
СЛУЖБЕНИ ГЛАСНИК 
ОПШТИНЕ НОВО ГОРАЖДЕ 

 
Година XI – број 6 Уторак, 19.07.2016. године 

 

Скупштина 

На основу члана 14. став (4)  Закона о 
буџетском систему Републике 
Српске(„Службени гласник Републике 
Српске“, број: 121/12, 52/14, 103/15 и 
15/16), 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 је на двадесетчетвтој редовној 
сједници, одржаној дана 13.07.2016. 

године, донијела: 
 

О Д Л У К У 

о начину финансирања дијела 
непокривеног буџетског дефицита  

из претходне године 

 

 

Члан 1. 
Дио непокривеног буџетског дефицита 
из претходне године, у износу од 
60.000,00 КМ, покриће се смањењем 
текуће буџетске потрошње у 2016. 
години.  

Члан 2.  
Износ дијела непокривеног буџетског 
дефицита од 60.000,00 КМ покриће дио 
обавеза које су у буџету општине Ново 
Горажде за 2015. годину приказане 
преко обрачунатих трошкова 
(недостатак буџетског оквира), и то онај 
дио који је потребно аналитички 
раскњижити по појединим 
добављачима.  

Члан 3. 
За реализацију ове Одлуке задужује се 
Одсјек за финансије Општинске управе 
општине Ново Горажде.  

 

Члан 4. 
Ова Одлука ступа на снагу наредног 
дана од дана објављивања у 
„Службеном гласнику општине Ново 
Горажде“. 

 

Број: 01/1-052-7-8/16 

Ново Горажде, 13.07.2016. године  
       ПРЕДСЈЕДНИК   

      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 30. 
став 1. алинеја 3. 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 је на двадесетчетвртој редовној 
сједници, одржаној дана 13.07.2016., 

донијела: 
 

О Д Л У К У 

о усвајању Плана буџета општине 
Ново Горажде за 2016. годину 

 

Члан 1. 
Овом Одлуком усваја се План буџета 
општине Ново Горажде за 2016. годину, 
у износу од 1.885.843,00  

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. 
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Члан 3. 
Задужује се Одсјек за финансије да ову 
Одлуку, заједно са Планом буџета 
општине Ново Горажде за 2016. 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: 01/1-052-7-9/16 

Ново Горажде, 13.07.2016. 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), 
члана 33. став 2. Закона о буџетском 
систему Републике Српске („Службени 
гласник Републике Српске“, број: 121/12, 

52/14, 103/15 и 15/16) и члана 37. Статута 
општине Ново Горажде („Службени 
гласник општине Ново Горажде“, број: 
4/15), Скупштина општине Ново Горажде је 
на двадесетчетвртој редовној сједници, 
одржаној дана 13.07.2016. донијела: 
 

                                                      

О Д Л У К У 

о извршењу Буџета општине Ново 
Горажде за 2016. годину 

 

 

Члан 1. 
(1) Овом Одлуком, прописује се начин 
извршења Буџета општине Ново Горажде за 

2016. годину (у даљем тексту: Буџет). 
(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 
1.885.843,00 КМ, од чега 1.569.633,00 КМ 
на текуће расходе осим расхода  

 

обрачунског карактера, 21.000,00 КМ на 
буџетску резерву, 900,00 КМ на издатке за 
нефинансијску имовину и 294.310,00 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  
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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 
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 2016. годину. 
(6) За случај привременог финансирања, 
Одсјек за финансије ће извршити 
усаглашавање усвојеног Буџета за 2016. 

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 2016. 
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  
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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 
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. 
 

Ч 

 

 

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. 
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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, 
- 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 
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 2016. годину, 
обавезно се примјењују одредбе и 
планирани износи предвиђени овом 
Одлуком и Одлуком о усвајању Плана 
буџета општине Ново Горажде за 2016. 
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 објављивања у „Службеном 
гласнику oпштине Ново Горажде“. 

 

Број: 01/1-052-7-7/16 

Ново Горажде, 13.07.2016. године  
       ПРЕДСЈЕДНИК   
      Ибрахим Дрљевић, с.р 

На основу члана 30.став 1. алинеја 5. и 
7. Закона о локалној самоуправи 
(„Службени гласник Републике Српске“ 

број: 101/04, 42/05, 118/05 и 98/13) и 
члана 37 став (2) алинеја 5. и 7. Статута 
општине Ново Горажде („Службени 
гласник општине Ново Горажде“ број: 
4/15), Скупштина општине Ново 
Горажде на двадесетчетвртој редовној 
сједници одржаној дана 13.07. 
2016.године, доноси 
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О Д Л У К У 

о усвајању Стручног мишљења, 
Урбанистичко-техничких услова и 

Плана  
парцелације на локацији улица 

Божидара Горажданина број 44 ради 
формирања 

парцеле за легализацију изграђеног 
стамбено –пословног објекта 
власништва Шиљевић Рада 

 

 

Члан 1. 
Усваја се, усљед непостојања  
стратешких и спроведбено - планских 
докумената на подручју општине Ново 
Горажде, Стручно мишљење, 
урбанистичко-технички услови и план 
парцелације земљишта означеног као 
КЧ 6047/12, КО Копачи, на локацији 
улица Божидара Горажданина број 44 у 
Новом Горажде, ради формирања 
парцеле за легализацију  изграђеног 
стамбено -пословног објекта Шиљевић 
Рада. 

Члан 2. 
Стручно мишљење, урбанистичко 
технички услови, са планом парцелације 
за легализацију изграђеног 
индивидуално стамбено-пословног 
објекта на име Шиљевић Рада урађени 
су од стране „Пут 
Инжењеринг“д.о.о.Требиње број 290-

09/14, од септембра 2014.године. 
 

Члан 3. 
Стручно мишљење,урбанистичко 
технички услови са планом парцелације 
за легализацију изграђеног 
индивидуалног стамбено-пословног 
објекта  на локацији улица Божидара 
Горажданина број 44 у Новом Горажду 
садржи: 
А/Општу документацију 

Б/Стручно Мишљење 

Ц/Урбанистичко-техничке 
услове/графички дио 

1.Геодетска подлога 1:500 

2.План организације простора, са 
хоризонталнмим и вертикалним 
габаритима објекта 1:500 

 

3.План саобраћаја  1:500 

4.План хидротехничке инфраструктуре 
1:500 

5.План енергетске инфраструктуре 
1:500 

6.План регулационих и грађевинских 
линија 1:500 

7.План парцелације 1:500 

8.Преглед ломних тачака нових парцела 

 

Члан  4 

Стручно мишљење из претходног члана 
је основ за формирање грађевинскe 

парцелe и легализацију изграђеног 
индивидуалног стамбено-пословног 
објекта,а тај поступак спровешће се у 
складу  са одредбама Закона о уређењу 
простора и грађењу („Службени гласник 
Републике Српске“ број: 40/13, 106/15 и 
03/16) и одребама Закона о стварним 
правима („Службени гласник Републике 
Српске“ број: 124/08, 58/09, 95/11 и 
60/15). 

Члан 5 

За провођење ове Одлуке задужује се 
Одсјек за просторно уређење и 
стамбено-комуналне послове општине 
Ново Горажде. 
 

Члан 6 

Ова одлука ступа на снагу осмог дана од 
дана њеног објављивања у „Службеном 
гласнику општине Ново Горажде“. 

