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ODLUKU
o Izvješću o izvršenju plana proračuna HBŽ
za 2006. godinu
Članak 1.

SKUPŠTINA HERCEGBOSANSKE
ŽUPANIJE
Na temelju članka 20, 98. i 99. stavak 1.
Poslovnika Skupštine Hercegbosanske županije
("Narodne novine HBŽ", broj 8/03, 14/03, 1/04,
6/05 i 11/06) Skupština Hercegbosanske županije
na sjednici održanoj dana, 23. srpnja 2007. godine
donosi

ODLUKU
o izmjeni i dopuni Odluke o izboru stalnih
radnih tijela Skupštine HBŽ
Članak 1.
U Odluci o izboru stalnih radnih tijela
Skupštine Hercegbosanske županije (Broj: 01-028/07 od 12. siječnja 2007. godine) članak 1.
mjenja se i glasi: U stalna radna tijela: Povjerenstvo/Komisiju za Ustav i poslovnik, Odbor za
pravdu, opću upravu, lokalnu samoupravu, ljudska
prava i slobode i Odbor za poljoprivredu, vodoprivredu i šumarstvo Skupštine HBŽ umjesto
Velimira Kunića bira se Jovo Paripović u svim
tjelima kao član.

Usvaja se Izvješće o izvršenju plana Proračuna Hercegbosanske županije za 2006. godinu.
Članak 2.
Odluka stupa na snagu danom danošenja, i objavit će se u "Narodnim novinama Hercegbosanske županije".
Bosna i Hercegovina
Federacija Bosne i Hercegovine
Hercegbosanska županija
SKUPŠTINA
Broj: 01-02-45.2/07
Tomislavgrad, 26. srpanj 2007. godine
Predsjednik Skupštine
Drago Stanić v.r.
***
Temeljem članka 98. i 100. Poslovnika Hercegbosanske županije ("Narodne novine HBŽ",
broj: 8/03, 14/03, 1/04, 6/05, i 11/06) Skupština
Hercegbosanske županije na sjednici održanoj
dana, 23. srpnja 2007. godine donosi

Članak 2.

ODLUKU
o Programu rada Vlade HBŽ za 2007. godinu

Odluka stupa na snagu danom danošenja, i objavit će se u "Narodnim novinama Hercegbosanske županije".

Članak 1.

Bosna i Hercegovina
Federacija Bosne i Hercegovine
Hercegbosanska županija
SKUPŠTINA
Broj: 01-02-8.3/07
Tomislavgrad, 26. srpanj 2007. godine
Predsjednik Skupštine
Drago Stanić v.r.
***
Temeljem članka 98. i 100. Poslovnika
Skupštine Hercegbosanske županije ("Narodne
novine HBŽ", broj: 8/03, 14/03, 1/04, 6/05 i
11/06) Skupština Hercegbosanske županije na
sjednici održanoj dana, 23. srpnja 2007. godine
donosi

Usvaja se Program rada Vlade Hercegbosanske županije za 2007. godinu
Članak 2.
Odluka stupa na snagu danom danošenja, i objavit će se u "Narodnim novinama Hercegbosanske županije".
Bosna i Hercegovina
Federacija Bosne i Hercegovine
Hercegbosanska županija
SKUPŠTINA
Broj: 01-02-47.2/07
Tomislavgrad, 26. srpanj 2007. godine
Predsjednik Skupštine
Drago Stanić v.r.
***
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VLADA HERCEGBOSANSKE ŽUPANIJE
Na temelju članka 19. i članka 20. stavak 1.
Zakona o Vladi Hercegbosanske županije ("Narodne novine Hercegbosanske županije", broj 2/96),
Vlada Hercegbosanske županije na sjednici održanoj 21. lipnja 2007. godine, donijela je
UREDBU
o utemeljenju Službe za odnose s javnošću

-

Članak 1.
Ovom Uredbom uređuju se osnove organizacije i djelokrug rada Službe za odnose s javnošću
Vlade Hercegbosanske županije (u daljnjem tekstu: Služba za odnose s javnošću), kao samostalne
službe Vlade Hercegbosanske županije (u daljnjem tekstu: Vlada), koja vrši stručne i druge poslove iz oblasti informiranja za potrebe Vlade,
stručnih tijela Vlade, predsjednika Vlade, županijskih ministarstava i drugih organa županijske uprave.
Članak 2.
Služba za odnose s javnošću obavlja sljedeće
poslove:
- obavještava domaću i inozemnu javnost o
radu Vlade, predsjednika Vlade, županijskih ministara, odnosno ministarstava na
čijem se čelu nalaze, putem pripremanja
priopćenja za javnost i drugih informativnih materijala, organizira konferencije za
tisak i po potrebi akreditira novinare za rad
na teritoriju Hercegbosanske županije;
- priprema i daje odgovore i informacije na
pitanja novinara i drugih sredstava priopćavanja;
- priprema informacije i priopćenja za javnost;
- organizira medijsko praćenje rada Vlade,
- organizira medijske i javne nastupe predsjednika Vlade i županijskih ministara,
- organizira medijske kampanje u cilju promoviranja razvojnih i drugih Projekata
Vlade, predsjednika Vlade, županijskih
ministarstava i drugih organa županijske
uprave;
- dostavlja svakom županijskom organu izvode iz tiska u kojima se isti organ uprave,
odnosno pojedinac u njemu, tretira;
- računalno obrađuje i pohranjuje napise iz
tiska indikativne za rad Vlade i podatke
neophodne za izradu informativnih materijala za potrebe domaćih i inozemnih novi-

-

-

nara, Ureda predsjednika Vlade i županijskih ministarstava;
prikuplja, računalno obrađuje i plasira podatke na WEB stranici Vlade i svakodnevno ažurira ovu stranicu;
osigurava stalno administriranje WEB
stranice Vlade, u skladu s Odlukom o
WEB stranici Vlade;
priprema i daje odgovore i informacije na
pitanja građana, u skladu sa Zakonom o
slobodi pristupa informacijama u Federaciji Bosne i Hercegovine ("Službene novine
FBiH", broj 32/01) i Zakonom o slobodi
pristupa informacijama u Bosni i Hercegovini ("Službeni glasnik BiH", broj 28/00);
prati provođenje zakona i drugih propisa iz
oblasti informiranja, pruža pravnu pomoći
u oblasti informiranja i ostvaruje suradnju s
županijskim organima nadležnim za informiranje u cilju davanja prijedloga, sugestija, preporuka od značaja za međusobno
usklađivanje propisa u oblasti informiranja;
obavlja administrativno-tehničke i stručnooperativne poslove, ukoliko njihovo vršenje nije organizirano na drugi način te obavlja i druge poslove koje joj, u svezi djelokruga rada, povjeri Vlada.
Članak 3.

Poslovi i zadaci Službe za odnose s javnošću
utvrđuju se pravilnikom o unutarnjem ustrojstvu,
kojeg donosi rukovoditelj Službe za odnose s javnošću, uz prethodnu suglasnost Vlade Hercegbosanske županije.
Pravilnikom iz stavka 1. ovog članka, uređuje
se način vršenja poslova iz članka 2. ove Uredbe.
Članak 4.
U cilju unapređenja svog rada i razmjene iskustava, Služba za odnose s javnošću ostvaruje
suradnju s odgovarajućih službama za informiranje Federacije Bosne i Hercegovine i odgovarajućom službom za informiranje Vijeća ministara
Bosne i Hercegovine, Republike Srpske i drugih
županija.
Članak 5.
Radom Službe za odnose s javnošću rukovodi
rukovoditelj Službe.
Rukovoditelj Službe za odnose s javnošću u
pogledu rukovođenja ima prava i dužnosti rukovoditelja samostalne uprave ili samostalne upravne organizacije.
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Rukovoditelj Službe za odnose s javnošću za
svoj rad i rad Službe za odnos s javnošću odgovara Vladi.
Rukovoditelja Službe za odnose s javnošću
postavlja i razrješava Vlada sukladno Zakonu o
državnoj službi u Federaciji Bosne i Hercegovine
("Službene novine FBiH", broj 29/03, 23/04,
39/04, 54/04, 67/05 i 8/06).
Članak 6.
Rukovoditelj Službe za odnose s javnošću rukovodi Službom i obavlja poslove iz članka 2.
Uredbe.
Pored općih uvjeta za postavljenje propisanih
Zakonom o državnoj službi u Federaciji Bosne i
Hercegovine, rukovoditelj Službe za odnose s
javnošću mora ispunjavati i sljedeće posebne uvjete: diplomirani novinar, diplomirani ekonomist,
diplomirani pravnik ili završen filozofski fakultet
- smjer književnost, sedam godina radnog iskustva
u novinarskoj struci i položen stručni ispit, poznavanje engleskog jezika u konverzacijskom obliku;
vrsta poslova: osnovna djelatnost; grupa poslova:
stručno-operativni; složenost poslova: najsloženiji; status izvršitelja: državni službenik; pozicija
radnog mjesta: rukovodeći državni službenik.
Članak 7.
Rukovoditelj Službe za odnose s javnošću u
službi ima državne službenike i namještenike.
Državne službenike i namještenike postavlja i
razrješava rukovoditelj Službe za odnose s javnošću, sukladno Zakonu o državnoj službi u Federaciji Bosne i Hercegovine i Zakonu o namještenicima u organima državne službe u Federaciji Bosne i Hercegovine ("Službene novine F BiH", broj
49/05).
Državni službenici vrše stručne i druge poslove iz djelokruga Službe za odnose s javnošću
utvrđene pravilnikom o unutarnjem ustrojstvu.
Članak 8.
Danom stupanja na snagu ove Uredbe, prestaje važiti Uredba o utemeljenju Službe za odnose s
javnošću Vlade Hercegbosanske županije ("Narodne novine Hercegbosanske županije", broj 4/04).
Članak 9.
Ova Uredba stupa na snagu narednog dana od
dana objave u "Narodnim novinama Hercegbosanske županije".

