
СЛУЖБЕНИ ГЛАСНИК 
ОПШТИНЕ НОВО ГОРАЖДЕ 

 
Година XI – број 10 Уторак, 05.10.2016. године 

 

Начелник  

 
На основу члана 122. став 2. Закона о 
локалној самоуправи („Службени гласник 
Републике Српске“, број: 101/04, 42/05, 
118/05 и 98/13), члана 59. став (2) и 65. 

Статута општине Ново Горажде 
(„Службени гласник општине Ново 
Горажде“, број: 4/15) и члана IV став (2) 
Одлуке о расписивању јавног конкурса за 
пријем у радни однос два службеника 
Општинске управе општине Ново Горажде 
(„Службени гласник општине Ново 
Горажде“, број: 9/16), а на приједлог 
Комисије за спровођење Јавног конкурса за 
пријем у радни однос на неодређено 
вријеме два службеника у Општинској 
управи општине Ново Горажде, начелник 
општине Ново Горажде  д о н о с и: 
 

О Д Л У К У 

о избору кандидата за пријем у радни 
однос на неодређено вријеме 

 

I 

Борис Гавриловић из Новог Горажда, 
кандидат по Јавном конкурсу за попуну 
упражњених радних мјеста у Општинској 
управи општине Ново Горажде, број: 02/1-

112-7-1/16, од 24.08.2016. године прима се у 
радни однос на неодређено вријеме у 
Општинској управи општине Ново 
Горажде, на упражњено радно мјесто Виши 
стручни сарадник у области пољопривреде 
и сточарства, у оквиру Одсјека за привреду 
и друштвене дјелатности. 
  

II 

Након правоснажности ове Одлуке, са 
кандидатом Борисом Гавриловићем из 
Новог Горажда ће се закључити Уговор о 
раду на неодређено вријеме, те донијети 
други појединачни правни акти којим ће се 
кандидат распоредити на радно мјесто и 
којим ће му се одредити начин обрачуна 
плате. 
 

III 

Ова Одлука ће се доставити свим 
кандидатима који су по Јавном конкурсу за 
попуну упражњених радних мјеста у 
Општинској управи општине Ново 
Горажде, број: 02/1-112-7-1/16, од 
24.08.2016. године, конкурисали за радно 
мјесто Виши стручни сарадник у области 
пољопривреде и сточарства, а биће 
објављена у „Службеном гласнику општине 
Ново Горажде“, на званичној интернет 
презентацији општине Ново Горажде и 
огласној табли општине Ново Горажде. 
 

Образложење 

Дана 24.08.2016. године, начелник општине 
Ново Горажде је на основу Одлуке о 
расписивању јавног конкурса за пријем у 
радни однос два службеника Општинске 
управе општине Ново Горажде („Службени 
гласник општине Ново Горажде“, број: 
9/16) расписао конкурс за попуну 
упражњених радних мјеста у Општинској 
управи општине Ново Горажде, и то: Шеф 
одсјека за општу управу (један извршилац) 
и Виши стручни сарадник у области 
пољопривреде и сточарства (један 
извршилац). Јавни конкурс је објављен у 
дневним новинама „Еуроблиц“ дана 
26.08.2016. године, те у „Службеном 
гласнику Републике Српске“, дана 
02.09.2016. године. Јавни конкурс је 
објављен и на интернет презентацији 
општине Ново Горажде, као и на 
општинској огласној табли. Кандидати су се 
на поменути конкурс могли пријављивати 
до 19.09.2016. године. 
У предвиђеном року, за радно мјесто Виши 
стручни сарадник у области пољопривреде 
и сточарства, конкурсну су пријаву 
благовремено поднијела 4 (четири) 
кандидата: Никола Ставњак из Чајнича, 
Борис Гавриловић из Новог Горажда, 
Нермина Џиханић из Горажда и Минела 
Судић из Горажда. 
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Конкурсна комисија је утврдила следеће 
чињенице о квалификацијама наведених 
кандидата:  
Приликом контролисања испуњености 
услова Јавног конкурса код кандидата 
Николе Ставњака, утврђено је да именовани 
кандидат није доставио документа којима 
доказује испуњеност услова у погледу 
минималног радног искуства потребног за 
заснивање радног односа.  
Наиме, Уредбом о категоријама, звањима и 
условима за обављање послова службеника 
у јединицама локалне самоуправе 
(„Службени гласник Републике Српске“, 

