
СЛУЖБЕНИ ГЛАСНИК 
ОПШТИНЕ НОВО ГОРАЖДЕ 

 
Година XI – број 4 Петак, 27.05.2016. године 

 

Скупштина 

На основу члана 30. став 1. алинеја 11. 
Закона о локалној самоуправи 
(„Службени гласник Републике 
Српске“, број: 101/04, 42/05, 118/05 и 
98/13) и члана 37. став 1. алинеја 11. 
Статута општине Ново Горажде 
(„Службени гласник општине Ново 
Горажде“, број: 4/15), Скупштина 
општине Ново Горажде на деветој 
посебној сједници, одржаној дана 
27.05.2016. године  д о н о с и : 
 

О Д Л У К У 

о давању сагласности за упис 
заложног права на непокретности 

 

Члан 1. 
Даје се сагласност на упис заложног 
права – хипотеке трећег реда, на 
непокретностима  које су означене као: 
- к.ч. 5709, звана „Поље“, њива треће 
класе, површине 2520 м2; 
- к.ч. 5725/4, зграда 1, звана „Дужица“, 

пословна зграда у привреди, површине 
6150 м2; 
- к.ч.5725/4, звана „Дужица“, економско 
двориште, површине 4285 м2, 
све уписане у Земљишно – књижни  
уложак 16, КО Копачи, са власничким 
удјелом 1/1 у корист општине Ново 
Горажде, односно као: 
- к.ч. 5725/5, звана „Дужица“, пут 
четвртог реда, површине 2020 м2,  
уписане у Посједовни лист – препис, 
број: 1238/5, са дијелом посједа ½ у 
корист општине Ново Горажде. 
 

Члан 2. 
Упис заложног права из члана 1. ове 
Одлуке врши се у сврху обезбјеђења 
споразума о одложеном плаћању 
пореских обавеза општине Ново 

Горажде, на износ од 139.837,71 КМ, а 
који је утврђен актом Министарства 
финансија Републике Српске број: 
06.05/411-129-1/16. 

 

Члан 3. 
На основу ове Одлуке, начелник 
општине Ново Горажде ће код 
овлаштеног нотара приступити давању 
заложне изјаве, а како би се у корист 
Министарства финансија Републике 
Српске на непокретностима из члана 1. 
ове Одлуке установило заложно право 
трећег реда. 
 

Члан 4. 
Ова Одлука ступа на снагу даном 
доношења и биће објављена у 
„Службеном гласнику општине Ново 
Горажде.“Горажде“. 

 

Број: 01/1-052-5-2/16 

Ново Горажде, 27.05.2016. године  
       ПРЕДСЈЕДНИК   

      Ибрахим Дрљевић, с.р 

 

На основу члана 30. Закона о локалној 
самоуправи („Службени гласник 
Републике Српске“, број: 101/04, 42/05, 

118/05 и 98/13) и члана 37. Статута 
општине Ново Горажде („Службени 
гласник општине Ново Горажде“, број: 
4/15), Скупштина општине Ново 
Горажде, на деветој посебној сједници 
одржаној дана 27.05. 2016. године  д о н 
о с и : 
 

Р Ј Е Ш Е Њ Е 

о потврђивању мандата одборнику 
Скупштине општине Ново Горажде 

 



1. Потврђује се мандат одборнику 
Скупштине општине Ново 
Горажде, Сабрији Тутићу, 
кандидату Савеза СДА – СзБиХ.  

2. Ово Рјешење ступа на снагу 
даном доношења. 

 

 

Образложење 

Одлуком о додјели мандата сљедећем 
квалификованом кандидату, број: број: 
06-1-07-1-17/16, коју је ЦИК БиХ донио 
дана 10.03.2016. године одређено је да 
ће се Сабрији Тутићу додијелити мандат 
одборника у СО Ново Горажде, који је 
остао упражњен именовањем одборника 
Фуада Машића за замјеника начелника 
општине. 
Након давања изјаве и прихватања 
мандата од стране Сабрије Тутића, те 
издавања Увјерења од стране ЦИК-а, 
број 06-1-07-1-17/16, од 10.03.2016. 
године, а потом и  засиједања Мандатно 
имунитетске комисије СО Ново 
Горажде, исто радно тијело је у складу 
са одредбама Пословника СО Ново 

 Горажде доставило овој Скупштини 
Извјештај са предложеним актима. 
 

Узевши у обзир све речено, а 
примјенивши релевантне законске и 
подзаконске одредбе, одлучено је као у 
диспозитиву. 
 

Поука о правном лијеку: Против овог 
Рјешења није дозвољено уложити 
жалбу, али се против истог може 
покренути управни спор подношењем 
тужбе Окружном суду у Источном 
Сарајеву, у року од 30 дана од дана 
његовог пријема. 
 

Број: 01/1-052-5-1/16 

Ново Горажде, 27.05.2016. године  
       ПРЕДСЈЕДНИК   

      Ибрахим Дрљевић, с.р 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

САДРЖАЈ 

 

 

 

 

Начелник 

 

1. Разматрање Приједлога одлуке о давању сагласности за упис заложног права – 

хипотекена непокретности стр 1 

2. Потврђивање мандата одборнику Тутић Сабрији стр 2 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

            

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  

 

 

 

 

 

 

 

 

 


