
СЛУЖБЕНИ ГЛАСНИК 

ОПШТИНЕ НОВО ГОРАЖДЕ 

 

Година XIV – број 14 Петак, 15.11.2019. године 

 

Скупштина   

 

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

Закона о локалној самоуправи 

(„Службени гласник Републике 

Српске“, број: 97/16 и 36/19), 

Скупштина општине Ново Горажде на 

двадесетој сједници одржаној дана 

15.11.2019. године,  д о н о с и  

 

 

О Д Л У К У 

о давању сагласности за куповину 

земљишне парцеле 

 

Члан 1. 

Даје се сагласност за закључење уговора 

о куповини земљишне парцеле у 

власништву Муја Стархонића из Новог 

Горажда, означене као к.ч. 5129/2, 

површине 255 м2, по култури воћњак 

треће класе, припадајуће КО Копачи и 

уписане у Посједовни лист број 46 (у 

даљем тексту: непокретност). 

 

Члан 2. 

У смислу законитог одређивања 

новчане вриједности непокретности из 

Члана 1. ове Одлуке, општина Ново 

Горажде ће ангажовати овлашћеног 

процјенитеља. 

 

Члан 3. 

За непокретност из Члана 1. ове Одлуке 

општина Ново Горажде ће платити 

цијену која не смије бити виша од 

процијењене новчане вриједности из 

члана 2. Ове Одлуке. 

 

Члан 4. 

Након извршене купопродаје 

непокретности из Члана 1. ове Одлуке, 

Скупштини општине Ново Горажде ће 

бити поднешен писмени извјештај о 

истој. 

 

Члан 5. 

Трошкове нотарске обраде уговора о 

купопродаји непокретности из Члана 1. 

ове Одлуке, као и трошкове ангажовања 

овлашћеног процјенитеља из члана 2. 

Ове Одлуке сносиће купац. 

 

Члан 6. 

За извршење ове Одлуке задужује се 

начелник општине Ново Горажде. 

 

Члан 7. 

Ова Одлука ступа на снагу осмог дана 

од дана њеног објављивања у 

„Службеном гласнику општине Ново 

Горажде. 
  

Број: 01/1-052-8-4/19 

Ново Горажде, 15.11.2019. године  

         ПРЕДСЈЕДНИК       

      Ибрахим Дрљевић ,  с.р 
 

На основу члана 37. став (2) алинеја 16. 

Статута општине Ново Горажде 

(„Службени гласник општине Ново 

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

општине Ново Горажде, на двадесетој 

редовној сједници одржаној дана 

15.11.2019.  године  д о н о с и: 

 

О Д Л У К У 

о давању сагласности на Споразум о 

међуопштинској/градској сарадњи 

жена начелница/градоначелница у 

Босни и Херцеговини 

 

Члан 1. 

Даје се сагласност на Споразум о 
међуопштинској/градској сарадњи жена 

начелница/градоначелница у Босни и 

Херцеговини број 02/1-024-19/19 од 

29.10.2019. године, који је начелница 

општине Ново горажде закључила у  
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Стразбуру, Република Француска (у 

даљем тексту: Споразум) 

 

Члан 2. 

Споразум из члана 1. ове Одлуке чини 

саставни дио ове Одлуке. 

 

Члан 3. 

Ова Одлука ступа на снагу осмог дана 

од дана њеног објављивања у 

„Службеном гласнику општине Ново 

Горажде.“ 
Број: 01/1-052-8-5/19 

Ново Горажде, 15.11.2019. године  

         ПРЕДСЈЕДНИК       

      Ибрахим Дрљевић ,  с.р 

 

 

На основу члана 8. став (4) Закона о 

порезу на непокретности („Службени 

гласник Републике Српске“, број: 

91/15), Скупштина општине Ново 

Горажде, на двадесетој редовној 

сједници, одржаној дана 15.11.2019. 

године, д о н о с и : 

 

О Д Л У К У 

о висини стопе пореза на 

непокретности на подручју општине 

Ново Горажде за 2020. годину 

 

Члан 1. 

Овом Одлуком се утврђује висина стопе 

пореза на непокретности из члана 8. 

став (1) Закона о порезу на 

непокретности на подручју општине 

Ново Горажде за 2020. годину , као и 

висина стопе пореза на непокретности у 

којима се непосредно обавља 

производна дјелатност из члана 8. став 

(2) Закона о порезу на непокретности на 

подручју општине Ново Горажде за 

2020. годину.  

