
СЛУЖБЕНИ ГЛАСНИК 

ОПШТИНЕ НОВО ГОРАЖДЕ 

 

Година XIII – број 4 Понедељак, 05.03.2018. године 

 

Скупштина  

 

 

На основу члана 20. и 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 

осмој сједници одржаној дана 

02.03.2018. године,  д о н о с и  

 

 

О Д Л У К У 

о допуни Одлуке о изградњи, уређењу 

и одржавању гробаља на подручју 

општине Устипрача 

 

 

Члан 1. 

У члану 4. Одлуке о изградњи, уређењу 

и одржавању гробаља на подручју 

општине Устипрача („Службени 

гласник општине Устипрача“, број: 

5/09), након става 1., додаје се став 2., 

који гласи: 

„Парцела на којој је смјештено градско 

гробље у Доњој сопотници је означена 

као к.ч. 5287/3, уписана је у Посједовни 

лист број: 91/42, припадајућа је 

Катастарској општини Копачи, а њена 

укупна површина је 8.745 м2“. 

 

Члан 2. 

Досадашњи став 2. члана 4. Одлуке о 

изградњи, уређењу и одржавању 

гробаља на подручју општине 

Устипрача („Службени гласник 

општине Устипрача“, број: 5/09) постаје 

став 3. истог члана. 

 

Члан 3. 

Ова Одлука ступа на снагу осмог дана 

од дана њеног објављивања у 

„Службеном гласнику општине Ново 

Горажде“. 

 

Број: 01/1-052-1-6/18 

Ново Горажде, 02.03.2018. године  

         ПРЕДСЈЕДНИК     

   Ибрахим Дрљевић,  с.р 
 

На основу члана 39. Закона о локалној 

самоуправи („Службени гласник 

Републике Српске“, број: 97/16) и члана 

37. Статута општине Ново Горажде 

(„Службени гласник општине Ново 

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

општине Ново Горажде на осмој  

сједници одржаној дана 02.03.2018. 

године  д о н о с и  

 

 

О Д Л У К У 

о установљењу и висини права на 

накнаду за рад члановима управних 

одбора јавних установа чији је 

оснивач општина Ново Горажде 

 

 

Члан 1. 

Овом Одлуком установљава се право на 

накнаду за рад члановима управних 

одбора ЈЗУ „Дом здравља Ново 

Горажде“, ЈУ Центар за социјални рад 

Ново Горажде и Општинске туристичке 

организације Ново Горажде. 

 

Члан 2. 

(1) Чланови управних одбора установа 

из члана 1. ове Одлуке остварују право 

на накнаду за свој рад, у износу од 50,00 

КМ мјесечно. 

(2) Уколико је једно лице истовремено 

члан два или више управних одбора из 

члана 1. ове Одлуке, накнада ће му се  
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исплаћивати у износу од 50,00 КМ, по 

сваком чланству у управном одбору. 

 

Члан 3. 

Накнада за рад члановима управних 

одбора установа из члана 1. ове Одлуке 

исплаћује се на терет средстава Буџета 

општине Ново Горажде. 

 

Члан 4. 

Ова Одлука ступа на снагу осмог дана 

од дана њеног објављивања у 

„Службеном гласнику општине Ново 

Горажде“. 

 

Број: 01/1-052-1-8/18 

Ново Горажде, 02.03.2018. године  

         ПРЕДСЈЕДНИК     

   Ибрахим Дрљевић,  с.р 
 

На основу члана 21.став (2) Закона о 

комуналним дјелатностима („Службени 

гласник Републике Српске“, број: 

124/11 и 100/17) Скупштина општине 

Ново Горажде на осмој  редовној 

сједници, одржаној дана 02.03.2018. 

