
СЛУЖБЕНИ ГЛАСНИК 

ОПШТИНЕ НОВО ГОРАЖДЕ 

 

Година XII – број 16 Понедељак, 27.11.2017. године 
 

Скупштина  

 

 

На основу члана 3. став (1) тачка 

2) и  члана 51. Закона о превозу у 

друмском саобраћају  Републике Српске 

(„Службени гласник Републике 

Српске“, број  47/17), члана 39. став (2) 

тачка 2) Закона о локалној самоуправи 

(„Службени гласник Републике 

Српске“, број  97/16) и члана 37.  

Статута oпштине Ново Горажде 

(„Службени гласник Општине Ново 

Горажде“ , број  4/15,4/17 ), Скупштина  

општине  Ново Горажде  на  шестој 

сједници одржаној дана  

24.11.2017.године, донијела  је 

 

 

О Д Л У К У 

О ТАКСИ ПРЕВОЗУ НА ПОДРУЧЈУ 

ОПШТИНЕ НОВО ГОРАЖДЕ 

 

 

 I ОСНОВНЕ  ОДРЕДБЕ 

 

Члан 1. 

 Овом одлуком уређују се 

организација такси превоза, мјерила и 

критерија на основу којих се одређује 

број такси превозника, број и размјештај 

такси стајалишта, начин кориштења и 

управљања такси стајалиштима, број 

такси мјеста   на  стајалиштима, начин и 

поступак издавања лиценце превозника 

и легитимације за возача моторног 

возила и вођење евиденције, начин 

утврђивања и наплате цијене такси 

превоза, права и дужности такси 

превозника, возача и лица која се 

превозе и друга питања од значаја за 

обављање такси превоза на територији  

општине Ново Горажде, као и надзор 

над спровођењем ове одлуке и казнене 

одредбе. 

 

 II  УСЛОВИ ЗА ОБАВЉАЊЕ 

ТАКСИ ПРЕВОЗА  

 

Члан 2. 

Такси превозници могу бити: 

 - предузетници који посједују 

одобрење надлежног органа Општине – 

(у даљем тексу: такси предузетник)  и 

 - правна лица регистрована код 

надлежног суда за обављање 

дјелатности такси превоза (у даљем 

тексту: такси предузеће).  

Такси возач је физичко лице које 

управља такси возилом и обавља такси 

превоз као предузетник или као 

запослени у такси предузећу, у смислу 

закона и одредаба ове одлуке.  

 

Члан 3. 

За обављање такси превоза, такси 

предузетник поред услова прописаних 

законом, мора да  испуњава и сљедеће 

услове: 

 1. да има возачку дозволу “Б” 

категорије, најмање пет година;  

 2. да је стручно оспособљен 

возач у складу са чланом 8. став (2) и (3) 

Закона о превозу у друмском саобраћају 

Републике Српске („Службени гласник 

Републике Српске“, број  47/17);  

3. да има љекарско увјерење о 

способности за возача за управљање 

возилом којим се обавља такси-превоз, 

које није старије од годину дана; 

 4. да је власник такси возила 

којим се обавља такси превоз путника (у 

даљем тексту: такси возило), односно да 

посједује ваљан правни акт којим се 

утврђује право коришћења такси возила 

(уговор о лизингу);  
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5. да такси превоз обавља само с 

једним возилом,  

6. да лично управља возилом;  

7. да му није  изречена мјера 

забране управљања  моторним возилом 

“Б” категорије, што се доказује 

увјерењем које није старије од шест 

мјесеци;  

8. да му правоснажном судском 

одлуком није забрањено обављање 

одређене дјелатности, односно да му 

правоснажним рјешењем о прекршају 

није изречена заштитна мјера забране 

обављања дјелатности, док трају правне 

посљедице осуде, односно мјере, што се 

доказује увјерењем које није старије од 

шест мјесеци;  

9. да је измирио пореске обавезе 

по основу јавних прихода, што доказује 

увјерењем надлежног органа, а које није 

старије од шест мјесеци и 

10. да му је такси превоз  једино 

и основно занимање. 

  

Члан 4. 

Такси-возило којим се обавља 

такси превоз поред услова прописаних 

Законом мора да испуњава и сљедеће 

услове: 

 - да је облик каросерије 

,,лимузина,, или ,,караван“  са 1+4 

регистрована сједишта и са четворо 

бочних врата, 

 - да је погонски мотор снаге 

најмање 40 КW, осим уколико се ради о 

возилу на електропогон, 

 - да је таксиметар у исправном 

стању, пломбиран и баждарен према 

прописаним метеролошким условима и 

постављен у возилу тако да износ на 

таксиметру буде видљив и читљив 

путнику, 

 - да су уређаји за загријавање, 

провјетравање и освјетљење 

унутрашњости возила у исправном 

стању,  

- да су исправна и чиста сједишта 

са наслоном за главу пресвучена 

навлакама, 

 - да су предња сједишта са 

наслоном за главу, уређајима за 

помјерање сједишта и подешавањем 

нагиба наслона за леђа, 

 - да је простор за пртљаг одвојен 

од простора за смјештај лица тако да се 

одлагање и преузимање пртљага обавља 

без улажења у возило,  

- да има уграђене сигурносне 

појасеве за везивање лица која се 

превозе,  

- да има исправан аудио уређај, 

 - да има неоштећене спољне 

површине возила, 

 - исправан противпожарни 

апарат контролисан од надлежног 

органа, 

 - алат за монтажу и демонтажу 

пнеуматика, резервни точак и гарнитуру 

резервних сијалица,  

- опрему за дизање возила и 

компримирање ваздуха у пнеуматике и 

да посједује прибор за интервентно 

чишћење возила (четка-брисач, спужва, 

материјал за дезинфекцију) и најмање 

пет тамних хигијенских врећица од 

материјала који не пропушта течност,  

- да је цјеновник услуга 

постављен у возилу тако да буде 

видљив и читљив путнику,  

- да има блок рачуна и печат, - да 

на највишој тачки возила има такси 

таблу, висине од 14 cm до 20 cm, 

дужине од 40 cm до 60 cm, која је са 

обје стране истог изгледа, постављена 

паралелно са вјетробранским стаклом, 

синхронизована је са таксиметром тако 

да губи освјетљење кад је таксиметар у 

функцији, исписаним називом “ТАXI“. 

На такси возилу могу да се 

постављају рекламно- пропагандне 

поруке на доњем дијелу задњих бочних 

стакала и на задњем вјетробранском 

стаклу, на прозирним наљепницама 

максималне висине 12 cm, као и на 

каросерији,у складу са прописима из  
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области безбједности друмског 

саобраћаја.  

 

III  ЛИЦЕНЦА ТАКСИ 

ПРЕВОЗНИКА И ЛЕГИТИМАЦИЈА ЗА 

ВОЗАЧА 

  

Члан 5. 

Такси превозници дужни су да 

посједују лиценцу превозника и 

легитимацију за возача моторног 

возила, коју издаје надлежни орган 

Општине.  

Уз захтјев за издавање лиценце 

превозника и легитимације за возача 

моторног возила, такси превозник је 

дужан да приложи одобрење за вршење 

такси превоза, и доказе о испуњавању 

општих  услова прописаних Законом о 

превозу у друмском саобраћају и услова 

прописаних овом Одлуком.  

Легитимација за возача се издаје 

на период од 5 (пет) година и садржи 

сљедеће податке:  

1. назив надлежног органа који 

издаје легитимацију,  

2. број и датум издавања,  

3. фотографију димезије 3 x 3,5 

cm, 

4. име и презиме возача, 

5. пребивалиште возача,  

6. назив  ,,TAXI,, код 

предузетника   или назив правног лица 

код којег је запослен, 

 7. рок важења легитимације,  

8. мјесто печата и  

9. потпис овлашћеног лица. 

 

 Лиценце за превозника се издаје 

на период од 5 (пет) године и садржи 

сљедеће податке: 

 1. Име и презиме такси 

предузетника или назив такси 

предузећа,  

2. власништво возила,  

3. регистарски број возила, 

 4. врста возила,  

5. марка возила,  

6. тип возила,  

7. број шасије,  

8. снага мотора, 

 9. година производње и  

10. број сједишта.  

Евиденције о издатим лиценцама 

превозника и легитимацијама за возача 

моторног возила водиће се електронски 

и садржаваће податке из члана 5. став 

(3) и став (4) ове Одлуке. 

 

Члан 6. 

Такси превозник је дужан да:  

1. Сваку промјену података које 

садржи Легитимација за возача и 

Лиценца за превозника којим се врши 

такси превоз пријави надлежном органу 

општине у року од 8 (осам) дана од дана 

настале промјене,  

2. Сваку промјену података која 

се односи на такси возило пријави 

надлежном органу општине  у року од 8 

(осам) дана од дана настале промјене, 

 3. У случају трајног престанка 

обављања дјелатности такси превоза, 

надлежном органу  општине врати 

Легитимацију за возача и Лиценцу за 

превозника.  

 

IV ТАКСИ СТАЈАЛИШТА  

Члан 7. 

Такси стајалишта (у даљем 

тексту стајалишта) су одређене и 

уређене саобраћајне површине за 

организовано обављање такси превоза, 

односно за укрцај и искрцај путника . 

Ознака такси стајалишта треба да 

садржи назив и број такси стајалишта. 

 

Члан 8. 

 Број и размјештај стајалишта, 

број такси мјеста на стајалишту и начин 

и право коришћења  одређује рјешењем   

надлежни орган Општине. 

Нa пoдручју oпштине Ново 

Горажде постоје 2 (двa ) такси 

стајалишта и то: 

1. такси стајалиште број : 01 „у  
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Улици Божидара Горажданина„ 4 

(четри)  такси мјеста 

2. такси стајалиште број: 02 „у  

улици Херцег Стефана “3(три)  

такси мјеста 

У к у п н о:   7( седам) такси мјеста 

 На стајалишту се мјеста за 

стајање такси возила обиљежавају 

хоризонталном саобраћајном 

сигнализацијом, а на почетку и на крају 

стајалишта истом бојом уписује се 

ознака „ТАXI“. 

