
СЛУЖБЕНИ ГЛАСНИК 

ОПШТИНЕ НОВО ГОРАЖДЕ 

 

Година XIV – број 12 Понедељак,23.09.2019. године 

 

Скупштина   

 

На основу члана 39.став (1) тачка 13) 

Закона о локалној самоуправи 

(„Службени гласник Републике 

Српске“, број: 97/16  и 36/19), а у складу 

са чланом 348.став (3) тачка г) и д) 

Закона о стварним правима („Службени 

гласник Републике Српске“, бр. 124/08, 

3/09, 58/09, 95/11 и 60/15), Скупштина 

општине Ново Горажде на деветнаестој 

редовној сједници одржаној дана 

20.09.2019. године  д о н о с и  

 

О Д Л У К У 

о преносу права својине на 

непокретности 

 

Члан 1. 

Преноси се право својине на 

непокретности, означеној као к.ч. број 

6057/14, површине 115 м2 и к.ч. 6072/2, 

површине 165 м2, обје припадајуће КО 

Копачи и уписане у посједовни лист 

број 91/51, са општине Ново горажде на 

Српску православну црквену општину у 

Горажду. 

Члан 2. 

Пренос права својине на непокретности 

из члана 1. ове Одлуке извршиће се уз 

ночану накнаду, у износу од 1.400,00 

КМ. 

 

Члан 3. 

Пренос права својине на непокретности 

из члана 1. ове Одлуке врши се ради 

обликовања грађевинске честице, а све 

у сврху изградње објекта парохијског 

дома. 

 

Члан 4. 

Овлашћује се начелник општине Ново 

Горажде да са лицем овлашћеним за 

заступање Српске православне црквене 

општине у Горажду, након добијања 

мишљења Правобранилаштва 

Републике Српске, код нотара закључи 

уговор о купопродаји непокретности из 

члана 1. ове Одлуке. 

 

Члан 5. 

Трошкове нотарске обраде уговора из 

члана 4. ове Одлуке сносиће Српскa 

православнa црквенa општинa у 

Горажду. 

 

Члан 6. 

Ова Одлука ступа на снагу осмог дана 

од дана њеног објављивања у 

„Службеном гласнику општине Ново 

Горажде“.  

 
Број: 01/1-052-7-3/19 

Ново Горажде, 20.09.2019. године  

         ПРЕДСЈЕДНИК       

       Ибрахим Дрљевић ,  с.р 

 

На основу члана 39. став (2)  тачка 13. 

Закона о локалној самоуправи („Службени 

гласник Републике Српске“ број: 97/16 и 

36/19), а у складу са чланом 348. став (3) 

тачка д) Закона о стварним правима 

(„Службени гласник Републике Српске“ 

број: 124/08, 58/09, 95/11 и 60/15), 

Скупштина општине Ново Горажде на 

деветнаестој редовној сједници , одржаној 

дана 20.09.2019. године, д о н и ј е л а    ј е  

 

ОД Л У К У 

о продаји  земљишта означеног као КЧ 

број: 6057/12, КО Копачи, 

непосредном погодбом  

 

Члан 1. 

Продаје се грађевинско земљиште означено 

као КЧ број 6057/12, по култури ливада 5. 

класе, припадајуће КО Копачи у површини 

29м
2
, уписано у корист општине Ново 

Горажде у дијелу 1/1, у улици Меше 

Селимовића број 61 у Новом Горажду, 

непосредном погодбом. 
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Члан 2. 

Земљиште из члана 1. ове одлуке, продаје 

се Сијерчић Мирсаду и Сијерчић Незири из 

Новог Горажда за процијењену тржишну 

вриједност од 12КМ/м
2
, односно 348,00КМ 

(тристачетрдесетосамконвертибилнихмарак

а) за површину од 29м
2
. 

 

Члан 3. 

Земљиште из члана 1. ове одлуке, продаје 

се непосредном погодбом у сврху 

обликовања –комплетирања грађевинске 

парцеле означене као КЧ 4360/4, 

припадајуће КО Копачи, која је уписана у 

корист Сијерчић Мирсада и Сијерчић 

Незире у дијелу 1/1, а ради легализације 

стамбеног објекта. 

 

Члан 4. 

(1) Овлашћује се Начелник општине Ново 

Горажде, да на основу ове Одлуке и по 

прибављеном мишљењу Правобранилаштва 

Републике Српске, закључи Уговор о 

купопродаји земљишта из члана 1. ове 

одлуке.  

(2) Трошкове нотарске обраде Уговора из 

претходног става ове Одлуке сносиће 

купац. 

 

Члан 5. 

Ова Одлука ступа на снагу осмог дана од 

дана њеног објављивања у „Службеном 

гласнику општине Ново Горажде“. 

 

Број: 01/1-052-7-4/19 

Ново Горажде, 20.09.2019. године  

         ПРЕДСЈЕДНИК       

       Ибрахим Дрљевић ,  с.р 

 
На основу члана 39. Закона о локалној 

самоуправи („Службени гласник Републике 

Српске", број 97/16 и 36/19) и члана 37. 

