
СЛУЖБЕНИ ГЛАСНИК 
ОПШТИНЕ НОВО ГОРАЖДЕ 

 
Година XII – број 12 Уторак, 03.10.2017. године 

 

Скупштина  

 

 

На основу члана 39. Закона о локалној 

самоуправи („Службени гласник 

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

37. Статута општине Ново Горажде 

(„Службени гласник Републике 

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

општине Ново Горажде на петој 

редовној  сједници, одржаној дана 

02.10.2017. године,  д о н о с и : 

 

 

О Д Л У К У 

о стављању ван снаге Одлуке о 

утврђивању услова, стандарда и 

критеријума за избор и именовање 

директора јавних установа општине 

Устипрача и Одлуке о утврђивању 

критерија и услова за избор и 

именовање директора Дома здравља 

Устипрача 

 

 

Члан 1. 

Стављају се ван снаге Одлука о 

утврђивању услова, стандарда и 

критеријума за избор и именовање 

директора јавних установа општине 

Устипрача, број: 01/1-013-23-6/07 од 

27.12.2007. године и Одлука о 

утврђивању критерија и услова за избор 

и именовање директора Дома здравља 

Устипрача, број: 01/1-013-6-1-14/09, од 

13.05.2009. године, због њихове 

неусаглашености са важећим законским 

прописима. 

 

 

Члан 2. 

Ова Одлука ступа на снагу осмог дана 

од дана њеног објављивања у 

„Службеном гласнику општине Ново 

Горажде.“ 

 

Број: 01/1-052-6-3/17 

Ново Горажде, 02.10.2017. године  

       ПРЕДСЈЕДНИК     

   Ибрахим Дрљевић,  с.р 

 

На основу члана 8. Закона о 

министарским, владиним и другим 

именовањима Републике Српске 

(„Службени гласник Републике 

Српске“, број: 41/03) и члана 39. Закона 

о локалној самоуправи („Службени 

гласник Републике Српске“, број: 

97/16), Скупштина општине Ново 

Горажде на петој редовној сједници, 

одржаној дана 02.10.2017. године,  д о н 

о с и  

 

О Д Л У К У 

о расписивању јавног конкурса за 

избор и именовање директора ЈЗУ 

„Дом здравља Ново Горажде“ Ново 

Горажде 

 

Члан 1. 

На основу ове Одлуке расписаће се 

јавни конкурс за избор и именовање 

директора ЈЗУ „Дом здравља Ново 

Горажде“ Ново Горажде. 

Члан 2. 

Услови за избор и именовање директора 

ЈЗУ „Дом здравља Ново Горажде“ Ново 

Горажде прописани су Законом и 

Статутом ЈЗУ „Дом здравља Ново 

Горажде“ Ново Горажде. 

 

Члан 3. 

Јавни конкурс из члана 1. ове Одлуке 

објавиће се у дневним новинама „Глас 

Српске“ и „Службеном гласнику  
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Републике Српске“, са роком за 

подношење пријава који износи 15 дана 

од дана посљедњег објављивања Јавног 

конкурса у једном од ова два гласила. 

 

Члан 4. 

Именује се комисија за спровођење 

конкурсне процедуре, у саставу: 

1. Горан Петровић, службеник 

Општинске управе, предсједник, 

2. Сузана Мирковић, службеник 

Општинске управе, члан, 

3. Кадира Шогољ, службеник 

Општинске управе, члан, 

4. Ибрахим Дрљевић, одборник у 

Скупштини општине, члан, 

5. Небојша Суботић, одборник у 

Скупштини општине, члан. 

 

Члан 5. 

Задатак Комисије из члана 4. ове 

Одлуке је да размотри приспјеле 

пријаве на конкурс, обави интервју са 

кандидатима који испуњавају услове 

конкурса и предложи листу кандидата 

на разматрање и доношење коначне 

одлуке, а све у складу са одредбама  

члана 10. 11. и 12. Закона о 

министарским, владиним и другим 

именовањима. 

 

Члан 6. 

Коначно именовање ће извршити 

Скупштина општине Ново Горажде, уз 

претходну сагласност Министра 

здравља и социјалне заштите Републике 

Српске. 

 

Члан 7. 

