
СЛУЖБЕНИ ГЛАСНИК 

ОПШТИНЕ НОВО ГОРАЖДЕ 

 

Година XIII – број 5 Четвртак, 10.05.2018. године 

 

Скупштина  

 

 

На основу члана 39. Закона о локалној 

самоуправи (``Службени Гласник 

Републике Српске``, број: 97/16) и 

члана 37. Статута Општине Ново 

Горажде (``Сл.гласник општине Ново 

Горажде`` број: 4/15 и 4/17) СО-е Ново 

Горажде, на сједници одржаној дана 

08.05.2018.године донијела је  

 

 

О Д Л У К У  

о усвајању претпоставки, начела и 

начина израде Програма капиталних 

инвестиција општине Ново Горажде 

 

 

Члан 1. 

 Усвајају се претпоставке, начела 

и начин израде Програма капиталних 

инвестиција (скраћено: ПКИ) Општине 

Ново Горажде.  

 

Члан 2. 

Саставни дио ове Одлуке су 

претпоставке, начела и начин израде 

Програма капиталних инвестиција 

општине Ново Горажде 

 

Члан 3. 

 Начелник Општине се обавезује 

да разради и предложи Скупштини 

нацрт Програма капиталних 

инвестиција за период 2018. – 2022. 

године, заједно са одговарајућим 

приједлогом одлуке Скупштине у року 

од 3 мјесеца од дана пријема ове 

Одлуке.  

Члан 4. 

Ступањем на снагу ове Одлуке 

престаје да важи Одлука о 

претпоставкама, начелима и начину 

израде Програма капиталних 

инвестиција Општине Устипрача 

(``Службени Гласник општине 

Устипрача``, број: 6/07) 

 

Члан 5. 

 Ова Одлука ступа на снагу осмог 

дана од објављивања у Службеном 

гласнику општине Ново Горажде 

 

Број: 01/1-052-2-3/18 

Ново Горажде, 08.05.2018. године  

         ПРЕДСЈЕДНИК     

   Ибрахим Дрљевић,  с.р 
 

На основу члана 8. Закона о 

министарским, владиним и другим 

именовањима Републике Српске 

(„Службени гласник Републике 

Српске“, број: 41/03), члана 37. и 73. 

Статута општине Ново Горажде 

(„Службени гласник општине Ново 

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

општине Ново Горажде на деветој 

сједници, одржаној дана 08.05.2018. 

године,  д о н о с и : 

 

О Д Л У К У 

о расписивању јавног конкурса за 

избор и именовање једног члана 

Управног одбора Јавне установе 

Центар за социјални рад Ново 

Горажде 

 

Члан 1. 

На основу ове Одлуке, расписаће се 

Јавни конкурс за избор именовање 

једног члана Управног одбора Јавне 

установе Центар за социјални рад Ново 

Горажде (у даљем тексту: Установа). 

 

Члан 2. 

Општи и посебни услови потребни за 

именовање члана Управног одбора  
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Установе прописани су законом и 

Статутом Установе. 

 

Члан 3. 

Јавни конкурс из члана 1. ове Одлуке 

објавиће се у „Службеном гласнику 

Републике Српске“ и дневним новинама 

„Глас Српске“, са роком пријаве 

кандидата од 15 дана од дана 

посљедњег објављивања Јавног 

конкурса у једном од ова два гласила. 

 

Члан 4. 

(1)За спровођење Јавног конкурса из 

члана 1. ове Одлуке, именује се 

Комисија, у  саставу: 

1. Горан Петровић, службеник 

Општинске управе, предсједник; 

2. Томислав Чарапић, службеник 

Општинске управе, члан; 

3. Стојанка Андан , службеник 

Општинске управе, члан; 

4. Небојша Суботић, одборник у 

Скупштини општине, члан и 

5. Фуад Машић, одборник у 

Скупштини општине, члан. 

(2) Задатак Комисије из претходног 

става је да изврши преглед приспјелих 

пријава на  Јавни конкурс, те да 

размотри благовремене пријаве на Јавни 

конкурс и да са кандидатима који 

испуњавају услове Јавног конкурса 

обави интервју, након чега ће 

Скупштини општине доставити ранг 

листу са коначним приједлогом 

кандидата за именовање. 

 

Члан 5. 

