
СЛУЖБЕНИ ГЛАСНИК 

ОПШТИНЕ НОВО ГОРАЖДЕ 

 

Година XIV – број 16 Сриједа, 11.12.2019. године 

 

Скупштина   

 
На основу члана 35. Закона о буџетском 

систему Републике Српске („Службени 

гласник Републике Српске“, број: 121/12, 

52/14, 103/15 и 15/16) и члана 39. Закона о 

локалној самоуправи („Службени гласник 

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

Скупштина општине Ново Горажде на 

двадесетпрвој редовној сједници, одржаној 

дана 11.12.2019. године, д о н о с и : 

 

 

О Д Л У К У 

о усвајању Ребаланса плана буџета 

општине Ново Горажде за 2019. годину  

 

 

Члан 1. 

Усваја се Ребаланс плана буџета општине 

Ново Горажде за 2019. годину, у износу од 

1.980.195,94 КМ, од чега су текући расходи 

1.382.569,93 КМ, отплата дугова по 

кредитима 163.000,00 КМ,  издаци за 

нефинансијску имовину 390.322,01 КМ, 

буџетска резерва 43.804,00 КМ и трансфери 

између и унутар јединица власти 500,00 

КМ. 

 

Члан 2. 

Ребаланс плана буџета општине Ново 

Горажде за 2019. годину је саставни дио ове 

Одлуке. 

 

Члан 3. 

Задужује се Одсјек за финансије, привреду 

и друштвене дјелатности Општинске 

управе општине Ново Горажде да ову 

Одлуку, заједно са Ребалансом плана 

буџета општине Ново Горажде за 2019. 

годину достави Министарству финансија 

Републике Српске. 

 

Члан 4. 

Ова Одлука ступа на снагу осмог дана од 

дана њеног објављивања у „Службеном 

гласнику општине Ново Горажде.“ 

 

  

Број: 01/1-052-9-2/19 

Ново Горажде, 11.12.2019. године  

         ПРЕДСЈЕДНИК       

      Ибрахим Дрљевић ,  с.р 
 

На основу члана 33. став 2. Закона о 

буџетском систему Републике Српске 

(„Службени гласник Републике Српске“, 

број: 121/12, 52/14, 103/15 и 15/16), 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 

је на двадесетпрвој      сједници, одржаној 

дана 11.12.2019. године донијела: 

 

                                                      

О Д Л У К У 

о измјени Одлуке о извршењу Буџета 

општине Ново Горажде за 2019. годину 

 

 

Члан 1. 

Члан 2. Одлуке о извршењу Буџета 

општине Ново Горажде за 2019. годину 

(„Службени гласник општине Ново 

Горажде“, број: 16/18), мијења се и гласи: 

 

Члан 2. 

Средства Буџета из члана 1. ове Одлуке 

распоређују се у укупном износу од 

1.980.195,94 КМ, од чега су текући расходи 

1.382.569,93 КМ, отплата дугова по 

кредитима 163.000,00 КМ, издаци за 

нефинансијску имовину 390.322,01 КМ, 

буџетска резерва 43.804,00 КМ и трансфери 

између и унутар јединица власти 500,00 

КМ. 

 

Члан 2. 

Задужује се Одсјек за финансије, привреду 

и друштвене дјелатности Општинске 

управе општине Ново Горажде да ову 

Одлуку достави Министарству финансија  
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Републике Српске, у року од пет (5) дана од 

дана њеног усвајања. 

 

Члан 3. 

Ова Одлука ступа на снагу осмог дана од 

дана њеног објављивања у „Службеном 

гласнику општине Ново Горажде.“ 

 

Број: 01/1-052-9-3/19 

Ново Горажде, 11.12.2019. године  

         ПРЕДСЈЕДНИК       

      Ибрахим Дрљевић ,  с.р 
 

На основу члана 17. Закона о студентском 

стандарду („Службени гласник Републике 

Српске“, број: 34/08), члана 39. став (2) 

тачка 2. Закона о локалној самоуправи 

(„Службени гласник Републике  Српске“, 

број: 97/16 и 36/19) и члана 37. и 73. 

Статута општине Ново Горажде 

(„Службени гласник општине Ново 

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

општине Ново Горажде на двадесетпрвој 

сједници одржаној  дана 11.12.2019. године, 

д о н о с и: 

 

ОДЛУКУ  

о стипендирању студената у општини 

Ново Горажде 

 

I Опште одредбе 

Члан 1. 

