
СЛУЖБЕНИ ГЛАСНИК 
ОПШТИНЕ НОВО ГОРАЖДЕ 

 
Година XI – број 15 Петак, 16.12.2016. године 

 

Скупштина

На основу члана 39. Закона о локалној 
самоуправи („Службени гласник 
Републике Српске“, број: 97/16) и члана 
37. став 1. алинеја 19. Статута општине 
Ново Горажде („Службени гласник 
општине Ново Горажде“, број: 4/15), 
Скупштина општине Ново Горажде, на 
конститутивној сједници, одржаној дана 
15.12.2016. године  д о н о с и : 
 

Р Ј Е Ш Е Њ Е 

о разрјешењу чланова Комисије за 
избор и именовање 

1. Борис Гавриловић, Бојана Делић, 
Жарко Ковачевић, Бране 
Суботић и Ибрахим Дрљевић 
разрјешују се дужности чланова 
Комисије за избор и именовање. 

2. Ово Рјешење ступа на снагу 
даном доношења. 

 

Образложење 

Са конституисањем Скупштине 
општине Ново Горажде у сазиву 2016.-
2020. година, потребно је приступити 
разрјешењу чланова сталних и 
повремених радних тијела Скупштине 
општине Ново Горажде који су своју 
дужност обављали у претходном 
скупштинском сазиву. 
Чланом 39. Закона о локалној 
самоуправи и чланом 37. став 1. алинеја 
19.  Статута општине Ново Горажде, 
прописана је надлежност Скупштине 
општине приликом именовања и 
разрјешења чланова сталних и 
повремених радних тијела. 
Узевши у обзир све речено, а 
примјенивши релевантне законске и 
подзаконске 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 
пријема Рјешења. 
 

Број: 01/1-052-9-2/16 

Ново Горажде, 15.12.2016. године  
    ПРЕДСЈЕДАВАЈУЋИ   

      Велинка Ласица,  с.р 

 

На основу члана 39. Закона о локалној 
самоуправи („Службени гласник 
Републике Српске“, број:97/16) и члана 
37. став 1. алинеја 19. Статута општине 
Ново Горажде („Службени гласник 
општине Ново Горажде“, број: 4/15), 
Скупштина општине Ново Горажде, на 
конститутивној сједници, одржаној дана 
15.12.2016. године  д о н о с и : 
 

Р Ј Е Ш Е Њ Е 

о именовању чланова Комисије за 
избор и именовање 

1. У Комисију за избор и 
именовање Скупштине општине 
Ново Горажде именују се: 

1) Радослав Ђурђевић, предсједник, 
2) Ибрахим Дрљевић, замјеник 

предсједника, 
3) Зоран Беговић, члан, 
4) Вељко Крезовић, члан и 

5) Желимир Стојановић, члан. 
2. Права и дужности чланова 

Комисије за избор именовање 
Скупштине општине Ново 
Горажде  
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прописани су Пословником Скупштине 
општине Ново Горажде. 

3. Ово Рјешење ступа на снагу 
даном доношења. 

 

Образложење 

Сагласно одредбама члана 29. 
Пословника Скупштине општине Ново 
Горажде предвиђено је да се за 
разматрање питања из надлежности 
Скупштине општине, предлагања и 
разматрања аката, као и за проучавање и 
разматрање других питања, образују 
комисије, одбори и савјети, као стална и 
повремена радна тијела Скупштине 
општине. Чланом 38. истог Пословника, 
предвиђено је постојање Комисије за 
избор и именовање као сталног радног 
тијела Скупштине општине, док су 
чланом 39. прописане надлежности овог 
радног тијела.  
Како је престао мандат сазиву 
Скупштине општине Ново Горажде за 
период од 2012. до 2016. године, то је 
требало приступити именовању нових 
чланова овог радног тијела на првој, 
конститутивној сједници новог 
скупштинског сазива. Чланом 31. став 5. 
Пословника Скупштине општине Ново 
Горажде одређено је да се Комисија за 
избор и именовање образује искључиво 
из реда одборника. 
Чланом 39. Закона о локалној 
самоуправи и чланом 37. став 1. алинеја 
19.  Статута општине Ново Горажде, 
прописана је надлежност Скупштине 
општине приликом именовања чланова 
сталних и повремених радних тијела. 
Узевши у обзир све речено, а 
примјенивши релевантне законске и 
подзаконске 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 
пријема Рјешења. 
Број: 01/1-052-9-3/16 

Ново Горажде, 15.12.2016. године  
    ПРЕДСЈЕДАВАЈУЋИ   

      Велинка Ласица,  с.р 

 

На основу члана 39. Закона о локалној 
самоуправи („Службени гласник 
Републике Српске“, број:97/16) и члана 
37. став 1. алинеја 19. Статута општине 
Ново Горажде („Службени гласник 
општине Ново Горажде“, број: 4/15), а 
након разматрања приједлога Комисије 
за избор и именовање Скупштина 
општине Ново Горажде, на 
конститутивној сједници, одржаној дана 
15.12.2016. године  д о н о с и : 
 

Р Ј Е Ш Е Њ Е 

о разрјешењу предсједника 
Скупштине општине Ново Горажде 

1. Ибрахим Дрљевић се разрјешује 
дужности предсједника 
Скупштине општине Ново 
Горажде, због истека периода на 
који је именован. 

2. Ово Рјешење ступа на снагу 
даном доношења а биће 
објављено у „Службеном 
гласнику општине Ново 
Горажде“. 

Образложење 

Ибрахим Дрљевић из Новог Горажда 
изабран је за предсједника Скупштине 
општине Ново Горажде, на период до 
истека мандата Скупштине општине 
Ново Горажде у сазиву 2012.-2016. 

година. Како је након одржавања 
локалних избора 2016. године и 
саопштавања њихових коначних 
резултата од стране ЦИК БиХ истекао 
мандат овом сазиву Скупштине 
општине Ново Горажде, ваљало је 
приступити разрјешењу предсједника 
Скупштине општине Ново Горажде на  
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конститутивној сједници новог сазива 
Скупштине општине Ново Горажде. 
Чланом 39. Закона о локалној 
самоуправи и чланом 37. став 1. алинеја 
19.  Статута општине Ново Горажде, 
прописана је надлежност Скупштине 
општине приликом разрјешења 
предсједника Скупштине општине. 
Узевши у обзир све речено, а 
примјенивши релевантне законске и 
подзаконске 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 
пријема Рјешења. 
 

