
СЛУЖБЕНИ ГЛАСНИК 
ОПШТИНЕ НОВО ГОРАЖДЕ 

 
Година XI – број 1 Петак, 26.02.2016. године 

 

Скупштина  
 

На основу члана 2.12. став (5) Изборног 
закона Босне и Херцеговине 
(„Службени гласник БиХ“, број: 23/01, 
7/02, 9/02, 20/02, 25/02, 4/04, 20/04, 

25/05, 52/05, 65/05, 77/05, 11/06, 24/06, 

32/07, 33/08, 37/08, 32/10, 18/13 и 7/14), 
члана  7. став 1. тачка д) Упутства о 
утврђивању квалификација, броја и 
именовању чланова основне изборне 
јединице у Босни и Херцеговини 
(„Службени гласник БиХ“, број: 9/10, 
37/10, 74/11 и 1/16), члана 30. и 72. 
Закона о локалној самоуправи 
(„Службени гласник Републике 
Српске“, број: 101/04, 42/05, 118/05 и 
98/13) и члана 37. и 64. Статута 
општине Ново Горажде („Службени 
гласник општине Ново Горажде“, број: 
4/15), Скупштина општине Ново 

Горажде на седмој посебној сједници 
одржаној дана 26.02.2016. године  д о н 
о с и : 
 

 

Р Ј Е Ш Е Њ Е 

о именовању чланова Општинске 
изборне комисије Ново Горажде 

 

I 

У Општинску изборну комисију Ново 
Горажде, именују се: 
       1. Иван Станковић, предсједник, 

       2. Мирсад Дучић, члан, 
       3. Данка Делић, члан. 
 

II 

Мандат чланова Општинске изборне 
комисије Ново Горажде траје седам (7) 
година и тече од дана давања 
сагласности Централне изборне 
комисије БиХ на ово Рјешење. 
 

III 

Ово рјешење ступа на снагу даном 
добијања сагласности од стране 
Централне изборне комисије БиХ, а 
објавиће се у „Службеном гласнику 
општине Ново Горажде. 
 

Образложење 

На основу Одлуке о објављивању јавног 
огласа за именовање три члана 
Општинске изборне комисије Ново 
Горажде („Службени гласник општине 
Ново Горажде“, број: 10/15 и 18/15) и 
акта Централне изборне комисије БиХ, 
број: 06-1-07-1-199/15, од 11.11.2015. 
године, Стручна служба Скупштине 
општине Ново Горажде је дана 
31.12.2015. године објавила јавни оглас 
за именовање три члана Општинске 
изборне комисије Ново Горажде на 
званичној интернет презентацији 
општине Ново Горажде. 
У прописаном року од осам (8) дана, 
Комисија за провођење поступка по 
јавном огласу је запримила укупно 
четири (4) пријаве кандидата. 
Примјењујући одредбе Упутства о 
утврђивању квалификација, броја и 
именовању чланова основне изборне 
јединице у Босни и Херцеговини, 
Комисија је утврдила да сва четири 
пријављена кандидата испуњавају 
опште и посебне услове за именовање у 
Општинску изборну комисију, те им 
упутила позиве за интервју, како би у 
складу са чланом VII став (2) Одлуке о 
објављивању јавног огласа за 
именовање три члана Општинске 
изборне комисије Ново Горажде 
сачинила ранг листу са редослиједом 
кандидата према успјеху постигнутом 
на интервјуу. 
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Након интервјуа, који је обављен дана 
26.01.2016. године, комисија је сагласно 
одредбама члана VII став (2) Одлуке о 
објављивању јавног огласа за 
именовање три члана Општинске 
изборне комисије Ново Горажде 
Комисији за избор и именовање 
Скупштине општине Ново Горажде 
доставила Извјештај број 01/1-052-7-14-

5/15, од 28.01.2016. године, са 
утврђеном ранг листом пријављених 
кандидата. 
Руководећи се овлашћењима из одредби 
члана 39. Пословника Скупштине 
општине Ново Горажде, а цијенећи 
положај кандидата у сачињеној ранг 
листи, Комисија за избор и именовање 
је утврдила приједлог Рјешења о 
именовању чланова Општинске изборне 
комисије Ново Горажде и доставила га 
Скупштини на разматрање. 
Чланом 2.12. став (5) Изборног закона 
Босне и Херцеговине, прописано је: 
„Чланове општинске изборне комисије 
именује општинско вијеће, односно 
скупштина општине, уз сагласност 
Централне изборне комисије БиХ, на 
основу јавног огласа, по процедури коју 
утврђује Централна изборна комисија 
БиХ посебним прописом.“ 

Чланом 7. став 1. тачка д) Упутства о 
утврђивању квалификација, броја и 
именовању чланова основне изборне 
јединице у Босни и Херцеговини, 
одређено је: „Надлежни орган, цијенећи 
положај кандидата са ранг листе доноси 
одлуку о именовању чланова изборне 
комисије.“ 

Чланом 30. Закона о локалној 
самоуправи прописано је да је 
Скупштина јединице локалне 
самоуправе орган одлучивања и 
креирања политике општине, док је 
чланом 72. истог Закона Скупштина 
општине овлаштена да донесе 
појединачан правни акт у форми 
рјешења. Идентичне одредбе садрже и 
чланови 37. и 64. Статута општине Ново 
Горажде. 
Узевши у обзир све речено, а 
примјенивши наведене законске и  

 

подзаконске одредбе, одлучено је као у 
диспозитиву. 
Поука о правном лијеку: Ово Рјешење 
је коначно у управном поступку и 
против њега се не може уложити жалба, 
али се против истог може покренути 
управни спор подношењем тужбе 
Окружном суду у Источном Сарајеву, у 
року од 30 дана од дана пријема овог 
Рјешења. 
 

