
СЛУЖБЕНИ ГЛАСНИК 

ОПШТИНЕ НОВО ГОРАЖДЕ 

 

Година XIV – број 10 Петак, 16.08.2019. године 

 

Начелник   

 

На основу члана 59. Закона о локалној 

самоуправи (``Службени Гласник 

Републике Српске``, број: 97/16 и 36/19) 

и члана 56. Статута општине Ново 

Горажде (``Службени Гласник општине 

Ново Горажде``, број: 4/15 и 4/17), 

Начелник општине Ново Горажде  д о н 

о с и: 

 

О Д Л У К У 

о субвенционисању превоза ученика 

средњих школа у школској 2019/2020. 

години 

 

 

I 

(1) Овом Одлуком утврђују се 

критеријуми и начин субвенционисања 

трошкова међуопштинског јавног 

превоза редовних ученика средњих 

школа у школској 2019/2020. години. 

(2) Под међуопштинским јавним 

превозом ученика из става (1) овог 

члана подразумијева се превоз од мјеста 

пребивалишта ученика до мјеста школе 

и од мјеста школе до мјеста 

пребивалишта. 

 

II 

(1) Општина Ново Горажде 

субвенционисаће трошкове превоза 

ученицима средњих школа са подручја 

општине Ново Горажде за школску 

2019/2020. годину, који похађају 1., 2., 

3. и 4. разред средњих школа на 

подручју општина Вишеград и Фоча. 

(2) Наведено субвенционисање односи 

се на превозника ``Титан`` д.о.о.  који ће 

превозити ђаке на релацији Ново 

Горажде-Вишеград-Ново Горажде и  на 

релацији Фоча-Ново Горажде. 

 

III 

(1)Критеријуми за остваривање права 

финансирања трошкова превоза су: 

- да ученик има пријављено 

пребивалиште на подручју 

општине Ново Горажде и 

свакодневно путује до школе 

изван мјеста пребивалишта, 

- да је ученик у школској  години 

2019/2020. уписао, или да 

редовно похађа, средњу школу, 

- да је удаљеност од мјеста 

пребивалишта ученика до мјеста 

школе, односно од мјеста прве 

линије јавног превоза, више од 5 

километара. 

(2)Право субвенционисања трошкова 

превоза према критеријуму из става (1) 

овог члана не оставрује ученик: 

- који је смјештен у ученичком 

дому који се налази у истом 

мјесту његовог школовања, 

- којем се трошкови превоза 

финансирају из других извора. 

(3) Документа на основу којих ученик 

остварује право из става (1) овог члана,а 

која је у обавези доставити Одсјеку за 

финансије, привреду и друштвене 

дјелатности су: 

- потврда о пребивалишту издату 

од стране овлашћеног органа 

управе за ђака или писмену 

изјаву родитеља да ученик живи 

на територији општине Ново 

Горажде, овјерену од стране 

овлашћеног органа управе, 

 

- потврда о статусу незапосленог 

лица, издату од стране Завода за 

запошљавање Републике Српске, 

не старију од мјесец дана, за оба 

родитеља (ако су незапослени), 
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- потврда издату од стране школе 

о редовном похађању наставе, 

- потврда Центра за социјални рад 

(за кориснике социјалне помоћи), 

- кућна листа. 

 

IV 

(1)Ученици који испуњавају услове из 

члана III ове Одлуке остварују право: 

- на субвенционисање трошкова 

превоза у износу 50 % износа 

цијене мјесечне карте, 

- на субвенционисање трошкова 

превоза у износу 100 % износа 

цијене мјесечне карте, ако су 

чланови породица које су 

корисници социјалне помоћи, 

ако су им оба родитеља 

незапослена и чији родитељи 

имају троје или више дјеце, 

 (2)Финансирање трошкова превоза 

ученика се односи на раздобље од 01. 

09. 2019. до 30. 06. 2020. године 

 

V 

(1)Средства за извршење ове Одлуке 

осигураће се из средстава Буџета 

општине Ново Горажде за 2019. и 2020. 

годину. 

(2)Општина Ново Горажде може 

привремено или трајно прекинути 

субвенцију трошкова превоза ученика 

уколико дође до знатног смањења 

прихода Буџета због околности на које 

општина Ново Горажде не може 

утицати. 

 

VI 

(1)Право на субвенцију трошкова 

превоза ученика остварује се на основу 

рјешења општинске управе општине 

Ново Горажде. 

(2)Редовни ученици средњих школа 

дужни су поднијети захтјев за 

субвенционисање трошкова превоза на 

обрасцу општинске управе општине 

Ново Горажде са приложеном 

одговарајућом документацијом. 

