
СЛУЖБЕНИ ГЛАСНИК 
ОПШТИНЕ НОВО ГОРАЖДЕ 

 
Година XII – број 18 Петак, 29.12.2017. године 

 

Скупштина  

 

 

На основу члана 35. Закона о буџетском 

систему Републике Српске („Службени 

гласник Републике Српске“, број: 

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

39. Закона о локалној самоуправи 

(„Службени гласник Републике 

Српске“, број: 97/16), Скупштина 

општине Ново Горажде на седмој 

редовној сједници, одржаној дана 

29.12.2017. године, д о н о с и : 

 

 

О Д Л У К У 

о усвајању Ребаланса плана буџета 

општине Ново Горажде за 2017. 

годину  

 

 

Члан 1. 

Усваја се Ребаланс плана буџета 

општине Ново Горажде, у износу од 

3.384.580,00 КМ, од чега су текући 

расходи 1.564.455,39 КМ, отплата 

дугова по кредитима 1.361.000,00 КМ, 

отплата осталих дугова 262.496,61 КМ, 

издаци за нефинансијску имовину 

153.678,00 КМ и буџетска резерва 

42.950,00 КМ. 

 

Члан 2. 

Ребаланс плана буџета општине Ново 

Горажде за 2017. годину је саставни дио 

ове Одлуке. 

Члан 3. 

Задужује се Одсјек за финансије 

Општинске управе општине Ново 

Горажде да ову Одлуку, заједно са 

Ребалансом плана буџета општине Ново 

Горажде за 2017. годину достави 

Министарству финансија Републике 

Српске. 

 

Члан 4. 

Ова Одлука ступа на снагу наредног 

дана од дана њеног објављивања у 

„Службеном гласнику општине Ново 

Горажде.“.  

 

Број: 01/1-052-10-3/17 

Ново Горажде, 29.12.2017. године  

                         ПРЕДСЈЕДНИК СО-е    

   Ибрахим Дрљевић,  с.р 

 

На основу члана 33. став 2. Закона о 

буџетском систему Републике Српске 

(„Службени гласник Републике 

Српске“, број: 121/12, 52/14, 103/15 и 

15/16), 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), Скупштина 

општине Ново Горажде је на седмој 

редовној сједници, одржаној дана 

29.12.2017. године донијела: 

 

                                                      

О Д Л У К У 

о измјени Одлуке извршењу Буџета 

општине Ново Горажде за 2017. 

годину 

 

 

Члан 1. 

Члан 2. Одлуке о извршењу Буџета 

општине Ново Горажде за 2017. годину 

(„Службени гласник општине Ново 

Горажде“, број: 4/17), мијења се и гласи: 

 

„Члан 2. 

Средства Буџета из члана 1. ове Одлуке 

распоређују се у укупном износу од  
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3.384.580,00 КМ, од чега су текући 

расходи 1.564.455,39 КМ, отплата 

дугова по кредитима 1.361.000,00 КМ, 

отплата осталих дугова 262.496,61 КМ, 

издаци за нефинансијску имовину 

153.678,00 КМ и буџетска резерва 

42.950,00 КМ.“ 

 

Члан 2. 

Задужује се Одсјек за финансије 

Општинске управе општине Ново 

Горажде да ову Одлуку достави 

Министарству финансија Републике 

Српске, у року од пет (5) дана од дана 

њеног усвајања. 

 

Члан 3. 

Ова Одлука ступа на снагу наредног 

дана од дана њеног објављивања у 

„Службеном гласнику општине Ново 

Горажде.“ 

 

Број: 01/1-052-10-4/17 

Ново Горажде, 29.12.2017. 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), члана 39. 

став 2. тачка 3) 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 и 4/17), Скупштина 

општине Ново Горажде је на седмој 

редовној сједници, одржаној дана 

29.12.2017. године, донијела: 

 

О Д Л У К У 

о усвајању Плана буџета општине 

Ново Горажде за 2018. годину 

 

Члан 1. 

Овом Одлуком усваја се План буџета 

општине Ново Горажде за 2018. годину, 

у износу од 1.889.850,00 

конвертибилних марака. 

