
СЛУЖБЕНИ ГЛАСНИК 

ОПШТИНЕ НОВО ГОРАЖДЕ 

 

Година XIII – број 7 Уторак, 17.07.2018. године 

 

Скупштина  

 

 
На основу члана 2. Закона о основима 

безбједности саобраћаја на путевима у 

Босни и Херцеговини („ Службени гласник 

Босне и Херцеговине“, број: 6/06, 75/06, 

44/07, 84/09, 48/10, 18/13 и 8/17), члана 2. 

став 3. Закона о безбједности саобраћаја на 

путевима  Републике Српске („ Службени 

гласник Републике Српске“, број: 63/11), 

члана 39. став (2) тачка 2. 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  десетој редовној сједници, одржаној  

16.07. 2018. године, д о н и ј е л а    ј е: 

 

ОД Л У К У 

о безбједности саобраћаја  на путевима 

на подручју општине Ново Горажде 

 

I. ОПШТЕ  ОДРЕДБЕ 

 

Члан 1. 

            Овом Одлуком прописују се мјере 

безбједности, услови на путевима и другим 

јавним површинама на којима се одвија 

саобраћај, те организовање и регулисање 

саобраћаја, као и контролу стања и 

одржавања путева којима управљају, 

објеката, саобраћајне сигнализације и 

опреме пута на начин да се осигура 

безбједно и несметано одвијање саобраћаја, 

и друга питања из области безбједности 

саобраћаја на путевима која нису 

регулисана Законом о безбједности 

саобраћаја  у Босни и Херцеговини (у 

даљем тексту: “ЗОБС“) и Законом о 

безбједности саобраћаја на путевима 

Републике Српске. 

 

Члан 2. 

Јавним саобраћајним површинама у 

смислу ове Одлуке,сматрају се: путеви, 

улице, тротоари, бициклистичке стазе, 

мостови, паркиралишта, јавне гараже,  

 

стајалишта приградског превоза и друге 

саобраћајне површине (у даљем тексту: 

саобраћајнице). 

 

 

II. УПРАВЉАЊЕ БЕЗБЈЕДНОШЋУ 

САОБРАЋАЈА 

 

Члан 3. 

У циљу подстицања превентивних и 

других активности у области безбједности 

саобраћаја, остваривања координације и 

сарадње укључених субјеката основаће се 

Савјет за безбједност саобраћаја општине 

Ново Горажде (у даљем тексту Савјет). 

 

Члан 4. 

(1)Савјет је савјетодавно стручно тијело 

чији су задаци да: 

1) разматра питања из области 

безбједности саобраћаја,  

2) предлаже мјере за унапређење 

безбједности саобраћаја,  

3) учествује савјетодавно у изради 

локалне стратегије безбједности 

саобраћаја, 

4) иницира доношење и учествује у 

изради подзаконских аката из 

области безбједности саобраћаја, 

5) остварује и подстиче координацију 

и сарадњу између републичких и 

локалних органа управе и других 

субјеката у безбједности саобраћаја, 

6) анализира и разматра начин 

регулисања саобраћаја на подручју 

општине, 

7) остварује сарадњу са 

представницима јавног 

информисања у циљу едукације, 

превенције и унапређења  

саобраћајне културе, 

8) обавља друге активности из области 

безбједности саобраћаја по 

налозима Начелника општине. 
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(2) Савјет именује Скупштина општине 

Ново Горажде на приједлог Начелника 

општине.  

Члан 5. 

(1)Савјет саобраћаја чини најмање 9 (девет) 

чланова  међу којима су: 

1) начелник општине,  

2) представник министарства 

унутрашњих послова,  

3) представник  Ауто-мото савеза 

Републике Српске, 

4) представник школе са подручја 

општине Ново Горажде,  

5) представник Дома здравља у Новом 

Горажду, 

6) представник Одсјека за просторно 

уређење и стамбено-комуналне 

послове и Одсјека за финансије, 

привреду и друштвене дјелатности, 

7) представник – надзорник ЈП 

„Путеви Републике Српске“ из 

области у Новом Горажду,  

8) представник ватрогасне јединице. 

(2)Чланови  Савјета бирају се на период од 

5 (пет) година. 

(3) Савјет базбједности саобраћаја општине 

Ново Горажде ће донијети Пословник о 

раду, којим ће прописати свој дјелокруг и 

начин рада, а техничко–административне 

послове Савјета ће обављати  Одсјек за 

финансије, привреду и друштвене 

дјелатности и Одсјек за просторно уређење 

и стамбено-комуналне послове. 

 

Члан 6. 

Скупштина општине Ново Горажде 

доноси Стратегију безбједности друмског 

саобраћаја (у даљем тексту: Стратегија) и 

Програм безбједности друмског саобраћаја 

(у даљем тексту: Програм) за подручје 

општине Ново Горажде у складу са 

Стратегијом и Програмом  Републике 

Српске. 

Члан 7. 

(1)Стратегија садржи најзначајнија 

обиљежја постојећег стања безбједности  

саобраћаја, предвиђање стања система и 

стања безбједности саобраћаја, као и начине 

њиховог остваривања, опште и дугорочне 

циљеве, те кључне области рада. 

(2) Стратегија се израђује на период од 10 

(десет) година. 

Члан 8. 

 

(1)Програм обавезно садржи детаљну 

анализу постојећег стања безбједности 

саобраћаја, средњорочне и краткорочне 

циљеве, задатке и мјере, одговорне субјекте 

за спровођење задатака и мјера, рокове за 

њихово спровођење, као и потребна 

финансијска средства за реализацију.  

(2)Програм се израђује на период од 5 (пет) 

година. 

Члан 9. 

Надлежни одсјек јединице локалне 

самоуправе у сарадњи са полицијском 

станицом Ново Горажде подноси 

Скупштини  општине најмање једном 

годишње Извјештај о  стању безбједности 

саобраћаја на подручју општине. 

 

Члан 10 

Надлежни одсјек општине Ново 

Горажде дужан је обезбједити Агенцији за 

безбједност саобраћаја несметан приступ 

подацима значајним за безбједност 

саобраћаја. 

Члан 11. 

(1)Општина Ново Горажде  у 

оквиру својих права и дужности, 

обезбјеђује средства за финансирање 

унапређења система управљања 

безбједношћу саобраћаја, односно 

унапређења безбједности саобраћаја 

уопште. 

            (2)Извори средстава за финансирање  

система управљања безбједношћу 

саобраћаја , обезбјеђују се из: 

1) буџета Општине Ново Горажде, 

2) донација, спонзорстава, кредитних 

средстава,  

3) осталих извора. 

 

Члан 12. 

Средства из  претходног члана,  користе  се 

за: 

1) спровођење пројеката и активности 

дефинисаних Стратегијом и 

Програмом, 

2) програмске, планске, пројектне, 

превентивне и друге активности из 

области безбједности саобраћаја, 

3) рад Савјета за безбједност 

саобраћаја. 

            

III. САОБРАЋАЈ 
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1. Локални  путеви и улице 

 

Члан 13. 

Путеви као инфраструктура на којој се 

одвија саобраћај, морају се пројектовати, 

изграђивати, опремати и одржавати тако да 

одговарају својој намјени и захтјевима 

безбједности саобраћаја, а у складу са 

законским и подзаконским актима. 

  

2. Првенство пролаза 

 Члан 14. 

(1) Првенство пролаза возила одређује се у 

улицама које представљају основу 

саобраћајне мреже. 

(2) Улице које се обиљежавају као путеви 

са првенством пролаза одредиће се 

наредбом о регулисању саобраћаја на 

подручју општине Ново Горажде (у даљем 

тексту: Наредба) коју доноси начелник 

општине Ново Горажде на приједлог органа 

Општинске управе надлежног за саобраћај, 

у року од 90 дана од дана ступања на снагу 

ове Одлуке, уз претходно прибављање 

мишљења Савјета. 

(3) Првенство пролаза на раскрсницама 

путева ван насеља,одредиће надлежни 

орган Општинске управе надлежан за 

саобраћај, уз претходно прибављање 

мишљења Савјета, а на основу ранга и 

категорије пута,коловозне подлоге и 

саобраћајног оптерећења пута. 

 

3. Режим саобраћаја 

Члан 15 

(1)Ради безбједности и несметаног 

одвијања саобраћаја на локалним путевима 

и улицама, надлежни орган управе може 

одредити забране, обавезе и обуставе 

саобраћаја или посебно ограничење за 

поједине врсте возила, док постоје разлози 

због којих се мјере предузимају.  