године, д о н о с и  

 

  П Р О Г Р А М  

обављања комуналних 

дјелатности из области 

заједничке 

комуналне потрошње у 2018-ој 

години на подручју општине 

Ново горажде 

 

I – ЗАЈЕДНИЧКА 

КОМУНАЛНА ПОТРОШЊА 

Заједничка комунална потрошња 

обухвата: 

- Чишћење јавних површина, 

- Прање улица и других јавних 

површина, 

- Одржавање зелених јавних 

површина, 

- Одржавање сливних решетки, 

- Одржавање сливних канала и 

ригола, 

- Одвожење кабастог и крупног 

отпада као и грађевинског шута 

и пилоте, 

- Чишћење дивљих депонија у 

урбаном дијелу града, 

- Чишћење дивљих депонија ван 

урбаног дијела града, 

- Чишћење корита потока, 

- Чишћење септичких јама, 

- Одржавање јавних чесми, 

- Декорација градске средине, 

- Санација асфалтних, бетонских и 

туцаничких површина, ударних 

рупа и сличних оштећења на 

коловозним површинама и 

тротоарима,     

- Дјелатност зоохигијене 

(збрињавање паса луталица, 

уклањање угинулих животиња и 

сл.). 

I.1.- ЧИШЋЕЊЕ ЈАВНИХ 

ПОВРШИНА 

    Чишћење јавних површина обухвата 

чишћење градских улица, паркинга, 

тргова, тротоара, и сл., а врши се ручно 

брезовом и сирковом метлом као и 

машински, са сакупљањем отпадака и 

одвозом на градску депонију.                                                    

Обавља се током цијеле године у 

зависности од зимских услова.                                           

У зимском периоду кад се не врши 

метење улица, обављају се други 

послови као што је чишћење снијега и 

леда са тротоара и посипање појединих 

дијелова саобраћајница шљаком ради 

нормалног одвијања саобраћаја.                                                                        

Чишћење јавних површина обављаће се 

према интензитету по зонама улицама 

приказаним у табели 1. 
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Табела 1. 

 

Ред. 

Број 

 

Назив улице 
Број метења  

Површина 

саобраћајнице 

Укупна 

годишња 

површина 
 

мјесечно 

 

годишње 
 

1. 

 

 

 

2. 

 

 

 

 

 

 

3. 

 

 

 

 

1. 

 

2. 

3. 

 

  

 4. 

 

 

5. 

 

6. 

7. 

8. 

   9. 

 10. 

 

 11. 

 12. 

 13. 

I –Зона 

Ул. Б. Горажданина(од 

СТР“Ђоле“ до и око 

пословног простора 

ДЦ-а и паркинг 

простор ) 

Ул. Херцег Стјепана у 

Устипрачи( од почетка 

расвјете према 

Рогатици до краја 

расвјете према 

Вишеграду, двориште 

око школе и спортско- 

рекреативни центар) 

Ул. Доситеја 

Обрадовића  (поред 

школе) и Слатинска 

улица 

 

I I –Зона 

Ул. Милоша Обилића 

у Доњој Сопотници 

Ул. Сочанска на 

Сурдуку 

Ул. Видовданска и 

Радомира Пандуревића 

на Сурдуку 

Ул. Меше Селимовића-

од капије Соче до 

укључења на 

магистрални пут 

Ул. Омладинских 

радних бригада - према 

Силосу 

Ул. Зидине 

Ул.Алексе Шантића 

Ул. Жељезничка 

Ул. Оџачка  

Ул. проф. Расима 

Живојевића и 

Машићка  

Ул. Самоборска 

Ул. Прачанска 

Ул. Дринска 

 

 

 

 

8 

 

 

 

 

 

 

4 

 

 

4 

 

 

 

2 

2 

 

 

2 

 

 

2 

 

2 

2 

2 

2 

2 

 

2 

2 

2 

2 

 

 

 

 

96 

 

 

 

 

 

 

48 

 

 

48 

 

 

 

24 

24 

 

 

24 

 

 

24 

 

24 

24 

24 

24 

24 

 

24 

24 

24 

24 

 

 

 

 

6.000 

 

 

 

 

 

 

6.000 

 

 

2.100 

 

 

 

1.200 

0,600 

 

 

1.590 

 

 

3.300 

 

0,600 

0,900 

0,900 

3.300 

0,900 

 

2.400 

4.200 

0,900 

1.500 

 

 

 

 

576.000 

 

 

 

 

 

 

288.000 

 

 

50.400 

 

 

 

28.800 

14.400 

 

 

38.160 

 

 

79.200 

 

14.400 

21.600 

21.600 

79.200 

21.600 

 

57.600 

100.800 

21.600    

36.000 

                                                                                 УКУПНО:  I + I I ЗОНА =  1.449.360м
2 
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НАПОМЕНА:  

Чишћење ће се вршити  на  50% приказане површине (тротоар и колске површине 

уз ивичњаке и риголе) тј. 865.080 м
2 

годишње. 