број: 15/14, 74/14 и 20/15), а и самим Јавним 
конкурсом, прописан је посебан услов за 
заснивање радног односа (Виши стручни 
сарадник у области пољопривреде и 
сточарства – Виши стручни сарадник трећег 
звања), а он подразумијева постојање 
радног искуства у траженом степену 
образовања у трајању од 9 мјесеци.  
Кандидат Никола Ставњак је као документа 
којима доказује радно искуство доставио 
фотокопију Уговора о раду са 
приправником закључен са послодавцем 
„Инстел“ ДОО Бијељина, број: 105/12, од 
14.05.2012. године, те фотокопију извода из 
радне књижице број 051914, рег. бр. 
12/2011, на име Никола Ставњак, ЈМБГ 
1506984131563. Како кандидат није 
доставио акт којим доказује дужину радног 
искуства, већ само акт којим је засновао 
приправнички радни однос, односно како 
Комисија не може са сигурношћу утврдити 
да ли је Уговор број: 105/12, од 14.05.2012. 
године важио до периода до којег је 
максимално могао важити, или је раскинут 
раније, Комисија је мишљења да кандидат 
Никола Ставњак није доставио комплетну 
документацију, тражену расписаним јавним 
конкурсом. У прилог оваквом мишљењу 
Комисије иду и подаци из горе наведеног 
извода из радне књижице кандидата, из 
којих несумњиво произилази да је кандидат 
Никола Ставњак остварио укупно 5 (пет) 
мјесеци и 1 (један) дан радног стажа. 
Комисија је мишљења да је након укупног 
сагледавања ова два доказа кандидат 
Никола Ставњак доказао посједовање 
радног искуства у траженом степену  
 

 

образовања у укупном трајању од 5 (пет) 
мјесеци и 1 (један) дан, што није у складу са 
правилима Јавног конкурса из којих 
произилази да је кандидат у обавези 
доставити документа којима доказује 
најмање 9 (девет) мјесеци радног искуства. 
Надаље, увидом у садржај дипломе о 
стеченом високом образовању број: 166/12 
од 23.05.2012. године, утврђено је да је 
кандидат Никола Ставњак стекао звање 
дипломираног инжењера пољопривреде – 

одсјек општи. Како је Јавним конкурсом 
предвиђен као посебан услов ВШС - 

инжењер сточарства, то је и несумњиво да 
кандидат Никола Ставњак не испуњава 
услове конкурса ни по овом критеријуму. 
Узевши у обзир све наведено, Комисија је 
одбацила пријаву кандидата Николе 
Ставњака као непотпуну, односно као 
пријаву која не испуњава тражене услове. 
 

Увидом у садржину пријаве кандидата 
Бориса Гавриловића из Новог Горажда, 
утврђено је да именовани кандидат 
испуњава опште услове запошљавања у 
Општинској управи и посебене услове 
који су Јавним конкурсом прописани за 
радно мјесто Виши стручни сарадник у 
области пољопривреде и сточарства. 
Комисија није нашла мањкавости или 
формалне недостатке у погледу било којег 
документа који је кандидат Борис 
Гавриловић приложио уз своју конкурсну 
пријаву, а којим доказује постојање услова 
тражених Јавним конкурсом. 
 

