
СЛУЖБЕНИ ГЛАСНИК 
ОПШТИНЕ НОВО ГОРАЖДЕ 

 
Година XI – број 16 Петак, 30.12.2016. године 

 

Скупштина

На основу члана 38. став (2). Закона о 
буџетском систему Републике Српске 
(„Службени гласник Републике Српске“, 

број: 121/12, 52/14 и 103/15), члана 39. и 82. 
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), Скупштина општине 
Ново Горажде је на првој редовној 
сједници, одржаној дана30.12.2016. године 
донијела 

О Д Л У К У 

о привременом финансирању 

 

Члан 1. 
Усваја се Одлука о привременом 
финансирању Општине Ново Горажде у 
2017. години. 

Члан 2. 
Привремено финансирање у складу са овом 
Одлуком трајаће од 01. јануара 2017. године 
до усвајања Плана буџета општине Ново 
Горажде за 2017. годину, а најдуже до 30. 
јуна 2017. године. 
 

Члан 3. 
У периоду примјене ове Одлуке, 
коришћење средстава се врши највише до 
висине укупних буџетских прихода 
остварених у истом периоду претходне 
фискалне године, умањених за примљене 
грантове у том периоду. 
 

Члан 4. 
Структура и врста расхода у периоду 
привременог финансирања пропорционално 
морају одговарати структури и врсти 
остварених расхода у истом периоду 
претходне године, осим у мјери у којој 
промјене броја или статуса појединачних 
буџетских корисника чије финансирање се 
врши из Буџета могу да утичу на структуру 
и врсту расхода у периоду привременог 
финансирања. 
 

Члан 5. 
Уколико План буџета општине Ново 
Горажде не буде усвојен до 30. јуна 2017. 

године, средства са трансакционих рачуна 
општине не могу се користити све до 
усвајања Плана буџета. 
 

Члан 6. 
Задужује се Одсјек за финансије 
Општинске управе општине Ново Горажде 
да ову Одлуку достави Министарству 
финансија Републике Српске. 
 

Члан 7. 
Ова Одлука ступа на снагу наредног дана 
од дана њеног објављивања у „Службеном 
гласнику општине Ново Горажде“. 

 

 

Број: 01/1-052-12-4/16 

Ново Горажде, 30.12.2016. године  
    ПРЕДСЈЕДНИК   

   Ибрахим Дрљевић,  с.р 

 
На основу члана 30. став 2. Закона о 

угоститељству („Службени гласник 
Републике Српске“, број 15/10,57/12 и 
67/13), члана 2. став 2. Уредбе о 
критеријумима за одређивање радног 
времена у угоститељским објектима 
(„Службени гласник Републике Српске“, 

број: 44/11), чланова 39. и 82. а у вези са 
чланом 27. Закона о локалној самоуправи 
(„Сл.гласник Републике Српске“,бр. 97/16),  

и чланова 37. и 73.   Статута општине Ново 
Горажде („Службени Гласник општине 
Ново Горажде“, број: 4/15), Скупштина 
општине Ново Горажде на првој редовној 
сједници одржаној дана30.12.2016.  године, 
д о н о с и:  

О Д Л У К У 

о одређивању радног времена 
угоститељских објеката на подручју 

општине Ново Горажде 
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I ОСНОВНЕ ОДРЕДБЕ 

 

Члан 1. 
Овом одлуком одређује се радно 

вријеме угоститељских објеката који 
послују на подручју општине Ново Горажде 
, у и изван угоститељских објеката, надзор 
и казнене одредбе. 

Под радним временом сматра се 
вријеме у којем угоститељски објекти 
морају бити отворени, односно вријеме у 
којим угоститељи могу обављати 
угоститељску дјелатност у току једног 
радног дана. 

Члан 2. 
Угоститељским објектима у смислу 

ове одлуке сматрају се сви угоститељски 
објекти који су регистровани за пружање 
угоститељских услуга у складу са Законом 
о угоститељству ( ,,Службени гласник 
Републике Српске“, број 15/10), 
Правилником о разврставању, минималним 
условима и категоризацији угоститељских 
објеката ( ,,Службени гласник Републике 
Српске“, број: 13/05, 76/05, и 6/09) и Уредбе 
о критеријумима за одређивање радног 
времена у угоститељским објектима ( 
,,Службени галсник Републике Српске“, 

број: 44/11). 
Према врсти угоститељских услуга које се 
пружају у објектима , угоститељски објекти 
разврставају се на :  

 Смјештајни објекти у којима се 
пружају услуге смјештаја, 
исхране и пића, или само услуге 

смјештаја као што су: Хотели и 
подврсте хотела, мотела, 
туристичко насеље, камп, 
пансион, преноћиште, кућа за 
одмор, апартман, собе за 
изнајмљивање и сл.; 

 Кетеринг објекти у којима се 
припрема храна и пиће по 
утврђеним стандардима ради 
услуживања и потрошње на 
другом мјесту 

У зависности од корисника 
угоститељских услуга , 
угоститељски објекти могу бити 
затвореног и отвореног типа. 

 

II РАДНО ВРИЈЕМЕ 
УГОСТИТЕЉСКИХ ОБЈЕКАТА 

 

Члан 3. 
Радно вријеме угоститељских 

објеката прописано овом Одлуком не 
односи се на објекте затвореног типа. Радно 
вријеме истих одређују институције, 
установе и правна лица у оквиру којих 
поменути угоститељски објекти налазе. 
 

Члан 4. 
Радно вријеме угоститељских 

објеката може бити:  
 Прописано радно вријеме, 
 Посебно радно вријеме. 

