
СЛУЖБЕНИ ГЛАСНИК 
ОПШТИНЕ НОВО ГОРАЖДЕ 

 
Година XII – број 15 Понедељак, 13.11.2017. године 

 

Начелник  

 

 

На основу члана 59. и 82. став (3) 

Закона о локалној самоуправи 

(„Службени гласник Републике 

Српске“, број: 97/16), а у вези са чланом 

3. и 17. Закона о рачуноводству и 

ревизији Републике Српске („Службени 

гласник Републике Српске“, број: 

94/15), начелник општине Ново 

Горажде  д о н о с и : 

 

О Д Л У К У 

о вршењу редовног годишњег пописа 

имовине и обавеза и усклађивања 

књиговодственог са стварним стањем 

у општини Ново Горажде, са стањем 

на дан 31.12.2017. године  

 

I 

У општини Ново Горажде извршиће се 

редовни годишњи попис имовине и 

обавеза, као и туђе имовине, и 

ускладити књиговодствено стање са 

стварним стањем које се утврди 

пописом, на дан 31.12.2017. године.  

 

II 

Попис ће се извршити у периоду од 

20.11.2017. године, до 30.01.2017. 

године. 

 

III 

За извршење Пописа из ове Одлуке, 

образоваће се се следеће комисије: 

- Централна пописна комисија, 

- Комисија за попис основних 

средстава, непокретности, 

станова, земљишта, шума, 

локалних и некатегорисаних 

путева и ситног инвентара, 

- Комисија за попис обавеза и 

потраживања, еквивалената 

готовине и жиро рачуна. 

 

IV 

(1) Комисије из члана III ове Одлуке 

именоваће начелник општине Ново 

Горажде посебним рјешењем, из реда 

службеника Општинске управе општине 

Ново Горажде, а истим рјешењем ће 

бити одређени задаци и обавезе чланова 

комисија, рокови за извршење пописа и 

рокови за достављање извјештаја о 

попису централној пописној комисији. 

(2) Ова Одлука ће се доставити свим 

члановима Комисија из члана III ове 

Одлуке, након што исти буду 

именовани. 

 

V 

Ова Одлука ступа на снагу наредног 

дана од дана њеног објављивања у 

„Службеном гласнику општине Ново 

Горажде“,  а објавиће се и на огласној 

табли општине Ново Горажде. 

 

Број: 02/1-403-3/17 

Ново Горажде, 03.11.2017. године  

        НАЧЕЛНИК    

   Мила Петковић,  с.р 

 

На основу члана 14. став 1., члана 18. 

став 1. , члана 87. став 2.  и члана 88. 

Закона о јавним набавкама Босне и 

Херцеговине („Службени гласник БиХ“, 

број: 39/14), Начелник општине Ново 

Горажде д о н о с и : 
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П О С Е Б Н У  О Д Л У К У 

о покретању поступка јавне набавке 

услуга у поступку конкурентског 

захтјева за доставу понуда за израду 

Шумско-привредне основе за шуме у 

приватној својини на подручју 

општине Ново Горажде 

  

 

I 

Покреће се поступак јавне набавке 

услуга: Израда Шумско-привредне 

основе за шуме у приватној својини на 

подручју општине Ново Горажде. 

 

II 

Јавна набавка ће се спровести путем 

конкурентског захтјева за доставу 

понуда. 

 

III 

Законски оквир за спровођење поступка 

јавне набавке садржан је у члану 88. 

Закона о јавним набавкама – 

Конкурентски захтјев. 

 

IV 

Процијењена укупна вриједност услуге 

из члана I ове Одлуке износи 

16.168,80КМ.  
 

V 

Средства из члана IV ове Одлуке 

обезбиједиће се из средстава  Буџета 

општине Ново Горажде за 2018-у 

годину. 

 

VI 

На основу ове Одлуке: 

- Секретар комисије  ће упутити 

конкурентски захтјев за доставу 

понуда на три понуђача, а 

критериј за додјелу уговора је 

„најнижа цијена“. 

 

VII 

 

 

Начелник општине ће посебним 

рјешењем именовати комисију за 

одабир најповољнијег понуђача. 

VIII 

Саставни дио ове Одлуке чини Захтјев 

за одобрење јавне набавке, број: 02/4-

404-8/2017. од 03.11.2017.године.  