Члан 2. 

Саставни дио ове Одлуке је аналитички 

преглед планираних прихода и 

добитака, те расхода и издатака, према 

организационој, економској и 

функционалној класификацији. 

 

Члан 3. 

Задужује се Одсјек за финансије да ову 

Одлуку, заједно са Планом буџета 

општине Ново Горажде за 2018. годину, 

достави Министарству финансија 

Републике Српске. 

 

Члан 4. 

Ова Одлука ступа на снагу осмог дана 

од дана њеног објављивања у 

„Службеном гласнику општине Ново 

Горажде“. 

 

Број: 01/1-052-10-5/17 

Ново Горажде, 29.12.2017. године  

                         ПРЕДСЈЕДНИК СО-е    

   Ибрахим Дрљевић,  с.р 

 
На основу члана 33. став 2. Закона о 

буџетском систему Републике Српске 

(„Службени гласник Републике Српске“, 

број: 121/12, 52/14, 103/15 и 15/16), 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 и 4/17), 

Скупштина општине Ново Горажде је на 

седмој редовној сједници, одржаној дана 

29.12.2017. године донијела: 

 

                                                      

О Д Л У К У 

о извршењу Буџета општине Ново 

Горажде за 2018. годину 

 

 

Члан 1. 

(1) Овом Одлуком, прописује се начин 

извршења Буџета општине Ново Горажде за 

2018. годину (у даљем тексту: Буџет). 
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(2) Све одлуке које се односе на Буџет, 

морају бити у сагласности са овом 

Одлуком. 

(3) Ова Одлука се односи на буџетске 

кориснике и примаоце грантова, који се у 

цјелости или дјелимично финансирају из 

Буџета. 

 

Члан 2. 

Средства Буџета из члана 1. ове Одлуке 

распоређују се у укупном износу од 

1.889.850,00 КМ, од чега, 1.279.955,47 КМ 

на буџетске расходе, 53.000,00 КМ на 

издатке за нефинансијску имовину и 

556.894,53 КМ на издатке за отплату 

дугова. 

 

Члан 3. 

(1) Приходи Буџета утврђени Законом о 

буџетском систему Републике Српске, 

укључујући и властите приходе које 

буџетски корисници остваре вршењем 

дјелатности (редовне, допунске, донације и 

сл.) су приходи Буџета који се морају 

наплаћивати и распоређивати преко 

система јединственог рачуна трезора. 

(2) Буџет је процјена буџетских средстава и 

буџетских издатака за једну фискалну 

годину. 

(3) Буџетска средства у једној фискалној 

години чине буџетски приходи и примици 

за нефинансијску имовину, примици од 

финансијске имовине и задуживања текуће 

фискалне године, неутрошена намјенска 

средства буџетских грантова и трансфера из 

ранијих периода и суфицит распоређен 

одлуком надлежног органа. 

(4) Буџетске приходе чине јавни приходи, 

текући и капитални грантови из земље и 

иностранства и трансфери примљени од 

других буџетских јединица. 

 

Члан 4. 

(1)Буџетске издатке чине буџетски расходи, 

издаци за нефинансијску имовину и издаци 

за финансијску имовину и отплату дугова. 

(2) Буџетске расходе чине расходи за лична 

примања, расходи по основу кориштења 

робе и услуга, расходи финансирања и 

други финансијски расходи, субвенције, 

грантови, дознаке на име социјалне заштите 

и трансфери другим буџетским 

корисницима. 

 

Члан 5. 

(1) Наредбодавац и одговорна особа, за 

извршење Буџета у цјелини, је Начелник 

општине. 

(2) Одсјек за финансије управља и 

контролише прилив и одлив новчаних 

средстава према усвојеном Буџету. 

(3) Буџетски корисници могу стварати 

обавезе и користити средства само за 

намјене предвиђене Буџетом, и то до износа 

који је планиран, у складу са расположивим 

средствима. 

(4) Одговорно лице буџетског корисника 

или руководиоци потрошачких јединица 

помоћни су извршиоци Буџета и одговорни 

су за намјенску употребу средстава, 

извршење буџета своје потрошачке 

јединице и за стварање обавеза до нивоа 

средстава која им се ставе на располагање 

кварталним финансијским планом 

(расположива средства). 