Статута општине Ново Горажде 

(„Службени гласник општине Ново 

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

општине Ново Горажде на деветнаестој 

редовној сједници одржаној дана 20.09.2019 

. 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 2019. години 

 

Члан 1. 

Овом одлуком прописују се услови које 

морају да испуњавају физичка и правна 

лица ради остваривања права на 

подстицајна средства у пољопривреди 

општине Ново Горажде у 2019. години, 

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: 

-  
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-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 2019. 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 2019. години су 

обезбијеђена буџетом општине за 2019. 

годину у износу од 10.000,00 КМ. 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. 

Члан 11. 

Ова одлука ступа на снагу осмог дана од 

дана објављивања у „Службеном гласнику 

општине Ново Горажде". 

Број: 01/1-052-7-5/19 

Ново Горажде, 20.09.2019. године  

         ПРЕДСЈЕДНИК       

       Ибрахим Дрљевић ,  с.р 

На основу члана 98. Пословника 

Скупштине општине Ново Горажде 

(„Службени гласник општине Ново 

Горажде“, број: 6/05, 3/09 и 4/17), 

Скупштина општине Ново Горажде на 

деветнаестој редовној сједници одржаној 

дана 20.09.2019. године  д о н и ј е л а  ј е  

 

 

З А К Љ У Ч А К 

 

 

1. Усваја се Извјештај о извршењу 

Плана буџета општине Ново 

Горажде за период од 01.01. до 

30.06. 2019. године (у даљем тексту: 

Извјештај). 

 

2. Извјештај из тачке 1. овог Закључка 

чини његов саставни дио. 

 

3. Овај Закључак ступа на снагу осмог 

дана од дана његовог објављивања у 

„Службеном гласнику општине 

Ново Горажде.“  

 

Број: 01/1-052-7-2/19 

Ново Горажде, 20.09.2019. године  

         ПРЕДСЈЕДНИК       

       Ибрахим Дрљевић ,  с.р 

 

Начелник  

 

На основу члана 59. Закона о локалној 

самоуправи РС („Службени гласник РС,“ 

бр: 97/16 и 36/19), члана 70. и члана 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), а на основу понуде 

бр: 152-IX/19. од дана 17.09.2019. године,  
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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 „OKAC“ 

d.o.o. Goražde из Горажда бр: 152-IX/19. 

од 17.09.2019. године, у поступку јавне 

набавке путем Директног споразума за 

доставу понуде -  радови на санацији 

локалних путних праваца  у општини Ново 

Горажде у Мјесним заједницама у којима се 

врши електрификација стамбених јединица 

повратника, по Одлуци: К-10-41-1-31-4/18 

од 26.03.2018. године, у укупном износу до 

7.016,26 КМ са ПДВ-ом, односно 5.996,80 

КМ без урачунатог ПДВ-а.  
 

II. 

Начин и услови плаћања услуга: до 15 дана 

након извршене услуге. 

Вријеме и рок извршења услуга: одмах 

након потписивања Уговора о директном 

споразуму. 

 

III. 

На основу ове Одлуке, Начелник општине 

Ново Горажде ће као уговорни орган, 

закључити Уговор о директном споразуму 

са понуђачем из члана 1. Ове Одлуке.  

 

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: 02/1-404-21/19 од 29.08.2019. 

године за јавну набавку радова: „Санацијa 

локалних путних праваца  у општини Ново 

Горажде у Мјесним заједницама у којима се 

врши електрификација стамбених јединица 

повратника, по Одлуци: К-10-41-1-31-4/18 

од 26.03.2018. године“ за потребе 

Општинске управе општине Ново Горажде. 

Јавна набавка је проведена путем поступка 

мале вриједности:  

 

 

Директни споразум. Процијењена 

вриједност јавне набавке без ПДВ-а износи 

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 

санацијом локалних путних праваца  у 

општини Ново Горажде у Мјесним 

заједницама у којима се врши 

електрификација стамбених јединица 

повратника, по Одлуци: К-10-41-1-31-4/18 

од 26.03.2018. године , упућен је писмени 

захтјев за достављање приједлога понуде 

понуђачу „OKAC“ d.o.o. Goražde. 

„OKAC“ d.o.o. Goražde је доставио 

понуду, у износу од  7.016,26 КМ са ПДВ-

ом.   

Овај приједлог понуде понуђача        је 

уредан и у оквиру процијењене вриједности 

набавке. 

 

Обзиром да је најнижа понуда понуђача  

„OKAC“ d.o.o. Goražde, у износу од  

7.016,26 КМ са ПДВ-ом, ова понуда је у 

цјелости прихваћена. 