 

I .2. – ПРАЊЕ ЈАВНИХ САОБРАЋАЈНИХ ПОВРШИНА 

    Прање јавних саобраћајних површина врши се аутоцистерном запремине 8м
3
 путем 

млазница и са цријевима за прање. Посаду чине три члана (возач и два перача).                   

Прање  јавних површина саобраћајних површина обављаће се два пута годишње према 

шеми у табели 2. 

                                                                                                                                   Табела 2. 

 

Ред. 

Број 

 

Назив улице 

 

Површина 

 

Број прања 

годишње 

Укупна 

годишња 

површина 

1. 

 

 

 

 

2. 

 

 

 

 

 

 

3. 

Ул. Б. Горажданина (од 

СТР“Ђоле“ до и око 

пословног простора ДЦ-а 

паркинг простор и круг 

испред школе) 

Ул. Херцег Стјепана у 

Устипрачи( од почетка 

расвјете према Рогатици до 

краја расвјете према 

Вишеграду, двориште око 

школе и спортско- 

рекреативни центар) 

Ул. Доситеја Обрадовића  

(поред школе) и Слатинска 

улица 

 

 

 

 

6.000 

 

 

 

 

 

 

6.000 

 

 

2.100 

 

 

 

 

2 

 

 

 

 

 

 

2 

 

 

2 

 

 

 

 

12.000 

 

 

 

 

 

 

12.000 

 

4.200 

УКУПНО:  I + I I ЗОНА =  28.200 м
2
 

 

 

I .3. – ОДРЖАВАЊЕ ЗЕЛЕНИХ 

ЈАВНИХ ПОВРШИНА 

Радови на одржавању и уређењу јавних 

зелених површина подразумијевају 

радове: 

- Чишћење зелених површина од 

свакодневних отпадака; 

- Прољетно и јесење 

изграбљивање лишћа; 

- Кошење и одвожење траве на 

депнију по потреби;  

- Орезивање садница по 

појединачним засадима;  

- Окопавање и залијевање садница; 

- Орезивање и прихрањивање 

украсног биља;  

- Санирање оштећених стабала од 

елементарнизх непогода; 

- Одржавање и орезивање платана 

или сјечење комплет стабала; 

- Набавка хумуса, садног 

материјала и сађење; 

- Одржавање сливних решетки;  

- Одржавање сливних канала, 

шахтова и ригола; 

- Одвожење кабастог и крупног 

отпада као и грађевинског шута 

и пилоте; 

- Чишћење дивљих депонија у 

урбаном дијелу града; 

- Чишћење дивљих депонија ван  

урбаног дијела града; 

- Чишћење септичких јама 

- Санација асфалтних и бетонских 

површина, ударних рупа и 

сличних  

оштећења на коловозним 

површинама и тротоарима. 
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У току године радиће се на одржавању 

зелених површина у сљедећим улицама: 

1. Улица и паркинг простори око 

зграде СО-е Ново Горажде и око 

зграде ДЦ-а, 

2. Улица Бoжидара Горажданина – 

око тржнох центра и прилази 

фабрикама и школи, 

3. Улица Доситеја Обрадовића  

(поред школе), 

4. Улица Меше Селимовића - од 

капије Соче, 

5. Улице у МЗ Устипрача – по 

потреби. 

Укупна  површина за одржавање и 

уређење зелених површина у ужем 

градском језгру износи 15.750 м
2 

а 

обављаће се најмање два пута годишње, 

а по потреби и чешће. 