(5) Коришћење средстава за текуће помоћи 

и капитална улагања може се вршити по 

добијању сагласности Начелника општине 

на план утрошка тих средстава, а прије 

спровођења процедура прописаних Законом 

о јавним набавкама, као и на основу 

програма које у складу са законом усваја 

Скупштина општине. 

 

Члан 6. 

Корисници буџетских средстава дужни су 

средства утврђена у Буџету користити 

руководећи се начелима рационалности и 

штедње. 

Члан 7. 

(1) Одсјек за финансије врши процјену 

прилива буџетских средстава и обавјештава 

буџетске кориснике о висини буџетских 

средстава која ће им бити стављена на 

располагање кварталним финансијским 

планом, најкасније двадесет дана прије 

почетка квартала. 

(2) Корисници буџетских средстава 

обавезни су да поднесу Одсјеку за 

финансије приједлоге својих кварталних 

финансијских планова за извршење Буџета 

и тромјесечну динамику трошења средстава 

петнаест дана прије почетка сваког 

квартала. 

(3) Одсјек за финансије даје сагласност 

буџетским корисницима на поднесене 

приједлоге кварталних финансијских  
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планова за извршење буџета и сачињава 

квартални финансијски план потрошње 

Буџета. 

(4) Ако корисник буџета не поднесе 

приједлог кварталног финансијског плана у 

року из става 2. овог члана, квартални план 

за тог буџетског корисника одређује Одсјек 

за финансије. 

(5) Изузетно од става 1. и 2. овог члана, 

квартални финансијски план за први 

квартал фискалне године одредиће Одсјек 

за финансије и доставити буџетским 

корисницима у року од 20 дана од дана 

усвајања Буџета за 2018. годину. 

(6) За случај привременог финансирања, 

Одсјек за финансије ће извршити 

усаглашавање усвојеног Буџета за 2018. 

годину и привременог финансирања, 

сачинити квартални финансијски план и 

обавијестити потрошачке јединице о 

усаглашеном финансијском плану у року од 

20 дана од дана усвајања Буџета за 2018. 

годину.  

(7) Уколико се укаже потреба за сезонским 

коришћењем средстава, буџетски 

корисници су дужни писаним захтјевом 

тражити измјену достављеног кварталног 

финансијског плана и то најкасније три 

дана прије почетка квартала, са прецизним 

образложењима сезонског карактера 

трошка. 

(8) Укупан износ свих кварталних 

финансијских планова за извршење Буџета 

сваког корисника може бити мањи или 

једнак износу усвојеног годишњег буџета за 

сваког корисника. 

 

Члан 8. 

(1) Буџетски корисници прије стварања 

обавеза дужни су да поднесу Одсјеку за 

финансије приједлог за јавну набавку на 

прописаном обрасцу трезорског пословања 

у 3 (три) примјерка. 

(2) На основу провјере чињеничног стања о 

расположивим средствима за одређену 

намјену, Одсјек за финансије доставља 

приједлог на преиспитивање и одобравање 

Начелнику општине.  

(3) Начелник општине одобрава набавку и 

приједлог доставља служби надлежној за 

реализацију. 

(4) Надлежна служба проводи поступак за 

јавну набавку и реализује набавку, а у 

случају када је потребно прибавља се 

понуда добављача и наруџбеница која се 

штампа у оквиру трезорског програма, чиме 

се аутоматски резервишу средства за 

одређену набавку. 

(5) Када је потребно реализовати плаћање, 

буџетски корисник Општинске управе је 

дужан да поднесе Одсјеку за финансије 

захтјев за плаћање на прописаном обрасцу 

за трезорско пословање у 2 (два) примјерка, 

заједно са одговарајућом документацијом 

(понуда, предрачун, рачун, одлука или 

рјешење надлежног органа и друго), а 

остали буџетски корисници само образац за 

трезорско пословање. 

(6) Сваки документ мора садржавати број, 

датум, потпис и број протокола. 