 

Број: 02/1-404-21-2/19 

Ново Горажде, 19.09.2019. године  

             НАЧЕЛНИК       

             Мила Петковић  ,  с.р 

 

На основу члана 59. Закона о локалној 

самоуправи РС („Службени гласник РС,“ 

бр: 97/16), члана 70. и члана 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 

), члана 8. Правилника о поступку 

директног споразума општине Ново 

Горажде („Службени гласник Општине 

Ново Горажде“, број: 6/15 ) и понуде број: 

01-2383/19 од дана 20.09.2019. године,  

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 
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I. 

    Прихвата се понуда понуђача ЈЗУ Дом 

здравља „Вишеград“ из Вишеграда у 

поступку јавне набавке путем Директног 

споразума за доставу понуде за пружање 

услуга „Системска дератизација у циљу 

заштите становништва и јавно-здравственог 

интереса од појаве ширења заразних 

болести и фактора здравствених ризика које 

преносе мишеви и глодари на подручју 

општине Ново Горажде за 2019-у годину 

(јесења дератизација))“ у укупном износу 

од 1.000,00 КМ, јер понуђач није 

обвезник ПДВ-а. 

 

II. 

Начин и услови плаћања услуге: до 30 дана 

након извршене услуге. 

Вријење 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 до 

1.000,00КМ. 

 

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: 02/1-404-23/19 од 12.09.2019. 

године за јавну набавку услуга: „Системска 

дератизација у циљу заштите становништва 

и јавно-здравственог интереса од појаве 

ширења заразних болести и фактора 

здравствених ризика које преносе мишеви и 

глодари на подручју општине Ново 

Горажде за 2019-у годину (јесења 

дератизација)“. 

    Јавна набавка је проведена путем 

поступка мале вриједности: Директни 

споразум. Процијењена вриједност јавне 

набавке без ПДВ-а износи 854,70 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 

услугама системске дератизације у циљу 

заштите становништва и јавно-здравственог 

интереса од појаве ширења заразних 

болести и фактора здравствених ризика које 

преносе мишеви и глодари на подручју 

општине Ново Горажде за 2019-у годину 

(јесења дератизација), упућен је писмени 

захтјев за достављање приједлога понуде 

понуђачу ЈЗУ Дом здравља „Вишеград“ из 

Вишеграда.  

    Понуђач ЈЗУ Дом здравља „Вишеград“ из 

Вишеграда је доставио тражену понуду за  

пружање услуга системске дератизације у 

циљу заштите становништва и јавно-

здравственог интереса од појаве ширења 

заразних болести и фактора здравствених 

ризика које преносе мишеви и глодари на 

подручју општине Ново Горажде за 2019-у 

годину (јесења дератизација), у износу од 

1.000,00 КМ са и без ПДВ-а, те се иста у 

цјелости прихвата. 

 

Поука о правном лијеку: 

 

Против ове Одлуке може се изјавити жалба, 

најкасније у року од 5(пет) дана од дана 

пријема исте. 

Број: 02/1-404-23-2/19 

Ново Горажде, 23.09.2019. године  

             НАЧЕЛНИК       

             Мила Петковић  ,  с.р 

 

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 

измјенама и допунама Одлуке о 

субвенционисању превоза ученика 

средњих школа у школској 2019/2020. 

години 
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I 

Члан II Одлуке о субвенционисању превоза 

ученика средњих школа у школској 

2019/2020. години („Службени гласник 

Општине Ново Горажде“, број: 11/19)  

мијења се и гласи:  

„(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 , Фоча и Чајниче. 

(2) Наведено субвенционисање односи се на 

превознике ``Титан`` д.о.о.  који ће 

превозити ђаке на релацији Ново Горажде-

Вишеград-Ново Горажде,  на релацији 

Фоча-Ново Горажде и ``Живојевић бус`` 

д.о.о који ће превозити ђаке на релацији 

Ново Горажде (Поткозара) – Чајниче“. 

 

II 

На субвенцију превоза на релацији Ново 

Горажде (Поткозара) – Чајниче у септембру 

мјесецу 2019. године тј. до ступања на 

снагу ове Одлуке имаће право ученици који 

остваре право на субвенционисање 

трошкова превоза у складу са дефинисаним 

критеријумима.  

 

III 

Ова одлука ступа на снагу осмог дана од 

дана објављивања у „Службеном гласнику 

општине Ново Горажде". 

 

Број: 02/1-40-9/19 

Ново Горажде, 23.09.2019. године  

             НАЧЕЛНИК       

             Мила Петковић  ,  с.р 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

САДРЖАЈ 

 

Скупштина 

 

1. Одлука о преносу права својине на непокретности стр. 1 

2. Одлука о продаји земљишта означеног као к.ч. број: 6057/12 КО Копачи, непосредном 

погодбом стр. 1-2 

3. Одлука о условима и начину остваривања новчаних подстицаја у пољопривреди Општине 

Ново Горажде у 2019. Години стр. 2-3 

4. Закључак стр, 3 

 

Начелник 

 

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

стр.3-4 

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

стр.4-5 

3. Одлука о измјенама и допунама Одлуке о субвенционисању превоза ученика средњих 

школа у школској 2019/2020 години 

 

 

 

 

 

 

 

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 

 

 
 

 


