
СЛУЖБЕНИ ГЛАСНИК 
ОПШТИНЕ НОВО ГОРАЖДЕ 

 
Година XII – број 1 Петак, 03.02.2017. године 

 

Скупштина

На основу члана 8. став (4) Закона о порезу 

на непокретности („Службени гласник 

Републике Српске“, број: 91/15) и члана 37. 

и 73. Статута општине Ново  Горажде 

(„Службени гласник општине Ново 

Горажде“, број: 4/15), Скупштина општине 

Ново Горажде, на другој сједници, 

одржаној дана 31.01.2017. године, д о н о с 

и : 

 

О Д Л У К У 

о висини стопе пореза на непокретности 

на подручју општине Ново Горажде за 

2017. годину 

 

 

Члан 1. 

Овом Одлуком се утврђује висина стопе 

пореза на непокретности из члана 8. став (1) 

Закона о порезу на непокретности на 

подручју општине Ново Горажде за 2017. 

годину , као и висина стопе пореза на 

непокретности у којима се непосредно 

обавља производна дјелатност из члана 8. 

став (2) Закона о порезу на непокретности 

на подручју општине Ново Горажде за 2017. 

годину.  

 

Члан 2. 

Висина стопе пореза на непокретности из 

члана 8. став (1) Закона о порезу на 

непокретности на подручју општине Ново 

Горажде за 2017. годину се утврђује у 

висини од 0,06 %. 

 

Члан 3. 

Висина стопе пореза на непокретности у 

којима се непосредно обавља производна 

дјелатност из члана 8. став (2) Закона о 

порезу на непокретности на подручју 

општине Ново Горажде за 2017. годину се 

утврђује у висини од 0,06 %. 

 

Члан 4. 

Под непокретностима се подразумијева 

земљиште са свим оним што је трајно 

спојено са њим, што је изграђено на 

површини, изнад или испод земљишта. 

 

Члан 5. 

Непокретности у смислу члана 3. ове 

Одлуке су објекти за производњу и објекти 

за складиштење сировина, полупроизвода и 

готових производа, уколико чине 

заокружену производну цјелину. 

 

Члан 6. 

Задужује се Одсјек за привреду и 

друштвене дјелатности да ову Одлуку 

достави Пореској управи Републике 

Српске, Подручна јединица Рогатица, у 

року од три дана од дана њеног доношења. 

 

Члан 7. 

Ова Одлука ступа на снагу осмог дана од 

дана њеног објављивања у „Службеном 

гласнику општине Ново Горажде.“ 

 

Број: 01/1-052-1-3/17 

Ново Горажде, 31.01.2017. године  

    ПРЕДСЈЕДНИК   

   Ибрахим Дрљевић,  с.р 
 
На основу члана 39. Закона о локалној 

самоуправи („Службени гласник Републике 

Српске“, број: 97/16), а у вези са чланом 8. 

Закона о министарским, владиним и другим 

именовањима Републике Српске 

(„Службени гласник Републике Српске“, 

број: 41/03) Скупштина општине Ново 

Горажде на другој редовној сједници 

одржаној дана 31.01.2017. године д о н о с и  

 

О Д Л У К У 

о расписивању јавног конкурса за избор 

и именовање чланова управних одбора 

јавних установа чији је оснивач општина 

Ново Горажде 
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Члан 1. 

На основу ове Одлуке, расписаће се јавни 

конкурс за избор и именовање чланова 

управних одбора ЈЗУ „Дом здравља“ Ново 

Горажде, ЈУ Центар за социјални рад Ново 

Горажде и Општинске туристичке 

организације Ново Горажде. 

 

Члан 2. 

(1)Општи услови за именовање чланова 

управних одбора јавних установа чији је 

оснивач општина Ново Горажде прописани 

су законом и статутом јавних установа. 

(2)Посебни услов за именовање чланова 

управних одбора јавних установа чији је 

оснивач општина Ново Горажде је 

завршена најмање висока стручна спрема 

(VII степен). 

 

Члан 3. 

За спровођење јавног конкурса из члана 1. 

ове Одлуке именује се комисија, у саставу: 

1. Горан Петровић, службеник 

Општинске управе општине Ново 

Горажде – предсједник, 

2. Бориша Јакшић, службеник 

Општинске управе општине Ново 

Горажде – члан, 

3. Томислав Чарапић, службеник 

Општинске управе општине Ново 

Горажде – члан, 

4. Зоран Беговић, одборник у 

Скупштини општине Ново Горажде 

– члан, 

5. Ибрахим Дрљевић, одборник у 

Скупштини општине Ново Горажде 

– члан. 

 

Члан 4. 

Задатак комисије из члана 3. ове Одлуке је 

да прегледа све благовремено поднешене 

конкурсне пријаве, обави улазни интервју 

са свим кандидатима који испуњавају 

опште и посебне услове Јавног конкурса, те 

да сачини ранг листе успјешности 

кандидата на Јавном конкурсу са 

приједлозима за њихово коначно 

именовање и достави их Комисији за избор 

и именовање Скупштине општине Ново 

Горажде. 

Члан 5. 

(1) Јавни конкурс из члана 1. ове Одлуке 

објавиће се у „Службеном гласнику  

 

Републике Српске“ и дневном листу 

„Еуроблиц“. 

(2) Рок за подношење пријава на Јавни 

конкурс из члана 1. ове Одлуке је 15 дана 

од дана последњег објављивања јавног 

конкурса у једном од штампаних гласила из 

претходног става. 

 

Члан 6. 

За извршење одредби из члана 5.став (1) ове 

Одлуке задужује се начелник општине Ново 

Горажде. 

Члан 7. 

Ступањем на снагу ове Одлуке престају да 

важе одредбе Одлуке о утврђивању 

критеријума за избор и именовање чланова 

управних одбора у јавним установама чији 

је оснивач Скупштина општине и 

Надзорног одбора у ЈКП „Ново Горажде“ 

Ново Горажде, број: 01/1-013-18-5/09, од 

24.11.2009. године, које су у супротмости са 

одредбама ове Одлуке. 

 

Члан 8. 

Ова Одлука ступа на снагу осмог дана од 

дана њеног објављивања у „Службеном 

гласнику општине Ново Горажде.“ 

 

Број: 01/1-052-1-10/17 

Ново Горажде, 31.01.2017. године  

    ПРЕДСЈЕДНИК   

   Ибрахим Дрљевић,  с.р 

 

 
На основу члана 6. Закона о јавним 

предузећима  („Службени гласник 

Републике Српске“, број: 75/04), а у вези са 

чланом 8. Закона о министарским, 

владиним и другим именовањима 

Републике Српске („Службени гласник 

Републике Српске“, број: 41/03) Скупштина 

општине Ново Горажде у функцији 

скупштине ЈКП „Ново Горажде“ Ново 

Горажде на другој редовној сједници 

одржаној дана 31.01.2017. године д о н о с и  

 

О Д Л У К У 

о расписивању јавног конкурса за избор 

и именовање чланова Надзорног одбора 

ЈКП „Ново Горажде“ Ново Горажде 
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Члан 1. 