Број: 01/1-052-9-4/16 

Ново Горажде, 15.12.2016. године  
    ПРЕДСЈЕДАВАЈУЋИ   

      Велинка Ласица,  с.р 

 

На основу члана 39. Закона о локалној 
самоуправи („Службени гласник 
Републике Српске“, број: 97/16) и члана 
37. став 1. алинеја 19. Статута општине 
Ново Горажде („Службени гласник 
општине Ново Горажде“, број: 4/15), а 
након разматрања приједлога Комисије 
за избор и именовање Скупштина 
општине Ново Горажде, на 
конститутивној сједници, одржаној дана 
15.12.2016. године  д о н о с и : 
 

Р Ј Е Ш Е Њ Е 

о избору и именовању Предсједника 
Скупштине општине Ново Горажде 

 

1. Ибрахим Дрљевић, из Новог 
Горажда, бира се и именује на 
функцију предсједника 
Скупштине општине Ново 
Горажде. 

2. Предсједник Скупштине 
општине ће своју функцију 

обављати без заснивања радног 
односа. 

3. Права, обавезе и дужности 
предсједника Скупштине 
општине Ново Горажде 
прописани су Законом о локалној 
самоуправи, Законом о статусу 
фукнкционера јединице локалне 
самоуправе, Статутом општине 
Ново Горажде и Пословником 
Скупштине општине Ново 
Горажде. 

4. Предсједник Скупштине 
општине Ново Горажде своју 
дужност ће обављати до краја 
мандата актуелног сазива 
Скупштине општине Ново 
Горажде, а прије истека тог 
мандата може бити разријешен 
дужности само под условима и 
на начин прописан Законом, 
Статутом и Пословником. 

5. Ово Рјешење ступа на снагу 
даном доношења а биће 
објављено у „Службеном 
гласнику општине Ново 
Горажде“. 

 

Образложење 

Након што је на приједлог Комисије за 
избор и именовање  Скупштина 
општине разријешила дужности 
Предсједника из њеног претходног 
сазива, ваљало је приступити избору и 
именовању предсједника Скупштине 
општине Ново Горажде у актуелном 
сазиву. 
Након што је предсједник Комисије за 
избор и именовање изнио образложен 
приједлог овог радног тијела, створили 
су се сви формални услови за 
именовање предсједника Скупштине 
општине Ново Горажде. 
Чланом 39. Закона о локалној 
самоуправи и чланом 37. став 1. алинеја 
19.  Статута општине Ново Горажде, 
прописана је надлежност Скупштине 
општине приликом именовања 
предсједника Скупштине општине. 
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Узевши у обзир све речено, а 
примјенивши релевантне законске и 
подзаконске 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 
пријема Рјешења. 
 

Број: 01/1-052-9-5/16 

Ново Горажде, 15.12.2016. године  
    ПРЕДСЈЕДАВАЈУЋИ   

      Велинка Ласица,  с.р 

 

На основу члана 39. Закона о локалној 
самоуправи („Службени гласник 
Републике Српске“, број: 97/16) и члана 
37. став 1. алинеја 19. Статута општине 
Ново Горажде („Службени гласник 
општине Ново Горажде“, број: 4/15), а 
након разматрања приједлога Комисије 
за избор и именовање Скупштина 
општине Ново Горажде, на 
конститутивној  сједници, одржаној 
дана 15.12.2016. године  д о н о с и : 
 

Р Ј Е Ш Е Њ Е 

о разрјешењу потпредсједника 
Скупштине општине Ново Горажде 

 

1. Бране Суботић се разрјешује 
дужности потпредсједника 
Скупштине општине Ново 
Горажде. 

2. Ово Рјешење ступа на снагу 
даном доношења а биће 
објављено у „Службеном 
гласнику општине Ново 
Горажде“. 

 

Образложење 

Бране Суботић из Новог Горажда 
изабран је за потпредсједника 
Скупштине општине Ново Горажде, на 
период до истека мандата Скупштине  

 

општине Ново Горажде у сазиву 2012.-
2016. година. Како је након одржавања 
локалних избора 2016. године и 
саопштавања њихових коначних 
резултата од стране ЦИК БиХ истекао 
мандат овом сазиву Скупштине 
општине Ново Горажде, ваљало је 
приступити разрјешењу 
потпредсједника Скупштине општине 
Ново Горажде на конститутивној 
сједници новог сазива Скупштине 
општине Ново Горажде. 
Чланом 39. Закона о локалној 
самоуправи и чланом 37. став 1. алинеја 
19.  Статута општине Ново Горажде, 
прописана је надлежност Скупштине 
општине приликом разрјешења 
потпредсједника Скупштине општине. 
Узевши у обзир све речено, а 
примјенивши релевантне законске и 
подзаконске 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 
пријема Рјешења. 
 

Број: 01/1-052-9-6/16 

Ново Горажде, 15.12.2016. године  
           ПРЕДСЈЕДНИК   

      Ибрахим Дрљевић,  с.р 

 

На основу члана 39. Закона о локалној 
самоуправи („Службени гласник 
Републике Српске“, број: 97/16) и члана 
37. став 1. алинеја 19. Статута општине 
Ново Горажде („Службени гласник 
општине Ново Горажде“, број: 4/15), а 
након разматрања приједлога Комисије 
за избор и именовање Скупштина 
општине Ново Горажде, на 
конститутивној сједници, одржаној дана 
15.12.2016. године  д о н о с и : 
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Р Ј Е Ш Е Њ Е 

о избору и именовању 
Потпредсједника Скупштине 

општине Ново Горажде 

 

1.Фуад Машић, из Новог Горажда, 
бира се и именује на функцију 
потпредсједника Скупштине 
општине Ново Горажде. 
2.Потпредсједник Скупштине 
општине ће своју функцију 
обављати без заснивања радног 
односа. 
3.Права, обавезе и дужности 
потпредсједника Скупштине 
општине Ново Горажде прописани 
су Законом о локалној самоуправи, 
Законом о статусу функционера 
јединице локалне самоуправе, 
Статутом општине Ново Горажде и 
Пословником Скупштине општине 
Ново Горажде. 
4.Потпредсједник Скупштине 
општине Ново Горажде своју 
дужност ће обављати до краја 
мандата актуелног сазива 
Скупштине општине Ново Горажде, 
а прије истека тог мандата може 
бити разријешен дужности само под 
условима и на начин прописан 
Законом, Статутом и Пословником. 
5.Ово Рјешење ступа на снагу даном 
доношења а биће објављено у 
„Службеном гласнику општине 
Ново Горажде“. 

 

Образложење 

Након што је на приједлог Комисије за 
избор и именовање  Скупштина 
општине разријешила дужности 
Потпредсједника из њеног претходног 
сазива, ваљало је приступити избору и 
именовању Потпредсједника 
Скупштине општине Ново Горажде у 
актуелном сазиву. 
Након што је предсједник Комисије за 
избор и именовање изнио образложен 
приједлог овог радног тијела, створили  

 

су се сви формални услови за 
именовање Потпредсједника 
Скупштине општине Ново Горажде. 
Чланом 39. Закона о локалној 
самоуправи и чланом 37. став 1. алинеја 
19.  Статута општине Ново Горажде, 
прописана је надлежност Скупштине 
општине приликом именовања 
Потпредсједника Скупштине општине. 
Узевши у обзир све речено, а 
примјенивши релевантне законске и 
подзаконске 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 
пријема Рјешења. 
 