 

IX 

Ова Одлука ступа на снагу даном 

доношења, а биће објављена у 

„Службеном гласнику општине Ново 

Горажде“, 

 

 

Број: 02/1-404-8-1/17 

Ново Горажде, 06.11.2017. године  

        НАЧЕЛНИК    

   Мила Петковић,  с.р 
 

На основу члана 13. став 1. Закона о 

јавним набавкама Босне и Херцеговине 

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

члана 3. Правилника о успостављању и 

раду Комисије за јавне набавке 

(„Службени гласник БиХ“, број:103/14), 

члана 72. став 3. Закона о локалној 

самоуправи („Службени гласник РС“, 

број:101/04; 42/05; 118/05 и 98/13) и 

члана  VII Посебне одлуке о покретању 

поступка  јавне набавке услуга у 

поступку конкурентског захтјева за 

доставу понуда број: 02/1-404-8-1/17 од 

дана 06.11.2017.године,   Начелник 

општине Ново Горажде д о н о с и: 

 

Р Ј Е Ш Е Њ Е 

о именовању Комисије за одабир 

најповољнијег понуђача у поступку 

јавне набавке услуга у поступку 

Конкурентског захтјева за 

достављање понуда 

 

I 

    Именује се Комисија за јавне набавке, 

у поступку  Конкурентског захтјева  за 

достављање понуда ( у даљем тексту: 

Комисија), у саставу: 
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1. Светлана Вукашиновић, 

предсједник, 

- Томислав Чарапић, замјеник 

предсједника 

2. Сузана Мирковић, члан, 

- Владимир Митровић, замјеник 

члана, 

3. Душанка Дракула, члан, 

- Кадира Шогољ, замјеник члана. 

 

II 

(1) За секретара Комисије из тачке I 

овог Рјешења, без права гласа, 

именује се Горан Петровић, 

Секретар Скупштине општине 

Ново Горажде. 

(2) Дужности секретара Комисије су 

благовремено упознавање 

чланова Комисије са законским и 

подзаконским прописима који 

регулишу област јавних набавки 

и пружање стручне помоћи по 

питању примјене истих, те 

израда и правно-техничка обрада 

аката које Комисија доноси у 

свом раду. 

(3) Чланови комисије ће, између 

својих замјенских чланова, 

одредити лице чија је дужност 

израда записника са састанака и 

извјештаја о свом раду. 

 

III 

Задатак Комисије из тачке I овог 

Рјешења је да у поступку 

Конкурентског захтјева за достављање 

понуда , за услуге израде Шумско-

привредне основе за шуме у приватној 

својини на подручју општине Ново 

Горажде: 

- отвори пристигле понуде ( датум 

отварања понуда: 27.11.2017. 

године у 12,00 часова), 

- изврши анализу понуда и након 

окончања поступка достави 

Начелнику општине препоруку о 

додјели уговора најповољнијем 

понуђачу/понуђачима, с  

 

извјештајем о раду и разлозима 

издавања такве препоруке и 

записницима са својих састанака. 

 

IV 

Ово Рјешење ступа на снагу даном 

доношења, а објавиће се у „ Службеном 

гласнику општине Ново Горажде“. 

Број: 02/1-404-8-2/17 

Ново Горажде, 06.11.2017. године  

        НАЧЕЛНИК    

   Мила Петковић,  с.р 
 

На основу члана 74. став (2) Закона о 

здравственој заштити („Службени 

гласник Републике Српске“ број: 106/09 

и 44/15), члана 19. став (1) тачка 2) и 

став (3) Закона о систему јавних служби 

(„Службени гласник Републике Српске“ 

број: 68/07, 109/12 и 44/16) и члана 82. 

став (3) Закона о локалној самоуправи 

(„Службени гласник Републике Српске“ 

број: 97/16), начелник општине Ново 

Горажде, доноси  

 

ЗАКЉУЧАК 

о давању сагласности на Одлуку о 

измјенама Статута ЈЗУ „Дом здравља 

Ново Горажде“ Ново Горажде 

 

I 

Даје се сагласност на Одлуку о 

измјенама Статута ЈЗУ „Дом здравља 

Ново Горажде“ Ново Горажде, број: 

01/2-431/17 од 30.10.2017. године. 

 

II 

Овај Закључак ступа на снагу даном 

добијања мишљења Министарства 

социјалне заштите Републике Српске, 

али не прије осмог дана од дана његовог 

објављивања у „Службеном гласнику 

општине Ново Горажде.  

 

Број: 02/1-029-5-1/17 

Ново Горажде, 09.11.2017. године  

        НАЧЕЛНИК    

   Мила Петковић,  с.р 
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На основу члана 59. став (1) тачка 8) 

Закона о локалној самоуправи 

(„Службени гласник Републике 

Српске“, број: 97/16), Начелник 

општине Ново Горажде,  д о н о с и: 

 

 

П Р А В И Л Н И К 

о измјени Правилника о унутрашњој 

организацији и систематизацији 

радних мјеста у општинској управи 

Општине Ново Горажде 

 

I 

Члан 22. Правилника о унутрашњој 

организацији и систематизацији радних 

мјеста у општинској управи Општине 

Ново Горажде (“Службени гласник 

општине Ново Горажде”, број: 2/15, 

7/15, 9/15, 6/16 , 7/16 и 14/16), мијења се 

и гласи: 

 

„Члан 22. 