Увидом у садржину пријаве кандидаткиње 
Нермине Џиханић из Горажда, тачније у 
садржину фотокопије приложене дипломе о 
стручној спреми, број: 2670/2013 од 
09.11.2013. године, коју је издао 
Ветеринарски факултет Универзитета у 
Сарајеву, утврђено је да је ова 
кандидаткиња по занимању дипломирани 
ветеринар. 

Расписаним Јавним конкурсом за попуну 
упражњених радних мјеста у Општинској 
управи општине Ново Горажде, прописани 
су следећи посебни услови у погледу 
стручне спреме за радно мјесто Виши 
стручни сарадник у области пољопривреде 
и сточарства: Виша стручна спрема,  
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инжењер сточарства са најмање 180 ECTS 

бодова. 
Узевши у обзир горе наведене утврђене 
чињенице у погледу стручне спреме 
(занимања) кандидаткиње и упоредивши их 
са условима Јавног конкурса, Комисија је 
мишљења да кандидаткиња Нермина 
Џиханић из Горажда не испуњава посебне 
услове расписаног Јавног конкурса. 
Увидом у садржину пријаве кандидаткиње 
Минеле Судић из Горажда утврђено је да у 
односу на документацију захтијевану 
Јавним конкурсом код поменуте 
кандидаткиње недостаје фото-копија 
увјерења о положеном стручном испиту за 
рад у општинској управи, односно писмена 
изјава којом се обавезује да ће у року од 
шест мјесеци положити стручни испит 
уколико буде запослена, што значи да је 
пријава кандидаткиње Минеле Судић из 
Горажда непотпуна. Поменута 
кандидаткиња је уз своју пријаву доставила 
Увјерење Агенције за државну службу 
федерације БиХ о положеном испиту опћег 
знања, број: 01-34-10-624/16, од 14.06.2016. 
године. Међутим, с обзиром да је 
кандидаткиња конкурисала за радно мјесто 
које је упражњено у органу власти на нивоу 
Републике Српске, а сагласно одредбама 
Уредбе о стручном испиту за рад у управи 
Републике Српске („Службени гласник 
Републике Српске“, број: 68/11), 
кандидаткиња је била у обавези полагати 

стручни испит за рад у управи Републике 
Српске са вишом стручном спремом пред 
Агенцијом за државну управу Републике 
Српске, или овом органу поднијети захтјев 
за ослобађање полагања стручног испита за 
рад у управи Републике Српске са вишом 
стручном спремом, те уз своју пријаву на 
Јавни конкурс доставити Увјерење овог 
органа о положеном стручном испиту за рад 
у управи Републике Српске са вишом 
стручном спремом или Рјешење којим се 
ослобађа полагања стручног испита за рад у 
управи Републике Српске са вишом 
стручном спремом, или изјаву којом се 
обавезује да ће у року од шест мјесеци 
положити стручни испит уколико буде 
запослена. 

Надаље, кандидаткиња Минела Судић је уз 
своју пријаву на конкурс, као доказ о  
 

 

стручној спреми доставила фотокопију 
дипломе Пољопривредно-прехрамбеног 
факултета у Сарајеву, Универзитета у 
Сарајеву, број: С-II-1114/14, од 08.11.2014. 
године. Увидом у садржај ове исправе 
несумњиво је утврђено да је кандидаткиња 
Минела Судић по струци дипломирани 
инжињер пољопривреде опћег одсјека, тј. 
општег смјера. С обзиром да је одредбама 
Јавног конкурса за мјесто за које је 
кандидаткиња конкурисала као посебан 
услов прописана Виша стручна спрема, 
инжењер сточарства са најмање 180 ECTS 

бодова, евидентно је да кандидаткиња не 
испуњава посебне услове конкурса. 