Bosna i Hercegovina
Federacija Bosne i Hercegovine
Hercegbosanska županija
VLADA
Broj: 01-02-112-1/07
Livno, 21. lipnja 2007. godine
Predsjednik Vlade
Nediljko Rimac v.r.
***
Na temelju članka 19. i 20. stavak 1. Zakona o
vladi Hercegbosanske županije ("Narodne novine
Hercegbosanske županije", broj: 2/96), Vlada
Hercegbosanske županije na sjednici održanoj 26.
srpnja 2007. godine donosi
UREDBU
o izmjenama Uredbe o utemeljenju Službe za
odnose s javnošću
Članak 1.
U članku 6. Uredbe o utemeljenju Službe za
odnose s javnošću broj: 01-02-112-1/07 od 21.
lipnja 2007. godine, stavak 2. mijenja se i glasi:
"Pored općih uvjeta za postavljanje propisanih
zakonom o državnoj službi u Federaciji Bosne i
Hercegovine, rukovoditelj Službe za odnose s
javnošću mora ispunjavati i sljedeće posebne
uvjete: diplomirani novinar, sedam godina radnog
iskustva, položen stručni ispit, poznavanje engleskog jezika u konverzacijskom obliku; vrsta
poslova: osnovna djelatnost; grupa poslova:
stručno-operativni; složenost poslova: najsloženiji; status izvršitelja: državni službenik;
pozicija radnog mjesta: rukovodeći državni
službenik".
Članak 2.
Ova Uredba stupa na snagu narednog dana od
dana objave u "Narodnim novinama Hercegbosanske županije".
Bosna i Hercegovina
Federacija Bosne i Hercegovine
Hercegbosanska županija
VLADA
Broj: 01-02-112-2/07
Livno, 26. srpnja 2007. godine
Predsjednik Vlade
Nediljko Rimac v.r.
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***
Na temelju članka 19. i 20. Zakona o Vladi
Hercegbosanske županije ("Narodne novine Hercegbosanske županije", broj 2/96) i članka 52.
stavak 1. točka 2. Zakona o organizaciji organa
uprave u Federaciji Bosne i Hercegovine
("Službene novine Federacije BiH", broj 35/05),
Vlada Hercegbosanske županije na sjednici
održanoj 21. lipnja 2007. godine, donijela je
ODLUKU
o davanju suglasnosti na Pravilnik o izmjenama i dopunama Pravilnika o unutarnjem ustrojstvu i načinu rada Ministarstva znanosti,
prosvjete, kulture i športa
I.
Daje se suglasnost na Pravilnik o izmjenama i
dopunama Pravilnika o unutarnjem ustrojstvu i
načinu rada ministarstva znanosti, prosvjete, kulture i športa Hercegbosanske županije (broj: 0601-02-1029/04, od 07. svibnja 2007. godine).

ODLUKU
o davanju suglasnosti na Pravilnik o izmjenama i dopunama Pravilnika o unutarnjem ustrojstvu Ministarstva unutarnjih poslova Kantona 10
I.
Daje se suglasnost na Pravilnik o izmjenama i
dopunama Pravilnika o unutarnjem ustrojstvu
Ministarstva unutarnjih poslova Kantona 10,
(broj: 02-1-02-8452/07 od 28. svibnja 2007.
godine).
II.
Ova Odluka stupa na snagu danom danošenja,
a objavit će se u "Narodne novine Hercegbosanske županije".
Bosna i Hercegovina
Federacija Bosne i Hercegovine
Hercegbosanska županija
VLADA
Broj: 01-02-134-1/07
Livno, 16. srpnja 2007. godine

II.
Ova Odluka stupa na snagu danom danošenja,
a objavit će se u "Narodne novine Hercegbosanske županije".
Bosna i Hercegovina
Federacija Bosne i Hercegovine
Hercegbosanska županija
VLADA
Broj: 01-02-119-1/07
Livno, 21. 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 52.
stavak 1. točka 2. Zakona o organizaciji organa
uprave u Federaciji Bosne i Hercegovine
("Službene novine Federacije Bosne i Hercegovine", 35/05), Vlada Hercegbosanske županije na
sjednici održanoj dana 16. srpnja 2007. godine
donijela je

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 43.
stavak 1. Zakona o poljoprivrednom zemljištu
("Narodne novine Hercegbosanske županije", broj
11/05) Vlada Hercegbosanske županije na sjednici
održanoj dana 26. srpnja 2007. godine, donijela je

ODLUKU
o davanju suglasnosti na Program korištenja
poljorivrednog zemljišta na području općine
Livno
I.
Daje se suglasnost na Program korištenja poljoprivrednog zemljišta na području općine Livno
(broj: 01-02-1046/07 od 07. svibnja 2007. godine)
II.
Ova Odluka stupa na snagu danom danošenja,
a objavit će se u "Narodne novine Hercegbosanske županije".
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Bosna i Hercegovina
Federacija Bosne i Hercegovine
Hercegbosanska županija
VLADA
Broj: 01-02-142-1/07
Livno, 26. srpnja 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 43.
stavak 1. Zakona o poljoprivrednom zemljištu
("Narodne novine Hercegbosanske županije", broj
11/05) Vlada Hercegbosanske županije na sjednici
održanoj dana 26. srpnja 2007. godine, donijela je
ODLUKU
o davanju suglasnosti na Program korištenja
poljorivrednog zemljišta na području općine
Tomislavgrad
I.
Daje se suglasnost na Program korištenja poljoprivrednog zemljišta na području općine
Tomislavgrad (broj: 01-02-2140/07 od 14. lipnja
2007.godine).

ODLUKU
o davanju suglasnosti na Program mjera za
suzbijanje, sprječavanje i iskorjenjivanje zarazne bolesti bruceloze kod malih preživača (ovaca i koza) na području Hercegbosanske županije
I.
Daje se suglasnost na Program mjera za suzbijanje, sprječavanje i iskorjenjivanje zarazne
bolesti bruceloze kod malih preživača (ovaca i
koza) na području Hercegbosanske županije kojeg
je pripremio Krizni stožer za zarazne bolesti životinja za područje Hercegbosanske županije ministarstva poljoprivrede, vodoprivrede i šumarstva,
broj 08-01-24-433/07 od 2. srpnja 2007. godine.
II.
Ova Odluka stupa na snagu danom danošenja,
a objavit će se u "Narodne novine Hercegbosanske županije".
Bosna i Hercegovina
Federacija Bosne i Hercegovine
Hercegbosanska županija
VLADA
Broj: 01-02-125-1/07
Livno, 05. srpnja 2007. godine
Predsjednik Vlade
Nediljko Rimac v.r.

II.
Ova Odluka stupa na snagu danom danošenja,
a objavit će se u "Narodne novine Hercegbosanske županije".
Bosna i Hercegovina
Federacija Bosne i Hercegovine
Hercegbosanska županija
VLADA
Broj: 01-02-143-1/07
Livno, 26. srpnja 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), na prijedlog Ministarstva poljoprivrede,
vodoprivrede i šumarstva, broj 08-01-24-433/07
od 2. srpnja 2007. godine, Vlada Hercegbosanske
županije na sjednici održanoj 5. srpnja 2007.
godine, donijela je

***
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 32. Zakona o izvršenju proračuna Hercegbosanske županije za
2007. godinu ("Narodne novine Hercegbosanske
županije", broj: 2/07), Vlada Hercegbosanske županije na sjednici održanoj 16. srpnja 2007.
godine, donijela je
ODLUKU
o sufinanciranju troškova za prevenciju, suzbijanje i iskorjenjivanje bruceloze malih preživača na području Hercegbosanske županije
I.
Ovom Odlukom odobravaju se financijska
sredstva u iznosu od 250.000,00 KM Ministarstvu
poljoprivrede, vodoprivrede i šumarstva, koja će
se utrošiti na sljedeći način
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-

150.000,00 KM za sufinanciranje 50%
troškova dijagnostičkih ispitivanja zarazne
bolesti bruceloze malih preživača, i
100.000,00 KM za naknadu štete za eutanaziranje životinje.

