
BOSNA I HERCEGOVINA
VIJEEE MINISTARA

Generalno tajniStvo

Broj: 05-50-l-1742113
Sarajevo, 10.7 .2013. godine

BOSNA I HERcEGoytNA-vv y tNA
fift [0$tff I tfttcts0utftEvo

PARLAMENTARNA SKUPSTINA BiH

- Zastupniiki dom -

SARAJEVO

PREDMET: Odgovor na zastupnidko pitanje - dostavlja se

Vije6e ministara Bosne i Hercegovine, na 56. sjednici odrZanoj 10.7.2013.

godine, .ti*aito je Odgovor na zastupnieto pitanje koje je postavio Senad Sepi6,

iastupnik u Zastupnidkom domu Parlamentame skup5tine Bosne i Hercegovine.

U privitku prosljeilujemo Odgovor radi njegovog dostavljanja zastupniku.

S po5tovanjem,

L:

Sarajevo, Trg Bosne i Hercegovine broj I



EOCHA [I XEPUETOBIIHA
CABJET MIIHIICTAPA

Bpoj: 05-50-l-1742113
Capajeno, 10.7 .2013. rorLIHe

Cesag lllenuh, nocnaurrr( y flpe,ucraanr{qroM aorrry flapnaMenTapue cKynurrrue Eocne n

Xepqeroarue, sa 48. cjeAnnqx flpe.Ucraaurrror AoM4 oApxaHor 23. u$a 2013. rolgue,

nocraono je cne.qehe ttocJlaunttro IIIrraIte:

"Morrilu Aa MIr rocraB[Te ruQoptautjy - cnucar cBmr roplcHnl(a tr u:tHoc rpalrra -
HerroBpaxrrrD( cpeAcraBa ns 6ytrer4 re nax6ygercxrx Qonaona rojn ce ryHe E3 Ao[pnnoca

rpabasa no pa3ur{M ocHoBaMa y 2011. s 2012. m1lrHn. Mornnr 3a npeIIEtHo o6paleny

nxQopuaunjy [peMa Hr{Bor{Ma Bltaclrr, oAxocno AaBaoIIrrMa rpaln cpeAcraBq re npoql(lHo

EaBeAeHoM ujecry xoprrcHnKa n )Tporuxy rparrr cpeAcraoa (onhuna, KaHToH, euTtrter)."

Ha nocrasrbeEo nlrTane, Casjet Mgulrcrapa Eocse n Xepqeroaxne je sa 56 -

cjearurun o4pxanoj 40. o+ 2013. rolnne, yrBpAl{no cne.qehfl

oAfoBoP

3a yryuny peansaunjy reryfux rpa$roBa n .uo4jereruoc HetloBparufix cpeAcraBa rercyhe

pgepBe ur Eyucre nncrrrryunje Eocne n Xepueroaot 
{ 

20ll.romrxn, yuyhyjeuo Bac na

Hsrjennaj o n3Bprueny 6yucra nrcruryuuja Eocne n XepueroBnHe !I ve[ptapo,6nx

o6asga Eocne n XepueronnHe 3a 20ll.ro.qtrHy, a 3a yKyruy peamrau{y teryfux rpallroM

u .uo,qierexnx HerroBpaTrrrrr( cpe.qcraBa rexyhe pqtepBe rn Eyuera rrcrrryqxia Eocne n

Xepuerorxrc y 2012. ro,uurr, HarroMr{rbeMo Aa ie Llsnjeunaj o a3BPluel$y 6yuem

Bgcrnryurja Eocne n Xepuerourrre u nrelyuapoaHtx oSasesa ga2012. toAIrHy y upolleAyPn

ycnajarra

,{o4jerreua HenoBpaTlra cpe,qcraBa ce o.Uroce ua nucrutygle Eocse n XepUeronuse n He

yxnytyjy rroAarre o.( enTltrera u aatr6yuetcrcrx Qou.qosa"

HanounrreMo.qa sa peamrraUrjy noje,UfxavHrD( rpallroBa, noIaIEMa rpajrrnx KopIIcHlKa

pacnonarNry uucrrryquje [yreM rojnx ce peannsyjy lpauroBn.
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РЕПУБЛИКА  CPПCKA 
ВЛАДА  

ГЕНЕРАЛНИ  СЕКРЕТАРИЈАТ  
Бања  Лука , тeл :  051/339-277.  факс : 051/339-641, E-mail: sekretar@vladars.net  

Број : 04.2- 011 - 1632/13 

Датум : 22.08.2013. гОдине  

ПАРЛАМЕНТАРНА  CKYПШTИHA БИХ  
ПPEДCTABHИЧKИ  ДOM 
САРАЈЕВО  

ПоштОвани , 

У  прилогу  дописа  достављамо  Вам  одговор  на  посланичко  питање  посланика  Сенада  
Шепића , постављено  на  48. сједници  ПредставничкОг  дОма  Парламентарне  скупштине  БиХ , 
одржаној  23.05.2013. године . 

C пОштОвањем , 



РЕПУБЛИКА  СРПСКА  
МИнИСТАРСТВО  ФИНАИСИЈА  

трг  Републике  Срггске  1, Бања  Лука, тел : 051/339-225 факс :  051 /339-660, E-mail: mf.trczor@mf.vladars.net  

Број  :  06.09/012-1049/13 
Датум : 23.07.2013. године  

ПАРЛАМЕИТАРНА  СКУПШТИИА  
БОСИЕ  И  ХЕРЦЕГОВИНЕ  
ПРЕДСТАВИИЧКИ  ДOM 
Трг  БиХ  1 
71000 Сарајево  

ПРЕДМЕТ : Одговор  на  посланичко  питање  посланика  Представничког  дома  Парламентарне  
скупштине  БиХ , Сенада  Шепића  (веза : акт  број  01/а-50- 1 - 158-48/13 од  23.05.2013. године ) 

Посланик  Сенад  Шепић , поставио  је  на  48. сједници  Представничког  дома  Парламентарне  
скупштине , одржаној  23. маја  2013. године , сљедеће  посланичко  питање : 

"Молим  да  ми  доставите  информацију  – списак  свих  корисника  и  изное  гранта  – неповратник  
средстава  из  буцета , те  ванбуцн;тских  фондова  који  се  пуне  из  доприноса  грађана  no  разним  
основама  у  2011. и  2012. години . 
Молим  за  прецизно  обрађену  информацију  према  нивоима  власти , односно  даваоцима  грант  
средста .ва , те  прецизно  наведеном  мјесту  корисника  и  утрошку  гранта  средстава  (опћина , 
кантон , ентитет )." 

ОДГОВОР : 

Из  буцета  Републике  Српске  no  основу  грантова  (буцетска  позиција  4152) у  периоду  
01.01- 31.12.2011. годиЕге  исплаће iiо  је  35.697.825 КМ . Y периоду  0 1 .0 1 .-31.12.20 1 2. године  no  
истом  основу  исплаћено  је  укупно  37.315.720 KM. 

Уколико  су  неопходни  детаљнији  подаци  везани  за  грантоне  потребно  је  контактирати  
надлежне  буцетске  институције . 

Y прилогу  овог  акта  достављамо  табеларни  преглед  извршења  no  буџетским  корисницица  
за  2011. и  2012. годину . 