 

Члан 9. 

(1) Одсјек за финансије врши пренос 

средстава за извршење обавеза по основу 

расхода Буџета искључиво на основу 

образаца за трезорско пословање буџетских 

корисника. 

(2) Подаци унесени у обрасце за трезорско 

пословање буџетских корисника 

Општинске управе морају бити сачињени 

на основу вјеродостојних књиговодствених 

докумената којима располаже или је дужан 

располагати буџетски корисник и за 

тачност тих података одговара одговорно 

лице у буџетском кориснику. 

(3) За тачност књиговодствених исправа и 

интерне контролне поступке којима 

подлијежу те исправе одговара буџетски 

корисник. 

(4) Исправама из претходног става сматрају 

се: 

    а) обрачунске листе плата и накнада, 

    б) предрачуни и уговори, 

    в) рачуни за набавку средстава, 

материјала, робе и услуга, 

    г) одлуке и рјешења надлежних органа из 

којих проистичу финансијске обавезе, 

    д) остале финансијске исправе. 

(5) За вјеродостојан унос података у 

рачуноводствени систем, помоћне и главну 

књигу трезора одговара одговорно лице у 

Одсјеку за финансије. 

 

Члан 10. 

(1) На основу члана 41. Закона о буџетском 

систему Републике Српске, Начелник 

општине може на приједлог Одсјека за  
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финансије средства распоређена буџетом 

прераспоређивати: 

       а) у оквиру потрошачке јединице без 

ограничења, 

       б) између потрошачких јединица, и то 

до износа од 5 одсто у односу на укупну              

           вриједност планираних средстава 

потрошачке јединице са које се врши          

           реалокација. 

(2) Приједлог за реалокацију средстава 

покреће буџетски корисник тако што 

подноси захтјев Одсјеку за финансије. 

(3) Одсјек за финансије разматра захтјев и 

доставља приједлог прерасподјеле 

средстава Начелнику општине на 

одобравање. 

(4) Начелник општине обавезан је да 

полугодишње извјештава Скупштину 

општине о извршеној прерасподјели 

средстава из става 1. овог члана. 

 

Члан 11. 

(1) Расподјела средстава буџетске резерве 

врши се у складу са чланом 43. Закона о 

буџетском систему Републике Српске. 

(2) Начелник општине одлучује о 

коришћењу средстава буџетске резерве за 

подмирење хитних и непредвиђених 

расхода, који се појаве током буџетске 

године.  

(3) Пренос средстава из буџетске резерве 

врши Одсјек за финансије, путем обрасца за 

трезорско пословање, а на основу закључка 

Начелника општине. 

(4) Начелник општине обаезан је 

полугодишње и годишње извјештавати 

Скупштину општине о коришћењу 

средстава буџетске резерве. 

 

Члан 12. 

(1) Одобравање средстава за грантове 

(помоћи) може се вршити само на основу 

критеријума утврђених од стране 

Начелника општине, уз подношење 

одговарајућих програма, односно пројеката. 

(2) Пренос средстава за извршење обавеза 

по основу грантова (помоћи) врши Одсјек 

за финансије путем обрасца за трезорско 

пословање, а на основу закључка 

Начелника општине, који је потписан и од 

стране надлежне службе у Општинској 

управи која прати рад корисника средстава 

и оцјењује оправданост коришћења 

средстава. 

(3) Корисници средстава грантова (помоћи) 

су дужни поднијети извјештај о утрошку 

примљених средстава 30 дана по истеку 

фискалне године.  

(4) Извјештај се подноси надлежној служби 

Општинске управе која прати рад 

корисника средстава. 

 

Члан 13. 

(1) Исплата плата и осталих личних 

примања буџетских корисника врши се 

преносом средстава са јединственог рачуна 

трезора (у даљем тексту: ЈРТ) на текуће 

рачуне запослених у одговарајућим банкама 

или другим овлашћеним организацијама за 

платни промет. 

(2) Буџетски корисници су обавезни да 

правилно обрачунају плате и друга лична 

примања за све запослене, обрачунају 

порезе и доприносе за запослене и друга 

лица, и исте појединачно и збирно доставе 

Одсјеку за финансије до петог у мјесецу, за 

претходни мјесец. 