 

ПРОПИСАНО РАДНО ВРИЈЕМЕ 
УГОСТИТЕЉСКИХ ОБЈЕКАТА 

 

Члан 5. 
Прописано радно вријеме за 

угоститељске објекте на подручју општине 
Ново Горажде утрђено је с обзиром на 
врсту и локацију на следећи начин:  

 Угоститељски објекти за 
смјештај могу радити у 
неограниченом радном времену; 

 Угоститељски објекти могу у  
неограниченом радном времену 
пружати кетеринг услуге; 

 Угоститељски објекти на 
аутобуским станицама и 
бензинским пумпама могу 
радити у неограниченом радном 
времену; 

Радно вријеме угоститељских 
објеката за исхрану и пиће (  ресторани, 
кантине, кафане и мензе) може трајати од 
06-23 часа; 

За угоститељске објекте типа ноћни 
бар, диско бар, дансинг бар и сличне врте 
барова који поред услуге пића пружају 
услуге забаве, радно вријеме може трајати 
од 18 до 02 часа. 

Члан 6. 
Угоститељ одређује радно вријеме 

угоститељског објекта у складу са својим 
пословним интересим, а у границама 
одређеним чланом 5. ове Одлуке. 

У оквиру прописаног радног 
времена, угоститељ одређује распоред, 
почетак и завршетак радног времена тако да 
радно вријеме може бити и краће од 
прописаног, а све у складу са пословним 
интересима и чланом 5. ове Одлуке. 
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Угоститељ је обавезан распоред, 
почетак и завршетак прописаног и посебног 
радног времена видно истакнути на улазу у 
угоститељски објекат. 

Угоститељ је обавезан придржавати 
се истакнутог радног времена из става 3. 
Овог члана. 

Члан 7. 
Рад у угоститељском објекту мора 

бити организован на начин да не ремети 
јавни ред и мири комунални ред у складу са 
посебним прописима. 

Рад у угоститељском објекту у 
пословно – стамбеном објекту колективног 
становања ( стамбена зграда) мора бити 
организован тако да не ремети кућни ред у 
складу са посебним прописима који 
регулишу односе у заједници етажне 
својине. 

Члан 8. 
У љетном периоду радно вријеме 

угоститељских објеката може се продужити 
за 1 час. 

Под љетним периодом сходно 
предходном ставу сматра се период од 1. 
маја до 30. септембра.  

Рад у дужем радном времену 
угоститељских објеката према 
критеријумима из става 1. и 2. овог члана не 
сматра се продуженим радним временом.  
 

Члан 9. 
Угоститељски објекти не морају 

радити у дане вјерских и републичких 
празника.  

За вријеме новогодишњих празника 
угоститељски објекти могу радити у 
неограниченом радном времену. 

Одредбе из става 2. овог члана 
односи се и на угоститељске објекте којима 
је скраћено радно вријеме.  

Угоститељи у складу са тржишним 
условима пословања имају право одредити 
један или више радних дана у недељи као 
нерадне дане. 

Обавјештенење из става 1., 2. и 3. 
Мора бити видно исткнуто на улазу у 
угоститељски објекат. 

 

Члан 10. 
У угоститељским објектима за 

смјештај, у којима се обавља више 
различитих угоститељских дјелатности у   

 

различитим врстама угоститељских 
објеката, примјењује се радно вријеме 
посебно за сваку дјелатност и врсту 
угоститељског објекта регулисаних чланом 
5. ове Одлуке. 

Радно вријеме дијела угоститељског 
објекта на отвореном простору  ( баште или 
терасе) почиње и завршава се у радном 
времену од 07 до 23 часа, а да при томе 
послије 22 часа није дозвољено извођење 
музике уживо као ни емитовање музике 
преко музичких уређаја. 
 

Члан 11. 
Угоститељске услуге које се 

пружају изван угоститељских објекат 
(сајмови, вашари и сл.) могу се пружати у 
оквиру радног времена тих манифестација 
које одређује организатор. 

За вријеме одржавања 
међународних, регионалних, културних, 
спортских манифестација по захтјеву 
организатора, Туристичке организације 
Републике Српске или туристичке 
организације општине, надлежни орган 
општине може одредити дуже радно 
вријеме угоститељских објеката за вријеме 
трајања тих манифестација. 

Радно вријеме угоститеља у 
објектима у којима се обавља нека друга 
дјелатност ( културна, образовна, спортска, 
трговинска и др.) утврђује се у складу са 
радним временом објекта али не дужим од 
радног времена пописаног овом Одлуком. 
 

ПОСЕБНО РАДНО ВРИЈЕМЕ 
УГОСТИТЕЉСКИХ ОБЈЕКАТА 
(ПРОДУЖЕНО ИЛИ СКРАЋЕНО) 
 

Члан 12. 
Посебно радно вријеме је радно 

вријеме које је различито од прописаног 
радног времена и може бити продужено или 
скраћено и одређује се у сваком 
појединачном случају у односу на посебни 
угоститељски објекат и у зависности од 
испуњености услова за продужено или 
скраћено радно вријеме према условима 
прописаним у овом члану и члану 14. ове 
Одлуке.  

Одсјек за привреду и дрштвене 
дјелатности Општине Ново Горажде може 
на појединачан захтјев угоститеља  
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одредити да угоститељски објекат ради у 
продуженом радном времену, односно по 
службеној дужности да ради у скраћеном 
радном времену. 

За одређивање посебног радног 
времена Одсјек за привреду и друштвене 
дјелатности издаје рјешење.  

У поступку издавања рјешења за 
рад у продуженом радном времену, Одсјек 
за привреду и друштвене дјелатности је 
обавезан узети у обзир услове заштите 
животне средине, локацију угоститењског 
објекта, зону намјене подручја у коме је 
смјештен угоститељски објекат као и 
досадашњи начин обављања дјелатности 
(квалитет услуге, поштовање јавног реда и 
мира и сл.). 

За рад у продуженом радном 
времену, угоститељ подноси захтјев 
Одсјеку за привреду и друштвене 
дјелатности општине Ново Горажде уз 
услов: 

 Да се угоститељ придржава 
прописаног нивоа буке уколико 
се објекат налази у пословно 
стамбеној згради колективног 
становања у насељу са 
индивидуалним стамбеним 
јединицама или у близини 
здравствених установа, и 

 Да угоститељ није правоснажно 
кажњен изрицањем прекршајног 
налога или правоснажног 
рјешења надлежног суда за 
прекршај прекорачења радног 
времена и за нарушавање јавног 
реда и мира у угоститељском 
објекту у предходних шест ( 6) 
мјесеци од дана подношења 
захтјева за рад у продуженом 
радном времену. 