стар  
— 

др  3opaп` Тегелтија  



ГрантОви  исплангени  из  Буџета  PC за  2011. годину  

Р. bpoj Назив  буцетског  корисника  Ca  xojer je испла fiен  грант  ИзноС  гранта  Сврха  

1 Предјседник  Републике  Српске  397,962 

a 

6 

Текуни  грантови  непрофитним  организацијама  147,962 

250,000 

Примаоци  невладине  организације  ( НВО ) за  хуманитарне  акције  и  
пoдpшкy paдa yдpyжeњa  и  c пopтcки x op г a ниэaц_и ja 

Исплата  стипендија  студентима  Текуни  грант  Фондацији  "ДР  Милан  Јелин " 

2 Народна  скупштина  Републике  Српске 	 ~ 1,005,799 

a Текуfiи  грантови  посланичим  клубовима  999,899 

5,900 

Cpeдтcвa_ зa рад  посланички  клубова  и  група  

6 ТекуЋи  грантови  непрофитним  организацијама  
Средства  гранта  за  хуманитарне  активности  и  активности  с ryдентских  и  
омладинских  организација  

3 ВијеЋе  народа  Репубпике  Српске  222,392 

a  ТекуЕги  грантови  непрофитним  организацијама  3,000 
Дјечији  дом  Рада  Врањешеви fг , Удружење  педијатара , Заједница  
Хрвата , брчаиско  срце  _ 

6  Текући  грантза  радделегатских  клубова  219,392 Средства  за  рад  клубова  народа  
4 влада  Републике  Српске  252,813 

Примаоци  HBO за  хуманитарне  акције  и  подршку  рада  удружења  и  
a Текуни  грантови  непрофитним  организацијама 	

252,813 спортских  организација  
5 Министарство  унутрашњих  послова 	 ~ 	100,7501 

г  

a Текуни  грантови  за  оперативне  намјене  у  МУП  - у  100,750 

~ 
Оперативне  намјене  посебни  трошкови  криминапистичке  попиције  у  
Складу  са  Правилником  за  кориштење  средстава  посебне  намјене  

6 Министарпво  просвјете  и  куптуре  1,379,660 

a ТекуЋи  грантови  куптуре  за  националне  мањине  94,550 Пројекти  и  манифестације  HBO националних  мањина  y PC 

6 ТекуЋи  грантови  културе  829,360 Средства  за  HBO за  пројекте  и  манифестације  културног  значаја  

г  
Капитални  грантови  за  уренење  спомен  подручја  Доња  
Градина  

200,000 При  према  и  израдња  надстрешнице  над  тополом  ужаса  

д  

fj 

ТекуЋи  грантови  студентским  организацијама  100,000 
Средства  за  финансирање  пројеката  и  програма  студентских  
opгaниз a ци ja 
~ 

Средства  за  НЕ3О  за  програме  намјењене  за  дјецу  и  област  културе  
Финансирање  пројеката  и  програма  у  складу  са  Законом  a 
играма  на  среЋу  

155,750 

7 Архив  Републике  Српске  9,548 

a ТекуЕги  грант  Архиву  Републике  Српске  9,548 Програмска  средства  за  рад  Архива  
8 Републички  секретаријат  за  вјере  5,130,000 



а  
Теку ~ги  грантови  вјерским  и  етничким  организацијама  и  

удружењима  
5,130,ООО I

Средства  намијешена  за  рад , реконструкцију  и  обнову  вјерских  објеката  
СПЦ , Католичке  цркве , Исламске  заједнице  PC u  Јеврејских  општина  

9 Министарство  финансија  Републике  Српске  35,500 

a _ Te кyfi и  гpaнтoви  нeпpoфиYним  op гaнизaциŠasлa 	 10,000 Yдpyжeњe Jaдoвнo и  ipaдcкo пoзopиwтe M Г  
6  ТекуАи  грант  Феријалном  савезу  Републике  Српске  25,000 Средства  за  рад  Феријалног  савеза  
в  Текуни  грантФК  Врбас  500 Хуманитарна  акција  за  МилицуЋорђевиА  

10 Министарство  правде  1,500,000 

a ТекуЕги  грант  Психијатријској  болници  Соколац  1,500,000 

Смјештај  осуђених  лица  која  су  упунена  на  обавезно  психијатријско  
лијечење . 

11 Републички  центар  за  истраживање  ратних  злочинна  398,900 

a Пројеклт  "Stichting Srebrenica Historical Project" Xar 

6 Текуни  грант  фондацији  "Помоћ " 

298,900 Средтва  за  финансирање  пројекта  
100,ООО , Средства  за  рад  фондације  

12 Министарство  управе  и  локалне  самоуправе  4,865,000 

a ТекуЋи  грантови  фондацијама  и  удружењима  грађана  105,000 Суфинансирање  пројеката  НBO 
6  ТекуЋи  грантови  удружењима  од  јавог  интереса  850,000 Средства  за  рад  удружења  

в  

г  

д  

Финансирање  Шестог  круга  " Бикон  шеме " 

Текуни  грантови  добротворним  друштвима  " Мерхамет " у  PC 

80,000 

200,000 

бикон  шема  је  усмјерена  је  на  препознавање  и  награђивање  најбољих  пракси  
на  општинском  нивоу  власти  у  БиХ . Примарни  циљ  БиХ  Бикон  шеме  је  
подизање  стандарда  општинске  управе  кроз  признавање  и  награђивање  добре  
праксе , као  и  кроз  подржавање  фазе  размјене  најбољих  примјера  из  праксе . 

Реализација  више  пројеката  муслиманског  добротворног  друштва  

ТекуТги  грантови  Каритасу  у  Републици  Српској  150,000 
За  суфинаннирање  пројеката :llyvxa кухиња  те  њега  старих  и  болесних  у  
Приједору  

Реализација  више  пројеката  Бошњачких  и  Хрватских  HBO у  Републици  Српској  

Средства  додијељена  у  скпаду  са  3аконом  о  финансирању  политичких  странака  
из  Бyџ eтa 
За  суфинансирање  реализације  програмских  активности , циљева  и  доприноса  
aфи pм a ци jи  и  paзви jaњy кynryp н e, н ayчн e и  o б pa зo вн e capaдњ e ca 
институцијама  из  Републике  Српске  

ђ 
 

е  

Текуни  грантови  за  рад  удружења  и  организација  цивилних  
жртава  рата  Бошњака  и  Хрвата  

200,000 

Текуни  грантови  парламентарним  странкама  
- - 	- 

3,200,000 

Š,Te кyhи 	aнт  дpцшт sy цп aнosa Maт rtiцe cpпcкe y PC 80,000 

13  Министарство  науке  и  технологије  3,198,390 

a Текуни  грантза  активности  научних  институција  2,522,043 

Научно  истраживачки  пројекти , набавка  опреме  за  научноистраживачки  

рад , одржавање  научних  скупова , програма  међународне  научне  



6 гекуЋи  грант  за  активности  у  области  технологије  

сарадње , суфинансирање  научних  публикација , научни  часописи , 

израда  научних  радова  
676,3471 

14 министарство  здравља  и  социјалне  заштите  1,819,196 0 
a 

6 

B  
_ 

г  

Финансирање  пројеката  и  програма  у  скпаду  са  Законом  о  
играма  на  среЋу  

397,000 Средства  за  програме  из  области  вдравља  и  социјалне  заштите  

Cpeдcтвa зa paд  yд_pyжeњ_a 

Средтсва  за  спровОђење  стратегије  бОрбе  против  наркоманије  у  PC 

Te кyh и  гpa нт  Yдpyжeњy aмnyти pa цa "YДAC" _ _ _6_0_,000 

ТекуЋи  грант  за  реапизацију  Националне  стратегије  борбе  
пpoтив  нapкoмa ниje 

4,834 

Капитални  грант  за  унапређење  успова  рада  у  здравственим  
установама  _ 

637,140 Средства  за  обн 0ву  и  опремање  здравствених  установа  у  PC 

д  _ Пpo гpaмcкe aктивн ocти  xyмaнитapнo г  кa_pa ктepa 600,0.00_ C_peдcтвa зa npoje ктe и  п_p_o гpaмe xyмaнитapнor кapaктepa 

ТекуЋи  грант  Агенцији  за  акредитацију  и  унапренење  
ђЈвалитета  здравствене  заштите  PC 

90,000 

30,222 

Средства  за  рад  Агенције  

е  ТекуЋи  грант  за  одржавање  III Форума  министара  здравља  
~ 

Средства  за  рад  форума  

15l министарство  индустрије , енергетике  и  рударства 	I 313,0001 

a 

6 

Грантза  провођење  Стратегије  развоја  manux  u средњих  
предузена , предузетништва  и  успостављања  пословних  зОна  

ТекуЋи  грант  предузеЋима  за  вођење  стечајног  поступка  

300,000 Средства  за  подршку  пословним  зон <ама  и  и i п <убаторима , 

Средства  за  трошкове  вођења  стечајног  поступка  13,000 

16 министарство  пољолривреде , шумарства  и  водопривреде  549,117 

a Текући  гpaнтП oљoпpивpeднoм  инстиryry PC 510,000 

39,117 

Cy_финaнcиpaњe paдa ин cтитyтa 

б  Остали  текуЋи  граЧтОви  
Годишња  чланарина  PC y сталној  радној  групи  за  рурални  развој  