Такође, у Увјерењу Министарства за 
привреду босанско-подрињског кантона 
Горажде, број 04-34-1899/15, од 05.10.2015. 
године, којег је кандидаткиња приложила 
као доказ о посједовању траженог радног 
искуства, нису садржани подаци о 
конкретним пословима које је као волонтер 
у том Министарству обављала, нити се 
наводи да су у питању послови њеног звања 
у траженом степену образовања. По 
мишљењу Комисије, кандидаткиња са 
Увјерењем број 04-34-1899/15, од 
05.10.2015. године није доказала постојање 
радног искуства које се тражи расписаним 
конкурсом, тј. приложено Увјерење за 
поступајућу Комисију није релевантно и из 
строго формалног угла гледано 
кандидаткиња не испуњава посебне 
услове конкурса. 

 

Како кандидат Борис Гавриловић једини 
испуњава услове расписаног јавног 
конкурса за радно мјесто Виши стручни 
сарадник у области пољопривреде и 
сточарства, Комисија му је упутила позив за 
улазни интервју, те након обављеног 
разговора начелнику општине доставила 
приједлог да у погледу кандидата Бориса 
Гавриловића донесе Одлуку о његовом 
избору за пријем у радни однос на 
неодређено вријеме на упражњено радно 
мјесто Виши стручни сарадник у области 
пољопривреде и сточарства, у оквиру 
Одсјека за привреду и друштвене 
дјелатности. 
 

Чланом 122. став 2. Закона о локалној 
самоуправи („Службени гласник Републике  
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Српске“, број: 101/04, 42/05, 118/05 и 
98/13), прописано је: „Одлуку о избору 
кандидата доноси начелник општине, 
односно градоначелник, на основу  
редослиједа кандидата утврђеног од стране 
комисије и поштовања националне 
заступљености.“ 

Чланом 59. став (2) Статута општине Ново 
Горажде („Службени гласник општине 
Ново Горажде“, број: 4/15), одређено је: 
„Избор, пријем и распоређивање 
службеника и других радника у 
Општинској управи, као и разрјешење и 
отпуштање из Општинске управе, врши 
начелник општине, у складу са законом, 
подзаконским прописима и правилником о 
организацији и систематизацији радних 
мјеста општинске управе“, док је чланом 
65. истог Статута начелник општине 
овлашћен да у вршењу послова из своје 
надлежности доноси акте у форми одлуке. 
Чланом IV став (2) Одлуке о расписивању 
јавног конкурса за пријем у радни однос два 
службеника Општинске управе општине 
Ново Горажде („Службени гласник 
општине Ново Горажде“, број: 9/16), 
предвиђено је: „Одлуку о избору кандидата 
донијеће начелник општине, на основу 
утврђеног редослиједа Комисије за 
спровођење Јавног конкурса.“ 

 

Узевши у обзир све наведене чињенице, а 
примјенивши релевантне законске и 
подзаконске прописе, одлучено је као у 
диспозитиву ове Одлуке. 
 

Број: 02/1-112-7-1/16 

Ново Горажде, 04.10.2016. године  
       Н А Ч Е Л Н И К   
  Далибор Нешковић, с.р 

 

На основу члана 122. став 2. Закона о 
локалној самоуправи („Службени гласник 
Републике Српске“, број: 101/04, 42/05, 
118/05 и 98/13), члана 59. став (2) и 65. 
Статута општине Ново Горажде 
(„Службени гласник општине Ново 
Горажде“, број: 4/15) и члана IV став (2) 
Одлуке о расписивању јавног конкурса за 
пријем у радни однос два службеника 
Општинске управе општине Ново Горажде 
(„Службени гласник општине Ново  

 

Горажде“, број: 9/16), а на приједлог 
Комисије за спровођење Јавног конкурса за 
пријем у радни однос на неодређено 
вријеме два службеника у Општинској 
управи општине Ново Горажде, начелник 
општине Ново Горажде  д о н о с и: 
 

О Д Л У К У 

о избору кандидата за пријем у радни 
однос на неодређено вријеме 

 

I 

Горан Петровић из Новог Горажда, 
кандидат по Јавном конкурсу за попуну 
упражњених радних мјеста у Општинској 
управи општине Ново Горажде, број: 02/1-

112-7-1/16, од 24.08.2016. године прима се у 
радни однос на неодређено вријеме у 
Општинској управи општине Ново 
Горажде, на упражњено радно мјесто Шеф 
Одсјека за општу управу. 
  