II.

Za realizaciju ove Odluke zadužuje se županijsko Ministarstvo poljoprivrede, vodoprivrede i
šumarstva i županijsko Ministarstvo financija.

U 2007. godini, razmatrat će se samo oni
Ugovori o kreditiranju sklopljeni s bilo kojom
bankom, s kojom Ministarstvo gospodarstva Hercegbosanske županije ima potpisan ugovor o
poslovnoj suradnji, koji su zaključeni do dana 30.
06. 2007. godine. Zahtjev za subvenciranje kamate po ugovorima o kreditiranju sklopljeni do
ovoga datuma, podnose se na razmatranje Ministarstvu najkasnije do 30. 08. 2007. godine.

III.

III.

Ova Odluka stupa na snagu danom danošenja,
a objavit će se u "Narodne novine Hercegbosanske županije".

Zadužuje se Ministarstvo gospodarstva Hercegbosanske županije, da o ovoj Odluci obavjesti
banke s kojim su sklopljeni Ugovori o poslovnoj
suradnji.

-

II.

Bosna i Hercegovina
Federacija Bosne i Hercegovine
Hercegbosanska županija
VLADA
Broj: 01-02-125-2/07
Livno, 16. srpnja 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 Programa razvoja malog
gospodarstva kroz subvenciranje kamata na investicijske kredite u malom gospodarstvu iz 2003.
godine ("Narodne novine Hercegbosanske županije", broj: 7/03 i 12/06), Vlada Hercegbosanske županije na sjednici održanoj 16. srpnja 2007.
godine donijela je

IV.
Program iz točke I. sastavni je dio ove Odluke.
V.
Ova Odluka stupa na snagu danom danošenja,
a objavit će se u "Narodne novine Hercegbosanske županije".
Bosna i Hercegovina
Federacija Bosne i Hercegovine
Hercegbosanska županija
VLADA
Broj: 01-02-133-1/07
Livno, 16. srpnja 2007. godine
Predsjednik Vlade
Nediljko Rimac v.r.
***

ODLUKU
o završetku Programa razvoja malog gospodarstva kroz subvenciranje kamata na investicijske kredite u malom gospodarstvu iz
2003. godine

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 dana, 26. srpnja 2007.
godine, donijela je

I.

ODLUKU

Donosi se Odluka da se Program razvoja malog gospodarstva kroz subvenciranje kamat na
investicijske kredite u malom gospodarstvu iz
2003. godine ("Narodne novine Hercegbosanske
županije", broj: 7/03 i 12/06) završava s 30. 06.
2007. godine.

I.
Gospodarski subjekti koji su ostvarili pravo na
poticanja sredstava iz Programa poticanja razvoja
domaće proizvodnje primarnih i finalnih proizvoda drvne industrije za razdoblje od 2004-2006.
godine ("Narodne novine Hercegbosanske žu-
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panije" broj 1/05.) po pravomoćnosti Rješenja o
visini odobrenih sredstava Ministarstva koje će
donijeti Ministarstvo gospodarstva, po završnoj
proceduri dužni su uplatiti na ime troškova provedbe postupka javnog poziva za dodjelu sredstava
i rada Povjerenstva u iznosu od 1% od ukupno
odobrenih im sredstava prije primitka rješenja o
odobravanju sredstava.
II.
Iznosi troškova iz točke I. Odluke imaju se
uplatiti na JRR Proračuna Hercegbosanske županije broj 1610200033560061, vrsta prihoda
722611 proračunska organizacija 1501001.

izgradnje športske dvorane na športskoj dvorani
Srednje ekonomske škole Livno potpiše ugovor za
razliku sredstava koju je iz Proračuna Hercegbosanske županije, odobrila Vlada Hercegbosanske županije.
II.
Sredstva iz točke I. ove Odluke odnose se na
razliku sredstava u iznosu od 74.189,42 KM koja
osigurava Vlada Hercegbosanske županije iz Proračuna za 2007. godinu, a planirana su na poziciji
821200 "Nabava građevina" kod Srednje ekonomske škole Livno.
III.

III.
Ova Odluka stupa na snagu danom danošenja,
a objavit će se u "Narodne novine Hercegbosanske županije".

Ova Odluka stupa na snagu danom danošenja,
a objavit će se u "Narodne novine Hercegbosanske županije".

Bosna i Hercegovina
Federacija Bosne i Hercegovine
Hercegbosanska županija
VLADA
Broj: 01-02-147-2/07
Livno, 26. srpnja 2007. godine

Bosna i Hercegovina
Federacija Bosne i Hercegovine
Hercegbosanska županija
VLADA
Broj: 01-02-124-1/07
Livno, 05. srpnja 2007. godine

Predsjednik Vlade
Nediljko Rimac v.r.

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 razmatrajući Zahtjev za sklapanje ugovora Ministarstva
znanosti, prosvjete, kulture i športa, broj 06-0534-637/07 od 20. lipnja 2007. godine, Vlada Hercegbosanske županije, na sjednici održanoj dana
5. srpnja 2007. godine donijela je

ODLUKU
o davanju suglasnosti ministrici znanosti,
prosvjete, kulture i športa Hercegbosanske
županije za potpisivanje Ugovora s izvođačem radova na dovršetku izgradnje športske
dvorane Srednje ekonomske škole iz Livna
I.
Daje se suglasnost ministrici znanosti,
prosvjete, kulture i športa, Gordani Cikojević, da
na prijedlog Povjerenstva za provedbu javne nabave, s izabranim izvođačem radova na dovršetku

***
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 62. Zakona o šumama ("Službene novine
Federacije Bosne i Hercegovine", broj 20/02,
29/03 i 37/04), Vlada Hercegbosanske županije,
na sjednici održanoj 5. srpnja 2007. godine donosi

ODLUKU
o rasporedu financijskih sredstava prikupljenih po osnovu šumskog doprinosa
Članak 1.
Financijska sredstva u iznosu od 44.434,00
KM(slovima:čedtdesetčetiritisućečetristotridesetče
tirikonvertibilnemarke) prikupljena po osnovu
šumskog doprinosa raspoređuju se po općinama
na području Hercegbosanske županije i to u
sljedećim iznosima:
-

Općina Kupres

5.771,00 KM
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-

Općina Drvar
8.983,00 KM
Općina Glamoč
15.521,00 KM
Općina Bosansko Grahovo 9.369,00 KM
Općina Livno
1.901,00 KM
Općina Tomislavgrad
2.889, 00 KM

-

Općina Glamoč
22.223,61 KM
Općina Bosansko Grahovo 9.385,72 KM
Općina Livno
2.319,92 KM
Općina Tomislavgrad
3.112,21 KM
Članak 2.

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.

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.

Članak 3.

Općine su dužne raspoređena financijska stedstva trošiti namjenski, u skladu s odredbama Zakona o šumama.

Općine su dužne raspoređena financijska stedstva trošiti namjenski, u skladu s odredbama Zakona o šumama.

Članak 4.

Članak 4.

Ova Odluka stupa na snagu danom danošenja,
a objavit će se u "Narodne novine Hercegbosanske županije".
Bosna i Hercegovina
Federacija Bosne i Hercegovine
Hercegbosanska županija
VLADA
Broj: 01-02-16-4/07
Livno, 05. srpnja 2007. godine
Predsjednik Vlade
Nediljko Rimac v.r.