 

Члан 2. 

Висина стопе пореза на непокретности 

из члана 8. став (1) Закона о порезу на 

непокретности на подручју општине  

 

 

Ново Горажде за 2020. годину се 

утврђује у висини од 0,06 %. 

 

Члан 3. 

Висина стопе пореза на непокретности у 

којима се непосредно обавља 

производна дјелатност из члана 8. став 

(2) Закона о порезу на непокретности на 

подручју општине Ново Горажде за 

2020. годину се утврђује у висини од 

0,06 %. 

Члан 4. 

Под непокретностима се подразумијева 

земљиште са свим оним што је трајно 

спојено са њим, што је изграђено на 

површини, изнад или испод земљишта. 

 

Члан 5. 

Непокретности у смислу члана 3. ове 

Одлуке су објекти за производњу и 

објекти за складиштење сировина, 

полупроизвода и готових производа, 

уколико чине заокружену производну 

цјелину. 

Члан 6. 

Задужује се Одсјек за просторно 

уређење и стамбено комуналне послове 

да ову Одлуку достави Пореској управи 

Републике Српске, Подручна јединица 

Рогатица, те Сједишту Пореске управе 

Републике српске, у року од три дана од 

дана њеног доношења. 

 

Члан 7. 

Ова Одлука ступа на снагу осмог дана 

од дана њеног објављивања у 

„Службеном гласнику општине Ново 

Горажде.“ 
 

 

Број: 01/1-052-8-6/19 

Ново Горажде, 15.11.2019. године  

         ПРЕДСЈЕДНИК       

      Ибрахим Дрљевић ,  с.р 
 

На основу члана 31. Закона о буџетском 

систему Републике Српске („Службени 

гласник Републике Српске“, број: 

121/12, 52/14 и 103/15) и члана 98. и  
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108. Пословника Скупштине општине 

Ново Горажде („Службени гласник 

општине Ново Горажде“, број 6/05, 3/09 

и 4/17), Скупштина општине Ново 

Горажде је на двадесетој редовној 

сједници, одржаној дана 15.11.2019. 

године донијела  

 

З А К Љ У Ч А К 

о усвајању Нацрта ребаланса плана 

буџета општине Ново Горажде 

за 2019. годину 

 

1. Усваја се Нацрт ребаланса плана 

буџета општине Ново Горажде за 2019. 

годину (у даљем тексту: Нацрт 

ребаланса плана буџета). 

2. Скупштина општине Ново 

Горажде, сагласно одредбама члана 108. 

Пословника Скупштине општине Ново 

Горажде, одлучује да се Нацрт 

ребаланса плана буџета упути на јавну 

расправу, јер се истим уређују питања 

од ширег интереса за грађане и друге 

субјекте у општини. 

3. За организовање и спровођење 

јавне расправе задужују се Начелник 

општине и Одсјек за финансије, 

привреду и друштвене дјелатности. 

4. Шеф Одсјека за финансије, 

привреду и друштвене дјелатности је 

нарочито дужан да: 

- води бригу да се Нацрт ребаланса 

плана буџета учини доступним 

јавности; 

- организује и води расправу уз 

обезбјеђење услова за учешће свих 

заинтересованих грађана општине и 

других институција; 

- у смислу информисаности 

грађана, користи званичну интернет 

страницу општине; 

- осигура прикупљање и 

спровођење примједби, мишљења и 

приједлога изнесених у току јавне 

расправе; 

- прати јавну расправу и анализира 

приједлоге, мишљења и примједбе 

изнијете у току јавне расправе; 

- припреми извјештај о 

резултатима јавне расправе и поднесе га 

овој Скупштини. 

5. Јавна расправа трајаће 10 дана од 

дана усвајања овог Закључка. 

6. Задужује се Одсјек за финансије, 

привреду и друштвене дјелатности да, 

сагласно одредбама члана 31. Закона о 

буџетском систему Републике Српске, 

овај Закључак, заједно са Нацртом 

ребаланса плана буџета достави 

Министарству финансија Републике 

Српске. 

7. Овај Закључак ступа на снагу 

наредног дана од дана његовог 

објављивања у „Службеном гласнику 

општине Ново Горажде“.  
 