 Стајалиште се обиљежава 

вертикалним саобраћајним знаком 

забрањено заустављање и паркирање и 

допунском таблом осим за „ТАXI“ 

возила са исписаним укупним бројем 

такси мјеста.  

 

Члан 9. 

О постављању вертикалне и 

хоризонталне саобраћајне сигнализације 

на стајалиштима, одржавању постојеће 

саобраћајне сигнализације и одржавању 

стајалишта у зимским и љетним 

условима, стара се надлежни орган 

Општине. 

Члан 10. 

 На стајалишту се такси возила 

постављају према редоследу долазака и 

у границама обиљежених такси  мјеста. 

 За вријеме коришћења 

стајалишта такси превозник је дужан да 

буде у непосредној близини свог такси 

возила.  

У случају да је стајалиште 

попуњено, такси превозник не може 

своје такси возило да постави у његовој 

ближој околини, односно на 

удаљености мањој од 100 метара.  

 

Члан 11. 

 Tрошкове oбиљежавања и 

уређења такси  стајалишта сноси 

надлежни oрган општине. 

Такси превозници могу 

самостално уредити такси стајалиште о 

свом трошку, с тим што претходну и 

коначну сагласност на исте даје 

надлежни орган општине. 

Трошкове tекућег oдржавања 

сносе корисници. 

 

V ПРАВА И ДУЖНОСТИ 

ТАКСИ ВОЗАЧА 

 

Члан 12. 

 За вријеме вршења услуга такси 

превоза, такси возач код себе поред 

услова прописаних законом мора да има 

и одобрење надлежног органа Општине 

за обављање такси превоза, 

Легитимацију за возача и Лиценцу 

превозника.  

 

Члан 13. 

Такси возач може такси превоз 

да започне са стајалишта,   на 

телефонски позив или на заустављање 

путника у складу са Законом  из области  

безбједности саобраћаја. 

 Путник може да користи такси 

возило по свом избору, осим када је 

телефонским позивом наручио вожњу.  

Такси возач који је први на реду 

на стајалишту, дужан је да на захтјев 

путника обави вожњу.  

 

Члан 14. 

Путник може да одбије да уђе у 

такси возило наручено путем телефона, 

ако основано посумња да је такси возач 

под утицајем алкохола или опојних 

дрога, ако је неуредан или ако је 

унутрашњост возила запрљана.  

Члан 15. 

Такси возач је дужан да у 

слободно такси возило прими сваког 

путника, као и лични пртљаг путника 

према величини простора за пртљаг и 

носивости такси возила.  

Такси возач није дужан да у 

такси возило прими лица под утицајем 

алкохола или опојних дрога или 

обољело од заразних болести, лица са 

изузетно запрљаном одјећом, као и 

лични пртљаг путника којим би се  
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загадило, испрљало или оштетило такси 

возило. 

 Такси возач не смије да прими у 

такси возило дјецу до шест година без 

пратиоца.  

Такси возилом не могу се без  

пристанка такси возача превозити  

кућни љубимци. 

 

Члан 16. 

Такси возач је обавезан да се за 

вријеме обављања такси превоза према 

путницима опходи са пажњом и 

поштовањем, да буде уредан,  да не 

пуши у возилу за вријеме вожње, као и 

да није под утицајем алкохола или 

опојне дроге.  

Члан 17. 

Такси возач је обавезан да 

непосредно прије започињања вожње са 

путником укључи таксиметар и да га 

искључи одмах након завршене вожње.  

 

Члан 18. 

Такси возач је дужан да путника 

превезе најкраћим путем до мјеста 

опредјељења или путем који му путник 

одреди, а у складу са важећим режимом 

саобраћаја.  

Такси возач није дужан да одвезе 

путника до одредишта, уколико услови 

пута не омогућавају нормалну и 

безбједну вожњу.  

Ако из оправданих разлога (квар 

на возилу и сл.), није у могућности да 

доврши започету вожњу, такси возач је 

дужан да, на захтјев путника, у 

најкраћем времену обезбиједи му друго 

такси возило. 

 У случајевима из претходног 

става, путник не сноси трошкове 

доласка другог возила, него само 

трошкове превоза од тог мјеста до 

одредишта, и под истим условима под 

којима је прекинута вожња започета. 

Ове услове дужан је да обезбиједи такси 

возач који је прекинуо вожњу. 

 

Члан 19. 

 У случају да путник заборави 

или загуби дио пртљага у возилу такси 

возача исти ће се у року од 24 сата 

депоновати у Полицијску станицу Ново 

Горажде  на поступање у складу са 

прописима о заборављеним стварима.  

Члан 20. 
Такси превозник са територије 

друге јединице локалне самоуправе 

може довести путнике на територију  

општине Ново Горажде са истакнутом 

такси таблом и издатим рачуном у 

складу са законом.  

Такси превозник са подручја 

друге јединице локалне самоуправе не 

може вршити превоз путника са   

територије општине Ново Горажде и не 

може истицати такси таблу после 

искрцавања путника из става 1. овог 

члана.  

Такси таблу може да истакне 

само такси превозник који има издато 

одобрење надлежног органа  Општине 

Ново Горажде за обављање такси 

превоза,  Легитимацију за возача и 

Лиценцу за превозника.  

Уколико  такси предузетник 

такси возило користи за сопствене 

потребе или уколико не обавља 

дјелатност такси превоза, дужан је да 

такси таблу привремено скине или 

прекрије. 

  

Члан 21. 

На аутобуским стајалиштима и 

на удаљености мањој од 25 метара, од 

обиљежених стајалишта и терминала 

намијењених за  приградски превоз 

путника, забрањено је заустављање и 

паркирање такси возила, односно 

вршење укрцаја и искрцаја путника. 

 

VI  УТВРЂИВАЊЕ И 

НАПЛАТА ЦИЈЕНЕ ПРЕВОЗА  

 

Члан 22. 

 Цијена такси превоза, по једном 

километру, је унапријед одређена, и  
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утврђује се таксиметром, по овјереном 

цјеновнику услуга, која је видно 

истакнута.  

Такси возач је дужан укључити 

таксиметар на почетку вожње, осим ако 

је релација дужа од 50 км када се цијена 

може одредити и по договору са 

корисником превоза. У случају да такси 

возач не укључи таксиметар на почетку 

вожње, путник није у обавези да плати 

цијену услуге такси превоза. 

 Накнада за обављени такси 

превоз утврђује се на основу цјеновника 

услуга, а наплаћује се у износу који 

покаже таксиметар, на мјесту 

опредјељења путника. У цијену такси 

превоза урачуната је и цијена превоза 

личног пртљага. 

 Под личним пртљагом 

подразумјевају се путне торбе и кофери 

укупне тежине до 50 килограма. 

Цјеновником може да се предвиди 

посебна доплата за лични пртљаг 

путника тежи од 50 килограма. 

 Са посебном доплатом за пртљаг 

тежи од 50 килограма, путник мора да 

буде упознат и сагласан прије 

започињања такси превоза. 

 

Члан 23. 
Такси возач је дужан да  на 

захтјев  путнику изда овјерен рачун о 

пруженој услузи.  

 

Члан 24. 

Такси возач може у току такси 

превоза, уз сагласност или на захтјев 

путника, да прими у такси возило и 

друга лица.  

Када путник који је примљен у 

такси превоз настави да користи такси 

возило, мјесто изласка претходног 

путника сматра се мјестом са кога је 

такси превозник започео нови такси 

превоз, осим уколико се путници 

другачије међусбно не договоре. 

 

VII  НАДЗОР 

 

Члан 25. 

Инспекцијски надзор над 

примјеном ове одлуке врши саобраћајни 

инспектор и  комунална  полиција  у 

складу са одредбама Закона о 

комуналној полицији.  

 

VIII  КАЗНЕНЕ ОДРЕДБЕ  

Члан 26. 

Новчаном казном од 1.000,00 КМ 

до 1.500,00 КМ казниће се такси 

предузеће, ако:  

 

1. врши превоз супротно члану 2. 

ове одлуке,  

2. такси-возило не испуњава 

услове из члана 5. ове одлуке и  

3. врши услугу такси превоза 

супротно члану 22. ове одлуке.  

За прекршаје из става (1) овог 

члана, казниће се и одговорно лице у 

такси предузећу, новчаном казном - у 

износу од 300,00 КМ до 500,00 КМ.  

За прекршаје из става (1) овог 

члана, казниће се и такси-возач 

предузећа, новчаном казном - у износу 

од 50,00 КМ до 100,00 КМ. 

  

Члан 27. 

Новчаном казном од 500,00 КМ 

до 1.000,00 КМ казниће се такси 

предузеће, ако:  

1. возач није стручно оспособљен 

(члан 3., тачка 2),  

2. не посједује лиценцу 

превозника (члан 5.)  

3. возач не посједује 

легитимацију за возача (члан 5), 

4 . не пријави промјене података 

(члан 6), 

5. за вријеме коришћења 

стајалишта возач није у непосредној 

близини свог такси возила (члан 10. став 

(2) ,  

6. возач постави возило на 

удаљености мањој од 100 метара од 

стајалишта које је попуњено (члан 10. 

став (3),  
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7. врши услугу такси превоза 

супротно члану 12. ове одлуке,  

8. возач одбије да обави вожњу, а 

први је на стајалишту (члан 13. став (3)),  

9. возач одбије да прими путника 

и његов лични пртљаг (члан 15. став 

(1)),  

10. возач прими у возило дјецу 

до шест година старости без пратиоца 

(члан 15. став (3)),  

11. возач врши такси превоз 

супротно члану 16. ове одлуке,  

12. путника не превезе најкраћим 

путем (члан 18. став (1)),  

13. поступи супротно члану 

18.став (3) ове одлуке,  

14. врши услугу такси превоза 

супротно члану 21. ове одлуке,  

15. врши услугу такси превоза 

супротно члану 22. Ове одлуке, 

  16. не изда овјерен рачун (члан 

23.) 