Ova Odluka stupa na snagu danom danošenja,
a objavit će se u "Narodne novine Hercegbosanske županije".
Bosna i Hercegovina
Federacija Bosne i Hercegovine
Hercegbosanska županija
VLADA
Broj: 01-02-16-5/07
Livno, 26. srpnja 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 62. Zakona o šumama ("Službene novine
Federacije Bosne i Hercegovine", broj 20/02,
29/03 i 37/04), Vlada Hercegbosanske županije,
na sjednici održanoj 5. srpnja 2007. godine donosi

ODLUKU
o rasporedu financijskih sredstava prikupljenih po osnovu šumskog doprinosa
Članak 1.
Financijska sredstva u iznosu od 68.496,40
KM prikupljena po osnovu šumskog doprinosa
raspoređuju se po općinama na području Hercegbosanske županije i to u sljedećim iznosima
-

Općina Kupres
Općina Drvar

10.414,44 KM
21.040,49 KM

***
Na temelju članka 19. i 20. Zakona o Vladi
Hercegbosanske županije ("Narodne novine Hercegbosanske županije", broj, 2/96) i članka 8. Zakona o plaćama i drugim naknadama sudaca i
tužitelja u Federaciji BiH ("Službene novine Federacije Bosne i Hercegovine", broj, 72/05), Vlada
Hercegbosanske županije na sjednici održanoj 16.
srpnja 2007. godine donijela je

ODLUKU
o isplati regresa za godišnji odmor
I.
Odobrava se isplata naknada za korištenje
godišnjeg odmora uposlenima kod korisnika Proračuna Hercegbosanske županije za 2007. godinu
u iznosu od 400,00 KM po uposlenom.
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Isplata sredstava iz prethodnog stavka vršit će
se po donošenju ove Odluke.
II.

privrede i šumarstva za organizaciju stočarske
izložbe na Kupresu preko blagajne Ministarstva
poljoprivrede, vodoprivrede, i šumarstva.
II.

Isplata naknada za korištenje godišnjeg odmora sucima u sudovima i tužiteljstvu Hercegbosanske županije vršit će se kako je propisano
člankom 8. Zakona o plaćama i drugim
naknadama sudaca i tužitelja u Federaciji Bosne i
Hercegovine.
III.
Sredstva za proizvodnju ove Odluke planirana
su u Proračunu Hercegbosanske županije za 2007.
godinu.
IV.
Za realizaciju ove Odluke zadužuje se Ministarstvo financija.
V.
Ova Odluka stupa na snagu danom danošenja,
a objavit će se u "Narodne novine Hercegbosanske županije".
Bosna i Hercegovina
Federacija Bosne i Hercegovine
Hercegbosanska županija
VLADA
Broj: 01-02-130-1/07
Livno, 16. srpnja 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 32. Zakona o izvršavanju proračuna Hercegbosanske županije za
2007. godinu ("Narodne novine Hercegbosanske
županije", broj 2/07), Vlada Hercegbosanske županijen na sjednici održanoj 5. srpnja 2007.
godine, donijela je

ODLUKU
o odobravanju isplate sredstava za organizaciju stročarske izložbe na Kupresu
I.
Odobrava se isplata sredstava u iznosu od
12.000 KM Ministarstvu poljoprivrede, vodo-

Sredstva iz točke I. ove Odluke isplatit će se s
pozicije 614400 "Poticaj poljoprivrednoj proizvodnji", razdjel 18, glava 01 Proračuna Hercegbosanske županije za 2007. godinu.
III.
Ova Odluka stupa na snagu danom danošenja,
a objavit će se u "Narodne novine Hercegbosanske županije".
Bosna i Hercegovina
Federacija Bosne i Hercegovine
Hercegbosanska županija
VLADA
Broj: 01-02-123-1/07
Livno, 05. srpnja 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 članak 1. Zakona o prestanku važenja Zakona o porezu za
obrazovanje i kulturu ("Narodne novine Hercegbosanske županije", broj 2/94), Vlada Hercegbosanske županije na sjednici održanoj 16. srpnja
2007. godine donijela je
ODLUKU
o isknjižavanju obveza za porez za obrazovanje
i kulturu za korisnike Proračuna Hercegbosanske županije
I.
Obveze korisnika Proračuna Hercegbosanske
županije za porez za obrazovanje i kulturu evidentirane u glavnoj knjizi riznice u iznosu od
2.148.712,92 KM otpisuje se.
II.
Za provođenje odgovarajućih računovodstvenih evidencija sukladno ovoj Odluci
zadužuje se Ministarstvo financija.
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III.
Ova Odluka stupa na snagu danom danošenja,
a objavit će se u "Narodne novine Hercegbosanske županije".
Bosna i Hercegovina
Federacija Bosne i Hercegovine
Hercegbosanska županija
VLADA
Broj: 01-02-131-1/07
Livno, 16. srpnja 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 33.
Zakona o izvršenju Proračuna Hercegbosanske
županije za 2007. godinu ("Narodne novine Hercegbosanske županije", broj 2/07), na prijedlog
Ministra rada, zdravstva socijalne skrbi i prognanih, Vlada Hercegbosanske županije na sjednici
održanoj 16. srpnja 2007. godine donijela je
ODLUKU
o davanju suglasnosti na Program utroška
sredstava s tekućih transfera utvrđenih Proračunom HBŽ za 2007. godinu u Ministarstvu
rada, zdravstva, socijalne skrbi i prognanih
I.
Daje se suglasnost na Program utroška sredstava s tekućih transfera utvrđenih Proračunom
HBŽ za 2007. godinu, Ministarstvo rada,
zdravstva, socijalne skrbi i prognanih, koji je
dostavilo Ministarstvo rada, zdravstva socijalne
skrbi i prognanih HBŽ u visini ostvarenih prihoda
u proračunu za 2007. godinu.
II.
Ova Odluka stupa na snagu danom danošenja,
a objavit će se u "Narodne novine Hercegbosanske županije".
Bosna i Hercegovina
Federacija Bosne i Hercegovine
Hercegbosanska županija
VLADA
Broj: 01-02-132-1/07
Livno, 16. srpnja 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) Vlada Hercegbosanske županije na sjednici održanoj 16. srpnja
2007. godine donijela je
ODLUKU
o davanju suglasnosti na Program i dinamiku
korištenja sredstava za sanaciju i uklanjanje
divljih deponija na području Hercegbosanske
županije
I.
Daje se suglasnost na Program i dinamiku
korištenja sredstava za sanaciju i uklanjanje
divljih deponija na području Hercegbosanske županije broj: 07-10-23-82/07 od 10. srpnja 2007.
godine Ministarstva graditeljstva, obnove, prostornog uređenja i zaštite okoliša.
II.
Ova Odluka stupa na snagu danom danošenja,
a objavit će se u "Narodne novine Hercegbosanske županije".
Bosna i Hercegovina
Federacija Bosne i Hercegovine
Hercegbosanska županija
VLADA
Broj: 01-02-135-2/07
Livno, 16. srpnja 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) Vlada Hercegbosanske županije na sjednici održanoj 16. srpnja
2007. godine donijela je

ODLUKU
o odobravanju potpora općinama za sanaciju
i uklanjanje divljih deponija čvrstog otpada
na području Hercegbosanske županije
I.
Odobravaju se financijska sredstva u iznosu
od 90.000,00 KM (devedesettisućakonvrtibilnihmaraka) za sanaciju i uklanjanje divljih deponija na području Hercegbosanske županije i to
za općine:
- Livno
24.500,00 KM
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-

Tomislavgrad
Kupres
Glamoč
Drvar
Bos. Grahovo
UKUPNO

18.000,00 KM
12.500,00 KM
12.500,00 KM
12.500,00 KM
10.000,00 KM
90.000,00 KM
II.

Sredstva iz točke I. ove Odluke planirana su u
Proračunu Hercegbosanske županije za 2007.
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.
Zadužuje se Ministarstvo graditeljstva, obnove, prostornog uređenja i zaštite okoliša da izradi program i dinamiku korištenja sredstava iz
točke I. ove odluke i isti dostavi Vladi HBŽ radi
davanja suglasnosti.
V.
Nadzor nad izvođenjem radova vršiti će općine u suradnji sa Ministarstvom graditeljstva, obnove, prostornog uređenja i zaštite okoliša.
VI.
Sve općine su dužne izvođaču radova izvršiti
isplatu izvedenih radova iz namjenskih sredstava
sukladno točki I. ove Odluke, o čemu će sačiniti
pisano izvješće i dostaviti ga Ministarstvu graditeljstva, obnove, prostornog uređenja i zaštite okoliša.
VII.
Ova Odluka stupa na snagu danom danošenja,
a objavit će se u "Narodne novine Hercegbosanske županije".
Bosna i Hercegovina
Federacija Bosne i Hercegovine
Hercegbosanska županija
VLADA
Broj: 01-02-135-1/07
Livno, 16. srpnja 2007. godine
Predsjednik Vlade
Nediljko Rimac v.r.
***