 

Члан 14. 

(1)Обавезе по основу расхода Буџета ће се 

извршавати по сљедећим приоритетима: 

- обавезе по основу отплате кредита, 

у износима који су доспјели за 

плаћање, 

- средства за нето плате запослених и 

одборничке накнаде, 

- средства за порезе и доприносе за 

плате, 

- средства за борачко – инвалидску и 

социјалну заштиту, 

- средства за остала лична примања и 

порези и доприноси на остала лична 

примања 

- средства за обавезе према 

добављачима 

- средства за остале обавезе. 

(2)Утрошак предвиђених средстава 

прикупљених по основу посебних накнада 

за коришћење природних ресурса у сврху 

производње електричне енергије, посебних 

накнада за шуме, средства за подстицаје 

предвиђене пољопривредним 

произвођачима, средства за комуналну 

потрошњу, средства за текуће одржавање 

путева, и средства за капиталне 

инвестиције, биће реализована на основу  
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посебних програма, а у складу са законима 

и подзаконским прописима који регулишу 

поједину област. 

Члан 15. 

Буџетски корисници дужни су да се у 

поступку набавке роба, материјала и 

вршења услуга придржавају одредаба 

Закона о јавним набавкама, као и процедура 

о обавезној примјени модула набавки, 

прописаних Упутством о форми, садржају и 

начину попуњавања образаца за трезорско 

пословање буџетских корисника. 

 

Члан 16. 

Контрола намјенског коришћења и утрошка 

буџетских средстава, као и поступања 

корисника буџетских средстава према 

одредбама ове Одлуке, врши се према 

одредбама Закона о буџетском систему 

Републике Српске. 

 

Члан 17. 

Сви буџетски корисници дужни су да у 

року од 15 дана од дана настанка промјене у 

својој организацији и статусу обавијесте 

Одсјек за финансије. 

 

Члан 18. 

Правилнике, упутства и инструкције о 

спровођењу ове Одлуке прописује 

Начелник општине. 

 

Члан 19. 

(1)У мјери у којој су дефиниције или 

одредбе ове Одлуке у сукобу са другим 

одлукама које донесу органи општине, 

одредбе из ове одлуке имаће приоритет над 

одредбама других одлука у стварима које се 

тичу извршавања Буџета по свим ставкама. 

(2)Уколико су другим одлукама прописани 

новчани издаци из Буџета који се разликују 

од планираних износа по овој Одлуци, или 

по Одлуци о усвајању Плана буџета 

општине Ново Горажде за 2018. годину, 

обавезно се примјењују одредбе и 

планирани износи предвиђени овом 

Одлуком и Одлуком о усвајању Плана 

буџета општине Ново Горажде за 2018. 

годину. 

Члан 20. 

(1) Начелник општине извјештава 

Скупштину општине о извршењу Буџета 

квартално. 

 

(2) За извршење Буџета општине, Начелник 

је одговоран Скупштини општине. 

 

Члан 21. 

Задужује се Одсјек за финансије да ову 

Одлуку достави Министарству финансија 

Републике Српске. 

 

Члан 22. 

Ова Одлука ступа на снагу наредног дана 

од дана њеног објављивања у „Службеном 

гласнику Републике Српске“. 

 

Број: 01/1-052-10-6/17 

Ново Горажде, 29.12.2017. године  

                         ПРЕДСЈЕДНИК СО-е    

   Ибрахим Дрљевић,  с.р 

 

На основу члана 8. став (4) Закона о 

порезу на непокретности („Службени 

гласник Републике Српске“, број: 91/15) 

и члана 37. и 73. Статута општине Ново  

Горажде („Службени гласник општине 

Ново Горажде“, број: 4/15 и 4/17), 

Скупштина општине Ново Горажде, на 

седмој редовној сједници, одржаној 

дана 29.12.2017. године, д о н о с и : 

 

О Д Л У К У 

о висини стопе пореза на 

непокретности на подручју општине 

Ново Горажде за 2018. годину 

 

Члан 1. 