На основу ове Одлуке, расписаће се јавни 

конкурс за избор и именовање чланова 

Надзорног одбора ЈКП „Ново Горажде“ 

Ново Горажде. 

 

Члан 2. 

(1)Општи услови за именовање чланова 

Надзорног одбора ЈКП „Ново Горажде“ 

Ново Горажде прописани су законом и 

статутом предузећа. 

(2)Посебни услови за именовање чланова 

Надзорног одбора ЈКП „Ново Горажде“ 

Ново Горажде прописани су Одлуком о 

утврђивању критеријума за избор и 

именовање чланова управних одбора у 

јавним установама чији је оснивач 

Скупштина општине и Надзорног одбора у 

ЈКП „Ново Горажде“ Ново Горажде, број: 

01/1-013-18-5/09, од 24.11.2009. године. 

 

Члан 3. 

За спровођење јавног конкурса из члана 1. 

ове Одлуке именује се комисија, у саставу: 

6. Горан Гиговић, радник ЈКП Ново 

Горажде Ново Горажде – 

предсједник, 

7. Славко Симеуновић, радник ЈКП 

Ново Горажде – члан, 

8. Данијела Ђокић, радник ЈКП Ново 

Горажде – члан, 

9. Вељко Крезовић, одборник у 

Скупштини општине Ново Горажде 

– члан, 

10. Фуад Машић, одборник у 

Скупштини општине Ново Горажде 

– члан. 

 

Члан 4. 

Задатак комисије из члана 3. ове Одлуке је 

да прегледа све благовремено поднешене 

конкурсне пријаве, обави улазни интервју 

са свим кандидатима који испуњавају 

опште и посебне услове Јавног конкурса, те 

да сачини ранг листе успјешности 

кандидата на Јавном конкурсу са 

приједлозима за њихово коначно 

именовање и достави ихСкупштини. 

 

Члан 5. 

(1) Јавни конкурс из члана 1. ове Одлуке 

објавиће се у „Службеном гласнику 

Републике Српске“ и дневном листу 

„Еуроблиц“. 

(2) Рок за подношење пријава на Јавни 

конкурс из члана 1. ове Одлуке је 15 дана 

од дана последњег објављивања јавног 

конкурса у једном од штампаних гласила из 

претходног става. 

 

Члан 6. 

За извршење одредби из члана 5.став (1) ове 

Одлуке задужује се директор ЈКП „Ново 

Горажде“ Ново Горажде, а средства за 

објаву огласа ће теретити средства ЈКП 

„Ново Горажде“ Ново Горажде. 

 

Члан 7. 

Ова Одлука ступа на снагу осмог дана од 

дана њеног објављивања у „Службеном 

гласнику општине Ново Горажде.“ 

 

 

Број: 01/1-052-1-11/17 

Ново Горажде, 31.01.2017. године  

    ПРЕДСЈЕДНИК   

   Ибрахим Дрљевић,  с.р 

 
На основу члана 4. став 3. Закона о порезу 

на непокретности (Службени гласнк 

Републике Српске број:91/15) и члана 37. и 

73. Статута општине Ново Горажде 

(Службени гласник општине Ново Горажде 

број:4/15), Скупштина општине Ново 

Горажде на другој редовној сједници 

одржаној дана 31.01.2017.године,доноси 

 

 

О Д Л У К У 

о висини вриједности непокретности по 

зонама на територији општине Ново 

Горажде, на дан 31.12.2016. године  

 

 

I.ОПШТЕ ОДРЕДБЕ 

Члан 1. 

        1) Овом одлуком утврђује се висина 

вриједности непокретности  по зонама на 

територији општине Ново Горажде на дан 

31.12.2016. године, која ће бити кориштена 

у сврху утврђивања пореске основице за 

обрачун пореза на непокретности на 

подручју општине Ново Горажде у 

2017.години. 
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 2) Пореску основицу утврђује Пореска 

управа на основу вриједности из ове 

Одлуке и карактеристика непокретности 

наведених у пријави за упис у Фискални 

регистар непокретности. 

 

II. ОДРЕЂИВАЊЕ ВРИЈЕДНОСТИ 

НЕПОКРЕТНОСТИ 

 

Члан 2. 

Висина вриједности непокретности 

утврђује се по зонама у општини Ново 

Горажде за следеће непокретности: 

1. Грађевинске објекте    (стан, кућа, 

пословни, индустријски и остали 

објекти) и 

2. Земљиште (грађевинско, 

пољопривредно, шумско, 

индустријско и остало). 

 

Члан 3. 

         1) Грађевински објекти се, у смислу 

ове одлуке, према намјени дијеле на: 

станове,куће,пословне просторе, 

индустријске и остале објекте. 

         2) Земљиште се према намјени дијели 

на: грађевинско, пољопривредно, шумско, 

индустријско и остало земљиште. 

 

Члан 4. 

За утврђивањевриједности непокретности 

из ове Одлуке територија општине Ново 

Горажде дијели се на 4 (четири) урбане 

зоне, а остало земљиште је овом одлуком 

подијељено у 3(три) ванурбане зоне. 

 

Члан 5. 

Четири урбане зоне на пдручју општине 

Ново Горажде су: 

 

1. зонаобухвата: улицу Божидара 

Горажданина кроз насељена мјеста Зидине 

и Копачи; улицу Алексе Шантића у 

насељеом мјесту Зидине, улицу Доситеја 

Обрадовића кроз насељено мјесто Слатина, 

улицу Радомира Пандуревића кроз 

насељено мјесто Зидине; улицу 

Омладинских радних бригада кроз 

насељено мјесто Зидине; 

2. зона обухвата: улицу Херцега Стефана у 

насељеном мјесту Устипрача, улицу 

Божидара Горажданина кроз насељено 

мјесто Сопотница и Машићи. 

 

3.зона обухвата: улицу Меше Селимовића 

кроз насељена мјеста Зидине и 

Слатина,улицу Видовданска кроз насеље 

Сопотница; улицу Милоша Обилића кроз 

насеље Сопотница; улицу Самоборска кроз 

насеље Устипрача; улицу Сочанска кроз 

насеље Сопотница; улицу Оџачка кроз 

насеље Копачи 

 

4.зонаобухвата:улицу Дринска кроз насеље 

Устипрача; улицу Прачанска кроз насеље 

Устипрача;улицу Зидине кроз насеље 

Зидине, улицу Слатинска кроз насеље 

Слатина;улицу Жељезничка короз насеље 

Копачи и насеље Машићи;улицу Професора 

Расима Живојевића кроз насеље Машићи, 

улицу Машићка кроз насељено мјесто 

Машићи. 