Број: 01/1-052-9-7/16 

Ново Горажде, 15.12.2016. године  
           ПРЕДСЈЕДНИК   

      Ибрахим Дрљевић,  с.р 

 

На основу члана 39. Закона о локалној 
самоуправи („Службени гласник 
Републике Српске“, број: 97/16) и члана 
37. став 1. алинеја 19. Статута општине 
Ново Горажде („Службени гласник 
општине Ново Горажде“, број: 4/15), а 
након разматрања приједлога Комисије 
за избор и именовање Скупштина 
општине Ново Горажде, на 
конститутивној сједници, одржаној дана 
15.12.2016. године  д о н о с и : 
 

Р Ј Е Ш Е Њ Е 

о разрјешењу замјеника начелника 
општине Ново Горажде 

1.Фуад Машић се разрјешује 
дужности замјеника начелника 
општине Ново Горажде, због истека 
периода на који је именован. 
2.Ово Рјешење ступа на снагу даном 
доношења а биће објављено у  
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„Службеном гласнику општине 
Ново Горажде“. 

Образложење 

Фуад Машић из Новог Горажда изабран 
је за замјеника начелника општине Ново 
Горажде, на период до истека мандата 
начелника општине Ново Горажде у 
мандату 2012.-2016. година. Како је 
након одржавања локалних избора 2016. 
године и саопштавања њихових 
коначних резултата од стране ЦИК БиХ 
истекао мандат начелнику општине 
Ново Горажде Далибору Нешковићу, 
ваљало је приступити разрјешењу 
замјеника начелника општине Ново 
Горажде на конститутивној сједници 
новог сазива Скупштине општине Ново 
Горажде. 
Чланом 39. Закона о локалној 
самоуправи и чланом 37. став 1. алинеја 
19.  Статута општине Ново Горажде, 
прописана је надлежност Скупштине 
општине приликом разрјешења 
замјеника начелника општине. 
Узевши у обзир све речено, а 
примјенивши релевантне законске и 
подзаконске 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 
пријема Рјешења. 
 

Број: 01/1-052-9-8/16 

Ново Горажде, 15.12.2016. године  
           ПРЕДСЈЕДНИК   

      Ибрахим Дрљевић,  с.р 

 

На основу члана 39. Закона о локалној 
самоуправи („Службени гласник 
Републике Српске“, број: 97/16) и члана 
37. став (1) алинеја 19. и  57. став (3) 
Статута општине Ново Горажде 
(„Службени гласник општине Ново  

 

Горажде“, број: 4/15), а на приједлог 
начелнице општине Ново Горажде, 
Скупштина општине Ново Горажде, на 
конститутивној  сједници, одржаној 
дана 15.12.2016. године  д о н о с и : 
 

Р Ј Е Ш Е Њ Е 

о именовању замјеника начелника 
општине Ново Горажде 

1. Арсеније Мирковић  из Новог 
Горажда именује се за замјеника 
начелника општине Ново Горажде.  
2.Замјеник начелника ће своју 
функцију обављати са статусом 

запосленог лица. 

3. Права, обавезе и дужности 
замјеника начелника општине 
Ново Горажде прописани су 
Законом о локалној самоуправи, 
Законом о статусу фукнкционера 
јединице локалне самоуправе, 
Статутом општине Ново Горажде 
и Пословником Скупштине 
општине Ново Горажде. 

4. Замјеник начелника општине 
Ново Горажде своју дужност ће 
обављати до краја мандата 
актуелног начелника општине 
Ново Горажде, а прије истека тог 
мандата може бити разријешен 
дужности само под условима и 
на начин прописан Законом, 
Статутом и Пословником. 

5. Ово Рјешење ступа на снагу 
даном доношења а биће 
објављено у „Службеном 
гласнику општине Ново 
Горажде“. 

 

Образложење 

Чланом 41. Закона о локалној 
самоуправи и чланом 47. Статута 
општине Ново Горажде прописано је да 
јединица локалне самоуправе/општина 
има замјеника начелника, те начин 
његовог избора. 
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Након приједлога начелнице општине 
Ново Горажде, Скупштина општине се 

изјаснила о истом, те именовала 
Арсенија Мирковића за замјеника 
начелника општине. 
Чланом 39. Закона о локалној 
самоуправи и чланом 37. став 1. алинеја 
19.  Статута општине Ново Горажде, 
прописана је надлежност Скупштине 
општине приликом именовања 
замјеника начелника општине. 
Узевши у обзир све речено, а 
примјенивши релевантне законске и 
подзаконске 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 
пријема Рјешења. 
 

Број: 01/1-052-9-9/16 

Ново Горажде, 15.12.2016. године  
           ПРЕДСЈЕДНИК   

      Ибрахим Дрљевић,  с.р 

 

На основу члана 39. Закона о локалној 
самоуправи („Службени гласник 
Републике Српске“, број: 97/16) и члана 
37. став 1. алинеја 19. Статута општине 
Ново Горажде („Службени гласник 
општине Ново Горажде“, број: 4/15), а 
након разматрања приједлога Комисије 
за избор и именовање, Скупштина 
општине Ново Горажде, на 
конститутивној сједници, одржаној дана 
15.12.2016. године  д о н о с и : 
 

Р Ј Е Ш Е Њ Е 

о разрјешењу дужности секретара 
Скупштине општине Ново Горажде 

1.Горан Петровић из Новог Горажда 
се разрјешује дужности секретара 
Скупштине општине Ново Горажде, 
због истека периода на који је 
именован. 

 

2.Ово Рјешење ступа на снагу даном 
доношења а биће објављено у 
„Службеном гласнику општине 
Ново Горажде“. 

Образложење 

Горан Петровић из Новог Горажда 
именован је на дужност секретара 
Скупштине општине Ново Горажде, на 
период до истека мандата Скупштине 
општине Ново Горажде у сазиву 2012.-
2016. година. Како је након одржавања 
локалних избора 2016. године и 
саопштавања њихових коначних 
резултата од стране ЦИК БиХ истекао 
мандат овом сазиву Скупштине 
општине Ново Горажде, ваљало је 
приступити разрјешењу Горана 
Петровића дужности секретара 
Скупштине општине на конститутивној 
сједници новог сазива Скупштине 
општине Ново Горажде. 
Чланом 39. Закона о локалној 
самоуправи и чланом 37. став 1. алинеја 
19.  Статута општине Ново Горажде, 
прописана је надлежност Скупштине 
општине приликом разрјешења 
секретара Скупштине општине. 
Узевши у обзир све речено, а 
примјенивши релевантне законске и 
подзаконске 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 
пријема Рјешења. 
 