Ова Одлука ступа на снагу осмог дана 

од дана њеног објављивања у 

„Службеном гласнику општине Ново 

Горажде.“ 

 

Број: 01/1-052-6-4/17 

Ново Горажде, 02.10.2017. године  

       ПРЕДСЈЕДНИК     

   Ибрахим Дрљевић,  с.р 

 

На основу члана 51. став (1) 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 је 

на петој  редовној сједници одржаној 

02.10.2017. донијела:  

 

О Д Л У К У 

о оснивању Форума за безбједност 

заједнице и безбједност саобраћаја у 

општини Ново Горажде 

 

 

Члан 1. 

Форум за безбједност заједнице и 

безбједност саобраћаја у општини Ново 

Горажде (у даљем тексту : Форум) 

оснива се ради заједничког дјеловања 

представника локалне заједнице, 

државних институција и јавних 

установа и невладиних организација на 

превенцији и сузбијању криминалитета 

и других облика асоцијалног понашања.  

 

Члан 2. 

 Форум чине:  

1. Предсједник СО Ново Горажде, 

2. Начелник општине Ново 

Горажде, 

3. Шеф организационе јединице у 

Општинској управи надлежне за 

друштвене дјелатности, 

4. Командир Полицијске станице 

Ново Горажде, 

5. Директор Центра за социјални 

рад,  

6. Начелник општинског штаба 

Цивилне заштите,  

7. Директор Дома здравља Ново 

Горажде, 

8. Директор Основне школе „Вук 

Караџић“, ПШ Ново Горажде, 

9. Представник комуналне 

полиције,  

 



03.10.2017. СЛУЖБЕНИ ГЛАСНИК ОПШТИНЕ НОВО ГОРАЖДЕ бр. 12   страна 3

  

10. Представник ДВД „Ново 

Горажде“ 

11. Представник Исламске вјерске 

заједнице на подручју општине 

Ново Горажде, 

12. Представник Српске 

Православне Цркве са подручја 

Општине Ново Горажде,  

13. Координатор пројекта “ Рад 

Полиције у заједници” у 

Полицијској станици Ново 

Горажде, 

 

Члан 3. 

Циљеви и задаци Форума:  

- заједничко дјеловање 

представника локалне заједнице, 

државних институција и јавних 

установа и невладиних 

организација на превенцији и 

сузбијању криминалитетета и 

других облика асоцијалног 

понашања; 

- идентификација и дефинисање 

безбједносних проблема на 

територији општине Ново 

Горажде, посвећивање 

приоритетне пажње тим 

проблемима и проналажење 

рјешења која ће се проводити на 

координисан начин, а који ће 

побољшати безбједност, 

квалитет живота и економски 

просперитет локалне заједнице;  

-  одређивање праваца развоја 

превентивне стратегије и подјела 

појединих овлашћења ; 

-  усвајање програма превенције 

којима се дјелује на поједине 

безбједносне проблеме; 

- прописивање обавеза појединим 

субјектима који се тичу 

усвојених програма превенције у 

циљу сузбијања и отклањања 

појединих безбједносних 

проблема ; 

- подношење извјештаја у погледу 

резултата програма превенције 

- приближавање грађана раду 

полиције у повећању степена 

безбједности у локалној 

заједници, кроз јачање 

повјерења, партнерски рад и 

комуникацију. 

- формирање одбора и радних 

група у оквиру Форума који су 

специјализовани за развој и 

реализацију појединих пројеката 

превенције којима се дјелује на 

поједине безбједносне проблеме  

-  

Члан 4. 

Сједнице Форума одржавају се по 

потреби, а најмање два пута годишње.  

Радом Форума предсједава и руководи 

предсједник Форума, којег на првој 

сједици бирају чланови форума из 

својих редова.  

Форум одлучује већином гласова 

присутних чланова Форума.  

 

Члан 5. 

По позиву предсједника Форума, 

сједницама Форума могу присуствовати 

представници Општинске управе 

општине Ново Горажде, стручни или 

научни радници из одређене области, 

представници удружења грађана и 

грађани, чланови савјета мјесних 

заједница са подручја Општине.  

 

Члан 6. 

У вршењу послова из своје надлежности 

Форум доноси: закључке, програме 

(Програм рада и друге програме), 

Пословник о раду, а може издавати и 

саопштења за јавност. Ради рјешавања 

конкретних или актуелних проблема у 

заједници Форум може, из реда својих 

чланова, именовати радне групе или 

одборе. Пословником о раду Форума 

ближе се уређују питања значајна за рад 

Форума.  