Члан 6. 

Вриједност 1м2 непокретности из члана 5. 

ове Одлуке је изражена у конвертибилним 

маркама и по зонама износи: 

 

                                                                          
                1.зона     2. зона      3. зона         4. зона 

 

 

1.Стан      800,00     700,00       600,00         500,00 

2.Кућа      700,00     600,00       550,00         500,00 

3.Пословни простор                                

                1000,00     950,00       900,00        800,00 

4.Индустријски објекат                             

                  550,00     500,00       450,00        400,00 

5.Остали објекти                                        

                  450,00     350,00       300,00        250,00 

6.Грађевинско земљиште                            

                    30,00       25,00         20,00          15,00 

7.Пољопривредно земљиште                     

                    20,00       18,00         15.00          10,00 

8.Шумско земљиште                                   

                    25,00        24,00        19,00          10,00 

9.Индустријско земљиште                          

                    30,00         28,00       15,00          10,00 

10.Остало земљиште                                    

                    16,00         15,00       10,00            8,00                                
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Члан 7. 

Три ванурбане зоне на подручју општине 

Ново Горажде су: 

 

1.ванурбана зона којој припадају насељена 

мјеста: Хубјери, Жужело, Градац, Хладила, 

Подкозара Доња, Запљевац, 

Неворићи,Бријест,Питино 

Поље,Карош,Кошаре,Бијеле Њиве,Лука, 

Каштел,. 

 

2.ванурбана зона којој припадају насељена 

мјеста: Борова, Влаховићи, Борак Брдо, 

Закаље, Требешево, Костеник, Пршеши, 

Житово, Подкозара Горња, Башабулићи, 

Бучје Гојчевићи, Земегреси, Живојевићи, 

Оџак, Јабука, Шаиновићи, Дворишта, Вина, 

Стожинићи,Побарник,Нашћење,Запљевац,

Мандра,Чаушевићи,Батаљуге,Крчевине,Вла

шке Воде, Скакавац. 

 

3.ванурбана зона којој припадају насељена 

мјеста: Жигови, Новаковићи, 

Хајрадиновићи, Каровићи, Караузовићи, 

Бошање, Драгољи, Крашићи, Драговићи, 

Љесковик, Ухотићи, Радмиловићи, 

Подмељине, Подхомора, Прибјеновићи, 

Русањ, Радијевићи, Милановићи, Пролаз, 

Сеоца, Џуха, Хрушањ, Сурови, Богданићи, 

Канлићи,Шовшићи,Зорлаци,Благојевићи,Ба

љићи,Милатовићи,Обрадовићи,Станићи, 

Црвљивац,Буква, Салихова Раван,Дражани, 

Ступни До,Чудојевићи,Крчевине,Баљен 

Поток,Гобељице,Лађеник,Прибишићи. 

Члан 8. 

Вриједност 1м2 непокретности у 

ванурбаним зонама је изражена у 

конвертибилним маркама и по зонама 

износи: 

                        1.ву зона 2. ву зона 3. ву зона 

.......................................................................... 
Стамбени простор                                 

                           450,00          400,00           350,00             

Кућа            400,00          350,00           300,00 

Пословни простор                                

                   700,00           600,00           500,00 

Индустријски објекат                         

                    300,00           250,00          200,00 

Остали објекти                                      

                    200,00           150,00          100,00 

Грађевинско земљоште                           

                       7,00                6,00              5,00 

Пољопривредно земљиште                     

                       3,00               2,00               1,00             

Шумско земљиште                                   

                       2,50                2,00              1,50 

Индустријско земљиште                          

                       2,00               1,50               1,40 

Остало земљиште                                      

                       1,50               1,30               1,00 

 

 

III  ЗАВРШНЕ ОДРЕДБЕ 

 

Члан  9. 

Пореске олакшице од ослобађања плаћања 

пореза на непокретности, поступак 

издавања и плаћања пореског рачуна, као и 

казнене одредбе прописани су Законом о 

порезу на непокретности. 

 

Члан 10. 

Задужује се Одсјек за привреду и 

друштвене дјелатности да ову Одлуку 

достави пореској управи Републике Српске, 

ПЈ Рогатица, у року од три дана од дана 

њеног доношења. 

 

Члан 11. 

Ова одлука ступа на снагу осмог дана од 

дана њеног објављивања у „Службеном 

гласнику општине Ново Горажде“. 

 

 

Број: 01/1-052-1-12/17 

Ново Горажде, 31.01.2017. године  

    ПРЕДСЈЕДНИК   

   Ибрахим Дрљевић,  с.р 

 

На основу члана 39. Закона о локалној 

самоуправи (``Службени гласник Републике 

Српске``, број: 97/16), члана 35. Закона о 

пољопривредном земљишту (``Службени 

гласник Републике Српске``, број: 93/06, 

86/07, 14/10 и 5/12), члана 37. Статута 

општине Ново Горажде (``Службени 

гласник општине Ново Горажде``, број: 4/15 

) Скупштина општине Ново Горажде на 

другој редовној сједници одржаној 

31.01.2017. године доноси: 

, 

П Р О Г Р А М 

Утрошка средстава прикупљених по 

основу промјене намјене 

пољопривредног земљишта у 

непољопривредне сврхе и средстава од 

закупнине за земљишта у својини 

Републике за 2017. годину. 
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Члан 1. 

Овим Програмом утврђује се начин 

утрошка средстава која ће се прикупљати 

по основу промјене намјене 

пољопривредног земљишта у 

непољопривредне сврхе и средстава од 

закупнине за земљишта у својини 

Републике за 2017. годину.  

 

Члан 2. 

Приходи прикупљени по основу 

промјене намјене пољопривредног 

земљишта у непољопривредне сврхе и 

средстава од закупнине за земљишта у 

својини Републике у буџету општине Ново 

Горажде плански ће се користити за: 

а)    израду Основа општине, 

б) оспособљавање и уређење 

пољопривредних земљишта која су 

деградирана, запуштена, која су лошијег 

квалитета или су неплодна, 

б)   за поправку и побољшање 

плодности земљишта, 

г)  за спровођење противерозионих 

мјера и мелиорације пољопривредног 

земљишта слабијег квалитета и 

д)  за спровођење поступка 

комасације. 

Члан 3. 

Средства из овог Програма 

утрошиће се до 31. децембра 2017. године. 

 

Члан 4. 

Надзор над извршењем овог 

Програма вршиће републичка 

пољопривредна инспекција. 

Члан 5. 

Овај Програм ступа на снагу 

наредног дана од дана објављивања у 

``Службеном Гласнику општине Ново 

Горажде``. 