Рад у продуженом радном времену 
може износити најдуже шест (6) мјесеци од 
дана издавања рјешења. 

По истеку рока из става 6. Овог 
члана угоститељ може понијети захтјев за 
поновни рад у продуженом радном 
времену. Уколико се оствари један од 
разлога из става 5. Одсјек за привреду и 
друштвене дјелатности по службеној 
дужности угоститељском објекту одређује 
рад у прописаном радном времену те у том 
случају не може поднијети захтјев за  

 

продужење у року од шест мјесеци од дана 
доношења рјешења о продуженом радном 
времену. 

Продужено радно вријеме може 
бити дуже од 1-ог сата у односу на 
прописано, а за рад у продуженом радном 
времену морају бити испуњени сви услови 
из става 5. овог члана. 

Рад у продуженом радном времену 
не може се одредити по службеној 
дужности. 
 

ПРИГОДНО РАДНО ВРИЈЕМЕ 
УГОСТИТЕЉСКИХ ОБЈЕКАТА 

 

Члан 13. 
Угоститељским објектима којима 

није продужено радно вријеме у смислу 
члана 12. Ове одлуке, а организују 
пригодне свечаности (прославе, матурске 
забаве, јубиларне прославе, рођендане и др 
слични догађаји затвореног типа) може се 
само за њихову организацију одредити 
дуже радно вријеме (у даљем тексту: 
пригодно радно вријеме). 

За рад у пригодном радном времену 
из става 1. овог члана, потребно је да је 
угоститељски објекат закупљен ради 
одржавања забаве затвореног типа, односно 
да угоститељски објекат не пружа услуге 
трећим лицима, да се наведена активност 
обавља у оквиру регистрованих дјелатности 
угоститеља као и да је угоститељ испунио 
услове из члана 12. став 5. Алинеја 1 и 2 ове 
одлуке. 

Захтјев за пригодно радно вријеме 
подноси се одјељењу најкасније пет дана 
прије одржавања активности уз испуњене 
услове из члана 12. став 5. 

Угоститељ може највише једном 
седмично понијети захтјев из става 3. Овог 
члана. 

Одсјек за привреду и друштвене 
дјелатности одлучиће о дужини трајања 
пригодног радног времена и о томе 
обавјестити комуналну полицију. 

На објекте на којима се организују 
свадбе не примјењују се одредбом става 1. 
до 5. Овог члана.  
 

Члан 14. 
За утврђивање краћег радног 

времена од прописаног Одсјек за привреду  
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и друштвене дјелатности  довољно је да 
утврди један од следећих критерија: 
 

 Ако је током године угоститељ 
најмање два пута кажњен 
изрицањем прекршајног налога 
или правоснажног рјешења 
надлежног суда за прекршаје 
због прекорачења радног 
времена, односно ако је током 
године угоститељ најмање 
једном кажњен изрицањем 
прекршајног налога или 
правоснажног рјешења 
надлежног суда за прекршаје 
због ремећења јавног реда и 
мира у угоститељском објекту 
или прекорачења нивао буке; 

 Ако је угоститељски објекат дио 
пословно стамбене зграде 
колективног становања или се 
налази у насељу за 
индивидуално становање; 

 Ако се у угоститељском објекту 
или његовој непоредној близини 
учестало реметити јавни ред и 
мир о чему постоје записници о 
изврешеном инспекцијском 
прегледу надлежних органа о 
прекорачењу радног времена и 
прекорачењу дозвољеног нивоа 
буке; 

Одсјек за привреду и друштвене 
дјелатности доноси рјешење о скраћењу 
радног времена на захтјев других 
надлежних органа који утврдре да су 
прекршене одредбе ове одлуке. 

Овлаштени органи за поношење 
захтјева за скраћено рано вријме из овог 
члана су: 

 Комунална полиција 

 Надлежни орган полиције 

 

Одсјек за привреду и друштвене 
дјелатности може по службеној дужности 
затражити доставу потребних извјешраја 
органа из става 3. овог члана ради скраћења 
радног времена. 
 

Члан 15. 
Одсјек за привреду и друштвене 

дјелатности Општине Ново Горажде у року 
од 15 дана од дана пријема захтјева од  

 

органа из члана 14. став 3 ове одлуке 
одлучује о захтјеву за скраћење радног 
времена и о томе обавјештава поносиоца 
захтјева. 

Ако се у поступку утврди да постоји 
испуњен један од услова за скраћење 
радног времена Одсјек за привреду и 
друштвене дјелатности ће рјешењем 
одредити скраћење радног времена 
угоститељском објекту на период најмање 3 
до најдуже 6 мјесеци од дана доношења 
рјешења о скраћењу радног времена. 

Радно вријеме може се скратити за 1 
час у односу на прописано радно вријеме. 

По истеку периода из става 2. овог 
члана, угоститељ обавља угоститељску 
дјелатност у прописаном радном времену. 

Уколико је угоститељ обављао 
дјелатност у продуженом радном времену 
након скраћења тог радног времена, обавља 
дјелатност у прописаном радном времену. 

Одсјек за привреду и друштвене 
дјелатности по истеку трајања мјера из 
става 2 овог члана писмено обавјештава 
угоститеља о томе да може обављати 
угоститељску дјелатност у прописаном 
радном времену. 
 

Члан 16. 
Вријеме толеранције односно 

конзумације услуге која је почела у 
прописаном, продуженом или скраћеном 
радном времену износи 30 минута 
рачунајући од момента истека прописаног, 
продуженог или скраћеног радног времена 
угоститељског објекта. 

Угоститељи су обавезни поштовати 

,,вријеме толеранције,,. 
Сматра се да је угоститељ прекршио 

одредбе овог члана став 1., у оквиру 
прописаног, продуженог или скраћеног 
радног времена уколико се по истеку 
,,времна толеранције“, у објекту затекну 
лица која нису запослена у угоститељском 
објекту и у објекту се пружају угоститељске 
услуге. 
 