Југоисточне  Европе  

17јАгенција  за  воде  обласног  рјечног  слива  Саве  8,500 

a Текуни  грантОви  непрофитним  организацијама  8,500 

Суфинансирање  истраживачког  прпјекта  анализе  акумулације  Дренова , 

пројекта  одбране  од  поплава , израда  пројекта  учешЋа  јавности  и  
изради  плана  управљања  у  сливу  ријеке  Ca вe 

18IАгенција  за  аграрна  планања  499,5411 

a Текуни  грант  Фонду  за  спречавање  заразних  болести  499,541 Контрола  бопести  код  животиња  - Инфективна  анемија  копитара  

19l министарство  саобраЋаја  и  веза  I 3,852,100{ 



a 

6 

в  

1 

~ 
1 

1 
е  

i 

Текуни  грант  ЈП  "Аутопутеви  Републике  Српске " 

— 	 - 	- 	- 	- - 	- 	 - 	I 
Текуfги  грант  ЈП  "Аутопутеви  Републике  Српске " - 	 I 

консултантске  услуге  

I 

~ 

~ 

400,000 

- — 	- 	- - 

i Грант  је  намијењен  за  одвијање  редовних  активности  јавног  предузена  након  оснивања , до  момента  остваривања  властитик  прихода  no основу  акцизе  на  
деривате  нафте , no једном  литру  продатог  горива  у  износу  од  0,10 KM. 

— 	— -- — — — --- 	 - 	 - 	 — 

858,120 

440,000 

380,000 

362,000I3a 

900,000 

511,980 

- 	--г 15.03.2011. 

3а  плаЋање  консултантских  услуга  за  изградњу  мреже  аутопутеза  no уговору  са  
консултантском  куном  „DeloitteCentral Europe Limited" за  период  од  01.01- 

 године . - 	-- — 	- — 

Суфинансирање  редовне  дјелатности  БХЖЈК , на  основу  Споразума  измеЕЈу  
Федерације  БиХ  и  Републике  Српске  0 успостављању  заједничке  жељезничке  
јавне  корпорације  као  дијела  транспортне  корпорације , који  се  искључиво  
финансирају  из  буцета  ентитета  у  односу  60:40 од  усвојеног  плана  средстава  ; 
Репубпика  Српска  издваја  40% средстава  годишњег  плана  БXЖJK 

Грант  је  намијењен  за  одвијање  редовних  активно - сти  предузе fi а , јер  није  
остваривало  довољно  властитих  прихода  због  недостатка  властитих  функције  
авио -превоза . превозних  средстава  за  обављање  основне  

редозно  одвијање  активности  јавног  предузеЋа , с  циљем  изградње  
аеро ,qрома  до  пуштања  у  функцију  и  остваривања  впаститих  п pиxoдa 

г l Текуни  

д lTe кyh и  

iJ I ТекуЋи  

Текуни  грант  Жељезничкој  корпорацији  БХЖЈК  

грантЈП  "SKY 5RP5KA" 

грант  ЈП  "Аеродром  " Требиње  

грант  Аеродрому  бања  Лука  

Капитални  грант  - J П  „ Путеви  Републике  Српске " 

~ Грант  је  одобрен  за  редовно  одвијање  активности  јавног  предузеЋа , за  

i покрине  дијела  материјалних  трошкова  и  дијела  накнада  примања  радницима  због  недовољно  остварених  прихода  no основу  наплате  аеродромских  услуга , 

I а  у  сврху  отворености  аеродрома  24 сата  свакодневно , имајуЋи  у  виду  да  је  ово  
i предузеЋе  од  посебног  интереса  за  Републику  Српску . 

I3a ппаЋање  VI u  VH привремене  ситуације  извођачу  радова  („Бијељина  Пут" 

АД ), на  изградњи  присту -пне  саобранајнице  на  десној  обали  ријеке  Саве  
I(Република  Српска ), у  оквиру  завршетка  моста  „Сремска  Рача " на  ријеци  Сави . 

20 Министарство  трговине  и  туризма  ~ 2,646,392 

a Текуни  грант  за  развој  туризма  у  Републици  Српској  546,618  

2,002,802 

96,973 

Уна nређење , развој  и  промоција  туризма  y PC 

Yнanpefjeњe, paзв oj и  npoм oци ja туpизм a y PC и  из rpaдњa Aндpиfi гpaдa 

Материјални  трошкови  и  пројекти  удружења  потрошача  

_ 6 

в  
Kaпитaлни  гpaнт_ зa paзвoj туpизмa y Peпyблици  Cpncкoj 

ТекуЋи  трант  з a заштиту  потрошача  

21 
Министарство  за  проссторно  уређење , грађевинарство  и  
екологију  

1, 800, 000 

a Теку fi и  грантови  з a Националне  паркове  "Сутјеска " и "Козара " i 1,800,0001 Средства  за  обављање  редовних  активности  

22 Министарство  рада  и  борачко -инвалидске  заштите  1,378,170 



а  
Текуни  грант  зđ  изгрđдњу  и  одржавање  споменика , спомен 	~ 
обиљежјđ  и  војничких  гробаља 	 : 

348 634 
' 

Изградња  спомен  обиљежја  и  трошкови  пратених  услуга , изградња  
споменика , стручне  услуге  техничке  контроле  документđције  

б  
Текуfiи  Грант  за  обиљежавање  значајних  историјских  датума  
одбрамбено  отаубинског  рата  

169536 , 
Трошкови  реализације , трошкови  штампаеа  материјала  у  програмима  
oбиљeжaвaњe знaчajниx дaryмa 

в  ТекуЋи  грантДому  пензионера  Требиње  80,000 Суфинансирање  рада  дома  пензионера  
г  ТекуЋи  грантДому  пензионера  Бања  Лука  80,000 Суфинансирање  раде  дома  пензионера  
д  Текуни  грантови  непрофитним  организацијама 	 700,000 Финансирање  пројеката  и  програма  HBO 

23 Министарство  за  избјеглице  и  расељена  лица  701,935 

a 

6 

Текуни  грантови  организацијама  и  удружењима  избјеглица  и  
расељених  лицa_ 

Ka питaлни  грантови  за  рјешавање  пробпема  интерно 	

—~ 80,000 

50,000 

Cpeдcтв a за  помон  у  раду  удружења  и  организација  

Изградња  стамбених  објеката  
расељених  лица  

в 
 Капитапни  грантови  за  финансирање  повратка  у  Републику  

Српску  
471,935 Oбнoвa вјерских  објеката  у  PC 

Г  

Капитални  грантови  за  финансирање  повратка  у  Федерацију  
БиХ  

100,000 Обнова  вјерских  објеката  у  Федрацији  6иХ  

24 Министарство  породице , омладине  и  спорта  3,633,160 

ТекуЋи  грантови  непрофитим  удружењима  и  организацијама  
за  афирмацију  породице  

61,120 
Реапизација  програмам , помоЋи  и  хуманитарних  акција  организација  у  
области  породице  

ТекуЋи  грантови  јавним  установама  и  установама  образовања  
за  реализацију  омладинских  пројеката  

50,000 
Изложба  фотографија  поводом  дана  града , Студентске  спортске  игре , 

Студентска  зима , Студентнти  у  сусрет  неуци  
ТекуЋи  грантови  за  унапреfјење  и  развој  омладинског  
организовања  

586,260 
Средтсва  додијељена  омладинским  организацијама  путем  конкурсник  
објава , 

I
-
 

ТекуЋи  грантови  младима  и  омладинским  организацијама  у  
руралним  срединама  _ _ _ 

50,000 
Средтсва  додијељена  омладинским  организацијама  путем  конкурсних  
oбjaвa, 

Текуfги  грантови  спортским  организацијама  1,231,147 
ПомоЋ  спортским  кпубовима  за  финансирање  активности  такмичарког  
карактера , помоЋ  у  функционисању  клубова  

ТекуЋи  грант  за  пројекат  Mane  олимпијске  игре  241,208 Mane  олимпијске  игре  2011. 