 

Број: 01/1-052-1-4/17 

Ново Горажде, 31.01.2017. године  

    ПРЕДСЈЕДНИК   

   Ибрахим Дрљевић,  с.р 

 

На основу члана 39. Закона о локалној 

самоуправи (``Службени гласник Републике 

Српске``, број: 97/16), члана 89. став 8. 

Закона о шумама (``Службени гласник 

Републике Српске``, број: 75/08, 60/13), 

члана 37. Статута општине Ново Горажде  

 

(``Службени гласник општине Ново 

Горажде``, број: 4/15 ) Скупштина општине 

Ново Горажде на другој редовној сједници 

одржаној 31.01.2017.године доноси: 

 

 

ПРОГРАМ УТРОШКА СРЕДСТАВА ОД 

НАКНАДЕ ЗА ПРОДАТЕ ШУМСКЕ 

ДРВНЕ СОРТИМЕНТЕ  

У 2017. ГОДИНИ 

 

Члан 1. 

Корисник шума и шумског 

земљишта у својини Републике Српске 

дужан је да плаћа надокнаду у износу од 

10% финансијских средстава, остварених 

продајом шумских дрвних сортимената која 

потичу са подручја општине, утврђених по 

цијенама  франко утоварено на камионском 

путу за одређену календарску годину. 

 

Члан 2. 

Накнада из члана 1. уплаћује се на 

рачун јавних прихода општине, а може се 

трошити за развој неразвијених дијелова 

општине. 

Члан 3. 

Буџетом општине Ново Горажде за 

2017. годину планирано је да се остваре 

приходи по основу накнада из члана 1. у 

износу од 7.000,00 КМ. 

 

Члан 4. 

Средства из претходног члана ће се 

утрошити за развој неразвијених дијелова 

општине и то за: 

- одржавање локалних путева у 

мјесним заједницама кроз које се 

врши транспорт дрвних 

сортимената, 

- изгрдања и одржавање јавне 

расвјете на локалним путевима 

- финансирање пројеката локалне 

инфраструктуре у мјесним 

заједницама. 

- израда Елабората шумско-

привредне основе 

 

Члан 5. 

Надзор над уплатом средстава из 

члана 2. овог Програма врши Одсјек за 

финансије. 
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Члан 6. 

Контролу утрошка средстава кроз 

реализацију наведених пројеката врши 

Одсјек за просторно уређење и стамбено 

комуналне послове. 

 

Члан 7. 

Овај Програм ступа на снагу наредног дана 

од дана објављивања у ``Службеном 

Гласнику општине Ново Горажде``. 

Број: 01/1-052-1-5/17 

Ново Горажде, 31.01.2017. године  

    ПРЕДСЈЕДНИК   

   Ибрахим Дрљевић,  с.р 

 

На основу члана 39. Закона о локалној 

самоуправи (``Службени гласник Републике 

Српске``, број: 97/16), члана 195. Став 3. 

Закона о водама (``Службени гласник 

Републике Српске``, број: 50/06, 92/09 и 

121/12), члана 37. Статута општине Ново 

Горажде (``Службени гласник општине 

Ново Горажде``, број: 4/15 ) Скупштина 

општине Ново Горажде на другој редовној 

сједници одржаној 31.01.2017.године 

доноси: 

П Р О Г Р А М 

О намјенском утрошку средстава од 

посебних водних накнада за 2017. годину  

 

Члан 1. 

Овим Програмом утврђујe се начин 

утрошка средстава која ће се прикупљати 

од посебних водних накнада у 2017. години 

и то: оквирна висина средстава која се 

очекујупо овом основу, пројекти у које ће 

та средства бити пласирана, износ 

средстава по пројектима, органи надлежни 

за провођење поступка у циљу реализације 

пројеката и рок за њихово провођење. 

 

Члан 2. 

Планирана средства од посебних 

водних накнада у 2017. години износе око 

6.000,00 КМ. 

Члан 3. 

Приходи прикупљени од посебних 

водних накнада у буџету општине Ново 

Горажде у износу 6.000,00 КМ плански ће 

се користити за: 

 

- Израду Елабората санитарне заштите 

изворишта Канлићи 

 

- Израду Елабората санитарне заштите 

изворишта Гојчевићи 

 

Члан 4. 

Рок за провођење пројеката из овог 

Програма 31. децембар 2017. године. Одсјек 

за финаније ће вршити надзор над 

утрошком ових средстава. 

 

Члан 5. 

Надзор над уплатом средстава из 

члана 2. овог Програма врши Одсјек за 

финансије. 

Члан 6. 

 Задужује се Одсјек за привреду и 

друштвене дјелатности да Програм достави 

надлежном министарству.  

Члан 7. 

Овај Програм ступа на снагу наредног дана 

од дана објављивања у ``Службеном 

Гласнику општине Ново Горажде``. 

 

Број: 01/1-052-1-6/17 

Ново Горажде, 31.01.2017. године  

    ПРЕДСЈЕДНИК   

   Ибрахим Дрљевић,  с.р 
 

 

На основу члана 73.став (2) Закона о 

здравственој заштити („Службени гласник 

Републике Српске“, број: 106/09 и 44/15), 

члана 16. Закона о систему јавних служби 

(„Службени гласник Републике Српске“, 

број:  68/07, 109/12 и 44/16) и члана 39. став 

(2) тачка 21) Закона о локалној самоуправи 

(„Службени гласник Републике Српске“, 

број: 97/16), Скупштина општине Ново 

Горажде на другој редовној сједници, 

одржаној дана 31.01.2017. године  доноси 

 

Р Ј Е Ш Е Њ Е 

о разрјешењу дужности чланова 

Управног одбора ЈЗУ „Дом здравља“ 

Ново Горажде 

 

1. Данијела Ђокић, Томо Вуковић и 

Славиша Вељовић разрјешују се 

дужности чланова Управног одбора 

ЈЗУ „Дом здравља“ Ново Горажде, 

из разлога предвиђених чланом 33. 

став 3. алинеја 1. Статута ЈЗУ „Дом 

здравља“ Ново Горажде. 
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2. Ово Рјешење ступа на снагу даном 

доношења. 

 

Образложење 

У склопу настојања општине Ново Горажде 

да као оснивач ЈЗУ „Дом здравља“ Ново 

Горажде оствари увид и надзор над радом 

органа ове установе, дана 19.01.2017. 

године, начелница општине је од Управног 

одбора ЈЗУ „Дом здравља“ Ново Горажде 

затражила фотокопију записника са свих 

сједница овог органа које је он одржао у 

актуелном саставу, као и фотокопију свих 

донешених аката на тим сједницама, од 

дана именовања садашњих чланова УО. 