 17. врши такси услугу супротно 

члану 24.ове одлуке. 

 За прекршаје из става 1. овог 

члана, казниће се и одговорно лице у 

предузећу, новчаном казном - у износу 

од 100.00 КМ до 300.00 КМ. 

 За прекршаје из става  (1) овог 

члана, под тачкама 1., 3., 5., 6., 7., 8., 9., 

10., 11., 12., 13., 14., 15., 16. и 17.  , 

казниће се и такс возач предузећа, 

новчаном казном - износу од  50,00 КМ.  

 

Члан 28. 

Новчаном казном од 250,00 КМ 

до 500,00 КМ казниће се такси 

предузетник, ако:  

1. врши превоз  супротно  члану  

2. ове одлуке,  

2. није стручно  оспособљен  

(члан 3., тачка 2.),  

3. није власник такси возила 

којим се обавља такси превоз  путника, 

односно непосједује  ваљан  правни  акт  

којим се утврђује право коришћења 

такси возила  (уговор о лизингу)  (члан 

3., тачка 4.), 

 4.не управља лично возилом 

којим се обавља такси превоз (члан 3., 

тачка 6.), 

 5. такси превоз му није једино и 

основно занимање (члан 3, тачка 10.),  

6. такси возило не испуњава 

услове из члана 4. ове одлуке, 

7. врши такси превоз супротно 

члану 20. ове одлуке и 

8. врши услугу такси превоза 

супротно члану 21. ове одлуке. 

  

Члан 29. 

Новчаном казном од 100,00 КМ 

до 300,00 КМ казниће се такси 

предузетник ако: 

 1. не посједује лиценцу 

превозника (члан 5.), 

 2. не посједује легитимацију за 

возача (члан 5),  

3. не пријави промјене података 

(члан 6), 

4. за вријеме коришћења 

стајалишта није у непосредној близини 

свог такси-возила (члан 10. став 2) , 

 5. постави возило на удаљености 

мањој од 100 метара од стајалишта које 

је попуњено (члан 10. став 3.),  

6. врши услугу такси превоза 

супротно члану 12. ове одлуке,  

 7. одбије да обави вожњу, а први 

је на стајалишту (члан 13. став (3)), 

 8. одбије да прими путника и 

његов лични пртљаг (члан 15. Став( 1)),  

 9. прими у такси возило дијете 

до шест година старости без пратиоца 

(члан 15. став (3)),  

10. врши такси превоз супротно 

члану 16. ове одлуке,  

11. путника не превезе најкраћим 

путем (члан 18. став (1)),  

12. поступи супротно члану 

18.став (3) ове одлуке,  

13. такси возило користи за 

сопствене потребе, а не скине или 

прекрије такси таблу (члан 20. став ( 4)),  

14. врши услугу такси превоза 

супротно члану 22. ове одлуке  и 
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 15. врши такси услугу супротно 

члану 24. и 12. ове одлуке и не изда 

овјерен рачун (члан 23.). 

  

IX  ПРЕЛАЗНЕ И ЗАВРШНЕ 

ОДРЕДБЕ  

 

Члан 30. 

Такси превозник је дужан да 

усклади своје пословање са одредбама 

ове Одлуке у року од 60 дана од дана 

ступања на снагу исте.  

 

Члан 31. 

Даном ступања на снагу ове 

одлуке престаје да важи Одлука о такси 

превозу на подручју општине Ново 

Горажде („Службени гласник Општине 

Ново Горажде“ , бр. 1/10,). 

 

Члан 32. 

Ова  Одлука ступа на снагу осмог 

дана од дана објављивања у 

„Службеном гласнику Општине Ново 

Горажде“.  

 

 

Број: 01/1-052-8-16/17 

Ново Горажде, 24.11.2017. године  

  ПРЕДСЈЕДНИК СО-е    

             Ибрахим Дрљевић,  с.р 

 

На основу члана 3.став (1) т.1) и  

3) Закона о превозу у друмском 

саобраћају Републике Српске 

(„Службени гласник Републике 

Српске“, број 47/17), члана 39. (став 2) 

тачка 2) Закона о локалној самоуправи 

(„Службени гласник Републике 

Српске“, број 97/16) и члана 37.  

Статута oпштине Ново Горажде 

(„Службени гласник Општине Ново 

Горажде “ , број 4/15 и 4/17), 

Скупштина  општине Ново Горажде на  

шестој сједници одржаној дана  

24.11.2017.године, донијела је 

 

 

 

О Д Л У К У 

о начину, организацијии условима за 

вршење јавног превоза лица и ствари  

на подручју општине Ново Горажде 

 

I–ОПШТЕ ОДРЕДБЕ 

 

Члан 1. 

 Овом oдлуком уређује се 

организација и услови за вршење јавног 

превоза лица и ствари у друмском 

саобраћају на подручју општине Ново 

Горажде(у даљем тексту: Одлука),  

обављање јавног линијског и 

ванлинијског превоза лица, начин и 

поступак усклађивања и регистрације 

редова вожње, права и дужности 

правних лица регистрованих за 

обављање ове дјелатности код 

надлежног суда и предузетника  који  

посједују одобрење надлежног органа 

Општине(у даљем тексту: превозници),  

права и дужности превозника и 

корисника превоза и друга питања од 

значаја за јавни превоз. 

Овом одлуком уређује се и 

превоз запрежним возилима, 

самарицама, пољопривредним 

машинама, мотоциклима и 

мотоциклима са приколицом, 

трициклима на моторни и други погон. 

 

Члан 2. 

 Превоз лица и ствариу друмском 

саобраћају  може се вршити као јавни 

превоз и превоз за властите потребе. 

Јавни превоз је превоз лица и 

ствари уз накнаду, који је под једнаким 

условима доступан свим корисницима. 

Превоз за властите потребе, јесте 

превоз лица и ствари који се врши без 

накнаде, а ради задовољења потреба у 

оквиру регистроване дјелатности 

власника, односно корисника моторног 

возила. 
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 II –ЈАВНИ ПРЕВОЗ ЛИЦА У 

ЛИНИЈСКОМ ГРАДСКОМ И 

ПРИГРАДСКОМ САОБРАЋАЈУ 

 

Члан 3. 

 У вршењу jaвногпревоза лица и 

ствари у друмском саобраћају 

превозник је дужан да испуњава опште 

и посебне услове. 

 Општи услови за вршење јавног 

превоза лица и ствари прописани 

Законом о превозу у друмском 

саобраћају Републике Српске (у даљем 

тексту: Закон), стичу се регистрацијом 

дјелатности превозника у складу са 

посебним прописима. 

 Прије отпочињања дјелатности, 

превозник је обавезан да прибави 

рјешење о регистрацији како би 

испунио посебне услове прописане 

Законом и стекао право на одговарајуће 

лиценце за превоз лица и ствари у 

друмском саобраћају. 

 

Одређивање и одржавање линија 

 

Члан 4. 

Јавни превоз лица у  друмском 

саобраћају врши се као линијски и 

ванлинијски. 

 Линијски превоз лица врши се на 

основу регистрованог реда вожње и 

цјеновника услуга превоза на сталним 

линијама на којима се превоз врши у 

цијелом периоду важења реда вожње и 

на сезонским линијама на којима се 

превоз врши у одређеном периоду 

важења реда вожње. 

 

Члан 5. 

 Линија, у смислу ове oдлуке, је 

одређени превозни пут, односно 

релација или скуп релација којим се 

крећу возила од почетног до крајњег 

стајалишта и одређује се према 

називима насељених мјеста. 

 За одређивање линије из 

претходног става, пут мора да испуњава 

саобраћајно-техничке услове у складу 

са законом. 

 Линија не може да се одређује на 

путу на којем би се кретањем возила 

непосредно оштетиле инсталације, 

путни објекти и угрожавала безбједност 

саобраћаја. 

 

Члан 6. 

Линије јавног превоза могу бити 

сталне, односно линије на којима се 

превоз обавља свакодневно у току 

године и повремене, на којима се превоз 

обавља за вријеме разних 

манифестација, ванредних догађаја, 

прекида саобраћаја због више силе, 

извођења радова на реконструкцији или 

одржавању пута и слично. 

 

Члан 7. 

Аутобуска стајалишта 

 

Улазак лица у аутобус и њихов 

излазак у градском, односно 

приградском линијском превозу врши 

се на  аутобуским стајалиштима  

уписаним у регистроване редове вожњи 

аутобуских линија. 

Пријем и отпрема аутобуса и 

путника као и заустављање аутобуса 

ради уласка и изласка путник на 

подручју Општине Ново Горажде мора 

се вршити на посебно обиљеженим 

објектима и дијеловима површине пута  

- аутобуској станици, терминалима и 

стајалиштима. До изградње аутобуске 

станице и одговарајућих терминала 

заустављање аутобуса ради уласка и 

изласка путника вршиће се на следећим 

аутобуским стајалиштима: 

а) Доња Сопотница 

б) Зидине 

в) Копачи – центар 

г) Машићи 

ђ) Устипрача 

д) Доња Подкозара  
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Члан 8. 

Аутобуско стајалиште у 

линијском друмском саобраћају (у 

даљем тексту: стајалиште) је простор 

одређен за пристајање аутобуса који 

саобраћају на одређеним линијама по 

регистрованом реду вожње. 

 

Члан 9. 

Стајалишта морају бити уређена 

и обиљежена вертикалном и 

хоризонталном сигнализацијом у складу 

са законом и уређено на начин који 

обезбјеђује путницима сигуран и 

несметан улаз и излаз из возила. 

Стајалиште мора имати ознаку 

стајалишта аутобуса и назив стајалишта. 

 

Члан 10. 

 Стајалишта одређује надлежни 

орган јединице локалне самоуправе на 

захтјев превозника, уколико за то 

постоје услови. 

