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ODLUKU
o davanju ovlasti pomoćnicima ministara u
ministarstvima Hercegbosanske županije da
mogu potpisivati plaće, naknade, materijalne
troškove, obveze po lisingu i druge tekuće poslove
I.
Daju se ovlasti pomoćnicima ministara u ministarstvima Hercegbosanske županije da mogu
od 01. 06. 2012. godine do uspostave Vlade Hercegbosanske županije potpisivati plaće, naknade,
materijalne troškove, obveze po lisingu i druge
tekuće poslove kako slijedi:
-

Ministarstvo znanosti, prosvjete, kulture
i športa, Mate Križanac
Ministarstvo unutarnjih poslova, Marko
Grgić
Ministarstvo financija, Mara Sučić, Jozo
Ursa, Ljiljana Semren, Marko Baković
Ministarstvo poljoprivrede, vodoprivrede i šumarstva, Ankica Čečura
Ministarstvo graditeljstva, obnove, prostornog uređenja i zaštite okoliša, Liljana
Marelja, Ivo Maglica
Ministarstvo rada, zdravstva, socijatne
skrbi i prognanih, Milan Mihaljević, Stipan Jurčević
Ministarstvo pravosuđa i uprave, Darko
Božić, Nusreta Sitnić
Ministarstvo gospodarstva, Zdravko Mihaljević, Mate Šiško
II.

Rukovodstvu Skupštine Hercegbosanske županije daju se ovlasti da koordinira pravima i obvezama navedenim u stavku I. ove Odluke.
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
SKUPŠTINA
Broj: 01-02-26/12
Livno, 30. svibnja 2012. godine
Predsjedatelj Skupštine
Dinko Barać v.r.

***
Temeljem članka 11., 98., i 185. Poslovnika
Skupštine HBŽ ("Narodne novine HBŽ", broj:
8/03, 14/03, 1/04, 6/05, 11/06 i 5/08 ), predsjedatelj Skupštine Dinko Barać uz konzultaciju s zamjenicima Dragom Puzigaćom i Jesenkom Tufekčićem uvažavajući smjernice Skupštine donijeli su
ODLUKU
o imenovanju kandidata za predsjednika Vlade
Hercegbosanske županije
I.
Imenuje se dr. Nediljko Rimac iz Livna kandidatom za predsjednika Vlade Hercegbosanske
županije, uz obvezu da dostavi prijedlog kandidata za ministre u Vladi Hercegbosanske županije
predsjedatelju Skupštine u roku od 15 (petnaest)
dana od dana donošenja ove Odluke, te u narednih
7 (sedam) Skupština donese Odluku o potvrđivanju Vlade Hercegbosanske županije.
II.
Odluka stupa na snagu danom donošenja, i
objavit će se u "Narodnim novinama Hercegbosanske županije".
Bosna i Hercegovina
Federacija Bosne i Hercegovine
Hercegbosanska županija
SKUPŠTINA
Broj: 01-01/1-02-25/12
Livno, 30. svibnja 2012. godine
Predsjedatelj Skupštine
Dinko Barać v.r.
***
Temeljem članaka 98. i 184. Poslovnika
Skupštine Hercegbosanske županije ("Narodne
novine HBŽ", broj: 8/03, 14/03, 1/04, 6/05, 11/06
i 5/08), Skupština Hercegbosanske županije na
sjednici održanoj dana, 30. svibnja 2012. godine
donosi
ODLUKU
o razrješenju predsjednika i ministara u Vladi
Hercegbosanske županije
Članak 1.
Zbog isteka mandata razrješuju se predsjednik
i ministri u Vladi Hercegbosanske županije:
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dr.Nediljko Rimac, iz Livna, razrješuje se
dužnosti predsjednika Vlade,
Gordana Cikojević, iz Livna, razrješuje se
dužnosti ministrice znanosti, prosvjete,
kulture i športa,
Filip Zrno, iz Kupresa, razrješuje se dužnosti ministra unutarnjih poslova,
Ante Krajina, iz Tomislavgrada, razrješuje
se dužnosti ministra financija,
Stjepan Matković, iz Livna, razrješuje se
dužnosti ministra poljoprivrede, vodoprivrede i šumarstva,
Hikmet Hodžić, iz Livna, razrješuje se dužnosti ministra graditeljstva, obnove, prostornog uređenja i zaštite okoliša,
dr. Darko Horvat, iz Drvara, razrješuje se
dužnosti ministra rada, zdravstva, socijalne
skrbi i prognanih,
Slavko Materić, iz Drvara, razrješuje se
dužnosti ministra pravosuđa i uprave,
Vlatko Zrilić, iz Drvara, razrješuje se dužnosti ministra gospodarstva.