Број: 01/1-052-9-10/16 

Ново Горажде, 15.12.2016. године  
           ПРЕДСЈЕДНИК   

      Ибрахим Дрљевић,  с.р 

 

На основу члана 52. став (4) Закона о 
службеницима и намјештеницима у 
органима јединице локалне самоуправе  
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(„Службени гласник Републике 
Српске“, број: 97/16) и члана 49. став (3) 
Статута општине Ново Горажде 
(„Службени гласник општине Ново 
Горажде“, број: 4/15), а на приједлог 
Комисије за избор и именовање, 
Скупштина општине Ново Горажде на 
конститутивној сједници одржаној дана 
15.12.2016. године,  д о н о с и : 
 

Р Ј Е Ш Е Њ Е 

о именовању вршиоца дужности 
секретара Скупштине општине Ново 

Горажде 

1. Горан Петровић именује се за 
вршиоца дужности секретара 
Скупштине општине Ново 
Горажде. 

2. Именовани ће своју дужност 
обављати до окончања поступка 
именовања секретара Скупштине 
општине Ново Горажде у складу 
са Законом, а најдуже за период 
од 90 дана. 

3. Права из радног односа 
именовани остварује на основу 
овог Рјешења, а у складу са 
Законом. 

4. Дужности и обавезе секретара 
Скупштине општине Ново 
Горажде прописани су Законом, 
Статутом општине и 
Пословником Скупштине 
општине Ново Горажде. 

5. Ово Рјешење ступа на снагу 
даном доношења, а биће 
објављено у „Службеном 
гласнику општине Ново 
Горажде“. 

 

Образложење 

Дана 15.12.2016. године, Горан 
Петровић из Новог Горажда разријешен 
је дужности секретара Скупштине 
општине Ново Горажде, због истека 
периода на који је именован. 
До окончања процедуре за избор 
секретара Скупштине општине Ново  

 

Горажде предвиђене Законом, ваљало је 
приступити именовању вршиоца 
дужности секретара Скупштине 
општине Ново Горажде. 
Именовани испуњава опште и посебне 
услове за именовање на своју дужност, а 
након приједлога Комисије за избор и 
именовање, Скупштина општине је 
приступила именовању. 
Чланом 52. став (4) и (5) Закона о 
службеницима и намјештеницима у 
органима јединице локалне самоуправе, 
прописано је: „Након престанка мандата 
секретара скупштине, скупштина до 
окончања поступка именовања 
секретара скупштине у складу са овим 
законом именује вршиоца дужности 
секретара, а најдуже за период од 90 
дана.“  

Чланом 49. став (3) Статута општине 
Ново Горажде, одређено је: „У случају 
престанка мандата секретара 
скупштине, односно његовог 
разрјешења, Скупштина општине 
именује вршиоца дужности секретара у 
складу са законом. Вршилац дужности 
секретара мора да испуњава опште 
услове за запошљавање у општинској 
управи и посебне услове за именовање, 
у складу са Законом“. 

Узевши у обзир све речено, а 
примјенивши релевантне законске и 
подзаконске 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 
пријема Рјешења. 
 

Број: 01/1-052-9-11/16 

Ново Горажде, 15.12.2016. 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) и члана 
37. став 1. алинеја 19. Статута општине 
Ново Горажде („Службени гласник 
општине Ново Горажде“, број: 4/15), 
Скупштина општине Ново Горажде, на 
конститутивној сједници, одржаној дана 
15.12.2016. године  д о н о с и : 
 

 

Р Ј Е Ш Е Њ Е 

о разрјешењу чланова Комисије за 
прописе 

 

1. Жарко Ковачевић, Томислав 
Чарапић, Фуад Машић, Бране 
Суботић и Ненад Врећо разрјешују 
се дужности чланова Комисије за 
прописе. 
2.Ово Рјешење ступа на снагу даном 
доношења. 

 

 

 

 

 

 

Образложење 

 

Са конституисањем Скупштине 
општине Ново Горажде у сазиву 2016.-
2020. година, потребно је приступити 
разрјешењу чланова сталних и 
повремених радних тијела Скупштине 
општине Ново Горажде који су своју 
дужност обављали у претходном 
скупштинском сазиву. 
Чланом 39. Закона о локалној 
самоуправи и чланом 37. став 1. алинеја 
19.  Статута општине Ново Горажде, 
прописана је надлежност Скупштине 
општине приликом именовања и 
разрјешења чланова сталних и 
повремених радних тијела. 
Узевши у обзир све речено, а 
примјенивши релевантне законске и  
 

 

подзаконске 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 
пријема Рјешења. 
 

Број: 01/1-052-9-12/16 

Ново Горажде, 15.12.2016. године  
           ПРЕДСЈЕДНИК   

      Ибрахим Дрљевић,  с.р 

 

На основу члана 39. Закона о локалној 
самоуправи („Службени гласник 
Републике Српске“, број: 97/16) и члана 
37. став 1. алинеја 19. Статута општине 
Ново Горажде („Службени гласник 
општине Ново Горажде“, број: 4/15), а 
након приједлога Комисије за избор и 
именовање Скупштина општине Ново 
Горажде, на конститутивној сједници, 
одржаној дана 15.12.2016. године  д о н 
о с и : 
 

Р Ј Е Ш Е Њ Е 

о именовању чланова Комисије за 
прописе 

1.У Комисију за прописе Скупштине 
општине Ново Горажде именују се: 

6) Фуад Машић, предсједник, 
7) Небојша Јанковић, замјеник 

предсједника, 
8) Момир Керановић, члан, 
9) Желимир Стојановић, члан и 

10) Радослав Ђурђевић, члан. 
2.Права и дужности чланова 
Комисије за прописе Скупштине 
општине Ново Горажде прописани 
су Пословником Скупштине 
општине Ново Горажде. 
3. Ово Рјешење ступа на снагу 

даном доношења. 
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Образложење 

Сагласно одредбама члана 29. 
Пословника Скупштине општине Ново 
Горажде предвиђено је да се за 
разматрање питања из надлежности 
Скупштине општине, предлагања и 
разматрања аката, као и за проучавање и 
разматрање других питања, образују 
комисије, одбори и савјети, као стална и 
повремена радна тијела Скупштине 
општине. Чланом 38. истог Пословника, 
предвиђено је постојање Комисије за 
прописе као сталног радног тијела 
Скупштине општине, док су чланом 40. 
прописане надлежности овог радног 
тијела.  
Како је престао мандат сазиву 
Скупштине општине Ново Горажде за 

