
СЛУЖБЕНИ ГЛАСНИК 

ОПШТИНЕ НОВО ГОРАЖДЕ 

 

Година XIV – број 15 Четвртак, 28.11.2019. године 

 

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: 106/19. од дана 12.11.2019. 

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 

 

I. 

Прихвата се понуда понуђача Д.ОО. 

„МЕГА - ПРОЈЕКТ“ Братунац из 

Братунца, улица Светог Саве бб, бр: 

106/19. од дана 12.11.2019. године, у 

поступку јавне набавке путем 

Директног споразума за доставу понуде 

-  услуге надзора над извођењем радова 

на изградњи I фазе Културно – 

омладинског центра у Новом Горажду, 

у укупном износу до 5.616,00 КМ са 

ПДВ-ом, односно 4.800,00 КМ без 

урачунатог ПДВ-а.  
 

II. 

Начин и услови плаћања услуга:  7 дана 

након извршене услуге. 

Вријеме и рок извршења услуга 

надзора: од дана увођења извођача 

радова  у посао па до завршетка радова. 

 

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: 02/1-404-25/19 од 

05.11.2019. године за јавну набавку 

услуга: „Надзор над извођењем радова 

на изградњи I фазе Културно – 

омладинског центра у Новом Горажду“. 

Јавна набавка је проведена путем 

поступка мале вриједности: Директни 

споразум. Процијењена вриједност 

јавне набавке без ПДВ-а износи 4.881,00 

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 услугама надзора над 

извођењем радова на изградњи I фазе 

Културно – омладинског центра у 

Новом Горажду, упућен је писмени 

захтјев за достављање приједлога 

понуде понуђачу Д.О.О. „МЕГА - 

ПРОЈЕКТ“ Братунац. 

Д.О.О. „МЕГА - ПРОЈЕКТ“ Братунац 
је доставио понуду у износу од  5.616,00 

КМ са ПДВ-ом.  Овај приједлог понуде  
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понуђача је уредан и у оквиру 

процијењене вриједности набавке. 

 

Обзиром да је најнижа понуда понуђача  

Д.О.О. „МЕГА - ПРОЈЕКТ“ Братунац 
из Братунца у износу од  5.616,00,00 КМ 

са ПДВ-ом, односно 4.800,00 КМ без 

ПДВ-а ова понуда је у цјелости 

прихваћена. 
 

Број: 02/1-404-25-2/19 

Ново Горажде, 18.11.2019. године  

           Н А Ч Е Л Н И К      

             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: 

02/5-404-28/19 од дана 18.11.2019. 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 радова: Радови на 

санацији локалног пута Устипрача - Борова 

у Новом Горажду, 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: Радови; р.б. 3,12. Процијењена 

вриједност: 6.000,00 КМ без ПДВ-а. 

Предмет набавке:  Радови на санацији 

локалног пута Устипрача - Борова у Новом 

Горажду. 

Шифра ЈРЈН: 45233140 – 2. Врста поступка: 

Директни споразум. Оквирни датум 

покретања поступка: новембар 2019. 

године. Оквирни датум потписа уговора: 

новембар 2019. године. Извор 

финансирања: ФМРОИ и Буџет општине 

Ново Горажде.  

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 

6.000,00 KM. 
ЈРЈН – 45233140 – 2 – Радови на путевима. 

. 

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 Буџету општине Ново 

Горажде. 

Буџетски код: 511231.  

 

VI 

Саставни дио ове Одлуке чини Захтјев за 

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

28/2019. од 18.11.2019.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  
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„Службеном гласнику општине Ново 

Горажде“. 

 

Образложење 

 

На основу указане потребе за извођењем 

радова на санацији локалног пута 

Устипрача - Борова  у Новом Горажду, 

донесена је Посебна одлука о покретању 

поступка јавне набавке радова у циљу 

реализације предметне набавке за износ од  

6.000,00  КМ. У вези са наведеним на 

позицији радова, додаје се тачка 3,12. у 

Плану јавних набавки за 2019. годину и у 

пољу процјењена вриједност јавне набавке 

додаје се износ од  6.000,00 КМ без ПДВ-а.  

 

На основу утврђеног чињеничног стања 

одлучено је као у члану I ове Одлуке. 

 

Број: 02/1-404-28/19 

Ново Горажде, 19.11.2019. године  

           Н А Ч Е Л Н И К      

             Мила Петковић ,  с.р 

 

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: 02/19. од дана 19.11.2019. 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 

 

I. 