Број: 01/1-052-1-1/16 

Ново Горажде, 26.02.2016. године  
  ПРЕДСЈЕДНИК СО-е  
  Ибрахим Дрљевић, с.р. 
 

Начелник 

 

На основу члана 3. став (3) Закона о 
јавном окупљању („Службени гласник 
Републике Српске“ број: 118/08) и члана 
43. и 72. Закона о локалној самоуправи 
(„Службени гласник Републике 
Српске“, број: 101/04, 42/05, 118/05 и 
98/13), начелник општине Ново 
Горажде доноси:  
 

О Д Л У К У  
о одређивању простора за јавна 
окупљања грађана на подручју 

општине Ново Горажде 

 

I 

Овом одлуком одређује се простор за 
јавна окупљања грађана ради јавног 
изражавања политичких, социјалних и 
других увјерења и интереса, на подручју 
општине Ново Горажде.  
 

II 

Као простор из члана I ове Одлуке 
одређује се комплекс спортских терена 
поред спортске дворане у Новом 
Горажду, у улици Божидара 
Горажданина број 80, означен у 
катастарској честици број: 5759/3, 
катастарска општина Копачи.  
 

III 

Надзор над примјеном одредаба ове 
Одлуке, у складу са одредбама Закона о  
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јавном окупљању („Службени гласник 
Републике Српске“ број: 118/08), 
вршиће органи полицијске станице у 
Новом Горажду. 

IV 

Ступањем на снагу ове Одлуке ставља 
се ван снаге Одлука о одређивању 
простора за јавна окупљања грађана на 
подручју општине Ново Горажде, број: 
02/1-213-1/09 од 12.10.2009. године. 
 

V 

Ова Одлука ступа на снагу осмог дана 
од њеног објављивања у Службеном 
гласнику општине Ново Горажде.  
 

Број: 02/1-22-1/16 

Ново Горажде, 22.02.2016. године  
       Н А Ч Е Л Н И К   
  Далибор Нешковић, с.р 

 

На основу члана 72. став (3), а у вези са 
чланом 41. став (5)  Закона о локалној 
самоуправи („Службени гласник 
Републике Српске“, број: 101/04, 42/05, 
118/05 и 98/13) и члана 65., а у вези са 
чланом 57. став (2) Статута општине 
Ново Горажде („Службени гласник 
општине Ново Горажде“, број: 4/15), 
начелник општине Ново Горажде, 
доноси:  
 

Р Ј Е Ш Е Њ Е  
 

I 

Фуаду Машићу, замјенику начелника 
општине Ново Горажде, повјерава се 
дужност заступања општине Ново 
Горажде у поступку мирног рјешавања 
радног спора, покренутог од стране 
Синдиката Општинске управе општине 
Ново Горажде, као и у поступцима 
мирног рјешавања радног спора 
покренутих од стране службеника 
Општинске управе, Наде Балорде и 
Сузане Мирковић, чије је приједлоге 
општини Ново Горажде доставила 
Агенција за мирно рјешавање радних 
спорова катима број: 01-127-240-1/16 од 
15.02.2016. године и 01-127-257-1/16 од 
15.02.2016. године.  

 

II  

У смислу испуњења повјерене дужности 
из тачке I овог Рјешења, замјенику 
начелника општине Ново Горажде 
ставља се на располагање канцеларија 
предсједника Скупштине општине Ново 
Горажде.  

III 

Ово Рјешење ступа на снагу даном 
доношења и биће објављено у 
Службеном гласнику општине Ново 
Горажде.  
 

Образложење 

 

ЈУ Агенција за мирно рјешавање радних 
спорова је актима наведеним у 
диспзитиву Рјешења упознала општину 
Ново Горажде о приједлозима за 
покретање поступка мирног рјешења 
радног спора уложеним од стране 
Синдиката Општинске управе општине 
Ново Горажде и службенива Општинске 
управе општине Ново Горажде Наде 
Балорде и Сузане Мирковић.  
Односним одредбама Закона о локалној 
самоупави и Статута општине Ново 
Горажде одређено је да начелник може 
рјешењем повјерити испуњење 
одређених дужности замјенику 
начелника општине.  
Узевши у обзир све речено и 
примјенивши релативне законске и 
подзаконске одредбе, одлучено је као у 
диспозитиву. 
Поука о правно лијеку: Против овог 
Рјешења може се уложити приговор 
начелнику општине у року од 8 дана од 
дана његовор пријема.  
 

 

Број: 02/1-118-14-1/16 

Ново Горажде, 19.02.2016. године  
       Н А Ч Е Л Н И К   
  Далибор Нешковић, с.р 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

САДРЖАЈ 

 

 

 

 

Скупштина 

 

1. Рјешење о именовању чланова Општинске изборне комисије Ново Горажде стр. 1-2 

 

2. Одлука о одређивању простора за јавна окупљања грађана на подручју општине Ново 
Горажде стр. 2-3 

 

3. Рјешење број: 02/1-118-14-1/06 од 19.02.2016. године стр. 3
  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

            

Оснивач и издавач: Скупштина општине Ново Горажде. Главни и одговорни уредник 
Горан Петровић –  секретар Скупштине општине Ново Горажде, уредник Данијела 
Јеремић – административни радник – оператер. Телефон: 058/430-095, факс: 058/432-

100. 

Службени гласник општине Ново Горажде основан је Одлуком Скупштине општине 
Ново Горажде број: 01/01-013-2-3/06 од 28.02.2006. године  

 

 

 

 

 

 

 

 

 