 Мјесне заједнице и други 

заинтересовани субјекти могу поднијети 

приједлог превознику за одређивање 

аутобуског стајалишта. 

 Превозник је дужан размотрити 

поднесени приједлог  и ако га сматра 

оправданим поднијети захтјев органу из 

става 1.овог члана. 

 

Члан 11. 

 Постављање и одржавање 

стајалишних ознака извршиће се о 

трошку Oпштине, а послове 

обиљежавања извршиће субјекат кога 

одреди Начелник општине. 

Одржавањем  стајалишта у 

смислу ове одлуке сматрају се радови на 

одржавању у исправном стању 

стајалишта, а нарочито: поправка и 

замјена дотрајалих и оштећених 

саобраћајних знакова, обнављање 

коловозног застора, уклањање отпадака 

на хигијенски начин, уклањање снијега, 

посипање одговарајућим материјалом 

ради спречавања поледице, и сл. 

 

Члан 12. 

 Уређена и обиљежена стајалишта 

могу користити само возила која 

саобраћају на линијама на којима је то 

стајалиште регистровано у реду вожње. 

 Аутобуси у линијском друмском 

превозу заустављају се у свим 

регистрованим стајалиштима на 

линијама по регистрованом реду вожње. 

 

Усклађивање и регистрација редова 

вожње 

 

Члан 13. 

Поступак усклађивања и 

регистрације редова вожње покреће се 

путем јавног огласа објављеног у 

средствима јавног информисања и на 

интернет страници органа надлежног за 

регистрацију редова вожње, најкасније 

до првог фебруара текуће године. 

Поступак усклађивања и 

регистрације реда вожње сматра се 

завршеним доношењем коначног 

рјешења о регистрацији реда вожње, 

најкасније 31.маја за текућу годину. 

 Накнаду за регистрацију редова 

вожње, као и накнаду за рјешавање по 

приговорима и жалбама утврђује 

надлежни орган јединице локалне 

самоуправе. 

Начин, критеријуми и посупак 

усклађивања и регистрације редова 

вожње прописује се Правилником о 

усклађивању и регистрацији редова 

вожње који доноси Начелник општине. 

 

Члан 14. 
 Усклађивања и регистрације 

редова вожње врши се једном годишње. 

 Усклађивање и регистрацију реда 

вожње у линијском превозу лица на 

територији општине  Рогатица врши 

Одсјек за привреду и друштвене 

дјелатности. 

 По окончању поступка 

усклађивања и регистрације редова 

вожње, шефОдсјека за привреду и  
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друштвене дјелатности доноси рјешење 

о регистрацији реда вожње на 

територији општине Ново Горажде. 

 Ред вожње у линијском превозу 

лица региструје се на период од пет 

година. 

            Акоусклађивањем редова 

вожњенису обезбјеђене потребе 

корисника  превоза, а након завршеног 

поступка усклађивањаредова вожње, на 

захтјев заинтересованог превозника, 

начелник може рјешењем утврдити ред 

вожње по ком се обавља превоз, које 

важи до завршетка поступка наредног 

усклађивања и регистрације редова 

вожње на подручју општине Ново 

Горажде. 

Члан 15. 

 Превозник се мора придржавати 

регистрованог и овјереног реда вожње. 

Изузетно, у току вршења реда вожње, 

линијски превоз се може привремено 

обуставити или измјенити у 

случајевима: 

- прекида саобраћаја због више 

силе или извођења радова на 

реконструкцији пута, 

- због мјера надлежног органа које 

непосредно утичу на 

ограничавања саобраћаја док те 

мјере трају. 

Превозник је дужан прије почетка 

обуставе превоза из става 2. овог члана 

о томе обавјести надлежни орган 

јединице локалне самоуправе. 

 

Возила 

Члан 16. 

Превоз лица у јавном линијском 

друмском саобраћају на територији 

општине обавља се аутобусима. 

 Аутобуси морају испуњавати 

техничко-експлоатационе услове у 

складу са прописима о стандардима за 

ту врсту возила, као и услове утврђене 

прописима о безбиједности саобраћаја 

на путевима и другим прописима.  

  

Члан 17. 
 Аутобуси којима се обавља јавни 

превоз морају бити уредно обојена 

препознатљивом бојом превозника. 

 На аутобусима којима се врши 

линијски друмски саобраћај морају бити 

јасно и видљиво означени улази и 

излази. 

 На аутобусима могу бити 

исписане рекламе и рекламне поруке. 

 Рекламе и други натписи који 

немају садржај поруке о превозу, не 

смију се налазити на мјестима на којима 

заклањају прегледност у аутобусу 

(вјетробранска стакла, прозори...) или 

прекривати  прописане ознаке и 

обавјештења о превозу. 

 

Члан 18. 

 Аутобуси којим се обавља јавни 

превоз морају бити означена називом и 

сједиштем превозника у складу са 

законом, бројем линије и релацијом 

кретања возила. 

 Релација кретања аутобуса 

означава се бројем линије, називом 

почетног и крајњег стајалишта  у смјеру 

кретања или називом само крајњег 

стајалишта у смјеру кретања. 

 Аутобусиморају  имати на 

предњој  десној бочној страни ознаку 

релације кретања.   На крајњем 

стајалишту посада аутобуса дужна је 

измијенити ознаку сходно кретању 

аутобуса. 

 Одредбе из ст. (1)и(2) овог члана 

се не односе на аутобусе који имају 

уграђен механизам за постављање табле 

или ако имају траку на којој су 

исписани број и назив линије из 

регистрованог реда вожње. 

 Када аутобус не врши превоз или 

не прима путнике, у доњем десном углу 

вјетробранског стакла поставља се 

одговарајућа ознака. 

 

Члан 19. 

 У аутобусима сеза вријеме 

обављања јавног превоза морају  
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налазити ред вожње и друга документа 

прописана Законом. 

 

Члан 20. 

Возач је дужан да се придржава 

реда вожње и да заустави аутобусна 

свим стајалиштима на линији. 

 Укрцавање и искрцавање 

путника из аутобусадозвољено је на 

стајалишту док аутобусстоји, осим у 

случајевима већих застоја. 

 Возач не смије да покрене 

аутобусса стајалишта послеукрцавања и 

искрцавања путника из аутобуса, док не 

провјери да ли су сва врата на возилу 

затворена. 

 

Члан 21. 

 Возач не смије да напусти 

аутобускада се у њему налазе путници, 

осим у случају отклањања опасности и 

спречавања наступања штетних 

посљедица за путнике и возило. 

 Возач може да напусти аутобус у 

случају из претходног става, након 

безбједног кочења и прекида рада 

мотора. 

Члан 22. 

 Посада аутобусаје дужна да за 

вријеме рада носи службено одијело 

предвиђено актом предузећа које 

обавља превоз, да на реверу одијела има 

видно истакнуту службену 

легитимацију, као и да се према 

путницима опходи са пажњом и 

предусретљивошћу. 

 Службена легимитација из 

претходног става садржи: назив 

предузећа, број, име и презиме и 

фотографију лица. 

 

Члан 23. 

 Уаутобус јавног превоза не смију 

се примати лица за која возач или друго 

одговорно лице утврди да би својим 

понашањем, пртљагом или стварима 

које желе да унесу могла да угрозе 

здравље других лица, лица која су 

видљиво под дејством алкохола, других 

опојних средстава, животиње (осим паса 

водича у пратњи слијепих и 

слабовидних лица), лешеви, експлозиви, 

или предмети који могу повриједити, 

оштетити, упрљати или починити штету 

на возилу, лицима и стварима која се 

превозе. 

 У аутобусу јавног превоза не 

смију се превозити дјеца до шесте 

године старости без пратње одраслих. 

 

Члан 24. 

У циљу безбједности путника и 

одржавања реда у аутобусимајавног 

линијског саобраћаја забрањено је:

  

- конзумирање цигарета, алкохола 

и других опојних средстава, 

- ометати возача или друго 

овлашћено лице у возилу у 

обављању службе, 

- бацати отпатке или на други 

начин вршити загађивање и 

уништавање возила, 

- улазити у аутобус након објаве 

посаде да у аутобусу нема мјеста, 

- дирати, оштећавати натписе, 

плоче, обавијести, рекламе и сл., 

- задржавати се у дијелу возила, 

ако се тиме омета наплата возних 

карата, 

онемогућава или отежава правилан 

распоред путника у возилу, односно 

њихов улазак и излазак и 

- онемогућавати отварање и 

затварање врата на возилу. 

Возач је дужан опоменути путника 

који поступа противно одредбама из 

претходног става, а уколико и поред 

опомене путник изврши коју од 

наведених радњи, возач ће позвати 

путника да напусти возило. 

 

Члан 25. 

 Ствари нађене у возилу предају 

се посади аутобуса која је дужна 

налазачу издати потврду у којој ће  
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назначити податке о нађеним стварима 

и име и презиме налазача. 

Ако се за вријеме вожње не јави 

власник нађене ствари службено лице 

коме је иста предана дужно је одмах по 

завршетку вожње нађену ствар да преда 

одређеној служби превозника. 

 Нађене ствари служба чува 7 

дана, а након истека овог рока нађене 

ствари се предају  Полицијској станици 

Рогатица. 

 Са нађеним  изгубљним 

предметима у возилу превозник је 

обавезан да поступи  у складу са 

прописима о нађеним стварима.  

 

Члан 26. 

 Возила за превоз ствари морају 

испуњавати услове којима се у превозу 

обезбјеђује заштита ствари од 

оштећења, расипања, прекомјерног 

испаравања (кало), односно од загађења 

у зависности од врсте и особина ствари 

које се превозе. 

 Осим услова из става 1. овог 

члана возила за превоз ствари обавезно 

испуњаљвају и услове прописане 

одредбама Правилника о техничким 

прегледима возила, Правилника о 

димензијама, укупној маси и 

осовинском оптерећењу возила, о 

уређајима и опреми које морају да имају 

возила и о основним условима које 

морају да испуњавају уређаји и опрема 

у саобраћају на путевима. 