Дио садржине достављене документације 

представља и Одлука о утврвђивању и 

висини права на накнаду члановима 

Управног одбора. Иако је Статутом 

Установе јасно прописано да Одлуку о 

накнадама члановима Управног одбора 

може донијети искључиво оснивач Управни 

одбор је самоиницијативно одредио себи 

накнаду чим је прекршио одредбе Статута а 

самим тим и закона.  

Цитираним законским одредбама из увода 

овог Рјешења предвиђена је надлежност 

Скупштине општине за разрјешење чланова 

Управног одбора. Чланом 33. став 3. 

алинеја 1. Статута ЈЗУ „Дом здравља“ Ново 

Горажде прописан је разлог за опозив члана 

Управног одбора: „Уколико ремети рад 

управног одбора и понаша се противно 

одредбама закона.“ 

Узевши у обзир све наведене чињенице и 

примјенивши релевантне законске одредбе, 

одлучено је као у диспозитиву Рјешења. 

Поука о правном лијеку: против овог 

Рјешења није дозвољено уложити жалбу, 

али је против истог могуће покренути 

управни спор подношењем тужбе 

Окружном суду у Источном Сарајеву, у 

року од 30 дана од дана пријема Рјешења. 

 

Број: 01/1-052-1-7-1/17 

Ново Горажде, 31.01.2017. године  

    ПРЕДСЈЕДНИК   

   Ибрахим Дрљевић,  с.р 

 

 

На основу члана 88. став (1) Закона о 

социјалној заштити („Службени гласник 

Републике Српске“, број: 37/12 и 90/16),  

 

члана 16. Закона о систему јавних служби 

(„Службени гласник Републике Српске“, 

број:  68/07, 109/12 и 44/16) и члана 39. став 

(2) тачка 21) Закона о локалној самоуправи 

(„Службени гласник Републике Српске“, 

број: 97/16), Скупштина општине Ново 

Горажде на другој редовној сједници, 

одржаној дана 31.01.2017. године  доноси 

 

Р Ј Е Ш Е Њ Е 

о разрјешењу дужности чланова 

Управног одбора ЈУ  Центар за 

социјални рад Ново Горажде 

 

3. Данијела Ђокић, Томо Вуковић и 

Славиша Вељовић разрјешују се 

дужности чланова Управног одбора 

ЈУ  Центар за социјални рад Ново 

Горажде, из разлога предвиђених 

чланом 29. Статута ЈУ Центар за 

социјални рад Ново Горажде. 

4. Ово Рјешење ступа на снагу даном 

доношења. 

 

Образложење 

У склопу настојања општине Ново Горажде 

да као оснивач ЈУ  Центар за социјални рад 

Ново Горажде оствари увид и надзор над 

радом органа ове установе, дана 19.01.2017. 

године, начелница општине је од Управног 

одбора ЈУ  Центар за социјални рад Ново 

Горажде затражила фотокопију записника 

са свих сједница овог органа које је он 

одржао у актуелном саставу, као и 

фотокопију свих донешених аката на тим 

сједницама, од дана именовања садашњих 

чланова УО. 

Из достављене документације евидентно је 

да Управни одбор није усвојио програм 

рада Установе за 2017. годину.  

Цитираним законским одредбама из увода 

овог Рјешења предвиђена је надлежност 

Скупштине општине за разрјешење чланова 

Управног одбора. Чланом 29. Статута ЈУ  

Центар за социјални рад Ново Горажде 

прописано је: „Чланови управног одбора 

одговорни су за свој рад оснивачу и исти 

може донијети рјешење о опозиву чланова 

уколико не извршавају своје обавезе у 

складу са овим статутом и законом.“ 

Узевши у обзир све наведене чињенице и 

примјенивши релевантне законске одредбе, 

одлучено је као у диспозитиву Рјешења. 
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Поука о правном лијеку: против овог 

Рјешења није дозвољено уложити жалбу, 

али је против истог могуће покренути 

управни спор подношењем тужбе 

Окружном суду у Источном Сарајеву, у 

року од 30 дана од дана пријема Рјешења. 

 

Број: 01/1-052-1-7-2/17 

Ново Горажде, 31.01.2017. године  

    ПРЕДСЈЕДНИК   

   Ибрахим Дрљевић,  с.р 

 

 

На основу члана 16. Закона о систему 

јавних служби („Службени гласник 

Републике Српске“, број:  68/07, 109/12 и 

44/16) и члана 39. став (2) тачка 21) Закона 

о локалној самоуправи („Службени гласник 

Републике Српске“, број: 97/16), 

Скупштина општине Ново Горажде на 

другој редовној сједници, одржаној дана 

31.01.2017. године  д о н о с и: 

 

Р Ј Е Ш Е Њ Е 

о разрјешењу дужности чланова 

Управног одбора Општинске туристичке 

организације Ново Горажде 

 

5. Данијела Ђокић, Томо Вуковић и 

Славиша Вељовић разрјешују се 

дужности чланова Управног одбора 

Општинске туристичке 

организације Ново Горажде. 

6. Ово Рјешење ступа на снагу даном 

доношења. 

 

Образложење 

У склопу настојања општине Ново Горажде 

да као оснивач ЈУ  Центар за социјални рад 

Ново Горажде оствари увид и надзор над 

радом органа ове установе, дана 19.01.2017. 

године, начелница општине је од Управног 

одбора ЈУ  Центар за социјални рад Ново 

Горажде затражила фотокопију записника 

са свих сједница овог органа које је он 

одржао у актуелном саставу, као и 

фотокопију свих донешених аката на тим 

сједницама, од дана именовања садашњих 

чланова УО. 

До данашњег дана, општина Ново Горажде 

није добила фотокопије тражених 

докумената, а велика је вјероватноћа да овај 

орган од дана именовања тренутних  

 

чланова није никако одржавао сједнице. 

Узевши у обзир и све проблеме са којима се 

суочава Установа, Скупштина општине је 

приступила разрјешењу дужности његових 

чланова. 

Цитираним законским одредбама из увода 

овог Рјешења предвиђена је надлежност 

Скупштине општине за разрјешење чланова 

Управног одбора.  

Узевши у обзир све наведене чињенице и 

примјенивши релевантне законске одредбе, 

одлучено је као у диспозитиву Рјешења. 

Поука о правном лијеку: против овог 

Рјешења није дозвољено уложити жалбу, 

али је против истог могуће покренути 

управни спор подношењем тужбе 

Окружном суду у Источном Сарајеву, у 

року од 30 дана од дана пријема Рјешења. 

 

Број: 01/1-052-1-7-3/17 

Ново Горажде, 31.01.2017. године  

    ПРЕДСЈЕДНИК   

   Ибрахим Дрљевић,  с.р 

 

 

На основу члана 5. став 1. тачка ђ) и 43. 

