.
Članak 14.
Ovaj Pravilnik stupa na snagu danom
dobivene suglasnosti od Vlade Hercegbosanske
županije, a objavit će se u "Narodnim novinama
Hercegbosanske županije".
Bosna i Hercegovina
Federacija Bosne i Hercegovine
Hercegbosanska županija

Uprava za pitana branitelja i
Domovinskog rata HVO-a
Broj: 10-01-02-3.6/07
Tomislavgrad 21. 06. 2007. godine

stradalnika

Direktor
Anto Omazić v.r.
***
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Na temelju članka 40. Zakona o dopunskim pravima branitelja i članova njihovih
obitelji ("Narodne novine HBŽ", broj:11/06)
direktor Uprave za pitanja branitelja i stradalnika Domovinskog rata HVO-a HBŽ donosi
PRAVILNIK
o kriterijima i postupku ostvarivanja prava
u slučaju smrti
I. OPĆE ODREDBE

Članak 5.
Ako član uže obitelji ostvari pravo na
pomoć u slučaju smrti prema Zakonu o
pravima branitelja i članova njihovih obitelji
("Službene novine BiH", broj:33/04) kod ove
Uprave može ostvariti razliku do iznosa od tri
prosječne plaće u HBŽ.
V.
ORGANI
ODLUČIVANJA

II. KORISNICI PRAVA

Pojedinačni zahtjevi za odobravanje sredstava po ovom Pravilniku podnose se nadležnoj općinskoj službi za braniteljsko invalidsku
zaštitu u roku od godinu dana nakon smrti. Uz
zahtjev za odobravanje sredstava zainteresirana osoba dostavlja:
-

Članak 2.
Pravo na potporu u slučaju smrti mogu ostvariti članovi uže obitelji RVI i dobitnika ratnog odličja, koji su s tom osobom u vrijeme
njezine smrti živjeli u zajedničkom kućanstvu.
III. VISINA NAKNADE
Članak 3.
Visina naknade za pomoć u slučaju smrti
osobama navedenim u članku 2. iznosi tri
prosječne plaće iz prethodne godine na području Hercegbosanske županije.
IV. KRITERIJI ZA ODOBRAVANJE
NAKNADE

POSTUPAK

Članak 6.

Članak 1.
Ovim pravilnikom utvrđuju se uvjeti, način i postupak u ostvarivanju prava u slučaju
smrti RVI i dobitnika ratnog odličja iz sredstava predviđeno u Proračunu Hercegbosanske
županije.

I

-

pravomoćno rješenje o obiteljskoj invalidnini izdano od Uprave za pitanja
branitelja i stradalnika Domovinskog
rata HVO-a HBŽ,
umrli list,
broj tekućeg računa.
Članak 7.

Općinski odjel za braniteljsko invalidsku
zaštitu kompletiran zahtjev dostavlja Upravi
za pitanja branitelja i stradalnika Domovinskog rata HVO-a HBŽ. Direktor Uprave imenovat će tročlanu komisiju koja će utvrditi:
-

kompletnost priložene dokumentacije i
otklanjanje uočenih nedostataka i eventualnih dopuna,
u slučaju potrebe, vršiti neposrednu
provjeru dostavljenih dokumenata,
odlučiti o odbijanju ili odobravanju visine odobrenih sredstava.

Članak 4.

Članak 8.

Ukoliko član uže obitelji ostvari ovo pravo
po nekom drugom osnovu ne može ostvariti
pravo po ovom Pravilniku.

Na prijedlog komisije Direktor donosi odluku o isplati sredstava. Odluka o isplati
sredstava sadrži osobne podatke, visinu odobrenih sredstava, broj tekućeg računa u banci.

17. srpnja 2007.

NARODNE NOVINE
HERCEGBOSANSKE ŽUPANIJE

Članak 9.
Nadzor nad provođenjem ovog Pravilnika
obavlja Uprava za pitanja branitelja stradalnika Domovinskog rata HVO-a HBŽ.
Članak 10.
Ovaj Pravilnik stupa na snagu danom dobivene suglasnosti od Vlade Hercegbosanske
županije, a objavit će se u "Narodnim novinama Hercegbosanske županije".
Bosna i Hercegovina
Federacija Bosne i Hercegovine
Hercegbosanska županija
Uprava za pitana branitelja i stradalnika
Domovinskog rata HVO-a
Broj: 10-01-02-4.6/07
Tomislavgrad 21. 06. 2007. godine
Direktor
Anto Omazić v.r.
***
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OBAVIJEST
PRETPLATNICIMA
U

U

POZIVAMO VAS DA SE PRETPLATITE NA "NARODNE
NOVINE HERCEGBOSANSKE ŽUPANIJE"
PRETPLATA NA SLUŽBENO GLASILO ZA 2007. GODINU
IZNOSI 150 KM
Račun za uplatu:161 020 003356 0061 PRORAČUN
Broj organizacijske jedinice proračuna: 11010001
Identifikacijski broj: 4281098220007
Vrsta prihoda: 722631
Šifra općine: 055
INFORMACIJE NA ADRESI:
Stručne službe Vlade
Hercegbosanske županije,
Stjepana II. Kotromanića bb, 34101 Livno
ILI NA TELEFON:
034/200-035

NARODNE NOVINE HERCEGBOSANSKE ŽUPANIJE
SLUŽBENO GLASILO
Uređuje: Zoran Semren, tajnik Vlade Hercegbosanske županije, Livno,
Ulica Stjepana II Kotromanića bb, 34101 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: 200 primjeraka.
Reklamacije za neprimljene brojeve primaju se u roku od 15 dana od dana
izlaska lista iz tiska