 

Права и обавезе превозника и 

корисника превоза 

 

Члан 27. 

 Превозник је дужан: 

-да линијски превоз врши у свему 

према елементима линије садржаним у 

регистру и реду вожње, осим у 

случајевима из члана 15. ове Одлуке, 

- да приликом обављања линијског 

превоза у сваком аутобусу посједује 

фотокопију издатог и овјереног реда 

вожње, са печатом и потписом 

овлашћеног лица превозника и  

- да у обављањулинијскогпревоза 

примјењује тарифни систем и 

важећи цјеновник. 

 

Члан 28. 

 Превозник је обавезан да у 

аутобусу којим обавља јавни превоз на 

видном мјесту истакне обавјештења која 

се односе на важећи ред вожње, 

цјеновник, понашање путника у возилу, 

врсту и количину пртљага који се може 

унијети у аутобус и категорије путника 

који имају право на повлашћен превоз. 

 

Члан 29. 

 Превозник је обавезан у 

линијском превозу примити сваког 

путника  у границама расположивих 

мјеста за путнике. 

 Путник може унијети у аутобус 

ручни пртљаг и друге ствари чије је 

уношење уобичано уаутобус. 

 Превозник је дужан обезбједити 

превоз пртљага истовремено са 

превозом путника  коме пртљаг 

припада. 

Члан 30. 

 Корисник услуге-путник је лице 

које се затекне у аутобусу линијског 

превоза осим посаде возила. 

 За кориштење услуге превоза 

путник је дужан да у аутобусуима 

важећу исправну возну карту, коју је 

ради контроле на захтјев контролора 

или другог овлашћеног лица (у даљем 

тексту: овлашћено лице) дужан да 

покаже. 

 Уколико путник не посједује 

одговарајућу возну исправу, односно 

одбије да је покаже, дужан је да 

овлашћеном лицу  пружи податке о 

свом идентитету. 

 Овлашћено лице се по свом 

уласку у аутобус линијског превоза 

представља легитимацијом. 

 Путник који је у аутобусу 

затечен без исправе или  са  
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неисправном возном исправом, дужан је 

да на захтјев овлашћеног лица  плати 

доплатну карту,  у висини утврђеној 

цјеновником и потом настави започету 

вожњу. 

 Путнику из претходног става 

који не поступи по захтјеву овлашћеног 

лица, овлашћено лице ће уручити 

опомену која обавезно садржи:  податке 

о путнику (име, презиме, број личне 

карте и сл.), висину накнаде утврђене 

цјеновником, датум доспјећа, линију 

јавног превоза - број и врсту возила, 

датум издавања и потпис и службени 

број овлаштеног лица. 

 Путник по уручењу опомене 

дужан је да се удаљи из аутобуса на 

првом наредном стајалишту. 

 Актом предузећа које обавља 

јавни превоз утврђује се начин и услови 

под којима поједине категорије путника 

могу користити јавни превоз без 

накнаде, односно уз умањење накнаде 

(повлаштене категорије). 

 

Члан 31. 

 Овлашћено лице може 

привремено или трајно да одузме 

претплатну возну карту ако је путник 

користи супротно одредбама ове 

одлуке, или уколико посумња у њену 

вјеродостојност. 

 У случају из претходног 

ставапретплатна возна карта ће се 

вратити путнику  ако одмах или у року 

од осам дана од пријема опомене плати 

возну и доплатну карту, односно по 

правоснажно окончаном поступку 

надлежног органа. 

 

Члан 32. 

 Лица са инвалидитетом, 

слабовидна лица и њихови пратиоци, 

старији или очито болесни путници, 

труднице и лица са малом дјецом имају 

предност код заузимања мјеста за 

сједење. 

 Дјеца до 6 година имају право на 

бесплатан превоз у пратњи одраслих, а 

немају право на посебно мјесто за 

сједење ако нема довољно мјеста за 

одрасле путнике. 

  

Члан 33. 

 Превозник је обавезан да у 

аутобусуозначи мјесто намјењено 

лицима са инвалидитетом. 

 У сваком аутобусупрво предње 

десно мјесто мора бити одређено за 

лица са инвалидитетом. 

Члан 34. 

Путници који су приморани да 

напусте аутобус због квара могу истим 

возним картама наставити вожњу 

другим аутобусом истог превозника, а 

превозник је дужан да у најкраћем 

времену осигура други аутобус. 

Члан 35. 
 Путник који оштети или запрља 

аутобус дужан је да надокнади штету 

превознику. 

 Ако путник одбије да плати 

штету дужан је да пружи тачне податке 

о свом идентитету, посади возила или 

другом овлаштеном лицу. 

 

III - ЈАВНИ ПРЕВОЗ ЛИЦА И 

СТВАРИ У ВАНЛИНИЈСКОМ 

ДРУМСКОМ САОБРАЋАЈУ , 

ПРЕВОЗ ЗАПРЕЖНИМ 

ВОЗИЛИМА, ПОЉОПРИВРЕДНИМ 

МАШИНАМА, МОТОЦИКЛИМА 

СА ПРИКОЛИЦОМ, ТРОЦИКЛОМ 

НА МОТОРНИ И ДРУГИ ПОГОН 

 

Члан 36. 

 Јавни превоз  у ванлинијском 

друмском саобраћају је превоз за који се 

релација, цијена превоза, висина 

накнаде за споредне услуге извршене за 

потребе лица и ствари који се превозе и 

други услови превоза утврђују уговором 

између превозника и корисника превоза 

сачињеним прије почетка вожње. 
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Уговор из претходног става мора се 

налазити у возилу с којим се врши 

превоз. 

Члан 37. 

 У возилу којем се врши јавни 

превоз лица у ванлинијском друмском 

саобраћају у доњем десном углу 

вјетробранског стакла мора бити видно 

истакнута табла са  натписом„Ванредна 

вожња“. 

 У аутобусу из претходног става 

овог члана мора се налазити уредно 

попуњен путни лист са списком путника 

који се превозе. 

 

Члан 38. 

Превоз запрежним возилима, 

самарицама, пољопривредним 

машинама, туристичким возом, 

мотоциклима и  мотоциклима са 

приколицом, трициклима на моторни и 

други погон врши се на цијелом 

подручју општине Ново Горажде. 

 

IV  НАДЗОР 

Члан 39. 

Послове инспекцијског надзора 

над спровођењем ове одлуке врши  

саобраћајниинспектор и комунална 

полиција општине Ново Горажде. 

 

V -КАЗНЕНЕ ОДРЕДБЕ  

 

Члан 40. 

Новчаном казном од 500,00 до 

1.500,00 КМ казниће се за прекршај  

правно лице, односно новчаном казном 

од 100, до 1.000 КМ предузетник, ако 

поступи супротно одредбама члана:18., 

19., 21., 25., 28., 33. и 34. ове одлуке. 

Заучињене прекршаје из 

претходног става, казниће се одговорно 

лице у правном лицу новчаном казном у 

износу од 250,00 до 500,00 КМ. 

 

Члан 41. 

Новчаном казном од 50,00 до 

200,00 КМ казниће се физичко лице ако 

изврши неку од радњи утврђених 

одредбама члана 24. став 1., алинеје 1-

7., члана 30. став 3., односно не поступи 

у складу са одредбама члана 29. ст. 2. и  

5.ове одлуке. 

За прекршаје утврђене Законом о 

превозу у друмском саобраћају 

Републике Српске  примјењиваће се 

одредбе тог закона. 

 

VI – ПРЕЛАЗНЕ И ЗАВРШНЕ 

ОДРЕДБЕ 

Члан 42. 

 Начелник општине донијеће 

Правилник којим ће регулисати начин, 

критеријуме и поступак усклађивања и 

регистрације редова вожње, најкасније у 

року од 30 дана од дана ступања на 

снагу ове одлуке. 

 

Члан 43. 

 Превозници који имају 

регистроване редове вожње у градском 

и приградском саобраћају вршиће 

превоз по тим редовима вожње и након 

ступања на снагу ове одлуке, сведок 

надлежни орган не проведе поступак 

редовног усклађивања и регистрације  

редова вожње, по одредбама ове одлуке 

и Правилника из претходног члана. 

  

Члан 44. 

Даном ступања на снагу ове 

одлуке престаје да важи Одлука о 

јавном превозу лица и ствари на 

подручју општине Ново 

Горажде(„Службени гласник Општине 

Ново Горажде “, број 1/10). 

 

Члан 45. 

 Ова одлука ступа на снагу осмог 

дана од дана објављивања у 

„Службеном гласнику општине  Ново 

Горажде“. 

 

Број: 01/1-052-8-17/17 

Ново Горажде, 24.11.2017. године  

  ПРЕДСЈЕДНИК СО-е    

             Ибрахим Дрљевић,  с.р 
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На основу члана 16. став (6) Закона о 

систему јавних служби („Службени 

гласник Републике Српске“, број: 68/07, 

109/12 и 44/16) и члана 39. и 82. Закона 

о локалној самоуправи („Службени 

гласник Републике Српске“, број: 

97/16), Скупштина општине Ново 

Горажде на шестој редовној сједници 

одржаној дана 24.11.2017. године  д о н 

о с и  

 

Р Ј Е Ш Е Њ Е 

о разрјешењу вршења дужности 

чланова управних одбора јавних 

установа чији је оснивач општина 

Ново Горажде 

 

1. Момир Керановић, Ивана 

Дачевић и Сања Јевђевић 

разрјешују се вршења дужности 

чланова Управног одбора Јавне 

здравствене установе „Дом 

здравља Ново Горажде“ Ново 

Горажде, Јавне установе Центар 

за социјални рад Ново Горажде и 

Општинске туристичке 

организације Ново Горажде, због 

истека периода на који су 

именовани. 

2. Ово Рјешење ступа на снагу 

даном доношења, а биће 

објављено у „Службеном 

гласнику општине Ново 

Горажде“. 