Овом Одлуком се утврђује висина стопе 

пореза на непокретности из члана 8. 

став (1) Закона о порезу на 

непокретности на подручју општине 

Ново Горажде за 2018. годину , као и 

висина стопе пореза на непокретности у 

којима се непосредно обавља 

производна дјелатност из члана 8. став 

(2) Закона о порезу на непокретности на 

подручју општине Ново Горажде за 

2018. годину.  

Члан 2. 

Висина стопе пореза на непокретности 

из члана 8. став (1) Закона о порезу на 

непокретности на подручју општине  
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Ново Горажде за 2018. годину се 

утврђује у висини од 0,06 %. 

 

Члан 3. 

Висина стопе пореза на непокретности у 

којима се непосредно обавља 

производна дјелатност из члана 8. став 

(2) Закона о порезу на непокретности на 

подручју општине Ново Горажде за 

2018. годину се утврђује у висини од 

0,06 %. 

Члан 4. 

Под непокретностима се подразумијева 

земљиште са свим оним што је трајно 

спојено са њим, што је изграђено на 

површини, изнад или испод земљишта. 

 

Члан 5. 

Непокретности у смислу члана 3. ове 

Одлуке су објекти за производњу и 

објекти за складиштење сировина, 

полупроизвода и готових производа, 

уколико чине заокружену производну 

цјелину. 

Члан 6. 

Задужује се Одсјек за привреду и 

друштвене дјелатности да ову Одлуку 

достави Пореској управи Републике 

Српске, Подручна јединица Рогатица, у 

року од три дана од дана њеног 

доношења. 

Члан 7. 

Ова Одлука ступа на снагу осмог дана 

од дана њеног објављивања у 

„Службеном гласнику општине Ново 

Горажде.“ 

 

Број: 01/1-052-10-7/17 

Ново Горажде, 29.12.2017. године  

                         ПРЕДСЈЕДНИК СО-е    

   Ибрахим Дрљевић,  с.р 
 

На основу члана 32. Закона о основном 

образовању и васпитању (``Службени 

Гласник Републике Српске``, број: 

44/17), 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 и 4/17), 

Скупштина општине Ново Горажде на 

седмој редовној сједници одржаној дана 

29.12.2017. године доноси: 

 

О Д Л У К У 

о приједлогу уписних подручја за 

Основну школу на подручју општине 

Ново Горажде 

 

Члан 1. 

Овом одлуком одређују се уписна 

подручја из којих се дјеца уписују у 

подручна одјељења  у Новом Горажду 

за административно-територијално 

подручје општине Ново Горажде. 

 

Члан 2. 

Упис ученика на подручју општине 

Ново Горажде се врши према следећем: 

- Уписно подручје Подручне 

школе у Копачима обухвата 

насеља са подручја мјесних 

заједница Копачи, Требешко 

Брдо и Устипрача и 

- Уписно подручје подручног 

одјељења у Поткозари које 

обухвата насеља са подручја 

мјесних заједница Поткозара и 

Оглечева. По завршетку  петог 

разреда ученици основно 

образовање и васпитање 

настављају у подручној школи у 

насељу Копачи. 

 

Члан 3. 

Министар за просвјету и културу 

Републике Српске ће на основу 

приједлога јединице локалне 

самоуправе донијети рјешење о 

уписном подручју школе. 

 

Члан 4. 

Јавна школа је приликом уписа ученика 

обавезна да поштује наведена уписна 

подручја. 
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Члан 5. 

Ступањем на снагу ове Одлуке престаје 

да важи Одлука о приједлогу уписних 

подручја за Основну школу на подручју 

општине Ново Горажде број: 01/1-052-

1-12/11 (``Службени Гласник општине 

Ново Горажде``, број: 1/11) 

 

Члан 6. 

Ова Одлука ступа на снагу осмог дана 

од дана њеног објављивања у 

Службеном гласнику општине Ново 

Горажде. 