III ДОЗВОЉЕНЕ ГРАНИЦЕ 
ИНТЕЗИТЕТА БУКЕ ИЗВАН 
УГОСТИТЕЉСКИХ ОБЈЕКАТА 

 

Члан 17. 
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Угоститељски објекти смјештени у 
пословно стамбеном објекту колективног 
становања, ( стамбена зграда), односно у 
насељу са индивидуалним стамбеним 
јединицама ( породична кућа) или у 
близини здравствене установе за смјештај 
пацијента, морају испуњавати услове у 
погледу заштите од буке у складу са 
посебним прописима. 

Ниво буке у угоститељским 
објектима из овог члана не смије да прелази 
границе дозвољене чујности угоститељског 
објекта у складу са прописима из области 
заштите животне средине. 

Ниво буке мјери се уређењем за 
мјерење буке од стране овлаштене 
институције. 
 

IV НАДЗОР 

Члан 18. 
Надзор над примјеном ове одлуке у 

погледу придржавања радног времена у 
угоститељским објектима врши комунална 
полиција у складу са посебним 
овлаштењима прописаним о закону који 
регулише област угоститељства и закону 
који прописује  поступања комуналне 
полиције. 

Надзор над примјеном ове Одлуке 
врше органи полиције из своје 
надлежности. 
 

V КАЗНЕНЕ ОДРЕДБЕ 

 

Члан 19. 
Новчаном казном у износу од 800 

КМ до 1500 КМ казниће се за прекршај 
угоститељ као правно лице ако се:  

  не придржава прописаног, 
продуженог и скраћеног радног 
времена из члана 5.,члана 8., 
члана 12. и члана 14. ове 
Одлуке.: -Обавља угоститељску 
дјелатност, а у угоститељском 
објекту нису испуњени услови 
за заштиту од буке из члана 17. 
ове Одлуке.  

 За прекршај из става 1. овог 
члана, казниће се одговорно 
лице у правном лицу од 200 КМ 
до 500 КМ.  

 За прекршај из става 1. овог 
члана казниће се угоститељ као 

предузетник или физичко лице од 400 КМ 
до 1.000 КМ.  

Члан 20. 
Новчаном казном од 400 КМ до 

1.000 КМ казниће се за прекршај угоститељ 
као правно лице ако: 

Обавља угоститељску дјелатност у 
пословно - стамбеном објекту колективног 
смјештаја (стамбена зграда) а својим радом 
ремети кућни ред, члан 7. ове Одлуке,  

 Обавља угоститељску 
дјелатност у угоститељском 
објекту за смјештај, а не 
поштује радно вријеме из члана 
10. став 1. ове Одлуке,  

 Обавља угоститељску 
дјелатност на отвореном 
простору или на површинама 
изван угоститељског објекта 
(баште, терасе) у супротности са 
чланом 10. став 2. ове Одлуке, - 

 Не придржава се радног времена 

из члана 12. ове Одлуке. -Не 
истакне обавјештење о радном 
времену из члана 9. став 1., 2. и 
3. ове Одлуке. – 

 Не поштује „вријеме 
толеранције“ из члана 16. ове 
Одлуке.  

 За прекршај из става 1. овог 
члана казниће се одговорно лице 
у правном лицу од 100 КМ до 
300 КМ. За прекршај из става 1. 
овог члана казниће се угоститељ 
као предузетник или физичко 
лице од 200 КМ до 500 КМ.  

 

Члан 21. 
Новчаном казном у распону од 50 

до 100 КМ казниће се физичко лице као 
корисник услуге угоститељског објекта које 
се по истеку времена толеранције затекне у 
угоститељском објекту а било је предходно 
упозорено на кршење прописа у радном 
времену од стране особља угоститељског 
објекта.  

Члан 22. 
Новчаном казном од 1000 до 1500 

КМ казниће се одговорно лице у 
надлежном одјељењу које приликом 
одобравања рада угоститељским објектима 
не поштује критеријуме из члана 5. Ове 
Одлуке и које одобри рад у посебном  
 



30.12.2016.     СЛУЖБЕНИ ГЛАСНИК ОПШТИНЕ НОВО ГОРАЖДЕ бр. 16    страна 7
 

радном времену противно одредбама ове 
Одлуке. 
 

VI ПРЕЛАЗНЕ И ЗАВРШНЕ ОДРЕДБЕ  
 

Члан 23. 
Ступањем на снагу ове Одлуке, 

престаје да важи Одлука о одређивању 
радног времена  угоститељских објеката на 
подручју општине Устипрача број: 01/1-

013-2-8/08 од 14. 02. 2008. године. 
 

 

 

Члан 24. 
Ова Одлука ступа на снагу осмог 

дана од дана објављивања у Службеном 
Гласнику општине Ново Горажде. 
 

Број: 01/1-052-12-6/16 

Ново Горажде, 30.12.2016. године  
    ПРЕДСЈЕДНИК   

   Ибрахим Дрљевић,  с.р 

 

На основу члана 17. Закона о статусу 
функционера јединице локалне 
самоуправе („Службени гласник 
Републике Српске“, број: 96/05 и 98/13) 
и члана 37. Статута општине Ново 
Горажде („Службени гласник општине 
Ново Горажде“, број: 4/15), Скупштина 
општине Ново Горажде, на првој 
редовној сејдници, одржаној дана 
30.12.2016. године, д о н о с и: 
 

О Д Л У К У 

 о висини плате функционера 
општине Ново Горажде 

 

Члан 1. 
Овом Одлуком одређује се висина плате 
функционера општине Ново Горажде 
који своју дужност обављају са 
статусом запосленог лица. 
 

Члан 2. 
Начелнику општине Ново Горажде 
одређује се плата у износу од 1.800,00 
КМ у нето износу, односно 2.951,90 у 
бруто износу. 

 

Члан 3. 
Замјенику начелника општине Ново 
Горажде одређује се плата у износу од 
1.350,00 КМ у нето износу, односно 
2.205,64 у бруто износу. 
 

Члан 4. 
Обрачун плата из ове Одлуке вршиће 
Одсјек за финансије Општинске управе 
општине Ново Горажде. 
 