 

Образложење 

Момир Керановић, Ивана Дачевић и 

Сања Јевђевић именовани су за 

вршиоце дужности чланова управног 

одбора Јавне здравствене установе „Дом 

здравља Ново Горажде“ Ново Горажде, 

Јавне установе Центар за социјални рад 

Ново Горажде и општинске туристичке 

организације Ново Горажде, на 

мандатни период до окончања 

конкурсне процедуре расписане за 

избор и именовање чланова управних 

одбора ове три установе. 

Поступајућа конкурсна комисија је дана 

10.11.2017. године, актом број 01/1-052-

1-10-6/17 доставила Скупштини 

општине приједлог за именовање нових 

чланова управних одбора, чиме је 

конкурсна процедура формално правно 

окончана. 

Чланом  16. став (6) Закона о систему 

јавних служби прописано је: „Управни 

одбор установе чији је оснивач или 

суоснивач јединица локалне самоуправе 

именује и разрјешава скупштина 

општине, односно скупштина града, на 

приједлог начелника општине, односно 

градоначелника након спроведеног 

поступка јавне конкуренције.“ 

Чланом 39. Закона о локалној 

самоуправи прописано је да је 

Скупштина општине орган одлучивања 

и креирања политике јединице локалне 

самоуправе, док је чланом 82. истог 

Закона предвиђено овлашћење 

Скупштине општине за доношење 

појединачног правног акта у форми 

рјешења.  

Узевши у обзир све наведене чињенице, 

те примјенивши на њих релевантне 

законске прописе, одлучено је као у 

диспозитиву Рјешења. 
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 његовог пријема. 

 

Број: 01/1-052-8-5/17 

Ново Горажде, 24.11.2017. године  

  ПРЕДСЈЕДНИК СО-е    

             Ибрахим Дрљевић,  с.р 

На основу члана 16. став (6) Закона о 

систему јавних служби („Службени 

гласник Републике Српске“, број: 68/07, 

109/12 и 44/16) и члана 39. и 82. Закона 

о локалној самоуправи („Службени 

гласник Републике Српске“, број: 

97/16), Скупштина општине Ново 

Горажде на шестој сједници одржаној 

дана 24.11.2017. године  д о н о с и  
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Р Ј Е Ш Е Њ Е 

о именовању чланова Управног 

одбора ЈЗУ „Дом здравља Ново 

Горажде“ Ново Горажде, ЈУ Центар 

за социјални рад Ново Горажде и 

Општинске туристичке организације 

Ново Горажде  

 

1. Момир Керановић, Ивана 

Дачевић и Сања Јевђевић 

именују се за чланове Управног 

одбора ЈЗУ „Дом здравља Ново 

Горажде“ Ново Горажде, ЈУ 

Центар за социјални рад Ново 

Горажде и Општинске 

туристичке организације Ново 

Горажде, на мандатни период од 

четири (4) године. 

2. Момир Керановић се именује за 

предсједника Управног одбора 

ЈУ Центар за социјални рад Ново 

Горажде и предсједника 

Управног одбора Општинске 

туристичке организације Ново 

Горажде. 

3. Чланови Управног одбора ЈЗУ 

„Дом здравља Ново Горажде“ 

Ново Горажде ће између својих 

чланова изабрати предсједника 

на конститутивној сједници. 

4. Права и дужности именованих 

чланова управних одбора су 

прописана законом и Статутом 

установе 

5. Ово Рјешење ступа на снагу 

даном доношења, а биће 

објављено у „Службеном 

гласнику општине Ново 

Горажде“. 

 

Образложење 

У складу са одредбама члана 4. Одлуке 

о расписивању јавног конкурса за избор 

и именовање чланова управних одбора 

јавних установа чији је оснивач 

општина Ново Горажде („Службени 

гласник општине Ново Горажде“, број: 

1/17), поступајућа конкурсна комисија 

је дана 10.11.2017. године доставила 

Скупштини извјештај о свом раду, у 

форми записника са својих сједница, те 

препоруку да се може извршити 

коначно именовање, на сљедећи начин:  

За чланове УО ЈЗУ „Дом здравља Ново 

Горажде“ Ново Горажде могу се 

именовати: 

- Момир Керановић, 

- Ивана Дачевић и  

- Сања Јевђевић; 

За чланове УО ЈУ Центар за социјални 

рад Ново Горажде могу се именовати: 

- Момир Керановић, 

- Ивана Дачевић и 

- Сања Јевђевић. 

За чланове УО Општинске туристичке 

организације Ново Горажде могу се 

именовати: 

- Момир Керановић, 

- Ивана Дачевић и 

- Сања Јевђевић. 

Комисија за избор и именовање СО 

Ново Горажде је изразила мишљење да 

Момир Керановић, Ивана Дачевић и 

Сања Јевђевић могу бити именовани за 

чланове управних одбора. 

Чланом  16. став (6) Закона о систему 

јавних служби прописано је: „Управни 

одбор установе чији је оснивач или 

суоснивач јединица локалне самоуправе 

именује и разрјешава скупштина 

општине, односно скупштина града, на 

приједлог начелника општине, односно 

градоначелника након спроведеног 

поступка јавне конкуренције.“ 

Чланом 39. Закона о локалној 

самоуправи прописано је да је 

Скупштина општине орган одлучивања 

и креирања политике јединице локалне 

самоуправе, док је чланом 82. истог 

Закона предвиђено овлашћење 

Скупштине општине за доношење 

појединачног правног акта у форми 

рјешења.  

Узевши у обзир све наведене чињенице, 

те примјенивши на њих релевантне 

законске прописе, одлучено је као у 

диспозитиву Рјешења. 
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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 

његовог пријема. 

 

Број: 01/1-052-8-6/17 

Ново Горажде, 24.11.2017. године  

  ПРЕДСЈЕДНИК СО-е    

             Ибрахим Дрљевић,  с.р 

 

На основу члана 73. став (2) Закона о 

здравственој заштити („Службени 

гласник Републике Српске“, број: 

106/09 и 44/15), члана 18. став (2) 

Закона о систему јавних служби 

(„Службени гласник Републике 

Српске“, број: 68/07, 109/12 и 44/16) и 

члана 39. и 82. Закона о локалној 

самоуправи („Службени гласник 

Републике Српске“, број: 97/16), 

Скупштина општине Ново Горажде на 

шестој сједници одржаној дана 

24.11.2017. године  д о н о с и 

 

Р Ј Е Ш Е Њ Е 

о разрјешењу дужности директора 

Јавне здравствене установе „Дом 

здравља Ново Горажде“ Ново 

Горажде 

 

1. Јелена Гавриловић се разрјешује 

дужности директора Јавне 

здравствене установе „Дом 

здравља Ново Горажде“ Ново 

Горажде, због истека периода на 

који је именована. 

2. Ово Рјешење ступа на снагу 

даном доношења, а биће 

објављено у „Службеном 

гласнику општине Ново 

Горажде“. 

 

Образложење 

Дана 07.10.2013. године, Јелена 

Гавриловић је именована за директора 

Јавне здравствене установе „Дом 

здравља Ново Горажде“ Ново Горажде, 

на мандатни период од четири године, 

те је због истека периода на који је 

именована ваљало приступити њеном 

разрјешењу. 

Чланом 73. став (2) Закона о 

здравственој заштити прописано је да 

директора установе именује и 

разрјешава оснивач, у складу са законом 

и статутом установе. 

Чланом 18. став (2) Закона о систему 

јавних служби одређено је да директора 

установе именује и разрјешава оснивач. 

Чланом 39. Закона о локалној 

самоуправи прописано је да је 

Скупштина општине орган одлучивања 

и креирања политике јединице локалне 

самоуправе, док је чланом 82. истог 

Закона предвиђено овлашћење 

Скупштине општине за доношење 

појединачног правног акта у форми 

рјешења. 

  

Узевши у обзир све наведене чињенице, 

те примјенивши на њих релевантне 

законске прописе, одлучено је као у 

диспозитиву Рјешења. 

 

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 

његовог пријема. 

 

Број: 01/1-052-8-8/17 

Ново Горажде, 24.11.2017. године  

  ПРЕДСЈЕДНИК СО-е    

             Ибрахим Дрљевић,  с.р 

 

На основу члана 39. став 2. тачка 21) 

Закона о локалној самоуправи 

(„Службени гласник Републике 

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

4. став 2. Закона о министарским, 

владиним и другим именовањима 

Републике Српске („Службени гласник  
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Републике Српске“, број: 41/03), након 

разматрања приједлога Комисије за 

избор и именовање, Скупштина 

општине Ново Горажде на шестој 

редовној сједници одржаној дана 

24.11.2017. године  д о н о с и : 

 

Р Ј Е Ш Е Њ Е 

о именовању вршиоца дужности 

директора ЈЗУ „Дом здравља Ново 

Горажде“ Ново Горажде 

1. Тања Кундачина, доктор 

медицине из Фоче, именује се за 

вршиоца дужности директора 

ЈЗУ „Дом здравља Ново 

Горажде“ Ново Горажде, на 

мандатни период до добијања 

сагласности на именовање 

директора ЈЗУ „Дом здравља 

Ново Горажде“ Ново Горажде од 

стране Министарства здравља и 

социјалне заштите Републике 

Српске, али не дуже од 60 дана. 

2. Права и дужности директора ЈЗУ 

„Дом здравља Ново Горажде“ 

Ново Горажде прописани су 

законом и статутом установе. 

3. Тања Кундачина се овлашћује да 

код надлежног суда изврши 

промјену уписа лица овлашћеног 

за заступање ЈЗУ „Дом здравља 

Ново Горажде“ Ново Горажде и 

региструје се као лице 

овлашћено за заступање и 

представљање Установе, без 

ограничења у овлашћењима. 

4. Ово Рјешење ступа на снагу 

даном доношења и биће 

објављено у „Службеном 

гласнику општине Ново 

Горажде“. 