Na temelju članka 19. i 20. Zakona o Vladi
HBŽ ("Narodne novine Hercegbosanske županije", broj 2/96.), članka 30. Zakona o izvršenju
Proračuna HBŽ za 2007. godinu ("Narodne novine Hercegbosanske županije", broj 2/07.), na prijedlog Ministarstva graditeljstva, obnove, prostornog uređenja i zaštite okoliša, Vlada HBŽ na sjednici održanoj 16. srpnja 2007. godine donosi
ODLUKU
o sufinanciranju projekata ekoloških udruga iz
Proračuna Hercegbosanske županije.
I.
Odobrava se sufinanciranje projekata ekoloških udruga dostavljenih po Javnom pozivu za prijavu projekata ekoloških udruga za sufinanciranje
iz Proračuna Hercegbosanske županije, raspisanog
od strane Ministarstva graditeljstva, obnove, prostornog uređenja i zaštite okoliša.
II.
Sredstva za sufinanciranje projekata iz točke I.
ove Odluke planirana su u Proračunu Hercegbosanske županije za 2007. godinu, a transferirat će
se prema financijskim mogućnostima Proračuna.
III.
Sredstva iz točke II. bit će utrošena na sljedeći
način:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

Ekološka udruga "LIVNO""
Udruga građana za zaštitu voda "STOŽER"
KUPRES
Ekološko udruženje "BISTRICA" LIVNO
Udruga za zaštitu prirode, okoliša i promicanje kulture življenja "LIPA"
Udruga za zaštitu prirode i okoliša
"OSTROŽAC" TOMISLAVGRDA
"CENTAR MLADIH" «@» LIVNO
Ekološko društvo "KLEKOVAČA" DRVAR
Udruga građana "BOROVA GLAVA"
LIVNO
Udruga građana "CINCAR" LIVNO
UKUPNO (KM):

1000
1000
1000
1000
1000
1000
1000
1000
1000
9000

IV.
Za svaki izdatak iz tekućeg transfera iz točke
III. ove Odluke ministar graditeljstva, obnove,
prostornog uređenja i zaštite okoliša donosi posebnu odluku.
V.
Ministarstvo graditeljstva, obnove, prostornog
uređenja i zaštite okoliša izvijestit će o utrošenim
sredstvima Vladu HBŽ i Ministarstvo financija,
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sukladno zakonu.

III.
VI.

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: 01-02-136-1/07
Livno, 16. srpnja 2007. godine
Predsjednik Vlade
Nediljko Rimac v.r.
***
Temeljem članka 19. stavak 1. i članka 20.
stavak 2. Zakona o Vladi Hercegbosanske županije ("Narodne novine Hercegbosanske županije"
broj 2/96.) i članka 4. Uredbe o postupku dodjele
koncesija ("Narodne novine Hercegbosanske županije" broj 4/04), na prijedlog Povjerenstva za
koncesije Hercegbosanske županije (privremeno
povjerenstvo), Vlada Hercegbosanske županije, na
sjednici održanoj 05. srpnja 2007. godine donijela
je
ODLUKU
o prihvaćanju Izviješća Povjerenstva za koncesije Hercegbosanske županije o provedenom
Javnom nadmetanju za dodjelu koncesije korištenja mineralne sirovine -šljunka na lokalitetu
"GORNJUŠE" općina Tomislavgrad, u komercijalne svrhe, odobravanju postupka pregovora dodjele koncesije i potpisivanja ugovora o koncesiji
I.
Prihvaća se Izviješće Povjerenstva za koncesije Hercegbosanske županije broj: 02/07. od 28.
05. 2007. godine o provedenom Javnom nadmetanju za dodjelu koncesije korištenja mineralne sirovine - šljunak na lokalitetu "GORNJUŠE" općina Tomislavgrad, u komercijalne svrhe.
II.
Odobrava se, Povjerenstvu za koncesije, postupak pregovora s ponuđačem "SEPARACIJA
GABRIĆ" d.o.o. Tomislavgrad o svim segmentima dodjele koncesije, a u skladu s definiranim
kriterijima iz javnog natječaja.

Ovlašćuje se Ministarstvo gospodarstva da
pripremi i potpiše ugovor o koncesiji u ime Koncesora sa Koncesionarem "SEPARACIJA
GABRIC" d.o.o. Tomislavgrad.
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: 01-02-126-1/07
Livno, 05. srpnja 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.), članka 8. stavak 2., članka 14. stavak
1. i članka 15. Zakona o koncesijama Hercegbosanske županije ("Narodne novine Hercegbosanske županije" broj 14/03.), a na prijedlog Ministarstva gospodarstva, Vlada Hercegbosanske županije, na sjednici održanoj dana 16. 07. 2007.
godine, donijela je
ODLUKU
o odobravanju Studije o opravdanosti dodjeljivanja koncesije za iskorištavanje ležišta šljunka i pijeska na nalazištu "BARJAK" općina
Livno i pristupanju dodjeli koncesije za iskorištavanje ležišta šljunka i pijeska na nalazištu
"BARJAK" općina Livno
I.
Odobrava se i prihvaća Studija o opravdanosti
dodjeljivanja koncesije za iskorištavanje ležišta
šljunka i pijeska na nalazištu "BARJAK" općina
Livno, koju je izradilo stručno Povjerenstvo Ministarstva gospodarstva Hercegbosanske županije u
lipnju 2007. godine.
II.
Predmet koncesije je iskorištavanje ležišta
šljunka i pijeska na nalazištu "BARJAK" u općini
Livno u komercijalne svrhe.
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III.

XI.

Vrijeme trajanja koncesije određuje se za 30
/trideset/ godina.

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

IV.
Korisnik koncesije se obvezuje plaćati godišnju koncesijsku naknadu. Iznos godišnje koncesijske naknade utvrđuje se u visini 2,5% od prihoda
ostvarenog prodajom mineralne sirovine na tržištu.

Bosna i Hercegovina
Federacija Bosne i Hercegovine
Hercegbosanska županija
VLADA
Broj: 01-02-137-1/07
Livno, 16. srpnja 2007. godine
Predsjednik Vlade
Nediljko Rimac v.r.

V.
Postupak dodjele koncesije provest će se po
proceduri javnog nadmetanja /tendera/.
VI.
Pravo sudjelovanja u postupku nadmetanja
dodjele koncesije imaju domaće ili strane pravne
osobe, izuzev subjekata koji su isključeni iz nadmetanja na temelju članka 3. Uredbe za dodjelu
koncesija ("Narodne novine Hercegbosanske županije" broj 4/04.).
VII.
Jamčevina za sudjelovanje u nadmetanju određuje se u iznosu od 7.500,00 KM (slovima: sedamipoltisuća konvertibilnih maraka).
VIII.
Oglas o javnom nadmetanju (tender) će sadržavati temeljne elemente iz članka 19. Zakona o
koncesijama Hercegbosanske županije.
IX.
Obvezuje se koncesionar, da će u roku od 90
dana, od dana potpisivanja ugovora o koncesiji,
izraditi Studiju zaštite okoliša (Analizu utjecaja
radova i objekata na životnu sredinu užeg i šire
lokaliteta na nalazištu "BARJAK" poradi zaštite
istih), u protivnom će se potpisani U govor jednostrano raskinuti.
X.
Zadužuje se Ministarstvo gospodarstva Hercegbosanske županije da provede postupak dodjele koncesije, a nadzor nad ispunjenjem obveza
plaćanja naknade za predmetnu koncesiju, obavlja
Ministarstvo financija Hercegbosanske županije.

***
Na temelju članka 19. stavak i članka 20. stavak 2. Zakona o Vladi Hercegbosanske županije
("Narodne novine Hercegovine županije" broj:
2/96), i članka 13. Zakona o izvršenju Proračuna
Hercegbosanske županije za 2007. godinu ("Narodne novine Hercegbosanske županije", broj:
2/07), razmatrajući Zahtjev Rudnika ugljena "Tušnica" d. o. o. Livno broj: 01-651/07 od 10. travnja 2007. godine za financijsku pomoć, Vlada
Hercegbosanske županije na sjednici održanoj 16.
srpnja 2007. godine, donijela je

ODLUKU
o odobravanju sredstava iz Tekuće pričuve
I.
Odobravaju se sredstva u iznosu od 30.000,00
KM iz Tekuće pričuve Proračuna Hercegbosanske
županije za 2007. godinu Ministarstvu gospodarstva Hercegbosanske županije u svrhu pomoći
Rudnicima ugljena "Tušnica" d. o. o. Livno za
izvođenje istražnog bušenja s jezgrovanjem na
lokalitetu PK "Table".
II.
Sredstva iz točke 1. ove Odluke transferirat iz
Tekuće pričuve Proračuna Hercegbosanske županije Ministarstvu gospodarstva, razdjel 15, glava
01, potrošačka jedinica 0001, ekonomski kod
614413 "Poticaj industrijskoj proizvodnji" .
III.
Za realizaciju ove Odluke zadužuje se Ministarstvo gospodarstva i Ministarstvo financija Hercegbosanske županije, svatko u okviru svojih nadležnost.
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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".