период од 2012. до 2016. године, то је 
требало приступити именовању нових 
чланова овог радног тијела на првој, 
конститутивној сједници новог 
скупштинског сазива.  
Чланом 39. Закона о локалној 
самоуправи и чланом 37. став 1. алинеја 
19.  Статута општине Ново Горажде, 
прописана је надлежност Скупштине 
општине приликом именовања чланова 
сталних и повремених радних тијела. 
Узевши у обзир све речено, а 
примјенивши релевантне законске и 
подзаконске 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 
пријема Рјешења. 
Број: 01/1-052-9-13/16 

Ново Горажде, 15.12.2016. године  
           ПРЕДСЈЕДНИК   

      Ибрахим Дрљевић,  с.р 

 

На основу члана 39. Закона о локалној 
самоуправи („Службени гласник 
Републике Српске“, број: 97/16) и члана  

 

37. став 1. алинеја 19. Статута општине 
Ново Горажде („Службени гласник 
општине Ново Горажде“, број: 4/15), 
Скупштина општине Ново Горажде, на 
конститутивној сједници, одржаној дана 
15.12.2016. године  д о н о с и : 
 

Р Ј Е Ш Е Њ Е 

о разрјешењу чланова Комисије за 
буџет и финансије 

1.Бране Суботић, Бојана Делић, 
Марко Крунић, Ненад Врећо и 
Касим Сијерчић разрјешују се 
дужности чланова Комисије за буџет 
и финансије. 
2.Ово Рјешење ступа на снагу даном 
доношења. 

 

Образложење 

Са конституисањем Скупштине 
општине Ново Горажде у сазиву 2016.-
2020. година, потребно је приступити 
разрјешењу чланова сталних и 
повремених радних тијела Скупштине 
општине Ново Горажде који су своју 
дужност обављали у претходном 
скупштинском сазиву. 
Чланом 39. Закона о локалној 
самоуправи и чланом 37. став 1. алинеја 
19.  Статута општине Ново Горажде, 
прописана је надлежност Скупштине 
општине приликом именовања и 
разрјешења чланова сталних и 
повремених радних тијела. 
Узевши у обзир све речено, а 
примјенивши релевантне законске и 
подзаконске 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 
пријема Рјешења. 
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Број: 01/1-052-9-14/16 

Ново Горажде, 15.12.2016. године  
           ПРЕДСЈЕДНИК   

      Ибрахим Дрљевић,  с.р 

 

На основу члана 39. Закона о локалној 
самоуправи („Службени гласник 
Републике Српске“, број: 97/16) и члана 
37. став 1. алинеја 19. Статута општине 
Ново Горажде („Службени гласник 
општине Ново Горажде“, број: 4/15), а 
након приједлога Комисије за избор и 
именовање Скупштина општине Ново 
Горажде, на конститутивној  сједници, 
одржаној дана 15.12.2016. године  д о н 
о с и : 
 

Р Ј Е Ш Е Њ Е 

о именовању чланова Комисије за 

буџет и финансије 

1. У Комисију за буџет и финансије 
Скупштине општине Ново 
Горажде именују се: 
1) Нрбојша Јанковић, 

предсједник, 
2) Желимир Стојановић, 

замјеник предсједника, 
3) Фуад Машић, члан, 
4) Ивана Дачевић, члан и 

5) Радослав Ђурђевић, члан. 
2. Права и дужности чланова 

Комисије за буџет и финансије 
Скупштине општине Ново 
Горажде прописани су 
Пословником Скупштине 
општине Ново Горажде. 

3. Ово Рјешење ступа на снагу 
даном доношења. 

 

Образложење 

Сагласно одредбама члана 29. 
Пословника Скупштине општине Ново 
Горажде предвиђено је да се за 
разматрање питања из надлежности 
Скупштине општине, предлагања и 
разматрања аката, као и за проучавање и 
разматрање других питања, образују 
комисије, одбори и савјети, као стална и  

 

повремена радна тијела Скупштине 
општине. Чланом 38. истог Пословника, 
предвиђено је постојање Комисије за 
буџет и финансије као сталног радног 
тијела Скупштине општине, док су 
чланом 48. прописане надлежности овог 
радног тијела.  
Како је престао мандат сазиву 
Скупштине општине Ново Горажде за 
период од 2012. до 2016. године, то је 
требало приступити именовању нових 
чланова овог радног тијела на првој, 
конститутивној сједници новог 
скупштинског сазива.  
Чланом 39. Закона о локалној 
самоуправи и чланом 37. став 1. алинеја 
19.  Статута општине Ново Горажде, 
прописана је надлежност Скупштине 
општине приликом именовања чланова 
сталних и повремених радних тијела. 
Узевши у обзир све речено, а 
примјенивши релевантне законске и 
подзаконске 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 
пријема Рјешења. 
 

Број: 01/1-052-9-15/16 

Ново Горажде, 15.12.2016. године  
           ПРЕДСЈЕДНИК   

      Ибрахим Дрљевић,  с.р 

 

На основу члана 39. Закона о локалној 
самоуправи („Службени гласник 
Републике Српске“, број: 97/16) и члана 
37. став 1. алинеја 19. Статута општине 
Ново Горажде („Службени гласник 
општине Ново Горажде“, број: 4/15), 
Скупштина општине Ново Горажде, на 
конститутивној сједници, одржаној дана 
15.12.2016. године  д о н о с и : 
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Р Ј Е Ш Е Њ Е 

о разрјешењу чланова Мандатно 
имунитетске комисије 

1.Борис Гавриловић, Бојана Делић и 
Ибрахим Дрљевић разрјешују се 
дужности чланова Мандатно-

имунитетске комисије. 
2.Ово Рјешење ступа на снагу даном 
доношења. 

 

Образложење 

Са конституисањем Скупштине 
општине Ново Горажде у сазиву 2016.-
2020. година, потребно је приступити 
разрјешењу чланова сталних и 
повремених радних тијела Скупштине 
општине Ново Горажде који су своју 
дужност обављали у претходном 
скупштинском сазиву. 
Чланом 39. Закона о локалној 
самоуправи и чланом 37. став 1. алинеја 
19.  Статута општине Ново Горажде, 
прописана је надлежност Скупштине 
општине приликом именовања и 
разрјешења чланова сталних и 
повремених радних тијела. 
Узевши у обзир све речено, а 
примјенивши релевантне законске и 
подзаконске 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 
пријема Рјешења. 
 