 

Број: 01/1-052-7-11-1/16 

Ново Горажде, 13.07.2016. године  
       ПРЕДСЈЕДНИК   
      Ибрахим Дрљевић, с.р 

 

На основу члана 30. став 1. алинеја 5. и 
7. Закона о локалној самоуправи 
(„Службени гласник Републике Српске“ 

број: 101/04, 42/05, 118/05 и 98/13) и 
члана 37. став (2) алинеја 5. и 7. Статута 
општине Ново Горажде („Службени 
гласник општине Ново Горажде“ 

број:4/15), Скупштина општине Ново 
Горажде на двадесетчетвртој редовној 
сједници одржаној дана 13.07. 
2016.године, доноси 
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О Д Л У К У 

о усвајању Стручног мишљења, 
Урбанистичко-техничких услова и 

Плана  
парцелације на локацији улица 

Божидара Горажданина број 42 ради 
формирања 

парцеле за легализацију изграђеног 
стамбено –пословног објекта 

власништва Стојановић Стојана 

 

Члан 1. 
 

Усваја се, усљед непостојања 
стратешких и спроведбено- планских 
докумената на подручју општине Ново 
Горажде,Струно 
мишљење,урбанистичко-технички 
услови са планом парцелације 
земљишта означеног као КЧ 6047/13 КО 
Копачи на локацији улица Божидара 
Горажданина број 42 у Новом Горажде, 
ради формирања парцеле за 
легализацију  изграђеног стамбено -

пословног објекта Стојановић Стојана. 
 

Члан 2. 
Стручно мишљење, урбанистичко 
технички услови са планом парцелације 
за легализацију изграђеног 
индивидуално стамбено-пословног 
објекта на име Стојановић Стојана 
урађени су од стране „Пут 
Инжењеринг“д.о.о.Требиње број 290-

09/14, од септембра 2014.године. 
 

Члан 3. 
Стручно мишљење,урбанистичко 
технички услови са планом парцелације 
за легализацију изграђеног 
индивидуалног стамбено-пословног 
објекта  на локацији улица Божидара 
Горажданина број 42 у Новом Горажду 
садржи: 
А/Општу документацију 

Б/Стручно Мишљење 

Ц/Урбанистичко-техничке 
услове/графички дио 

1.Геодетска подлога 1:500 

 

 

 

2.План организације простора, са 
хоризонталнмим и вертикалним 
габаритима објекта 1:500 

3.План саобраћаја  1:500 

4.План хидротехничке инфраструктуре 
1:500 

5.План енергетске инфраструктуре 
1:500 

6.План регулационих и грађевинских 
линија 1:500 

7.План парцелације 1:500 

8.Преглед ломних тачака нових парцела 

 

Члан  4. 
Стручно мишљење из претходног члана 
је основ за формирање грађевинскe 

парцелe и легализацију изграђеног 
индивидуалног стамбено-пословног 
објекта, а тај поступак спровешће се у 
слкладу  са одредбама Закона о уређењу 
простора и грађењу („Службени гласник 
Републике Српске“ број: 40/13, 106/15 и 
03/16) и одребама Закона о стварним 
правима („Службени гласник Републике 
Српске“ број:124/08; 58/09;95/11 и 
60/15). 

Члан 5. 
За провођење ове Одлуке задужује се 
Одсјек за просторно уређење и 
стамбено-комуналне послове општине 
Ново Горажде. 

Члан 6. 
Ова одлука ступа на снагу осмог дана од 
дана објављивања у „Службеном 
гласнику општине Ново Горажде“. 

 

Број: 01/1-052-7-11-2/16 

Ново Горажде, 13.07.2016. године  
       ПРЕДСЈЕДНИК   
      Ибрахим Дрљевић, с.р 

 

На основу члана 30. став 1. алинеја 5 и 
7. Закона о локалној самоуправи 
(„Службени гласник Републике Српске“ 

број:101/04,42/05,118/05 и 98/13) и 
члана 37 став (2) алинеја 5. и 7.Статута 
општине Ново Горажде („Службени 
гласник општине Ново Горажде“ број: 
4/15), Скупштина општине Ново 
Горажде на двадесетчетвртој редовној  
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сједници одржаној дана 
13.07.2016.године,доноси 

 

О Д Л У К У 

о усвајању Стручног мишљења, 
урбанистичко-техничких услова и 

плана  
парцелације на локацији улица 

Божидара Горажданина  број 84 ради 
формирања 

парцеле за легализацију изграђеног 
пословног објекта власништва Савић 

Ненада 

 

 

Члан 1. 
Усваја се усљед непостојања 
стратешких и спроведбено-планских 
докумената на подручју општине Ново 
Горажде, Струно 
мишљење,урбанистичко-технички 
услови са  планом парцелације 
земљишта означеног као КЧ 6047 КО 
Копачи на локацији улица Божидара 
Горажданина број 84 у Новом Горажду, 
ради формирања парцеле за 
легализацију  изграђеног пословног 
објекта власништва Савић Ненада 

 

Члан 2. 
Стручно мишљење, урбанистичко 
технички услови са планом парцелације 
за легализацију изграђеног пословног 
објекта на име Савић Ненада урађени су 
од стране „Пут 
Инжењеринг“д.о.о.Требиње број: 241-

12/15 од 18.12. 2015..године. 
 

Члан 3. 
Стручно мишљење,урбанистичко 

технички услови,са планом парцелације 
за легализацију изграђеног 
индивидуалног стамбеног објекта  на 
локацији улица Божидара Горажданина  

број 84 у Новом Горажду садржи: 
А/Општу документацију 

Б/Стручно Мишљење 

Ц/Урбанистичко-техничке 
услове/графички дио 

1.Геодетска подлога 1:500 

 

 

2.План организације простора, са 
хоризонталним и вертикалним 
габаритима објекта 1:500 

3.План саобраћаја  1:500 

4.План хидротехничке инфраструктуре 
1:500 

5.План енергетске инфраструктуре 
1:500 

6.План регулационих и грађевинских 
линија 1:500 

7.План парцелације 1:500 

8.Преглед ломних тачака нових парцела 

 

Члан  4 

Стручно мишљење из претходног члана 
је основ за формирање грађевинских 
парцела и легализацију изграђеног 
индивидуалног стамбено-пословног 
објекта,а тај поступак ће се спровести  у 
складу са одредбама Закона о уређењу 
простора и грађењу („Службени гласник 
Републике Српске“, број: 40/13, 106/15 
и 03/16) и одребама Закона о стварним 
правима („Службени гласник Републике 
Српске“ број:124/08, 58/09, 95/11 и 
60/15). 

Члан 5 

За провођење ове Одлуке задужује се 
Одсјек за просторно уређење и 
стамбено-комуналне послове општине 
Ново Горажде. 

Члан 6 

Ова одлука ступа на снагу осмог дана од 
дана њеног објављивања у „Службеном 
гласнику општине Ново Горажде“. 

 

Број: 01/1-052-7-11-3/16 

Ново Горажде, 13.07.2016. године  
       ПРЕДСЈЕДНИК   
      Ибрахим Дрљевић, с.р 

 

На основу члана 30.став1.алинеја 5. и 7. 
Закона о локалној самоуправи ( 
Службени гласник Републике Српске 
број:101/04,42/05,118/05 и 98/13) и 
члана 37.став (2) алинеја 5.и 7. Статута 

општине Ново Горажде (Службени 
гласник општине Ново Горажде 
број:4/15), Скупштина општине Ново 
Горажде на двадесетчетвртој редовној  
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сједници одржаној дана 
13.07.2016.године, доноси 

 

О Д Л У К У 

о усвајању Стручног мишљења, 
Урбанистичко-техничких услова и 

Плана  
парцелације на локацији улица 
Милоша Обилића број 3 ради 

формирања 

парцеле за легализацију изграђеног 
стамбеног објекта власништва 

Мирковић Игора 

 

 

Члан 1. 
Усваја се, усљед непостојања 
стратешких и спроведбено планских 
докумената на подручју општине Ново 
Горажде, Струно 
мишљење,урбанистичко-технички 
услови са план парцелације земљишта 
означеног као КЧ 5661/8 КО Копачи на 
локацији улица Милоша Обилића број 3 
у Новом Горажду, ради формирања 
парцеле за легализацију  изграђеног 
индивидуалног стамбеног објекта 
власништва Мирковић Игора. 
 