Bosna i Hercegovina
Federacija Bosne i Hercegovine
Hercegbosanska županija
VLADA
Broj: 01-02-138-1/07
Livno, 16. srpnja 2007. godine

Bosna i Hercegovina
Federacija Bosne i Hercegovine
Hercegbosanska županija
VLADA
Broj: 01-02-149-1/07
Livno, 26. srpnja 2007. godine
Predsjednik Vlade
Nediljko Rimac v.r.

Predsjednik Vlade
Nediljko Rimac v.r.
***

***

Na temelju članka 19. stavak i članka 20. stavak 2. Zakona o Vladi Hercegbosanske županije
("Narodne novine Hercegovine županije", broj:
2/96), i članka 13. Zakona o izvršenju Proračuna
Hercegbosanske županije za 2007. godinu ("Narodne novine Hercegbosanske županije", broj:
2/07), razmatrajući Zahtjev "Livtex" za isplatu
plaća od 25. srpnja 2007. godine, Vlada Hercegbosanske županije na sjednici održanoj 26. srpnja
2007. godine, donijela je

Na temelju članka 19. stavak i članka 20. stavak 2. Zakona o Vladi Hercegbosanske županije
("Narodne novine Hercegovine županije", broj:
2/96), i članka 13. Zakona o izvršenju Proračuna
Hercegbosanske županije za 2007. godinu ("Narodne novine Hercegbosanske županije", broj:
2/07), razmatrajući Zahtjev za plaćanje Županijskog suda u Livnu (Broj: 010-0-Su-07-000-221 od
18. srpnja 2007. godine, Vlada Hercegbosanske
županije na sjednici održanoj 26. srpnja 2007. godine, donijela je

ODLUKU
o odobravanju sredstava iz Tekuće pričuve

ODLUKU
o odobravanju sredstava iz Tekuće pričuve

I.
I.
Odobravaju se sredstva u iznosu od 11.250,00
KM iz Tekuće pričuve Proračuna Hercegbosanske
županije za 2007. godinu Ministarstvu gospodarstva Hercegbosanske županije za isplatu plaća
poduzeću "Livtex" Livno.
II.
Sredstva iz točke 1. ove Odluke transferirat će
se iz Tekuće pričuve Proračuna Hercegbosanske
županije Ministarstvu gospodarstva, razdjel 15,
glava 01, potrošačka jedinica 0001, ekonomski
kod 614413 "Poticaj industrijskoj proizvodnji" .
III.
Za realizaciju ove Odluke zadužuje se Ministarstvo gospodarstva i Ministarstvo financija Hercegbosanske županije, svako u okviru svojih nadležnosti.

Odobravaju se sredstva u iznosu od 1.751,78
KM iz Tekuće pričuve Proračuna Hercegbosanske
županije za 2007. godinu Ministarstvu pravosuđa i
uprave Hercegbosanske županije u svrhu ugradnje
klime u Županijskom sudu
II.
Sredstva iz točke I. ove Odluke transferirat će
se iz Tekuće pričuve Proračuna Hercegbosanske
županije Ministarstvu pravosuđa i uprave, razdjel
14, glava 02, potrošačka jedinica 0001, ekonomski kod 613700 "Tekuće održavanje".
III.
Za realizaciju ove Odluke zadužuje se Ministarstvo pravosuđa i uprave i Ministarstvo financija
Hercegbosanske županije, svatko u okviru svojih
nadležnost.
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15 glava 01 "Potpora neprofitnim organizacijama
- Agencija za privatizaciju".

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: 01-02-148-1/07
Livno, 26. srpnja 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 26. srpnja 2007. godine donosi

ODLUKU
o odobravanju financijskih sredstava za potporu neprofitnim organizacijama - Agencija
za privatizaciju za razdoblje travanj - lipanj
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.
Prijenos sredstava će se realizirati u jednakim
mjesečnim ratama u iznosu od 8.333,33 KM (travanj -lipanj 2007. godine).
III.
Sredstva iz točke 1. ove Odluke planirana su u
Proračunu Hercegbosanske županije za 2007. godinu pod ekonomskim kodom 614311 u razdjelu

IV.
Za realizaciju ove Odluke zadužuje se Ministarstvo financija i Ministarstvo gospodarstva,
svatko 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: 01-02-96-2/07
Livno, 26. srpnja 2007. godine
Predsjednik Vlade
Nediljko Rimac v.r.
***
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MINISTARSTVO ZNANOSTI, PROSVJETE, KULTURE I ŠPORTA

Na temelju članka 32. Zakona o osnovnom školstvu ("Narodne novine Hercegbosanske županije",
broj 12/04.), ministrica znanosti, prosvjete, kulture i športa donosi

ODLUKU
o popisu odobrenih udžbenika i priručnika za osnovnu školu u školskoj godini 2007./2008.
I.
U školskoj godini 2007./2008. određuju se za uporabu sljedeći osnovnoškolski udžbenici i priručnici:
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Kratica
HŠK
ŠK
ŠN
ZN
ALFA
GRAFEX

Nakladnici (tumač kratica)
Naziv nakladnika
Ulica i broj
Hrvatska školska kartografija
Prilaz Gj. Ddeželića 8
Školska knjiga d.d.
Masarykova 28
Školska naklada d.o.o.
Kralja Tomislava 1
Znanje d.o.o. Mostar
Stjepana Radića 76e
Naklada Alfa d.o.o.
Dr. Bariše Smoljana 1c
Grafex d.o.o.
Raštani bb

Mjesto
Zagreb,RH
Zagreb,RH
Mostar BiH
Mostar BiH
Mostar BiH
Mostar BiH

II.
Pored udžbenika iz točke I. ove Odluke vrijede i ranije odobreni i objavljeni udžbenici, a koji su u
skladu s nastavnim planom i programom odobrenim od ovog Ministarstva.
III.
Za nacionalnu skupinu predmeta u OŠ "Grahovo" iz Grahova i OŠ "Dr. Ivan Merz" iz Drvara odobravaju se udžbenici odobreni od strane Ministarstva prosvjete i kulture Republike Srpske.
Za nacionalnu skupinu predmeta u OŠ "Fra Franjo Glavinić" iz Glamoča odobravaju se udžbenici
odobreni od strane Ministarstva prosvjete, znanosti, kulture i športa Županije Središnje Bosne.
IV.
Odluka 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: 06-01-38-721/07.
Livno, 11. srpnja 2007. godine
Ministrica
Gordana Cikojević v.r.
***
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Temeljem članka 38. stavak1. Zakona o srednjem školstvu ("Narodne novine HBŽ", broj
12/04.) ministrica znanosti, prosvjete, kulture i
športa donosi

ODLUKU
o odobrenim udžbenicima za srednje škole u
školskoj 2007./2008.godini
I.
Za školsku 2007./2008. godinu za srednje škole u Hercegbosanskoj županiji odobravaju se za
uporabu udžbenici i priručnici odobreni u školskoj
2006/2007. godini.

NASTAVNI PLAN
Obrazovne
oblasti
(područja
učenja)
Jezici
Prirodne
znanosti i
matematika
Društvene
znanosti
Umjetnost

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
Ministarstvo znanosti, prosvjete, kulture i športa
Broj: 06-01-38-720/07.
Livno, 10. srpnja 2007. godine
Ministrica
Gordana Cikojević v.r.
***
Temeljem članka 21. Zakona o osnovnom
školstvu ("Narodne novine Hercegbosanske županije", broj 12/04.) i članka 53. Zakona o upravi
("Narodne novine Hercegbosanske županije", broj
4/98.). Ministarstvo znanosti, prosvjete, kulture i
športa donosi

ODLUKU
o odobravanju Nastavnog plana i programa
za drugi razred devetogodišnjeg osnovnog
obrazovanja u osnovnim školama Hercegbosanske županije u školskoj 2007./2008. godini

Tjelesni i
zdravstveni
odgoj
Izborna
nastava
–
human.
znanost

OBVEZNI
NASTAVNI
PREDMETI
Hrvatski
jezik
Matematika
Moja okolina
Glazbena
kultura
Likovna kultura
Tjelesna i
zdravstvena
kultura
Vjeronauk

Izvannastavne
aktivnosti
Ukupno opterećenje
učanika

Tjedni
broj
nastavnih
sati
4

Godišnji
broj
nastavnih
sati
140

3

105

3

105

2
2

70
70

2

70

1

35

1

35

17+1

630

III.
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
Ministarstvo znanosti, prosvjete, kulture i športa
Broj: 06-01-38-745/07.
Livno, 30. srpnja 2007. godine
Ministrica
Gordana Cikojević v.r.