У току године радиће се на одржавању 

сливних решетки и сливних канала и 

ригола у сљедећим улицама: 

1. Улица Бoжидара Горажданина око 

зграде СО-е Ново Горажде и око 

зграде ДЦ-а, 

2. Улица Доситеја Обрадовића  

(поред школе), 

3. Улица Меше Селимовића - од 

капије Соче до Зидинског потока, 

4. Улице у МЗ Устипрача – по 

потреби. 

 

У Жељезничкој улици у дужини од 

2200м радиће се на санацији 

асфалтних, бетонских и туцаничких 

површина, ударних рупа и сличних 

оштећења на коловозним површинама 

и тротоарима. Такође у истој улици ће 

се вршити раскресивање растиња  у 

појасу ширине један метар са обје 

стране а најкасније до мјесеца априла.  

 

I .4. – ДЕКОРАЦИЈА ГРАДСКЕ 

СРЕДИНЕ 

У току године вршиће се декорација 

градског насеља у циљу свечаног 

обиљежавања празника и других 

манифестација. 

 

I .5. – ДЈЕЛАТНОСТИ 

ЗООХИГИЈЕНЕ 

У току године вршиће се хватање и 

збрињавање напуштених домаћих 

животиња (паса, мачака) и сигурно 

уклањање животињских лешева са 

јавних површина.  

 

I I – ИЗВОРИ ФИНАНСИРАЊА 

Послови из области заједничке 

комуналне потрошње у 2018-ој години 

на подручју општине Ново Горажде 

финансираће се из средстава: 

- Комуналне накнаде, 

- Дијела накнаде за коришћење 

добара од општег интереса, 

- Дијела прихода од пореза на 

непокретности, 

- Дијела накнада за дате концесије. 

Број: 01/1-052-1-2/18 

Ново Горажде, 02.03.2018. године  

         ПРЕДСЈЕДНИК     

   Ибрахим Дрљевић,  с.р 
 

На основу члана 39. Закона о локалној 

самоуправи (``Службени гласник 

Републике Српске``, број: 97/16), члана 

195. Став 3. Закона о водама 

(``Службени гласник Републике 

Српске``, број: 50/06, 92/09, 121/12 и 

74/17), члана 37. Статута општине Ново 

Горажде (``Службени гласник општине 

Ново Горажде``, број: 4/15 и 4/17) 

Скупштина општине Ново Горажде на 

осмој  редовној сједници одржаној 

02.03.2018. године доноси: 

 

П Р О Г Р А М 

О намјенском утрошку средстава од 

посебних водних накнада за 2018. 

годину  
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Члан 1. 

Овим Програмом утврђујe се начин 

утрошка средстава која ће се 

прикупљати од посебних водних 

накнада у 2018. години и то: оквирна 

висина средстава која се очекујупо овом 

основу, пројекти у које ће та средства 

бити пласирана, износ средстава по 

пројектима, органи надлежни за 

провођење поступка у циљу реализације 

пројеката и рок за њихово провођење. 

 

Члан 2. 

Планирана средства од посебних водних 

накнада у 2018. години износе око 

6.000,00 КМ. 

Члан 3. 

Приходи прикупљени од посебних 

водних накнада у буџету општине Ново 

Горажде у износу 6.000,00 КМ плански 

ће се користити за: 

-Израду Елабората санитарне заштите 

изворишта Канлићи 

-Израду Елабората санитарне заштите 

изворишта Гојчевићи 

 

Члан 4. 

Рок за провођење пројеката из овог 

Програма 31. децембар 2018. године. 

Одсјек за привреду и друштвене 

дјелатности ће вршити надзор над 

утрошком ових средстава. 

 

Члан 5. 

Надзор над уплатом средстава из члана 

2. овог Програма врши Одсјек за 

привреду и друштвене дјелатности . 

 

Члан 6. 

Овај Програм ступа на снагу наредног 

дана од дана објављивања у 

``Службеном Гласнику општине Ново 

Горажде``. 