(2)Мјере из претходног става 

одредиће Полицијска станица Ново 

Горажде, када то захтијевају разлози јавног 

реда и мира и други безбједоносни разлози. 

(3)Мјере забране и ограничења 

прописане од стране органа из става (1) и 

(2) овог члана, дужни су ови органи на 

вријеме саопштити учесницима у 

саобраћају прописаном саобраћајном 

сигнализацијом или на други погодан 

начин. 

Члан 16. 

(1) Општински орган надлежан за саобраћај 

на одређеном путу или дијелу пута, у 

одређене дане или у одређеном временском 

периоду, може да проппише забрану или 

ограничење саобраћаја за све или поједине 

врсте возила, ограничи брзину кретања 

возила ако су те забране или ограничења 

неопходни ради спречавања или уклањања 

опасности за учеснике у саобраћају, или ако 

су у питању разлози за несметан саобраћај, 

односно ако се може оправдано очекивати 

да ће саобраћај бити посебно густ или 

отежан. 

(2) У случају када су упитању разлози за 

безбједност и несметано одвијање 

саобраћаја или разлози одржавања јавног 

реда и мира, полицијска станица, односно 

надлежно Министарство унутрашњих 

послова може да забрани саобраћај или да 

одреди посебно ограничење саобраћаја на 

одређеним путевима или дијеловима путева 

све док постоје разлози због којих се 

предузимају мјере. 

(3) Мјере, забране и ограничења прописане 

од стране органа из става 1. и 2. овог члана, 

дужни су ови органи на вријеме саопштити 

учесницима у саобраћају прописаном 

саобраћајном сигнализацијом или на други 

погодан начин. 

Члан 17. 

(1)Забрањено је кретање запрежним 

возилима, јахање вођење и гоњење 

животиња на саобраћајницама у урбаним 

дијеловима општине Ново Горажде.  

(2)Изузетно, општински орган 

управе надлежан за послове саобраћаја 

може одобрити кретање запрежних возила и 

јахање за туристичке, културне и сличне 

намјене и прилике. 

 

Члан 18. 

Саобраћајницама у којима је за све или 

за поједине врсте возила забрањен 

саобраћај, могу се кретати: 

 

1) Возила службе хитне помоћи, 

ватрогасне службе, возила органа за 

унутрашње послове, оружаних 

снага, судске полиције, државне 

граничне службе, комуналне 

полиције и инспекције када је то 

неопходно за извршавање њихових 

послова и задатака; 
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2) Возила која по налогу полиције, 

комуналне полиције и инспекције 

учествују у извршавању њихових 

послова и задатака; 

3) Возила обиљежена знаком 

приступачности, као и такси и друга 

возила када превозе болесна лица и 

теже инвалиде са оштећеним доњим 

екстренититетима, под условом да 

наведена лица станују у поменутим 

улицама; 

4) возила за превоз умрлих лица; 

5) возила која служе за обављање 

комуналних послова за потребе 

Општине (одржавање чистоће, 

канализације, водовода и топлотних 

инсталација, одржавање зелених 

површина, улица и тргова и других 

објеката и инсталација, поштанско-

телеграфско-телефонских уређаја и 

инсталација), возила радио 

телевизије, поштанска возила која 

врше радње за које су намјењена, и 

специјална возила за превоз новца; 

6) возила за превоз огрева до 8,5 тона 

највеће дозвољене масе када 

достављају огрев; 

7) возила до 3,5 тона највеће 

дозвољене масе која служе за 

сервисирање објеката и уређаја који 

се налазе у предметним 

саобраћајницама. 

 

Члан 19. 

Возила за снабдијевање до 8,5 тона 

највеће дозвољене масе, могу се кретати 

када врше снабдијевање улицама у којима 

је саобраћај таквих возила забрањен, или  је 

забрањен саобраћај у оба смјера од 18:00 до 

22:00 часова,  и од 06:00 до 09:00. 

 

Члан 20 

(1) По улицама у којима је забрањен 

саобраћај, или ограничен саобраћај за 

теретна моторна возила, може се одобрити 

кретање теретних моторних возила која 

превозе грађевински материјал на 

градилиште, моторних возила која служе за 

специјалну намјену, и возила чији власници 

имају гараже, радње, складишта или 

магацине у тим улицама. 

(2) Одобрење за кретање возила из 

претходног става издаје општински орган 

управе, надлежан за послове саобраћаја. 

 

Члан 21. 

(1) Највећа дозвољена брзина 

кретања моторних возила на улицама и 

градском дијелу општине Ново Горажде је 

50 km/h.  

(2) У насељеним мјестима општине 

Ново Горажде, осим на дијеловима 

магистралних и  регионалних путева 

дозвољена брзина кретања се регулише  

одговарајућом сигнализацијом. 

 

Члан 22. 

(1) У зонама школа примјењиваће се 

посебне техничко- регулативне мјере за 

смањење брзине кретања учесника у 

саобраћају.  

(2) Посебне техничко – регулативне 

мјере подразумијевају познате инжењерске 

мјере које за циљ имају смиривање 

саобраћаја. 

 

1. Јавни превоз путника 

 

Члан 23. 

(1) Јавни превоз путника, у смислу 

ове Одлуке, подразумијева  превоз лица и 

ствари уз накнаду, који је под једнаким 

условима доступан свим корисницима.  

(2) Трасу кретања аутобуса и 

аутобуска стајалишта за лица за властите 

потребе и уговорени превоз одобрава 

општински орган управе надлежан за 

послове саобраћаја, на приједлог вршиоца 

превоза.  

(3) Уколико се  јавни превоз 

путника обавља на аутобуској линији по 

утврђеном и регистрованом реду вожње, 

утврђеној и званично објављеној цијени, 

таква врста превоза се сматра линијским 

превозом путника. 

Члан 24. 

На подручју општине Ново Горажде 

не постоји званичан линијски превоз, на 

бази утврђеног и усклађеног реда вожње, 

већ само ванлинијски јавни превоз. 

 

Члан 25. 

 (1) Јавни превоз путника се, на 

начин прописан одредбама Закона о 

превозу у друмском саобраћају Републике  
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Српске, те неопходном документацијом у 

смислу лиценце превозника, легитимације 

за возача и лиценце за возило, врши и 

путем такси превоза.  

             (2) Сви неопходни законски 

елементи, потребни за несметано 

функционисање јавног превоза путника, 

регулисани су одговарајућим одлукама на 

нивоу Скупштине општине Ново Горажде. 

 

Члан 26 

 Као такси - стајалишта, сходно 

просторним могућностима, повољним 

локацијама, а у складу са одредбам Одлуке 

о такси превозу на подручју општине Ново 

Горажде („Службени гласник Општине 

Ново Горажде“, број:16/17), одређена је  

дионица у улице Божидара Горажданина у 

насељеном мјесту Копачи и дионица у 

улици Херцега Стефана у насељеном мјесту 

Устипрача. 

Члан 27. 

 Аутобуска станица није изграђена 

на подручју општине Ново Горажде, а на 

истом подручју постоје  аутобуска 

стајалишта која је потребно правилно 

означити, у складу са законским и 

подзаконским прописима. 

 

2. Заустављање и паркирање 

Члан 28. 

Паркирање и заустављање возила је 

саобраћајна радња дефинисана детаљно 

законским одредбама и условљена низом 

ограничења, забрана и правила, због чега 

подразумијева прецизно дефинисање 

услова паркирања, одређивање површина за 

паркинг просторе, одређивање зауставних 

трака, те неоходно обиљежавање 

хоризонталном и вертикалном 

саобраћајном сигнлизацијом  и другим 

уређајима и неопходном опремом. 

 

Члан  29. 

 (1) Заустављање и паркирање возила 

у појединим улицама и на појединим 

мјестима може забранити или ограничити 

надлежни општински орган управе, ако ће 

то паркирање и заустављање угрозити 

безбједно одвијање саобраћаја на тим 

мјестима.  

             (2) Улице у којима се забрањује или 

ограничава  заустављање и паркирање 

возила одређују се Наредбом.  

             (3) Изузетно заустављање и 

паркирање возила надлежно одјељење 

општинске управе може забранити или 

ограничити, а све ради заштите 

саобраћајних површина, зелених површина 

и других јавних површина, као и 

комуналних објеката. 

 

Члан 30. 