За извршење одредби из члана 3. ове 

Одлуке задужује се Одсјек за 

финансије, привреду и друштвене 

дјелатности. 

 

Члан 6. 

Ова Одлука ступа на снагу осмог дана 

од дана њеног објављивања у 

„Службеном гласнику општине Ново 

Горажде.“ 

 

 

Број: 01/1-052-2-8/18 

Ново Горажде, 08.05.2018. године  

         ПРЕДСЈЕДНИК     

   Ибрахим Дрљевић,  с.р 
 

На основу члана 7. Закона о 

комуналним таксама („Службени 

гласник Републике Српске“ број: 4/12), 

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 деветој 

сједници, одржаној дана 08.05.2018. 

годинне доноси 

 

ОДЛУКУ  

о допуни Одлуке о комуналним 

таксама 

 

Члан 1. 

У Одлуци о комуналним таксама 

(„Службени гласник општине Ново 

Горажде“, број: 4/17) допуњује се 

Тарифни број III Тарифе комуналних 

такси које плаћају таксени обвезници на 

подручју општине Ново Горажде, тако 

што се у оквиру тачке „1. Предузећа“ 

додају сљедеће ставке:  

„ Предузећа за дистрибуцију електричне 

енергије                                              

10.000,00 

  Пословне или радне јединице 

предузећа за дистрибуцију  

  електричне енергије                                                                                                 

3.000,00“. 

 

Члан 2. 

Задужује се Одсјек за финансије, 

привреду и друштвене дјелатности 

Општинске управе општине Ново 

Горажде да ову Одлуку достави 

Сједишту Пореске управе Републике 

Српске и Подручној јединици Пореске 

управе Републике Српске у Рогатици. 
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Члан 3. 

Ова Одлука ступа на снагу осмог дана 

од дана њеног објављивања у 

„Службеном гласнику општине Ново 

Горажде.“ 

 

Број: 01/1-052-2-9/18 

Ново Горажде, 08.05.2018. године  

         ПРЕДСЈЕДНИК     

   Ибрахим Дрљевић,  с.р 
 

На основу члана 39. став (1) тачка 20) 

Закона о локалној самоуправи 

(„Службени гласник Републике 

Српске“, број: 97/16), а на приједлог 

директора ЈУ Основна школа „Вук 

Караџић“ Вишеград, Скупштина 

општине Ново Гораде на деветој 

редовној сједници одржаној дана 

08.05.2018. године, д о н о с и 

 

 

О Д Л У К У 

о проглашењу најбољег ученика 

 

Члан 1. 

Митар и Дамјан Крезовић, ученици 

деветог разреда Основне школе „Вук 

Караџић“ Вишеград, Подручна школа 

Копачи, проглашавају се најбљоим 

ученицима на подручју општине Ново 

Горажде, у школској 2017/2018 години. 

 

Члан 2. 

Именованим из члана 1. ове Одлуке 

додјељује се новчана награда у износу 

од по 200,00 КМ, те свечана плакета о 

проглашењу најбољег ученика на 

подручју општине Ново Горажде. 

 

Члан 3. 

За извршење ове Одлуке задужује се 

Начелник општине Ново Горажде. 

 

Члан 4. 

Ова Одлука ступа на снагу осмог дана 

од дана њеног објављивања у  

 

 

„Службеном гласнику општине Ново 

Горажде.“ 

 

Број: 01/1-052-2-10/18 

Ново Горажде, 08.05.2018. године  

         ПРЕДСЈЕДНИК     

   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 

деветој редовној сједници, одржаној 

дана 08.05.2018. године  д о н о с и:  

 

 

З А К Љ У Ч А К 

 

 

1. Усваја се Извјештај о извршењу 

Плана буџета општине Ново 

Горажде за 2017. годину (у 

даљем тексту: Извјештај). 

2. Извјештај из тачке 1. овог 

Закључка чини саставни дио 

Закључка. 

3. Задужује се Одсјек за финансије, 

привреду и друштвене 

дјелатности да овај Закључак, 

заједно са Извјештајем из тачке 

1. овог Закључка достави 

Министарству финансија 

Републике Српске. 

4. Овај Закључак ступа на снагу 

осмог дана од дана његовог 

објављивања у „Службеном 

гласнику општине Ново 

Горажде.“  

 

Број: 01/1-052-2-2/18 

Ново Горажде, 08.05.2018. године  

         ПРЕДСЈЕДНИК     

   Ибрахим Дрљевић,  с.р 
 

На основу члана 114. став 3. 

