
СЛУЖБЕНИ ГЛАСНИК 
ОПШТИНЕ НОВО ГОРАЖДЕ 

 
Година XII – број 10 Петак, 21.07.2017. године 

 

Скупштина  

 

 

На основу члана 11. став (1) Закона о 

накнадама за коришћење природних 

ресурса у сврху производње електричне 

енергије („Службени гласник Републике 

Српске“, број: 52/14 и 15/16), 

Скупштина општине Ново Горажде, на 

четвртој редовној сједници, одржаној 

дана 17.07.2017. године,  д о н о с и  

 

 
П  Р  О  Г  Р  А  М 

коришћења средстава уплаћених по 

основу накнада за коришћење природних 

ресурса у сврху производње електричне 

енергије 

 

Члан 1. 

Овим Програмом утврђује се износ 

планираних средстава у Буџету 

општине Ново Горажде за 2017. годину 

која ће у 2017. години бити остварена 

по основу накнаде за коришћење 

природних ресурса у сврху производње 

електричне енергије, као и начин 

њиховог утрошка (у даљем тексту: 

Накнада). 

Члан 2. 

Планирана средства у Буџету општине 

Ново Горажде за 2017. годину, по 

основу Накнаде, износе 700,000.00 КМ. 

 

Члан 3. 

Сагласно одредбама члана 10. Закона о 

накнадама за коришћење природних 

ресурса у сврху производње електричне 

енергије („Службени гласник Републике 

Српске“, број: 52/14 и 15/16), средства 

остварена по основу Накнаде воде се на 

посебном рачуну општине Ново 

Горажде и користе се за: 

 

 

1) Изградњу и санацију примарних 

инфраструктурних објеката (водовод, 

канализација,топловод, локални путеви 

и друго) који су у функцији привредног 

развоја и запошљавања, у проценту од  

64% од укупних средстава која се 

уплате по овом основу (448,000.00 КМ) 

и 

2) Изградњу нових привредних 

капацитета или проширење постојећих, 

укључујући и стимулативно 

кредитирање, као и друге намјене 

утврђене овим Програмом, у проценту 

од 36% од укупних средстава која се 

уплате по овом основу (252,000.00 КМ). 

 

Члан 4. 

(1) Средства из члана 3. тачка 1) 

овог Програма утрошиће се на 

сљедећи начин: 

- Отплата кредитног задужења 

према НЛБ Банци АД Бањалука 

намијењеног куповини објекта 

ДЦ Градина, а у складу са 

Одлуком Скупштине општине 

број 01/1-013-10-5/07, у износу 

од 95,000.00 КМ (напомена: 

средства из овог кредитног 

задужења употријебљена су за 

куповину објекта који је у 

функцији привредног развоја), 

- Отплата кредитног задужења 

према Новој банци АД Бањалука, 

у износу од 103,000.00 КМ 

(напомена: средства из овог 

кредитног задужења 

употријебљена су за изградњу 

спортске дворане, спортских 

терена, стамбених зграда, 

трафо станица, путне 

инфраструктуре...), 
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- Отплата дијела позајмице према 

предузећу „Павгорд“ ДОО Фоча, 

у износу од 250,000.00 КМ 

(напомена: средства из овог 

кредитног задужења 

употријебљена су за изградњу 

стамбених зграда). 

(2) Средства из члана 3. тачка 2) 

овог Програма утрошиће се на 

сљедећи начин: 

1.Основно и средње образовање 

...................................6.000,00 КМ 

  2.Дом здравља ......22.000,00 КМ 

  3.Спортске и омладинске 

организације и удружења  .5.000,00 КМ 

  4.Култура и религија 

,,,,,,,,,,,,.................................10.000,00 КМ 

  5.Стипендије и превоз ђака 

.............................................29.350,00 КМ 

  6.Народна библиотека Божидар 

Горажданин .........................3.650,00 КМ 

  7.Мјесне заједнице  1.000,00 КМ 

  8.Утрошак ел.енергије на јавним 

поповршинама  ..................36.000,00 КМ 

  9.Одржавање јавних површина 

.........................................     15.000,00 КМ 

 10.Зимска служба ....5.000,00 КМ 

 11.Борачка организација 

/програмске активности/ ..50.000,00 КМ 

 12.Ватрогасно друштво 

.............................................15.000,00 КМ 

 13.Удружења грађана 

...............................................5.000,00 КМ 

 14. Завршетак изградње 

свлачионица у спортској дворани 

.............................................54.000,00 КМ 

 

Члан 5. 