Прихвата се понуда понуђача Агенција 

„ГЕОПЛАН“ Вишеград из Вишеграда, 

улица Николе Тесле 8, бр: 02/19. од дана 

19.11.2019. године, у поступку јавне 

набавке путем Директног споразума за 

доставу понуде -  услуге ангажовања 

геометара за геодетско снимање ситуација 

за пројектовање за обнову уништене НН-

мреже на  локалитетима Прибјеновићи, 

Машићи и Костеник у Новом Горажду, у 

укупном износу до 1.305,95 КМ са ПДВ-

ом, односно 1.116,20 КМ без урачунатог 

ПДВ-а.  
 

II. 

Начин и услови плаћања услуга:  10 (десет) 

дана након извршене услуге. 

Вријеме и рок извршења услуга: 7 (седам) 

дана од дана потписа уговора. 

 

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: 02/1-404-27/19 од 12.11.2019. 

године за јавну набавку услуга: 

„Ангажовање геометара за геодетско 

снимање ситуација за пројектовање за 

обнову уништене НН-мреже на  

локалитетима Прибјеновићи, Машићи и 

Костеник у Новом Горажду“. 

Јавна набавка је проведена путем поступка 

мале вриједности: Директни споразум. 

Процијењена вриједност јавне набавке без 

ПДВ-а износи 1.200,00 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 

услугама ангажовања геометара за 

геодетско снимање ситуација за 

пројектовање за обнову уништене НН-

мреже на  локалитетима Прибјеновићи, 

Машићи и Костеник у Новом Горажду, 

упућен је писмени захтјев за достављање 

приједлога понуде понуђачу Агенција 

„ГЕОПЛАН“ Вишеград. 
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Агенција „ГЕОПЛАН“ Вишеград је 

доставила понуду у износу од  1.305,95 КМ 

са ПДВ-ом.  Овај приједлог понуде 

понуђача је уредан и у оквиру процијењене 

вриједности набавке. 

 

Обзиром да је најнижа понуда понуђача  

Агенција „ГЕОПЛАН“ Вишеград из 

Вишеграда у износу од  1.305,95 КМ са 

ПДВ-ом, односно 1.116,20 КМ без ПДВ-а 

ова понуда је у цјелости прихваћена. 

 

Број: 02/1-404-27-2/19 

Ново Горажде, 20.11.2019. године  

           Н А Ч Е Л Н И К      

             Мила Петковић ,  с.р 

На основу члана 59. и 82. став (3) Закона о 

локалној самоуправи („Службени гласник 

Републике Српске“, број: 97/16 и 66/19), а у 

вези са чланом 3. и 17. Закона о 

рачуноводству и ревизији Републике 

Српске („Службени гласник Републике 

Српске“, број: 94/15), начелник општине 

Ново Горажде  д о н о с и : 

 

О Д Л У К У 

о вршењу редовног годишњег пописа 

имовине и обавеза и усклађивања 

књиговодственог са стварним стањем у 

општини Ново Горажде, са стањем на 

дан 31.12.2019. године  

 

I 

У општини Ново Горажде извршиће се 

редовни годишњи попис имовине и обавеза, 

као и туђе имовине, и ускладити 

књиговодствено стање са стварним стањем 

које се утврди пописом, на дан 31.12.2019. 

године.  

 

II 

Попис ће се извршити у периоду од 

25.11.2019. године, до 30.01.2020. године. 

 

III 

За извршење Пописа из ове Одлуке, 

образоваће се се следеће комисије: 

- Централна пописна комисија, 

- Комисија за попис основних 

средстава, непокретности, станова, 

земљишта, шума, локалних и 

некатегорисаних путева и ситног 

инвентара, 

- Комисија за попис обавеза и 

потраживања, еквивалената 

готовине и жиро рачуна. 

 

IV 

(1) Комисије из члана III ове Одлуке 

именоваће начелник општине Ново 

Горажде посебним рјешењем, из реда 

службеника Општинске управе општине 

Ново Горажде, а истим рјешењем ће бити 

одређени задаци и обавезе чланова 

комисија, рокови за извршење пописа и 

рокови за достављање извјештаја о попису 

централној пописној комисији. 

(2) Ова Одлука ће се доставити свим 

члановима Комисија из члана III ове 

Одлуке, након што исти буду именовани. 

 

V 

Ова Одлука ступа на снагу наредног дана 

од дана њеног објављивања у „Службеном 

гласнику општине Ново Горажде“,  а 

објавиће се и на огласној табли општине 

Ново Горажде. 

