
СЛУЖБЕНИ ГЛАСНИК 

ОПШТИНЕ НОВО ГОРАЖДЕ 

 

Година XIII – број 8 Сриједа, 08.08.2018. године 

 

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 главног пројекта за 

изградњу Фискултурне сале поред 

основне школе „Вук Караџић“ 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 до 

4.600,00 КМ, без урачунатог пореза на 

додатну вриједност (ПДВ). 

ЈРЈН: 71240000-2 -  Архитектонске 

услуге, техничке услуге и  услуге 

планирања. 

          71242000-6 – Израда пројекта и 

нацрта, процјена трошкова.      

 

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 511196.   

 

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. 

VII 

На основу ове Одлуке: 

- Секретар комисије  ће упутити 

Конкурентски захтјев за доставу 

понуда на три добављача по 

лотовима, а критериј за додјелу 

уговора је „најнижа цијена“. 

- Службеник који располаже 

рачунаром са чије IP адресе је 

могуће приступити Порталу 

јавних набавки ће на истом 

Порталу објавити обавјештење о 

набавци. 

Број: 02/1-404-11/18 

Ново Горажде, 24.07.2018. године  

          Н А Ч Е Л Н И К  

        Мила Петковић, с.р. 
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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 Идејног пројекта за културно – 

омладински центар 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 до 6.000,00 КМ, 

без урачунатог пореза на додатну 

вриједност (ПДВ). 

ЈРЈН: 71240000-2 -  Архитектонске 

услуге, техничке услуге и  услуге 

планирања. 

          71242000-6 – Израда 

пројекта и нацрта, процјена 

трошкова.      
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 511196.   

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: 02/1-404-12/18 

Ново Горажде, 24.07.2018. године  

          Н А Ч Е Л Н И К  

        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 Д.О.О „ К 

- ПРОЈЕКТ “ Источно Сарајево, 

 бр: 08-77/18 од 01.08.2018. године, у 

поступку јавне набавке путем 

Директног споразума за доставу понуде 

-  „ Израда Идејног пројекта за културно 

– омладински центар у  Новом 

Горажду“- у укупном износу до 7.020,00 

КМ (са  ПДВ-ом). 
Начин и услови плаћања: 30 дана након 

извршења услуге. 

Рок извршења: 15 дана од дана 

потписивања Уговора. 

 

II. 

    На основу ове Одлуке, Начелник 

општине Ново Горажде ће као уговорни 

орган, закључити Уговор са понуђачем 

из члана 1. ове Одлуке.   
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III. 

    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: 02/5-404-12/18 од 

24.07.2018. године за јавну набавку 

услуга: „ Израда Идејног пројекта за 

културно – омладински центар у  Новом 

Горажду“. 

    Јавна набавка је проведена путем 

поступка мале вриједности: Директни 

споразум. Процијењена вриједност 

јавне набавке без ПДВ-а износи до 

6.000,00 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 израдом  Идејног 

пројекта за културно – омладински 

центар у  Новом Горажду, упућен је 

писмени захтјев за достављање 

приједлога понуде понуђачу Д.О.О „ К 

- ПРОЈЕКТ “ Источно Сарајево. 

Понуђач је доставио понуду у износу до  

7.020,00 КМ са ПДВ-ом; 

Понуда понуђача је уредна и у оквиру 

процијењене вриједности набавке. 

Обзиром да је ова понуда понуђача  

Д.О.О „ К - ПРОЈЕКТ “ Источно 

Сарајево, у износу од 7.020,00 КМ са 

ПДВ-ом, прихватљива за уговорни 

орган, понуда је у цјелости прихваћена. 

 

 

Број: 02/1-404-12-2/18 

Ново Горажде, 07.08.2018. године  

          Н А Ч Е Л Н И К  

        Мила Петковић, с.р. 

 

 

 

 

На основу члана 59. Закона о локалној 

самоуправи („Службени гласник 

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

56. и 65. Статута општине Ново 

Горажде („Службени гласник општине 

Ново Горажде“, број: 03/15 и 03/17), ), 

члана 14. став 1., члана 18.  

став 1., члана 87. став 2. и чланова 88. и 

89. Закона о јавним набавкама Босне и 

Херцеговине („Службени гласник БиХ“, 

број: 39/14), а поступајући по захтјеву 

Одсјека за просторно уређење и 

стамбено-комуналне послове општине 

Ново Горажде број: 02/5-404-13/18 од 

дана 06.08.2018.године, Начелник 

општине Ново Горажде д о н о с и : 

 

О Д Л У К У 

о покретању поступка јавне набавке 

радова 

 у поступку Конкурентског захтјева 

за доставу понуда 

 

I 

Покреће се поступак јавне набавке 

радова – Конкурентски захтјев за 

достављање понуда  - Реконструкција 

канализационе мреже у Борачком 

насељу II и прикључци 19 стамбених 

јединица на нови канализациони вод у 

Борачком насељу II . 