Члан 5. 
Ступањем на снагу ове Одлуке, престају 
да важе одредбе Одлуке о утврђивању 
висине плате начелнику општине 
Устипрача, број: 01/1-013-1-3/09, од 
09.02.2009. године које су у 
супротности са одредбама ове Одлуке. 
 

Члан 6. 
Ова Одлука ступа на снагу осмог дана 
од дана њеног објављивања у 
„Службеном гласнику општине Ново 
Горажде“. 

 

Број: 01/1-052-12-7/16 

Ново Горажде, 30.12.2016. године  
    ПРЕДСЈЕДНИК   

   Ибрахим Дрљевић,  с.р 

 

На основу члана 39. и 82. Закона о 
локалној самоуправи („Службени 
гласник Републике Српске“, број: 97/16) 
и члана 37. и 73. Статута општине Ново 
Горажде („Службени гласник општине 
Ново Горажде“, број: 4/15), Скупштина 
општине Ново Горажде на првој 
редовној сједници одржаној дана 
30.12.2016. године  д о н о с и : 
 

О Д Л У К У 

о утврђивању права на новчану 
накнаду предсједнику и 

потпредсједнику Скупштине општине 
Ново Горажде 

 

Члан 1. 
 



30.12.2016.    СЛУЖБЕНИ ГЛАСНИК ОПШТИНЕ НОВО ГОРАЖДЕ бр. 16    страна 8
 

Овом Одлуком утврђује се право на 
новчану накнаду предсједнику 
Скупштине Општине Ново Горажде 
Ибрахиму дрљевићу и потпредсједнику 
Скупштине Општине Ново Горажде 
Фуаду Машићу.  
 

Члан 2. 
Накнада из члана 1. ове Одлуке утврђује 
се у износу од по 1000,00 КМ мјесечно 
за оба функционера. 

Члан 3. 
Накнада из члана 1. ове Одлуке терети 
средства Буџета општине Ново 
Горажде, а за реализацију ове Одлуке 
задужује се Одсјек за финансије 
Општинске управе општине Ново 
Горажде. 

Члан 4. 
Предсједник Скупштине општине 
Ибрахим Дрљевић и потпредсједник 
Скупштине општине Фуад машић, за 
вријеме обављања својих функција, 
немају право на одборнички додатак. 

 

Члан 5. 
Ступањем на снагу ове Одлуке престаје 
да важи Закључак Скупштине општине 
Ново Горажде број 01/1-052-5-16-2/13 

(„Службени гласник општине Ново 
Горажде“, број: 6/13) и одредбе Одлуке 
о утврђивању мјесечне накнаде 
потпредсједнику и одборницима 
Скупштине општине Ново Горажде 
(„Службени гласник општине Ново 
Горажде“, број: 3/12), које су у 
супротности са одредбама ове Одлуке. 
 

Члан 6. 

Ова Одлука ступа на снагу осмог дана 
од дана њеног објављивања у 
„Службеном гласнику општине Ново 
Горажде“. 

 

Број: 01/1-052-12-8/16 

Ново Горажде, 30.12.2016. 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 
Горажде“, број: 4/15), а у вези са чланом 
50. став (1) и 53. став (1)  Закона о 
службеницима и намјештеницима у 
органима јединице локалне самоуправе 
(„Службени гласник Републике 
Српске“, број: 97/16), Скупштина 
општине Ново Горажде на првој 
редовној сједници одржаној дана 
30.12.2016. године, д о н о с и : 
 

О Д Л У К У 

о расписивању јавног конкурса за 
избор и именовање секретара 

Скупштине општине Ново Горажде 

 

Члан 1. 
На основу ове Одлуке расписаће се 
јавни конкурс за избор и именовање 
секретара Скупштине општине Ново 
Горажде. 

Члан 2. 
Јавни конкурс из члана 1. ове Одлуке 
биће објављен у „Службеном гласнику 
Републике Српске“ и дневним новинама 
„Еуроблиц“, а рок за пријављивање 
кандидата на јавни конкурс је 15 
(петнаест) дана од дана последње објаве 
јавног конкурса у једном од ова два 
гласила. 

Члан 3. 
Именује се Комисија за спровођење 
Јавног конкурса, у саставу: 

1. Радослав Ђурђевић, одборник у 
СО Ново Горажде, предсједник, 

2. Фуад Машић, одборник у СО 
Ново Горажде, члан, 

3. Томислав Чарапић, службеник у 
Општинској управи општине 
Ново Горажде, члан, 

4. Бориша Јакшић, службеник у 
Општинској управи општине 
Ново Горажде, члан и 
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5. Желимир Стојановић, лице са 
листе стручњака коју је утврдила 
СО Ново Горажде, члан. 

 

Члан 4. 
Задатак Комисије из члана 3. ове 
Одлуке је да у року од 30 дана од дана 
истека рока за пријављивање кандидата 
на јавни конкурс обави улазни интервју 
са кандидатима и контролу 
испуњености општих и посебних  
услова, те достави предсједнику 
Скупштине општине Ново Горажде свој 
образложени приједлог. 
 

Члан 5. 
Поступак именовања секретара 
Скупштине општине Ново Горажде 
мора се окончати у року од 30 дана од 
дана достављања приједлога Комисије 
за спровођење Јавног конкурса 
предсједнику Скупштине општине Ново 
Горажде, а у супротном ће се сматрати 
да јавни конкурс за избор и именовање 
није успио. 

Члан 6. 

За извршење ове Одлуке задужује се 
начелник општине Ново Горажде. 
 

Члан 7. 
Ова Одлука ступа на снагу осмог дана 
од дана њеног објављивања у 
„Службеном гласнику општине Ново 
Горажде“. 

