
СЛУЖБЕНИ ГЛАСНИК 
ОПШТИНЕ НОВО ГОРАЖДЕ 

 
Година XII – број 14 Четвртак, 26.10.2017. године 

 

Начелник  

 

 

На основу члана 56. и 65. Статута 

општине Ново Горажде („Службени 

гласник општине Ново Горажде“ број: 

4/15 и 4/17), а у вези са чланом 7. став 

(1) алинеја 2. Колективног уговора код 

послодавца општине Ново Горажде  

(„Службени гласник општине Ново 

Горажде“ број: 6/17)начелник општине 

Ново Горажде, доноси  

 

ОДЛУКУ  

о начину остваривања права на 

накнаду трошкова превоза код 

доласка на посао и одласка са посла 

радника Општинске управе којима је 

мјесто боравиште у Вишеграду или 

Устипрачи  

 

I 

 

Радницима Општинске управе општине 

Ново Горажде којима је мјесто 

боравишта засновано у Вишеграду или 

Устипрачи (у даљем тексту радници) 

имају право на коришћење услуге јавног 

превоза предузећа за превоз путника са 

којим општина закључи одговарајући 

споразум о превозу радника (у даљем 

тексту услуга јавног превоза).   

 

II 

 

(1) У смислу одредаба члана 7. став 

(1) алинеја 2. Колективног 

уговора код послодавца општине 

Ново Горажде, превоз из члана 1. 

ове Одлуке се има сматрати 

превозом организованим од 

стране послодавца.  

(2) О одабраном превознику, 

радници ће бити обавјештени 

путем огласне табле.  

 

III 

(1) Изузетно од одредаба ове 

Одлуке, радник остварује право 

на накнаду трошкова превоза 

код доласка на посао и одласка 

са посла у складу са одредбама 

Колективног уговора код 

послодавца општине Ново 

Горажде, уколико због 

службених обавеза није у 

могућности користити услуге 

јавног превоза у временским 

терминима које одреди одабрани 

превозник.  

(2) Право из претходног става, 

радник може остварити само уз 

сагласност начелника општине. 

 

IV 

Ова Одлука ће се примјењивати до краја 

календарске 2017. године, а у случају да 

општина Ново Горажде закључи 

одговарајући споразум о превозу 

радника и у наредној календарској 

години, важење ове Одлуке се 

продужава.    

 

V 

Ова Одлука ступа на снагу даном 

доношења, а објавиће се у „Службеном 

гласнику општине Ново Горажде“. 

 

Број: 02/1-121-6/17 

Ново Горажде, 13.10.2017. године  

        НАЧЕЛНИК    

   Мила Петковић,  с.р 
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На основу члана 90. Закона 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. 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 : 

ОДЛУКУ  

о прихватању понуде понуђача 

„Титан“ д.о.о Вишеград у поступку 

јавне набавке путем директног 

споразума 

 

I 

Прихвата се понуда број 40/17 од 

12.10.2017. године понуђача „Титан“ 

д.о.о. Вишеград у поступку јавне 

набавке путем директног споразума за 

набавку услуге превоза радника 

Општинске управе општине Ново 

Горажде, по следећим цијенама:  

- Релација Вишеград – Ново Горажде – 

Вишеград 110,00 КМ мјесечно по 

раднику и  

- Релација Устипрача – Ново Горажде – 

Устипрача 66,00 КМ мјесечно по 

раднику.  

 

II 

На основу ове Одлуке , општина Ново 

Горажде, ће у складу са чланом 7. 

Правилника о поступку директног 

споразума („Службени гласнику БиХ“ 

број: 90/14), као уговорни орган, 

закључити споразум са понуђачем из 

члана 1. ове Одлуке.  

 

III 

 

Ова Одлука ступа на снагу даном 

доношења и биће објављена  

„Службеном гласнику општине Ново 

Горажде“. 

 

 

Број: 02/1-404-5-2/16 

Ново Горажде, 26.10.2017. године  

        НАЧЕЛНИК    

   Мила Петковић,  с.р 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

САДРЖАЈ 

 

 

Начелник  

 

1. Одлука о начину остваривања права на накнаду трошкова превоза код 

доласка на посао и одласка са посла радника Општинске управе којима је 

мјесто боравиште у Вишеграду или Устипрачи стр. 1 

2. Одлука о прихватању понуде понуђача „Титан“ д.о.о Вишеград у поступку 

јавне набавке путем директног споразума стр. 2 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

            

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 

 

 

  

 

 

 