II 

Након правоснажности ове Одлуке, са 
кандидатом Гораном Петровићем из Новог 
Горажда ће се закључити Уговор о раду на 
неодређено вријеме, те донијети други 
појединачни правни акти којим ће се 
кандидат распоредити на радно мјесто и 
којим ће му се одредити начин обрачуна 
плате. 
 

III 

Ова Одлука ће се доставити свим 
кандидатима који су по Јавном конкурсу за 
попуну упражњених радних мјеста у 
Општинској управи општине Ново 
Горажде, број: 02/1-112-7-1/16, од 
24.08.2016. године, конкурисали за радно 
мјесто Шеф Одсјека за општу управу, а 
биће објављена у „Службеном гласнику 
општине Ново Горажде“, на званичној 
интернет презентацији општине Ново 
Горажде и огласној табли општине Ново 
Горажде. 
 

Образложење 

Дана 24.08.2016. године, начелник општине 
Ново Горажде је на основу Одлуке о 

расписивању јавног конкурса за пријем у 
радни однос два службеника Општинске 
управе општине Ново Горажде („Службени 
гласник општине Ново Горажде“, број:  
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9/16) расписао конкурс за попуну 
упражњених радних мјеста у Општинској 
управи општине Ново Горажде, и то: Шеф 
одсјека за општу управу (један извршилац) 
и Виши стручни сарадник у области 
пољопривреде и сточарства (један 
извршилац). Јавни конкурс је објављен у 
дневним новинама „Еуроблиц“ дана 
26.08.2016. године, те у „Службеном 
гласнику Републике Српске“, дана 
02.09.2016. године. Јавни конкурс је 
објављен и на интернет презентацији 
општине Ново Горажде, као и на 
општинској огласној табли. Кандидати су се 
на поменути конкурс могли пријављивати 
до 19.09.2016. године. 
У предвиђеном року, за радно мјесто Шеф 
Одсјека за општу управу, конкурсну су 
пријаву благовремено поднијела 3 (три) 
кандидата: Мира Нешковић из Новог 
Горажда, Александра Семиз из Новог 
Горажда и Горан Петровић из Новог 
Горажда. 
Конкурсна комисија је утврдила следеће 
чињенице о квалификацијама наведених 
кандидата:  
Кандидаткиња Мира Нешковић из Новог 
Горажда није уз пријаву за Јавни конкурс 
поднијела сву тражену документацију. 
Пријава кандидаткиње Мире Нешковић 
садржи кратку биографију, фотокопију 
дипломе о завршеној вишој школској 
спреми и фотокопију личне карте. 
Како је пријава кандидаткиње Нешковић 
непотпуна, Комисија је није узела у 
разматрање. 
Кандидаткиња Александра Семиз из Новог 
Горажда не испуњава опште услове 

расписаног Јавног конкурса за радно мјесто 
Шеф одсјека за општу управу.  
Кандидаткиња Александра Семиз из Новог 
Горажда је у својој конкурсној 
документацији, између осталог, доставила 
писмену изјаву којом под пуном 
материјалном, моралном и кривичном 
одговорношћу изјављује да није у сукобу 
интереса, у смислу члана 151. Закона о 
локалној самоуправи. 
Ипак, дана 26.09.2016. године, Комисија је 
посредством књиге протокола запримила 
овјерену фотокопију Увјерења Окружног 
привредног суда у Источном Сарајеву, број: 
061-0-Reg-Z-16-001-324, од 14.09.2016.  