ODLUKU
o privremenom financiranju Hercegbosanske
županije za razdoblje 01. travnja do 30. lipnja
2012. godine.
Članak 1.
Ovom Odlukom utvrđuje se iznos privremenog financiranja Hercegbosanske županije za razdoblje travanj-lipanj 2012. godine.
Članak 2.
Privremeno financiranje Hercegbosanske županije iz točke 1. ove Odluke utvrđuje se u iznosu
od 13.710.000,00 KM Proračun Hercegbosanske
županije za razdoblje travanj-lipanj 2012. godine
sastoj i se od:
OPIS
I
II

Proračun za razdoblje
travanj-lipanj 2012. g.
13.710.000,00
13.710.000,00

Prihodi i primitci
Rashodi i izdaci

Članak 2.

Članak 3.

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

Ovlašćuje se ministarstvo financija odnosno
pomoćnik ministra za riznicu (po ovlaštenju Vlade
HBŽ) da izvrši raspored rashoda iz točke 2. stavak
2. ove Odluke na korisnike Proračuna.
Korisnici Proračuna koji ostvare namjenske
potpore ili donacije iste mogu koristiti do razine
uplaćenih sredstava, sukladno namjeni i zakonskoj
proceduri.

Bosna i Hercegovina
Federacija Bosne i Hercegovine
Hercegbosanska županija
SKUPŠTINA
Broj: 01-02-24/12
Livno, 30. svibnja 2012. godine
Predsjedatelj Skupštine
Jasenko Tufekčić v.r.
***
Temeljem članka 26. stavak e) i f) Ustava
Hercegbosanske županije ("Narodne novine
HBŽ", broj 9/00, 9/04, 10/05), Smjernica ekonomske i fiskalne politike Hercegbosanske županije za razdoblje 2012.-2014. godine (broj: 03-0114-1133/11) te članaka 98. i 100. Poslovnika
Skupštine HBŽ ("Narodne novine HBŽ", broj
8/03, 14/03, 1/04, 6/05, 11/06 i 5/08) Skupština
Hercegbosanske županije na sjednici održanoj
dana 30. svibnja 2012. god. donosi