 

Број: 01/1-052-1-3/18 

Ново Горажде, 02.03.2018. године  

         ПРЕДСЈЕДНИК     

   Ибрахим Дрљевић,  с.р 

 

На основу члана 39. Закона о локалној 

самоуправи (``Службени гласник 

Републике Српске``, број: 97/16), а у 

вези са чланом 35. Закона о 

пољопривредном земљишту 

(``Службени гласник Републике 

Српске``, број: 93/06, 86/07, 14/10 и 

5/12), члана 37. Статута општине Ново 

Горажде (``Службени гласник општине 

Ново Горажде``, број: 4/15 и 4/17 ) 

Скупштина општине Ново Горажде на 

осмој редовној сједници одржаној 

02.03.2018.године доноси: 

 

П Р О Г Р А М 

Утрошка средстава прикупљених по 

основу промјене намјене 

пољопривредног земљишта у 

непољопривредне сврхе и средстава 

од закупнине за земљишта у својини 

Републике за 2018. годину. 

 

Члан 1. 

Овим Програмом утврђује се начин 

утрошка средстава која ће се 

прикупљати по основу промјене намјене 

пољопривредног земљишта у 

непољопривредне сврхе и средстава од 

закупнине за земљишта у својини 

Републике за 2018. годину.  

 

Члан 2. 

Приходи прикупљени по основу 

промјене намјене пољопривредног 

земљишта у непољопривредне сврхе и 

средстава од закупнине за земљишта у 

својини Републике у буџету општине 

Ново Горажде плански ће се користити 

за: 

а)    израду Основа општине, 

б) оспособљавање и уређење 

пољопривредних земљишта која су 

деградирана, запуштена, која су лошијег 

квалитета или су неплодна, 

б)   за поправку и побољшање 

плодности земљишта, 

г)  за спровођење 

противерозионих мјера и мелиорације  
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пољопривредног земљишта 

слабијег квалитета и 

д)  за спровођење поступка 

комасације. 

Члан 3. 

Средства из овог Програма утрошиће се 

до 31. децембра 2018. године. 

 

Члан 4. 

Надзор над извршењем овог Програма 

вршиће републичка пољопривредна 

инспекција. 

Члан 5. 

Овај Програм ступа на снагу наредног 

дана од дана објављивања у 

``Службеном Гласнику општине Ново 

Горажде``. 

Број: 01/1-052-1-4/18 

Ново Горажде, 02.03.2018. године  

         ПРЕДСЈЕДНИК     

   Ибрахим Дрљевић,  с.р 
 

На основу члана 39. Закона о локалној 

самоуправи (``Службени гласник 

Републике Српске``, број: 97/16), члана 

89. став 8. Закона о шумама 

(``Службени гласник Републике 

Српске``, број: 75/08, 60/13), члана 37. 

Статута општине Ново Горажде 

(``Службени гласник општине Ново 

Горажде``, број: 4/15 и 4/17 ) 

Скупштина општине Ново Горажде на 

осмој редовној сједници одржаној 

02.03.2018. године доноси: 

 

ПРОГРАМ УТРОШКА СРЕДСТАВА 

ОД НАКНАДЕ ЗА ПРОДАТЕ 

ШУМСКЕ ДРВНЕ СОРТИМЕНТЕ  

У 2018. ГОДИНИ 

 

Члан 1. 

Корисник шума и шумског земљишта у 

својини Републике Српске дужан је да 

плаћа надокнаду у износу од 10% 

финансијских средстава, остварених 

продајом шумских дрвних сортимената 

која потичу са подручја општине, 

утврђених по цијенама  франко 

утоварено на камионском путу за 

одређену календарску годину. 

Члан 2. 

Накнада из члана 1. уплаћује се на 

рачун јавних прихода општине, а може 

се трошити за развој неразвијених 

дијелова општине. 

Члан 3. 

Буџетом општине Ново Горажде за 

2018. годину планирано је да се остваре 

приходи по основу накнада из члана 1. у 

износу од 7.000,00 КМ. 

Члан 4. 

Средства из претходног члана ће се 

утрошити за развој неразвијених 

дијелова општине и то за: 

- одржавање локалних путева у 

мјесним заједницама кроз које се 

врши транспорт дрвних 

сортимената, 

- изгрдања и одржавање јавне 

расвјете на локалним путевима 

- финансирање пројеката локалне 

инфраструктуре у мјесним 

заједницама. 

