
СЛУЖБЕНИ ГЛАСНИК 
ОПШТИНЕ НОВО ГОРАЖДЕ 

 
Година XII – број 13 Четвртак, 12.10.2017. године 

 

Скупштина  

 

 

На основу члана 59., 62. и 66. Закона о 

задуживању, дугу и гаранцијама 

Републике Српске („Службени гласник 

Републике Српске“ број: 71/12 и 52/14), 

члана 50. Закона о буџетском систему 

Републике Српске („Службени гласник 

Републике Српске“ број: 121/12, 52/14, 

103/15 и 15/16), 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), СО-е 

Ново Горажде на трећој посебној 

сједници одржаној дана 12.10.2017. 

године, доноси   

 

О Д Л У К У  

о прихватању кредитног задужења 

Општине Ново Горажде 

 

 

Члан 1.  

Прихвата се кредитно задужење 

Општине Ново Горажде у износу до 

87.000,00 КМ (словима: осамдесет 

седам хиљада конвертибилних марака) 

за привремено финансирање дефицита 

произашлог из готовинског тока и 

финансирање пренесених обавеза.  

 

Члан 2. 

Кредитна средства из члана 1. ове 

Одлуке обезбједиће се краткорочним 

задужењем код комерцијалне банке, а 

под следећим условима: 

- Врста кредитне обавезе: Оквирни 

кредит. 

- Каматна стопа: до 7% годишње, 

од искоришћеног износа; 

- Максималан износ задужења: 

87,000.00 КМ; 

- Рок доспијећа: мјесечно, у 

односу на искоришћени износ 

задужења; 

- Рок отплате: 12 мјесеци; 

- Кредит се повлачи вишекратно, у 

складу са тренутним потребама 

Општине; 

- Могућност повлачења средстава: 

одмах по потписивању уговора; 

- Накнада за обраду захтјева: до 

1% од максималног износа 

задужења; 

- Обезбјеђење кредита: залога на 

покретним и непокретним 

стварима, мјеница и акцептни 

налог. 

Члан 3 

 (1) Остварени изворни приходи Буџета 

Општине Ново Горажде у 2016. години 

износе 1.746.127,41 КМ, и то порески 

приходи 940.456,14 КМ и непорески 

приходи 805.671,27 КМ.  

(2) Горња граница задужења по овој 

Одлуци ни у једном моменту не прелази 

5% редовних прихода остварених у 

претходној фискалној години. 

 

Члан 4. 

Овлашћује се Начелник општине да, по 

добијању сагласности надлежног 

Министарства и након спроведеног 

поступка јавне набавке потпише уговор 

о кредитном задужењу, под условима 

договореним са кредитором, а који 

морају бити уоквирени у услове 

наведене у овој Одлуци.  
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Члан 5. 

(1) За реализацију ове Одлуке задужују 

се Начелник општине и Одсјек за 

финансије.  

(2) Одсјек за финансије се задужује да 

ову Одлуку достави Министарству 

финансија у року од 10 дана од дана  

њеног доношења.  

 

Члан 6. 

Ова Одлука ступа на снагу осмог дана 

од дана њеног објављивања у 

„Службеном гласнику општине Ново  

Горажде“.  

 

Број: 01/1-052-7-1/17 

Ново Горажде, 12.10.2017. године  

       ПРЕДСЈЕДНИК     

   Ибрахим Дрљевић,  с.р 
 

Начелник 

 

На основу 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 сношењу трошкова смјештаја 

археолога који су вршили 

истраживања на локалитету цркве 

Светог Георгија у Новом Горажду  

 

I 

Општина Ново Горажде сносиће 

трошкове смјештаја археолога који су 

вршили радове археолошких 

истраживања на локалитету црткве 

Светог Георгија у Новом Горажду.  

 

II 

У смислу одредбе члана 1. ове Одлуке, 

станодавцу Брану Суботићу из Новог 

Горажда уплатиће се новчани износ од 

224,00 КМ, колико износе укупни 

трошкови смјештаја за 16 дана које су 

Археолози провели у Новом Горажду.  