 

Број: 01/1-052-12-9/16 

Ново Горажде, 30.12.2016. године  
    ПРЕДСЈЕДНИК   

   Ибрахим Дрљевић,  с.р 

 

На основу члана 39. и 82. Закона о 
локалној самоуправи („Службени 
гласник Републике српске“, број: 97/16), 
а у вези са чланом 154. став (3) Закона о 
службеницима и намјештеницима у 
органима јединице локалне самоуправе 
(„Службени гласник Републике српске“, 

број: 97/16), Скупштина општине Ново  

 

Горажде на првој редовној сједници 
одржаној дана 30.12.2016. године  д о н 
о с и 

О Д Л У К У 

о стављању ван снаге Одлуке о 
измјени Одлуке о утврђивању висине 

новчане накнаде предсједнику и 
члановима Одбора за жалбе општине 

Ново Горажде 

 

Члан 1. 
Ставља се ван снаге Одлука о измјени 
Одлуке о утврђивању висине новчане 
накнаде предсједнику и члановима 
Одбора за жалбе општине Ново 
Горажде („Службени гласник општине 
Ново Горажде“, број: 13/15). 

 

Члан 2. 
Ова Одлука ступа на снагу осмог дана 
од дана њеног објављивања у 
„Службеном гласнику општине Ново 
Горажде“ 
 

Број: 01/1-052-12-10/16 

Ново Горажде, 30.12.2016. године  
    ПРЕДСЈЕДНИК   

   Ибрахим Дрљевић,  с.р 
 

На основу члана 39. и 82. Закона о локалној 
самоуправи („Службени гласник Републике 
Српске“, број: 97/16) и члана 37. и 73. 
Статута општине Ново Горажде 
(„Службени гласник општине Ново 
Горажде“, број: 4/15), Скупштина општине 
Ново Горажде на првој редовној сједници 
одржаној дана 30.12.2016. године доноси 

 

О Д Л У К У 

о стављању ван снаге Одлуке о 
утврђивању накнаде члановима 

Управних одбора Општинске туристичке 
организације „Ново Горажде“, ЈУ Центар 

за социјални рад Ново Горажде и 
Народне библиотеке „Божидар 

Горажданин“ Ново Горажде 

 

Члан 1. 

Ставља се ван снаге одлука о утврђивању 
накнаде члановима Управних одбора  
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Општинске туристичке организације „Ново 
Горажде“, ЈУ Центар за социјални рад Ново 
Горажде и Народне библиотеке „Божидар 
Горажданин“ Ново Горажде („Службени 
гласник општине Ново Горажде, број: 8/13). 
 

Члан 2. 
Ова Одлука ступа на снагу наредног дана 
од дана њеног објављивања у „Службеном 
гласнику општине Ново Горажде“. 

 

Број: 01/1-052-12-11/16 

Ново Горажде, 30.12.2016. године  
    ПРЕДСЈЕДНИК   

   Ибрахим Дрљевић,  с.р 

 

На основу члана 39. и 82. Закона о 
локалној самоуправи („Службени 
гласник Републике Српске“, број: 97/16) 
и члана 37. и 73. Статута општине Ново 
Горажде („Службени гласник општине 
Ново Горажде“, број: 4/15), Скупштина 
општине Ново Горажде на првој 
редовној сједници одржаној дана 
30.12.2016. године доноси 

 

О Д Л У К У 

о стављању ван снаге Одлуке о 
утврђивању новчане накнаде 

предсједницима Савјета мјесних 
заједница 

 

Члан 1. 
Ставља се ван снаге Одлука о 
утврђивању новчане накнаде 
предсједницима Савјета мјесних 
заједница („Службени гласник општине 
Ново Горажде“, број: 7/13). 
 

Члан 2. 
Ова Одлука ступа на снагу наредног 
дана од дана њеног објављивања у 
„Службеном гласнику општине Ново 
Горажде“. 
 

Број: 01/1-052-12-12/16 

Ново Горажде, 30.12.2016. године  
    ПРЕДСЈЕДНИК   

   Ибрахим Дрљевић,  с.р 

 
На основу члана 39. став (2) тачка 2) Закона 
о локалној самоуправи („Службени гласник 
Републике Српске“, број: 97/16), члана 37. 
став (2) алинеја 2. Статута општине Ново 
Горажде („Службени гласник општине 
Ново Горажде“, број: 4/15) и члана 128. и 
129. Пословника Скупштине општине Ново 
Горажде („Службени гласник општине 
Ново Горажде“, број: 6/05), а након 
разматрања приједлога текста аутентичног 
тумачења  исказаног у Закључку Комисије 
за прописе, број: 01/1-053-2-2/16, од 
29.12.2016. године, Скупштина општине 
Ново Горажде на првој редовној сједници 
одржаној дана 30.12.2016. године  доноси  
 

О Д Л У К У 

о давању аутентичног тумачења 

 

 

Члан 1. 
Утврђује се да је основан Приједлог 
начелника општине Ново Горажде за 
давање аутентичног тумачења у погледу 
значења и смисла одредби члана 1. Одлуке 
о утврђивању накнаде члановима управних 
одбора Општинске туристичке организације 
„Ново Горажде“, ЈУ Центар за социјални 
рад Ново Горажде и Народне библиотеке 
„Божидар Горажданин“ Ново Горажде, 
број: 01/1-052-8-11/13, од 07.10.2013. 
године. 

Члан 2. 
Одредбе члана 1. Одлуке о утврђивању 
накнаде члановима управних одбора 
Општинске туристичке организације „Ново 
Горажде“, ЈУ Центар за социјални рад Ново 
Горажде и Народне библиотеке „Божидар 
Горажданин“ Ново Горажде, број: 01/1-052-

8-11/13, од 07.10.2013. године имају се 
тумачити на начин да сваком члану 
управних одбора Општинске туристичке 
организације „Ново Горажде“, ЈУ Центар за 
социјални рад Ново Горажде и Народне 
библиотеке „Божидар Горажданин“ Ново 
Горажде припада право на накнаду од 
укупно 70 КМ мјесечно по основу 
чланства у сва три управна одбора. 