Заустављање и паркирање возила 

која врше утовар или истовар робе, 

дозвољено је искључиво док трају радње 

утовара или истовара, а најдуже до 60 

минута и у улицама у којима је 

заустављање и паркирање забрањено у 

времену од 18:00 до 22:00 часа и од 06:00 

до 9:00 часова с тим да не угрожава 

безбједност саобраћаја и не омета нормално 

одвијање саобраћаја. 

 

Члан 31. 

(1) Привремено заузимање простора 

коловоза или тротоара ради утовара или 

истовара робе мора се означити 

стандардизованим саобраћајним знаком за 

обиљежавање возила заустављеног на 

коловозу пута /троугао/ са допунском 

таблом „УТОВАР-ИСТОВАР“.  

(2) У случају из претходног става, 

мора бити упаљен уређај за истовремено 

паљење свих показивача праваца уколико је 

тај уређај уграђен у моторном возили или 

жуто ротационо свјетло постављено на 

највишу тачку на возилу. 

 

Члан 32. 

(1) За вријеме уклањања снијега са 

саобраћајница, није дозвољено паркирање 

возила на тим саобраћајницама.  

(2) Овлаштено предузеће које је 

задужено за уклањање снијега дужно је да 

прије почетка уклањања или разгртања 

снијега постави знак забране заустављања и 

паркирања, а за вријеме уклањања снијега 

одговарајућу саобраћајну сигнализацију 

која се односи на ову врсту радова, те не 

смије уклањањем снијега ометати прилаз 

јавним установама, индивидуалним 

стамбеним и стамбено –пословним 

објектима који су претходно уклонили 

снијег са својих прилаза.  
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(3) Овлаштено предузеће такође не 

смије снијег депоновати на мјестима која 

умањују функционалност саобраћајних и 

свих других јавних површина и комуналних 

објеката.  

            (4) Власник, односно корисник 

возила који се затекне на тим површинама, 

дужан је уклонити возило у року од 2 часа 

од постављања знака. 

 

Члан 33. 

(1) Забрањено је на јавним 

паркиралиштима вршити оправку свих 

моторних возила, остављање неисправних 

или хаварисаних моторних возила и 

њихових дијелова, нерегистрованих и 

прикључних возила као и камп приколица.  

(2) Забрањено је паркирање 

аутобуса, теретних возила, радних машина, 

запрежних возила и прикључних возила на 

саобраћајницама и јавним површинама, 

осим на просторима означеним за 

паркирање ових возила. 

(3) На јавним паркиралиштима 

забрањено је заустављање и паркирање 

возила на пролазима унутар паркиралишта, 

заустављање и паркирање супротно 

хоризонталним ознакама којима је одређен 

простор за паркирање сваког појединог 

возила и било какво паркирање које 

угрожава безбједно кретање возила на 

оваквим површинама. 

    

Члан 34. 
          (1) Када комунални полицајац, 

непосредним опажањем, или по позиву 

грађана, утврди да је возило паркирано на 

зеленој површини, тротоару, 

бициклистичкој стази као и на улазу у 

гаражу, пословни простор и приступни пут 

сатамбеним и другим објектима, издаће 

прекршајни налог на име власника возила 

или на име лица које је паркирало возило 

или зауставило на поменутим мјестима. 

           (2) Изузетно, уколико возило из става 

(1) овог члана није регистровано на 

територији Босне и Херцеговине, односно 

не може се утврдити власник или корисник 

возила, комунални полицајац ће предузети 

мјере и радње које подразумијевају 

блокирање овог возила, до момента појаве 

лица које је истим управљало, а којем ће  

 

 

припадници МУП-а издати прекршајни 

налог прије деблокирања возила. 

            

3. Кретање пјешака 

Члан 35. 

(1) Кретанје пјешака обавезно је 

тротоаром гдје има изграђен тротоар, а гдје 

нема изграђеног тротоара што ближе 

лијевој ивици коловоза у смјеру кретања.  

(2) Пјешаци и бициклисти, ако за 

њихово кретање не постоје посебно 

изграђене стазе, могу за своје кретање 

користити површину уз коловоз, највише 1 

метар ширине, рачунајући од спољашње 

ивице коловоза. 

Члан 36. 

При учествовању у саобраћају, 

предшколска дјеца и слијепе особе које не 

носе бијели штап, морају имати пратиоца. 

  

Члан 37. 

Забрањено је груписање и 

задржавање пјешака на угловима и уским 

тротоарима улица као и стазама ако је 

таквим стањем угрожена безбједност 

саобраћаја. Скупљање и чекање на тротоару 

дозвољено је под условом да се не омета 

саобраћај пјешака. 

        

4. Безбједност саобраћаја у зони 

школа 

Члан 38. 

           (1) Највећа дозвољена брзина 

кретања моторних возила на улицама у 

урбаном дијелу општине Ново Горажде је 

50 km/h, осим ако саобраћајним знаком није 

другачије одређено.  

          (2) Зона школе је дио пута или улице 

у непосредној близини школских објеката, 

означена прописаном саобраћајном 

сигнализацијом и ограничењем брзине 

кретања возила до 30 km/h, при чему спада 

у тзв. зону „30“ у насељеним мјестима, а 

ван насеља до 50 km/h у времену од 7
00 

до 

21
00 

час, осим ако саобраћајним знаком 

вријеме забране није одређено другачије.  

(3) У насељеним мјестима општине 

Ново Горажде, осим на дијеловима 

магистралних и регионалних путева, 

дозвољена брзина кретања се регулише 

одговарајућом саобраћајном 

сигнализацијом. 
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Члан 39. 

 (1) У циљу повећања степена 

безбједности саобраћајних услова, а самим 

тим и безбједности ученика у школским 

зонама, надлежни саобраћајни орган може 

да затражи од надлежног органа, односно  

правног лица задуженог за одржавање  

путева и улица, примјену посебних 

техничких средстава за заштиту и 

безбједност дјеце.  

 (2) Примјена посебних техничких 

средстава из претходног става се односи на 

монтажу техничих средстава за успоравање 

саобраћаја у виду физичких препрека, 

вибрационих или шуштећих трака, 

обавезног обиљежавања хоризонталном и 

вертикалном саобраћајном сигнализацијом, 

а све у складу са одговарајућом пројектном 

документацијом. 

Члан 40. 

 Степен безбједности у зони школа 

подразумијева спровођење регулативно-

саобраћајних техничких мјера и то: 

1) визуелну детекцију зоне, 

2) контролу брзине, 

3) каналисање пјешачких токова, 

4) контролу паркирања. 

 

Члан 41. 

 Визуелна детекција зоне 

подразумијева сагледавање свих 

локацијских и безбједносних параметара, а 

обезбјеђује се правилним постављањем 

вертикалне сигнализације, исправним 

маркирањем хоризонталне сигнализације и 

спровођењем  других  визуелно-техничких 

мјера у виду полагања маркера, лантерни, 

обиљежавања прелаза и слично. 

 

Члан 42. 

 Контрола брзине подразумијева 

правилно полагање и монтажу успоривача 

брзине, полагање вибро- трака, монтажу 

платформи, калота или гумених дискова. 

 

Члан 43. 

 Каналисање пјешачких токова се, у 

зависности од локације школске зоне може 

вршити планирањем система кружних 

токова кретања изградњом раздјелних  

острва, правилним избором уских грла и 

шикана, дијагоналног затварања улице, 

потпуног  или дјелимичног затварања  

 

приступне саобраћајнице, проширењем 

тротоара, монтажом металних заштитних 

ограда, изградњом подземних пролаза, 

монтажом пасарела или посебних „ 

лавиринт“ система на пјешачким 

прелазима, а све у складу са пројектном 

документацијом. 

 

Члан 44. 

 Контрола паркирања у школским 

зонама се може  вршити посредно путем 

монтаже одговарајуће хоризонталне и 

вертикалне сигнализације постављањем  

запречних металних стубића или високих 

граничних ивичњака. 

 

Члан 45. 

 (1) Безбједност учесника у 

саобраћају у школским зонама осим 

регулативно-саобраћајних и  техничких 

мјера, подразумијева и обавезно 

саобраћајно образовање и васпитање.  

            (2) Едукативни  школски систем би 

требао да подразумијева: приказивање 

наставних филмова, израду одговарајућих 

школских уџбеника, посебних књишких 

издања, штампање брошура, упутстава и 

часописа, рад са старијима кроз обуку са 

предавачима и активно учешће саобраћајне 

полиције. 

  

5. Обука кандидата за возаче 

Члан 46. 

 Обука кандидата за возаче је 

активност оспособљавања кандидата као 

будућих возача моторних возила - учесника 

у саобраћају и по правилу је  обављају 

регистроване ауто-школе, као правно или 

физичко лице. 