Члан 7. 

Административно- техничке послове за 

потребе Форума обављаће се Стручна 

служба Скупштине општине.  
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Средства за рад Форума обезбјеђује се у 

буџету општине Ново Горажде.  

 

Члан 8. 

Форум је дужан да Скупштини поднесе 

Годишњи извјештај о раду и према 

потреби да обавјештава Скупштину о 

свом раду и о питањима која су од 

посебног значаја.  

 

Члан 9. 

Ступањем на снагу ове одлуке престаје 

да важи Одлука о оснивању Форума за 

безбједност заједнице и безбједност 

саобраћаја у општини Ново Горажде бр. 

01/1-052-9-5-1/13 од 08. 11. 2013. год. 

(“Службени гласник општине Ново 

Горажде бр. 9/13).  

Члан 10. 

Ова одлука ступа на снагу осмог дана од 

дана објављивања у “Службеном 

гласнику општине Ново Горажде”. 

 

Број: 01/1-052-6-5/17 

Ново Горажде, 02.10.2017. 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) и члана 16. став (1) 

Закона о систему јавних служби 

(„Службени гласник Републике 

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

након разматрања оставке Александре 

Семиз на дужност члана Управног 

одбора ЈЗУ „Дом здравља Ново 

Горажде“ Ново Горажде и на дужност 

члана Управног одбора ЈУ Центар за 

социјални рад Ново Горажде, 

Скупштина општине Ново Горажде на 

петој редовној сједници одржаној дана 

02.10.2017. године  д о н о с и  

 

Р Ј Е Ш Е Њ Е 

о разрјешењу вршења дужности 

члана Управног одбора ЈЗУ „Дом  

 

здравља Ново Горажде“ Ново 

Горажде и члана Управног одбора ЈУ 

Центар за социјални рад Ново 

Горажде 

1. Алекасндра Семиз се разрјешује 

вршења дужности члана 

Управног одбора ЈЗУ „Дом 

здравља Ново Горажде“ Ново 

Горажде и члана Управног 

одбора ЈУ Центар за социјални 

рад Ново Горажде, на сопствени 

захтјев. 

2. Ово Рјешење ступа на снагу 

даном доношења, а објавиће се у 

„Службеном гласнику општине 

Ново Горажде“. 

 

Образложење 

Дана 08.08.2017. године, Александра 

Семиз је поднијела оставку на дужност 

ВД члана УО ЈЗУ „Дом здравља Ново 

Горажде“ Ново Горажде и дужност ВД 

члана УО ЈУ Центар за социјални рад 

Ново Горажде. 

Чланом 39. став 2. тачка 21) Закона о 

локалној самоуправи прописана су 

овлашћења Скупштине општине 

приликом разрјешења дужности са 

одређених позиција у складу са 

законом, док је чланом 16. став (1) 

Закона о систему јавних служби, 

прописано: „Управни одбор установе 

именује и разрјешава оснивач.“ 

Узевши у обзир наведено чињенично 

стање и примјенивши на такво 

чињенично стање релевантну законску 

одредбу, 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 

његовог пријема. 

Број: 01/1-052-6-6/17 

Ново Горажде, 02.10.2017. године  

       ПРЕДСЈЕДНИК     

   Ибрахим Дрљевић,  с.р 
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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), након 

разматрања приједлога Комисије за 

избор и именовање, Скупштина 

општине Ново Горажде на петој 

редовној  сједници одржаној дана 

02.10.2017. године  д о н о с и : 

 

Р Ј Е Ш Е Њ Е 

о именовању вршиоца дужности 

члана Управног одбора ЈЗУ „Дом 

здравља Ново Горажде“ Ново 

Горажде и вршиоца дужности члана и 

предсједника Управног одбора ЈУ 

Центар за социјални рад Ново 

Горажде 

 

1. Керановић Момир именује се за 

вршиоца дужности члана 

Управног одбора ЈЗУ „Дом 

здравља Ново Горажде“ Ново 

Горажде и вршиоца дужности 

члана и предсједника Управног 

одбора ЈУ центар за социјални 

рад Ново Горажде. 