Члан 2. 
Стручно мишљење, урбанистичко 
технички услови, са планом парцелације 
за легализацију изграђеног 
индивидуалног стамбеног објекта на 
име Мирковић Игора урађени су од 
стране „Пут Инжењеринг“д.о.о.Требиње 
број:10-01/16, од Јануара 2016.године. 
 

Члан 3. 
Стручно мишљење,урбанистичко 
технички услови са планом парцелације 
за легализацију изграђеног 
индивидуалног стамбеног објекта  на 
локацији улица Милоша Обилића број 3 
у Новом Горажду садржи: 
А/Општу документацију 

Б/Стручно Мишљење 

Ц/Урбанистичко-техничке 
услове/графички дио 

1.Геодетска подлога 1:500 

 

 

2.План организације простора, са 
хоризонталнмим и вертикалним 
габаритима објекта 1:500 

3.План саобраћаја  1:500 

4.План хидротехничке инфраструктуре 
1:500 

5.План енергетске инфраструктуре 
1:500 

6.План регулационих и грађевинских 
линија 1:500 

7.План парцелације 1:500 

8.Преглед ломних тачака нових парцела 

 

Члан  4 

Стручно мишљење из претходног члана 
је основ за формирање грађевинских 
парцела и легализацију изграђеног 
индивидуалног стамбено-пословног 
објекта,а тај поступак ће се спровести  у 
складу са одредбама Закона о уређењу 
простора и грађењу („Службени гласник 
Републике Српске“ број:40/13, 106/15 и 
03/16) и одребама Закона о стварним 
правима („Службени гласник Републике 
Српске“ број:124/08, 58/09,  95/11 и 
60/15) 

Члан 5 

За провођење ове Одлуке задужује се 
Одсјек за просторно уређење и 
стамбено-комуналне послове општине 
Ново Горажде. 
 

Члан 6 

Ова одлука ступа на снагу осмог дана од 
дана њеног објављивања у „Службеном 
гласнику општине Ново Горажде“. 

 

Број: 01/1-052-7-11-4/16 

Ново Горажде, 13.07.2016. године  
       ПРЕДСЈЕДНИК   
      Ибрахим Дрљевић, с.р 

 

На основу члана 30.став 1. алинеја 5. и 
7. Закона о локалној самоуправи ( 
Службени гласник Републике Српске 
број: 101/04, 42/05, 118/05 и 98/13) и 
члана 37 став (2) алинеја 5. и 7. Статута 
општине Ново Горажде (Службени 
гласник општине Ново Горажде 
број:4/15), Скупштина општине Ново 
Горажде на двадесетчетвртој редовној  
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сједници одржаној дана 13.07. 
2016.године, доноси 

 

 

О Д Л У К У 

о усвајању Стручног мишљења, 
урбанистичко-техничких услова и 

плана  
парцелације на локацији улица 
Херцега Стефана број 33 ради 

формирања 

парцеле за легализацију изграђеног 
стамбено-пословног објекта 
власништва Дракула Мире 

 

 

Члан 1. 
Усваја се, усљед непостојања 
стратешких и просторно-планских 
докумената на подручју општине Ново 
Горажде, Стручно мишљење, 

урбанистичко-технички услови са 
планом парцелације земљишта 
означеног као КЧ 2310/9 КО Устипрача 
на локацији улица Херцега Стефана 
број 33 у Новом Горажду, ради 
формирања парцеле за легализацију  
изграђеног стамбено -пословног објекта 
Дракула Мире. 
 

Члан 2. 

Стручно мишљење, урбанистичко 
технички услови, са планом парцелације 
за легализацију изграђеног 
индивидуалног стамбено-пословног 
објекта на име Дракула Мире урађени 
су од стране „Пут 
Инжењеринг“д.о.о.Требиње број:366-

10/13 од октобра 2013.године. 
 

Члан 3. 

Стручно мишљење,урбанистичко 
технички услови са планом парцелације 
за легализацију изграђеног 
индивидуалног стамбено-пословног 
објекта  на локацији улица Херцега 
Стефана број 33 у Новом Горажду 
садржи: 
А/Општу документацију 

Б/Стручно Мишљење 

Ц/Урбанистичко-техничке 
услове/графички дио 

1.Геодетска подлога 1:500 

2.План организације простора, са 
хоризонталнмим и вертикалним 
габаритима објекта 1:500 

3.План саобраћаја  1:500 

4.План хидротехничке инфраструктуре 
1:500 

5.План енергетске инфраструктуре 
1:500 

6.План регулационих и грађевинских 
линија 1:500 

7.План парцелације 1:500 

8.Преглед ломних тачака нових парцела 

 

Члан  4 

Стручно мишљење из претходног члана 
је основ за формирање грађевинских 
парцела и легализацију изграђеног 
индивидуалног стамбено-пословног 
објекта,а тај поступак ће се спровестиу 
складу са одредбама Закона о уређењу 
простора и грађењу (Службени гласник 
Републике Српске број: 40/13, 106/15 и 
03/16) и одребама Закона о стварним 
правима (Службени гласник Републике 
Српске број: 124/08, 58/09, 95/11и 
60/15). 

Члан 5 

За провођење ове Одлуке задужује се 
Одсјек за просторно уређење и 
стамбено-комуналне послове општине 
Ново Горажде. 
 

Члан 6 

Ова одлука ступа на снагу осмог дана од 
дана њеног објављивања у „Службеном 
гласнику општине Ново Горажде“ 

 

Број: 01/1-052-7-11-5/16 

Ново Горажде, 13.07.2016. године  
       ПРЕДСЈЕДНИК   
      Ибрахим Дрљевић, с.р 

 

На основу члана 30.став 1.алинеја 5. и 7. 
Закона о локалној самоуправи ( 
Службени гласник Републике Српске 
број:101/04, 42/05, 118/05 и 98/13) и 
члана 37.став (2) алинеја 5. и 7.Статута 
општине Ново Горажде (Службени 
гласник општине Ново Горажде број:  
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4/15), Скупштина општине Ново 
Горажде на двадесетчетвртој редовној 
сједници одржаној дана 
13.07.2016.године, доноси 

 

 

О Д Л У К У 

о усвајању Стручног мишљења, 
Урбанистичко-техничких услова и 

Плана  
парцелације на локацији улица 
Божидара Горажданина бб  ради 

формирања 

парцеле за легализацију изграђеног 
пословног објекта власништва 

Канлић Хакије 

 

 

Члан 1. 
Усваја се, усљед непостојања 
стратешких и спроведбено - планских 
докумената Стручно мишљење, 
урбанистичко-технички услови и план 
парцелације земљишта означеног као 
КЧ 6047/14 КО Копачи на локацији 
улица Божидара Горажданина бб  у 
Новом Горажду, ради формирања 
парцеле за легализацију  изграђеног 
пословног објекта власништва Канлић 
Хакије 

 

Члан 2. 
Стручно мишљење, урбанистичко 
технички услови са планом парцелације 
за легализацију изграђеног пословног 
објекта на име Канлић Хакије урађени 
су од стране „Пут 
Инжењеринг“д.о.о.Требиње број:219-

11/15 од новембра 2015..године. 
 