Предмет  одлуке 

 

Овом одлуком прописују се услови, 

поступци, критеријуми, начин исплате и 

друга питања која су везана за додјелу 

стипендија, студентима који имају 

пребивалиште на територији општине Ново 

Горажде. 

Студентска стипендија представља вид 

директне финансијске подршке од стране 

општине Ново Горажде, обезбјеђене за 

студенте ради награђивања постигнутих 

резултата, постизања вишег просјека оцјена 

у току школовања, мотивисања за наставак 

образовања, те подршке школовању 

социјалним категоријама становништва. 

 

II  Стипендирање редовних студената 

 

Члан 2. 

Обезбјеђење средстава  

 

Средства за стипендирање студената у 

складу са овом Одлуком, обезбјеђују се у 

буџету општине Ново Горажде. Стипендије 

се додјељују за једну академску годину.  

 

Члан 3. 

Утврђивање  броја и износа стипендија 

 

Начелник Општине ће Јавним конкурсом 

утврдити број стипендија у цијелокупном 

мјесечном износу од 1.500,00 КМ, а исплата  

ће се вршити у десет једнаких мјесечних 

рата. 

 

Члан 4. 

Врста стипендија 

 

Студентима првог циклуса на 

високошколским установама, општина 

Ново Горажде додјељује двије врсте 

стипендија: 

 

а) без бодовања, студентима  по основу 

успјеха и студентима из породица 

погигнулих бораца и 

б) бодовањем,  студентима по основу 

посебног и социјалног статуса. 

 

а) стипендије које се додјељују без 

бодовања: 

- студентима по основу 

успјеха током студирања 

или студентима по основу 

успјеха похађања средње 

школе; 

- стипендије студентима из 

категорије дјеце погинулих 

бораца. 

б) стипендије које се  додјељују 

бодовањем: 

- стипендије по основу 

посебног и социјалног 

статуса. 

 

III Јавни конкурс 

 

Члан 5. 

Комисија за додјелу студентских 

стипендија 

 

За провођење Јавног конкурса за додјелу 

студентских стипендија, начелник Општине  
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именује Комисију за додјелу студентских 

стипендија  од пет (5) чланова, коју чине:  

- службеници Општинске 

управа – 2 (два) члана; 

- одборници Скупштине 

Општине  Ново Горажде – 2 

(два) члана; 

- представник Борачке 

организације – 1 (један) 

члан. 

 

Задатак Комисије је да изврши преглед 

пријава приспјелих на конкурс  и утврди 

ран- листу кандидата у складу са 

критеријима утврђеним овом Одлуком. 

Приједлог ранг- листе доставља се 

начелнику Општине. Техничку подршку 

Комисији пружаће Одсјек за финансије, 

привреду и друштвене дјелатности. 

 

Члан 6. 

Јавни конкурс 

 

Стипендије се додјељују на основу 

спроведеног Јавног конкурса. Начелник 

општине Ново Горажде ће расписати Јавни 

конкурс за додјелу студентских стипендија 

најкасније  у року од 15 дана од дана 

доношења ове  Одлуке. 

Конкурс се објављује на огласној табли 

општине Ново Горажде, на званичној 

интернет страници и  средствима јавног 

информисања општине Ново Горажде. 

Рок за подношење пријава је 15 дана 

(петнаест дана) од дана објављивања Јавног 

конкурса. 

 

Члан 7. 

Садржај Јавног конкурса 

 

Јавни конкурс садржи: 

 

1. Назив и адресу органа који 

расписује конкурс; 

2. Врсту и број стипендија; 

3. Вријеме трајања конкурса; 

4. Услове и критерије за додјелу 

стипендија; 

5. Потребну документацију;  

6. Начин бодовања пријава; 

7. Друге потребне податке за потпуну 

информисаност  и одлучивање. 

 

 

Члан 8. 

Општи услови 

 

Општи услови за додјелу стипендија су 

сљедећи: 

 

- да студент има пребавалиште на 

подручју општине Ново Горажде у 

тренутку расписивања јавног 

конкурса за додјелу стипендија на 

којем учествује; 

- да студент уписује први пут годину 

студија за коју конкурише;  

- да студент  не прима стипендију из 

других јавних извора финансирања; 

- да је редован студент  првог 

циклуса додипломских студија; 

- да је уписао завршну годину студија 

до напуњених 25 година живота, 

осим студената студија који трају 5 

или 6 година, који уписују завршну 

годину студија до напуњених 27 

година живота; 

- да није примио стипендију општине 

Ново Горажде за годину студија за 

коју конкурише, без обзира да ли се 

школује на истом или другом 

студијском програму истог 

факултета или су уписали други 

факултет. 