I.

***

Odobrava se uporaba Nastavnog plana i programa za drugi razred devetogodišnjeg osnovnog
obrazovanja u osnovne škole Hercegbosanske županije u školskoj 2007./2008. godini.
II.

Na temelju članka 39. Zakona o osnovnom
školstvu ("Narodne novine Hercegbosanske županije", broj 12/04.), Ministarstvo znanosti, prosvjete, kulture i športa donosi
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PRAVILNIK
o početku i završetku nastave i trajanju odmora učenika osnovnih škola u školskoj godini 2007/2008.
Članak 1.
Ovim Pravilnikom propisuje se trajanje nastavne godine, odnosno početak i završetak nastave, broj i trajanje obrazovnih razdoblja, trajanje
učeničkih odmora i broj radnih dana u osnovnim
školama za školsku godinu 2007./2008.
Članak 2.
Nastavna godina počinje 3. rujna 2007. godine, a završava 20. lipnja 2008.godine.
Nastava se ustrojava u dva polugodišta.
Prvo polugodište traje od 3. rujna 2007. godine do 21. prosinca 2007. godine.
Drugo polugodište traje od 14. siječnja 2008.
godine do 20. lipnja 2008. godine, odnosno do 13.
lipnja 2008. godine za učenike VIII. razreda.
Članak 3.
Nastava se organizira i izvodi u najmanje 35
nastavnih tjedana, osim za VIII. razrede, za koje
se nastava organizira i izvodi u najmanje 34 nastavna tjedna.
Ako škola ne ostvari propisani nastavni plan i
program i broj nastavnih tjedana propisan stavkom 1. ovoga članka, nastavna se godina može
produljiti i nakon 20. lipnja 2008. godine, uz prethodnu suglasnost Ministarstva znanosti, prosvjete,
kulture i športa.
Članak 4.
Zimski odmor učenika počinje 24. prosinca
2007. godine, a završava 11. siječnja 2008. godine.
Proljetni odmor učenika počinje 20. ožujka
2008. godine, a završava 28. ožujka 2008. godine.
Ljetni odmor učenika počinje 23. lipnja 2008.
godine.
Članak 5.
Godišnjim planom i programom rada škole
utvrđuje se plan i raspored potrebnog broja

nastavnih dana potrebnih za provedbu nastavnog
plana i programa te broj, plan i raspored ostalih
radnih dana tijekom školske godine potrebnih za
druge odgojno-obrazovne programe škole, za
školske priredbe, natjecanja, dan škole, dan župe,
općine i grada te za izlete, ekskurzije i slično.
Članak 6.
U posebnim okolnostima koje nije bilo moguće predvidjeti i planirati godišnjim planom i programom rada škole, škola može odstupiti od rokova
utvrđenih ovim Pravilnikom, o čemu odlučuje
Ministarstvo znanosti, prosvjete, kulture i športa,
na zahtjev škole.
Članak 7.
Ovaj Pravilnik stupa na snagu danom
donošenja, a objavit će se u "Narodnim novinama
Hercegbosanske županije" i primjenjivati od
1.9.2007. godine.
Bosna i Hercegovina
Federacija Bosne i Hercegovine
Hercegbosanska županija
Ministarstvo znanosti, prosvjete, kulture i športa
Broj: 06-01-38-503/07.
Livno, 25. svibnja 2007. godine
Ministrica
Gordana Cikojević v.r.
***
Na temelju članka 41. Zakona o srednjem
školstvu ("Narodne novine Hercegbosanske županije", broj 12/04.), ministrica znanosti, prosvjete,
kulture i športa donosi

PRAVILNIK
o početku i završetku nastave i trajanju odmora učenika srednjih škola u školskoj godini 2007./2008.
Članak 1.
Ovim Pravilnikom propisuje se početak i završetak nastave, trajanje polugodišta i trajanje učeničkih odmora u srednjim ško1ama za školsku
godinu 2007./2008.
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Članak 2.

Članak 6.

Nastavna godina počinje 3. rujna 2007. godine, a završava 20. lipnja 2008.godine.
Učenicima završnih razreda nastava završava
21. svibnja 2008. godine.
Nastava se ustrojava u dva polugodišta.
Prvo polugodište traje od 3. rujna 2007. godine do 21. prosinca 2007. godine.
Drugo polugodište traje od 14. siječnja 2008.
godine do 20. lipnja 2008. godine, a učenicima
završnih razreda do 21. svibnja 2008. godine.

U posebnim okolnostima koje nije bilo moguće predvidjeti i planirati godišnjim planom i programom rada škole, škola može odstupiti od rokova
utvrđenih ovim Pravilnikom, o čemu odlučuje
Ministarstvo znanosti, prosvjete, kulture i športa
na zahtjev škole.

Članak 3.
Nastava se organizira i izvodi u najviše 35 nastavnih tjedana, osim za završne razrede za koje
se nastava organizira i izvodi u najviše 32 nastavna tjedna.
Ako škola ne ostvari propisani nastavni plan i
program i broj nastavnih tjedana propisan stavkom 1. ovoga članka, nastavna se godina može
produljiti i nakon 20. lipnja 2008. godine, odnosno 21. svibnja 2008. godine za završne razrede, uz
prethodnu suglasnost Ministarstva znanosti, prosvjete, kulture i športa.
Članak 4.
Zimski odmor učenika počinje 24. prosinca
2007. godine, a završava 11. siječnja 2008. godine.
Proljetni odmor učenika počinje 20. ožujka
2008. godine, a završava 28. ožujka 2008. godine.
Ljetni odmor učenika počinje 21. lipnja 2008.
godine, osim za učenike koji polažu razredni, popravni ili završni ispit ili maturu i učenike koji u to
vrijeme imaju praktičnu nastavu ili stručnu praksu, što se utvrđuje godišnjim planom i programom
rada škole.
Članak 5.
Godišnjim planom i programom rada škole
utvrđuje se plan i raspored potrebnog broja nastavnih dana potrebnih za provedbu nastavnog plana i programa, te broj, plan i raspored ostalih radnih dana tijekom školske godine potrebnih za druge odgojno-obrazovne programe škole, za školske
priredbe, natjecanja, dan škole, dan župe, općine i
grada, te za izlete, ekskurzije i slično.

Članak 7.
Ovaj Pravilnik stupa na snagu danom
donošenja, a objavit će se u "Narodnim novinama
Hercegbosanske županije" i primjenjivati od
1.9.2007. godine.
Bosna i Hercegovina
Federacija Bosne i Hercegovine
Hercegbosanska županija
Ministarstvo znanosti, prosvjete, kulture i športa
Broj: 06-01-38-502/07.
Livno, 24. svibnja 2007. godine
Ministrica
Gordana Cikojević v.r.
***
Temeljem članka 85. Zakona o osnovnom
školstvu ("Narodne novine HBŽ, broj 12/04.) ministar znanosti, prosvjete, kulture i športa donosi

ODLUKU
o imenovanju tročlanog Povjerenstva za OŠ
"Fra Franjo Glavinić" Glamoč
I.
Imenuje se tročlano Povjerenstvo za OŠ "Fra
Franjo Glavinić" u sastavu:
1. VERA MILOŠEVIĆ - predsjednik. djelatnica Škole
2. BRANKA ČOSIĆ - član. djelatnica Škole
3. IVAN JURIĆ - član. diplomirani inženjer
šumarstva
II.
Povjerenstvo će imati ovlaštenja školskog odbora, osim prava na davanje prijedloga za imenovanje ili razrješenje ravnatelja.
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III.
Tročlano Povjerenstvo će obavljati poslove
školskog odbora do izbora novog školskog odbora, a najduže tri mjeseca.
IV.
Odluka 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: 06-01-38-2-1136/05.
Livno, 04. srpnja 2007. godine
Ministrica
Gordana Cikojević v.r.
***
MINISTARSTVO FINANCIJA
Na temelju članka 66. stavak 2. Zakona o organizaciji organa uprave u Federaciji Bosne i
Hercegovine ("Službene novine F. BiH", broj:
35/05.). i članka 27. Zakona o riznici ("Službene
novine F. BiH", broj: 19/03.), ministar financija
Hercegbosanske županije donosi