Члан 3. 
Стручно мишљење,урбанистичко 
технички услови са планом парцелације 
за легализацију изграђеног 
индивидуалног стамбеног објекта  на 
локацији улица Божидара Горажданина 
бб у Новом Горажду садржи: 
А/Општу документацију 

Б/Стручно Мишљење 

Ц/Урбанистичко-техничке 
услове/графички дио 

1.Геодетска подлога 1:500 

2.План организације простора, са 
хоризонталнмим и вертикалним 
габаритима објекта 1:500 

3.План саобраћаја  1:500 

4.План хидротехничке инфраструктуре 
1:500 

5.План енергетске инфраструктуре 
1:500 

6.План регулационих и грађевинских 
линија 1:500 

7.План парцелације 1:500 

8.Преглед ломних тачака нових парцела 

 

Члан  4 

Стручно мишљење из претходног члана 
је основ за формирање грађевинских 
парцела и легализацију изграђеног 
пословног објекта,а тај поступак ће се 
спровести  у складу са одредбама 
Закона о уређењу простора и грађењу 
(Службени гласник Републике Српске 
број: 40/13, 106/15 и 03/16) и одребама 
Закона о стварним правима (Службени 
гласник Републике Српске број: 124/08, 
58/09, 95/11 и 60/15) 

 

Члан 5 

За провођење ове Одлуке задужује се 
Одсјек за просторно уређење и 
стамбено-комуналне послове општине 
Ново Горажде. 

Члан 6 

Ова одлука ступа на снагу осмог дана од 
дана њеног објављивања у Службеном 
гласнику општине Ново Горажде. 
 

Број: 01/1-052-7-11-6/16 

Ново Горажде, 13.07.2016. године  
       ПРЕДСЈЕДНИК   
      Ибрахим Дрљевић, с.р 

 

На основу члана 30. став 1.алинеја 5. и 
7. Закона о локалној самоуправи ( 
Службени гласник Републике Српске 
број:101/04,42/05,118/05 и 98/13) и 
члана 37 став (2) алинеја 5. и 7. Статута 
општине Ново Горажде (Службени 
гласник општине Ново Горажде 
број:4/15), Скупштина општине Ново 
Горажде на двадесетчетвртој редовној  
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сједници одржаној дана 
13.07.2016.године, доноси 

 

О Д Л У К У 

о усвајању Стручног мишљења, 
урбанистичко-техничких услова и 

плана  
парцелације на локацији улица 
Херцега Стефана број 31 ради 

формирања 

парцеле за легализацију изграђеног 
пословног објекта са промјеном 
габарита и намјене у стамбено – 

пословни објекат П+1+Пк, 
власништва  Гегић Халила 

 

 

Члан 1. 
Усваја се, усљед непостојања 
стратешких и спроведбено-планских 
докумената на подручју општине Ново 
Горажде, Струно 
мишљење,урбанистичко-технички 
услови и план парцелације земљишта 
означеног као КЧ 2310/ КО Устипрача 
на локацији улица Херцега Стефана 
број 31 у Новом Горажду, ради 
формирања парцеле за легализацију  
изграђеног пословног објекта са 
промјеном габарита и намјене у 
стамбено - пословни објекат П+1+Пк 
Гегић Халила. 
 

Члан 2. 
Стручно мишљење, урбанистичко 
технички услови, са планом парцелације 
за легализацију изграђеног пословног 
објекта, са промјеном габарита и 
намјене у стамбено пословни објекат 
П+1+Пк  на име Гегић Халила урађени 
су од стране „Пут 
Инжењеринг“д.о.о.Требиње број:100-

05/16 од 23.05. 2016..године. 
 

Члан 3. 
Стручно мишљење,урбанистичко 
технички услови са планом парцелације 
за легализацију изграђеног 
индивидуалног пословног објекта са 
промјеном намјене у стамбено- 

пословни  објекат П+1+Пк на локацији  

 

улица Херцега Стефана број 31 у Новом 
Горажду садржи: 
А/Општу документацију 

Б/Стручно Мишљење 

Ц/Урбанистичко-техничке 
услове/графички дио 

1.Геодетска подлога 1:500 

2.План организације простора, са 
хоризонталнмим и вертикалним 
габаритима објекта 1:500 

3.План саобраћаја  1:500 

4.План хидротехничке инфраструктуре 
1:500 

5.План енергетске инфраструктуре 
1:500 

6.План регулационих и грађевинских 
линија 1:500 

7.План парцелације 1:500 

8.Преглед ломних тачака нових парцела 

 

Члан  4. 

Стручно мишљење из претходног члана 
је основ за формирање грађевинских 
парцела и легализацију изграђеног 
пословног објекта са промјеном намјене 
у стамбено – пословни објекат П+ 1+Пк, 
а тај поступак ће се спровести у складу 
са одредбама Закона о уређењу 
простора и грађењу (Службени гласник 
Републике Српске број:40/13, 106/15 и 
03/16) и одребама Закона о стварним 
правима (Службени гласник Републике 
Српске број:124/08, 58/09, 95/11 и 

60/15). 

Члан 5. 

За провођење ове Одлуке задужује се 
Одсјек за просторно уређење и 
стамбено-комуналне послове општине 
Ново Горажде. 

Члан 6. 

Ова одлука ступа на снагу осмог дана од 
дана њеног објављивања у Службеном 
гласнику општине Ново Горажде. 
 

Број: 01/1-052-7-11-7/16 

Ново Горажде, 13.07.2016. године  
       ПРЕДСЈЕДНИК   
      Ибрахим Дрљевић, с.р 

 

На основу члана 40. став (1) Закона о 
приватизацији државних станова  
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(„Службени гласник Републике 
Српске“, број: 118/11, 67/13 и 60/15), 
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 
двадесетчетвртој редовној сједници, 
одржаној дана 13.07.2016. године, 
доноси 

О Д Л У К У 

о висини закупнине неоткупљених 
станова на подручју општине Ново 

Горажде 

 

Члан 1. 
(1) Овом Одлуком одређује се висина 
закупнине неоткупљених станова на 
подручју општине Ново Горажде. 
(2) Под неоткупљеним становима, у 
смислу ове Одлуке, сматрају се станови 
за које није закључен уговор о њиховом 
откупу, у роковима прописаним чланом 
38. Закона о приватизацији државних 
станова („Службени гласник Републике 
Српске“, број: 118/11, 67/13 и 60/15). 
(3) Обвезник плаћања закупнине из 
става (1) овог члана је корисник стана – 

носилац станарског права. 
 

Члан 2. 
(1) Висина закупнине неоткупљених 
станова на подручу општине Ново 
Горажде, на годишњем нивоу, износи 
1,5% од вриједности стана утврђене у 
складу са одредбама члана 22., 23. и 24. 
Закона о приватизацији државних 
станова. 
(2) Трошкове текућег одржавања стана 
као посебног дијела зграде и 
заједничких дијелова и уређаја зграде 
сноси закупац, на начин и под условима 
прописаним Законом. 
 

Члан 3. 
Средства из члана 2. став (1) ове Одлуке 
уплаћују се на рачун Фонда становања 
Републике Српске. 
 

 

Члан 4. 
Ова Одлука ступа на снагу осмог дана 
од дана њеног објављивања у 
„Службеном гласнику општине Ново 
Горажде.“ 

 

Број: 01/1-052-7-12/16 

Ново Горажде, 13.07.2016. 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. Статута општине 
Ново Горажде („Службени гласник 
општине Ново Горажде“ број: 4/15) и 
члана 4. Одлуке о утврђивању услова, 
стандарда и критеријума за избор и 
именовање директора јавнихи установа 
општине Устипрача („Службени 
гласник општине Устипрача“ број: 
11/07), Скупштина општине Ново 
Горажде на двадесетчетвртој редовној 
сједници одржаној дана 
13.07.2016.године, доноси 

 

О Д Л У К У  
о расписивању Јавног конкурса за 

избор и именовање директора  
ЈУ „Центар за социјални рад Ново 

Горажде“ 

 

Члан 1. 
Расписује се Јавни конкурс за избор и 
именовање директора ЈУ „Центар за 
социјални рад Ново Горажде“ (у даљем 
тексту: Установа). 