 

Број: 01/1-052-10-8/17 

Ново Горажде, 29.12.2017. године  

                         ПРЕДСЈЕДНИК СО-е    

   Ибрахим Дрљевић,  с.р 

 
На основу члана 11. став (1) Закона о 

накнадама за коришћење природних 

ресурса у сврху производње електричне 

енергије („Службени гласник Републике 

Српске“, број: 52/14 и 15/16), Скупштина 

општине Ново Горажде  

 

П  Р  О  Г  Р  А  М 

коришћења средстава уплаћених по 

основу накнада за коришћење природних 

ресурса у сврху производње електричне 

енергије 

 

I 

Расположива средства у 2018 години износе 

670.000,00 КМ,а састоје се из: 

 

1. Очекивани износ уплате од стране ХЕ 

Вишеград у периоду од 01.01- 

31.12.2018 године ....... 670.000,00 КМ 

  

II 

Сходно одредбама члана 10. Закона о 

накнадама за коришћење природних 

ресурса у сврху производње електричне 

енергије, средства из члана 3. овог Закона 

јединице локалне самоуправе користе за:  

1. изградњу и санацију примарних 

инфраструктурних објеката 

(водовод,канализација, топловод, локални  

 

 

 

путеви и друго) који су у функцији 

привредног развоја и запошљавања, у 

проценту од најмање 30% од укупних 

средстава која се уплате по овом основу и 

            2.  изградњу нових привредних 

капацитета или проширење 

постојећих,укључујући и стимулативно 

кредитирање,као и друге намјене утврђене 

Програмом коришћења средстава 

уплаћених по основу накнада. 

 

III 

(1) Средства из тачке II, подтачка 1 

утрошиће се за: 

1. Израду шумско - привредне основе 

.................................................. 18.000,00 КМ 

2. Санацију локалних путева, потока, 

учешћа у реализацији пројеката из разних 

грантова и донација и друго 

................................................... 35.000,00 КМ 

(2) Средства из тачке II, подтачка 2 

утрошиће се за: 

1.Отплата кредита НЛБ Развојна банка за 

куповину ДЦ Градина /6213,4133/ 

................................................... 85.673,00 КМ 

2.Отплата кредита код Нове банке 

/6213,4133/ ..............................186.372,00 КМ 

3.Отплата кредита свјетске банке 

/6213,4133/...................................9.284,00 КМ 

4.Отплата репрограма дуга за електричну 

енергију закљученог у 2017 години са 

електродистрибуцијом Пале по основу дуга 

за електричну енергију из ранијих година а 

који доспијева у 2018 години 

................................................... 53.371,00 КМ 

5.Дом здравља /415216/ ........ .25.000,00 КМ 

6.Култура и религија /415217/  8.000,00 КМ 

7.Стипендије/416124/ .............. 3.000,00 КМ 

8.Превоз ђака /416214/ ............45.000,00 КМ    

9.Народна библиотека Божидар 

Горажданин ............................... 3.600,00 КМ 

10.Мјесне заједнице .................. 1.500,00 КМ 

11.Јавна расвјета /412814/ .......36.000,00 КМ 

12.Одржавање јавних површина /41281/ 

.................................................     5.000,00 КМ 

13.Расходи за текуће одржавање /4125/ 

..................................................... 8.800,00 КМ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          

14.Борачка организација/програмске 

активности/.............................. 10.000,00 КМ 

15.Ватрогасно друштво /415219/  

................................................... 10.000.00 КМ 

16.Удружења грађана /415219/ 

.................................................. 4.500,00 КМ  
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17.Цивилна заштита /415219/...5.000,00 КМ 

18.Социјална заштита /4161/...80.000,00 КМ 

19.Расходи по основу утрошка 

енергије/412211/..........................5.500,00 КМ 

20.Расходи за комуналне услуге 

/41222/..........................................4.500,00 КМ 

21.Расходи за комуникационе услуге 

/41223/..........................................6.000,00 КМ 

22.Расходи за канцеларијски материојал 

/41231/........................................ 2.700,00 КМ 

23.Расходи по основу утрошка угља 

идрвета/411214,411215/.............8.000,00 КМ  

24.Расходи по основу утрошка горива 

/412613/.......................................5.200,00 КМ 

25.Остали капитални грантови(археолошка 

истраживања око Горажданске штампарија) 

/415239/.......................................5.000,00 КМ 

Напомена:Бројеви у заградама 

представљају конта на којима је предвиђен 

утрошак средстава за ове намјене у буџету 

за 2018 годину 

 

IV 

Уколико се обезбједе додатна средства у 

Буџету општине за финансирање неких 

набројаних ставки иста ће се користити  за 

финансирање других ставки у буџету 

/намјенске/, а о чему ће скупштина бити 

обавјештена и за шта ће иста донијети 

одговарајућу Одлуку. 