Пословника Скупштине општине Ново 

Горажде („Службени гласник општине  
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Ново Горажде“, број: 6/05, 3/09 и 4/17), 

Скупштина општине Ново Горажде на 

деветој редовној сједници, одржаној 

дана 08.05.2018. године  д о н о с и:  

 

З А К Љ У Ч А К 

 

1. Враћа се предлагачу на допуну 

Приједлог пословника 

Скупштине општине Ново 

Горажде. 

2. Приједлог Пословника допунити 

прецизним одредбама о начину 

дјеловања Колегијума 

Скупштине општине Ново 

Горажде, као и евентуалним 

писменим приједлозима и 

сугестијама које одборници 

Скупштине општине упуте у 

погледу Приједлога пословника. 

3. Предлагачу се одређује рок од 30 

дана од дана доношења овог 

Закључка да изврши допуне из 

тачке 1. и 2. Овог Закључка. 

4. Овај Закључак ступа на снагу 

осмог дана од дана његовог 

објављивања у „Службеном 

гласнику општине Ново 

Горажде“ 

 

Број: 01/1-052-2-4/18 

Ново Горажде, 08.05.2018. године  

         ПРЕДСЈЕДНИК     

   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 

деветој редовној сједници, одржаној 

дана 08.05.2018. године  д о н о с и:  

 

З А К Љ У Ч А К 

 

 

1. Усваја се Извјештај о раду и 

финансијском пословању ЈУ 

Народна библиотека „Божидар 

Горажданин“ Ново Горажде за 

2017. годину (у даљем тексту: 

Извјештај). 

2. Извјештај из тачке 1. овог 

Закључка чини саставни дио 

Закључка. 

3. Овај Закључак ступа на снагу 

осмог дана од дана његовог 

објављивања у „Службеном 

гласнику општине Ново 

Горажде.“  

 

Број: 01/1-052-2-5/18 

Ново Горажде, 08.05.2018. године  

         ПРЕДСЈЕДНИК     

   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, у 

функцији Скупштине ЈКП „Ново 

Горажде“ Ново Горажде, на деветој 

редовној сједници, одржаној дана 

08.05.2018. године  д о н о с и:  

 

З А К Љ У Ч А К 

 

1. Усваја се Извјештај о раду и 

финансијском пословању ЈКП 

„Ново Горажде“ Ново Горажде 

за 2017. годину (у даљем тексту: 

Извјештај). 

2. Извјештај из тачке 1. овог 

Закључка чини саставни дио 

Закључка. 

3. Овај Закључак ступа на снагу 

осмог дана од дана његовог 

објављивања у „Службеном 

гласнику општине Ново 

Горажде.“  

 

Број: 01/1-052-2-6/18 

Ново Горажде, 08.05.2018. године  

         ПРЕДСЈЕДНИК     

   Ибрахим Дрљевић,  с.р 
 



10.05.2018.     СЛУЖБЕНИ ГЛАСНИК ОПШТИНЕ НОВО ГОРАЖДЕ бр. 5    страна 5

 

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 

деветој редовној сједници, одржаној 

дана 08.05.2018. године  д о н о с и:  

 

З А К Љ У Ч А К 

 

1. Задужује се начелница општине 

да до идуће сједнице Скупштине 

општине, заједно са стручним 

обрађивачем припреми 

Приједлог одлуке о измјени и 

допуни одлуке о комуналним 

таксама, којим би у тарифном 

дијелу Одлуке био прописан 

износ од 200,00 КМ за 

комуналну таксу на истакнуто 

пословно име, за предузећа која 

се баве продајом ауто дијелова. 

2. Овај Закључак ступа на снагу 

осмог дана од дана његовог 

објављивања у „Службеном 

гласнику општине Ново 

Горажде.“ 

 

Број: 01/1-052-2-11/18 

Ново Горажде, 08.05.2018. године  

         ПРЕДСЈЕДНИК     

   Ибрахим Дрљевић,  с.р 
 

На основу члана 39. став (2) тачка 33) 

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), 

Скупштина општине Ново Горажде, на 

деветој редовној сједници, одржаној 

дана 08.05.2018. године  д о н о с и : 

 

 

 

 

 

Р Ј Е Ш Е Њ Е 

о разрјешењу члана Управног одбора 

и именовању вршиоца дужности 

члана Управног одбора ЈУ Центар за 

социјални рад Ново Горажде 

 

1. Ивана Дачевић се разрјешује 

дужности члана Управног одбора 

ЈУ Центар за социјални рад Ново 

Горажде, на сопствени захтјев. 