Закона о јавним предузећима („Службени 

гласник Републике Српске“, број: 75/04) и 

члана 12. Одлуке о оснивању ЈКП „Ново 

Горажде“ Ново Горажде („Службени 

гласник општине Ново Горажде“, број: 

4/09), Скупштина општине Ново Горажде у 

функцији скупштине ЈКП „Ново Горажде“ 

Ново Горажде, на другој редовној сједници 

одржаној дана 31.01.2017. године  д о н о с 

и: 

 

Р Ј Е Ш Е Њ Е 

о разрјешењу дужности чланова 

Надзорног одбора ЈКП „Ново Горажде“ 

Ново Горажде 

 

1. Разрјешују се дужности чланови 

Надзорног одбора ЈКП „Ново 

Горажде“ Ново Горажде: Томо 

Вуковић и Славиша Вељовић, као и 

ВД члана Надзорног одбора ЈКП 

„Ново Горажде“ Ново Горажде, 

Суљо Живојевић. 

2. Ово Рјешење ступа на снагу даном 

доношења. 

 

 



03.02.2017.               СЛУЖБЕНИ ГЛАСНИК ОПШТИНЕ НОВО ГОРАЖДЕ  бр. 1        страна 10

 

Образложење 

Чланови Надзорног одбора ЈКП „Ново 

Горажде“ Ново Горажде, Томо Вуковић и 

Славиша Вељовић, обављају ову дужност 

већ дужи временски период. У датом 

периоду, управа предузећа није оснивачу 

поднијела ниједан годишњи извјештај о 

свом раду, финансијски извјештај, нити 

програм рада, иако је о својој обавези била 

упозната кроз достављање одговарајућих 

програмских аката СО Ново Горажде. 

Законска обавеза чланова НО ЈКП „Ново 

Горажде“ је да надзире рад управе 

предузећа. Дана 19.01.2017.године, 

начелница општине Ново Горажде је 

затражила од НО ЈКП Ново Горажде 

информације о надзору над радом управе са 

посебним акцентом на разлоге за 

неподношење финансијских и извјештаја о 

раду, те затражила фотокопије записника са 

свих до сада одржаних сједница и аката 

који су на тим сједницама усвојени. До дана 

доношења овог Рјешења, општина Ново 

Горажде није упозната са траженим 

информацијама. Чланом 43. Закона о јавним 

предузећима предвиђена је могућност 

разрјешења члана надзорног одбора 

предузећа када он не испуњава своје 

обавезе у складу са важећим законима. 

Вршилац дужности члана НО ЈКП Ново 

Горажде, Суљо Живојевић, је на ову 

дужност изабран у складу са чланом 4. став 

2. Закона о министарским, владиним и 

другим именовањима Републике 

Српске(„Службени гласник Републике 

Српске“, број: 41/03). Наведеним законским 

одредбама прописано је да се именовање 

може извршити највише за период од два 

мјесеца, те да се именовање не може 

поновити. Вршилац дужности члана НО 

ЈКП Ново Горажде, Суљо Живојевић, ову 

дужност обавља дуже од два мјесеца. 

Цитираним законским и подзаконским 

одредбама из увода овог Рјешења 

прописане су надлежности скупштине 

приликом разрјешења чланова Надзорног 

одбора. 

Узевши у обзир све наведене чињенице, а 

примјенивши релевантне законске одредбе, 

одлучено је као у диспозитиву. 

Поука о правном лијеку: Против овог 

Рјешења није могуће уложити жалбу, али се 

против истог може покренути управни спор  

 

подношењем тужбе Окружном суду у 

Источном Сарајеву, у року од 30 дана од 

дана пријема Рјешења. 

 

Број: 01/1-052-1-7-4/17 

Ново Горажде, 31.01.2017. године  

    ПРЕДСЈЕДНИК   

   Ибрахим Дрљевић,  с.р 

 

 

На основу члана 39. став 2. тачка 21) Закона 

о локалној самоуправи („Службени гласник 

Републике Српске“, број: 97/16), а у вези са 

чланом 4. став 2. Закона о министарским, 

владиним и другим именовањима 

Републике Српске („Службени гласник 

Републике Српске“, број: 41/03), 

Скупштина општине Ново Горажде на 

другој редовној сједници одржаној дана 

31.01.2017.године  д о н о с и : 

 

Р Ј Е Ш Е Њ Е 

о именовању вршилаца дужности 

чланова управних одбора јавних 

установа чији је оснивач општина Ново 

Горажде 

 

1. За вршиоце дужности чланова 

управних одбора ЈЗУ „Дом 

здравља“ Ново Горажде, ЈУ Центар 

за социјални рад Ново Горажде и 

Општинске туристичке 

организације Ново Горажде, 

именују се: 

1) Ивана Дачевић 

2) Сања Јевђевић 

3) Александра Семиз 

2. Именовани ће своју дужност 

обављати до окончања расписане 

конкурсне процедуре, а најдуже на 

период од два (2) мјесеца. 

3. Ово Рјешење ступа на снагу даном 

доношења и биће објављено у 

„Службеном гласнику општине 

Ново Горажде“. 

 

 

Образложење 

Дана 31.01.2017. године, разријешени су 

дужности досадашњи чланови управних 

одбора ЈЗУ „Дом здравља“ Ново Горажде, 

ЈУ Центар за социјални рад Ново Горажде и 

Општинске туристичке организације Ново  
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Горажде. До именовања нових чланова 

ових органа у складу са законом, потребно 

је приступити именовању њихових 

вршилаца дужности. 

Чланом 39. став 2. тачка 21) Закона о 

локалној самоуправи прописана је 

надлежност Скупштине општине за 

именовање, док је чланом 4. став 2. Закона 

о министарским, владиним и другим 

именовањима Републике Српске прописана 

могућност именовања на краћи временски 

период, не дуже од 60 дана. 

Узевши у обзир све наведене чињенице, а 

примјенивши релевантне законске одредбе, 

одлучено је као у диспозитиву. 

Поука о правном лијеку: Против овог 

Рјешења није дозвољено уложити жалбу, 

али се против истог може покренути 

управни спор подношењем тужбе 

Окружном суду у Источном Сарајеву у 

року од 30 дана од дана пријема Рјешења. 
 