 

III 

Новчани износ из члана 2. ове Одлуке 

уплатиће се на број текућег рачуна 

станодавца Брана Суботића, а на основу 

фотокопије картице текућег рачуна коју 

станодавац достави Одсјеку за 

финансије.  

IV 

Ова Одлука ступа на снагу даном 

доношења, а објавиће се у „Службеном 

гласнику општине Ново Горажде“. 

 

Број: 02/1-40-24/16 

Ново Горажде, 09.10.2017. године  

        НАЧЕЛНИК    

   Мила Петковић,  с.р 
 

На основу члана 1. став (2), 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 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 

услуга: Превоз радника општинске 

управе општине Ново Горажде.  

 

II 

Поступак јавне набавке из члана 1. ове 

Одлуке спровешће 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 1.387,76  
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КМ, без урачунатог пореза на додатну 

вриједност (ПДВ-а).  

 

IV 

Издатак из претходног члана није 

планиран Планом јавних набавки 

општине Ново Горажде за 2017. годину, 

али ће се средства за ове сврхе 

обезбједити у буџету општине за 2017-

ту годину.  

V 

Саставни дио ове Одлуке чини Захтјев 

за одобрење јавне набавке, број: 02/3-

404-5/17 од 12.10.2017. године, 

поднесен од стране Одсјека за општу 

управу.  

 VI 

На основу ове Одлуке, Начелник 

општине ће упутити Захтјев за 

достављање понуде понуђачу 

/понуђачима. 

VII 

Ова Одлука ступа на снагу даном 

доношења и биће објављена у 

„Службеном гласнику општине Ново 

Горажде“.  

Број: 02/1-404-5-1/16 

Ново Горажде, 11.10.2017. године  

        НАЧЕЛНИК    

   Мила Петковић,  с.р 
 

На основу члана 1. став (2), 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 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/услуга: Ормари за управљање 

јавном расвјетом.  

 

II 

Поступак јавне набавке из члана 1. ове 

Одлуке спровешће 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 1.000,00 

КМ, без урачунатог пореза на додатну 

вриједност (ПДВ-а).  

 

IV 

Издатак из претходног члана није 

планиран Планом јавних набавки 

општине Ново Горажде за 2017. годину, 

али су средства за ове сврхе планирана  

у буџету општине.  

 

V 

Саставни дио ове Одлуке чини 

Приједлог мјера извршиоца посла на 

надзору јавне расвјете на подручју 

општине Ново Горажде.  

  

VI 

На основу ове Одлуке, Начелник 

општине ће упутити Захтјев за 

достављање понуде добављачу 

/добављачима. 

VII 

Ова Одлука ступа на снагу даном 

доношења и биће објављена у 

„Службеном гласнику општине Ново 

Горажде“.  

 

Број: 02/1-404-6/16 

Ново Горажде, 11.10.2017. године  

        НАЧЕЛНИК    

   Мила Петковић,  с.р 
 



САДРЖАЈ 

 

 

Скупштина  

 

1. Одлука о прихватању кредитног задужења   стр. 1-2 

 

 

Начелник  

1. Одлука о сношењу трошкова смјештаја археолога који су вршили истраживања 

на локалитету цркве Светог Георгија у Новом  Горажду стр. 2. 

2. Посебна одлука о покретању поступка јавне набавке бр. 02/1-404-5-1/17 стр. 2-3 

3. Посебна одлука о покретању поступка јавне набавке бр. 02/1-404-5-1/17 стр. 3 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

            

Оснивач и издавач: Скупштина општине Ново Горажде. Главни и одговорни уредник 

Горан Петровић –  секретар Скупштине општине Ново Горажде, уредник Данијела 

Јеремић – административни радник – оператер. Телефон: 058/430-095, факс: 058/432-

100. 

Службени гласник општине Ново Горажде основан је Одлуком Скупштине општине 

Ново Горажде број: 01/01-013-2-3/06 од 28.02.2006. године 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