 

II 

Јавна набавка ће се спровести путем 

Конкурентског захтјева за достављање 

понуда.  

 

III 

Законски оквир за спровођење поступка 

јавне набавке садржан је у члану 88. 

Закона о јавним набавкама – 

Конкурентски захтјев. 

 

IV 

Процијењена укупна вриједност радова 

из члана I ове Одлуке износи до 

55.560,00 КМ. 
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V 

Јавна набавка је планирана у Плану 

јавних набавки за 2018. годину. 

ЈРЈН – 45232410-9 – Радови на 

канализационој мрежи. 

 

VI 

Средства из члана IV ове одлуке 

обезбијеђена су у Буџету општине на 

буџетском коду – 511191. 

 

VII 

На основу ове Одлуке: 

- Секретар комисије  ће упутити 

Конкурентски захтјев за доставу 

понуда на три добављача по 

лотовима, а критериј за додјелу 

уговора је „најнижа цијена“. 

- Службеник који располаже 

рачунаром са чије IP адресе је 

могуће приступити Порталу 

јавних набавки ће на истом 

Порталу објавити обавјештење о 

набавци. 

VIII 

Начелник општине ће посебним 

рјешењем именовати комисију за 

одабир најповољнијег понуђача. 

 

IX 

Саставни дио ове Одлуке чини Захтјев 

за одобрење јавне набавке, број: 02/5-

404-13/2018. од 06.08.2018.године.  

 

X 

Ова Одлука ступа на снагу даном 

доношења и биће објављена у 

„Службеном гласнику општине Ново 

Горажде“, 

 

Број: 02/1-404-13/18 

Ново Горажде, 07.08.2018. године  

          Н А Ч Е Л Н И К  

        Мила Петковић, с.р. 
 

 

На основу члана 59. Закона о локалној 

самоуправи („Службени гласник 

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

99. Закона о службеницима и 

намјештеницима у органима јединице 

локалне самоуправе („Службени 

гласник Републике Српске“, број 97/16) 

Начелник општине доноси 

ПРАВИЛНИК 

о пријему у радни однос приправника 

у 

Општинској управи Општине Ново 

Горажде 

I-ОПШТЕ ОДРЕДБЕ 

Члан 1. 

(1) Овим правилником се уређују 

услови и начин пријема у радни однос 

приправника у Општинској управи 

Општине Ново Горажде. 

(2) Приправник је лице које се прима у 

радни однос на одређено вријеме ради 

оспособљавања за самосталан рад у 

струци, односно самостално обављање 

посла. 

 

Члан 2. 

(1) Приправником се, у смислу овог 

правилника, сматра лице које први пут 

заснива радни однос у том степену 

стручне спреме, као и лице које је 

провело на раду вријеме краће од 

времена утврђеног за приправнички 

стаж у том степену стручне спреме или 

звања. 

(2) Вријеме проведено у радном односу 

код другог послодавца урачунава се у 

приправнички стаж. 

Члан 3. 

(1) Приправнички стаж за приправнике 

са високим образовањем стеченим на 

студијама првог циклуса, или 

еквивалентом, траје годину дана. 
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(2) Приправнички стаж за приправнике 

са завршеном средњом школом траје 

шест мјесеци. 

Члан 4. 

(1) За вријеме трајања приправничког 

стажа приправник остварује права, 

обавезе и одговорности из радног 

односа у складу са законом, 

колективним уговором и уговором о 

приправничком стажу. 

Члан 5. 

(1) Приправник заснива радни однос 

изван радних мјеста предвиђених 

правилником којим се уређује 

унутрашња организација и 

систематизација радних мјеста у 

Општинској управи. 

(2) За вријеме приправничког стажа 

приправник се налази на стручној 

обуци, која се изводи по програму који 

утврђује Начелник општине. 

II-ПОСТУПАК ПРИЈЕМА 

ПРИПРАВНИКА 

Члан 6. 

(1) Начелник општине доноси план 

запошљавања приправника на 

годишњем нивоу. 

(2) Планом се утврђује број 

приправника, потребна стручна спрема 

и други посебни услови које 

приправници треба да испуњавају. 

 

Члан 7. 

Приправник заснива радни однос на 

одређено вријеме након спроведеног 

јавног конкурса и закључивања уговора 

о приправничком стажу. 

Члан 8. 

(1) Начелник општине оглашава јавни 

конкурс за пријем приправника. 

