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III. 
 

Ova Odluka stupa na snagu danom donoše-
nja i objavit će se u "Narodnim novinama Her-
cegbosanske županije" 
 
Bosna i Hercegovina 
Federacija Bosne i Hercegovine  
Hercegbosanska županija 
VLADA 
Broj: 01-02-146/04 
Livno, 29. srpnja 2004. godine 
 

Predsjednik Vlade 
Stipo Pelivan 

 
*** 

 
Na temelju članka 19. stavak 1. i članka 20. 

stavak 2. Zakona o Vladi Hercegbosanske župa-
nije ("Narodne novine Hercegbosanske župani-
je", broj 2/96) i članka 42. Zakona o izvršenju 
Proračuna Hercegbosanske županije za 2004. 
godinu ("Narodne novine Hercegbosanske župa-
nije", broj 3/04), Vlada Hercegbosanske župani-
je, na sjednici održanoj dana 29. 07. 2004. godi-
ne donosi 
 

ODLUKU 
o izradi Programa razvoja drvne industrije u 

Hercegbosanskoj županiji 
 

I. 
 

Ovom Odlukom se utvrđuje pristupanje izra-
di Programa razvoja drbne industrije u Herceg-
bosanskoj županiji. 
 

II. 
 

Ministarstvo gospodarstva Hercegbosanske 
županije će provesti zakonsku proceduru za o-
dabir vršitelja usluga izrade Programa razvoja 
drvne industrije u Hercegbosanskoj županiji. 
 

III. 
 

Sredstva za izradu Programa iz točke I. ove 
Odluje su planirana u Proračunu Hercegbosan-
ske županij, razdjel 15 na poziciji "Studije izv. 
projek. dokumentacije" ekonomski kod 821500 
("Narodne novine Hercegbosanske županije", 
broj 3/04) u iznosu od 100.000,00 KM. 
 

 

IV. 
 

Ova Odluka stupa na snagu danom donoše-
nja i objavit će se u "Narodnim novinama Her-
cegbosanske županije" 
 
Bosna i Hercegovina 
Federacija Bosne i Hercegovine  
Hercegbosanska županija 
VLADA 
Broj: 01-02-150/04 
Livno, 29. srpnja 2004. godine 
 

Predsjednik Vlade 
Stipo Pelivan 

 
*** 

 
Na temelju članka 19. i 20. Zakona o Vladi 

hercegbosanske županije ("Narodne novine Her-
cegbosanske županije", broj 2/96), i članka 4. 
stavak 3. Zakona o obrtu ("Službene novine broj 
52/02 i 29/03), Vlada Hercegbosanske županije 
na sjednici održanoj 22. 07. 2004. godine, doni-
jela je  
 

ODLUKU 
o popisu stranih i tradicionalnih obrta 

 
I. 

 
Ovom Odlukom utvrđuje se popis dijelatnos-

ti koje se smatraju starim i tradicionalnim obrti-
ma 
 

II. 
 