Број: 01/1-052-8-2/19 

Ново Горажде, 15.11.2019. 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 98. Пословника Скупштине 

општине Ново Горажде („Службени 

гласник општине Ново Горажде“, број: 

6/05, 3/09 и 4/17) Скупштина општине 

Ново Горажде на двадесетој редовној 

сједници одржаној дана 15.11.2019. 

године  д о н о с и  

 

 

З А К Љ У Ч А К 

 

1. Покреће се иницијатива за 

утврђивање општег интереса у 

погледу експропријације 

земљишта потребног за 

проширење градског гробља у 

Новом Горажду. 

2. Овлашћују се начелник општине 

Ново Горажде и Општинска 

управа општине Ново Горажде 

да у смислу тачке 1. овог  
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Закључка иницирају код 

Правобранилаштва Републике Српске 

поступак прописан Законом о 

експропријацији („Службени гласник 

Републике Српске“, број: 112/06, 37/07 

и 110/08). 

3. Начелник општине Ново 

Горажде и Општинска управа 

општине Ново Горажде се 

задужују да у смислу тачке 1. и 2. 

овог Закључка експропријацију 

планирају у погледу земљишта 

које се граничи са земљиштем 

које припада градском гробљу у 

Новом Горажду, а које је у 

својини породице Пешић.  

4. Овај Закључак ступа на снагу 

осмог дана од дана његовог 

објављивања у „Службеном 

гласнику општине Ново 

Горажде.“ 
 

Број: 01/1-052-8-3/19 

Ново Горажде, 15.11.2019. 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), а 

након разматрања иницијативе 

поднешене од одборника Небојше 

Јанковића, Скупштина општине Ново 

Горажде на двадесетој редовној 

сједници одржаној дана 15.11.2019. 

године  д о н о с и 

 

 

 

З А К Љ У Ч А К 

 

 

1. Позивају се Надзорни одбор и 

директор ЈКП „Ново 

Горажде“ Ново Горажде, као 

и Одсјек за просторно 

уређење и стамбено 

комуналне послове да до 

 

31.12.2019. године сачине материјал 

потребан за одржавање  

посебне сједнице Скупштине општине 

Ново Горажде, а у складу са Закључком 

усвојеним на 18. Редовној сједници 

Скупштине општине Ново Горажде, те 

да га доставе овој Скупштини. 

2. Овај Закључак ступа на снагу 

даном његовог доношења.  

 
Број: 01/1-052-8-8/19 

Ново Горажде, 15.11.2019. године  

         ПРЕДСЈЕДНИК       

      Ибрахим Дрљевић ,  с.р 
 

Начелник  

 

На основу члана 59. Закона о локалној 

самоуправи Републике Српске („Службени 

гласник РС“, број: 97/16 и 36/19), члана 17. 

став (1) Закона о јавним набавкама Босне и 

Херцеговине („Службени гласник БиХ“, 

број: 39/14), члана 9. Правилника о јавним 

набавкама Општине Ново Горажде 

(„Службени гласник општине Ново 

Горажде“, број: 16/15), члана 3.  и члана 6. 

Правилника о поступку директног 

споразума Општине Ново Горажде 

(„Службени гласник општине Ново 

Горажде“, број: 06/15), члана 56. и 65. 

Статута општине Ново Горажде 

(„Службени гласник општине Ново 

Горажде“, број: 04/15 и 04/17), а на Захтјев 

за покретање поступка јавне набавке,број: 

02/5-404-25/19 од дана 04.11.2019. године, 

Начелник општине Ново Горажде д о н о с 

и :   

 

П О С Е Б Н У  О Д Л У К У 

о покретању поступка јавне набавке 

услуга 

 у поступку Директног споразума 

 

I 

Овом Одлуком се одобрава покретање 

поступка јавне набавке услуга: Надзор над 

извођењем радова на изградњи I фазе 

Културно – омладинског центра у Новом 

Горажду, за вриједност која није 

предвиђена Планом набавки за 2019. 

годину.  
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Ова Одлука уједно представља и допуну 

усвојеног плана набавке за 2019. годину са 

слиједећим елементима: Позиција и редни 

број: Услуге; р.б. 2,31. Процијењена 

вриједност: 4.881,50 КМ без ПДВ-а. 

Предмет набавке:  Надзор над извођењем 

радова на изградњи I фазе Културно – 

омладинског центра у Новом Горажду. 

Шифра ЈРЈН: 79714000-2. Врста поступка: 

Директни споразум. Оквирни датум 

покретања поступка: новембар 2019. 