 

Члан 2. 
Општи и посебни услови за избор и 
именовање директора Установе 
прописани су Законом о социјалној 
заштити и Законом о министарским, 
владиним и другим именовањима 
Републике Српске.  

 

Члан 3. 
Јавни конкурс за избор и именовање 
директора Установе објавиће се у  
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„Службеном гласнику Републике 
Српске“, дневном листу „Глас Српске“ 

и на интернет презентацији општине 
Ново Горажде, а рок за подношење 
пријава је 15 дана од дана последњег 
објављивања Јавног конкурса у једном 
од штампаних медија.  

 

Члан 4.  
(1) Поступак спровођења Јавног 
конкурса, укључујући отварање и 
преглед приспјелих пријава, интервју и 
утврђивање ранг листе кандидата 
извршиће комисија, у саставу:  
1. Горан Петровић, службеник 
Општинске управе, предсједник  
2. Стојанка Андан, службеник 
Општинске управе, члан  
3. Томислав Чарапић,  службеник 
Општинске управе, члан  
4. Ибрахим Дрљевић, одборник СО-е, 
члан и  
5. Борис Гавриловић, одборник СО-е, 
члан. 
(2) Задатак Комисије из става (1) овог 
члана је да у року од 30 дана од дана 
истека рока за пријављивање кандидата, 
обави улазни интервју са кнадидатима, 
изврши контролу испуњености услова и 
утврди редослијед кандидата на основу 
њихових стручних способности, те ранг 
листу достави Скупштини.   

 

Члан 5. 
За спровођење одредби из члана 3. ове 
Одлуке задужује се Одсијек за привреду 
и друштвене дјелатности.  

 

Члан 6. 
Ова Одлука ступа на снагу осмог дана 
од дана објављивања у „Службеном 
гласнику општине Ново Горажде“. 

 

Број: 01/1-052-7-15/16 

Ново Горажде, 13.07.2016. године  
       ПРЕДСЈЕДНИК   
      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. Статута општине 
Ново Горажде (“Службени гласник 
општине Ново Горажде”, број: 4/15), 
Скупштина општине Ново Горажде је 
на двадесетчетвртој редовној сједници 
одржаној дана 13.07.2016. године, 
донијела: 

О Д Л У К У 

о висини пореске стопе за 
непокретности на 

подручју општине Ново Горажде у 
којима се непосредно обавља 

производна дјелатност 

 

 

I 

Пореска стопа за непокретности на 
подручју општине Ново Горажде у 
којима се непосредно обавља 
производна дјелатност, одређује се у 
висини од 0,06 %. 

 

II 

Под непокретностима из члана 1. ове 
Одлуке подразумјевају се објекти за 
производњу и објекти за складиштење 
сировина, производа и готових 
производа, уколико чине заокружену 
производну цјелину. 

 

III 

Задужује се Стручна служба Скупштине 
општине Ново Горажде  да ову Одлуку 
достави Пореској управи Републике 
Српске, ПЈ Рогатица,  у року од 3 дана 
од дана њеног доношења. 

 

IV 

Ова Одлука ступа на снагу наредног 
дана од дана њеног објављивања у  
„Службеном гласнику општине Ново 
Горажде“. 

 

Број: 01/1-052-7-16/16 

Ново Горажде, 13.07.2016. године  
       ПРЕДСЈЕДНИК   
      Ибрахим Дрљевић, с.р 

 

На основу члана 30. став1. алинеја 11.  

Закона о локалној самоуправи  
(„Службени гласник Републике Српске“  
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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 двадесетчетвртој редовној 
сједници одржаној дана 
13.07.2016.године, доноси 

 

О Д Л У К У  
о измјени и допуни Одлуке о 

уступању грађевинског земљишта на 
трајно коришћење 

 

Члан 1. 
У Одлуци о уступању грађевинског 
земљишта на трајно коришћење, број: 
01/01-475-4/00 од 31.03.2000. године (у 
даљем тексту: Одлука), члан 1. мијења 
се и гласи:  
„(1) Министарству унутрашњих послова 
Републике Српске (у даљем тексту: 
Корисник) уступа се на трајно 
коришћење земљиште означено као:  

- к.ч. 5725/8 звано „Дужица“, по 
култури економско двориште, 
површинме 208 м2 и  

- к.ч. 5725/10 звано „Дужица“, по 
култури економско двориште, 
површинме 665 м2,  

све уписано у Посједовни лист број 91, 
и сво припадајуће КО Копачи. 
(2) На земљишту означеном као к.ч. 
5725/9, звано „Дужица“, по култури 
економско двориште, површинме 201 
м2 уписано у Посједовни лист број 91, 
припадајући КО Копачи, установљава 
се право службености пролаза у корист 
Корисника из става (1) овог члана.“ 

 

Члан 2. 
У члану 5. наведене Одлуке, након 
ријечи „..права коришћења“, додају се 
ријечи „ и права службености“.  

 

Члан 3. 
За спровођење ове Одлуке задужује се 
Одсијек за просторно уређење и 
стамбено-комуналне послове 
Општинске управе општине Ново 
Горажде.  

 

Члан 4. 
Ова Одлука ступа на снагу осмог дана 
од дана објављивања у „Службеном 
гласнику општине Ново Горажде“. 

 

Број: 01/1-052-7-23/16 

Ново Горажде, 13.07.2016. године  
       ПРЕДСЈЕДНИК   
      Ибрахим Дрљевић, с.р 

 

На основу члана 87. став (1) Закона о 
социјалној заштити („Службени гласник 
Републике Српске“ број: 37/12), 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 
двадесетчетвртој редовној сједници 
одржаној дана 13.07.2016. године, 
доноси  

Р Ј Е Ш Е Њ Е  
о разрјешењу директора ЈУ Центар за 

социјални рад Ново Горажде 

 

1. Драгослава Петковић се 
разрјешава дужности директора 
ЈУ Центар за социјални рад Ново 
Горажде, због истека периода на 
који је именована.  

2. Ово Рјешење ступа на снагу 
даном доношења, а биће 
објављено у „Службеном 
гласнику општине Ново 
Горажде.  

 

Образложење  
 

Дана 15.03.2016. године, Драгослави 
Петковић је истекао мандатни период у 
трајању од четири године, а на који је 
именована ради обављања дужности 
директора ЈУ Центар за социјални рад 
Ново Горажде. Да би се приступило 
именовању новог директора претходно 
је потребно разрјешити дужности 
директора којем је мандат истекао.  
Чланом 87. став (1) Закона о социјалној 
заштити, прописано је: „Установом  
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социјалне заштите руководи директор 
којег именује и разрјешава оснивач“.  

Чланом 30. Закона о локалној 
самоуправи и чланом 37. Статута 
општине Ново Горажде прописано је да 
је Скупштина општине најважнији 
орган одлучивања и креирања политике 
општине.  
Узевши у обзир све речено, а 
примјенивши наведене законске и 
подзаконске одредбе, одлучено је као у 
диспозитиву.  
 

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

Број: 01/1-052-7-13/16 

Ново Горажде, 13.07.2016. године  
       ПРЕДСЈЕДНИК   
      Ибрахим Дрљевић, с.р 

 

На основу члана 4. став 2. Закона о 
министарским, владиним и другим 
именовањима Републике Српске  
(„Службени гласник Републике Српске“ 

број: 41/03) а у вези са чланом 87. став 
(1) Закона о социјалној заштити 
(„Службени гласник Републике Српске“ 

број: 37/12),  Скупштина општине Ново 
Горажде на двадесетчетвртој редовној 
сједници одржаној дана 13.07.2016. 
године, доноси  
 

Р Ј Е Ш Е Њ Е  
о именовању вршиоца директора ЈУ 

Центар за социјални рад Ново 
Горажде 

 

3. Бојана Гајић именује се за 
вршиоца дужности директора ЈУ 
Центар за социјални рад Ново 
Горажде (у даљем тексту: 
Установа) на мандатни период до 
окончања процедуре расписане 
јавним конкурсом за избор и 
именовање директора Установе.  