Члан 47. 

 На подручју општине Ново Горажде 

нису створени сви законски услови за обуку 

кандидата за возаче која се врши по 

плановима који подразумијевају теоретску 

и практичну обуку. 

 

IV. ПОСЕБНЕ МЈЕРЕ 

БЕЗБЈЕДНОСТИ САОБРАЋАЈА 

 

Члан 48. 

(1) Јавне саобраћајне површине 

могу се користити и за друге намјене као 

што су организовање спортских и других  
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приредби, ауто и мото трке, као и других 

манифестација, уз претходно прибављено 

одобрење од надлежног општинског органа 

уз претходно мишљење полицијске 

станице. 

            (2) Забрањено је вршење оправки и 

прање возила на улицама, тротоарима и 

другим површинама на којима се угрожава 

безбједност других учесника у саобраћају. 

 

Члан 49. 

Прије извођења било каквих радова 

на коловозу или тротоару, инвеститор је 

дужан претходно прибавити одобрење за 

извођење ових радова у складу са Одлуком 

о комуналном реду општине Ново Горажде. 

 

Члан 50. 

Уколико се дио тротоара или 

коловоза не може користити за саобраћај 

због привремене опасности која је настала 

од објекта (одроњавање фасаде, кидање 

снијега и слично) власник, односно 

корисник објекта или извођач радова дужан 

је да постави саобраћајне знакове и друго 

прописано обезбјеђење. 

 

Члан 51. 

             (1)Водоводне, канализационе, 

топловодне, електро, ПТТ и друге 

инсталације на саобраћајним површинама 

дужно је да одржава предузеће којем је то 

повјерено на одржавање и у случају тих 

оправки да се мора оштетити коловозна и 

пјешачка површина иста се мора довести у 

првобитно стање уз претходну сагласност 

надлежног општинског органа, а све у 

складу са одлуком о комуналном редсу 

општине Ново Горажде. 

             (2)Приликом извођења радова 

извођач је дужан да постави прописану 

саобраћајну сигнализацију. 

 

Члан 52. 

             (1)Извођач радова на објекту који се 

налази у непосредној близини 

саобраћајнице, тротоара или пјешачке стазе 

на подручју града дужан је физички 

заштитити градилиште у циљу спречавања 

повређивања пјешака и других учесника у 

саобраћају. 

             (2)Уколико се грађевински објекат у 

изградњи, или објекат који се реновира или  

 

поправља налази у непосредној близини 

саобраћајне површине, извођач радова не 

може те саобраћајне површине (коловоз, 

тротоар, пјешачка стаза, паркиралиште и 

слично) користити за одлагање 

грађевинског материјала, нити да их 

зауузима на било који начин без претходног 

одобрења надлежног општинског органа. 

 

Члан 53. 

            (1) Зеленило, растиње и рекламе не 

смију заклањати расвјетна тијела јавне 

расвјете, саобраћајну сигнализацију, 

улазити у слободне профиле коловоза 

тротоара и смањивати прегледност на 

раскрсницама. 

             (2) Забрањено је неовлаштено 

уклањање и оштећивање саобраћајних 

знакова и опреме пута или измјена значења 

саобраћајних знакова. 

             (3) Комунални полицајац, односно 

саобраћајна инспекција наложиће правном 

или физичком лицу уклањање зеленила 

илчи реклама  у случајевима из тачке 1. 

овог члана. 

Члан 54. 

Забрањује се испред угоститељских 

објеката, трговинских радњи, пословних 

објеката, индивидуалних стамбених  и 

стамбено-пословних објеката, гаража и 

слично бацање снијега на коловоз. 

 

Члан 55. 

Хоризонталну и вертикалну 

сигнализацију на подручју општине Ново 

Горажде поставља и одржава надлежни 

општински орган за питање саобраћаја, а на 

магистралним и регионалним путевима на 

подручју општине Ново Горажде 

републички орган надлежан за саобраћај. 

 

V. КАЗНЕНЕ ОДРЕДБЕ 

 

Члан 56. 

            (1)Новчаном казном у износу од 

500,00КМ до 7 000,00КМ казниће се за 

прекршај предузеће или друго правно лице: 

1) ако нареди, или одобри да се возила 

крећу саобраћајницама којим је 

забрањен саобраћај или ограничен 

саобраћај возила супротно члану 18. 

ове Одлуке; 
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2) ако нареди,или одобри да се возило, 

које врши снабдјевање, креће 

противно одребама члана члана 19. 

ове Одлуке; 

3)  ако нареди или одобри кретање 

запрежног возила, или јахање без 

одобрења надлежног органа (члан 

17. став 1 ове Одлуке); 

4)   ако врши превоз лица за властите 

потребе и уговорени превоз без 

одобрења (члан 23.ове Одлуке); 

5)  ако нареди да се возило које врши 

утовар или истовар на мјесту гдје је 

заустављање или паркирање 

забрањено или да се возило 

задржава дуже од 60 минута  члан 

30. ове Одлуке); 

6)  ако прије уклањања или разгртања 

снијега, не опостави саобраћајни 

знак (члан 32.став2. ове Одлуке) 

7)  ако поступи супротно члану 32.став 

3. ове Одлуке 

8) ако не обезбједи уклањање својих 

неисправних или хаварисаних 

моторних возила, прикључних 

возила као и камп приколица са 

паркиралишта,  или ако паркира 

возило супротно одредбама члана 

33.ове Одлуке; 

9) ако не прибави посебно одобрење  

од  Полицијске станице уз 

претходну сагласност општинског 

органа (члан 48.ове Одлуке); 

10)  ако не постави прописану 

саобраћајну сигнализацију  (члан 

51. Ове Одлуке); 

11) уклони или оштети саобраћајни знак 

или опрему пута, или измјени 

значење саобраћајног знака  (члан 

53. тачка 2. ове  Одлуке); 

12) ако не поступи у складу са налогом 

комуналног полицајца или 

саобраћајног инспектора (члан 53. 

тачка 3. ове Одлуке). 

          (2)За прекршај из претходног става 

казниће се новчаном казном од 150,00КМ 

до 1 500,00КМ и одговорно лице у 

предузећу или другом правном лицу. 

          (3)За прекршај из става 1. овог члана 

казниће се физичко лице које самостално 

обавља дјелатност новчаном казном од 

100,00КМ до 500,00КМ. 

 

Члан 57. 

Новчаном казном у износу од 40,00КМ до 1 

000,00КМ казниће се за прекршај: 

 

1)  возач или власник возила који 

поступа супротно члану 18. ове 

Одлуке; 

2) гонич животиња ако гони или води 

животиње супротно одредби члана 

17. став 1. ове Одлуке; 

3)  возач ако се креће возилом мимо 

одобрене трасе, или заустави возило 

изван одобрених стајалишта (члан 

23. ове Одлуке); 

4)  возач ако поступи супротно 

одредбама члана 29., 30. и 31. ове 

Одлуке; 

5)  возач који паркира или не уклони 

возило са мјеста са којих се чисти 

снијег (члан 32. став 4. ове Одлуке); 

6)  возач возила  или власник возила 

ако поступи супротно члану 33. ове 

Одлуке; 

7)  возач или власник возила, за кога се 

утврди да је непрописно паркирао 

возило на мјестима наведеним у 

члану 34. ове Одлуке; 

8)  вођа колоне пјешака који не 

обезбиједи да се колона креће на 

начин прописан чланом 35. ове 

Одлуке; 

9)  власник возила који поступи 

супротно члану 48. ове Одлуке; 

10)  ако не поступи по налогу из члана 

49. ове Одлуке; 

11)  власник,односно корисник објекта 

ако прописано не обезбиједи 

тротоар или коловоз (члан 50. ове 

Одлуке) 

12)  лице које уклони или оштети 

саобраћајни знак или опрему пута, 

или измјени значење саобраћајног 

знака (члан 53. став. 2. ове Одлуке); 

13) лице које набацује снијег на коловоз 

и тротоар у оној мјери у којој би 

ометало несметано одвијање 

саобраћаја и кретање пјешака (члан 

54. ове Одлуке). 

 

Члан   58. 

Новчане казне из члана 56. 57. ве 

Одлуке  путем прекршајног налога или 

захтјева за покретање прекршајног 

поступка изричу овлаштена службена лица  
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МУП-а РС, општински и републички 

саобраћајни инспектор и Комунални 

полицајац општине Ново Горажде. 