 

Члан 3. 
Ова Одлука ће се објавити на огласној 
табли општине Ново Горажде. 
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Члан 4. 
Утврђује се постојање оправданих разлога 
из члана 68. став (2) Статута општине Ново 
Горажде, усљед којих ова Одлука ступа на 
снагу наредног дана од дана њеног 
објављивања у „Службеном гласнику 
општине Ново Горажде“ 

 

Број: 01/1-052-12-14/16 

Ново Горажде, 30.12.2016. године  
    ПРЕДСЈЕДНИК   

   Ибрахим Дрљевић,  с.р 

 

 
На основу члана 4. став 2. Закона о 
министарским, владиним и другим 
именовањима Републике Српске 
(„Службени гласник Републике Српске“, 

број: 41/03), а у вези са чланом 18. став (3а). 
Закона о систему јавних служби 
(„Службени гласник Републике Српске“, 

број: 68/07, 109/12 и 90/16), Скупштина 
општине Ново Горажде на првој 
редовнојсједници одржаној дана 
30.12.2016.године,  д о н о с и  

 

Р Ј Е Ш Е Њ Е 

о стављању ван снаге Рјешења о 
именовању вршиоца дужности директора 

Општинске туристичке организације 
„Ново Горажде“ Ново Горажде и 
разрјешењу вршиоца дужности 

директора Општинске туристичке 
организације „Ново Горажде“ Ново 

Горажде 

 

1. Ставља се ван снаге Рјешење о 
именовању вршиоца дужности 
директора Општинске туристичке 
организације „Ново Горажде“ Ново 
Горажде („Службени гласник 
општине Ново Горажде“, број: 
18/15) 

2. Маријана Вуковић се разрјешује 
вршења дужности директора 
Општинске туристичке 
организације „Ново Горажде“ Ново 
Горажде, због истека периода на 
који је именована. 

3. Ово Рјешење ступа на снагу даном 
доношења и биће објављено у 

„Службеном гласнику општине 
Ново Горажде“. 

 

Образложење 

Маријана Вуковић је дана 31.12.2015. 
године, Рјешењем Скупштине општине 
Ново Горажде, именована за вршиоца 
дужности директора Општинске туристичке 
организације „Ново Горажде“ Ново 
Горажде. Поменуто Рјешење је засновано 
на одредбама члана 4. став 2. Закона о 
министарским, владиним и другим 
именовањима Републике 

Српске(„Службени гласник Републике 
Српске“, број: 41/03).  
Наведеним законским одредбама прописано 
је да се именовање може извршити највише 
за период од два мјесеца, те да се 
именовање не може поновити. Разријешена 
је вршила дужност директора дуже од два 
мјесеца. 
Чланом 18. став (3а). Закона о систему 
јавних служби прописана су овлашћења 
скупштине јединице локалне самоуправе, 
приликом именовања и разрјешења 
директора установе. 
Узевши у обзир све наведене чињенице, а 
примјенивши релевантне законске одредбе, 
одлучено је као у диспозитиву. 
Поука о правном лијеку: Против овог 
Рјешења није могуће 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: 01/1-052-12-13/16 

Ново Горажде, 30.12.2016. године  
    ПРЕДСЈЕДНИК   

   Ибрахим Дрљевић,  с.р 

 

На основу члана 98. Пословника 
Скупштине општине Ново Горажде 
(„Службени гласник општине Ново 
Горажде“ број: 6/05), Скупштина општине 
Ново Горажде на првој редовној сједници 
одржаној дана 30.12.2016. године, доноси 

 

З А К Љ У Ч А К  
 

1. Не усваја се Извјештај о извршењу Плана 
буџета општине Ново Горажде за период од 
01.01.-30.06.2016. године.  
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2. Извјештај из тачке 1. овог Закључка чини 
саставни дио овог Закључка. 
3. Овај Закључак ступа на снагу наредног 
дана од дана његовог објављивања у 
„Службеном гласнику општине Ново 
Горажде“.  

 

Број: 01/1-052-12-2/16 

Ново Горажде, 30.12.2016. године  
    ПРЕДСЈЕДНИК   

   Ибрахим Дрљевић,  с.р 

 
На основу члана 98. а у складу са чланом 
114. Пословника Скупштине општине Ново 
Горажде („Службени гласник општине 
Ново Горажде“ број: 6/05), Скупштина 
општине Ново Горажде на првој редовној 
сједници одржаној дана 30.12.2016. године, 
доноси 

 

З А К Љ У Ч А К  
 

1. Предлагачу се враћа на допуну Приједлог 
одлуке о одређивању радног времена 
трговинским и занатско-предузетничким 
радњама на подручју општине Ново 
Горажде. 
2. Приједлог одлуке из тачке 1. овог 
Закључка предлагач ће коначно утврдити 
након што му овлаштени предлагачи 
доставе писмене упуте о начину на који ће 
бити регулисане поједине одредбе.  
3. Тако сачињен приједлог одлуке 
предлагач ће упутити Скупштини општине 
на разматрање и евентуално усвајање за 
следећу редовну сједницу СО-е. 
4. Овај Закључак ступа на снагу наредног 
дана од дана његовог објављивања у 
„Службеном гласнику општине Ново 
Горажде“.  

 

Број: 01/1-052-12-5/16 

Ново Горажде, 30.12.2016. године  
    ПРЕДСЈЕДНИК   

   Ибрахим Дрљевић,  с.р 

 
На основу члана 98. Пословника 
Скупштине општине Ново Горажде 
(„Службени гласник општине Ново 
Горажде“ број: 6/05), Скупштина општине 
Ново Горажде на првој редовној сједници 
одржаној дана 30.12.2016. године, доноси 

 

З А К Љ У Ч А К 

о усвајању Нацрта Програма обављања 
комуналних дјелатности из области 

заједничке комуналне потрошње за 2017. 
годину 

 

I 

Усваја се Нацрт Програма обављања 
комуналних дјелатности из области 
заједничке комуналне потрошње за 2017. 
годину.  
 

II 

Сагласно одредбама члана 108. и 109. 
Пословника о раду Скупштине општине 
Ново Горажде, Скупштина општине Ново 
Горажде одлучује да је Нацрт Програма 
обављања комуналних дјелатности из 
области заједничке комуналне потрошње за 
2017. годину упути на јавну расправу. 

 

III 

За организовање и спровођење јавне 
расправе задужују се Начелник општине и 
Одсјек за просторно уређење и стамбено – 

комуналне послове.  
 