ТекуЋи  грантови  спортским  организацијама  лица  са  
инвалидитетом  у  PC 

148,460 ПомоЋ  клубовима  за  такмичарске  активности  

ТекуЋи  грантови  за  финансирање  спортских  клубова  и  
спортских  манифестација  у  брч ко  Дистрикry 6иХ  

139,500 Помон  клубовима  који  се  такмиче  у  оквиру  PC 



K 39,999 
Капитални  грантови  младима  и  омлвдинским  оргвнизацијвма  
у  руралним  срединвма  

Средтсва  додијељена  омладинским  организацијама  путем  конкурсних  
објава , 

Капитални  грантови  непрофитним  организацијама  за  
изградњу , реконструкцију  и  санацију  спортских  објеката  

140,000 Изградња  и  реконструкција  спортских  терена  и  објеката  л  

Капитални  г рантови  за  стамбено  збрињавање  пopoдицa ca 
м 	 707,466 Пројекат  изградње  97 куЋа  у  29 општина  PC 

петоро  и  више  дјеце 	 _ 

н  Финансирање  пројеката  и  програма  у  складу  са  Законом  о 	
238 ООО ~Финансирање  клубовима  и  спортистима  на  меЕ~ународним  и  

~ играма  на  cpefiy 	 ' 	регионалним  такмичењима  

УКУПНО  35, 697,825 



ГрантОви  испланени  из  Буџета  PC за  2012. гОдину  

Р . Број  Назив  буџетског  корисника  са  којег  је  исплаАен  грант  Износ  гранта  Сврха  

1 Предјседник  Републике  Српске 	 139,650 

a Текуни  грантови  непрофитним  организацијама  139,650 
Примаоци  невладине  организације  ( НВО ) за  хуманитарне  акције  и  
подршку  рада  удружења  и  спортских  организација  

2 ј  Народна  скупштина  Републике  Српске  1,016,104 

a 

6 

Текући  грантови  посланичим  клубовима  999,876 Средтсва  за  рад  посланички  клубова  и  група  

ТекуЋи  грантови  непрофитним  организацијама  16,228 
Средства  гранта  за  хуманитарне  активности  и  активности  студентских  и  
омладинских  организација  

3 ВијеЋе  народа  Републике  Српске  211,226 

a Текуни  грантови  непрофитним  организацијама  3,000 
јечији  дом  Рада  Врањешевин ,Заједница  Хрвата , Мој  Дрвар , 

Yдpyжeњe зa oдpживи  пo вpaтa к  y Пoдpињ e 
6  ТекуЋи  грант  за  рад  делегатских  клубова  208,226 Средства  за  рад  клубова  народа  
4 Впада  Републике  Српске  318,999 

a Текуни  грантови  непрофитним  организацијама  
318,999 

Примаоци  HBO за  хуманитарне  акције  и  подршку  рада  удружења  и  
спортских  организација  

5 Министарство  унутрашњих  послова  128,492 

a Текуни  грантови  за  оперативне  намјене  у  МУП  - у  
I Оперативне  намјене  посебни  трошкови  криминалистичке  попиције  у  

128,492 
складу  са  Правилником  за  кориштење  средстава  посебне  намјене  

6 Министарство  просвјете  и  културе  1,744,949 

a 

6 

г  

Текуни  грантови  културе  за  н a ц_иoн a_лн e мањине  94,500 Пројекти  и  манифестације  НВО  националних  мањина  у  PC 

Текуни  грантови  културе  1,219,290I Средства  за  HBO за  пројекте  и  манифестације  кул ryрног  значаја  

Припрема  и  израдња  надстрешнице  над  тополом  ужаса  
Капитални  грантови  за  уреfјење  спомен  подручја  Доња  
Градина  96,000 

д  

~ 

ТекуЋи  грантови  студентским  организацијама  
— 	- - - 

181,159 

-- — ј- 

154,000 

Средства  за  финансирање  пројеката  и  програма  студентских  
организација  

Финансирање  пројеката  и  програма  у  складу  са  Законом  о  
играма  на  среЋу  

Средства  за  HBO за  npo г paмe намјењене  за  дјецу  и  о6паст  куптуре  

7 Архив  Републике  Српске  10,000 

a Текуни  грант  Архиву  Републике  Српске  10,000 Програмска  средства  за  рад  Архива  
8 Републички  секретаријат  за  вјере  5,615,000 



a 
Текуни  грантови  вјерским  и  етничким  организацијама  и  

5,615,000 
удружењима  

Средства  намијењена  за  рад , реконструкцију  и  обнову  вјерских  
објеката  СПЦ , Католичке  цркве , Исламске  заједнице  PC u Јеврејских  
оПШТИнđ  

9 Минипарпво  финансија  Републике  Српске 	 24,500 

a 

6 

Текуни  грантови  непрофитним  организацијама  _ 4,500 

20,000 

Пoмoh cecтpaмa Гajиh и  Гpaдc кoм  noзopиш ry Mp кoњиh Г p_aд  
'МГ  Спорт " и  црквена  општина  Топлице  Остали  капитални  грантови  у  земљи  

10 Министđрпво  прđвде  1,250,000 

а  Текуни  грант  Психијатријској  бопници  Co кonaц  
1,250,000 

Смјештај  осуђених  лица  која  су  ynyFie н a на  обавезно  псикијатријско  
пијечење . 

11 Републички  центар  за  ипраживање  ратних  злочина  ~ 	390,908 

a 
- 

6 

в  

Средства  за  рад  Тима  за  координацију  активности  
истраживања  ратних  злочина  и  тражења  нестапих  лица  

- 	 -- 	 - 	- 	--- 
Пројекат  "5tichting Srebrenica Historical Project" Хаг  

89,985 

208,794 

92,128 

Средтва  за  финансирање  пројекта  
--- 	- - 	 - 

Средства  за  рад  фондације  

Истраживање  ратних  злочина  Пројекат  Подршка  за  истраживање , документовање  и  анализе  

12 Министарство  управе  и  локалне  самоуправе  5,183,300 

a 

6 

в  

г  

д  

ђ  

е  

Teкyhи  гpa нтoви  фoндaци jaмa  и  yдpyжeњим a rpaђaн a 

Текуни  грантови  удружењима  одјавог  интереса  
90,000 

1,000,000 

38,781 

18б ,000 

93,634 

69,382 

157,000 

Cyфин a н cиpaњe npoje кaтa HBO 

Средства  зa paд  yдpyжeњa ~ Бикон  шема  је  усмјерена  је  на  препознавање  и  награђивање  најбољих  пракси  
на  општинском  нивоу  власти  у  БиХ . Примарни  циљ  БиХ  Бикон  шеме  је  
подизање  стандарда  општинске  управе  кроз  привнавање  и  награђивање  
добре  праксе , као  и  кроз  подржавање  фазе  размјене  најбољих  примјера  us 
праксе . 

- 	 -- 

Финансирање  Шестог  круга  "бикон  шеме " 

Текуни  грантови  добротворним  друштвима  "Мерхамет " у  PC Реализација  више  пројеката  муслиманског  добротворног  друштва  

За  суфинансирање  пројеката : Пучка  кухиња  те  њега  старих  и  болесних  у  
Приједору  

Средства  за  реализацију  пројеката  и  акција  друштва  

Реализација  више  пројеката  бошњачких  и  Хрватских  НВО  у  Републици  Српској  

Средства  додијељена  у  складу  са  Законом  0  финансирању  политичких  
странака  us Буцета  
За  суфинансирање  реализације  програмских  активности , циљева  и  доприноса  
афирмацији  и  развијању  културне , научне  и  образовне  сарадње  са  

l инститццигама  us Репцблике  Сапске  

ТекуЋи  грантови  Каритасу  у  Републици  Српској  

Текуни  грант  хуманитарном  друштву  "Коло  српских  сестара " 

Текуни  грантови  за  рад  удружења  и  организација  цивилних  
жртава  рата  бошњака  и  Хрвата  

. 