2. Предраг Јањић се именује за 

вршиоца дужности члана 

Управног одбора ЈУ Центар за 

социјални рад Ново Горажде, на 

мандатни период до окончања 

поступка јавног конкурса 

расписаног за именовање члана 

Управног одбора ЈУ Центар за 

социјални рад Ново Горажде, али 

најдуже до два мјесеца. 

3. Права и дужности члана 

Управног одбора ЈУ Центар за 

социјални рад Ново Горажде 

прописана су законом и 

Статутом Установе. 

4. Ово Рјешење ступа на снагу 

даном доношења, а објавиће се у 

„Службеном гласнику општине 

Ново Горажде“. 

Образложење 

Дана 06.03.2018. године, Скупштина 

општине Ново Горажде је запримила 

неопозиву оставку коју је на дужност 

члана УО ЈУ Центар за социјални рад 

овом органу поднијела Ивана Дачевић.  

Комисија за избор и именовање СО 

Ново Горажде је за именовање вршиоца 

дужности члана УО ове Установе 

предложила Јањић Предрага.  

Чланом 39. став (2) тачка 33) Закона о 

локалној самоуправи прописана је 

надлежност Скупштине општине за 

именовање и разрјешење чланова 

управног одбора установе чији је 

оснивач Општина, док је чланом 4. став 

2. Закона о министарским, владиним и 

другим именовањима Републике Српске 

прописана могућност именовања на  
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краћи временски период, не дуже од два 

мјесеца, без спровођења конкурсне 

процедуре. 

Узевши у обзир цитиране законске 

одредбе, те примјенивши на исте 

изложено чињенично стање, 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 

пријема Рјешења. 

 

Број: 01/1-052-2-7/18 

Ново Горажде, 08.05.2018. године  

         ПРЕДСЈЕДНИК     

   Ибрахим Дрљевић,  с.р 
 

 

Начелник 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

На основу члана 59. Закона о локалној 

самоуправи („Службени гласник 

Републике Српске“, број: 97/16), člana 

17. Закона о јавним набавкама Босне и 

Херцеговине („Службени гласник БиХ“, 

број: 39/14), („Службени гласник 

Републике Српске“), и члана 56. и 65. 

Статута општине Ново Горажде 

(„Службени гласник општине Ново 

Горажде“, број: 03/15 и 03/17), члана 6. 

Правилника о јавним набавкама 

(„Службени гласник општине Ново 

Горажде“, бр: 6/15) а на захтјев Одсјека 

за просторно уређење и стамбено-

комуналне послове општине Ново 

Горажде број: 02/5-404-1/18 од дана 

30.30.2018.године, начелник општине 

Ново Горажде д о н о с и : 

 

О Д Л У К У 

о измјени и допуни Плана јавних 

набавки за 2018. годину 

 

I 

 

У табеларном прегледу Плана јавних 

набавки за 2018. годину у дијелу тачке 

2. Услуге, иза тачке 2.21. додаје се нова 

тачка која гласи: 

 

 

 

Р. 

бр. 

 

 

Предмет набавке 

 

 

Шиф

ра 

ЈРЈН 

Проције

њена 

вриједно

ст (КМ 

без ПДВ-

а) 

 

 

Врста 

поступк

а 

 

 

Окв.дату

м 

покр.пос

т. 

 

 

Окв.дату

м 

закљ.уго

в. 

 

 

Извор 

финан

с. 

На

по

ме

на 

2.2

2 

Услуга израде 

пројектне 

документације за 

потребе 

реконструкције и 

адаптације 

основне школе у 

Копачима 

 

 

71320

000-7 

 

 

 

3.000,00 

 

 

Директ

ни 

споразу

м 

 

 

 

Aприл 

  

 

Буџет 

511197 

 

 

 

 

II. 
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У табеларном прегледу Плана јавних 

набавки за 2018. годину у дијелу тачке 

3. Радови, у тачци 3.3. у дијелу 

„Напомена“ мијења се и гласи: 

 

 

 

Р. 