 

Образложење 

Након разрјешења Јелене Гавриловић са 

дужности директора ЈЗУ „Дом здравља 

Ново Горажде“ Ново Горажде ваљало је 

приступити новом именовању носиоца 

ове позиције. 

С обзиром да до данашњег дана није 

добијена сагласност ресорног 

Министарства на коначено именовање 

директора ЈЗУ „Дом здравља Ново 

Горажде“ Ново Горажде, а узевши у 

обзир да је претходни директор 

разријешен због истека периода на који 

је именована, примјењен је члан 4. став 

2. Закона о министарским, владиним и 

другим именовањима Републике Српске 

којим је прописана могућност 

именовања на краћи временски период, 

не дуже од 60 дана. Комисија за избор и 

именовање утврдила је приједлог за 

именовање – Тању Кундачину, доктора 

медицине из Фоче. Чланом 39. став 2. 

тачка 21) Закона о локалној самоуправи 

прописана је надлежност Скупштине 

општине за именовање. 

Узевши у обзир наведено чињенично 

стање и примјенивши на такво 

чињенично стање релевантне законске 

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 

његовог пријема. 

 

Број: 01/1-052-8-9/17 

Ново Горажде, 24.11.2017. године  

  ПРЕДСЈЕДНИК СО-е    

             Ибрахим Дрљевић,  с.р 

 

На основу члана 48. став (2) и 82. 

Закона о локалној самоуправи 

(„Службени гласник републике 

Српске“, број: 97/16), Скупштина 

општине Ново Горажде, на шестој 

сједници одржаној дана 24.11.2017. 

године, д о н о с и : 

 

Р Ј Е Ш Е Њ Е 

о именовању чланова Комисије за 

примопредају дужности директора 

Јавне здравствене установе „Дом  
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здравља Ново Горажде“ Ново 

Горажде 

 

1. У Комисију за примопредају 

дужности директора Јавне 

здравствене установе „Дом 

здравља Ново Горажде“ Ново 

Горажде, именују се: 

1) Бориша Јакшић, предсједник 

2) Горан Петровић, члан и 

3) Наташа Крунић, члан. 

2. Задатак Комисије из тачке 1.овог 

Рјешења је да спроведе поступак 

примопредаје дужности 

директора Јавне здравствене 

установе „Дом здравља Ново 

Горажде“ Ново Горажде између 

бившег директора Гавриловић 

Јелене и новог директора 

Кундачина Тање , а у складу са 

одредбама члана 46. Закона о 

локалној самоуправи. 

3. Примопредаја дужности из тачке 

2. овог Рјешења ће се обавити 

најкасније у року од осам дана од 

дана ступања на снагу Рјешења о 

именовању директора Јавне 

здравствене установе „Дом 

здравља Ново Горажде“ Ново 

Горажде. 

4. Мандат именоване Комисије 

траје четири године, и иста 

Комисија ће у случају потребе, у 

наведеном периоду, спроводити 

примопредаје дужности 

директора  Јавне здравствене 

установе „Дом здравља Ново 

Горажде“ Ново Горажде. 

5. Ово Рјешење ступа на снагу 

даном доношења, а биће 

објављено у „Службеном 

гласнику општине Ново 

Горажде“. 

 

Образложење 

Дана 24.11.2017. године, са дужности 

директора ЈЗУ „Дом здравља Ново 

Горажде“ Ново Горажде разријешена је  

 

Гавриловић Јелена , а на ову дужност је 

именована Кундачина Тања. 

Чланом 46. и 48. Закона о локалној 

самоуправи прописано је да се у случају 

престанка мандата именованих лица у 

јавним установама врши примопредаја 

дужности коју спроводи посебна 

комисија. Комисију именује Скупштина 

општине, на мандатни период од четири 

године, а исту чине три члана од којих 

су два из реда запослених у Општинској 

управи, а један из реда запослених у 

установи. Чланом 82. истог Закона 

прописано је овлашћење Скупштине 

општине за доношење појединачног 

правног акта у форми рјешења. 

Узевши у обзир наведене чињенице и 

примјенивши релевантне законске 

прописе, 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 

његовог пријема. 

 

Број: 01/1-052-8-10/17 

Ново Горажде, 24.11.2017. године  

  ПРЕДСЈЕДНИК СО-е    

             Ибрахим Дрљевић,  с.р 
 

На основу члана 87. став (1) Закона о 

социјалној заштити („Службени гласник 

Републике Српске“, број: 37/12 и 90/16), 

члана 18. став (2) Закона о систему 

јавних служби („Службени гласник 

Републике Српске“, број: 68/07, 109/12 

и 44/16) и члана 39. и 82. Закона о 

локалној самоуправи („Службени 

гласник Републике Српске“, број: 

97/16), Скупштина општине Ново 

Горажде на шестој сједници одржаној 

дана 24.11.2017. године  д о н о с и  
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Р Ј Е Ш Е Њ Е 

о разрјешењу вршења дужности 

директора Јавне установе Центар за 

социјални рад Ново Горажде 

 

3. Бојана Гајић се разрјешује 

вршења дужности директора 

Јавне установе Центар за 

социјални рад Ново Горажде, 

због истека периода на који је 

именована. 

4. Ово Рјешење ступа на снагу 

даном доношења, а биће 

објављено у „Службеном 

гласнику општине Ново 

Горажде“. 

 

 

Образложење 

Дана 13.07.2016.године, Бојана Гајић из 

Новог Горажда именована је за вршиоца 

дужности директора ЈУ Центар за 

социјални рад Ново Горажде, на 

мандатни период до окончања 

процедуре расписане јавним конкурсом 

за избор и именовање директора 

Установе. Конкурсна процедура је 

окончана дана 02.11.2017. године, када 

је поступајућа конкурсна комисија 

доставила Скупштини приједлог за 

именовање директора. 

 

Чланом 87. став (1) Закона о социјалној 

заштити прописано је да установом 

социјалне заштите руководи директор 

којег именује и разрјешава оснивач. 

Чланом 18. став (2) Закона о систему 

јавних служби одређено је да директора 

установе именује и разрјешава оснивач. 

Чланом 39. Закона о локалној 

самоуправи прописано је да је 

Скупштина општине орган одлучивања 

и креирања политике јединице локалне 

самоуправе, док је чланом 82. истог 

Закона предвиђено овлашћење 

Скупштине општине за доношење 

појединачног правног акта у форми 

рјешења. 

  

Узевши у обзир све наведене чињенице, 

те примјенивши на њих релевантне 

законске прописе, одлучено је као у 

диспозитиву Рјешења. 

 

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 

његовог пријема. 

 

Број: 01/1-052-8-12/17 

Ново Горажде, 24.11.2017. године  

  ПРЕДСЈЕДНИК СО-е    

             Ибрахим Дрљевић,  с.р 
 

На основу члана 39. став 2. тачка 21) 

Закона о локалној самоуправи 

(„Службени гласник Републике 

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

4. став 2. Закона о министарским, 

владиним и другим именовањима 

Републике Српске („Службени гласник 

Републике Српске“, број: 41/03), након 

разматрања приједлога Комисије за 

избор и именовање, Скупштина 

општине Ново Горажде на шестој 

сједници одржаној дана 24.11.2017. 

године  д о н о с и : 

 

 

Р Ј Е Ш Е Њ Е 

о именовању вршиоца дужности 

директора ЈУ Центар за социјални 

рад Ново Горажде 

 

5. Александра Семиз, дипломирани 

правник из Новог Горажда, 

именује се за вршиоца дужности 

директора ЈУ Центар за 

социјални рад Ново Горажде, на 

мандатни период до добијања 

сагласности на именовање 

директора ЈУ Центар за 

социјални рад Ново Горажде од 

стране Министарства здравља и  
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социјалне заштите Републике 

Српске, али не дуже од 60 дана. 

6. Права и дужности директора ЈУ 

Центар за социјални рад Ново 

Горажде прописани су законом и 

статутом установе. 

7. Александра Семиз се овлашћује 

да код надлежног суда изврши 

промјену уписа лица овлашћеног 

за заступање ЈУ Центар за 

социјални рад Ново Горажде и 

региструје се као лице 

овлашћено за заступање и 

представљање Установе, без 

ограничења у овлашћењима. 

8. Ово Рјешење ступа на снагу 

даном доношења и биће 

објављено у „Службеном 

гласнику општине Ново 

Горажде“. 

 

Образложење 

Након разрјешења Бојане Гајић вршења 

дужности директора ЈУ Центар за 

социјални рад Ново Горажде, ваљало је 

приступити новом именовању носиоца 

ове позиције. 

С обзиром да до данашњег дана није 

добијена сагласност ресорног 

Министарства на коначено именовање 

директора ЈУ Центар за социјални рад 

Ново Горажде, а узевши у обзир да је 

претходни директор разријешен због 

истека периода на који је именована, 

примјењен је члан 4. став 2. Закона о 

министарским, владиним и другим 

именовањима Републике Српске којим 

је прописана могућност именовања на 

краћи временски период, не дуже од 60 

дана. Комисија за избор и именовање 

утврдила је приједлог за именовање – 

Александру Семиз, дипломираног 

правника из Новог Горажда. 

Чланом 39. став 2. тачка 21) Закона о 

локалној самоуправи прописана је 

надлежност Скупштине општине за 

именовање. 

Узевши у обзир наведено чињенично 

стање и примјенивши на такво 

чињенично стање релевантне законске 

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 

његовог пријема. 

 

Број: 01/1-052-8-13/17 

Ново Горажде, 24.11.2017. године  

  ПРЕДСЈЕДНИК СО-е    

             Ибрахим Дрљевић,  с.р 
 

На основу члана 48. став (2) и 82. 

Закона о локалној самоуправи 

(„Службени гласник републике 

Српске“, број: 97/16), Скупштина 

општине Ново Горажде, на шестој 

сједници одржаној дана 24.11.2017. 