Уколико се у Буџету општине Ново 

Горажде за 2017. годину обезбиједе 

додатна средства за финансирање 

појединих ставки из члана 4. овог 

Програма, иста ће се користити за 

финансирање других ставки у Буџету, а 

о чему ће Скупштина општине бити 

обавијештена и за шта ће овај орган 

донијети одлуку. 

Члан 6. 

Задужује се Стручна служба Скупштине 

општине да овај Програм достави  

 

Министарству финансија Републике 

Српске, у року од три дана од дана 

његовог доношења. 

 

Члан 7. 

Овај Програм ступа на снагу осмог дана 

од дана његовог објављивања у 

„Службеном гласнику општине Ново 

Горажде“. 

 

Број: 01/1-052-5-4/17 

Ново Горажде, 17.07.2017. године  

       ПРЕДСЈЕДНИК     

   Ибрахим Дрљевић,  с.р 

 

На основу члана 39. Закона о локалној 

самоуправи („Службени гласник 

Републике Српске“, број: 97/16) и члана 

37. Статута општине Ново Горажде 

(„Службени гласник општине Ново 

Горажде“, број: 4/15 и 4/17), Скупштина 

општине Ново Горажде на четвртој 

редовној сједници одржаној дана 

17.07.2017. године, д о н о с и : 

 

О Д Л У К У 

о стављању ван снаге Одлуке о 

расписивању јавног конкурса за 

избор и именовање секретара 

Скупштине општине Ново Горажде 

 

 

Члан 1. 

Ставља се ван снаге Одлука о 

расписивању јавног конкурса за избор и 

именовање секретара Скупштине 

општине Ново Горажде, број: 01/1-052-

12-9/16, од 30.12.2016. године, 

објављена у „Службеном гласнику 

општине Ново Горажде“, број: 16/16. 

 

Члан 2. 

Ова Одлука ступа на снагу осмог дана 

од дана њеног објављивања у 

„Службеном гласнику општине Ново 

Горажде.“ 

Број: 01/1-052-5-5/17 

Ново Горажде, 17.07.2017. године  

       ПРЕДСЈЕДНИК     

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

самоуправи („Службени гласник 

Републике Српске“, број: 97/16), члана 

37. Статута општине Ново Горажде 

(„Службени гласник општине Ново 

Горажде“, број: 4/15 и 4/17) и члана 7. 

став (3) Правилника о јединственим 

процедурама за попуњавање 

упражњених радних мјеста у градској, 

односно општинској управи 

(„Службени гласник Републике 

Српске“, број: 42/17), Скупштина 

општине Ново Горажде на четвртој 

редовној сједници одржаној дана 

17.07.2017. године, д о н о с и : 

 

О Д Л У К У 

о расписивању јавног конкурса за 

избор и именовање секретара 

Скупштине општине Ново Горажде 

 

Члан 1. 

На основу ове Одлуке расписаће се 

јавни конкурс за избор и именовање 

секретара Скупштине општине Ново 

Горажде. 

Члан 2. 

Јавни конкурс из члана 1. ове Одлуке 

биће објављен у „Службеном гласнику 

Републике Српске“ и дневним новинама 

„Глас Српске“, а рок за пријављивање 

кандидата на јавни конкурс је 15 

(петнаест) дана од дана последње објаве 

јавног конкурса у једном од ова два 

гласила. 

 

Члан 3. 

Именује се Комисија за спровођење 

Јавног конкурса, у саставу: 

1. Радослав Ђурђевић, одборник у 

СО Ново Горажде, предсједник, 

2. Фуад Машић, одборник у СО 

Ново Горажде, члан, 

3. Томислав Чарапић, службеник у 

Општинској управи општине 

Ново Горажде, члан, 

4. Бориша Јакшић, службеник у 

Општинској управи општине 

Ново Горажде, члан и 

5. Желимир Стојановић, лице са 

листе стручњака коју је утврдила 

СО Ново Горажде, члан. 

 

Члан 4. 

Задатак Комисије из члана 3. ове 

Одлуке је да у року од 30 дана од дана 

истека рока за пријављивање кандидата 

на јавни конкурс обави улазни интервју 

са кандидатима и контролу 

испуњености општих и посебних  

услова, те достави предсједнику 

Скупштине општине Ново Горажде свој 

образложени приједлог. 

Члан 5. 

Поступак именовања секретара 

Скупштине општине Ново Горажде 

мора се окончати у року од 30 дана од 

дана достављања приједлога Комисије 

за спровођење Јавног конкурса 

предсједнику Скупштине општине Ново 

Горажде, а у супротном ће се сматрати 

да јавни конкурс за избор и именовање 

није успио. 