Број: 01/1-052-1-8/17 

Ново Горажде, 31.01.2017. године  

    ПРЕДСЈЕДНИК   

   Ибрахим Дрљевић,  с.р 

На основу члана 5. став 1. тачка ђ) Закона о 

јавним предузећима („Службени гласник 

Републике Српске“, број: 75/04), а у вези са 

чланом 4. став 2. Закона о министарским, 

владиним и другим именовањима 

Републике Српске („Службени гласник 

Републике Српске“, број: 41/03), 

Скупштина општине Ново Горажде, у 

функцији Скупштине предузећа ЈКП „Ново 

Горажде“ Ново Горажде, на другој редовној 

сједници одржаној дана 31.01.2017. године  

д о н о с и : 

 

Р Ј Е Ш Е Њ Е 

о именовању вршилаца дужности 

чланова Надзорног одбора ЈКП „Ново 

Горажде“ Ново Горажде 

 

1. За вршиоце дужности чланова 

надзорног одбора ЈКП „Ново 

Горажде“Ново Горажде именују се: 

1) Драган Крезовић 

2) Ристо Јагодић 

3) Заим Куловић 

2. Именовани ће своју дужност 

обављати до окончања расписане 

конкурсне процедуре, а најдуже на 

период од два (2) мјесеца. 

3. Ово Рјешење ступа на снагу даном 

доношења и биће објављено у 

„Службеном гласнику општине 

Ново Горажде“. 

 

 

Образложење 

Дана 31.01.2017. године, разријешени су 

дужности досадашњи чланови надзорног 

одбора ЈКП „Ново Горажде“Ново Горажде. 

До именовања нових чланова ових органа у 

складу са законом, потребно је приступити 

именовању њихових вршилаца дужности. 

Чланом5. став 1. тачка ђ) Закона о јавним 

предузећима прописана је надлежност 

скупштине за именовање чланова 

Надзорног одбора, док је чланом 4. став 2. 

Закона о министарским, владиним и другим 

именовањима Републике Српске прописана 

могућност именовања на краћи временски 

период, не дуже од 60 дана. 

Узевши у обзир све наведене чињенице, а 

примјенивши релевантне законске одредбе, 

одлучено је као у диспозитиву. 

Поука о правном лијеку: Против овог 

Рјешења није дозвољено уложити жалбу, 

али се против истог може покренути 

управни спор подношењем тужбе 

Окружном суду у Источном Сарајеву у 

року од 30 дана од дана пријема Рјешења. 

 

Број: 01/1-052-1-9/17 

Ново Горажде, 31.01.2017. године  

    ПРЕДСЈЕДНИК   

   Ибрахим Дрљевић,  с.р 

 

На основу члана 31. Закона о буџетском 

систему Републике Српске („Службени 

гласник Републике Српске“, број: 121/12, 

52/14 и 103/15) и члана 98. и 108. 

Пословника Скупштине општине Ново 

Горажде („Службени гласник општине 

Ново Горажде“, број 6/05), Скупштина 

општине Ново Горажде је на другој 

редовној сједници, одржаној дана 

31.01.2017. године донијела  

 
З А К Љ У Ч А К 

о усвајању Нацрта плана буџета  

општине Ново Горажде 

за 2017. годину 
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1. Усваја се Нацрт плана буџета општине 

Ново Горажде за 2017. годину (у 

даљем тексту: Нацрт плана буџета). 

2. Скупштина општине Ново Горажде, 

сагласно одредбама члана 108. 

Пословника             Скупштине 

општине Ново Горажде, одлучује да се 

Нацрт плана буџета упути на јавну 

расправу, јер се истим уређују питања 

од ширег интереса за грађане и друге 

субјекте у општини. 

3. За организовање и спровођење јавне 

расправе задужују се начелник 

општине и Одсјек за финансије 

Општинске управе општине Ново 

Горажде. 

4. Начелник општине и шеф Одсјека за 

финансије су дужни да: 

- воде бригу да се Нацрт плана буџета 

учини доступним јавности; 

- организују и воде расправу уз 

обезбјеђење услова за учешће свих 

заинтересованих грађана општине и 

других институција; 

- у смислу информисаности грађана, 

користе званичну интернет 

страницу општине; 

- осигурају прикупљање и 

спровођење примједби, мишљења и 

приједлога изнесених у току јавне 

расправе; 

- прате јавну расправу и анализирају 

приједлоге, мишљења и примједбе 

изнијете у току јавне расправе; 

- припреме извјештај о резултатима 

јавне расправе и поднесу га овој 

Скупштини. 

5. Јавна расправа трајаће 15 дана од дана 

усвајања овог Закључка. 

 

Овај закључак ступа на снагу наредног дана 

од дана његовог објављивања у 

„Службеном гласнику општине Ново 

Горажде“. 

 

Број: 01/1-052-1-2/17 

Ново Горажде, 31.01.2017. године  

                                ПРЕДСЈЕДНИК   

   Ибрахим Дрљевић,  с.р 

 

 

 

 

На основу члана 98. Пословника 

Скупштине општине Ново Горажде 

(„Службени гласник општине Ново 

Горажде“, број 6/05), Скупштина општине 

Ново Горажде је на другој редовној 

сједници, одржаној дана 31.01.2017. године 

донијела  

 

З А К Љ У Ч А К 

 

 

1.Задужује се Одсјек за просторно 

уређење и стамбено-комуналне послове да 

до 30.06.2017. године извјести ову СО-е у 

форми писменог извјештаја о начину 

примјене Одлуке о висини вриједности 

непокретности по зонама на територији 

општине Ново Горажде на дан 31.12.2016. 

године, а како би Скупштина заузела свој 

став о евентуалним тешкоћама у њеној 

примјени.  

 

2.Овај закључак ступа на снагу наредног 

дана од дана његовог објављивања у 

„Службеном гласнику општине Ново 

Горажде“.  

Број: 01/1-052-1-12-1/17 

Ново Горажде, 31.01.2017. године  

    ПРЕДСЈЕДНИК   

   Ибрахим Дрљевић,  с.р 

 

На основу члана 98. Пословника 

Скупштине општине Ново Горажде 

(„Службени гласник општине Ново 

Горажде“, број 6/05), Скупштина општине 

Ново Горажде је на другој редовној 

сједници, одржаној дана 31.01.2017. године 

донијела  

 

З А К Љ У Ч А К 

 

 

1.Задужују се Стручна служба СО-е и 

предсједник СО-е Ново Горажде да у року 

од седам дана од дана доношења овог 

Закључка пошаљу позиве овлаштеним 

предлагачима, установама,  јавним 

предузећима и осталим институцијама у 

циљу израде Програма рада СО-е Ново 

Горажде за 2017. годину 

 

2.На основу достављених приједлога 

субјеката из претходне тачке овог  
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Закључка предсједник СО-е ће уз помоћ 

секретара СО-е сачинити приједлог 

Програма рада СО-е Ново Горажде за 

2017. годину.  

 

 

3.Овај закључак ступа на снагу наредног 

дана од дана његовог објављивања у 

„Службеном гласнику општине Ново 

Горажде“.  