 

Број: 02/1-403-2/19 

Ново Горажде, 22.11.2019. године  

           Н А Ч Е Л Н И К      

             Мила Петковић ,  с.р 

На основу члана 13. став 1. Закона о јавним 

набавкама Босне и Херцеговине 

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

члана 3. Правилника о успостављању и раду 

Комисије за јавне набавке („Службени 

гласник БиХ“, број:103/14), Правилника о 

успостављању и раду Комисије за јавне 

набавке („Службени гласник општине Ново 

Горажде“, број: 16/15), члана 59. и члана 82. 

Закона о локалној самоуправи („Службени 

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

VIII. Одлуке о покретању поступка јавне 

набавке радова у Конкурентском поступку 

за достављање понуда број: 02/1-404-26/19. 

од дана 07.11.2019. године, Начелник 

општине Ново Горажде  д о н о с и: 

 

 

Р Ј Е Ш Е Њ Е 

о именовању Комисије за одабир 

најповољнијег понуђача у поступку јавне 

набавке радова -  Конкурентски захтјев 

за извођење радова на санацији 
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локалне депоније за одлагање смећа у 

Новом Горажду – I фаза 

 

I 

Именује се Комисија за јавну набавку, у 

поступку јавне набавке радова – 

Конкурентски захтјев за извођење радова на 

санацији локалне депоније за одлагање 

смећа у Новом Горажду – I фаза, у саставу: 

 

1. Стојанка Андан, предсједник, 

- Вања Војновић, замјеник 

предсједника, 

2. Томислав Чарапић, члан, 

- Милија Пајовић, замјеник члана 

3. Сузана Мирковић, члан 

- Нада Балорда, замјеник члана. 

 

II 

За секретара Комисије из тачке I овог 

Рјешења, без права гласа, именује се Кадира 

Шогољ. 

Дужности секретара Комисије за јавну 

набавку су да врши административне 

послове за комисију, припрема записнике  

са састанака комисије и извјештај о раду 

комисије, води документацију и врши друге 

послове које захтијева предсједник 

комисије. 

Чланови комисије ће, између својих 

замјенских чланова, одредити лице чија је 

дужност израда записника са састанака и 

извјештаја о свом раду. 

 

III 

Задатак Комисије из тачке I овог Рјешења је 

да у Конкурентском захтјеву за извођење 

радова на санацији локалне депоније за 

одлагање смећа у Новом Горажду – I фаза: 

- преузме приспјеле понуде 

непосредно по истеку рока за 

достављање понуда; 

- јавно отвори благовремено 

приспјеле понуде по редослиједу 

пријема  

( датум отварања понуда: 

27.11.2019. године у 11:15 часова); 

- по обављеном поступку отварања 

понуда, одмах уручи копију 

записника о отварању понуда 

присутним представницима 

понуђача, а осталим понуђачима 

најкасније у року од три дана; 

- изврши преглед, оцјену и 

упоређивање понуда; 

- сачини записник о прегледу и 

оцјени понуда; 

- сачини извјештај о раду; 

- да препоруку о избору 

најповољнијег понуђача или 

препоруку о поништењу поступка 

јавне набавке.  

 

IV 

Ово Рјешење ступа на снагу даном 

доношења, а објавиће се у „ Службеном 

гласнику општине Ново Горажде“. 

 

Образложење 

 

Дана 07.11.2019. године, Начелник општине 

Ново Горажде је донијела Одлуку о 

покретању поступка јавне набавке радова -  

Конкурентски захтјев за извођење радова на 

санацији локалне депоније за одлагање 

смећа у Новом Горажду – I фаза, 

 број: 02/1-404-26/19. 

Да би се поступак законито спровео, 

потребно је именовати Комисију која ће 

спровести поступак јавне набавке. 

Чланом 13. став 1. Закона о јавним 

набавкама Босне и Херцеговине 

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

чланом 3. Правилника о успостављању и 

раду Комисије за јавне набавке („Службени 

гласник БиХ“, број:103/14) прописане су 

надлежности Уговорног органа приликом 

именовања Комисије за спровођење 

поступка јавних набавки.  

Чланом 59. и чланом 82. Закона о локалној 

самоуправи („Службени гласник РС“, број: 

97/16 и 36/19)  прописано је да начелник 

општине може донијети Рјешење као облик 

појединачног правног акта. 

Узевши у обзир све наведено, а 

примијенивши наведене законске и 

подзаконске одредбе одлучено је као у 

диспозитиву. 