Члан 6. 

Ова Одлука ступа на снагу осмог дана 

од дана њеног објављивања у 

„Службеном гласнику општине Ново 

Горажде“. 

 

Број: 01/1-052-5-6/17 

Ново Горажде, 17.07.2017. године  

       ПРЕДСЈЕДНИК     

   Ибрахим Дрљевић,  с.р 
 

На основу члана 39. Закона о локалној 

самоуправи („Службени гласник 

Републике Српске“, број: 97/16) и члана 

37. Статута општине Ново Горажде 

(„Службени гласник општине Ново 

Горажде“, број: 4/15 и 4/17), Скупштина 

општине Ново Горажде на четвртој 

редовној сједници одржаној дана 

17.07.2017. године, д о н о с и : 

 

О Д Л У К У 

о измјени и допуни Одлуке о 

расписивању Јавног конкурса за 

избор и именовање директора ЈУ 

Центар за социјални рад Ново 

Горажде 
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Члан 1. 

У члану 5. став (1) Одлуке о 

расписивању Јавног конкурса за избор и 

именовање директора ЈУ Центар за 

социјални рад Ново Горажде, број: 01/1-

052-7-15/16, од 13.07.2016. године, 

тачка 5. мијења се и гласи: 

„5. Радослав Ђурђевић, одборник у 

Скупштини општине, члан. 

 

Члан 2. 

Ова Одлука ступа на снагу осмог дана 

од дана њеног објављивања у 

„Службеном гласнику општине Ново 

Горажде.“ 

 

Број: 01/1-052-5-7/17 

Ново Горажде, 17.07.2017. године  

       ПРЕДСЈЕДНИК     

   Ибрахим Дрљевић,  с.р 
 

На основу члана 19. став (1) тачка 3) 

Закона о систему јавних служби 

(„Службени гласник Републике Српске“ 

број 68/07, 109/12 и 44/16), Скупштина 

општине Ново Горажде на четвртој 

редовној сједници одржаној дана 

17.07.2017. године  д о н о с и : 

 

З А К Љ У Ч А К 

 

1. Не усваја се Извјештај о раду и 

финансијском пословању ЈЗУ 

„Дом здравља Ново Горажде“ 

Ново Горажде за 2015. годину. 

 

2. Извјештаји из тачке 1.овог 

Закључка чине саставни дио овог 

Закључка. 

3. Овај Закључак ступа на снагу 

даном доношења, а биће 

објављен у „Службеном 

гласнику општине Ново 

Горажде“. 

 

Број: 01/1-052-5-8/17 

Ново Горажде, 17.07.2017. године  

       ПРЕДСЈЕДНИК     

   Ибрахим Дрљевић,  с.р 
 

 

На основу члана 19. став (1) тачка 3) 

Закона о систему јавних служби 

(„Службени гласник Републике Српске“ 

број 68/07, 109/12 и 44/16), Скупштина 

општине Ново Горажде на четвртој 

редовној сједници одржаној дана 

17.07.2017. године  д о н о с и : 

 

З А К Љ У Ч А К 

 

1. Не усваја се Извјештај о раду и 

финансијском пословању ЈЗУ 

„Дом здравља Ново Горажде“ 

Ново Горажде за 2016. годину. 

2. Извјештаји из тачке 1.овог 

Закључка чине саставни дио овог 

Закључка. 

3. Овај Закључак ступа на снагу 

даном доношења, а биће 

објављен у „Службеном 

гласнику општине Ново 

Горажде“. 

 

Број: 01/1-052-5-9/17 

Ново Горажде, 17.07.2017. године  

       ПРЕДСЈЕДНИК     

   Ибрахим Дрљевић,  с.р 
 

На основу члана 19. став (1) тачка 3) 

Закона о систему јавних служби 

(„Службени гласник Републике 

Српске“, број 68/07, 109/12 и 44/16), 

Скупштина општине Ново Горажде на 

четвртој редовној сједници одржаној 

дана 17.07.2017. године  д о н о с и : 

 

З А К Љ У Ч А К 

 

1. Усваја се  Извјештај о раду и 

финансијском пословању ЈУ 

Центар за социјални рад Ново 

Горажде за 2016. годину. 

 

2. Извјештај из тачке 1.овог Закључка 

чине саставни дио овог Закључка. 
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3. Овај Закључак ступа на снагу 

даном доношења, а биће 

објављен у „Службеном 

гласнику општине Ново 

Горажде“. 