Članak 4.
Odluka stupa na snagu danom donošenja, a
objavit će se u "Narodnim novinama Hercegbosanske županije".
Bosna i Hercegovina
Federacija Bosne i Hercegovine
Hercegbosanska županija
SKUPŠTINA
Broj: 01-02-23/12
Livno, 30. svibnja 2012. godine
Predsjedatelj Skupštine
Jasenko Tufekčić v.r.
***
Temeljem članaka 145. i 146 Poslovnika o
radu Skupštine HBŽ ("Narodne novine HBŽ".
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broj: 8/03, 14/03, 1/04, 6/05, 11/06 i 5/08) tajnik
Skupštine, nakon sravnivanja s izvornicima akata,
dana 05. 06. 2012. godine daje sljedeću
ISPRAVKU
I.
U Odluci o prijenosu prava i obveza ("Narodne novine HBŽ", broj: 2/12), Odluci o davanju
suglasnosti na Odluku o prijenosu udjela društvenog kapitala ("Narodne novine HBŽ", broj: 2/12) i
Odluci o izmjeni Odluke o osnovicama stopama,
načinu obračunavanja i plaćanja sredstava za ostvarivanje prava iz obveznog zdravstvenog osiguranja ("Narodne novine HBŽ", broj: 2/12) umjesto
imena predsjednika Skupštine "Ivica Pašalić Lhotak" treba stajati "Dinko Barać".
II.
Ispravka će se objaviti u "Narodnim novinama
Hercegbosanske županije".
Bosna i Hercegovina
Federacija Bosne i Hercegovine
Hercegbosanska županija
SKUPŠTINA
Broj: 01-02-49-65/12
Livno, 05. lipnja 2012. godine
Tajnik Skupštine
Zdravko Šarac v.r.
***
MINISTARSTVO ZNANOSTI, PROSVJETE,
KULTURE I ŠPORTA
Na temelju članka 32. Zakona o osnovnom
školstvu ("Narodne novine Hercegbosanske županije", broj: 12/04, i 12/08.) ministrica znanosti,
prosvjete, kulture i športa donosi
ODLUKU
o popisu odobrenih udžbenika i priručnika za
osnovnu školu u školskoj godini 2012./2013.
U školskoj godini 2012./2013. određuju se za
uporabu sljedeći osnovnoškolski udžbenici i priručnici
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U cijene udžbenika Nakladničke kuće "Alfa" i
Nakladničke kuće "Školska naklada" uračunat je i
Porez na dodanu vrijednost (PDV), a u cijene
udžbenika Nakladničke kuće "Znanje" i Nakladničke kuće "Znam" nije uključen Porez na dodanu
vrijednost (PDV).

PRA VILNIK
o izmjenama Pravilnika o stručnoj i pedagoškoj spremi učitelja i stručnih suradnika u osnovnom školstvu

Ministarstvo će udžbenike i priručnike za VII.
razred devetogodišnjeg osnovnog obrazovanja
propisati posebnom Odlukom.

U Pravilniku o stručnoj i pedagoškoj spremi
učitelja i stručnih suradnika u osnovnom školstvu
("Narodne novine Hercegbosanske županije",
broj: 1/12) članak 2. stavak 3. točka 16. se mijenja
i glasi:

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 "Drvar" 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 Središnja Bosna.
IV.
Odluka stupa na snagu danom donošenja, a
objavit će se u "Narodnim novmama Hercegbosanske županije".
Bosna i Hercegovina
Federacija Bosne i Hercegovine
Hercegbosanska županija
Ministarstvo znanosti, prosvjete, kulture i športa
Broj: 06-01-38-793/12
Livno, 25. svibnja 2012. godine
Ministrica
Gordana Cikojević v.r.
***
Na temelju članka 66. stavka 2. Zakona o osnovnom školstvu ("Narodne novine Hercegbosanske županije", broj 12/04. i 12/08.), Ministarstvo
znanosti, prosvjete, kulture i športa donosi

Članak 1.

16. Glazbena kultura
- profesor glazbene kulture
- profesor teorijskih glazbenih predmeta
- diplomirani glazbenik-muzikolog ili akademski glazbenik s položenom pedagoškopsihološkom i metodičkom skupinom predmeta
- magistar glazbene/muzičke kulture
- magistar glazbene/muzičke teorije
- magistar glazbene/muzičke umjetnosti s
položenom pedagoško-psihološkom i metodičkom skupinom predmeta
Članak 2.
U Pravilniku o stručnoj i pedagoškoj spremi
učitelja i stručnih suradnika u osnovnom školstvu
("Narodne novine Hercegbosanske županije",
broj: 1/12) članak 4. se mijenja i glasi:
Učitelji u osnovnim glazbenim školama moraju imati sljedeću vrstu stručne spreme:
1. Solfeggio i teorija glazbe
- profesor teoretskih glazbenih predmeta
- profesor glazbene kulture
2. Glasovir
- profesor glasovira
- profesor glazbe ili diplomirani glazbenik,
neovisno o smjeru, uz uvjet da je završio
program glasovira na razini srednje stručne
spreme
3. Gitara
- profesor gitare
- profesor glazbe ili diplomirani glazbenik,
neovisno o smjeru, uz uvjet daje završio
program glasovira na razini srednje stručne
spreme
4. Harmonika
- profesor harmonike
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-

profesor glazbe ili diplomirani glazbenik,
neovisno o smjeru, uz uvjet da je završio
program glasovira na razini srednje stručne
spreme