2. Управни одбор ЈЗУ „Дом 

здравља Ново Горажде“ Ново 

Горажде ће између својих 

чланова изабрати предсједника 

Управног одбора. 

3. Права и дужности чланова 

Управног одбора ЈЗУ „Дом 

здравља Ново Горажде“ Ново 

Горажде и ЈУ центар за 

социјални рад Ново Горажде 

прописани су законом и статутом 

установа. 

4. Ово Рјешење ступа на снагу 

даном доношења и биће 

објављено у „Службеном 

гласнику општине Ново 

Горажде“. 

 

Образложење 

Након разрјешења Александре Семиз 

вршења дужности члана Управног 

одбора ЈЗУ „Дом здравља Ново 

Горажде“ Ново Горажде и члана 

Управног одбора ЈУ центар за 

социјални рад Ново Горажде, ваљало је 

приступити новом именовању носиоца 

ових позиција. 

Комисија за избор именовање је 

утврдила приједлог за именовање 

носиоца ових позиција, Керановић 

Момир  из Новог Горажда, по занимању 

правник. 

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 наведено чињенично 

стање и примјенивши на такво 

чињенично стање 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 

његовог пријема. 

 

Број: 01/1-052-6-7/17 

Ново Горажде, 02.10.2017. године  

       ПРЕДСЈЕДНИК     

   Ибрахим Дрљевић,  с.р 
На основу члана 98. Пословника 

Скупштине општине Ново Горажде 

(„Службени гласник општине Ново 

Горажде“, број 6/05, 3/09 и 4/17) а у вези 

са чланом 49. став 2.  Закона о буџетском 

систему Републике Српске („Службени 

гласник Републике Српске“, број: 121/12, 

52/14, 103/15 и 15/16) Скупштина општине 

Ново Горажде је на петој редовној  
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сједници, одржаној дана 02.10.2017. године 

донијела  

З А К Љ У Ч А К 
 

1. Усваја се Извјештај о извршењу  

Плана буџета општине Ново Горажде 

за период 01.01. до 30.06. 2017. 

године. 

 

 

2. Извјештај из тачке 1. чини 

саставни дио овог Закључка.  

3. Овај Закључак ступа на снагу 

наредног дана од дана његовог 

објављивања у „Службеном 

гласнику општине Ново Горажде“. 

 

Број: 01/1-052-6-2/17 

Ново Горажде, 02.10.2017. године  

       ПРЕДСЈЕДНИК     

   Ибрахим Дрљевић,  с.р 

 

На основу члана 98. Пословника 

Скупштине општине Ново Горажде 

(„Службени гласник општине Ново 

Горажде“, број: 6/05, 3/09 и 4/17), 

Скупштина општине Ново Горажде на 

петој редовној сједници одржаној дана 

02.10.2017. године  д о н о с и : 

 

З А К Љ У Ч А К 

 

1. Усваја се  Извјештај о раду 

Општинске изборне комисије  

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: 01/1-052-6-8/17 

Ново Горажде, 02.10.2017. године  

       ПРЕДСЈЕДНИК     

   Ибрахим Дрљевић,  с.р 

 

На основу члана 98. Пословника 

Скупштине општине Ново Горажде 

(„Службени гласник општине Ново 

Горажде“, број: 6/05, 3/09 и 4/17), 

Скупштина општине Ново Горажде на 

петој редовној сједници одржаној дана 

02.10.2017. године  д о н о с и : 

 

 

 

 

З А К Љ У Ч А К 

 

 

 

4. Усваја се  Извјештај о стању 

пољопривреде и сточарства на 

подручју општине Ново Горажде 

у 2016. години. 

 

5. Извјештај из тачке 1.овог 

Закључка чине саставни дио овог 

Закључка. 

 

6. Овај Закључак ступа на снагу 

даном доношења, а биће 

објављен у „Службеном 

гласнику општине Ново 

Горажде“. 