NAPUTAK
o prometu JRR- računa za polog jamčevina
Na JRR račun za polog jamčevina uplaćivati
će se sve jamčevine po natječajima za koncesije,
jamčevine po nalozima sudova i svake druge jamčevine koje se uplaćuju za potrebe korisnika proračuna Hercegbosanske županije.
Na JRR račun za polog jamčevina proračunski
korisnici neće usmjeravati niti jednu drugu vrstu
prihoda.
Svi korisnici proračuna Hercegbosanske županije po čijem nalogu se vrše uplate jamčevina
dužne su odrediti kontakt osobu za praćenje priliva i odliva za ovu vrstu uplata.
Ministarstvo financija HBŽ -Odjel Riznice
Livno je zaduženo da na zahtjev kontakt osobe
proračunskog korisnika dostave podatke o izvršenim uplatama u korist tog proračunskog korisnika.
Da bi se olakšalo sustavno- računovodstveno
praćenje i evidentiranje priliva - mogućeg javnog

prihoda i odliva -mogućeg javnog rashoda neophodno je da nalog uplate sadrži sve potrebne podatke uz obvezno popunjavanje polja «samo za
uplate javnih prihoda» na uplatnici:
- Broj poreznog obveznika - upisuje se Jedinstveni matični broj građana ili matični
broj pravne osobe kao obveznika uplate.
- Vrsta prihoda - upisuje se odgovarajuća
vrsta prihoda prema propisanom analitičkom kontnom planu za proračun i proračunske korisnike ("Službene novine F.BiH,
broj 15/07).
Na primjer: 721112 za sve uplate jamčevina u
svezi sa davanjem prava na eksploataciju prirodnih resursa, patenata i autorskih prava, 722611 za
uplatu jamčevina u svezi sa pružanjem usluga
građanima, 722631 za uplatu jamčevina u svezi sa
pružanjem usluga ostalim
- Općina - upisuje se šifra općine (Livno
055, Tomislavgrad 028, Kupres 052, Glamoč 032, Bosansko Grahovo 013, Drvar
027)
- Budžetska /Proračunska organizacija- unosi se broj proračunske organizacije proračunskog korisnika HBŽ po čijem nalogu se
vrši uplata (" Narodne novine Hercegbosanske županije" broj 01/07).
Na primjer: po nalogu Ministarstva gospodarstva unosi se broj 1501001, po nalogu Općinskog
suda Livno unosi se broj 1402001, po nalogu Županijskog suda Livno unosi se broj 1403001, po
nalogu Županijskog javnog tužiteljstva Livno unosi se broj 1403002, ... itd.
- U svrsi doznake obvezno upisati «Po rješenju broj..................,», ili «Predmet broj..
........).
Raiffeisen BANKA će na računu za polog
jamčevina evidentirati svaku transakciju, odnosno
svaku uplatu na račun i isplatu sa računa i izvode
dostavljati u Ministarstvo financija.
Ovlaštena osoba u Ministarstvu financija će vršiti knjiženja po izvodima i pri tome voditi računa
da se evidencije vode po proračunskim korisnicima. Sve eventualne nejasnoće ovlaštena osoba u
Ministarstvu financija će rješavati s kontakt osobama proračunskih korisnika.
Proračunski korisnici Hercegbosanske županije
po čijem nalogu se vrše gotovinske isplate su
dužni ovlastiti blagajnika za podizanje gotovine i
isplatu s blagajne ukoliko se povrat jamčevine vrši
gotovinski. Ovlaštenja sa imenima ovlaštenih blagajnika za podizanje gotovine proračunski korisnik je dužan dostaviti Ministarstvu financija.
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S navedenog računa Ministarstvo financija će
sukladno rješenjima nadležnog proračunskog korisnika vršiti povrat položene jamčevine:
-

bezgotovinskim nalogom u korist računa
uplatitelja jamčevine ili
gotovinski, putem blagajne nadležnog proračunskog korisnika.

Proračunski korisnici će uz zahtjev -Obrazac
broj 2 koji je sastavni dio Naputka o izvršenju
Proračuna s jedinstvenog računa riznice ("Narodne novine Hercegbosanske županije" broj 2/04. s
rješenjem i drugom računovodstvenom dokumentacijom u privitku naložiti izvršenje povrata položene jamčevine bezgotovinskim nalogom u korist
računa uplatitelja jamčevine samo onda kada uplatitelj ima otvoren žiro ili tekući račun.
Ukoliko se povrat treba izvršiti uplatitelju jamčevina koji nema otvoren žiro ili tekući račun,
povrat će se izvršavati gotovinski, putem blagajne.
Ovlaštena osoba proračunskog korisnika ili ovlašteni blagajnik popunjava navedeni zahtjev Obrazac br.2 za podizanje gotovine, podiže gotovinu u
banci, izvršava isplate po nalogu odgovorne osobe
proračunskog korisnika, uredno vodi blagajničku
dokumentaciju, sastavlja blagajnički izvještaj pomoćne blagajne računa za polog jamčevina, i uz
zahtjev Obrazac broj: 3 koji je sastavni dio Naputku o izvršenju Proračuna s jedinstvenog računa
riznice ("Narodne novine Hercegbosanske županije" broj 2/04.) dokumentaciju dostavlja Ministarstvu financija za provedbu odgovarajućih knjiženja za pravdanje blagajne u Glavnoj knjizi riznice.
Ukoliko se uplaćene jamčevine neće vraćati
uplatitelju, nadležni proračunski korisnik će dostaviti Ministarstvu financija zahtjev Obrazac br.3
uz odgovarajuću računovodstvenu dokumentaciju
(ugovor, rješenje, zaključak ili neki drugi akt proračunskog korisnika) u privitku, da se sa računa za
polog jamčevina izvrši prijenos novčanih sredstava na JRR depozitni račun uz obveznu naznaku
šifre prihoda. Provedbu ove transakcije izvršit će
Ministarstvo financija ispostavljajući nalog banci
uz potpis ovlaštenih potpisnika računa za polog
jamčevina.
Ukoliko se iz ovih sredstava -prihoda financiraju određeni rashodi proračunskog korisnika, isti
je dužan dostaviti zahtjev Obrazac broj 2 sa odgovarajućom dokumentacijom u privitku za isplatu
rashoda .
Proračunski korisnici su dužni voditi računa da
za sve isplate koje se financiraju iz ovih izvora

moraju biti osigurana i sredstva za obračun i isplatu poreza, sukladno zakonskim propisima koji
reguliraju ovu materiju.
Za sve evidencije uplata i isplata, prihoda i rashoda u svezi s računom za polog jamčevina u
Glavnoj knjizi riznice otvoren je "PROJEKT"
broj: 4444444 koji će na zahtjevima Obrascima
1,2,3,4,5,6 koji su sastavni dio Naputka o izvršenju Proračuna s jedinstvenog računa riznice ("Narodne novine Hercegbosanske županije" broj
2/04.) unositi svi proračunski korisnici kako je
navedeno u ovom Naputku.
Ovaj Naputak stupa na snagu danom
donošenja, a objavit će se u "Narodnim novinama
Hercegbosanske županije".
Bosna i Hercegovina
Federacija Bosne i Hercegovine
Hercegbosanska županija
Ministarstvo financija
Broj: 03-01-14-174/07
Livno, 9. srpnja 2007. godine
Ministar
Ante Krajina v.r.
***
ZAVOD ZA ZDRAVSTVENO OSIGURANJE
HERCEGBOSANSKE ŽUPANIJE
Temeljem članka 80. a u svezi sa člankom 71.
i 87. stavak 1. alineja 10. Zakona o zdravstvenom
osiguranju ("Narodne novine Hercegbosanske
županije", broj 12/05), te točke IV. stavak 3. Odluke o premiji sudjelovanju osiguranih osoba u
troškovima zdravstvene zaštite na teritoriju Hercegbosanske županije, Upravno vijće Zavoda za
zdravstveno osiguranje Hercegbosanske županije,
na sjednici održanoj dana 1. 06. 2007. godine,
donijelo je

ODLUKU
o visini premije za obvezno zdravstveno osiguranje
I.
Osigurane osobe neposredno sudjelovanje
plaćaju u vidu godišnje premije, umjesto plaćanja
sudjelovanja za svaku pojedinačnu zdravstvenu
uslugu.
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II.
Visina premije za osobe iz točke I. ove Odluke do 31. 12. 2007. godine iznosi 15,00 KM po
osiguranoj osobi.
III.
Ova Odluka stupa na snagu danom stupanja
na snagu Odluke o premiji sudjelovanju osiguranih osoba u troškovima zdravstvene zaštite na
teritoriju Hercehbosanske županije, broj 01-0239.2/07 od 29. 05. 2007. godine ("Narodne novine
Hercegbosanske županije", broj: 4/07).
Bosna i Hercegovina
Federacija Bosne i Hercegovine
Hercegbosanska županija
Zavod za zdravstveno osiguranje
Broj: 11-37-25-487/07
Livno, 1. lipnja 2007. godine
Predsjednik upravnog vijeća
Glorija Lijović v.r.
***
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OBAVIJEST
PRETPLATNICIMA
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
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