бр. 

 

Предмет набавке 

 

Шифр

а ЈРЈН 

Процијењ

ена 

.вриједнос

т (КМ без 

ПДВ-а) 

 

Врста 

поступка 

 

Окв.датум 

покр.пост. 

 

Окв.датум 

закљ.угов. 

 

Извор 

финанс. 

На

по

ме

на 

3.3 Санација путне 

инфраструктуре 

45112

310-1 

 

124.500,00 

 

 

  Буџет 

511237 

 

 

III. 

 

Ова Одлука ступа на снагу даном 

доношења а биће објављена у 

„Службеном гласнику“ општине Ново 

Горажде. 

 

Број: 02/1-404-1-1/18 

Ново Горажде, 30.03.2018. године  

        НАЧЕЛНИК     

   Мила Петковић,  с.р 
 

На основу члана 13. став 1. Закона о 

јавним набавкама Босне и Херцеговине 

(„Службени гласник БиХ“, број:39/14), 

члана 3. Правилника о успостављању и 

раду Комисије за јавне набавке 

(„Службени гласник БиХ“, број:103/14), 

члана 3. Правилника о успостављању и 

раду Комисије за јавне набавке 

(„Службени гласник општине Ново 

Горажде“, број:16/15), члана 72. став 3. 

Закона о локалној самоуправи 

(„Службени гласник РС“, број:101/04; 

42/05; 118/05 и 98/13) и члана VII. 

Одлуке о покретању јавне набавке 

радова у поступку Конкурентског 

захтјева за доставу понуда број: 02/1-

404-5/18 од дана 05.04.2018.године, 

Начелник општине Ново Горажде 

доноси 

 

 

Р Ј Е Ш Е Њ Е 

о именовању Комисије за одабир 

најповољнијег понуђача у поступку 

јавне набавке Конкурентског захтјева 

за доставу понуда - радови, за 

санацију локалних путева на 

територији општине Ново Горажде у 

2018. години  
 

I 

 

    Именује се Комисија за јавне набавке, 

у поступку јавне набавке радова -

Конкурентски захтјев за доставу понуда 

- за санацију локалних путева на 

територији општине Ново Горажде у 

2018. години, у саставу: 

1. Стојанка Андан, предсједник, 

- Светлана Вукашиновић, замјеник 

предсједника 

2. Душанка Дракула, члан, 

- Владимир Митровић, замјеник 

члана, 

3. Сузана Мирковић, члан, 

- Томислав Чарапић, замјеник 

члана. 

 

II 

 

(1) За секретара Комисије из тачке I 

овог Рјешења, без права гласа, 

именује се Кадира Шогољ. 

(2) Дужности секретара Комисије су 

благовремено упознавање  
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чланова Комисије са законским и 

подзаконским прописима који регулишу 

област јавних набавки и пружање 

стручне помоћи по  

 

питању примјене истих, те израда и 

правно-техничка обрада аката које 

Комисија доноси у свом раду. 

(3) Чланови комисије ће, између 

својих замјенских чланова, 

одредити лице чија је дужност 

израда записника са састанака и 

извјештаја о свом раду. 

III 

 

Задатак Комисије из тачке I овог 

Рјешења је да у отвореном поступку 

јавне набавке радова за достављање 

понуда, за извођење радова у склопу 

санације локалних путева на територији 

општине Ново Горажде у 2018. години: 

- отвори пристигле понуде ( датум 

отварања понуда: 27.04.2018. 

године у 12,00 часова), 

- изврши анализу понуда и након 

окончања поступка достави 

Начелнику општине препоруку о 

додјели уговора најповољнијем 

понуђачу/понуђачима, с 

извјештајем о раду и разлозима 

издавања такве препоруке и 

записницима са својих састанака. 

IV 

 

Ово Рјешење ступа на снагу даном 

доношења, а објавиће се у „ Службеном 

гласнику општине Ново Горажде“. 

Образложење 

Дана 05.04.2018. године, Начелник 

општине Ново Горажде је донио Одлуку 

о покретању поступка јавне набавке 

радова у поступку Конкурентског 

захтјева за достављање понуда, за 

извођење радова у склопу санације 
локалних путева на територији општине 

Ново Горажде у 2018. години. Да би се 

поступак законито спровео, потребно је 

именовати Комисију која ће спровести 

поступак јавне набавке. 