Број: 01/1-052-9-17/16 

Ново Горажде, 15.12.2016. године  
           ПРЕДСЈЕДНИК   

      Ибрахим Дрљевић,  с.р 

 

На основу члана 39. Закона о локалној 
самоуправи („Службени гласник 
Републике Српске“, број: 97/16) и члана 
37. став 1. алинеја 19. Статута општине 
Ново Горажде („Службени гласник  

 

општине Ново Горажде“, број: 4/15), 

Скупштина општине Ново Горажде, на 
конститутивној сједници, одржаној дана 
15.12.2016. године  д о н о с и : 
 

Р Ј Е Ш Е Њ Е 

о разрјешењу чланова Комисије за 
питање младих 

1.Борис Гавриловић, Асим Канлић и 
Слађана Ласица разрјешују се 
дужности чланова Комисије за 
питања младих. 
2.Ово Рјешење ступа на снагу даном 
доношења. 

 

Образложење 

Са конституисањем Скупштине 
општине Ново Горажде у сазиву 2016.-
2020. година, потребно је приступити 
разрјешењу чланова сталних и 
повремених радних тијела Скупштине 
општине Ново Горажде који су своју 
дужност обављали у претходном 
скупштинском сазиву. 
Чланом 39. Закона о локалној 
самоуправи и чланом 37. став 1. алинеја 
19.  Статута општине Ново Горажде, 
прописана је надлежност Скупштине 
општине приликом именовања и 
разрјешења чланова сталних и 
повремених радних тијела. 
Узевши у обзир све речено, а 
примјенивши релевантне законске и 
подзаконске 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 
пријема Рјешења. 
 

Број: 01/1-052-9-18/16 

Ново Горажде, 15.12.2016. 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) и члана 
37. став 1. алинеја 19. Статута општине 
Ново Горажде („Службени гласник 
општине Ново Горажде“, број: 4/15), 
Скупштина општине Ново Горажде, на 
конститутивној сједници, одржаној дана 
15.12.2016. године  д о н о с и : 
 

Р Ј Е Ш Е Њ Е 

о разрјешењу чланова Комисије за 
заштиту околине, културног и 

природног наслијеђа 

1.Драгиша Беговић, Абид Маслан, 
Милка Мићевић, Сања Шекарић и 
Борис Гавриловић разрјешују се 
дужности чланова Комисије за 
заштиту околине, културног и 
историјског наслијеђа. 
2.Ово Рјешење ступа на снагу даном 
доношења. 

 

Образложење 

Са конституисањем Скупштине 
општине Ново Горажде у сазиву 2016.-

2020. година, потребно је приступити 
разрјешењу чланова сталних и 
повремених радних тијела Скупштине 
општине Ново Горажде који су своју 
дужност обављали у претходном 
скупштинском сазиву. 
Чланом 39. Закона о локалној 
самоуправи и чланом 37. став 1. алинеја 
19.  Статута општине Ново Горажде, 
прописана је надлежност Скупштине 
општине приликом именовања и 
разрјешења чланова сталних и 
повремених радних тијела. 
Узевши у обзир све речено, а 
примјенивши релевантне законске и 
подзаконске 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 
пријема Рјешења. 
 

Број: 01/1-052-9-19/16 

Ново Горажде, 15.12.2016. године  
           ПРЕДСЈЕДНИК   

      Ибрахим Дрљевић,  с.р 

 

На основу члана 39. Закона о локалној 
самоуправи („Службени гласник 
Републике Српске“, број: 97/16) и члана 
37. став 1. алинеја 19. Статута општине 
Ново Горажде („Службени гласник 
општине Ново Горажде“, број: 4/15), 
Скупштина општине Ново Горажде, на 
конститутивној сједници, одржаној дана 
15.12.2016. године  д о н о с и : 
 

Р Ј Е Ш Е Њ Е 

о разрјешењу чланова Одбора за 
заштиту људских права, вјерска 

питања и представке 

1.Драгиша Беговић, Слободан 
Ракановић, Ненад Врећо, Асим 
Канлић и Жарко Ковачевић 
разрјешују се дужности чланова 
Одбора за заштиту људских права, 
вјерска питања и представке. 
2.Ово Рјешење ступа на снагу даном 
доношења. 

 

Образложење 

Са конституисањем Скупштине 
општине Ново Горажде у сазиву 2012.-
2016. година, потребно је приступити 
разрјешењу чланова сталних и 
повремених радних тијела Скупштине 
општине Ново Горажде који су своју 
дужност обављали у претходном 
скупштинском сазиву. 
Чланом 39. Закона о локалној 
самоуправи и чланом 37. став 1. алинеја 
19.  Статута општине Ново Горажде, 
прописана је надлежност Скупштине 
општине приликом именовања и 
разрјешења чланова сталних и 
повремених радних тијела. 
Узевши у обзир све речено, а 
примјенивши релевантне законске и  
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подзаконске 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 
пријема Рјешења. 
 

Број: 01/1-052-9-20/16 

Ново Горажде, 15.12.2016. године  
           ПРЕДСЈЕДНИК   

      Ибрахим Дрљевић,  с.р 

 

На основу члана 39. Закона о локалној 
самоуправи („Службени гласник 
Републике Српске“, број: 97/16) и члана 
37. став 1. алинеја 19. Статута општине 
Ново Горажде („Службени гласник 
општине Ново Горажде“, број: 4/15), 
Скупштина општине Ново Горажде, на 
конститутивној сједници, одржаној дана 
15.12.2016. године  д о н о с и : 
 

Р Ј Е Ш Е Њ Е 

о разрјешењу чланова Одбора за 
сарадњу са општинама и градовима 

1.Бојана Делић, Сабрија Тутић, 
Слободан Ракановић, Ибрахим 
Дрљевић и Борис Гавриловић 
разрјешују се дужности чланова 
Одбора за сарадњу са општинама и 
градовима. 
2.Ово Рјешење ступа на снагу даном 
доношења. 

 

Образложење 

Са конституисањем Скупштине 
општине Ново Горажде у сазиву 2016.-
2020. година, потребно је приступити 
разрјешењу чланова сталних и 
повремених радних тијела Скупштине 
општине Ново Горажде који су своју 
дужност обављали у претходном 
скупштинском сазиву. 
Чланом 39. Закона о локалној 
самоуправи и чланом 37. став 1. алинеја  

 

19.  Статута општине Ново Горажде, 
прописана је надлежност Скупштине 
општине приликом именовања и 
разрјешења чланова сталних и 
повремених радних тијела. 
Узевши у обзир све речено, а 
примјенивши релевантне законске и 
подзаконске 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 
пријема Рјешења. 
 

Број: 01/1-052-9-21/16 

Ново Горажде, 15.12.2016. године  
           ПРЕДСЈЕДНИК   

      Ибрахим Дрљевић,  с.р 

 

На основу члана 39. Закона о локалној 
самоуправи („Службени гласник 
Републике Српске“, број: 97/16) и члана 
37. став 1. алинеја 19. Статута општине 
Ново Горажде („Службени гласник 
општине Ново Горажде“, број: 4/15), 
Скупштина општине Ново Горажде, на 
конститутивној сједници, одржаној дана 
15.12.2016. године  д о н о с и : 
 

Р Ј Е Ш Е Њ Е 

о разрјешењу чланова Одбора за 
равноправност полова 

1.Бојана Делић, Елведина Машић и 
Коса Ракановић разрјешују се 
дужности чланова Одбора за 
равноправност полова . 
2.Ово Рјешење ступа на снагу даном 
доношења. 