 

Број: 01/1-052-1-13/17 

Ново Горажде, 31.01.2017. године  

    ПРЕДСЈЕДНИК   

   Ибрахим Дрљевић,  с.р 

 

НАЧЕЛНИК  

 

На основу тачке 150. Упутства о 

спровођењу Канцеларијског пословања 

Републичких органа управе (``Службени 

гласник Републике Српске`, број: 31/05, 

5/06, 10/07, 31/09, 43/09, 74/09, 99/09, 98/10, 

111/10 и 25/11), члана 51. до 57. 

Правилника о канцеларијском пословању 

општине Ново Горажде, број: 02/1-052-

11/06. од 08. 12. 2006. године и члана 56. 

Статута Општине Ново Горажде 

(``Службени гласник Општине Ново 

Горажде``, број: 4/15), Начелник Општине 

Ново Горажде, доноси: 

 

О Д Л У К У 

о излучивању безвриједног 

регистратурског материјала и његовог 

уништавања 

 

I 

Овом одлуком покреће се поступак 

излучивања безвриједног регистратурског 

материјала којем је истекла оперативна 

вриједност, односно рок чувања, предвиђен 

листом категорија регистратурског 

материјала са роковима чувања и његово 

уништавање.  

Посебним рјешењем ће се именовати 

Комисија која ће непосредно провести 

поступак излучивања 

 

II 

Задатак Комисије из члана I ове Одлуке је, 

да изврши попис регистратурског 

материјала којем је истекла оперативна  

 

вриједност, односно рок чувања, предвиђен 

листом категорија регистратурског 

материјала са роковима чувања и самим 

тим постао безвриједан, те да уништи 

регистратурски материјал на основу 

Рјешења надлежног архива, којим се 

одобрава уништење, а сходно одредбама 

Упутства о спровођењу канцеларијског 

пословања Републичких органа  управе и 

Правилника о канцеларијском пословању 

Општине Ново Горажде. 

 

III 

Комисија сачињава списак безвриједног 

материјала, који се предлаже за уништење. 

Списак садржи следеће податке: 

- редни број, 

- годину настанка материјала, 

- назив категорије материјала, 

- рок чувања предвиђен листом 

категорија, 

- количину материјала, који се 

предлаже за уништење (број 

регистратора, фасцикли, повеза, 

књига и сл.) и укупну количину 

материјала, који се предлаже за 

уништење. 

 

Два примјерка списка, безвриједног 

материјала, који се предлаже за 

уништавање, достављају се надлежном 

архиву. 

IV 

Одобрење за шкартирање безвриједног 

регистратурског материјала даје надлежни 

архив. О шкартирању безвриједног 

регистратурског материјала, сачињава се 

записник, који потписује представник 

надлежног архива и чланови Комисије. 

 

V 

Начин поступања са излучним 

безвриједним материјалом, одређује се 

Рјешењем надлежног архива. 

 

VI 

Општина трајно чува документацију у вези 

са излучивањем безвриједног 

регистратурског материјала. 

 

VII 

У архивској књизи и картицама, обавезно се 

евидентира, број и датум Рјешења, којим је  
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одобрено уништење безвриједног 

регистратурског материјала. 

 

VIII 

Мандат чланова Комисије из члана I ове 

одлуке траје 2 /двије/ године. 

 

IX 

Ова Одлука ступа на снагу осмог дана од 

дана њеног објављивања у ``Службеном 

гласнику општине Ново Горажде``. 

 

Број: 02/1-037-1/17 

Ново Горажде, 02. 02. 2017. године 

                                НАЧЕЛНИК   

  Мила Петковић,  с.р 

 

На основу члана 42. став (1) Закона о 

службеницима и намјештеницима у 

органима јединица локалне самоуправе 

(``Службени гласник Републике Српске``, 

број: 97/16), тачке 150. Упутства о 

спровођењу Канцеларијског пословања 

Републичких органа управе (``Службени 

гласник Републике Српске`, број: 31/05, 

5/06, 10/07, 31/09, 43/09, 74/09, 99/09, 98/10, 

111/10 и 25/11), члана 51. до 57. 

Правилника о канцеларијском пословању 

општине Ново Горажде, број: 02/1-052-

11/06. од 08. 12. 2006. године и члана 56. 

Статута Општине Ново Горажде 

(``Службени гласник Општине Ново 

Горажде``, број: 4/15), Начелник Општине 

Ново Горажде, доноси: 

 

РЈЕШЕЊЕ 

о именовању Комисије за излучивање 

безвриједног регистратурског 

материјала и његово уништење 

 

I 

Именује се Комисија за излучивање 

безвриједног регистратурског материјала и 

његово уништење, у саставу: 

1. Рада Јововић, предсједник 

2. Миланка Симић, члан 

3. Љиљана Кошарац, члан 

 

II 

Именовани ће у складу са одредбама одлуке 

о излучивању безвриједног регистратурског 

материјала и његовог уништавања број: 

02/1-037-1/17 од 02. фебруара 2017. године  

 

провести поступак излучивања 

безвриједног регистратурског материјала 

којем је истекла оперативна вриједност, 

односно рок чувања, предвиђен листом 

категорија регистратурског материјала са 

роковима чувања и његово уништавање 

 

III 

Мандат чланова Комисије из члана I овог 

Рјешења траје 2 /двије/године. 

 

IV 

Ово рјешење ступа на снагу осмог дана од 

дана њеног објављивања у ``Службеном 

гласнику општине Ново Горажде``. 

 

О б р а з л о ж е њ е 

Упутством о спровођењу Канцеларијског 

пословања Републичких органа управе 

прописано је у члану 149. да је орган управе 

дужан да редовно (једном годишње) 

излучује документацију чији је рок чувања 

истекао. У члану 150. овог упутства 

прописано је да старјешина органа управе 

за сваки поступак излучивања доноси 

одлуку о томе из које ће се документарне 

цјелине излучивати безвриједан материјал и 

именује комисију или појединца који 

непосредно проводе поступак излучивања.  

Чланом 42. Закона о службеницима и 

намјештеницима у органима јединица 

локалне самоуправе прописано је, 

службеник је дужан да поступи по рјешењу 

или другом акту којим га послодавац или 

службеник на руководећем радном мјесту 

одређује за рад у радној групи. 

Члановима од 51. до 57. Правилника о 

канцеларијском пословању општине Ново 

Горажде прописан је начин излучивања 

безвриједног регистратурског материјала. 

 

Узевши у обзир све речено, а примјенивши 

поменуте законске и подзаконске одредбе, 

одлучено је као у диспозитиву. 

 

Поука о правном лијеку: Против овог 

рјешења именовани имају право уложити 

приговор начелнику општине, у року од 

осам дана од дана достављања Рјешења. 

Број: 02/1-037-1/17 

Ново Горажде, 03. 02. 2017. године 

                                НАЧЕЛНИК   

  Мила Петковић,  с.р 
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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 

 

 

 