Чланом 13. став 1. Закона о јавним 

набавкама Босне и Херцеговине 

(„Службени гласник БиХ“, број:39/14) и 

чланом 3. Правилника о успостављању 

и раду Комисије за јавне набавке 

(„Службени гласник БиХ“, број:103/14) 

прописане су надлежности Уговорног 

органа приликом именовања Комисије 

за спровођење поступка јавних набавки.  

Чланом 72. став 3. Закона о локалној 

самоуправи („Службени гласник РС“, 

број:101/04; 42/05; 118/05 и 98/13) 

прописано је да начелник општине 

може донијети Рјешење као облик 

појединачног правног акта. 

Узевши у обзир све наведено, а 

примијенивши наведене законске и 

подзаконске одредбе одлучено је као у 

диспозитиву. 

Поука о правном лијеку: Против овог 

Рјешења, именовани имају право 

упутити приговор начелнику општине, у 

року од 8 (осам) дана од дана пријема 

Рјешења. 

 

 

Број: 02/1-404-5-1/18 

Ново Горажде, 05.04.2018. 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  
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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 

услуга: „ Израда пројектне 

документације за реконструкцију и 

адаптацију основне школе „Вук 

Караџић“ у Копачима, општина Ново 

Горажде“.    

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 износи 3.000,00 

КМ, без урачунатог пореза на додатну 

вриједност (ПДВ). 

ЈРЈН: 71242000-6– Израда пројекта и 

нацрта, процјена трошкова . 

 

IV. 

Издатак из претходног става  је  

планиран у измијењеном и допуњеном 

Плану јавних набавки општине Ново 

Горажде за 2018. годину, а средства за 

ове сврхе су обезбјеђена у Буџету 

општине на коду 511197.   

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: 02/1-404-6-1/18 

Ново Горажде, 18.04.2018. године  

        НАЧЕЛНИК     

   Мила Петковић,  с.р 
 
На основу члана 25. Став 2. Закона о 

социјалној заштити ( „ Службени гласник 

РС бр. 37/12 и 90/16) , члана 8. Став 1. 

Правилника о утврђивању способности 

лица у поступку остваривања права из 

социјалне заштите и утврђивање 

функционалног стања корисника („ 

Службени гласник РС бр. 116/12, 111/13, и 

9/17) и члана 56.и 65.Статута општине Ново 

Горажде („ службени гласник општине 

Ново Горажде број:4/15 и 4/17“)     

начелник општине Ново Горажде доноси: 

 

О Д Л У К У 

о именовању стручне комисије за 

утврђивање способности лица у поступку 

остваривања права из социјалне заштите 

и утврђивање функционалног стања 

лица у поступку остваривања права и 

услуга из социјалне заштите за 2018. 

годину. 

 

I 

Овом одлуком утврђује се листа  стручњака 

који могу бити именовани у првостепену 

комисију за утврђивање фунционалног 

стања лица у поступку остваривања права и 

услуга из социјалне заштите и именује 

Првостепена стручна комисија за 

утврђивање функционалног стања лица у 

поступку остварења права и услуга  из 

социјалне заштите за 2018. годину. 

 

II 

Листу  сручњака из члнана I ове  одлуке 

сачињавају : 

1. Снежана Ђуровић, специјалиста 

породичне медицине, 

2. Тања Кундачина, специјалиста 

породичне медицине, 

3. Марјана Ђурђевић, дипломирани 

психолог, 

4. Дијана Тадић, дипломирани 

психолог, 
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5. Стоја Лугоња, дипломирани 

дефектолог. 

 

III 
 У Првостепену  стручну комисију за 

утврђивање функцијоналног стања лица у 

поступку  остварења права и услуга из 

социјалне заштите за 2018. годину ( у 

даљем тексту : Првостепена комисија) , 

именују се: 

1. Танја Кундачина, специјалиста 

породичне медицине, предсједник 

2. Марјана Ђурђевић, дипломирани 

психолог, члан 

3. Стоја Лугоња, дипломирани дефектолог, 

члан 

 

IV 

Mандат именованих чланова Првостепене 

комисије траје до 31.12.2018. године. 