 

Број: 01/1-052-5-10/17 

Ново Горажде, 17.07.2017. године  

       ПРЕДСЈЕДНИК     

   Ибрахим Дрљевић,  с.р 
 

На основу члана 19. став (1) тачка 1) 

Закона о систему јавних служби 

(„Службени гласник Републике Српске“ 

број 68/07, 109/12 и 44/16), Скупштина 

општине Ново Горажде на четвртој 

редовној сједници одржаној дана 

17.07.2017. године  д о н о с и : 

 

З А К Љ У Ч А К 

 

1. Даје се сагласност на Програм 

рада ЈУ Центар за социјални рад 

Ново Горажде за 2017. годину. 

 

2. Програм из тачке 1.овог 

Закључка чине саставни дио овог 

Закључка. 

 

3. Овај Закључак ступа на снагу 

даном доношења, а биће 

објављен у „Службеном 

гласнику општине Ново 

Горажде“. 

 

Број: 01/1-052-5-11/17 

Ново Горажде, 17.07.2017. године  

       ПРЕДСЈЕДНИК     

   Ибрахим Дрљевић,  с.р 
 

На основу члана 19. став (1) тачка 3) 

Закона о систему јавних служби 

(„Службени гласник Републике Српске“ 

број 68/07, 109/12 и 44/16), Скупштина 

општине Ново Горажде на четвртој 

редовној сједници одржаној дана 

17.07.2017. године  д о н о с и : 

 

 

 

 

З А К Љ У Ч А К 

 

1. Усваја се  Извјештај о раду и 

финансијском пословању ЈУ 

Народна библиотека „Божидар 

Горажданин“ Ново Горажде за 

2016. годину. 

 

2. Извјештај из тачке 1.овог Закључка 

чине саставни дио овог Закључка. 
 

3. Овај Закључак ступа на снагу даном 

доношења, а биће објављен у 

„Службеном гласнику општине 

Ново Горажде“. 
 

Број: 01/1-052-5-12/17 

Ново Горажде, 17.07.2017. године  

       ПРЕДСЈЕДНИК     

   Ибрахим Дрљевић,  с.р 
 

На основу члана 19. став (1) тачка 1) 

Закона о систему јавних служби 

(„Службени гласник Републике Српске“ 

број 68/07, 109/12 и 44/16), Скупштина 

општине Ново Горажде на четвртој 

редовној сједници одржаној дана 

17.07.2017. године  д о н о с и : 

 

 

З А К Љ У Ч А К 

 

1. Даје се сагласност на Програм 

рада ЈУ Народна библиотека 

„Божидар Горажданин“ Ново 

Горажде за 2017. годину. 

2. Програм из тачке 1.овог 

Закључка чине саставни дио овог 

Закључка. 

3. Овај Закључак ступа на снагу 

даном доношења, а биће 

објављен у „Службеном 

гласнику општине Ново 

Горажде“. 

Број: 01/1-052-5-13/17 

Ново Горажде, 17.07.2017. године  

       ПРЕДСЈЕДНИК     

   Ибрахим Дрљевић,  с.р 
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На основу члана 5.став 1. тачка ј) Закона 

о јавним предузећима („Службени 

гласник Републике Српске“, број: 

75/04), Скупштина општине Ново 

Горажде у функцији Скупштине 

предузећа ЈКП „Ново Горажде“ Ново 

Горажде, на четвртој редовној сједници 

одржаној дана 17.07.2017. године,  д о н 

о с и : 

 

 

З А К Љ У Ч А К 

 

1. Усваја се Извјештај о раду и 

финансијском пословању ЈКП 

„Ново Горажде“ Ново Горажде 

за 2016. годину. 

 

2. Извјештај из тачке 1. овог 

Закључка чини његов саставни 

дио. 

 

3. Задужује се директор ЈКП „Ново 

Горажде“ Ново Горажде да овај 

Закључак објави на огласној 

табли Предузећа. 

 

4. Овај закључак ступа на снагу 

даном доношења. 

 

 

Број: 01/1-052-5-14/17 

Ново Горажде, 17.07.2017. године  

       ПРЕДСЈЕДНИК     

   Ибрахим Дрљевић,  с.р 

 

Начелник  

 

На основу члана 17. став (1) и 18. став 

(1), а у складу са члановима 87. и 90. 