 

године. Из поменутог Увјерења, у чију 
садржину су сви чланови Комисије 
остварили непосредни увид, несумњиво је 
утврђено да је кандидаткиња Александра 
Семиз стопостотни власник привредног 
друштва „Архитект“ ДОО из Новог 
Горажда. 
Чланом 151. став 1. Закона о локалној 
самоуправи, прописано је: „Лице које се 
бави самосталном дјелатношћу, односно 
које је власник приватног или неког другог 
привредног друштва, не може засновати 
радни однос у својству службеника у 
општинској управи“.   

Стога је Комисија утврдила да 
кандидаткиња Александра Семиз не 
испуњава опште услове за запошљавање 
у Општинској управи, у својству 
службеника. 
Кандидат Горан Петровић испуњава 
опште услове за запошљавање у 
јединици локалне самоуправе и посебне 
услове прописане за радно мјесто Шеф 
одсјека за општу управу. 
Несумњиво је утврђено да кандидат Горан 
Петровић посједује радно искуство у 
траженом степену образовања, у укупном 
трајању од 4 (четири) године, 2 (два) 
мјесеца и тридесет (30) дана, и то једна (1) 
година радног искуства у Пореској управи 
Републике Српске и 3 (три) године, 2 (два) 
мјесеца и 30 (тридесет) дана у Општинској 
управи општине Ново Горажде.  Комисија 
није могла утврдити тачно трајање радног 
искуства, односно врсту послова које је 
кандидат Горан Петровић обављао, по 
основу  Уговора о дјелу број 
06/01/0801/122-210/11, и Уговора о дјелу 
број 02/1-112-40/13, па поменуте Уговоре 
није ни узела као релевантне у погледу 
доказа о траженом радном искуству. 
У погледу остале пратеће документације, 
Комисија је мишљења да иста у потпуности 
поткрјепљује испуњеност тражених услова. 
Како кандидат Горан Петровић једини 
испуњава услове расписаног јавног 
конкурса за радно мјесто Шеф Одсјека за 
општу управу, Комисија му је упутила 
позив за улазни интервју, те након 
обављеног разговора начелнику општине 
доставила приједлог да у погледу кандидата 
Горана Петровића донесе Одлуку о 
његовом избору за пријем у радни однос на  
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неодређено вријеме на упражњено радно 
мјесто Шеф Одсјека за општу управу. 
Чланом 122. став 2. Закона о локалној 
самоуправи („Службени гласник Републике 
Српске“, број: 101/04, 42/05, 118/05 и 
98/13), прописано је: „Одлуку о избору 
кандидата доноси начелник општине, 
односно градоначелник, на основу  
редослиједа кандидата утврђеног од стране 
комисије и поштовања националне 
заступљености.“ 

Чланом 59. став (2) Статута општине Ново 
Горажде („Службени гласник општине 
Ново Горажде“, број: 4/15), одређено је: 
„Избор, пријем и распоређивање 
службеника и других радника у 
Општинској управи, као и разрјешење и 
отпуштање из Општинске управе, врши 
начелник општине, у складу са законом, 
подзаконским прописима и правилником о 
организацији и систематизацији радних 
мјеста општинске управе“, док је чланом 
65. истог Статута начелник општине 
овлашћен да у вршењу послова из своје 
надлежности доноси акте у форми одлуке. 
Чланом IV став (2) Одлуке о расписивању 
јавног конкурса за пријем у радни однос два 
службеника Општинске управе општине 
Ново Горажде („Службени гласник 
општине Ново Горажде“, број: 9/16), 
предвиђено је: „Одлуку о избору кандидата 
донијеће начелник општине, на основу 
утврђеног редослиједа Комисије за 
спровођење Јавног конкурса.“ 

 

Узевши у обзир све наведене чињенице, а 
примјенивши релевантне законске и 
подзаконске прописе, одлучено је као у 
диспозитиву ове Одлуке. 
 

Број: 02/1-112-7-2/16 

Ново Горажде, 04.10.2016. године  
       Н А Ч Е Л Н И К   
  Далибор Нешковић, с.р 
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