Самостални стручни сарадник за 

борачко инвалидску заштиту и 

евиденцију о лицима која су 

регулисала војну обавезу 

 

Статус и категорија радног мјеста: 

Службеник пете категорије трећег 

звања. 

 

Опис послова:  

- обавља прецизно одређене 

сложене послове у којима се 

примјењују утврђене методе 

рада, поступци или стручне 

технике, 

- врши послове који се законом 

или другим прописом ставе у 

надлежност општинске управе, а 

односе се на права бораца, 

ратних војних инвалида и 

породица погинулих бораца, 

- израђује извјештаје и 

информације о стању у области 

борачко-инвалидске заштите, 

- издаје увјерења на основу 

службене евиденције, 

- издаје увјерења о дужини учешћа 

у раду у оружаним снагама 

бивше СФРЈ, односно у 

оружаним снагама Републике 

Српске, ради утврђивања 

својства борца и одређивања 

категорије борца, 

- издаје увјерења о служењу војног 

рока, односно о регулисању 

војне обавезе, 

- издаје увјерења о ангажовању и 

времену проведеном на радној 

обавези, у 

јединицама радне обавезе, у 

цивилној заштити и служби 

осматрања и  

обавјештавања, 

- издаје увјерења о регулисању 

војне обавезе, односно учешћу у 

рату у оружаним  

снагама за лица којима амбасада 

или дипломатско-конзуларна 

представништва  

других држава траже податке 

ради одобрења боравка у тим 

земљама, 

- издаје увјерења о служењу војног 

рока и регулисању војне обавезе 

за лица која  

имају двојно државвљанство, 

- издаје увјерења о учешћу у рату 

у оружаним снагама и о 

припадности одређеној  

ратној јединици ВРС, односно 

Министарства унутрашњих 

послова РС, на захтјев 

надлежних правосудних органа, 

у сврху вођења судског поступка 

и утврђивања  

доказа о учешћу појединаца у 

извршењу евентуалних ратних 

или других злочина, 

- издаје увјерења о регулисању 

војне обавезе за лица која су на 

раду у 
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иностранству, стекла услове за 

остваривање права на старосну 

пензију и 

- издаје и друга увјерења и 

чињенице сагласно подацима из 

евиденције, 

- одговара за законито, ажурно и 

благовремено обављање послова 

и задатака, 

- обавља и друге послове које му 

се ставе у задатак, за свој рад 

одговара начелнику  

општине и шефу Одсјека за 

општу управу и истима подноси 

извјештај о свом  раду. 

- Број извршилаца: 1. 

- Услови: Четворогодишњи студиј 

правног смјера или први циклус 

студија са остварених најмање 

240 ECTS бодова или 

еквивалент, најмање годину дана 

радног искуства у траженом 

степену образовања, положен 

стручни испит за рад у органима 

управе.“ 

 

II 

Овај Правилник ступа на снагу осмог 

дана од дана његовог објављивања у 

„Службеном гласнику општине Ново 

Горажде“, а објавиће се и на огласној 

табли општине Ново Горажде. 

 

Број: 02/1-10-3/15 

Ново Горажде, 13.11.2017. године  

        НАЧЕЛНИК    

   Мила Петковић,  с.р 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

САДРЖАЈ 

 

 

Начелник  

 

1. Одлука о вршењу редовног годишњег пописа имовине и обавеза и 

усклађивања књиговодственог са стварним стањем у општини Ново 

Горажде, са стањем на дан 31.12.2017. године стр. 1 

2. Одлука о покретању поступка јавне набавке услуга у поступку 

конкурентског захтјева за доставу понуда за израду Шумско-привредне 

основе за шуме у приватној својини на подручју општине Ново Горажде 

стр. 1-2 

3. Рјешење о именовању Комисије за одабир најповољнијег понуђача у 

поступку јавне набавке услуга у поступку Конкурентског захтјева за 

достављање понуда стра. 2-3 

4. Закључак о давању сагласности на Одлуку о измјенама Статута ЈЗУ „Дом 

здравља Ново Горажде“ Ново Горажде стр. 3 

5. Правилник о измјени Правилника о унутрашњој организацији и 

систематизацији радних мјеста у општинској управи Општине Ново 

Горажде стр. 4 – 5  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

            

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 

 

 

  

 

 

 

 