године. Оквирни датум потписа уговора: 

новембар 2019. године. Извор 

финансирања: Буџет општине Ново 

Горажде, буџетски код: 511123.  

Поступак јавне набавке ће се провести у 

складу са Законом о јавним набавкама, 

подзаконским и интерним актима. 

  

II 

Процијењена вриједност јавне набавке 

услуга из члана I ове Одлуке износи 

4.881,50 KM. 
ЈРЈН – 79714000 – 2 – Услуге надзора. 

. 

III 

Предметна набавка ће бити проведена 

путем Директног споразума. 

 

IV 

Законски оквир за провођење поступка 

јавне набавке садржан је у члану 17. Закона 

о јавним набавкама те члану 90. истог 

Закона, када је у питању врста поступка за 

провођење предметне набавке.  

 

V 

Средства из члана II ове Одлуке ће се 

обезбиједити у Буџетu општине Ново 

Горажде. 

Буџетски код: 511123.  

 

VI 

Саставни дио ове Одлуке чини Захтјев за 

одобрење јавне набавке, број: 02/5-404-

25/2019. од 04.11.2019.године. 

 

VII 

Ова Одлука ступа на снагу даном 

доношења и представља уједно и Одлуку о 

покретању поступка јавне набавке у складу 

са чланом 18. став (1) Закона о јавним 

набавкама обзиром да садржи исте 

елементе. Ова Одлука ће бити објављена на 

wеб страници уговорног органа као допуна 

постојећег плана набавке а такође и у 

„Службеном гласнику општине Ново 

Горажде“. 

 

Образложење 

 

На основу указане потребе за услугама 

надзора над извођењем радова на изградњи 

I фазе Културно – омладинског центра у 

Новом Горажду, донесена је Посебна 

одлука о покретању поступка јавне набавке 

услуга у циљу реализације предметне 

набавке за износ од  4.881,50  КМ. У вези са 

наведеним на позицији услуга, додаје се 

тачка 2,31. у Плану јавних набавки за 2019. 

годину и у пољу процјењена вриједност 

јавне набавке додаје се износ од  4.881,50 

КМ без ПДВ-а.  

 

На основу утврђеног чињеничног стања 

одлучено је као у члану I ове Одлуке. 

 

Број: 02/1-404-25/19 

Ново Горажде, 05.11.2019. године  

              НАЧЕЛНИК        

          Мила Петковић ,  с.р 
 

ИЗМЈЕНА  

ПЛАНА ЈАВНЕ НАБАВКЕ  

Општине Ново Горажде за 2019. годину 

 

 

УВОД 

 

Измјена Плана јавних набавки Општине 

Ново Горажде за 2018. 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 
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- 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  3,4. – у рубрици 

„Процијењена вриједност (КМ без ПДВ-

а)“ умјесто „12.450,00 КМ“  мијења се у 

нову процијењену вриједност  

„15.000,00 КМ“ .  

Додатна средства у износу од 2.550,00 

КМ су обезбијеђена у Буџету општине 

Ново Горажде у складу са Програмом 

капиталних инвестиција општине Ново 

Горажде за период од 2019-2024, 

Одлука број: 01/1-052-4-2/19 од 

08.04.2019. године 

 

Број: 02/1-404-1-7/19 

Ново Горажде, 06.11.2019. године  

              НАЧЕЛНИК        

          Мила Петковић ,  с.р 

 

 

На основу члана 18. став (1), члана 87. 

став (2) члана 88. и 89. Закона о јавним 

набавкама Босне и Херцеговине 

(„Службени гласник БиХ“, број: 39/14), 

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) а 

поступајући по захтјеву Одсјека за 

просторно уређење и стамбено-

комуналне послове општине Ново 

Горажде број: 02/5-404-26/19 од дана 

06.11. 2019.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  - Санација 

локалне депоније за одлагање смећа у  

Новом Горажду – I фаза. 
 

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. и 

89. Закона о јавним набавкама – 

Конкурентски захтјев. 

 

IV 

Процијењена укупна вриједност услуга 

из члана I ове Одлуке износи 15.000,00 

КМ. 

V 

Јавна набавка је планирана у Плану 

јавних набавки за 2019. годину под 

редним бројем 3. – Радови; 3,4 – 

Санација локалне дивље депоније. 

ЈРЈН – 45453100-8 – Санацијски радови. 