к  

Текуни  грантови  парламентарним  странкама  
-- 

Текуни  грант  друштву  чланова  Матице  српске  у  PC 

3,500,000 
. 	__ 

48,503 



13 Министарство  науке  и  технопогије  2,515,242 

a 

6 

в  

Теку fi и  грант  за  активности  научних  инсти ryција  

Текуни  грантза  активности  у  обпасти  технологије  
— 

Текуни  грант  за  промоцију  науке  

1,834,600 

501,017 

179,625 

Научно  истраживачки  пројекти , набавка  опреме  за  

научноисграживачки  рад , одржавање  научних  скупова , програма  
међународне  научне  сарадње , суфинансирање  научних  публикација , 

научни  часописи , израда  научних  рацова , бипатерални  пројекти  PC y 

оквиру  научно  техничке  сарадње  БиХ - ЦГ , 6 иХ - Словенија  

14 Министарство  здравља  и  социјалне  заштите  2,279,129 

а 

6 

~ 

г  

Финансирање  пројеката  и  програма  у  складу  са  Законом  0 

и  грама  на  cpefiy 
385,000 

60,000 

20,231 

1,144,793 

600,000 

69,105 

Средства  за  програме  из  области  здравља  и  социјалне  заштите  
_ 

Текуfiи  грантУдружењу  ампутираца  "уДАС " Средства  за  рад  удружења  

ТекуЋи  грант  за  реализацију  Национапне  стратегије  борбе  
против  наркоманије  

Средтсва  за  спровонење  стратегије  борбе  против  наркоманије  у  PC 

Средства  за  обнову  и  опремање  здравствених  установа  y PC 
Капитални  грант  за  унапређење  услова  рада  у  здравственим  
установама  

д ; Пporpaмcкe aктивнoсти  xyмaнитapнor кapa ктepa 

ТекуЕги  грантАгенцији  за  акредитацију  и  унапређење  
квапитета  здравствене  заштите  PC 

Cpe_дcтв_a з a_ пpojeктe и  npo гpaмe xyмaнитapнor кapa ктepa 

ђ  
Средства  за  рад  Агенциј  е  

15 Министарство  индустрије , енергетике  и  рударства  609,800 

а  

6 

Текуни  грантза  реструктуирање  и  побољшање  ефикасности  
рада  привредних  друштава  

Теку fi и  грант  предузе fiима  за  вођење  стечајног  поступка  

600,000 

9,800 

Подршка  у  процесу  реструктурирања  са  циљем  побољшања  
ефикасности  и  самоодрживог  развој  а  - „ФАМОС  фабрика  мотора  

„ 
Сарајево  а .д . Источно  Сарајево  

Средства  за  трошкове  вонења  стечајног  поступка  

16 Министарство  пољопривреде , шумарства  и  водопривреде  731,744 

a Текуни  грант  Пољопривредном  институту  PC 731,744 

Суфинансирање  рада  института , Годишња  чланарина  PC y сталној  

радној  групи  за  рурапни  развој  Југоисточне  Европ  
17 Агенција  за  воде  обпасног  рјечног  слива  Case 	 1 123,000 

a Текупи  грантови  непрофитним  организацијама  123,000 

Суфинансирање  из  области  водопривредне  пробпематике  у  
општинама  Мркоњи fi Град , попаре , Пале  и  Осмаци , Суфинансирање  
пројекта  едукације  и  подизања  свијести  о  животној  средини  и  
управљању  водним  ресурсима  слива  Дрине  



19I Министарство  саобра fiаја  и  веза  2,323,300 1  

~ 

~ 

б . 

I 

~ 
в  

~ 

г  

д  

~ 

alTe кyfi и  грант  Жељезничкој  корпорацији  6ХЖЈК  440,000 

Суфинансирање  редовне  дјелатности  БХЖ 1К , на  основу  Споразума  између  
I Федерације  БиХ  и  Републике  Српске  0  успостављању  заједничке  жељезничке  
јавне  корпорације  каодијела  транспортне  корпорације , који  се  искључиво  

~ финансирају  из  бу ~ета  ентитета  у  односу  60:40 од  усвојеног  плана  средпава  ; 
Репиблика  СДПСка  издвага  40% соедстава  гоаишњег  плана  6ХЖ 1К  

I Грант  је  намјењен  за  обављање  редовних  активности  предузе fiа , јер  
п peдyзehe ниje ocтвapивaлo дoвoљнo влacтити x п pиxoдa збor н eдocтaткa 

I влапитих  превозних  средстава  за  обављање  основне  функције  авио -превоза  

I Грант  је  намијењен  за  одвијање  редовних  активно -сти  предузеЋа , јер  није  
опваривало  довољно  властитих  прихода  због  недостатка  властитих  функције  

I авио -превоза . прееозних  средпава  за  обављање  основне  

I Грантје  одобрен  за  редовно  одвијање  активности  јавног  предузеЋа , за  

I покриЋе  дијела  материјапних  трошкова  и  дијела  накнада  примања  радницима  због  недовољно  остварених  прихода  no основу  наппате  
аеродромских  услуга , a у  сврху  отворености  аеродрома  24 сата  свакодневно , 

имају fi и  у  виду  да  је  080  предузеЋе  oд  посебног  интереса  за  PC 

I Набавка  опреме  за  опремање  PTB дома  у  оквиру  пројекта  Проширење  
аудио/видео  пројекта  и  опремање  Студија  1 Радио -телевизије  Републике  
Српске . 

Суфинансирање  пројекта  „Изградња  паркинга  за  бицикле  са  надстрешницом  
на  Универзитету  у  Бањој  Луци  ", у  циљу  промовисања  одрживих  видова  
транспорта  и  употребе  бицикла  као  превозног  средства  мену 	удентима  и  ст  
особљем  Универзитета . У  финансирању -реапизацији  овог  пројекта  

је  Министарство  породице  омпадине  и  спорта  и  Универзитет  у  
бањој  Луци  

Teкyhи  гpa нт  JП  "SKY SRPSKA" 

ТекуЋи  грант  JП  "Аеродром  " Требиње  

380,000 
_ 

297,600 

I 

Текуни  грант  предузену  "Аеродроми  Репубпике  Српске " 

I  

1  
Капитални  грант  Радио  - Телевизији  Републике  Српске  

I Капитални  грант  непрофитној  организацији  -  Центар  за  
животну  средину  Бања  Лука  

I учепвовало  

900,000 

300,000 

5,700 

20 Министарство  трговине  и  туризма  5,145,516I 

a 

6 

в  

ТекуЋи  грант  за  развој  туризма  у  Републици  Српској  

Kanитaлни  грант  за  развој  туризма  у  Републици  Српској  

Теку fiи  грантза  заштиту  потрошача  

521,860 

4,536,038 

87,618 

Унапређење , развој  и  промоција  туризма  у  PC 

Унапређење , развој  и  промоција  туризма  у  PC и  изградња  Андри flграда  

Материјални  трошкови  и  пројекти  удружења  потрошача  

21 
Министарство  за  просторно  уреfјење , граfјевинарство  и  
екологију  

2,017,113  



~ 

6 ј  

в  

а , Текуни  грантови  за  Национапне  паркове  " Сутјеска " и " Козара " 

- 	- — 	-- 

1,800,000 Средства  за  обављање  редовних  активности  
-- 	- 	- 	 — 

Остали  текуни  грантови  у  земљи  190,000 ПомоЋ  " Хидроградњи " а .д . Пале  и  3аводу  за  изградњу  а .д . Бања  Лука  

капитални  грантови  осталим  правним  лицима  27,113 
Набавка  опреме  и  адаптација  простора  за  комунална  предуэеЋа  
"Сињаково " а .д . Језеро , ЈКП  "Ново  Горджде " HoBo Горажде  и "Цврцка " 

а .д . Кнежево  
22 Министарство  рада  и  борачко -инвалидске  заштите  ( 	1,213,107 

a 
ТекуЋи  грант  за  изградњу  и  одржавање  споменика , cпoмeн 	

jj 

обиљежја  и  војничких  гробаља  I 
293,107 

169  999 

 ' 

Изгpaдњa cnoмeн  oбиљeжja и  тpoшкoви  пpaтefi иx ycлy гa, изг paдњ a 

споменика , стручне  услуге  техничке  контроле  документације  

б  

в  
г  
д  

ТекуЋи  грант  за  обиљежавање  значајних  историјских  датума  
одбрамбено  отаџбинског  рата  

Трошкови  реализације , трошкови  штампаеа  материјала  у  програмима  
обиљежавања  значајнихдатума  

ТекуЋи  грантДому  пенэионера  Требиње  _80,000 Cyфинaнcиpaњe paдa дoмa neнзиoнepa 

ТекуЋи  грант  Дому  пензионера  Бања  Лука  _ _ 	 80,000 
590,000 

Cyфин aнcиpaњe paдa дoмa пeнзиoнepa _ 
Текуни  грантови  непрофитним  организацијама  Финансирање  пројеката  и  програма  HBO 

23 Министарство  за  избјеглице  и  расељена  лица  780,000 

a 

6 

Текуни  грантови  организацијама  и  удружењима  избјегпица  и  

расељених  лица  
82,000 

77,000j 

Средства  за  помон  у  раду  удружења  и  организација  

Изг paдњa cтaмб e ниx oбje кaтa 4 
Капитални  грантови  за  рјешавање  проблема  интерно  
јрасељених  лица  