 

Поука о правном лијеку:  

 

Против овог Рјешења, именовани имају 

право упутити приговор начелнику 

општине, у року од 8 (осам) дана од дана 

пријема Рјешења. 
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Број: 02/1-404-26-2/19 

Ново Горажде, 22.11.2019. 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 36/19) члана 56.  

Статута Општине Ново Горажде 

(„Службени гласник Општине Ново 

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

Скупштине општине Ново Горажде број: 

01/1-052-8-7/19 („Службени гласник 

општине Ново Горажде“ број: 14/19), 

Начелник општине Ново Горажде доноси:  

 

ОДЛУКУ  

о измјенама и допунама Одлуке о 

субвенционисању превоза ученика 

средњих школа у школској 2019/2020 

години 

 

I 

У члану III став (3) Одлуке о 

субвенционисању превоза ученика средњих 

школа у школској 2019/2020 години 

(„Службени гласник општине Ново 

Горажде“ број: 11/19 и 12/19) иза алинеје „-

кућна листа“, додаје се алинеја која гласи:  

„- потврда о просјеку запослених чланова 

домаћинства за задња три мјесеца прије 

подношења захтјева или фотокопија њихова 

последња три чека од пензије уколико су 

чланови домаћинства пензионери“. 

 

 

II 

У члану IV став (1) Одлуке о 

субвенционисању превоза ученика средњих 

школа у школској 2019/2020 години иза 

алинеје „-на субвенционисање трошкова 

превоза у износу од 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“, 

додаје се алинеја кона гласи:  

„- на субвенционисање трошкова превоза у 

износу од 100% износа цијене мјесечне 

карте, ако је укупан приход кућног 

домаћинства подијељен са бројем чланова 

домаћинства мањи од 35 % просјечне плате 

на републичком нивоу.  

 

III 

Ова Одлука ће се примјењивати од 

01.12.2019. године и биће објављена у 

Службеном гласнику општине Ново 

Горажде.  

 

Број: 02/1-40-9/19 

Ново Горажде, 26.11.2019. године  

           Н А Ч Е Л Н И К      

             Мила Петковић ,  с.р 

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: 208-XI/19. од дана 27.11.2019. 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 

 

I. 

Прихвата се понуда понуђача „OKAC“ 

d.o.o. Goražde из Горажда бр: 208-XI/19. 

од дана 27.11.2019. године, у поступку јавне 

набавке путем Директног споразума за 

доставу понуде -  радови на санацији 

локалног пута Устипрача - Борова  у Новом 

Горажду, у укупном износу од 7.009,76 КМ 

са ПДВ-ом, односно 5.991,25 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,  
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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: 02/1-404-28/19 од 19.11.2019. 

године за јавну набавку радова: „Радови на 

санацији локалног пута Устипрача - Борова  

у Новом Горажду. 

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 локалног пута Устипрача - 

Борова  у Новом Горажду, упућен је 

писмени захтјев за достављање приједлога 

понуде понуђачу „OKAC“ d.o.o. Goražde. 

„OKAC“ d.o.o. Goražde из Горажда је 

доставио понуду, у износу од  7.009,76 КМ 

са ПДВ-ом, односно 5.991,25 КМ без 

урачунатог ПДВ-а.  

 

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  

7.009,76 КМ са ПДВ-ом, ова понуда је у 

цјелости прихваћена. 

 

Број: 02/1-404-28-2/19 

Ново Горажде, 28.11.2019. године  

           Н А Ч Е Л Н И К      

             Мила Петковић ,  с.р 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

САДРЖАЈ 

 

Начелник  

 

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

1-2 

2. Посебна Одлука о покретању поступка јавне набавке услуга у поступку Директног 

споразума, стр. 2-3 

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

3-4 

4. Одлука о вршењу редовног годишњег пописа имовине и обавеза и усклађивање 

књиговодственог са стварним стањем у Општини Ново Горажде, са стањем на дан 

31.12.2019. године стр.4 

5. Рјешење о именовању Комисије за одабир најповољнијег понуђача у поступку јавне 

набавке радова – Конкурентски захтјев за извођење радова на санацији локалне 

депоније за одлагање смећа у Новом Горажду – прва фаза стр. 4-5 

6. Одлука о измјенама Одлуке о субвенционисању превоза ученика средњих школа у 

школској 2019/2020. Години, стр. 5-6 

7. Одлука о прихватању понуде у поступку јавне набавке путем Директног спорзума, стр. 

6-7 

 

 

 

 

 

            

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 

 
 