 

VI. ПРЕЛАЗНЕ И ЗАВРШНЕ 

ОДРЕДБЕ 

 

Члан 59. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Приходи који се остварују по 

основу изречених казни према одредбама 

ове Одлуке, које изриче општински 

саобраћајни инспектор и Комунални 

полицајац, користиће се искључиво за 

унапређење саобраћајне инфраструктуре на 

подручју општине и унапређење система 

безбједнодссти саобраћаја. 

 

 

Члан 60. 

 Ова Одлука ступа на снагу осмог 

дана од дана њеног објављивања у 

„Службеном гласнику“ Општине Ново 

Горажде“. 

 

Број: 01/1-052-3-2/18 

Ново Горажде, 16.07.2018. 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), Скупштина општине 

Ново Горажде на десетој сједници, 

одржаној дана 16.07.2018. године доноси 

 

 

ОДЛУКУ  

о измјени Одлуке о комуналним таксама 

 

Члан 1. 

У Тарифном броју III Одлукe о комуналним 

таксама („Службени гласник општине Ново 

Горажде“, број: 4/17 и 5/18), тачка 4. 

алинеја 3. мијења се и гласи: 

 

„ - Продавнице ауто дијелова                                                                    

200,00КМ“ 

Члан 2. 

Задужује се секретар Скупштине општине 

да ову Одлуку достави надлежној 

организационој јединици Пореске управе 

Републике Српске. 

 

Члан 3. 

Ова Одлука ступа на снагу осмог дана од 

дана њеног објављивања у „Службеном 

гласнику општине Ново Горажде.“ 

 

Број: 01/1-052-3-3/18 

Ново Горажде, 16.07.2018. године  

         ПРЕДСЈЕДНИК     

   Ибрахим Дрљевић,  с.р 
 

На основу члана 22. став (2) Закона о 

стварним правима („Службени гласник 

Републике Српске“, бр. 124/08, 3/09, 58/09, 

95/11 и 60/15) и члана 39. став 2. тачка 13) 

Закона о локалној самоуправи („Службени 

гласник Републике Српске“, број 97/16) 

Скупштина општине Ново Горажде је, на 

десетој сједници, одржаној дана 16.08.2018. 

године, донијела  

 

О Д Л У К У 

о давању сагласности за пренос права 

својине над електроенергетским 

објектима у насељима Борак Брдо, 

Костеник и Осоје 

 

Члан 1. 

Општина Ново Горажде преноси право 

својине над основним средствима – електро 

водовима лоцираним на подручју 

насељених мјеста Борак Брдо, Костеник и 

Осоје у општини Ново Горажде, на 

Мјешовити холдинг „ЕРС“ - МП а.д. 

Требиње - ЗП „Електродистрибуција“ а.д. 

Пале (у даљем тексту: Електродистрибуција 

Пале).  
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Члан 2. 

Основна средства из члана 1. ове одлуке су 

високонапонски вод, трафостанице и 

нисконапонски водови за које је издата 

грађевинска дозвола, Рјешењем број 02/5-

361-1-1CA/2009. од 02.03.2009. године. 

 

Члан 3. 

(1) Општина Ново Горажде преноси право 

својине над основним средствима из члана 

2. ове Одлуке, на Електродистрибуцију 

Пале, у складу са  Меморандумом о 

разумијевању између развојног програма 

Уједињених Нација и општине Ново 

Горажде од 12.12.2011. године. 

(2) Укупна набавна вриједност основних 

средстава из члана 1. ове Одлуке износи 

116.994,77 КМ. 

(3) Инвеститори по пројекту из става (1) 

овог члана су Фонд за повратак БиХ, са 

учешћем од 107.376,38 КМ, и општина 

Ново Горажде, са учешћем од 9.618,39 КМ. 

(4) Општина Ново Горажде је извршила 

исправку вриједности свог улога у износу  

од 480,92 КМ, тако да садашња вриједност 

основних средстава  из члана 2. ове Одлуке 

износи 116.513,85 КМ. 

 

Члан 4. 

Ступањем на снагу ове Одлуке, општина 

Ново Горажде ће извршити пренос права 

својине над основним средствима из тачке 

II ове одлуке, на Електродистрибуцију 

Пале. 

 

Члан 5. 

(1) За реализацију ове Одлуке задужује се 

начелник општине Ново Горажде и 

Одјељење за послове Општинске управе. 

(2) Приликом Закључења уговора којим ће 

се пренијети право својине над основним 

средствима из члана 2. ове Одлуке, 

предвидјети обавезу за 

Електродистрибуцију Пале да сноси 

трошкове обраде уговора, те трошкове 

евентуалних плаћања административних 

такси приликом уписа у земљишно књижну 

евиденцију. 

 

Члан 6. 

Ова одлука ступа на снагу осмог дана од 

дана њеног објављивања у „Службеном 

гласнику општине Ново Горажде“.  

 

Број: 01/1-052-3-4/18 

Ново Горажде, 16.07.2018. године  

         ПРЕДСЈЕДНИК     

   Ибрахим Дрљевић,  с.р 

 

На основу члана 22. став (2) Закона о 

стварним правима („Службени гласник 

Републике Српске“, бр. 124/08, 3/09, 58/09, 

95/11 и 60/15) и члана 39. став 2. тачка 13) 

Закона о локалној самоуправи („Службени 

гласник Републике Српске“, број 97/16) 

Скупштина општине Ново Горажде је, на 

десетој сједници, одржаној дана 16.07.2018. 

године, донијела  

 

О Д Л У К У 

о давању сагласности за пренос права 

својине над електроенергетским 

објектима у насељима Закаље и 

Запљевац 

 

Члан 1. 

Општина Ново Горажде преноси право 

својине над основним средствима – електро 

водовима лоцираним на подручју 

насељених мјеста Закаље и Запљевац у 

општини Ново Горажде, на Мјешовити 

холдинг „ЕРС“ - МП а.д. Требиње - ЗП 

„Електродистрибуција“ а.д. Пале (у даљем 

тексту: Електродистрибуција Пале).  

Члан 2. 

Основна средства из члана 1. ове одлуке су 

високонапонски вод, трафостанице и 

нисконапонски водови за које је издата 

употребна дозвола, Рјешењем број 02/5-361-

1-5-4/2009. од 07.07.2010. године. 

Члан 3. 

(1) Општина Ново Горажде преноси право 

својине над основним средствима из члана 

2. ове Одлуке, на Електродистрибуцију 

Пале, у складу са Споразумом о сарадњи на 

реализацији Пројекта електрификације 

локација/објеката реализованог повратка у 

2008. години, број: 02/5-07-8-1/08 од 

17.11.2008. године . 

(2) Укупна набавна вриједност основних 

средстава из члана 1. ове Одлуке износи 

129.208,98 КМ. 

(3) Инвеститори по пројекту из става (1) 

овог члана су Фонд за повратак БиХ, са 

учешћем од 97.000,00 КМ, и општина Ново 

Горажде, са учешћем од 32.208,98 КМ. 
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(4) Општина Ново Горажде је извршила 

исправку вриједности свог улога у износу  

од 1.610,45 КМ, тако да садашња 

вриједност основних средстава  из члана 2. 

ове Одлуке износи 127.598,53 КМ. 

 

Члан 4. 

Ступањем на снагу ове Одлуке, општина 

Ново Горажде ће извршити пренос права 

својине над основним средствима из тачке 

II ове одлуке, на Електродистрибуцију 

Пале. 

Члан 5. 

(1) За реализацију ове Одлуке задужује се 

начелник општине Ново Горажде и 

Одјељење за послове Општинске управе. 

(2) Приликом Закључења уговора којим ће 

се пренијети право својине над основним 

средствима из члана 2. ове Одлуке, 

предвидјети обавезу за 

Електродистрибуцију Пале да сноси 

трошкове обраде уговора, те трошкове 

евентуалних плаћања административних 

такси приликом уписа у земљишно књижну 

евиденцију. 

Члан 6. 

Ова одлука ступа на снагу осмог дана од 

дана њеног објављивања у „Службеном 

гласнику општине Ново Горажде“.  

 

Број: 01/1-052-3-5/18 

Ново Горажде, 16.07.2018. године  

         ПРЕДСЈЕДНИК     

   Ибрахим Дрљевић,  с.р 
 

На основу члана 22. став (2) Закона о 

стварним правима („Службени гласник 

Републике Српске“, бр. 124/08, 3/09, 58/09, 

95/11 и 60/15) и члана 39. став 2. тачка 13) 

Закона о локалној самоуправи („Службени 

гласник Републике Српске“, број 97/16) 

Скупштина општине Ново Горажде је, на 

десетој сједници, одржаној дана 16.07.2018. 