 

Број: 01/1-052-6-9/17 

Ново Горажде, 02.10.2017. године  

       ПРЕДСЈЕДНИК     

   Ибрахим Дрљевић,  с.р 

 

На основу члана 98. Пословника 

Скупштине општине Ново Горажде 

(„Службени гласник општине Ново 

Горажде“, број: 6/05, 3/09 и 4/17), 

Скупштина општине Ново Горажде на 

петој редовној сједници одржаној дана 

02.10.2017. године  д о н о с и 

 

З А К Љ У Ч А К 

 

1. Налаже се начелници општине 

Ново Горажде, те одборницима 

Скупштине општине Ново  
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Горажде Небојши Суботићу, 

Желимиру Стојановићу и Вељку 

Крезовићу да најкасније до 

10.10.2017. године одрже састанак са 

руководством Општинске борачке 

организације Ново Горажде, а у 

циљу сагледавања могућности за 

превазилажење проблема блокаде 

жиро рачуна Општинске борачке 

организације Ново Горажде. 

2. Начелница општине Ново 

Горажде се задужује да при 

организацији састанка из  тачке 

1. овог Закључка у исти укључи 

и Одсјек за финансије 

Општинске управе општине 

Ново Горажде. 

3. Овај Закључак ступа на снагу 

наредног дана од дана његовог 

објављивања у „Службеном 

гласнику општине Ново 

Горажде.“ 

Број: 01/1-052-6-10/17 

Ново Горажде, 02.10.2017. године  

       ПРЕДСЈЕДНИК     

   Ибрахим Дрљевић,  с.р 

 

Начелник  

 

На основу члана 59. Закона о локалној 

самоуправи (``Службени Гласник 

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

56. Статута општине Ново Горажде 

(``Службени Гласник општине Ново 

Горажде``, број: 4/15 и 4/17), Начелник 

општине Ново Горажде  д о н о с и: 

 

О Д Л У К У 

о субвенционисању превоза ученика 

средњих школа у школској 2017/2018. 

години 

 

 

I 

(1) Овом Одлуком утврђују се 

критеријуми и начин субвенционисања 

трошкова међуопштинског јавног  

 

 

превоза редовних ученика средњих 

школа у школској 2017/2018. години. 

(2) Под међуопштинским јавним 

превозом ученика из става (1) овог 

члана подразумијева се превоз од мјеста 

пребивалишта ученика до мјеста школе 

и од мјеста школе до мјеста 

пребивалишта. 

 

II 

(1) Општина Ново Горажде 

субвенционисаће трошкове превоза 

ученицима средњих школа са подручја 

општине Ново Горажде за школску 

2017/2018. годину, који похађају 1., 2., 

3. и 4. разред средњих школа на 

подручју општина Вишеград и Фоча. 

(2) Наведено субвенционисање односи 

се на превозникa ``Титан`` д.о.о.  који ће 

превозити ђаке на релацији Ново 

Горажде-Вишеград-Ново Горажде и  на 

релацији Фоча-Ново Горажде. 

 

III 

(1)Критеријуми за остваривање права 

финансирања трошкова превоза су: 

- да ученик има пријављено 

пребивалиште на подручју 

општине Ново Горажде и 

свакодневно путује до школе 

изван мјеста пребивалишта, 

- да је ученик у школској  години 

2017/2018. Уписао, или да 

редовно похађа, средњу школу, 

- да је удаљеност од мјеста 

пребивалишта ученика до мјеста 

школе, односно од мјеста прве 

линије јавног превоза, више од 5 

километара. 

(2)Право субвенционисања трошкова 

превоза према критеријуму из става (1) 

овог члана не оставрује ученик: 

- који је смјештен у ученичком 

дому који се налази у истом 

мјесту његовог школовања, 

- којем се трошкови превоза 

финансирају из других извора. 

 



 

03.10.2017.  СЛУЖБЕНИ ГЛАСНИК ОПТШИНЕ НОВО ГОРАЖДЕ бр. 12  страна 8

 

IV 

(1)Ученици који испуњавају услове из 

члана III ове Одлуке остварују право: 

- на субвенционисање трошкова 

превоза у износу 50 % износа 

цијене мјесечне карте, 

- на субвенционисање трошкова 

превоза у износу 100 % износа 

цијене мјесечне карте, ако су 

чланови породица које су 

корисници социјалне помоћи и 

ако су им оба родитеља 

незапослена, 

- на субвенционисање трошкова 

превоза у износу од 70 % износа 

цијене мјесечне карте из 

породице која има више ученика 

средњих школа и који користе 

превоз у средњу школу према 

члану II ове Одлуке. 

(2)Финансирање трошкова превоза 

ученика се односи на раздобље од 01. 