- израда Елабората шумско-

привредне основе 

Члан 5. 

Надзор над уплатом средстава из члана 

2. овог Програма врши Одсјек за 

финансије, привреду и друштвене 

дјелатности. 

Члан 6. 

Контролу утрошка средстава кроз 

реализацију наведених пројеката врши 

Одсјек за просторно уређење и 

стамбено комуналне послове. 

Члан 7. 

Овај Програм ступа на снагу наредног 

дана од дана објављивања у 

``Службеном Гласнику општине Ново 

Горажде``. 

 

Број: 01/1-052-1-5/18 

Ново Горажде, 02.03.2018. године  

         ПРЕДСЈЕДНИК     

   Ибрахим Дрљевић,  с.р 
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На основу члана 55. став (4) Закона о 

службеницима и намјештеницима у 

органима јединице локалне самоуправе 

(„Службени гласник Републике 

Српске“, број: 97/16), Скупштина 

општине Ново Горажде на осмој  

сједници, одржаној дана 02.03.2018. 

године  д о н о с и   

 

Р Ј Е Ш Е Њ Е 

о именовању вршиоца дужности 

начелника Одјељења за послове 

општинске управе 

1. Бориша Јакшић, дипломирани 

економиста из Новог Горажда, 

именује се за вршиоца дужности 

начелника Одјељења за послове 

општинске управе у Општинској 

управи Општине Ново Горажде. 

2. Именовани ће своју дужност 

обављати до окончања поступка 

именовања начелника Одјељења 

за послове општинске управе, а 

најдуже 90 дана. 

3. Права и дужности начелника 

одјељења прописана су Законом 

о локалној самоуправи, Законом 

о службеницима и 

намјештеницима у органима 

јединице локалне самоуправе и 

Правилником о унутрашњој 

организацији и систематизацији 

радних мјеста у Општинској 

управи Општине Ново Горажде. 

4. Ово Рјешење ступа на снагу 

даном доношења. 

Број: 01/1-052-1-7/18 

Ново Горажде, 02.03.2018. године  

         ПРЕДСЈЕДНИК     

   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 осмој 

сједници одржаној дана 02.03.2018. 

године  д о н о с и : 

 

Р Ј Е Ш Е Њ Е 

о разрјешењу и именовању вршиоца 

дужности директора ЈУ Центар за 

социјални рад Ново Горажде 

1. Александра Семиз, разрјешује се 

вршења дужности директора ЈУ 

Центар за социјални рад Ново 

Горажде,због истека мандатног 

периода на који је именована. 

2. Ивана Дачевић именује се за 

вршиоца дужности директора ЈУ 

Центар за социјални рад Ново 

Горажде, на мандатни период до 

окончања конкурсне процедуре 

расписане за избор и именовање 

директора ЈУ Центар за 

социјални рад Ново Горажде, а 

најдуже до 60 дана. 

3. Права и дужности директора ЈУ 

Центар за социјални рад Ново 

Горажде прописани су законом и 

статутом установе. 

4. Именовани вршилац дужности 

директора ЈУ Центар за 

социјални рад Ново Горажде 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.  

5. Ово Рјешење ступа на снагу 

даном доношења и биће 

објављено у „Службеном 

гласнику општине Ново 

Горажде“. 

 

Број: 01/1-052-1-7/18 

Ново Горажде, 02.03.2018. године  

         ПРЕДСЈЕДНИК     

   Ибрахим Дрљевић,  с.р 
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Начелник  

 

На основу члана 59. став 3. Закона о 

локалној самоуправи РС („Службени 

гласник РС,“ бр: 97/16), члана 90. 

Закона о јавним набавкама („Службени 

гласник БиХ“, број: 39/14) и члана 56. и 

65. Статута Општине Ново Горажде 

(„Службени гласник Општине Ново 

Горажде“, број: 4/15 ), те члана 8. 