 

V 

Овај Програм ступа на снагу наредног дана 

од дана његовог објављивања у 

„Службеном гласнику општине Ново 

Горажде 

 

Број: 01/1-052-10-9/17 

Ново Горажде, 29.12.2017. године  

                         ПРЕДСЈЕДНИК СО-е    

   Ибрахим Дрљевић,  с.р 
 

На основу члана 39. и 82. став (2) 

Закона о локалној самоуправи 

(„Службени гласник Републике 

Српске“, број: 97/16), Скупштина 

општине Ново Горажде на седмој 

редовној сједници одржаној дана 

29.12.2017. године  д о н о с и : 

 

 

 

З А К Љ У Ч А К 

 

1. Усљед недобијања сагласности 

ресорног Министарства на коначна 

именовања, дио Јавног конкурса за 

избор и именовање, број: 01/1-052-6-

4-1/17 од 02.10.2017. године који се 

односи на избор и именовање 

директора Јавне здравствене 

установе „Дом здравља Ново 

Горажде“ Ново Горажде и избор и 

именовање директора Јавне установе 

центар за социјални рад Ново 

Горажде се поништава. 

2. Даје се овлашћење Начелнику 

општине да распише поновљени 

јавни конкурс за избор и именовање 

директора Јавне здравствене 

установе „Дом здравља Ново 

Горажде“ Ново Горажде и избор и 

именовање директора Јавне установе 

центар за социјални рад Ново 

Горажде, а на основу Одлуке о 

расписивању јавног конкурса за 

избор и именовање директора ЈЗУ 

„Дом здравља Ново Горажде“ Ново 

Горажде („Службени гласник 

општине Ново Горажде“, број: 

12/17) и Одлуке о расписивању 

јавног конкурса за избор и 

именовање директора ЈУ Центар за 

социјални рад Ново Горажде 

(„Службени гласник општине Ново 

Горажде“, број: 6/16 и 10/17). 

3. Овај Закључак објавити у „Службеном 

гласнику Републике Српске“ и 

доставити свим кандидатима по 

расписаном Јавном конкурсу. 

4. Овај Закључак ступа на снагу осмог 

дана од дана његовог објављивања у 

„Службеном гласнику општине Ново 

Горажде“. 
 

Број: 01/1-052-10-10/17 

Ново Горажде, 29.12.2017. године  

                         ПРЕДСЈЕДНИК СО-е    

   Ибрахим Дрљевић,  с.р 
 

 



 

 

 

 

 

 

САДРЖАЈ 

 

 

 

 

 

Скупштина   

 
1. Одлука о усвајању Ребаланса плана буџета општине Ново Горажде за 2017. годину       

стр. 1 

2. Одлука о измјени Одлуке извршењу Буџета општине Ново Горажде за 2017. годину  

стр. 1-2 

3. Одлука о усвајању Плана буџета општине Ново Гораждеза 2018. годину стр. 2 

4. Одлука о извршењу буџета општине Ново Гораждеза 2018. годину стр. 2-6 

5. Одлука о висини стопе на непокретности на подручју општине Ново Горажде за 

2018. годину стр. 6-7 

6. Одлука о приједлогу уписних подручја за основну школу на подручју општине 

Ново Горажде, стр. 7-8 

7. Програм коришћења средстава уплаћених по основу накнада  за коришћење 

природних ресурса у сврху производње електричне енергије стр. 8-9 

8. Закључак бр. 01/1-052-10-10/17 стр. 9 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

            

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 

 

 

  

 

 