09. 2017. до 30.06.2018. године. 

 

V 

(1)Средства за извршење ове Одлуке 

осигураће се из средстава Буџета 

општине Ново Горажде за 2017. годину. 

(2)Општина Ново Горажде може 

привремено или трајно прекинути 

субвенцију трошкова превоза ученика 

уколико дође до знатног смањења 

прихода Буџета због околности на које 

општина Ново Горажде не може 

утицати. 

 

VI 

(1)Право на субвенцију трошкова 

превоза ученика остварује се на основу 

рјешења општинске управе општине 

Ново Горажде. 

(2)Редовни ученици средњих школа 

дужни су поднијети захтјев за 

субвенционисање трошкова превоза на 

обрасцу општинске управе општине 

Ново Горажде са приложеном 

одговарајућом документацијом. 

 

VII 

Разлог доношења ове Одлуке је помоћ 

ученицима за добијање средњошколског 

образовања због непостојање 

средњошколских установа на подручју 

општине Ново Горажде према 

одредбама Закона о средњем 

образовању и васпитању Републике 

Српске (``Службени Гласник републике 

Срспке``, број: 74/08, 106/09, 104/11 и 

33/14). 

 

VIII 

Ова Одлука ће се примјењивати од 01. 

септембра 2017. године и биће 

објављена у ``Службеном гласнику 

општине Ново Горажде``. 

Број: 02/1-40-20/17 

Ново Горажде, 31.08.2017. године  

          НАЧЕЛНИК      

     Мила Петковић,  с.р 

 

На основу члана 59. Закона о локалној 

самоуправи (``Службени Гласник 

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

56. Статута општине Ново Горажде 

(``Службени Гласник општине Ново 

Горажде``, број: 4/15 и 4/17), Начелник 

општине Ново Горажде  д о н о с и: 

 

О Д Л У К У 

о именовању радне групе за израду 

Плана интегритета општине Ново 

Горажде 

 

 

I 

Именује се Радна група за израду Плана 

интегритета општине Ново Горажде, у 

саставу: 

1. Томислав Чарапић, Шеф одсјека 

за привреду и друштвене 

дјелатности, координатор групе, 

2. Горан Петровић, Секретар СО-е 

Ново Горажде, члан, 

3. Драгица Стојковић, Самостални 

стручни сарадник за друштвене и  
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занатско-предузетничке дјелатности, 

члан 

4. Владимир Митровић, Комунални 

полицајац, члан, 

5. Сузана Мирковић, Самостални 

стручни сарадник за 

књиговодство буџета и фондова 

намјенских средстава, члан. 

 

II 

Задатак Радне групе је да реализује све 

активности у вези са припремом и 

израдом Плана интегритета општине 

Ново Горажде, најкасније до 30. 11. 

2017. године. 

 

III 

 

Одговорно лице за доношење Плана 

интегритета је Начелник општине Ново 

Горажде 

 

VIII 

Ова Одлука ступа на снагу даном 

доношења, а биће објављена у 

``Службеном гласнику општине Ново 

Горажде``. 

 

Број: 02/1-40-20/17 

Ново Горажде, 31.08.2017. године  

          НАЧЕЛНИК      

     Мила Петковић,  с.р 

 

На основу члана 90. Закон о јавним 

набавкама Босне и Херцеговине 

(„Службени гласник БиХ“, број: :39/14), 

члана 5. став (2) тачка б) Правилника о 

поступку директног споразума 

(„Службени гласник БиХ“, број: 90/14) 

и члана 56. и 65. Стаута општине Ново 

Горажде („Службени гласник општине 

Ново Горажде“ број: 4/15 и 4/17), 

начелник општине Ново Горажде 

доноси 

 

ОДЛУКУ  

о прихватању понуде понуђача ЈКП 

„Ново Горажде“ Ново Горажде у 

поступку јавне набавке путем 

директног споразума 

 

I 

Прихвата се понуда понуђача јкп „Ново 

Горажде“ Ново Горажде у поступку 

јавне набавке путем директног 

споразума за ангажовање услуга радне 

машине „Скип“ на помоћним радовима 

при археолошком истраживању 

локалитета порте цркве Светог Георгија 

у Новом Горажду, који ће трајати од 

04.09.2017. године до 26.09.2017. год., 

по цијени од 50 конвертибилних марака 

по једном радном сату.  