в  
Капитални  грантови  за  финансирање  повратка  у  Републику  
СрпСку  — 	 521,500 

99,500 

Обнова  вјерских  објеката  у  PC 

Обнова  вјерских  објеката  у  Федрацији 	6иХ  
г  
Капитални  грантови  за  финансирање  повратка  у  Федерацију  
6иХ  

24 Министарство  породице , омладине  и  спорта  3,544,642 

а  
Текуни  грантови  непрофитим  удружењима  и  организацијама  
за  афирмацију  породице  

80,782 
Реализација  програмам , помоЋи  и  хуманитарних  акција  организација  у  
области  породице  _ 

б  
_ 

в  

ТекуЋи  грантови  јавним  установама  и  установама  образовања  
за  реализацију  омладинских  пројеката  

38,715 
Изложба  фотографија  поводом  дана  града , Студентске  спортске  игре, 

Студентска  зима , Студентнти  у  сусрет  науци   
Средтсва  додијељена  омладинским  организацијама  путем  конкурсних  
обгава , 

ТекуЋи  грантови  за  унапренење  и  развој  омладинског  
о  ' ганизовања  

468,198 

~ ТекуЋи  грантови  младима  и  омладинским  организацијама  у  
руралним  ср_динама  

53,498 
Средтсва  додијељена  омладинским  организацијама  путем  конкурсних  
објава , 	-  



i 

б9,965
нСуфинансирање  пр0јеката  и  програма  меfјунар 0дне  размјене  

	г студената  и  0длазака  на  стручне  праксе  у  ин0странство  

Текуfiи  грантови  спортским  организацијама  

Текући  грант  ва  пројекат  Mane  олимпијске  игре  

д  мобилности  младих  
ТекуЋи  грантови  за  пројекте  пОдршке  меТјународне  сарадње  и  

1,650,7971 
П 0м0Ћ  сп0ртским  клуб 0вима  за  финансирање  активности  такмичарког  
карактера , пом0Ћ  у  функци 0нисању  клуб0ва   

285,990 Mane  олимпијске  игре  2011. 
Теку?ги  грантови  спортским  организацијама  лица  са  
инвалидитетом  у  PC  
ТекуЋи  грантОви  за  финансирање  спортских  клубова  и  
спортских  манифестацига  у  брчко  дистрикти  БиХ   
Капитални  грант0ви  младима  и  омладинским  Организацијама  
у  руралним  срединама   
Капитални  грантови  непрофитним  организацијама  за  
изградњу , реконструкцију  и  санацију  спортских  објеката   
Капитални  грантови  за  стамбено  збрињавање  породица  са  
петоро  и  више  дјеце   
Финансирање  пројеката  и  пр0грама  у  складу  са  Законом  о  
играма  на  cpehy 

123,721 ПомоЋ  клубовима  за  такмичарске  активн 0сти  

170,000 Помоfг  кпубовима  који  се  такмиче  у  оквиру  PC 

50,000 
Средтсва  д0дијељена  0младинским  0рганизацијама  путем  конкурсних  
	објава ,  

302,589 Изградња  и  рек0нструкција  спортских  терена  и  објеката  

19,386 Пројекат  изградње  97 кућа  у  29 општина  PC 

231,000 
регионалним  такмичењима  
Финансирање  клуб 0вима  и  сп 0ртистима  н a међународним  и  

УКУЛНО  37,315,720 
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Sarajevo, 10.9.201 3. godine

PARLAMENTARNA SKUPSTINA BiH

- Zastupnitki dom'

SARAJEVO

PREDMET: Odgovor na zastupnidko pitanje - dostavlja se

S po5tovanjem,

Vijeie ministara Bosne i Hercegovine, na 61. sjednici odrZanoj 29.8.2013-

godine, utwdilo je Odgovor na zastupiieto pitanje koje je postavio Senad Sepi6'

iastupnik u Zastupnidkom domu Parlamentame skupStine Bosne i Hercegovine.

U privitku prosljedujemo Odgovor radi njegovog dostavljanja zastupniku'
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Sarajevo, Trg Bosne i Hercegovine broj I



BOSNA I HERCEGOVINA
VIJEEE MINISTARA

Broj: 05-50 -1-t773113

Saraj evo, 29.8.2013' godine

Senad Sepii, poslanik u Predstavnidkom domu Parlamentarne skup5tine Bosne i

Hercegovine, na 48. sjednici Predstavnidkog doma odrZanoj 23.05.2013. godine, postavio
je sljedeie poslanidko pitanje:

,,U kojoj fazi je proces izmjena i dopuna Zakona o veterinarstvu BiH, a u pravcu
regulisanja nadina kontrole i uspostavljanja institucija i tijela koje ie vrSiti kontrolu
neophodnu da bi proizvodi Zivotinjskog porijekla mogli biti izvezcni u zemlje EU?"

Na postavljeno pitanje, Vije6e ministara Bosne i Hercegovine je na 6/- sjednici odrZanoj

21 t. 2ol3 .eodine, utvrdilo sljede6i

ODGOVOR

Harmonizacija sa standardima Europske unije je dugotrajan i kompleksan proces koji je
postao obavezazanadleLnatijela potpisivanjem Sporazuma o stabilizaciji ipridruZivanju
izmedu Bosne i Hercegovine i Evropske Unije. Kada se govori o harmonizaciji propisa

koji su potrebniza stvaranje uslova zainoz proizvoda Zivotinjskog porijekla u EU, onda
govorimo o propisima EU iz poglavlja XII, koji reguliSu podrudje sigurnosti hrane,
veterinarstva i fitosanitarnu za5titu, a koji dine skoro detvrtinu ukupnog zakonodavsWa
EU. NadleZnosti za uretlivanje ovih podrudja u Bosni i Hercegovini su podijeljene
izmetlu drZavnog i entitetskog nivoa, na nadin da upravna tijela na drZavnom nivou u

saradnji s nadleZnim tijelima entiteta odreduju standarde koji ie se u pojedinim oblastima
primjenjivati usvajanjem odgovarajuiih zakonskih i podzakonskih rjeienja, a dija
provedba je prvenstveno odgovornost nadleZnih tijela entiteta. Kada govorimo o
stvaranju uslova zz iwoz u EU, to ne znadi nuZno samo preuzimanje odgovarajuie
legislative, nego i provedba propisa koji su na snazi, a koji ureduju odredenu oblast, u
ovom sludaju oblast sigurnosti hrane i veterinarstva. Ured za veterinarswo BiH je od
samog svog utemeljenja posveien stvaranju uslova zaizvoz u EU, od dono5enjaZakona
o veterinarstvu u BiH 2002. godine, pripreme brojnih podzakonskih propisa, organizacije
intenzivne obuke za veterinare i veterinarske inspektore na svim nivoima vlasti,
implementacije medunarodnih projekata i drugih aktivnosti. Kao potvrda na5ih aktivnosti
Bosna i Hercegovinaje 2008. godine uvr5tena na listu zemaljazaizvoz u EU proizvoda
od ribarstva. Stvaranje preduslova za in,oz drugih proizvoda Zivotinjskog porijekla je
ne5to kompleksnije prirode zbog ve6eg rizika koji ovi proizvodi mogu predstavljati za
krajnjeg potro5ada s aspekta zaitite javnog zdravlja u skladu s EU standardima. Takode i
aspekt za5tile zdravlja Zivotinja mora biti uskladen sa traZenim standardima. Da bi se svi
potrebni standardi mogli certificirati odredeni preduslovi trebaju biti ispunjeni, a t<.r

prvenstveno znaEi da sistem registracije primarnih proizvodada treba biti uspostavljen.
oznadavanje i registracija kretanja Zivotinja mora biti funkcionalno, objekti u kojima se
proizvodi preraduju trebaju ispunjavati EU standarde i Sto je najvalnije sluZbena kontrola



cijelog lanca proizvodnje od farme do stola mora biti efikasna i efektivna, sa

vjerodostojnim laboratorijskim rezultatima. Veiina ovih aktivnosti u potpunoj je

nadleZnosti entitetskih nadleZnih tijela i za postizanje efekta u ovoj oblasti potreban je
jadi angaZman na lokalnom i entitetskom nivou, obzirom da se vedina nedostataka

detektiranih tokom dosada5njih misija Ureda za veterinarstvo i FVO odnosila na

aktivnosti koje su u nadleZnosti entiteta.