Задаци и дужности именованих чланова 

Првостепене комисије прописани су 

правилником о утврђивању способности 

лица  у поступку остваривања права из 

социјалне заштите и утврђивању 

функционалног стања корисинка ( 

Службени гласник Републике Српске, бр. 

116/12,  111/13 и  9/17). 

Првостепена комисија засједа у сали за 

сједнице Скупштине општине Ново 

Горажде, а одлучиваће већином гласова од 

укупног броја чланова. 

 

V 

( 1 ) Сваки члан првостепене комисије има 

право на накнаду за свој рад, у износу по 

10,00 КМ, а по сваком доношењу рјешења у 

поступку остварења права  и услуга из 

социјалне заштите. 

( 2) Члановима комисије који имају 

засновано пребивалиште или боравиште 

ван подручја МЗ Копачи, надокнађују се 

трошкови превоза доласка на састанке и 

одласка са истих, у износу пуне цијене 

аутобуске карте коју одрђују аутобуски 

превозници. 

(3) У сврху остваривања права из 

предходног става, чланови Првостепене 

комисије су дужни доставити  Одсјеку за 

финансије Општинске управе општине 

Ново Горажде: 

- Потврду надлежног органа о заснивању 

пребивалишта/боравишта. 

- потврду аутобуског превозника о 

кориштењу повратне карте на релацији 

пребивалишта/боравишта члана 

Певостепене комисије- Ново Горажде. 

 

VI 

( 1 ) Административне, стручне и послове 

координатора  између чланова Првостепене 

комисије и лица у поступку процјене 

способности и утврђивања функционалног 

стања обавља координатор- стручни радник 

из ЈУ Центар за социјални рад Ново 

Горажде. 

( 2) У току 2018. године , послове 

координатора ће обављати Бојана Гајић, 

лице запослено у ЈУ Центар за социјални 

рад Ново Горажде. 

 

VII 

Oва одлука ће се доставити свим 

именованим члановима првостепене 

комисије, а достављање ће извршити Одсјек 

за  финансије,привреду и друштвене 

дјелатности. 

 

VIII 

Ступањем на снагу ове Одлуке, престаје да 

важи одлука бр.02/1-545-1/17 од 18.09.2017.  

године. 

 

IX 

Ова одлука ступа на снагу  осмог дана од 

дана објављивања у „ Службениом  

гласнику Општине Ново Горажде“ ,а 

објавиће се и на огласној табли Општине 

Ново Горажде. 

Број: 02/1-080-2/18 

Ново Горажде, 10.05.2018. године  

        НАЧЕЛНИК     

   Мила Петковић,  с.р 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

САДРЖАЈ 

 

 

Скупштина  

1. Одлука о допуни Одлуке о усвајању претпоставки, начела и начина израде 

Програма капиталних инвестиција општине Ново Горажде, стр. 1 

2. Одлука о расписивању јавног конкурса за избор и именовање једног члана Управног 

одбора ЈУ Центар за социјални рад Ново Горажде, стр 1-2 

3. Одлука о допуни Одлуке о комуналним таксама , стр 2-3 

4. Одлука о проглашењу најбољег ученика , стр 3 

5. Закључак број: 01/1-052-2-2/18, стр 3 

6. Закључак број: 01/1-052-2-4/18, стр 3-4 

7. Закључак број: 01/1-052-2-5/18, стр 4 

8. Закључак број: 01/1-052-2-6/18, стр 4 

9. Закључак број: 01/1-052-2-11/18, стр 5 

10. Рјешење о разрјешењу члана управног одбора и именовању вршиоца дужности 

члана управног одбора  ЈУ Центар за социјални рад Ново Горажде, стр 5-6  

 

Начелник  

 

1. Одлука о измјени и допуни Плана јавних набавки за 2018. годину стр. 6-7 

2. Рјешење о именовању комисије за одабир најповољнијег понуђача у поступку 

јавне набавке Конкурентског захтјева за доставу понуда – радови, за санацију 

локалних путева на територији општине Ново Горажде у 2018. год., стр 7-8 

3. Одлука о покретању поступка јавне набавке , стр 8-9 

4. Одлука о именовању стручне комисије за утврђивање способности лица у 

поступку остваривања права из социјалне заштите и утврђивања функционалног 

стања лица у поступку остваривања права и услуга из социјалне заштите за 2018. 

годину, стр 9-10 

 

 

 

 

           

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 

 