 

4. Права и дружности директора 
Установе прописани су Законом 
и Статутом Установе.  

5. На основу овог Рјешења и 
Статута Установе, именовано 
лице је овлаштено за заступање и 
представљање Установе, без 
ограничења у овлашћењима.  

6. Именовано лице се овлашћује да 
код надлежног суда изврши 
промјену уписа лица овлашћеног 
за заступање Установе, а стручну 
помоћ приликом вршења 
наведених радњи ће му пружити 
Одсјек за привреду и друштвене 
дјелатности Општинске управе 
општине Ново Горажде. 

7. Ово Рјешење ступа на снагу 
даном доношења, а биће 
објављено у „Службеном 
гласнику општине Ново 
Горажде.  

 

Образложење  
Због истека периоа на који је 
именована, разрјешена је дужности  
директора ЈУ Центар за социјални рад 
Ново Горажде Драгослава Петковић.  
До окончања законом предвиђене 
конкурсне процедуре, потребно је 
приступити именовању вршиоца 
дужности директора.  
Чланом 4. став 2. Закона о 
министарским, владиним и другим 
именовањима Републике Српске 
предвиђена је могућност именовања на 
краћи период, која представљају 
изузетак од примјене одредби то Закона 
које налажу јавно оглашавање, а која не 
смију бити дужа од 2 мјесеца, не могу 
се поновити и за која укупна накнада за 
цијели период не износи више од 
5.000,00 КМ.  
Чланом 87. став (1) Закона о социјалној 
заштити, прописано је: „Установом 
социјалне заштите руководи директор 
којег именује и разрјешава оснивач“.  

Иамјући у виду напријед наведено, а 
примјенивши наведене законске и 
подзаконске одредбе, одлучено је као у 
диспозитиву.  
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Поука о правном лијеку: Против овог 
Рјешења није дозвољено уложити 
жалбу, али је против истог могуће 
покренути управни спор подношењем 
тужбе Окружном суду у Источном 
Сарајеву, у року од 30 дана од дана 
пријема овог Рјешења. 
 

Број: 01/1-052-7-14/16 

Ново Горажде, 13.07.2016. године  
       ПРЕДСЈЕДНИК   
      Ибрахим Дрљевић, с.р 

 

На основу члана 5. став 1. тачка ђ) и 
члана 6. Закона о јавним предузећима 
(„Службени гласник Републике 
Српске“, број: 75/04), Скупштина 
општине Ново Горажде у функцији 
Скупштине предузећа ЈКП „Ново 
Горажде“ Ново Горажде на 
двадесетчетвртој редовној сједници 
одржаној дана 13.07.2016. године, д о н 
о с и  

Р Ј Е Ш Е Њ Е 

о разрјешењу дужности члана и 
именовању в.д. члана Надзорног 

одбора ЈКП „Ново Горажде“ Ново 
Горажде 

 

I 

Вања Гиговић, дипломирани инжењер 
саобраћаја из Новог Горажда, 
разрјешује се дужности в.д. члана 
Надзорног одбора ЈКП „Ново Горажде“ 

Ново Горажде, на сопствени захтјев. 
 

II 

Живојевић Суљо, из Новог Горажда, 
именује се за вршиоца дужности члана 
Надзорног одбора ЈКП “Ново Горажде” 

Ново Горажде, на период до окончања 
конкурсне процедуре која ће бити 
спроведена у складу са законом. 

III 

Ово Рјешење ступа на снагу даном 
доношења и биће објављено у 
“Службеном гласнику општине Ново 
Горажде” и на огласној табли ЈКП 
“Ново Горажде” Ново Горажде. 
 

 

 

Образложење 

Вања Гиговић, в.д. члан Надзорног 
одбора ЈКП „Ново Горажде“ Ново 
Горажде, поднијела је Скупштини дана 
20.04.2016. године неопозиву оставку на 
мјесто члана Надзорног одбора. До 
окончања конкурсне процедуре за избор 
новог члана Надзорног одбора 
предузећа потребно је приступити 
избору вршиоца дужности члана тог 
органа предузећа. Комисија за избор и 
именовање је Скупштини, у складу са 
одредбама Пословника предложила да 
за в.д. члана Надзорног одбора изабере 
Живојевић Суљо. 
Чланом 5. став 1. тачка ђ) Закона о 
јавним предузећима(„Службени гласник 
Републике Српске“, број: 75/04), 
прописано је да Скупштина предузећа 
именује и разрјешава Надзорни одбор. 
Чланом 6. истог Закона одређено је: 
„Приликом номиновања кандидата за 
избор чланова надзорног одбора, орган 
надлежан за избор поступа у складу са 
Законом о министарским, владиним и 
другим именовањима.“ Чланом 4. став 
1. тачка 2. Закона о министарским, 
владиним и другим именовањима 
("Службени гласник Републике 
Српске", број 41/03),  предвиђени су 
изузеци од примјене одредби којима се 
налаже поступак спровођења јавне 
конкуренције, и то код именовања на 
краћи период, а која се могу извршити 
на највише два мјесеца и која се не могу 
поновити, а за која укупна накнада за 
цијели период именовања не смије 
прећи износ од 5.000,00 КМ. 
Чланом 23. став 2. Статута ЈКП „Ново 
Горажде“ Ново Горажде, одређено је да 
функцију скупштине предузећа врши 
С.О. Ново Горажде. 
Узевши у обзир све речено, а 
примјенивши горе наведене законске и 
статутарне одредбе, одлучено је као у 
диспозитиву. 
Поука о правном лијеку: Против овог 
Рјешења није допуштена жалба, али се 
против истог може покренути управни 
спор, подношењем тужбе Окружном  
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суду у Источном сарајеву, у року од 30 
дана од дана достављања Рјешења. 
 

Број: 01/1-052-7-22/16 

Ново Горажде, 13.07.2016. године  
       ПРЕДСЈЕДНИК   
      Ибрахим Дрљевић, с.р 

 

На основу члана 49. став (2) алинеја 3. 
Закона о буџетском систему Републике 
Српске  („Службени гласник Републике 
Српске“ број: 121/12, 52/14, 103/15 и 
15/16) и члана 98. Пословника 
Скупштине општине Ново Горажде 
(„Службени гласник општине Ново 
Горажде“, број: 6/05), Скупштина 
општине Ново Горажде, на 

двадесетчетвртој редовној сједници, 
одржаној дана 13.07.2016. године, 
доноси 

З А К Љ У Ч А К 

о усвајању Извјештаја о извршењу 
Плана буџета општине Ново Горажде 

за 2015. годину 

 

1. Усваја се Извјештај о извршењу 
Плана буџета општине Ново Горажде за 
2015. годину. 
2. Извјештај из тачке I овог Закључка 

саставни је дио овог Закључка. 
3. Овај Закључак ступа на снагу 
наредног дана од дана објављивања у 
„Службеном гласнику општине Ново 
Горажде“. 