године, д о н о с и : 

 

Р Ј Е Ш Е Њ Е 

о именовању чланова Комисије за 

примопредају дужности директора 

Јавне установе Центар за социјални 

рад Ново Горажде 

 

1. У Комисију за примопредају 

дужности директора Јавне установе 

Центар за социјални рад Ново 

Горажде, именују се: 

4) Горан Петровић, предсједник 

5) Бориша Јакшић, члан и 

6) Момир Керановић, члан. 

2. Задатак Комисије из тачке 1.овог 

Рјешења је да спроведе поступак 

примопредаје дужности директора 

Јавне установе Центар за социјални 

рад Ново Горажде између бившег 

директора Гајић Бојане и новог 

директора Семиз Александре, а у 

складу са одредбама члана 46. 

Закона о локалној самоуправи. 

3. Примопредаја дужности из тачке 

2. овог Рјешења ће се обавити  
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најкасније у року од осам дана од 

дана ступања на снагу Рјешења о 

именовању директора Јавне 

установе Центар за социјални рад 

Ново Горажде. 

4. Мандат именоване Комисије траје 

четири године, и иста Комисија ће у 

случају потребе, у наведеном 

периоду, спроводити примопредаје 

дужности директора  Јавне установе 

Центар за социјални рад Ново 

Горажде. 

5. Ово Рјешење ступа на снагу даном 

доношења, а биће објављено у 

„Службеном гласнику општине 

Ново Горажде“. 

 

Образложење 

Дана 24.11.2017. године, са дужности 

директора ЈУ Центар за социјални рад 

Ново Горажде разријешена је Гајић 

Бојана, а на ову дужност је именована 

Семиз Александра. 

Чланом 46. и 48. Закона о локалној 

самоуправи прописано је да се у случају 

престанка мандата именованих лица у 

јавним установама врши примопредаја 

дужности коју спроводи посебна 

комисија. Комисију именује Скупштина 

општине, на мандатни период од четири 

године, а исту чине три члана од којих 

су два из реда запослених у Општинској 

управи, а један из реда запослених у 

установи. Чланом 82. истог Закона 

прописано је овлашћење Скупштине 

општине за доношење појединачног 

правног акта у форми рјешења. 

Узевши у обзир наведене чињенице и 

примјенивши релевантне законске 

прописе, 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 

његовог пријема. 

 

 

Број: 01/1-052-8-14/17 

Ново Горажде, 24.11.2017. године  

  ПРЕДСЈЕДНИК СО-е    

             Ибрахим Дрљевић,  с.р 
 

На основу члана 31. Закона о буџетском 

систему Републике Српске („Службени 

гласник Републике Српске“, број: 

121/12, 52/14, 103/15 и 15/16) и члана 

98. и 108. Пословника Скупштине 

општине Ново Горажде („Службени 

гласник општине Ново Горажде“, број 

6/05, 3/09 и 4/17), Скупштина општине 

Ново Горажде је на шестој редовној 

сједници, одржаној дана 24.11.2017. 

године донијела  

 

З А К Љ У Ч А К 

о усвајању Нацрта плана буџета 

општине Ново Горажде 

за 2018. годину 

 

1. Усваја се Нацрт плана буџета 

општине Ново Горажде за 2018. 

годину (у даљем тексту: Нацрт 

плана буџета). 

 

2. Скупштина општине Ново 

Горажде, сагласно одредбама члана 

108. Пословника             Скупштине 

општине Ново Горажде, одлучује 

да се Нацрт плана буџета упути на 

јавну расправу, јер се истим 

уређују питања од ширег интереса 

за грађане и друге субјекте у 

општини. 

 

3. За организовање и спровођење 

јавне расправе задужују се 

начелник општине и Одсјек за 

финансије Општинске управе 

општине Ново Горажде. 

 

4. Начелник општине и шеф Одсјека 

за финансије су дужни да: 
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- воде бригу да се Нацрт плана 

буџета учини доступним 

јавности; 

- организују и воде јавну расправу, 

уз обезбјеђење услова за учешће 

свих заинтересованих грађана 

општине и других институција; 

- у смислу информисаности 

грађана, користе званичну 

интернет страницу општине; 

- осигурају прикупљање и 

спровођење примједби, 

мишљења и приједлога 

изнесених у току јавне расправе; 

- прате јавну расправу и 

анализирају приједлоге, 

мишљења и примједбе изнијете у 

току јавне расправе; 

- припреме извјештај о 

резултатима јавне расправе и 

поднесу га овој Скупштини. 

 

5. Јавна расправа трајаће 15 дана од 

дана усвајања овог Закључка. 

 

6. Овај закључак ступа на снагу 

наредног дана од дана његовог 

објављивања у „Службеном 

гласнику општине Ново Горажде“.  

 

Број: 01/1-052-8-3/17 

Ново Горажде, 24.11.2017. године  

  ПРЕДСЈЕДНИК СО-е    

             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 шестој 

редовној сједници одржаној дана 

24.11.2017. године  д о н о с и : 

 

З А К Љ У Ч А К 

 

1. Усваја се  Извјештај о стању 

занатско-предузетничких и 

друштвених дјелатности на 

подручју општине Ново Горажде 

у 2016. години. 

 

2. Извјештај из тачке 1.овог 

Закључка чине саставни дио овог 

Закључка. 

 

3. Овај Закључак ступа на снагу 

даном доношења, а биће 

објављен у „Службеном 

гласнику општине Ново 

Горажде“. 

Број: 01/1-052-8-15/17 

Ново Горажде, 24.11.2017. године  

  ПРЕДСЈЕДНИК СО-е    

             Ибрахим Дрљевић,  с.р 
 

На основу члана 98. Пословника 

Скупштине општине Ново Горажде 

(„Службени гласник општине Ново 

Горажде“, број: 6/05, 3/09 и 4/17), 

Скупштина општине Ново Горажде на 

шестој редовној сједници одржаној дана 

24.11.2017. године  д о н о с и 

 

 

 

З А К Љ У Ч А К 

 

1. Задужују се одборница Велинка 

Ласица, шеф Одсјека за 

просторно уређење и стамбено 

.комуналне послове и секретар 

Скупштине општине да 

најкасније у року од пет дана од 

дана ступања на снагу овог 

Закључка одрже састанак, те 

сачине Приједлог одлуке о 

измјени и допуни Одлуке о 

комуналном реду који ће 

удовољити потребама 

становништва урбаног дијела 

насеља Копачи у погледу 

одлагања дрва за огрев, али и 

задовољити одредбе законских и 

подзаконских аката. 

 

2. Овај Закључак ступа на снагу 

наредног дана од дана његовог  
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објављивања у „Службеном 

гласнику општине Ново Горажде.“ 

Број: 01/1-052-8-18/17 

Ново Горажде, 24.11.2017. године  

  ПРЕДСЈЕДНИК СО-е    

             Ибрахим Дрљевић,  с.р 
 

 

На основу члана 98. Пословника 

Скупштине општине Ново Горажде 

(„Службени гласник општине Ново 

Горажде“, број: 6/05, 3/09 и 4/17), 

Скупштина општине Ново Горажде на 

шестој редовној сједници одржаној дана 

24.11.2017. године  д о н о с и 

 

 

З А К Љ У Ч А К 

 

1. Налаже се начелници општине 

Ново Горажде да покрене 

иницијативу за предузимање 

мјера инспекцијског надзора код 

надлежног инспекцијског органа, 

у циљу утврђивања испуњености 

обавезе биолошког минимума 

протока воде на МХЕ 

„Устипрача“ код концесионара, 

те да о евентуално предузетим 

мјерама обавијести Скупштину 

општине Ново Горажде. 

2. Овај Закључак ступа на снагу 

наредног дана од дана његовог 

објављивања у „Службеном 

гласнику општине Ново 

Горажде.“ 

 

 

Број: 01/1-052-8-18-2/17 

Ново Горажде, 24.11.2017. године  

  ПРЕДСЈЕДНИК СО-е    

             Ибрахим Дрљевић,  с.р 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

САДРЖАЈ 

 

 

 

 

Скупштина   

 

 

 

 

 

1. Одлука о такси превозу на подручју оптшине Ново Горажде стр. 1-8 

2. Одлука о начину, организацији и условима за вршење јавног превоза лица и 

ствари на подручју општине Ново Горажде стр. 8-15 

3. Рјешење о разрјешењу вршења  дужности чланова управних одбора установа 

чији је осннивач општина Ново Горажде стр. 16 

4. Рјешење о именовању чланова Управног одбора ЈЗУ „Дома здравља НОво 

Горажде“ Ново Горажде, ЈУ Центар за социјални рад Ново Горажде и 

Општинске туристичке организације Ново Горажде стр. 16-18 

5. Рјешење о разрјешењу дужности директора ЈЗУ „Дом здравља Ново Горажде“  

Ново Горажде стр. 18 

6. Рјешење о именовању вршиоца дужности директора ЈЗУ „Дом здравља Ново 

Горажде“  Ново Горажде стр. 18-19 

7. Рјешење о именовању чланова Комисије за примопредају дужности директора 

ЈЗУ „Дом здравља Ново Горажде“  Ново Горажде стр. 19-20 

8. Рјешење о разрјешењу дужности директора ЈУ Центар за социјални рад  Ново 

Горажде стр. 20-21 

9. Рјешење о именовању вршиоца дужности директора ЈУ Центар за социјални рад  

Ново Горажде стр. 21-22 

10. Рјешење о именовању чланова Комисије за примопредају дужности директора 

ЈУ Центар за социјални рад  Ново Горажде Ново Горажде стр. 22-23 

11. Закључак о усвајању Нацрта плана буџета општине Ново Горажде за 2018. 

годину стр. 23-24 

12. Закључак за привреду и друштвене дјелатности стр. 24 

13. Закључак по иницијативи одборнице Велинке Ласица стр. 24-25 

14. Закључак по иницијативи одборника Желимира Стојановића стр. 25 

 

 

 

 

            

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 

 

 

 