Правилника о поступку директног 

споразума општине Ново Горажде 

(„Службени гласник Општине Ново 

Горажде“, број: 6/15 ),   начелник 

општине Ново Горажде  д о н о с и:  

 

О Д Л У К У 

о прихватању понуде у поступку 

јавне набавке путем Директног 

споразума 

 

I. 

    Прихвата се понуда понуђача 

„ТИТАН“ д.о.о. Вишеград у поступку 

јавне набавке путем Директног 

споразума за доставу понуде услуга – 

превоз радника запослених у 

Општинској управи општине Ново 

Горажде на релацији Вишеград – Ново 

Горажде – Вишеград у износу од 110,00 

КМ мјесечно по раднику, и Устипрача - 

Ново Горажде – Устипрача у износу од 

66,00 КМ мјесечно по раднику,  односно 

у оквирном износу од око 1.500,00 КМ 

без урачунатог ПДВ-а, или од око 

1.800,00 КМ са урачунатим ПДВ-ом. 

 

II. 

    На основу ове Одлуке, начелник 

општине Ново Горажде ће као уговорни 

орган, закључити Уговор са понуђачем 

из члана 1. ове Одлуке.   

 

III. 

    Ова Одлука ступа на снагу даном 

доношења и биће објављена у 

„Службеном гласнику Општине Ново 

Горажде“. 

 

Број: 02/1-404-2-3/18 

Ново Горажде, 27.02.2018. године  

       НАЧЕЛНИК      

   Мила Петковић,  с.р 
 

На основу члана 59. став 3. Закона о 

локалној самоуправи РС („Службени 

гласник РС,“ бр: 97/16), члана 18. 

Закона о Јавним набавкама БиХ 

(Службени гласник БиХ,  бр: 39/14), 

члана 9. Правилника о јавним набавкама 

општинске управе општине Ново 

Горажде („Службени гласник општине 

Ново Горажде“, бр: 16/15), члана 6. и 8. 

Правилника о поступку директног 

споразума („Службени гласник општине 

Ново Горажде“, бр: 6/15) и чланова 56. и 

65. Статута општине Ново Горажде 

(„Службени гласник општине Ново 

Горажде“ , бр: 3/15 и 3/17), Начелник 

општине Ново Горажде д о н о с и: 

 

О Д Л У К У 

o покретању поступка јавне набавке 
 

I. 

Покреће се поступак јавне набавке роба: 

„ Набавка компјутерског материјала - 

тонера за потребе Општинске управе 

општине Ново Горажде“ за 2018. 

годину.    

II. 

Поступак јавне набавке из члана 1. ове 

Одлуке спровешће се поступком 

Директног споразума из члана 90. 

Закона о јавним набавкама Босне и 

Херцеговине. 

III. 

Процијењена вриједност јавне набавке 

из члана I ове Одлуке за годину дана 

износи 830,00 КМ, без урачунатог 

пореза на додатну вриједност (ПДВ). 

ЈРЈН: 30200000-1– Компјутерски 

материјал . 

IV. 

Издатак из претходног става  је  

планиран у Плану јавних набавки 

општине Ново Горажде за 2018. годину,  
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а средства за ове сврхе су обезбјеђена у 

Буџету општине на коду 412311.   

 

V. 

На основу ове Одлуке, Начелник 

општине ће упутити Захтјев за 

достављање понуде добављачу 

/добављачима. 

 

VI. 

Ова Одлука ступа на снагу даном 

доношења и биће објављивања у 

“Службеном гласнику“ општине Ново 

Горажде. 

 

Број: 02/1-404-4-1/18 

Ново Горажде, 05.03.2018. године  

       НАЧЕЛНИК      

   Мила Петковић,  с.р 
 

На основу члана 82.став (3) Закона о 

локалној самоуправи („Службени 

гласник Републике Српске“, број: 

97/16), а у вези са чланом 78. и 79. 