 

Број: 01/1-052-7-7-1/16 

Ново Горажде, 13.07.2016. године  
       ПРЕДСЈЕДНИК   
      Ибрахим Дрљевић, с.р 

 

На основу члана 19. став (1) тачка 3) 
Закона о систему јавних служби 
(„Службени гласник Републике 
Српске“, број: 68/07 и 109/12), 
Скупштина општине Ново Горажде на 
двадесетчетвртој редовној сједници, 
одржаној дана 13.07.2016. године  д о н 
о с и : 
 

 

 

 

З А К Љ У Ч А К 

о усвајању Извјештаја о раду и 
финансијском пословању ЈУ Народна 
библиотека „Божидар Горажданин“ 

Ново Горажде за 2015. годину 

 

 

1. Усваја се Извјештај о раду и 
финансијском пословању ЈУ Народна 
библиотека „Божидар Горажданин“ 

Ново Горажде за 2015. годину. 
2. Извјештај из тачке I овог Закључка 
чини његов саставни дио. 
3. Овај Закључак ступа на снагу 
наредног дана од дана објављивања у 
„Службеном гласнику општине Ново 
Горажде“. 

 

Број: 01/1-052-7-20/16 

Ново Горажде, 13.07.2016. године  
       ПРЕДСЈЕДНИК   
      Ибрахим Дрљевић, с.р 

 

На основу члана 19. став (1) тачка 1) 
Закона о систему јавних служби 
(„Службени гласник Републике 
Српске“, број: 68/07 и 109/12), 
Скупштина општине Ново Горажде на 
двадесетчетвртој редовној сједници, 
одржаној дана 13.07.2016. године  д о н 
о с и : 

З А К Љ У Ч А К 

о давању сагласности на програм 
рада и финансијски план ЈУ Народна 
библиотека „Божидар Горажданин“ 

Ново Горажде за 2016. годину  
 

 

1. Даје се сагласност на програм рада и 
финансијски план  ЈУ Народна 
библиотека „Божидар Горажданин“ 

Ново Горажде за 2016. годину. 
2. Програм рада и финансијски план  ЈУ 
Народна библиотека „Божидар 
Горажданин“ Ново Горажде за 2016. 
годину саставни је дио овог Закључка. 
3. Овај Закључак ступа на снагу 
наредног дана од дана објављивања у 
„Службеном гласнику општине Ново 
Горажде“. 
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Број: 01/1-052-7-21/16 

Ново Горажде, 13.07.2016. године  
       ПРЕДСЈЕДНИК   
      Ибрахим Дрљевић, с.р 

 

На основу члана 98. Пословника 
Скупштине општине Ново Горажде 
(„Службени гласник општине Ново 
Горажде“, број: 6/05), а након 
разматрања дописа ЈКП „Ново 
Горажде“ Ново Горажде број: 01-370-

60-01/16 од 07.04.2016. године, 
Скупштина општине Ново Горажде, на 
двадесетчетвртој редовној сједници, 
одржаној дана 13.07.2016. године, 
доноси 

 

З А К Љ У Ч А К 

о приступању изради Елабората 
санитарне заштите изворишта  

„Канлићи“ и „Гојчевићи“ 

 

1. Приступа се изради Елабората 
санитарне заштите изворишта 
„Канлићи“ и „Гојчевићи“ са 
којих се питком водом 
снадбијевају корисници на 
подручју општине Ново 
Горажде.  

2. Средства за израду елабората из 
тачке 1. овог Закључка 
обезбједиће се са конта Плана 
буџета општине Ново Горажде за 
2016. годину намјењеног 
приходима од посебних водних 
накнада.  

3. Поступак избора најбољег 
понуђача за израду Елабората из 
тачке 1. овог Закључка 
спровешће се у складу са 
важећим одредбама Закона о 
јавним набавкама БиХ.  

4. За реализацију овог Закључка 
задужује се Одсијек за финансије 
и Одсијек за просторно уређење 
и стамбено-комуналне послове.  

Овај закључак ступа на снагу осмог 
дана од дана његовог објављивања у 
„Службеном гласнику општине Ново 
Горажде“. 

 

 

Број: 01/1-052-7-24/16 

Ново Горажде, 13.07.2016. године  
       ПРЕДСЈЕДНИК   
      Ибрахим Дрљевић, с.р 

 

На основу члана 30. Закона о локалној 
самоуправи (``Службени гласник 
Републике Српске``, број: 101/4, 42/05, 
118/05 и 98/13), члана 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 ) Скупштина 
општине Ново Горажде на 
двадесетчетвртој редовној сједници 
одржаној 13.07.2016. 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 2016. 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 2016. 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, 
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г)  за спровођење 
противерозионих мјера и мелиорације 
пољопривредног земљишта слабијег 
квалитета и 

д)  за спровођење поступка 
комасације. 

Члан 3. 
Средства из овог Програма утрошиће се 
до 31. децембра 2016. 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: 01/1-052-7-17/16 

Ново Горажде, 13.07.2016. године  
       ПРЕДСЈЕДНИК   
      Ибрахим Дрљевић, с.р 

 

На основу члана 30. Закона о локалној 
самоуправи (``Службени гласник 
Републике Српске``, број: 101/4, 42/05, 
118/05 и 98/13), члана 195. Став 3. 
Закона о водама (``Службени гласник 
Републике Српске``, број: 50/06, 92/09 и 
121/12), члана 37. Статута општине 
Ново Горажде (``Службени гласник 
општине Ново Горажде``, број: 4/15 ) 

Скупштина општине Ново Горажде на 
двадесетчетвртој редовној сједници 
одржаној 13.07.2016.године доноси: 
 

П Р О Г Р А М 

О намјенском утрошку средстава од 
посебних водних накнада за 2016. 

годину  
 

Члан 1. 
Овим Програмом утврђујe се 

начин утрошка средстава која ће се 
прикупљати од посебних водних 
накнада у 2016. 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 2016. 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: 

- Израда Елабората 
санитарне заштите 
изворишта Канлићи 

-  Израда Елабората 
санитарне заштите 
изворишта Гојчевићи 

 

Члан 4. 
Рок за провођење пројеката из 

овог Програма 31. децембар 2016. 
године. Одсјек за финаније ће вршити 
надзор над утрошком ових средстава. 

 

Члан 5. 
Надзор над уплатом средстава из 

члана 2. овог Програма врши Одсјек за 
финансије. 

Члан 6. 
Овај Програм ступа на снагу наредног 
дана од дана објављивања у 
``Службеном Гласнику општине Ново 
Горажде``. 
 

Број: 01/1-052-7-18/16 

Ново Горажде, 13.07.2016. године  
       ПРЕДСЈЕДНИК   
      Ибрахим Дрљевић, с.р 

 

На основу члана 30. Закона о локалној 
самоуправи (``Службени гласник 
Републике Српске``, број: 101/4, 42/05, 
118/05 и 98/13), члана 89. став 8. Закона 
о шумама (``Службени гласник 
Републике Српске``, број: 75/08, 60/13), 
члана 30. Статута општине Ново 
Горажде (``Службени гласник општине 
Ново Горажде``, број: 4/15 ) Скупштина  
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општине Ново Горажде на 
двадесетчетвртој редовној сједници 
одржаној 13.07.2016. године доноси: 
 

ПРОГРАМ УТРОШКА СРЕДСТАВА 
ОД НАКНАДЕ ЗА ПРОДАТЕ 

ШУМСКЕ ДРВНЕ СОРТИМЕНТЕ  
У 2016. 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 
2016. 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. 

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: 01/1-052-7-19/16 

Ново Горажде, 13.07.2016. године  
       ПРЕДСЈЕДНИК   
      Ибрахим Дрљевић, с.р 

 

Начелник 

 

На основу 6., 15. и 31. Закона о 
буџетском систему Републике Српске 
(„Службени гласник Републике 
Српске“, број: 121/12, 52/14, 103/15 и 
15/16) и члана 56. и 65. . Статута 
општине Ново Горажде („Службени 
гласник општине Ново Горажде“, број: 
4/15), Начелник општине Ново Горажде 
доноси:                              

О Д Л У К У 

о утврђивању Приједлога плана 
буџета општине Ново Горажде за 

2016. годину 

 

Члан 1. 
Утврђује се Приједлог плана буџета 
општине Ново Горажде за 2016. годину, 
у износу од 1.885.843,00 КМ. 