године, донијела  

 

О Д Л У К У 

о давању сагласности за пренос права 

својине над електроенергетским 

објектима у насељу Бучје 

 

Члан 1. 

Општина Ново Горажде преноси право 

својине над основним средствима – електро 

водовима лоцираним на подручју 

насељеног мјеста Бучје у општини Ново 

Горажде, на Мјешовити холдинг „ЕРС“ - 

МП а.д. Требиње - ЗП 

„Електродистрибуција“ а.д. Пале (у даљем 

тексту: Електродистрибуција Пале).  

 

Члан 2. 

Основна средства из члана 1. ове одлуке су 

високонапонски вод, трафостанице и 

нисконапонски водови за које је издата 

грађевинска дозвола, Рјешењем број 02/5-

019-15/2010. од 10.12.2010. године. 

 

Члан 3. 

(1) Општина Ново Горажде преноси право 

својине над основним средствима из члана 

2. ове Одлуке, на Електродистрибуцију 

Пале, у складу са Споразумом о сарадњи на 

реализацији Пројекта електрификације 

објеката/локација повратка у 2010. години, 

број: 02/1-019-15/10 од 26.02.2010. године . 

(2) Укупна набавна вриједност основних 

средстава из члана 1. ове Одлуке износи 

181.069,92 КМ. 

(3) Инвеститори по пројекту из става (1) 

овог члана су Фонд за повратак БиХ, са 

учешћем од 81.821,69 КМ, и општина Ново 

Горажде, са учешћем од 99.248,23 КМ. 

(4) Општина Ново Горажде је извршила 

исправку вриједности свог улога у износу  

од 4.962,41 КМ, тако да садашња 

вриједност основних средстава  из члана 2. 

ове Одлуке износи 176.107,51 КМ. 

 

Члан 4. 

Ступањем на снагу ове Одлуке, општина 

Ново Горажде ће извршити пренос права 

својине над основним средствима из тачке 

II ове одлуке, на Електродистрибуцију 

Пале. 

Члан 5. 

(1) За реализацију ове Одлуке задужује се 

начелник општине Ново Горажде и 

Одјељење за послове Општинске управе. 

(2) Приликом Закључења уговора којим ће 

се пренијети право својине над основним 

средствима из члана 2. ове Одлуке, 

предвидјети обавезу за 

Електродистрибуцију Пале да сноси 

трошкове обраде уговора, те трошкове 

евентуалних плаћања административних 

такси приликом уписа у земљишно књижну 

евиденцију. 
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Члан 6. 

Ова одлука ступа на снагу осмог дана од 

дана њеног објављивања у „Службеном 

гласнику општине Ново Горажде“.  

Број: 01/1-052-3-6/18 

Ново Горажде, 16.07.2018. године  

         ПРЕДСЈЕДНИК     

   Ибрахим Дрљевић,  с.р 

 

На основу члана 22. став (2) Закона о 

стварним правима („Службени гласник 

Републике Српске“, бр. 124/08, 3/09, 58/09, 

95/11 и 60/15) и члана 39. став 2. тачка 13) 

Закона о локалној самоуправи („Службени 

гласник Републике Српске“, број 97/16) 

Скупштина општине Ново Горажде је, на 

десетој сједници, одржаној дана 16.07.2018. 

године, донијела  

 

О Д Л У К У 

о давању сагласности за пренос права 

својине над електроенергетским 

објектима у насељима Јабука, Јелах и 

Оџак 

 

Члан 1. 

Општина Ново Горажде преноси право 

својине над основним средствима – електро 

водовима лоцираним на подручју 

насељених мјеста  Јабука, Јелах и Оџак у 

општини Ново Горажде, на Мјешовити 

холдинг „ЕРС“ - МП а.д. Требиње - ЗП 

„Електродистрибуција“ а.д. Пале (у даљем 

тексту: Електродистрибуција Пале).  

 

Члан 2. 

Основна средства из члана 1. ове одлуке су 

нисконапонски водови за које је издата 

грађевинска дозвола, Рјешењем број 02/5-

360-1-5/2010 од 18.08.2010. године. 

 

Члан 3. 

(1) Општина Ново Горажде преноси право 

својине над основним средствима из члана 

2. ове Одлуке, на Електродистрибуцију 

Пале, у складу са  Одлуком Комисије за 

избјеглице и расељена лица број К-2-41-

3675/08 од 26.09.2008. године и чланом 6.7. 

Уговора о набавци, испоруци и уградњи 

електроматеријала и опреме за 

реконструкцију и санацију 

електродистрибутивне мреже, у циљу 

прикључивања на електродистрибутивну  

 

мрежу стамбених јединица повратника у 

повратничком насељу Јабука, Јелах и Оџак, 

општина Ново Горажде, број уговора: 02/1-

404-20-2/10 од 04.06.2010. године. 

(2) Укупна набавна вриједност основних 

средстава из члана 1. ове Одлуке износи 

50.005,70 КМ. 

(3) Инвеститори по пројекту из става (1) 

овог члана су Фонд за повратак БиХ, са 

учешћем од 21.343,62 КМ и општина Ново 

Горажде, са учешћем од 28.662,08 КМ. 

(4) Општина Ново Горажде је извршила 

исправку вриједности свог улога у износу  

од 1.433,10 КМ, тако да садашња 

вриједност основних средстава  из члана 2. 

ове Одлуке износи 48.572,60 КМ. 

 

Члан 4. 

Ступањем на снагу ове Одлуке, општина 

Ново Горажде ће извршити пренос права 

својине над основним средствима из тачке 

II ове одлуке, на Електродистрибуцију 

Пале. 

Члан 5. 

(1)За реализацију ове Одлуке задужује се 

начелник општине Ново Горажде и 

Одјељење за послове Општинске управе. 

(2) Приликом Закључења уговора којим ће 

се пренијети право својине над основним 

средствима из члана 2. ове Одлуке, 

предвидјети обавезу за 

Електродистрибуцију Пале да сноси 

трошкове обраде уговора, те трошкове 

евентуалних плаћања административних 

такси приликом уписа у земљишно књижну 

евиденцију. 

 

Члан 6. 

Ова одлука ступа на снагу осмог дана од 

дана њеног објављивања у „Службеном 

гласнику општине Ново Горажде“.  

 

Број: 01/1-052-3-7/18 

Ново Горажде, 16.07.2018. године  

         ПРЕДСЈЕДНИК     

   Ибрахим Дрљевић,  с.р 

 

На основу члана 39. Закона о локалној 

самоуправи („Службени гласник Републике 

Српске", број 97/16) и члана 37. Статута 

општине Ново Горажде („Службени 

гласник општине Ново Горажде", број: 4/15 

и 4/17), Скупштина општине Ново Горажде  
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на десетој сједници одржаној 16.07.2018.. 

године, д о н о с и 

  

О Д Л У К У 

о условима и начину остваривања 

новчаних подстицаја у пољопривреди 

општине Ново Горажде у 2018. години 

 

Члан 1. 

Овом одлуком прописују се услови које 

морају да испуњавају физичка и правна 

лица ради остваривања права на 

подстицајна средства, поступци за њихово 

остваривање, врста и начин реализације 

подстицаја, као и потребна документација и 

обрасци. 

Члан 2. 

Право на подстицајна средства остварују 

физичка и правна лица, уписана у Регистар 

пољопривредних газдинстава, која имају 

пребивалиште, односно сједиште на 

подручју општине Ново Горажде (у даљем 

тексту: корисници) и који обављају 

производњу на територији општине Ново 

Горажде. 

Члан 3. 

Комисија за одабир корисника подстицаја у 

пољопривреди, коју именује начелник 

општине, ће након ступања на снагу ове 

одлуке примати захтјеве, вршити њихову 

обраду, обилазити кориснике са уредном 

документацијом прије доношења коначне 

одлуке и о томе сачињавати записник и 

доносити одлуке о додјели подстицајних 

средстава. 

Члан 4. 

Корисницима подстицаја, начелник 

Општине Ново Горажде ће идати рјешење о 

висини одобрених подстицајних средстава. 

 

Члан 5. 