IV 

Начелник општине и Одсјек за просторно 
уређење и стамбено-комуналне послове су 

нарочито дужни:  
- да обезбједе да Нацрт акта буде доступан 
јавности,  
- да организују и спроведу јавну расправу 
уз обезбјеђење услова за учешће свих 
грађана општине Ново Горажде, 
- да у смислу информисања грађана користе 
званичну интернет презентацију општине 
Ново Горажде,  
- да прате јавну расправу и благовремено 
прикупе приједлоге, мишљења и примједбе 
који произилазе из ње,  
- да анализирају резултате јавне расправе и 
о њима поднесу извјештај Скупштини 
општине.  

V 

Јавна расправа ће трајати највише 90 дана 
од дана усвајања овог Закључка.  

 

VI 

По прибављеним приједлозима, 
мишљењима и сугестијама упућеним на 
јавној расправи, Начелник општине ће  
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утврдити Приједлог Програма и упутити га 
овој Скупштини на разматрање. 

 

VII 

Овај Закључак ступа на снагу даном 
доношења и биће објављен у „Службеном 
гласнику општине Ново Горажде“.  

 

 Број: 01/1-052-12-15/16 

Ново Горажде, 30.12.2016. године  
    ПРЕДСЈЕДНИК   

   Ибрахим Дрљевић,  с.р 

 

Начелник  
 

На основу члана 16., 17. став (1) и 18. став 
(1), а у складу са чланом 87., 88. и 89. 

Закона о јавним набавкама Босне и 
Херцеговине („Службени гласник БиХ“ 

број: 39/14), члана 43.  Закона о локалној 
самоуправи („Службени гласник Републике 
Српске“, број: 101/04, 42/05, 118/05 и 98/13) 
и члана 56. Статута општине Ново Горажде 
(„Службени гласник општине Ново 
Горажде“, број: 4/15), начелник општине 
Ново Горажде, доноси:  
 

ПОСЕБНУ ОДЛУКУ 

о поновном покретању јавне набавке 
радова у поступку конкурентског 

захтјева за доставу понуда  
 

I 

Покреће се поступак јавне набавке радова: 
Електрификација стамбених јединица 
расељених особа и повратника у 
повратничким насељима Караузовићи, и 
Обрадовићи у општини Ново Горажде, а у 
склопу реализације Споразума о сарадњи на 
реализацији Пројекта електрификације 
стамбених јединица расељених особа и 
повратника за финансирање из средстава за 
2012. и 2013. годину.  
 

II  

Јавна набавка ће се спровести путем 
конкурентског захтјева за доставу понуда 
по лотовима. 

III 

Законски оквир за спровођења јавне 
набавке садржан је у члану 88. Закона о 
јавним набавкама – Конкурентски захтјев.    

 

IV 

Процјењена укупна вриједност радова из 
члана I ове Одлуке износи 37.631,44 КМ са 
урачунатим порезом на додату вриједност. 

 

V 

Средства из члана IV ове Одлуке 
обезбјеђена су од стране Фонда за повратак 
БиХ.   

VI 

На основу ове Одлуке:  
- Секретар Комисије ће упутити 
Конкурентски захтјев за доставу понуда на 
три достављача по лотовима, а критериј за 
додјелу уговора је „најнижа цијена“, 

- Службеник који располаже рачунаром са 
чије ИП адресе је могуће приступити 
Порталу јавних набавки ће на истом 
Порталу објавити обавјештење о набавци.  

 

VII 

Начелник општине ће посебним Рјешењем 
именовати Комисију за одабир 
најповољнијег понуђача. 

 

VIII 

Саставни дио ове Одлуке чини Захтјев за 
одобрење јавне набавке број: 02/5-019-

7/2015 од 22.04.2016. године.  
 

IX 

Ова Одлука ступа на снагу наредног дана 
од дана објављивања у „Службеном 
гласнику општине Ново Горажде“. 

Број: 02/1-404-1-14/16 

Ново Горажде, 22.12.2016. године  
 

        Н А Ч Е Л Н И К   
             Мила Петковић, с.р 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

САДРЖАЈ 

 

Скупштина   
 

1. Одлука о привременом финансирању  стр 1 

2. Одлука о одређивању радног времена угоститељских објеката стр 1-7, 

3. Одлука о висини плате функционера општине Ново Горажде  стр 7, 

4. Одлука о утврђивању права на новчану накнаду предсједнику и потпредсједнику Скупштине 
општине Ново Горажде стр. 7-8, 

5. Одлука о расписивању јавног конкурса за избор и именовање секретара СО-е Ново Горажде стр. 
8-9 

6. Одлука о стављању ван снаге Одлуке о утврђивању висине новчане накнаде предсједнику и 
члановима Одбора за жалбе општине Ново Горажде стр. 9, 

7. Одлука о стављању ван снаге Одлуке о утврђивању висине новчане накнаде члановима 
Управних одбора Општинске туристичке организације „Ново Горажде“, ЈУ Центра за социјални 
рад Ново Горажде и НБ „Божидар Горажданин“  Ново Горажде стр. 9-10, 

8. Одлука о стављању ван снаге Одлуке о утврђивању висине новчане накнаде предсједницима 
Савјета мјесних заједница стр. 10, 

9. Рјешење о стављању ван снаге Рјешења о именовању вршиоца дужности директора Општинске 
туристичке организације „Ново Горажде“ Ново Горажде и разрјешењу вршиоца дужности 
директора Општинске туристичке организације „Ново Горажде“ Ново Горажде стр. 10-11, 

10. Одлука о давању аутентичног тумачења стр. 11, 

11. Закључак број:01/1-052-12-2/16 стр. 11-12 

12. Закључак број: 01/1-052-12-5/16 стр. 12 

 

13. Закључак о усвајању Нацрта Програма обављања комуналних дјелатности из области заједничке 
комуналне потрошње за 2017. годину стр.12-13 

 

Начелник  
1. Посебна Одлука о поновном покретању поступка јавне набавке радова у поступку конкурентског 
захтјева за доставу понуда стр. 13

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

            

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 

 