5. Truba
- profesor trube
- profesor glazbe ili diplomirani glazbenik,
neovisno o smjeru, uz uvjet da je završio
program glasovira na razini srednje stručne
spreme
6. Klarinet
- profesor klarineta
- profesor glazbe ili diplomirani glazbenik,
neovisno o smjeru, uz uvjet da je završio
program glasovira na razini srednje stručne
spreme
7. Flauta i blok flauta
- profesor flaute
- profesor glazbe ili diplomirani glazbenik,
neovisno o smjeru, uz uvjet da je završio
program glasovira na razini srednje stručne
spreme
8. Violina
- profesor violina
- profesor glazbe ili diplomirani glazbenik,
neovisno o smjeru, uz uvjet da je završio
program glasovira na razini srednje stručne
spreme
9. Oboa
- profesor oboe
- profesor glazbe ili diplomirani glazbenik,
neovisno o smjeru, uz uvjet da je završio
program glasovira na razini srednje stručne
spreme
10. Fagot
- profesor fagota
- profesor glazbe ili diplomirani glazbenik,
neovisno o smjeru, uz uvjet da je završio
program glasovira na razini srednje stručne
spreme
11. Rog
- profesor roga (koma)
- profesor glazbe ili diplomirani glazbenik,
neovisno o smjeru, uz uvjet da je završio
program glasovira na razini srednje stručne
spreme
12. Tambure

-

profesor tambure
profesor glazbe ili diplomirani glazbenik,
neovisno o smjeru, uz uvjet da je završio
program glasovira na razini srednje stručne
spreme

13. Zbor
- diplomirani glazbenik - dirigent
- profesor pjevanja
- profesor glazbene kulture
14. Orkestar
- profesor glazbe (gudač, puhač ili harmonikaš - ovisno o vrsti orkestra)
- diplomirani glazbenik (gudač, puhač ili
harmonikaš - ovisno o vrsti orkestra)
- diplomirani glazbenik - dirigent
15. Komorni sastavi
- profesor glazbe, struke ovisno o vrsti komornog sastava
- diplomirani glazbenik, struke ovisno o vrsti
komornog sastava
16. Stručni suradnik - korepetitor
- profesor glasovira
- diplomirani glazbenik - glasovirač
- diplomirani glazbenik - orguljaš
- diplomirani glazbenik - dirigent
Članak 3.
Ovaj Pravilnik stupa na snagu osmog dana od
dana objave u "Narodnim novinama Hercegbosanske županije.".
Bosna i Hercegovina
Federacija Bosne i Hercegovine
Hercegbosanska županija
Ministarstvo znanosti, prosvjete, kulture i športa
Broj: 06-01-02-227/12
Livno, 06. lipnja 2012. godine
Pomoćnik ministra
Mate Križanac v.r.
***
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OBAVIJEST
PRETPLATNICIMA
POZIVAMO VAS DA SE PRETPLATITE NA "NARODNE
NOVINE HERCEGBOSANSKE ŽUPANIJE"
PRETPLATA NA SLUŽBENO GLASILO ZA 2012. GODINU
IZNOSI 200 KM
Račun za uplatu:161 020 003356 0061 PRORAČUN
Broj organizacijske jedinice proračuna: 1101001
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, 80101 LIVNO; telefon 034/200-035,
Izdavač: Stručne službe Vlade Hercegbosanske županije, Livno.
Ulica Stjepana II Kotromanića bb.
List izlazi prema potrebi.
Tisak: “LIST” - Livno.
Naklada: 200 primjeraka.
Reklamacije za neprimljene brojeve primaju se u roku od 15 dana od dana
izlaska lista iz tiska
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