 

Образложење 

Са конституисањем Скупштине 
општине Ново Горажде у сазиву 2016.-
2020. година, потребно је приступити 
разрјешењу чланова сталних и 
повремених радних тијела Скупштине  



16.12.2016.   СЛУЖБЕНИ ГЛАСНИК ОПШТИНЕ НОВО ГОРАЖДЕ бр. 15    страна 15
 

општине Ново Горажде који су своју 
дужност обављали у претходном 
скупштинском сазиву. 
Чланом 39. Закона о локалној 
самоуправи и чланом 37. став 1. алинеја 
19.  Статута општине Ново Горажде, 
прописана је надлежност Скупштине 
општине приликом именовања и 
разрјешења чланова сталних и 
повремених радних тијела. 
Узевши у обзир све речено, а 
примјенивши релевантне законске и 
подзаконске 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 
пријема Рјешења. 
 

Број: 01/1-052-9-22/16 

Ново Горажде, 15.12.2016. године  
           ПРЕДСЈЕДНИК   

      Ибрахим Дрљевић,  с.р 

 

На основу члана 39. Закона о локалној 
самоуправи („Службени гласник 
Републике Српске“, број: 97/16) и члана 
37. став 1. алинеја 19. Статута општине 
Ново Горажде („Службени гласник 
општине Ново Горажде“, број: 4/15), 
Скупштина општине Ново Горажде, на 
конститутивној сједници, одржаној дана 
15.12.2016. године  д о н о с и : 
 

Р Ј Е Ш Е Њ Е 

о разрјешењу чланова Савјета за 
културу и спорт 

1.Бране Суботић, Милорад 
Нешковић, Сања Шекарић, Емрах 
Дучић и Славиша Вељовић 
разрјешују се дужности чланова 
Савјета за културу и спорт. 
2.Ово Рјешење ступа на снагу даном 
доношења. 

 

 

Образложење 

Са конституисањем Скупштине 
општине Ново Горажде у сазиву 2016.-
2020. година, потребно је приступити 
разрјешењу чланова сталних и 
повремених радних тијела Скупштине 
општине Ново Горажде који су своју 
дужност обављали у претходном 
скупштинском сазиву. 
Чланом 39. Закона о локалној 
самоуправи и чланом 37. став 1. алинеја 
19.  Статута општине Ново Горажде, 
прописана је надлежност Скупштине 
општине приликом именовања и 
разрјешења чланова сталних и 
повремених радних тијела. 
Узевши у обзир све речено, а 
примјенивши релевантне законске и 
подзаконске 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 
пријема Рјешења. 
 

Број: 01/1-052-9-23/16 

Ново Горажде, 15.12.2016. године  
           ПРЕДСЈЕДНИК   

      Ибрахим Дрљевић,  с.р 

 

На основу члана 39. Закона о локалној 
самоуправи („Службени гласник 
Републике Српске“, број: 97/16) и члана 
37. став 1. алинеја 19. Статута општине 
Ново Горажде („Службени гласник 
општине Ново Горажде“, број: 4/15), 
Скупштина општине Ново Горажде, на 
конститутивној сједници, одржаној дана 
15.12.2016. године  д о н о с и : 
 

Р Ј Е Ш Е Њ Е 

о разрјешењу чланова Етичког 
одбора 

1.Жарко Ковачевић, Сања Тешевић, 
Лидија Крезовић, Едина Рамовић и  
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Бојана Делић разрјешују се 
дужности чланова Етичког одбора. 
2.Ово Рјешење ступа на снагу даном 
доношења. 

 

Образложење 

Са конституисањем Скупштине 
општине Ново Горажде у сазиву 2012.-
2016. година, потребно је приступити 
разрјешењу чланова сталних и 
повремених радних тијела Скупштине 
општине Ново Горажде који су своју 

дужност обављали у претходном 
скупштинском сазиву. 
Чланом 39. Закона о локалној 
самоуправи и чланом 37. став 1. алинеја 
19.  Статута општине Ново Горажде, 
прописана је надлежност Скупштине 
општине приликом именовања и 
разрјешења чланова сталних и 
повремених радних тијела. 
Узевши у обзир све речено, а 
примјенивши релевантне законске и 
подзаконске 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 
пријема Рјешења. 
 

Број: 01/1-052-9-24/16 

Ново Горажде, 15.12.2016. године  
           ПРЕДСЈЕДНИК   

      Ибрахим Дрљевић,  с.р 

 

На основу члана 39. Закона о локалној 
самоуправи („Службени гласник 
Републике Српске“, број: 97/16) и члана 
37. став 1. алинеја 19. Статута општине 
Ново Горажде („Службени гласник 
општине Ново Горажде“, број: 4/15), 
Скупштина општине Ново Горажде, на 
конститутивној сједници, одржаној дана 
15.12.2016. године  д о н о с и : 
 

 

Р Ј Е Ш Е Њ Е 

о разрјешењу чланова Комисије за 
награде и признања 

1.Ненад Врећо, Арсеније Мирковић 
и Фахро Ћосовић разрјешују се 
дужности чланова Комисије за 
награде и признања. 
2.Ово Рјешење ступа на снагу даном 
доношења. 

 

Образложење 

Са конституисањем Скупштине 
општине Ново Горажде у сазиву 2012.-
2016. година, потребно је приступити 
разрјешењу чланова сталних и 
повремених радних тијела Скупштине 
општине Ново Горажде који су своју 
дужност обављали у претходном 
скупштинском сазиву. 
Чланом 39. Закона о локалној 
самоуправи и чланом 37. став 1. алинеја 
19.  Статута општине Ново Горажде, 
прописана је надлежност Скупштине 
општине приликом именовања и 
разрјешења чланова сталних и 
повремених радних тијела. 
Узевши у обзир све речено, а 
примјенивши релевантне законске и 
подзаконске 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 
пријема Рјешења. 
 