DA/15.6 Mlinarska djelatnost na tradicionaln 
način (vodenice) 
DB/18.1 Kožarska djelatnost (ručna izrada) 
DB/18.2 Krojačka djelatnost (izrada narodnih 
nošnji) 
DB/17.52 Užarska djelatnost izrada užadi, ko-
nopaca, pletenica i mrža 
DB/17.6 Pletačka djelatnost 
DB/17.12 Vunovlačarska djelatnost (priprema i 
vlačanje vune, valjanje biljaca i sl.) 
DB/17.22 Tkalačka djelatnost (ručna izrada tka-
nina od vune) 
DB/18.3 Krznarska djelatnost (ručna izrada) 
DC/19 Remenarska djelatnost 
DC/19.3 Obućarska djelatnost (ručna izrada o-
buće) 
DD/20.4 Stolarska djelatnost(ručna izrada nam-
ještaja) 
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DD/20.40 Bačvarska djelatnost 
DD/20.52 Korparska djelatnost (izrada predmeta 
od slame i pruća) 
DI/26.1 Staklarska djelatnost (obrada, bojenje, 
oplemenjivanje i sl.) 
DI/26.21 Grnčarska djelatnost (izrada, obrada i 
bojanje keramike za kućanstvo) 
DJ/28.63 Bravarska djelatnost (izrada brava i 
okova) 
DJ/28.4 Kovačka djelatnost (ručna izrada alata 
za potrebe kućanstva) 
DN/36.22 Zlatarska djelatnost (ručna izrada na-
kita i sličnih proizvoda, popravak nakita) 
DN/36.63 Graverska djelatnost - graviranje 
F/45.25 Tesarska djelatnost 
DM/35.50 Kolarska djelatnost (izrada zaprežnih 
kola) 
K/74.40 Pismoslikarska djelatnost 
DK/29.6 Puškarska djelatnost (popravak lakog 
vatrenog naoružanja) 

 
III. 

 
Za provedbu ove Odluke zadužuje se župa-

nijsko Ministarstvo gospodarstva. 
 

IV. 
 

Ova Odluka stupa na snagu danom donoše-
nja i objavit će se u "Narodnim novinama Her-
cegbosanske županije" 
 

Bosna i Hercegovina 
Federacija Bosne i Hercegovine  
Hercegbosanska županija 
VLADA 
Broj: 01-02-158/04 
Livno, 22. srpnja 2004. godine 
 

Predsjednik Vlade 
Stipo Pelivan 

 
*** 

 

Na temelju članka 19. i 20. Zakona o Vladi 
Hercegbosanske županije ("Narodne novine 
Hercegbosanske županije", broj 2/96), Vlada 
Hercegbosanske županije na sjednici održanoj 
22. srpnja 2004. godine, donijela je  

 

ODLUKU 
o davanju suglasnosti na Odluku o visini pose-
bnog dodatka policajcima  Postrojbe za potpo-

ru Ministarstva unutarnjih poslova 
 

I. 
 

Daje se suglasnost na Odluku o visini poseb-
nog dodatka policajcima Postrojbe za potporu 

Ministarstva unutarnjih poslova Kantona 10 
(broj:02-1-02-21/04 od 31. ožujka 2004. godi-
ne). 
 

II. 
 

Ova Odluka stupa na snagu danom donoše-
nja i objavit će se u "Narodnim novinama Her-
cegbosanske županije" 
 
Bosna i Hercegovina 
Federacija Bosne i Hercegovine  
Hercegbosanska županija 
VLADA 
Broj: 01-02-156/04 
Livno, 22. srpnja 2004. godine 
 

Predsjednik Vlade 
Stipo Pelivan 

 
*** 

 
Na temelju članka 19. stavak 1. i članka 20. 

stavak 2. Zakona o Vladi Hercegbosanske župa-
nije ("Narodne novine Hercegbosanske župani-
je", broj 2/96), a u svezi sa člankom 40. Zakona 
o izvršenju Proračuna Hercegbosanske županije 
za 2004. godinu ("Narodne novine Hercegbo-
sanske županije", broj 3/04), Vlada Hercegbo-
sanske županije, na sjednici održanoj 05. srpnja 
2004. godine, donijela je 
 

ODLUKU 
o nabavci i prodaji službenih vozila za potrebe 

županijskih tijela i uprava 
 

I. 
 

Odobrava se nabavka službenih vozila za po-
trebe županijskih tijela uprave. 
 

II. 
 

Povjerenstvo za nabavku i prodaju službenih 
vozila za potrebe županijskih tijela uprave oba-
vit će proceduru prodaje i nabavke službenih 
vozila. 

 
III. 

 
Odluku o izboru najpovoljnijeg ponuditelja, 

nakon provedbe javnog nadmetanja, donijet će 
Vlada Hercegbosanske županije. 
 
 