Закона о службеницима и 

намјештеницима у органима јединице 

локалне самоуправе („Службени 

гласник Републике Српске“, број: 97/16) 

и чланом 7. став (2) Правилника о 

јединственим процедурама за 

попуњавање упражњених радних мјеста 

у градској, односно општинској управи 

(„Службени гласник Републике 

Српске“, број: 42/17), начелник 

Општине Ново Горажде  д о н о с и  

 

 

О Д Л У К У 

о расписивању јавног конкурса за 

избор и именовање начелника 

Одјељења за послове општинске 

управе 

 

I 

На основу ове Одлуке расписаће се 

јавни конкурс за избор и именовање 

начелника Одјељења за послове 

општинске управе у Општинској управи 

Општине Ново Горажде. 

 

II 

Општи и посебни услови потребни за 

обављање дужности начелника 

одјељења прописани су законом и 

Правилником о унутрашњој 

организацији и систематизацији радних 

мјеста у Општинској управи Општине 

Ново Горажде. 

 

III 

Јавни конкурс ће се објавити у 

„Службеном гласнику Републике 

Српске“ и дневним новинама „Глас 

Српске“, са роком од 15 дана за 

пријављивање  кандидата. 

 

IV 

Именује се Комисија за спровођење 

поступка за пријем службеника, у 

саставу: 

1. Горан Петровић, предсједник 

Комисије, 

2. Томислав Чарапић, замјеник 

предсједника Комисије, 

3. Љиљана Кошарац, службеник за 

управљање људским ресурсима, 

члан Комисије, 

4. Фуад Машић, лице са Листе 

стручњака, члан Комисије и 

5. Момир Керановић, лице са Листе 

стручњака, члан Комисије.  

 

V 

(1) Задатак Комисије за спровођење 

поступка за пријем службеника је да: 

изврши контролу испуњавања услова 

кандидата; сачини списак кандидата 

који испуњавају услове за пријем на 

упражњено радно мјесто; обави улазни 

интервју са кандидатима који 

испуњавају услове конкурса; изврши 

оцјењивање стручне оспособљености, 

знања и вјештина кандидата који 

учествују у изборном поступку, те да 

сачини ранг листу за избор кандидата 

рангирајући их почев од најбољег  
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резултата оствареног у изборном 

поступку и достави је начелнику. 

(2) Поступак за пријем службеника ће се 

обавити у року од 30 дана од дана 

истека рока за пријављивање кандидата. 

 

VI 

Ова Одлука ступа на снагу осмог дана 

од дана њеног објављивања у 

„Службеном гласнику општине Ново 

Горажде.“ 

 

Број: 02/1-112-5/18 

Ново Горажде, 05.03.2018. године  

       НАЧЕЛНИК      

   Мила Петковић,  с.р 
 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

САДРЖАЈ 

 

 

Скупштина  

1. Одлука о допуни Одлуке о изградњи, уређењу и одржавању гробаља на подручју 

општине Устипрача, стр. 1 

2. Одлука о установљењу и висини права на накнаду за рад члановима управних 

одбора јавних установа чији је оснивач општина Ново Горажде, стр 1-2 

3. Програм обављања комуналних дјелатности из области заједничке комуналне  

потрошње у 2018. години на подручју општине Ново Горажде, стр 2-5 

4. Ппрограм о намјнском утрошку средстава од посебних водних накнада за 2018. 

годину , стр 5-6 

5. Програм о намјнском утрошку средстава прикупљених по основу промјене намјене 

пољопривредног земљишта у непољопривредне сврхе и средстава од закупнине за 

земљишта у својини  Републике за 2018. годину, стр 6-7 

6. Програм утрошка средстава од накнаде за продате шумске дрвне сортименте у 

2018-ој години, стр 7 

7. Рјешење о именовању вршиоца дужности начелника Оделења за послове општинске 

управе, стр 8 

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

Ново Горажде и именовању вршиоца дужности директора ЈУ Центар за социјални 

рад Ново Горажде, стр 8  

 

Начелник  

 

1. Одлука о прихватању понуде у поступку јавне набавке путем Директног 

споразума стр. 9 

2. Одлука o покретању поступка јавне набавке, стр 9-10 

3. Одлука о расписивању јавног конкурса за избор и именовање начелника 

Одјељења за послове општинске управе, стр 10-11 

 

 

 

 

           

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 

 

 

  

 

 