VI 

Средства из члана IV ове Одлуке 

обезбијеђена су у Буџету општине на 

буџетском коду – 511227. 

 

VII 

Додјела уговора искључиво се заснива 

на критеријуму најниже цијене.  

 

VIII 

Начелник општине ће посебним 

рјешењем именовати комисију за  
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одабир најповољнијег понуђача која ће 

извршити оцјену понуда. 

 

IX 

Саставни дио ове Одлуке чини Захтјев 

за одобрење јавне набавке, број:  

02/5-404-26/2019. од 06.11.2019.године.  

 

X 

Ова одлука ступа на снагу даном 

доношења и биће објављена у 

„Службеном гласнику општине Ново 

Горажде“. 

 

Образложење 

 

Правни основ за доношење ове Одлуке 

садржан је у члану 18. став (1) Закона о 

јавним набавкама Босне и Херцеговине 

(„Службени гласник БиХ“, број: 39/14) 

којим је између осталог прописано да 

уговорни орган покреће поступак јавне 

набавке доношењем одлуке или 

рјешења у писаној форми које обавезно 

садржи: законски основ за спровођење 

поступка јавне набавке, предмет јавне 

набавке, процијењену вриједност јавне 

набавке, податке о извору – начину 

финансирања и врсту поступка јавне 

набавке. 

Чланом 87. став (2) је прописано да 

уговорни орган проводи поступак 

конкурентског захтјева за достављање 

понуда у случају да је процијењена 

вриједност набавке робе или услуга 

мања од износа од 50.000,00 КМ, 

односно када је за набавку радова 

процијењена вриједност мања од износа 

од 80.000,00 КМ, док је чланом 88. и 89. 

прописано да је конкурентски захтјев за 

достављање понуда поступак у коме 

уговорни орган упућује захтјев за 

достављање понуда за набавку робе, 

услуга или радова одређеном броју 

понуђача, при чему тај број не може 

бити мањи од три и обавезно објављује 

обавјештење о набавци на порталу 

јавних набавки, док се додјела уговора 

заснива на критеријуму најниже цијене 

или критеријуму економски 

најповољније понуде. 

Чланом 59. Закона о локалној 

самоуправи („Службени гласник 

Републике Српске“, број: 97/16) те 

чланом 56. и 65. Статута општине Ново 

Горажде („Службени гласник општине 

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

прописане овласти Начелника општине. 

За потребе општине Ново Горажде 

потребно је провести јавну набавку 

радова „Санација локалне депоније за 

одлагање смећа у  Новом Горажду – I 

фаза“. 

При доношењу ове Одлуке, посебно се 

руководило чињеницом да је 

предложена јавна набавка планирана 

Планом јавних набавки за 2019. годину, 

да су осигурана средства за исплату те 

предложена одговарајућа врста 

поступка. 

На основу напријед наведеног, 

одлучено је као у члану 1. ове Одлуке. 
 

Број: 02/1-404-26/19 

Ново Горажде, 07.11.2019. године  

              НАЧЕЛНИК        

          Мила Петковић ,  с.р 
 

На основу члана 59. Закона о локалној 

самоуправи Републике Српске („Службени 

гласник РС“, број: 97/16 и 36/19), члана 17. 

став (1) Закона о јавним набавкама Босне и 

Херцеговине („Службени гласник БиХ“, 

број: 39/14), члана 9. Правилника о јавним 

набавкама Општине Ново Горажде 

(„Службени гласник општине Ново 

Горажде“, број: 16/15), члана 3. и члана 6. 

Правилника о поступку директног 

споразума Општине Ново Горажде 

(„Службени гласник општине Ново 

Горажде“, број: 06/15), члана 56. и 65. 

Статута општине Ново Горажде 

(„Службени гласник општине Ново 

Горажде“, број: 04/15 и 04/17), а на Захтјев 

за покретање поступка јавне набавке,број: 

02/5-404-27/19 од дана 07.11.2019. године, 

Начелник општине Ново Горажде д о н о с 

и : 
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П О С Е Б Н У  О Д Л У К У 

о покретању поступка јавне набавке 

услуга 

 у поступку Директног споразума 

 

 

I 

Овом Одлуком се одобрава покретање 

поступка јавне набавке услуга „ 

Ангажовање геометара за геодетско 

снимање ситуација за пројектовање за 

обнову уништене НН-мреже на 

локалитетима Прибјеновићи, Машићи и 

Костеник“, за вриједност која није 

предвиђена Планом набавки за 2019. 