Захтјеви за остваривање права на 

подстицаје у пољопривреди подносе се на 

писарници Општине Ново Горажде, до рока 

прописаног у одлуци, и садрже сљедеће 

податке:  

 а) за физичка лица: 

- име и презиме корисника, адреса, број 

телефона, јединствени матични број 

грађана ЈМБГ, број жиро-рачуна или 

текућег рачуна и назив банке код које је 

отворен рачун и број пољопривредног 

газдинства прибављен у АПИФ-у, 

- врсту подстицаја за који се захтјев 

подноси и потпис подносиоца захтјева, 

- копију личне карте, 

- копију потврде из АПИФ-а. 

б) за правна лица: 

- назив и сједиште, број телефона, рјешење 

о регистрацији, ЈИБ, број жиро-рачуна и 

назив банке, 

- врсту подстицаја за који се захтјев 

подноси, потпис и печат овлаштеног лица, 

- копију потврде из АПИФ-а. 

Обрасци захтјева се налази у прилогу ове 

одлуке  и чине њен саставни дио. 

Рок за подношење захтјева за остваривање 

подстицаја је 30. новембар 2018. године. 

 

Члан 6. 

Исплата новчаних подстицаја врши се 

директним плаћањем на текуће рачуне, 

односно жиро-рачуне, а извјештај о 

исплаћеним средствима подноси се на 

разматрање Скупштини општине према 

програму рада Скупштине. 

 

Члан 7. 

Средства за подстицај развоја 

пољопривреде у 2018. години биће 

обезбијеђена ребалансом буџета општине. 

Право на новчани подстицај у 

пољопривреди корисници остварују за 

произведено и предато јагодичасто воће.  

 

Члан 8. 

У оквиру подршке производњи 

јагодичастог воћа корисник остварује право 

на сљедећу врсту новчаног подстицаја: 

- за производњу јагодичастог воћа – по 

предатом  килограму 0,10 КМ, уз приложен 

доказ о предатој количини јагодичастог 

воћа издат од овлашћеног откупљивача. 

 

Члан 9. 

Корисници који су дали нетачне податке 

приликом подношења захтјева, које утврди 

комисија прије исплате подстицаја, губе 

право на подстицајна средства у наредне 3 

године. 

Члан 10. 

Додјела наведених средстава вршиће се на 

основу јавног позива који ће бити објављен 

на огласној табли општине Ново Горажде и 

на огласним таблама у Мјесним 

заједницама. 
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Члан 11. 

Ова одлука ступа на снагу осмог дана од 

дана објављивања у „Службеном гласнику 

општине Ново Горажде". 

 

Број: 01/1-052-3-9/18 

Ново Горажде, 16.07.2018. године  

         ПРЕДСЈЕДНИК     

   Ибрахим Дрљевић,  с.р 
 

На основу члана 37. и 73. Статута општине 

Ново Горажде („Службени гласник 

општине Ново Горажде“, број: 4/15 и 4/17), 

Скупштина општине Ново Горажде на 

десетој сједници одржаној дана 16.07.2018. 

године,  д о н о с и : 

 

 

О Д Л У К У 

о утврђивању права на новчану накнаду 

за рад члановима Управног одбора ЈУ 

Народна библиотека „Божидар 

Горажданин“ Ново Горажде 

 

Члан 1. 

Утврђује се право на  накнаду за рад 

члановима Управног одбора ЈУ Народна 

библиотека „Божидар Горажданин“ Ново 

Горажде, и то: 

1. Предсједнику Управног одбора, у 

износу од 50,00 КМ мјесечно, 

2. Члановима управног одбора, у 

износу од по 50,00 КМ мјесечно. 

 

Члан 2. 

Накнада из члана 1. ове Одлуке терети 

средства буџета општине Ново Горажде. 

 

Члан 3.  

Ова Одлука ступа на снагу осмог дана од 

дана њеног објављивања у „Службеном 

гласнику општине Ново Горажде.“ 

 

Број: 01/1-052-3-10/18 

Ново Горажде, 16.07.2018. године  

         ПРЕДСЈЕДНИК     

   Ибрахим Дрљевић,  с.р 
 

На основу члана 39. став (2) тачка 5) и 82. 

став (2) Закона о локалној самоуправи 

(„Службени гласник Републике Српске“, 

број: 97/16) и члана 37. и 73. Статута 

општине Ново Горажде („Службени 

гласник општине Ново Горажде“, број: 4/15 

и 4/17), Скупштина општине Ново Горажде  

д о н о с и : 

 

 

П Л А Н  К А П И Т А Л Н И Х   

И Н В Е С Т И Ц И Ј А 

општине Ново Горажде за 2018. годину 

 

Члан 1. 

У току 2018. године, општина Ново 

Горажде ће реализовати сљедеће капиталне 

инвестиције: 
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Назив пројекта Инвеститори 

пројекта 

Учешће Владе 

Републике Српске у 

финансирању 

пројекта, изражено у 

висини новчаног 

износа 

Учешће Општине у 

финансирању 

пројекта, изражено у 

процентима омјера 

учешћа Владе 

Републике Српске 

Санација локалних 

путева на подручју 

општине Ново 

Горажде 

Влада Републике 

Српске и општина 

Ново Горажде 

150.000,00 КМ 3% од износа учешћа 

Владе Републике 

Српске 

Изградња 

фискултурне сале у 

подручном 

одјељењу  ОШ „Вук 

Караџић“ Ново 

Горажде 

Влада Републике 

Српске и општина 

Ново Горажде 

140.000,00 КМ 5% од износа учешћа 

Владе Републике 

Српске 

Прва фаза изградње 

Културно-

омладинског центра 

у насељу Копачи 

Влада Републике 

Српске и општина 

Ново Горажде 

200.000,00 КМ 5% од износа учешћа 

Владе Републике 

Српске 

Изградња 

канализационе 

мреже у „Борачом 

насељу“ у Копачима 

Влада Републике 

Српске и општина 

Ново Горажде 

65.000,00 КМ 3% од износа учешћа 

Владе Републике 

Српске 

Изградња одводних 

канала и пјешачке 

стазе у улици 

Божидара 

Горажданина 

Влада Републике 

Српске и општина 

Ново Горажде 

55.000,00 КМ 5% од износа учешћа 

Владе Републике 

Српске 

Изградња пода у 

спортској дворани у 

Новом Горажду 

Влада Републике 

Српске и општина 

Ново Горажде 

45.000,00 КМ 3% од износа учешћа 

Владе Републике 

Српске 

 

Члан 2. 

Друга фаза пројекта изградње културно-

омладинског центра у насељу Копачи 

реализоваће се током 2019. године.  

 

Члан 3. 

Овлашћује се начелница општине да након 

преноса финансијских средстава Буџета 

Републике Српске у Буџет општине Ново 

Горажде по појединим пројектима иста 

утроши у складу са намјеном из члана 1. 

овог Плана. 

Члан 4. 

Након реализације сваког од пројеката из 

члана 1. овог Плана, начелница општине ће 

Скупштини општине поднијети извјештај о 

њиховој реализацији и утрошку 

финансијских средстава. 

Члан 5. 

Овај План ступа на снагу осмог дана од 

дана његовог објављивања у „Службеном 

гласнику општине Ново Горажде.“ 

Број: 01/1-052-3-8/18 

Ново Горажде, 16.07.2018. 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, 

109/12 и 44/16), Скупштина општине Ново 

Горажде на десетој редовној сједници 

одржаној дана 16.07.2018. године  д о н о с 

и : 

 

З А К Љ У Ч А К 

 

1. Усваја се  Извјештај о раду ЈУ 

Центар за социјални рад Ново 

Горажде за 2017. годину. 
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2. Извјештај из тачке 1.овог Закључка 

чине саставни дио овог Закључка. 

 

3. Овај Закључак ступа на снагу даном 

доношења, а биће објављен у 

„Службеном гласнику општине 

Ново Горажде“. 

 

Број: 01/1-052-3-11/18 

Ново Горажде, 16.07.2018. године  

         ПРЕДСЈЕДНИК     

   Ибрахим Дрљевић,  с.р. 

 

НАЧЕЛНИК  

 

На основу члана 59. став 3. Закона о 

локалној самоуправи РС („Службени 

гласник РС,“ бр: 97/16), члана 18. Закона о 

Јавним набавкама БиХ (Службени гласник 

БиХ,  бр: 39/14), члана 9. Правилника о 

јавним набавкама општинске управе 

општине Ново Горажде („Службени 

гласник општине Ново Горажде“, бр: 

16/15), члана 6. и  8. Правилника о поступку 

директног споразума („Службени гласник 

општине Ново Горажде“, бр: 6/15) и 

чланова 56. и 65. Статута општине Ново 

Горажде („Службени гласник општине 

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

општине Ново Горажде д о н о с и: 

 

О Д Л У К У 

o покретању поступка јавне набавке 

 

I. 