(2) Јавни конкурс садржи: 

1) опште и посебне услове за пријем 

приправника, 

2) списак потребних докумената, рок и 

мјесто њиховог подношења, 

3) контакт-телефон и лично име 

запосленог у Општинској управи 

задуженог за давање 

    додатних обавјештења о јавном 

конкурсу, адресу на коју се пријаве 

подносе и друге 

    информације релевантне за јавни 

конкурс. 

(3) Јавни конкурс се објављује у 

најмање једном дневном листу 

доступном јавности на територији 

Републике Српске, интернет страници 

Општине Ново Горажде и огласној 

табли Општинске управе. 

(4) Рок за подношење пријава је 15 дана 

од дана објављивања у дневном листу. 

Члан 9. 

(1) Јавни конкурс за пријем 

приправника спроводи конкурсна 

комисија коју именује Начелник  

општине. 

(2) Комисију из става 1. овог члана чине 

три члана, и то: један службеник за 

управљање људским ресурсима и два 

службеника или намјештеника, који 

имају одговарајућу стручну спрему и 

радно искуство. 

Члан 10. 

(1) Поступак за пријем приправника 

подразумијева контролу испуњавања 

услова из конкурса и обављање улазног 

интервјуа са кандидатом. 

(2) Неблаговремене и непотпуне пријаве 

неће бити разматране, о чему ће се 

подносиоци истих обавијестити. 

(3) Поступак за пријем приправника 

обавља се у року од 30 дана од истека 

рока за пријављивање кандидата. 

Члан 11. 

(1) По окончаном изборном поступку 

конкурсна комисија сачињава листу за 

избор кандидата по редослиједу 

кандидата, а кандидати се рангирају  
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почевши од најбољег резултата 

оствареног у изборном поступку. 

(2) Конкурсна комисија доставља 

Начелнику општине листу за избор са 

записницима о предузетим радњама у 

току изборног поступка. 

 

Члан 12. 

(1) Одлуку о избору кандидата доноси 

Начелник општине. 

(2) На основу наведене одлуке са 

изабраним кандидатом се закључује 

уговор о приправничком стажу. 

Члан 13. 

(1) Одлука о избору кандидата доставља 

се свим кандидатима који су 

учествовали  у изборном поступку. 

(2) Кандидат из става 1. овог члана има 

право да у року од осам дана од дана 

пријема одлуке о избору кандидата 

изјави жалбу Одбору за жалбе, ако 

сматра да изабрани кандидат не 

испуњава услове, или да је у изборном 

поступку било неправилности које су 

могле утицати на објективност његовог 

исхода. 

(2) Одбор за жалбе је дужан да у року 

од 15 дана одлучи по жалби. 

(3) Одлука одбора за жалбе је коначна и 

против ње може да се покрене спор пред 

надлежним судом. 

Члан 14. 

На јавни конкурс за пријем 

приправника, уколико није уређено 

овим правилником, примјењују се 

одредбе Закона о службеницима и 

намјештеницима у јединицама локалне 

самоуправе о јавном конкурсу. 

III-УГОВОР О СТРУЧНОМ 

ОСПОСОБЉАВАЊУ БЕЗ 

НАКНАДЕ 

Члан 15. 

Са незапосленим лицем се може 

закључити уговор о стручном 

оспособљавању без накнаде, ради 

стручног оспособљавања, односно 

стицања радног искуства и услова за 

полагање стручног испита (волонтер). 

Члан 16. 

Уговор из претходног члана се 

закључује у зависности од стручне 

спреме, односно звања, у трајању 

одређеном чланом 3. овог Правилника. 

 

IV ПРЕЛАЗНЕ И ЗАВРШНЕ 

ОДРЕДБЕ 

Члан 17. 

Општина је дужна планирати у буџету 

средства потребна за пријем 

приправника. 

Члан 18. 

Овај Правилник ступа на снагу осмог 

дана од дана његовог објављивања у 

„Службеном гласнику Општине Ново 

Горажде“. 

Број: 02/1-131-2/18 

Ново Горажде, 08.08.2018. године  

          Н А Ч Е Л Н И К  

        Мила Петковић, с.р. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

САДРЖАЈ 

 

 

 

Начелник  
1. Одлука о покретању поступка јавне набавке Израда главног пројекта за 

изградњу Фискулѕтурне сале поред Основне школе „ Вук Караџић“ стр. 1 

2. Одлука о покретању поступка јавне набавке Израда идејног пројекта за 

културно-омладински центар у Новом Горажду , стр. 2 

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

споразума  стр. 2-3 

4. Одлука о покретању поступка јавне нававке услуга у поступку Конкурентског 

захтјева за доставу понуда – реконструкција канализационе мреже, стр. 3-4 

5. Правилник о пријему у радни однос приправника у Опшштинској управи 

Општине Ново Горажде, стр. 4 – 6  
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