 

VII 

Разлог доношења ове Одлуке је помоћ 

ученицима за добијање средњошколског 

образовања због непостојање 

средњошколских установа на подручју 

општине Ново Горажде према 

одредбама Закона о средњем 

образовању и васпитању Републике 

Српске (``Службени Гласник републике 

Срспке``, број: 74/08 и 41/18). 

 

VIII 

Ова Одлука ће се примјењивати од 01. 

септембра 2019. године и биће 

објављена у ``Службеном гласнику 

општине Ново Горажде``. 

 

 
Број: 02/1-40-9/19 

Ново Горажде, 14.08.2019. 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 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), чланова 

56. и 65. Статута општине Ново Горажде 

(„Службени гласник општине Ново 

Горажде“ , бр: 3/15 и 3/17), а на Захтјев за 

одобрење јавне набавке, број: 02/4-404-

18/19. од дана 15.08.2019. године, Начелник 

општине Ново Горажде д о н о с и: 

 
О Д Л У К У 

О покретању поступка јавне набавке 

 

Члан 1. 

Покреће се поступак јавне набавке 

радова: „Радови на проширењу јавне 

расвјете у Новом Горажду“.   



16.08.2019.   СЛУЖБЕНИ ГЛАСНИК ОПШТИНЕ НОВО ГОРАЖДЕ бр. 10   страна 3

 
Члан 2. 

Поступак јавне набавке из члана 1. ове 

Одлуке спровешће се поступком Директног 

споразума из члана 90. Закона о јавним 

набавкама Босне и Херцеговине. 

 

Члан 3. 

Процијењена вриједност јавне набавке из 

члана I ове Одлуке износи 5.971,00 КМ, без 

урачунатог пореза на додатну вриједност 

(ПДВ). 

ЈРЈН: 45316100-6 – Инсталација спољне 

расвјете. 

 

Члан 4. 

Издатак из претходног става  је  планиран у 

Плану јавних набавки општине Ново 

Горажде за 2019. годину у ставу 3. Радови; 

редни број: 3,3. Модернизација – 

продужетак јавне расвјете , а средства за 

ове сврхе су обезбјеђена у Буџету општине 

на коду 5111.   

 

Члан 5. 

На основу ове Одлуке, Начелник општине 

ће упутити Захтјев за достављање понуде 

добављачу/добављачима. 

 

Члан 6. 

Ова Одлука ступа на снагу даном 

доношења и биће објављена у “Службеном 

гласнику“ општине Ново Горажде. 

 

 
Број: 02/1-404-18/19 

Ново Горажде, 16.08.2019. године  

           Н А Ч Е Л Н И К      

             Мила Петковић ,  с.р 

 

ИЗМЈЕНА  

ПЛАНА ЈАВНЕ НАБАВКЕ  

Општине Ново Горажде за 2019. Годину 

УВОД 

Измјена Плана јавних набавки Општине 

Ново Горажде за 2019. годину,  

број: 02/1-404-1-2/19. од  28.05.2019. 

године. 

 

ЗАКОНСКИ ОСНОВ  

 

 

- Закон о јавним набавкама Босне и 

Херцеговине („Службени гласник БиХ“ 

бр. 39/14)  

- Правилник о јавним набавкама 

Општине Ново Горажде 02/1-404-5/15 

od 22.09.2015.   

  године 

- Правилник о поступку директног 

споразума („Службени гласник БиХ“ 

бр. 90/14) 

- Правилник о успостављању и раду 

комисије за јавне набавке („Службени 

гласник  

  БиХ“ бр. 103/14)  

 

ИЗМЈЕНА ПЛАНА ЈАВНИХ 

НАБАВКИ – РАДОВИ 

На позицији  3,3. – мијења се 

процијењена вриједност умјесто 

„8.000,00 КМ“ у нову процијењену 

вриједност  „5.971,00 КМ“ .  

У колони „Врста поступка“  – мијења се 

врста поступка умјесто „Конкурентски 

захтјев“ у нову врсту поступка 

„Директни споразум“ .  

 
Број: 02/1-404-1-5/19 

Ново Горажде, 16.08.2019. године  

           Н А Ч Е Л Н И К      

             Мила Петковић ,  с.р 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

САДРЖАЈ 

 

 

Начелник 

 

1. Одлука о покретању поступка јавне набавке   стр. 1 

2. Одлука о покретању поступка јавне набавке у Отвореном поступку за достављање 

понуда стр. 1-2 

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

2-3 

4. Одлука о прихватању понуде у поступку јавне набавке путем Директног споразума стр. 

3-4 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

            

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 

 

 

 