Члан 2. 
Средства из Приједлога плана буџета 
општине Ново Горажде за 2016. годину 
чине: 
а) Приходи и примици:  
- Порески приходи         857.900,00 КМ  
- Непорески приходи     936.943,00 КМ  
- Трансфери између буџетских јединица 
.......................................... 91.000,00 КМ 
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б) Расходи и издаци:  
- Текући расходи.........  1.569.633,00 КМ  
- отплата дугова о кредитима 
............................................234.310,00 КМ  
- отплата осталих дугова 
............................................. 60.000,00 КМ  
- буџетска резерва ... ........   21.000,00 КМ 

- издаци за нефинансијску имовину 
...........................................        900,00 КМ 

 

Члан 3.  
Приходи по изворима и врстама и 
распоред приходе намјенама и мјестима 
утврђени  су у Приједлогу плана буџета 
општине Ново Горажде за 2016. годину, 
који чини саставни дио ове Одлуке. 

 

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

 

Број: 02/1-400-4-2/16 

Ново Горажде, 27.06.2016. године  
             НАЧЕЛНИК  

    Далибор Нешковић, с.р 

 

На основу члана 43. алинеја 8., 44. и 
165. Закона о локалној самоуправи 
(„Службени гласник Републике Српске 
број: 101/04, 42/05, 118/05 и 98/13) и 
члана 23. Уредбе о категоријама, 
звањима и условима  за обављање 
послова службеника у јединицама 
локалне самоуправе („Службени 
гласник Републике Српске“ број: 15/14, 
74/14 и 20/15), Начелник општине Ново 
Горажде, доноси: 
 

ПРАВИЛНИК 

о допуни Правилника о унутрашњој 
организацији и систематизацији 

радних мјеста у Општинској управи 
Општине Ново Горажде  

 

I 

Након члана 19. Правилник о 
организацији и систематизацији радних 
мјеста у Општинској управи Општине 
Ново Горажде („Службени гласник  

 

општине Ново Горажде“ број: 2/15, 7/15 
и 9/15), додаје се члан 19а. који гласи: 
„Менаџер општине. 
Статус радног мјеста: Службеник 
општинске управе којег начелник 
општине именује сагласно одредбама 
члана 117б. Закона о локалној 
самоуправи.  
Опис послова:  

- координира рад на припреми и 
реализацији развојних програма 
и пројеката којима се подстиче 
економски развој, обезбјеђује 
заштита животне средине, 
одрживи развој, подстичу 
предузетничке иницијативе, 
јавно приватно партнерство и 
иницирају измјене прописа ради 
стварања подстицајног амбијента 
за развој општине Ново Горажде, 

- одговара за законито, ажурно и 
благовремено обављање послова 
и задатака и  

- обавља и друге послове које му 
начелник стави у задатак.  

Број извршилаца: 1. 
Услови: ВСС, дипломирани 
пољопривредни инжињер, са 
најмање 180 ЕЦТС бодова, најмање 
годину дана радног искуства у 
траженом степену образовања и 
положен стручни испит за рад у 
Општинској управи.  
 

II 

 

Овај правилник ступа на снагу осмог 
дана од дана његовог објављивања у 
„Службеном гласнику општине Ново 
Горажде“.  

 

Број: 02/1-10-3/15 

Ново Горажде, 13.07.2016. године  
             НАЧЕЛНИК  

    Далибор Нешковић, с.р 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

САДРЖАЈ 

 

 

Скупштина 

 

1. Одлука о покрићу буџетког дефицита из претходне године  
2. Одлука о усвајању Плана  буџета општине Ново Горажде за 2016. годину,  
3. Одлука о извршењу буџета за 2016. годину,  
4. Одлука о усвајању Стручног мишљења, Урбанистичко-техничких услова и Плана 

парцелације на локацији улица Божидара Горажданина број 44, ради формирања 
парцеле за легализацију изграђеног стамбено-пословног објекта власништва Рада 
Шиљевића,  

5. Одлука о усвајању Стручног мишљења, Урбанистичко-техничких услова и Плана 
парцелације на локацији улица Божидара Горажданина број 42, ради формирања 
парцеле за легализацију изграђеног стамбено-пословног објекта власништва 
Стојана Стојановића, 

6. Одлука о усвајању Стручног мишљења, Урбанистичко-техничких услова и Плана 
парцелације на локацији улица Божидара Горажданина број 84, ради формирања 
парцеле за легализацију изграђеног пословног објекта власништва Ненада Савића,  

7. Одлуке о усвајању Стручног мишљења, Урбанистичко-техничких услова и Плана 
парцелације на локацији улица Милоша Обилића број 3, ради формирања парцеле 
за легализацију изграђеног стамбено објекта власништва Игора Мирковића,  

8. Одлука о усвајању Стручног мишљења, Урбанистичко-техничких услова и Плана 
парцелације на локацији улица Херцега Стефана број 33, ради формирања парцеле 
за легализацију изграђеног стамбено-пословног објекта власништва Мире 
Дракуле,  

9. Одлука о усвајању Стручног мишљења, Урбанистичко-техничких услова и Плана 
парцелације на локацији улица Божидара Горажданина број бб, ради формирања 
парцеле за легализацију изграђеног пословног објекта власништва Хакије 
Канлића, 

10. Одлуке о усвајању Стручног мишљења, Урбанистичко-техничких услова и Плана 
парцелације на локацији улица Херцег Стефана број 31, ради формирања парцеле 
за легализацију изграђеног пословног објекта П+1+Пк власништва Халила Гегића, 

11. Одлука о висини закупнине неоткупљених станова на подручју општине Ново 
Горажде, 

12. Одлука о расписивању јавног конкурса за избор и именовање директора  ЈУ 
„Центар за социјални рад“ Ново Горажде, Разматрање  

13. Одлука о висини пореске стопе за непокретности на подручју општине Ново 
Горажде у којима се непосредно обавља производна дјелатност,  

14. Одлука о измјени и допуни Одлуке о уступању грађевинског земљишта на трајно 

коришћење,  

15. Рјешење о разрјешењу дужности директора ЈУ „Центар за социјални рад“ Ново 
Горажде,  

16. Рјешење о именовању вршиоца дужности директора ЈУ „Центар за социјални рад“ 

Ново Горажде, 
17. Рјешење о разрјешењу дужности члана и именовању в.д. члана Надзорног одбора 

ЈКП „Ново Горажде“ Ново Горажде 

18.  Закључак о усвајању Извјештаја о извршењу буџета општине Ново Горажде за 
2015. годину, 

19. Закључак о усвајању Извјештаја о раду и финансијском пословању ЈУ Народна 
библиотека „Божидар Горажданин“ за 2015. годину,  



20. Закључак о усвајању Програма рада ЈУ Народна библиотека „Божидар 
Горажданин“ за 2016. годину, 

21. Програм намјенског утрошка средстава по основу промјене намјене 
пољопривредног земљишта у непољопривредне сврхе и средстава од закупнине за 
земљиште у својини Републике за 2016. годину,  

22. Програм намјенског утрошка средстава од посебних водних накнада за 2016. 
годину,  

23. Програм намјенског утрошка средстава од накнада за продате дрвне сортименте, 
 

 

Начелник  
 

 

1. Одлука о утврђивању Приједлога плана буџета општине Ново Горажде за 2016. 
годину,  

2. Правилник о допуни Правилника о унутрашњој организацији и систематизацији 
радних мјеста у Општинској управи Општине Ново Горажде  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

            

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  

 

 

 

 

 

 

 

 

 