Покреће се поступак јавне набавке услуга: „ 

Израда Урбанистичко-техничких услова и 

Стручног мишљења за доградњу и 

адаптацију школског објекта у Новом 

Горажду“.    

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 500,00 КМ, без 

урачунатог пореза на додатну вриједност 

(ПДВ). 

ЈРЈН: 71410000-5 -  услуге  

урбанистичког планирања. 
 

IV. 

Издатак из претходног става  је  планиран у 

Плану јавних набавки општине Ново 

Горажде за 2018. годину, а средства за ове 

сврхе су обезбјеђена у Буџету општине на 

коду 511718.   

 

V. 

На основу ове Одлуке, Начелник општине 

ће упутити Захтјев за достављање понуде 

понуђачу/понуђачима. 

 

VI. 

Ова Одлука ступа на снагу даном 

доношења и биће објављена у “Службеном 

гласнику“ општине Ново Горажде. 

 

Број: 02/1-404-9/18 

Ново Горажде, 02.07.2018. године  

                    НАЧЕЛНИК      

             Мила Петковић,  с.р. 

 

На основу члана 59. став 3. Закона о 

локалној самоуправи РС („Службени 

гласник РС,“ бр: 97/16), члана 18. Закона о 

Јавним набавкама БиХ (Службени гласник 

БиХ,  бр: 39/14), члана 9. Правилника о 

јавним набавкама општинске управе 

општине Ново Горажде („Службени 

гласник општине Ново Горажде“, бр: 

16/15), члана 6. и  8. Правилника о поступку 

директног споразума („Службени гласник 

општине Ново Горажде“, бр: 6/15) и 

чланова 56. и 65. Статута општине Ново 

Горажде („Службени гласник општине 

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

општине Ново Горажде д о н о с и: 

 

О Д Л У К У 

o покретању поступка јавне набавке 

 

I. 

Покреће се поступак јавне набавке услуга: „ 

Израда Урбанистичко-техничких услова и 

Стручног мишљења за изградњу Културно-

омладинског центра у Новом Горажду“.    

II. 

Поступак јавне набавке из члана 1. ове 

Одлуке спровешће се поступком Директног  
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споразума из члана 90. Закона о јавним 

набавкама Босне и Херцеговине. 

 

III. 

Процијењена вриједност јавне набавке из 

члана I ове Одлуке износи 500,00 КМ, без 

урачунатог пореза на додатну вриједност 

(ПДВ). 

ЈРЈН: 71410000-5 -  услуге  

урбанистичког планирања. 
 

IV. 

Издатак из претходног става  је  планиран у 

Плану јавних набавки општине Ново 

Горажде за 2018. годину, а средства за ове 

сврхе су обезбјеђена у Буџету општине на 

коду 511718.   

 

V. 

На основу ове Одлуке, Начелник општине 

ће упутити Захтјев за достављање понуде 

понуђачу/понуђачима. 

 

VI. 

Ова Одлука ступа на снагу даном 

доношења и биће објављена у “Службеном 

гласнику“ општине Ново Горажде 

 

Број: 02/1-404-10/18 

Ново Горажде, 02.07.2018. године  

                    НАЧЕЛНИК      

             Мила Петковић,  с.р. 

 

На основу члана 59. став 3. Закона о 

локалној самоуправи РС („Службени 

гласник РС,“ бр: 97/16), члана 87. и 90. 

Закона о јавним набавкама („Службени 

гласник БиХ“, број: 39/14), члана 56. и 65. 

Статута Општине Ново Горажде 

(„Службени гласник Општине Ново 

Горажде“, број: 4/15 ), те члана 8. 

Правилника о поступку директног 

споразума општине Ново Горажде 

(„Службени гласник Општине Ново 

Горажде“, број: 6/15),   начелник општине 

Ново Горажде  д о н о с и:  

 

О Д Л У К У 

о прихватању понуде у поступку јавне 

набавке путем Директног споразума 

 

I. 

Прихвата се понуда понуђача „УНИС“ 

Институт за екологију, заштиту на раду и 

заштиту од пожара“ д.о.о. из Источног  

Сарајева – Пале, бр: 836/18 од 09.07.2018. 

године, у поступку јавне набавке путем 

Директног споразума за доставу понуде за 

пружање  услуге  „ Израда Урбанистичко-

техничких услова и Стручног мишљења за 

доградњу и адаптацију школског објекта у 

Новом Горажду“   у укупном износу до  

585,00 КМ (са ПДВ-ом).  
II. 

Начин и услови плаћања услуге: до 30 дана 

након извршене услуге. 

Вријеме и рок извршења услуге: одмах 

након прихватања понуде. 

 

III. 

Споразум са понуђачем из члана I. ове 

Одлуке, сматра се закљученим прилагањем 

рачуна или друге одговарајуће 

документације у складу са чланом 8. 

Правилника о поступку директног 

споразума општине Ново Горажде, обзиром 

да је износ вриједности набавке мањи од 

1.000,00 КМ . 

 

IV. 

Ова Одлука ступа на снагу даном 

доношења и биће објављена у „Службеном 

гласнику Општине Ново Горажде“. 

 

Образложење 

 

Поступак јавне набавке покренут је 

Одлуком о покретању поступка јавне 

набавке број: 02/1-404-9/18 од 02.07.2018. 

године за јавну набавку услуга „ Израда 

Урбанистичко-техничких услова и 

Стручног мишљења за доградњу и 

адаптацију школског објекта у Новом 

Горажду“.    

                      

 

Јавна набавка је проведена путем поступка 

мале вриједности: Директни споразум. 

Процијењена вриједност јавне набавке без 

ПДВ-а износи 500,00 KM.  

У складу са Правилником о поступку 

директног споразума општине Ново 

Горажде проведен је поступак јавне набавке 

за мале вриједности путем директног 

споразума. На основу указане потребе за 

набавку услуга „ Израда Урбанистичко- 
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техничких услова и Стручног мишљења за 

доградњу и адаптацију школског објекта у 

Новом Горажду“ 

упућен је писмени захтјев за достављање 

приједлога понуде понуђачу „УНИС“ 

Институт за екологију, заштиту на раду и 

заштиту од пожара“ д.о.о. Источно  

Сарајево – Пале. 

„УНИС“ Институт за екологију, заштиту на 

раду и заштиту од пожара“ д.о.о. из 

Источног  Сарајева – Пале је доставио 

тражену понуду за пружање  услуга  „ 

Израда Урбанистичко-техничких услова и 

Стручног мишљења за доградњу и 

адаптацију школског објекта у Новом 

Горажду“ у износу од 585,00 КМ са ПДВ-

ом те се ова понуда у цјелости прихвата. 

 

Број: 02/1-404-9-2/18 

Ново Горажде, 10.07.2018. године  

                    НАЧЕЛНИК      

             Мила Петковић,  с.р. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

САДРЖАЈ 

 

 

Скупштина  

1. Одлука о безбједности саобраћаја на путевима на подручју општине Ново Горажде, 

стр. 1-10 

2. Одлука о измјени Одлуке о комуналним таксама, стр. 10 

3. Одлука о давању сагласности за пренос права својине над електроенергетским 

објектима у насељима Борак Брдо, Костеник и Осоје, стр.10-11 

4. Одлука о давању сагласности за пренос права својине над електроенергетским 

објектима у насељима Закаље и Запљевац, стр. 11-12 

5. Одлука о давању сагласности за пренос права својине над електроенергетским 

објектима у насељу Бучје, стр. 12-13 

6. Одлука о давању сагласности за пренос права својине над електроенергетским 

објектима у насељима Јабука, Јелах и Оџак, стр. 13 

7. Одлука о условима и начину остваривања новчаних подстицаја у пољопривреди 

општине Ново Горажде у 2018. години, стр. 13-15 

8. Одлука о одређивању права на новчану накнаду за рад члановима Управног одбора 

ЈУ Народна библиотека „Божидар Горажданин“ Ново Горажде, стр.15 

9. План капиталних инвестиција општине Ново Горажде у 2018. години, стр 15-16 

10. Закључак о усвајању Извјештаја о раду ЈУ Центар за социјални рад Ново Горажде за 

2017. Годину, стр. 16-17 

 

Начелник  

 

1. Одлука  o покретању поступка јавне набавке стр. 17 

2. Одлука о покретању поступка јавне набавке , стр 17-18 

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

споразума, стр 18-19 

 

 

 

 

           

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 

 

 