 

II 

На основу ове Одлуке, општина Ново 

Горажде ће, у складу са чланом 7. 

Правилника о поступку директног 

споразума („Службени гласник БиХ“, 

број: 90/14), као уговорни орган, 

закључити споразум са понуђачем из 

члана 1. ове Одлуке, а којим ће детаљно 

бити регулисана међусобна права и 

обавезе уговорних страна.  

 

III 

 

Ова Одлука ступа на снагу даном 

доношења и биће објављена у 

„Службеном гласнику општине Ново 

Горажде“.  

 

Број: 02/1-404-4/17 

Ново Горажде, 04.09.2017. године  

          НАЧЕЛНИК      

     Мила Петковић,  с.р 

 

На основу члана 60. и 82. став (3), а у 

вези са чланом 68. Закона о локалној 

самоуправи („Службени гласник 

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

одржаног састанка са члановима 

Синдикалног одбора Општинске управе 

општине Ново Горажде, начелник 

општине Ново Горажде, доноси 
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ОДЛУКУ  

о задужењима поводом изаде новог 

акта о унутрашњој организацији и 

систематизацији радних мјеста  

 

Члан 1. 

Задужују се руководиоци 

организационих јединица у Општинској 

управи општине Ново Горажде да, у 

циљу израде новог акта о унутрашњој 

организацији и систематизацији радних 

мјеста у Општинској управи општине 

Ново Горажде, сачине листу кадровских 

потреба унутар својих организационих 

јединица.  

Члан 2. 

Листу кадровских потреба сачинити 

најкасније до 18.10.2017. године, а 

поштујући принципе економичности, 

ефикасности и дјелотворности из члана 

61. став (2) Закона о локалној 

самоуправи.  

Члан 3. 

Сагласно одредби члана 68. Закона о 

локалној самоуправи, максималан број 

запослених у општини Ново Горажде, 

не рачунајући функционере, је 15.  

 

Члан 4. 

Ова Одлука ступа на снагу даном 

доношења и биће објављена у 

„Службеном гласнику општине Ново 

Горажде“. 

 

Број: 02/1-10-4/17 

Ново Горажде, 18.09.2017. године  

          НАЧЕЛНИК      

     Мила Петковић,  с.р 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

САДРЖАЈ 

 

 

 

Скупштина  

 

1. Одлука о стављању ван снаге Одлуке о утврђивању услова, стандарда и критеријума за избор 

и именовање директора јавних установа општине Устипрача и Одлуке о утврђивању критерија 

и услова за избор и именовање директора Дома здравља Устипрача, стр. 1 

 

2. Одлука расписивању Јавног конкурса за избор и именовање директора ЈЗУ „Дом здравља“ 

Ново Горажде стр 1-2, 

 

3. Одлука о оснивању Форума за безбједност заједнице и безбједност саобраћаја у општини 

Ново Горажде, стр. 2-4, 

 

4. Рјешење о разрјешењу вршења дужности члана Управног одбора ЈУ Центар за социјални рад 

Ново Горажде, стр. 4, 

 

5. Рјешење о именовању вршиоца дужности члана Управног одбора ЈЗУ „Дом здравља Ново 

Горажде“ Ново Горажде и вршиоца дужности члана и предсједника Управног одбора ЈУ 

Центар за социјални рад Ново Горажде, стр.5 

6. Закључак број: 01/1-052-6-2/17 стр. 5-6 

7. Закључак број: 01/1-052-6-8/17 стр. 6 

8. Закључак број: 01/1-052-6-9/17 стр. 6 

9. Закључак број: 01/1-052-6-9/17 стр. 6-7 

 

 

Начелник  

 

1. Одлука о субвенционисању превоза ученика средњих школа у школској 2017/2018. години 

Стр. 7-8 

 

2. Одлука о именовању радне групе за израду Плана интегритета општине Ново Горажде стр. 8-

9 

 

3. Одлука прихватању понуде понуђача ЈКП „Ново Горажде“ Ново Горажде у поступку јавне 

набавке путем директног споразума стр 9 

 

4. Одлука о задужењима поводом изаде новог акта о унутрашњој организацији и 

систематизацији радних мјеста стр. 9-10 

   

            

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

 
 