U cilju ispunjavanja preuzetih obaveza oko izvjeStavanja o preduzetim mjerama za

uklanjanje nedostataka utvrdenih tokom FVO misije i realizacije usaglaSenih deset

aktivnosti za uspostavljanje sistema sluZbenih kontrola u lancu hrane i stoine hrane koji
bi omogu(io intozu EU, Vije6e ministara je na 38. sjednici odrZanoj 7.2.2013. godine

razmotrilo i usvojilo Informaciju o realizaciji l0 aktivnosti prema preporuci misije FVO-

a, dijije predlagad lJred zaveterinarstvo BiH.

Vije6e ministara je u vezi sa uspostavljanjem horizontalnog okvira sluZbene kontrole u

lancu hrane i stodne hrane u BiH zaduZilo Ministarstvo vanjske trgovine i ekonomskih

odnosa da u roku od 30 dana Vijeiu ministara uputi na razrnatranje odgovarajuie izmjene

Zakona o hrani i Zakona o veterinarstvu radi njihovog medusobnog usaglaSavanja i

usaglaSavanja sa legislativom Evropske unije, s jasnim razgranidenjima nadleZnosti

institucija na drZavnom i entitetskom nivou.

Za rcalizaciju ove aktivnosti je Ured za veterinarstvo, uz pomoi eksperata EU

koordinirao udeSde svih relevantnih institucija na radionicama zaiztadu uporednih tabela

i analize usktadenosti. Ukupno su odrZane detiri radionice na kojima su izradene tabele

uskladenosti relevantne EU legislative s postoje6im BiH zakonodavstvom. Nakon analize

izradenih tabela utvrdena su odredena preklapanja izmedu Zakona o hrani i Zakona o

veterinarstvu kao i da pojedine odredbe EU legislative nisu preuzete ili su preuzete na

nadin koji nije odgovarajuii, tako daje zakljudeno kako ovi zakoni trebaju biti uskladeni

prvo medusobno,-u onda i sa odgovarajuiom legislativom EU. NaglaSeno je da novi

prijedlozi trebaju sadrZavati jasno rijeSene nadleZnosti izmedu pojedinih institucija na

drLvnom i entitetskom nivou u pogledu procjene i upravljanja rizikom, te za

organizaciju sprovotfenja sluZbenih kontrola u cijelom lancu hrane i hrane zaLivotinje-

U skladu sa zakljudcima Vijeia ministara BiH, Ministarstvo vanjske trgovine i

ekonomskih odnosa BiH kao nosilac aktivnosti izmjene tri zakona (Zakona o hrani, kao

krovnog zakona koji urecluje ovu oblast, Zakona o veterinarstvu u BiH i Zakona o

poljopr-ivredi i rurainom razvoju), je formiralo Interresornu radnu grupu za izmjenu

preimetnih zakonau kojoj udestvuju predstavnici svih nadleZnih institucija na drZavnom

i entitetskom nivou.

Radna grupa je od svog formiranja odrZala ukupno pet sastanka. Procijenjeno je da

har.onizaciju zakona treba zapodeii revizijom Zakona o hrani, kao krovnog zakona koji

ureduje ovu- oblast, a nakon toga revidirati Zakon o veterinarstvu u BiH i Zakon o

poljoirivredi i ruralnom razvoju. lzradenje prednacrt zakona o izmjenama i dopunama

Zaiona o hrani koji uspostavlja horizontalni okvir za hranu i hranu za Livotinie. Pored

obaveznih elemenata i nadela iz Uredbe 17812002 u prednacrt predmetnog zakona su
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ugradeni i elementi koji definisu oblast

obl.katu, kvalitet, sljedivost, ovla5tene

oznaka za hranu, a sve u skladu sa ustavn

ministara nadleZnih za poljoprivredu dogovc

izmjenama i dopunama Zakonao hrani koje t

na sastanku resomih ministara'

Znih tijela za provoilenje sluZbenih kontrola sa

Uredom za veterinarstvo BiH kao centralnim nadleZnim tijelom, kao .glavnom

pretpostavkom za uspostavljanjg sistema sluZbenih kontrola u lancu hrane i stodne hrane

koji moZe garantovati imoiptoinoda Zivotinjskog porijekla u EU'
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PREDMET: Odgovor na poslaniiku inicijativu, dostavlja se

Po5tovani,

U vezi sa Va5im .aKom broj: 01/a-50-1-I5-4BlL3 od 23.05.2013. godine u kome nam
dostavljate poslanidku inicijativu poslanika Senada 5epi6a a koja se odiosi na teZinu Skolske
torbe dostavljamo Vam traZeni odgovor tj. podatke kako je pitanje teZine dadke torbe
regulisano na podrudju BPK-a GoraZde.

Naime, Izmjenama i dopunama Pedago5kih standarda za osnovno obrazovanje (,,SluZbene
novine BPK-a GoraZde" broj:13/10) u poglavlju 9. ,,UdENICru SrnttDARD' ovo'pitanje je
defi nisano kako slijedi:

,,4. T e1ina Skolske torbe..

Maksimalana teZina 5kolske torbe s priborom i potrebnom opremom ne smije biti veia od 10o/o
od ukupne tjelesne teZine djeteta prema preporuienoj tablici gelesnih teZini djece od 5-18
godina, koje je dala Svjetska zdravstvena organizacija.

TABELA PROSJECNE TJELESNE TEZINE ZADJECU OD 5-I8 GODINA
PO REGISTRU SVJETSKE ZDRAVSTVENE ORGANIZACIJE

SA,HA.IEVO

DJECACI
Starosna dob

Tjelesna teLina DJEVOJCICE
Starosna dob ljelesna telina

5,0-5,5 l9,l 5 5,0-5,5 18,40
5,5-6,0 20,75 5,5-6,0 19.80
6,0-6,5 2I,T2 6,0-6,5 20.64
6,5-7,0 22,11 6,5-7,0 21,55
7,0-7,5 23,0 7,0-7,5 22,97
7,5-8,0 25 7,5-9,0 24,27
8,0-9,5 25 8,0-9,5 25,85
8,5-9,0 27 8,5-9,0 27,67



9.s-10.0 30 9.5-10.0 30,84
10.0-10.5 32 10,0-10,5 32.s9
10,5-11,0 34 10,5-11,0 34.25
11.0-11.5 36 11.0-11.5 38.10
11.5-12.0 37 I1.5-12.0 40
12,0-12,5 40 12.0-12.5 43

12,5-13,0 43 12.5-13.0 46.49
13,0-13,5 46 13.0- 13.5 48.s3
13,5-14,0 53 13.5-14.0 50.t2
r4,0-r4,5 56 14.0-14.5 5l
14,5-15,0 56 r4.s- 15.0 52

15,0-15,5 57 15,0-15,5 52
15,5-16,0 61 15,5-16,0 53

16,0-16,5 62 16.0-16.5 54
16.5-17.0 66 16,5-17,0 55.45
17.0-r7.5 68 17,0-17,5 56,02
17,5-18,0 68 17.5-18.0 57

Napominjemo da smo svoj prijedlog mjera za smanjenja teZine Skolske torbe za udenike
osnovnih 5kola, a u vezi sa pripremanjem odgovora na poslanidku inicijativu zastupniku
Zastupnidkog doma Parlamentarne skupStine Bosne i Hercegovine gosp. 5epi6 Senadu
dostavili i Ministarstvu civilnih poslova BiH dana 2l.0t.20t3.godine.