Број: 01/1-052-9-25/16 

Ново Горажде, 15.12.2016. 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  
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Горажде“, број: 4/15), а у вези са чланом 
53. став (2) и 79. став (3) Закона о 
службеницима и намјештеницима у 
органима јединице локалне самоуправе 
(„Службени гласник Републике 
Српске“, број: 97/16), Скупштина 
општине Ново Горажде на 
конститутивној сједници одржаној дана 
15.12.2016. године,  доноси : 
 

Р Ј Е Ш Е Њ Е 

о разрјешењу и именовању лица у 
Листи стручњака из које се именују 

чланови комисија за спровођење 
јавних конкурса у општини Ново 

Горажде 

 

1. Бојана Делић, Жарко Ковачевић, 
Хамид Зирак, Бране Суботић, 
Драгиша Беговић, Ненад Врећо, 
Хасиб Доловчић и Слободан 
Ракановић разрјешују се 
дужности чланова Листе 
стручњака из које се именују 
чланови комисија за спровођење 
јавних конкурса у општини Ново 
Горажде. 

2. Ово Рјешење ступа на снагу 
даном доношења. 

 

Образложење 

Разријешени чланови Листе стручњака 
из које се именују чланови комисија за 
спровођење јавних конкурса у општини 
Ново Горажде су своју дужност 
обављали у мандатном периоду СО 
Ново Горажде 2012-2016 година. 
Након конституисања Скупштине 
општине Ново Горажде у мандатном 
сазиву 2016-2020 година, потребно је 
приступити именовању нових лица у 
ову Листу. 
Чланом 39. Закона о локалној 
самоуправи и чланом 37. Статута 
општине Ново Горажде, прописане су 
надлежности скупштине општине Ново 
Горажде, док је чланом 53. и 79. Закона 
о службеницима и намјештеницима у 

органима јединице локалне самоуправе 
прописан начин утврђивања Листе 
стручњака из које се именују чланови 
комисија за спровођење конкурсних 
процедура приликом запошљавања у 
општини Ново Горажде. 
Узевши у обзир све речено, а 
примјенивши релевантне законске и 
подзаконске 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 
пријема Рјешења. 
 

Број: 01/1-052-9-26/16 

Ново Горажде, 15.12.2016. године  
           ПРЕДСЈЕДНИК   

      Ибрахим Дрљевић,  с.р 

 

На основу члана 2. Пословника 
Скупштине општине Ново Горажде 
(„Службени гласник општине Ново 
Горажде“, број: 6/05), а након 
разматрања достављених приједлога 
Комисије за избор и именовање у 
погледу кандидата за састав радних 
тијела СО-е Ново Горажде,  Скупштина 
општине Ново Горажде, на 
конститутивној сједници, одржаној дана 
15.12.2016. године, донијела је 

 

 

 

З А К Љ У Ч А К 

 

 

1.Именовање чланова Мандатно-

имунитетске комисије, Комисије за 
заштиту околине и културног и 
природног наслеђа, Комисије за питање 
младих, Одбора за људска права, 
Одбора за сарадњу са општинама и 
градовима, Савјета за културу и спорт, 
Одбора за равноправност полова, 
Етичког одбора, Комисије за награде и  
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признања, те утврђивање Листе 
стручњака из које се именују чланови 
комисија за спровођење јавних конкурса 
у општини Ново Горажде извршиће се 
на првој редовној сједници СО-е Ново 
Горажде.  
2. Разматрање Приједлога одлуке о 
расписивању јавног конкурса за избор и 
именовање секретара СО-е Ново 
Горажде обавиће се на првој редовној 
сједници СО-е Ново Горажде. 
3. Материјали за тачке дневног реда 
прве редовне сједнице СО-е Ново 
Горажде који се односе на питања из 
тачке 1. и 2. овог закључка неће се 
достављати одборницима уз позив за 
прву редовну сједницу из разлога што 
су исти достављени уз позив за 
конститутивну сједницу.  
2. Овај Закључак ступа на снагу даном 
доношења а биће  објављен у 
„Службеном гласнику општине Ново 
Горажде“. 

Број: 01/1-052-9-16/16 

Ново Горажде, 15.12.2016. године  
           ПРЕДСЈЕДНИК   
      Ибрахим Дрљевић,  с.р 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

САДРЖАЈ
Скупштина   
 

1. Рјешење о разрјешењу дужности чланова Комисије за ибор и именовање из претходног 
мандатног периода стр 1 

2. Рјешење о избору чланова Комисије за ибор и именовање стр 1-2, 

3. Рјешење о разрјешењу дужности Предсједника СО из претходног мандатног периода стр 2-3, 

4. Рјешење о избору Предсједника Скупштине општине Ново Горажде стр. 3-4, 

5. Рјешење о разрјешењу дужности Потпредсједника СО из претходног мандатног периода стр. 4, 
6. Рјешење о избору Потпредсједника Скупштине општине Ново Горажде стр. 4-5, 

7. Рјешење о разрјешењу дужности Замјеника начелника општине Ново Горажде из претходног 
мандатног периода стр. 5-6, 

8. Рјешење о избору замјеника начелника  општине Ново Горажде стр. 6-7, 

9. Рјешење о разрјешењу дужности секретара СО из претходног мандатног периода стр. 7, 
10. Рјешење о именовању вршиоца дужности Секретара СО стр. 7-8, 

11. Рјешење о разрјешењу дужности чланова Комисије за прописе из претходног мандатног периода 
стр. 9, 

12. Рјешење о избору чланова Комисије за прописе стр. 9-10, 

13. Рјешење о разрјешењу дужности чланова Комисије за буџет и финансије из претходног 
мандатног периода стр. 10-11 

14. Рјешење о избору чланова Комисије за буџет и финансије стр. 11 

15. Рјешење о разрјешењу дужности чланова Мандатно имунитетске комисије из претходног 
мандатног периода стр. 11-12, 

16. Рјешење о разрјешењу дужности чланова Комисије за питање младих из претходног мандатног 
периода стр. 12, 

17. Рјешење о разрјешењу дужности чланова Комисије за заштиту околине, културног и природног 
наслијеђа из претходног мандатног периода стр. 13 

18. Рјешење о разрјешењу дужности чланова Одбора за људска права, вјерска питања и представке 
из претходног мандатног периода стр. 13-14 

19. Рјешење о разрјешењу дужности чланова Одбора за сарадњу са општинама и градовима из 
претходног мандатног периода стр.  14 

20. Рјешење о разрјешењу дужности чланова Одбора за равноправност полова из претходног 
мандатног периода стр.14-15  

21. Рјешење о разрјешењу дужности чланова Савјета за културу и спорт из претходног мандатног 
периода стр. 15, 

22. Рјешење о разрјешењу дужности чланова Етичког одбора из претходног мандатног периода стр. 
15-16, 

23. Рјешење о разрјешењу дужности чланова Комисије за награде и признања из претходног 
мандатног периода стр. 16, 

24. Рјешење о разрјешењу дужности лица која су именована у Листу стручњака из које ће се 
именовати чланови комисија за спровођење јавних конкурса у општини Ново Горажде стр. 16-17 

25. Закључак стр. 17-18 

  

 

 

 

            

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 