годину.  

Ова Одлука уједно представља и допуну 

усвојеног плана набавке за 2019. годину са 

слиједећим елементима:  

Позиција и редни број: Услуге; р.б. 2.32.  

Процијењена вриједност 1.200,00 КМ без 

ПДВ-а. Предмет набавке: Ангажовање 

геометара за геодетско снимање ситуација 

за пројектовање за обнову уништене НН-

мреже на локалитетима Прибјеновићи, 

Машићи и Костеник.  

Шифра ЈРЈН: 71355000 -1. Врста поступка: 

Директни споразум. Оквирни датум 

покретања поступка: новембар 2019. 

године. Оквирни датум потписа уговора: 

новембар 2019. године. Извор 

финансирања: Буџет општине Ново 

Горажде.  

 
Поступак јавне набавке ће се спровеси у 

складу са Законом о јавним набавкама, 

подзаконским и интерним актима. 

  

II 

Процијењена вриједност јавне набавке 

услуга из члана I ове Одлуке износи 

1.200,00 KM. 
ЈРЈН – 71355000 – 1– Геодетске услуге. 

. 

III 

Предметна набавка ће бити проведена 

путем Директног споразума. 

 

IV 

Законски оквир за провођење поступка 

јавне набавке садржан је у члану 17. Закона 

о јавним набавкама те члану 90. истог  

 

 

Закона, када је у питању врста поступка за 

провођење предметне набавке.  

 

V 

Средства из члана II ове Одлуке ће се 

обезбиједити у Буџетu општине Ново 

Горажде.  

 

VI 

Саставни дио ове Одлуке чини Захтјев за 

одобрење јавне набавке, број: 02/5-404-

27/2019. од 07.11.2019.године. 

 

VII 

Ова Одлука ступа на снагу даном 

доношења и представља уједно и Одлуку о 

покретању поступка јавне набавке у складу 

са чланом 18. став (1) Закона о јавним 

набавкама обзиром да садржи исте 

елементе. Ова Одлука ће бити објављена на 

wеб страници уговорног органа као допуна 

постојећег плана набавке а такође и у 

„Службеном гласнику општине Ново 

Горажде“. 

 

Образложење 

 

На основу указане потребе за услугама 

ангажовања геометара за геодетско 

снимање ситуација за пројектовање за 

обнову уништене НН-мреже на 

локалитетима Прибјеновићи, Машићи и 

Костеник у Новом Горажду, донесена је 

Посебна одлука о покретању поступка јавне 

набавке услуга у циљу реализације 

предметне набавке за износ од 1.200,00 КМ 

. У вези са наведеним додаје се тачка 2,32. у 

Плану јавних набавки за 2019. годину и у 

пољу процјењена вриједност јавне набавке 

у износу од 1.200,00КМ без ПДВ-а.  

 

На основу утврђеног чињеничног стања 

одлучено је као у члану I ове Одлуке. 

 
Број: 02/1-404-27/19 

Ново Горажде, 12.11.2019. године  

              НАЧЕЛНИК        

          Мила Петковић ,  с.р 
 

 

 

 

 



 

 

 

САДРЖАЈ 

 

 

 

Скупштина  

1. Одлука  о давању сагласности за куповину земљишне парцеле стр. 1 

2. Одлука о  давању сагласности на Споразум о међуопштинској/градској сарадњи 

жена начелница/градоначелница у Босни и Херцеговини стр. 1-2 

3. Одлука о висини пореске стопе пореза на непокретности на подручју општине 

Ново Горажде за 2020.годину стр. 2-3 

4. Закључак о усвајању нацрта ребаланса плана буџета општине Ново Горажде за 

2019. годину стр. 3 

5. Закључак стр. 3-4 

6. Закључак  стр. 4 

 

Начелник 

 

1. Посебна одлука о покретању поступка јавне набавке услуга у  поступку Директног 

споразума стр. 4-5 

2. Измјена Плана јавне набавке општине Ново Горажде  за 2019. Год. Стр. 5-6 

3. Одлука о покретању поступка јавне набавке радова у поступку Конкурентског захтјева 

за доставу понуда стр. 6-7 

4. Посебна одлука о покретању јавне набавке услуга у поступку Директног споразума стр. 

7-8 

 

 

 

 

 

 

 

            

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 

 

 

 

 