S po5tovanjem,

ViSi struEni saradnik za predSkolsko i
osnovno obrazovanje i odgoj

yfSa,>ot'
Amira Borovac

Dostavljeno:
1. Naslovu
2. Evidenciji
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PENYSNhKA CPNCKA I

Ml,l H I4CTAPCTBO n POCBJ ETE l4 Ky.fl TyPE

Tpe Peny6nuxe Cpncxe1., meneQou: 051/338-455,www,vlodars.net, e-

mo i I : m p @ m p.v I a d a rs. n et

spoj : 07.02 O / Os2-297 3 / L3

,Qarym: 1.0.05.2013. ro4.

nAPnAMEHTAPHA CKynUJTI4HA SOCHE 14 XEpqETOBnHE
nPEASIABH14qKl4 AOM

Ilpe4mer: O4roaop Ha noc.naHhqKo nhraFbe, AocraB.rba ce

Ha 48. cje4Hrqr flpe4craanhqxor AoMa flapnameurapHe cKynrurhHe Socne n

XepqeroanHe, oApxaHoj 23. nnaja 2013. roAhHe, noc.naHhK Cexa4 UJenrah ynyrrao je
Ha4aelKH14M MHHt4crapcrBnMa o6paaoaama y KaHroHhMa y <De4epar-lajra 6uX,
MrnrcrapcrBy npocBjere r Kynrype Peny6nuxe cpncxe n ogleny aa o6paaoBaFbe y
Bnagn Spvxo ,Qrcrprxra SraX crue4ehy raHraqrajarnay:

,,f'lpe4craBHhqKh ,Qonn flC SraX no3hBa HaAnexHa MhHt4crapcraa o6paaoBaFba y
KaHroHhMa y OErX, re PC ra O4jeny sa o6pasoaarue Spvxo flrcrpnxra Aa h3paAe
npellh3He ynyre o HeonxoAHoM Marepnjany 3a cBaKh uJKo.ncKh npeAMer, a y cKnaAy ca

npenopyKaMa Cejercxe 3ApaBcrBeHe opraHx3aqrje, npeMa xojoj he MaKchMa.nHa

TexhHa uKoncKe rop6e c npra6opoM h onpeMotn 6ntu orpaHhqeHa Ha MaKchnnanso L0
nocro npocjevne rjeaecHe rexhHe 4jerera."

O4roeop:

MnxncrapcrBo npocBjere r Kynrype Peny6nraxe Cpncxe cajecxo je npo6nenna
TexhHe f avxnx rop6ra I yno3Harh cMo ca hcrpaxhBaroenn xoje cnoMhFbere.

C rrnn y Be3h, o6aejeulraeanno Bac 4a je Mnxrcrapcrao eeh npeAy3eno
o4pef ene rujepe c qh.rbeM cMarbelba rexhHe favxrax rop6ra. flpraje cBera, n3Baranr cMo
KoMn.nere yr,r6exraxa 3a cBaKh pa3peA h hMaMo yBhA y rexhHy vcrvlx. Ceaxe roAhHe

Ua.t(t 04-Stt-4-Zc-



MnuncrapcrBo AoHocn Karanor yq6eurxa, xojra ce cacrojr oA cnhcKa o6asesFu4x 14

cnhcKa xeo6aaesFlax yr,r6enraxa, r4je ce y HacraBh Kophcre hcK.rbyqheo yr,r6enraqn ca

cnhcKa o6aeesFrhx yq6exraxa. Hacraexnqh He Mory rpaxhrh Aa yqeHhLln xynyiy n y
HacraBh Kophcre yr;6exraxe ca cnrcKa ueo6asegnr,rx yp6eHraxa. flpnarKoM h3paAe

Karanora yr,r6eHraxa pa3Marpa ce cBaxh yq6enrx, re AoHoch oAnyKa Ha xojem oA oBa

ABa cnncKa he ce o4pefenra yr;6eHrax uahr. hcro raxo, HacraBHhqnrua je HanoMeHyro

Aa He aaxrrjeeajy oA yi{eHhKa cBecKe Ae6enrax Kopt4Lla, a poAhre/bhMa npeAnaxeMo Aa
Kynyjy [avxe rop6e xoje rarvrajy nojavauo AHo ann cy naranraje. Vuennqn 6n rpeiann
nparhn4 pacnopeA qacoBa, Te Hochn4 yqr6enraxe ra npra6op 3a AHeBHe npeAMere

npe4aral;ene pacnopeAoM qacoBa. C o6arapoM Ha ro Aa ce yr,r6enraqra raapa[yjy xa

ocHoBy Hacrasxor n.naHa h nporpaMa, pe4yxqraja rpaAhBa r rsnnjeHa HacrasHhx

n.naHoBa h nporpaMa je y n.naHoBhMa MnurcrapcrBa 3a HapeAHil nephoA. AHanhsa

HacraBHhx n.naHoBa h nporpaMa je aaapueHa, a y HapeAHoM nephoAy noceerhheMo ce

AalbeM paAy Ha A3paAA HacraBHrx n.naHoBa il nporpaMa.

,{axne, MrHrcrapcreo je eeh npeAy3eno o4pefeHe nnjepe 3a pjeulaaarue

npo6nema rexhHe favxe rop6e, ann n y HapeAHoM nephoAy he pa4rarr,r xa pjeulaearuy

oaor npo6nema.

C nourroBarenn,

,{ocraerueuo:
1. Hacnoay;

2. a/a.
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BOSNA I HERCEGOVINA
VIJECE MINISTARA

Generalno tainiStvo

Broj: 05-50-l-1753113
Sarajevo, 10.9.201 3. godine

PARLAMENTARNA SKUPSTINA BiH

- Zastupnitki dom -

SARAJEVO

PREDMET: Odgovor na zastupnidko pitanje - dostavlja se

Vije6e ministara Bosne i Hercegovine, na 61. sjednici odrZanoj 29.8.2013.

godine, .ri.,oaito je odgovor na zastuptt'ieto pitanje r.oj. j" postavio senad sepi6,

iastupnik u Zastupnidkom domu Parlamentame skupstine Bosne i Hercegovine.

U privitku proslje<lujemo Odgovor radi njegovog dostavljanja zastupniku.

S po5tovanjem,

q
: ;!:pj

Sarajevo, Trg Bosne i Hercegovine broj I



BOSNA I HERCEGOVINA
VIJECE MINISTARA

Broj:05-50-l-1753113
Sarajevo, 29.8.2013 - godine

Gospodin Senad Sepii. zastupnik u Zastupnidkom domu Parlamentarne

skupstine Bosne i Hercegovine, na 48. sjedniii Zastupnidkog doma odrZanoj

ZZ.i.ZOtl. godine, uputio je sljedecu zastupnidku inicijativu:

,,zastupniiki dont Parlamentarne skupirine Bosne i Hercegovine poziva nadleina

ministarstva obrazovanja u kantonima Federacije Bosne i Hercegovine' te Republici

irprlcoi i Ocljelu za obrazovanje Briko upute o

neophodnotu *orrrgotu za svaki ikot'ki p" Sujetske

zdravstvene orgoriro"iie, prema kojina torbe s

priboront i oprentom Liti ograniiena na tjelesne

teiine dietela."

Na upu6enu
odrZanoj

inicijativu, Vijede ministara Bosne i Hercegovine je na6!-'- sjednici

O3. lot\. godine, utvrdilo sljedeii

ODGOVOR

Na osnovu upita koje je Ministarstvo civi

obrazovanja u Bosni i Hercegovini, i do sa

a i Brdko distriktu Bosne i Hercegovine

namjeravaju Poduzeti.

Do podetka ili podetkom naredne Skolske godine, nadleZne obrazovne vlasti planiraju:

- Nastaviti praksu upotrebe samo jec

Sto je u Federaciji Bosne i Herc

godine, Istu mjeru je snaZno PodrZ

Zaosnovnoobrazovanje,isamimtimpostojizakonskaobavezazanJenu
provedbu.
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- Dati upute Skolskom menadZmentu da se kod izrade rasporeda Skolskih sati

vodi raduna o tome da se u jednom danu ima Sto manje razlilitih predmeta i

nastava or ganizira u dvodasov im a.

Kako bi se problem teZine Skolske torbe trajno rijesio, potrebno je reallzirati i mjere

za Ciju primjenu je nuZno vi5e vremena i dodatna financijska/ proradunska sredstva

kojima bi se finansirale aktivnosti::

- Postavljanje ormarila za sve udenike u osnovnim Skolama u kojima bi

ostavljali barem opremu za tjelesni odgoj, likovno i slidno;

- Otvaranje produZinog boravka barem za sve udenike nilih razreda osnovnih

Skola u kojima bi oni uradili domadu zadalu i naudili gradivo, uz pomod i

kontrolu uditetla, pa ne bi bilo potrebe za no5enje udZbenika i sveski kudi;

- Gdje god je mogu6e barem za sye udenike niLih razreda osnovnih Skola

orguniziruti nastavu u jednoj, jutarnjoj smjeni i to u kombinaciji sa

produZenim boravkom'
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