Закона о јавним набавкама Босне и 

Херцеговине („Службени гласник БиХ“ 

број: 39/14), члана 43. Закона о локалној 

самоуправи („Службени гласник 

Републике Српске“ број: 101/04, 42/05, 

118/05 и 98/13), члана 56. Статута 

општине Ново Горажде („Службени  

 

гласник општине Ново Горажде“ број: 

4/15)и члана 4. Правилника о поступку 

директног споразума општине Ново 

Горажде („Службени гласник општине 

Ново Горажде“ број: 6/15), начелник 

општине Ново Горажде, доноси  

 

ПОСЕБНУ ОДЛУКУ  

о покретању поступка јавне набавке  

 

I 

Покреће се поступак јавне набавке роба: 

Набавка саобраћајног знака изричите 

наредбе – Забрана саобраћаја за моторна 

возила – комада 2.  

 

II 

Поступак јавне набавке из члана 1. ове 

Одлуке спроводи се поступком 

Директног споразума из члана 90. 

Закона о јавним набавкама Босне и 

Херцеговине.  

III 

Процијењена вриједност јавне набавке 

из члана 1. ове Одлуке износи 122,00 

КМ, без урачунатог пореза на додатну 

вриједност (ПДВ). 

 

IV 

Издатак из претходног става није 

планиран Планом јавних набавки 

општине Ново Горажде за 2017. годину, 

али су ср4едства за ове сврхе планирана 

у буџету општине.  

 

V 

На основу ове Одлуке, Начелник 

општине ће упутити Захтјев за 

достављање понуде добављачу / 

добављачима. 

VI 

Ова Одллука ступа на снагу даном 

доношења и биће објављена у 

„Службеном гласнику општине Ново 

Горажде“.  

 

Број: 02/1-404-3/17 

Ново Горажде, 21.07.2017. године  

       НАЧЕЛНИК     

   Мила Петковић,  с.р 
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На основу члана 87. став (3) и члана 90. 

Закона о јавним набавкама Босне и 

Херцеговине („Службени гласник БиХ“ 

број: 39/14) и члана 56. и 65. Статута 

општине Ново Горажде („Службени 

гласник општине Ново Горажде“ број: 

4/15) те члана 8. Правилника о поступку 

директног споразума општине Ново 

Горажде („Службени гласник општине 

Ново Горажде“ број: 6/15), начелник 

општине Ново Горажде, доноси 

 

О Д Л У К У  

о прихватању понде понуђача АД 

„ЛАСТА“ Фабрика бицикала и 

сигнализације из Источног Сарајева у 

поступку набавке путем Директног 

споразума за доставу понуде 

 

Члан 1.  

 

Прихвата се понуда понуђача АД 

„ЛАСТА“ Фабрика бицикала и 

сигнализације из Источног Сарајева у 

поступку набавке путем Директног 

споразума за доставу понуде – роба: 

Набавка саобраћајног знака изричите 

наредбе – Забрана саобраћаја за моторна 

возила – комада 2, у износу од 122,00 

КМ, без урачунатог пореза на додатну 

вриједност, односно 142,74 КМ са 

урачунатим ПДВ-ом. 

 

Члан 2. 

 

Ова Одлука ступа на снагу даном 

доношења и биће објављена у 

„Службеном гласнику општине Ново 

Горажде“.  

 

Број: 02/1-404-3-1/17 

Ново Горажде, 21.07.2017. године  

       НАЧЕЛНИК     

   Мила Петковић,  с. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

САДРЖАЈ 

 

 

Скупштина општине  

 
1. Програм утрошка средстава остварених по основу Закона о накнадама за коришћење 

природних ресурса у сврху производње електричне енергије стр 1-2, 

2. Одлука о стављању ван снаге Одлуке о расписивању јавног конкурса за избор и 

именовање секретара Скупштине општине Ново Горажде стр. 2, 

3. Одлука о расписивању јавног конкурса за избор и именовање секретара Скупштине 

општине Ново Горажде стр 3, 

4. Одлука о измјени и допуни одлуке о расписивању Јавног конкурса за избор и 

именовање директора ЈУ Центар за социјални рад Ново Горажде стр. 3-4 

5. Закључак број:01/1-052-5-8/17 стр. 4, 

6. Закључак број:01/1-052-5-9/17 стр. 4, 

7. Закључак број:01/1-052-5-10/17 стр. 4-5, 

8. Закључак број:01/1-052-5-11/17 стр. 5, 

9. Закључак број:01/1-052-5-12/17 стр. 5, 

10. Закључак број:01/1-052-5-13/17 стр. 5, 

11. Закључак број:01/1-052-5-14/17 стр. 5-6, 

 

Начелник  

1. Посебна одлука о покретању поступка јавне набавке стр. 6 

2. Одлука о прихватању понде понуђача АД „ЛАСТА“ Фабрика бицикала и 

сигнализације из Источног Сарајева у поступку набавке путем Директног 

споразума за доставу понуде стр. 7 

 

 

 

 

 

            

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 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