 

Неиспуњавање једног од општих услова је 

елиминаторно, тако да се пријава у процесу 

селекције неће бодовати. 

 

Члан 9. 

Пријава и потребна документација 

 

Као доказ о испуњености наведених 

општих и посебних услова, студенти уз 

попуњену пријаву прилажу сљедећа 

документа: 

 

Стипендије по основу успјеха током 

студирања: 

 

- Попуњен образац пријаве; 

- Увјерење  o кретању; 

- Увјерење (потврду) да је први пут 

уписао академску годину за коју 

конкурише; 

- Потврду о просјеку оцјена из 

претходне године студија; 



11.12.2019.     СЛУЖБЕНИ ГЛАСНИК ОПШТИНЕ НОВО ГОРАЖДЕ бр. 16     страна 4

 

- Изјаву да студент није корисник 

стипендије из других извора. 

 

Стипендирање по основу успјеха у 

средњој школи: 

 

- Попуњен образац пријаве; 

- Увјерење  o кретању; 

- Увјерење (потврду) да је први пут 

уписао академску годину за коју 

конкурише; 

- Ученик генерације средње школе 

прилаже  диплому; 

- Потврду о просјеку оцјена из 

средње школе или овјерене копије 

свједочансатва; 

- Изјаву да студент није корисник 

стипендије из других извора. 

 

Студенти из категорије дјеце погинулих 

бораца 

 

- Попуњен образац пријаве; 

- Увјерење  o кретању; 

- Увјерење (потврду) да је први пут 

уписао академску годину за коју 

конкурише; 

- Рјешење о утврђивању статуса 

породице погинулих и несталих 

бораца ВРС; 

- Изјаву да студент није корисник 

стипендије из других извора. 

 

 

 Стипендије по основу посебног и 

социјалног статуса: 

 

- Попуњен образац пријаве; 

- Увјерење  o кретању; 

- Увјерење (потврду) да је први пут 

уписао академску годину за коју 

конкурише; 

- Потврду о просјеку оцјена из 

претходне године студија или 

свједочанства из средње школе; 

- Изјаву о заједничком домаћинству 

(овјерена кућна листа); 

- Увјерење Завода за запошљавање 

РС-Биро Ново Горажде за 

незапослене чланове домаћинства; 

- Потврду о висини примања за 

чланове домаћинства ( потврда о 

висини плате, чек од пензије или 

друго); 

- Увјерење о уписаној академској 

текућој години за студенте који су 

чланови домаћинства; 

- Увјерење о кориштењу социјалне 

помоћи ЈУ Центар  за социјални 

рад; 

- Увјерење да је дјете без 

родитељског старања ЈУ Центар  за 

социјални рад; 

- Рјешење о категоризацији 

инвалидности РВИ ВРС; 

- Рјешење о категоризацији 

демобилисаних бораца ВРС; 

- Рјешење о одликовању борца ВРС; 

- Рјешење о тјелесном инвалидитету 

судента; 

- Извод из матичне књиге умрлих (за 

студенте са једним или без 

родитеља); 

- Изјаву да студент није корисник 

стипендије из других извора; 

- Доказ о освојеним наградама у 

Организацији Педагошког завода 

РС. 

 

IV) Критеријуми, начин бодовања и 

рангирање  

 

Члан 10. 

Стипендије по основу успјеха током 

студирања  

 

Студенти по основу успјеха, чија је 

просјечна оцијена током студирања 8,0 и 

више не бодују се, него право на стипендију 

остварују благовременим и уредним 

подношењем пријаве и потребне 

документације. 

Ранг-листа о додјели стипендија се формира 

тако, што се студенти рангирају од највеће 

просјечне оцјене, према нижој. Уколико 

постоје студенти са истим просјечним 

оцјенама, предност се даје прво оним који 

су уписали вишу годину студија, а затим 

студентима који студирају у Републици 

Српској. 

 

Члан 10.а 

Стипендирање по основу успјеха у 

средњој школи 
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Ученик генерације  уписује  се први на 

ранг-листу, а затим ученици чији је просјек 

оцјена у завршном разреду средње школе 

износио 4,50. и више. 

 

Члан 10.б 

Стипендије студентима из 

категорије дјеце 

погинулих бораца 

 

Студенти из категорије дјеце погинулих 

бораца, не бодују се, него  право на 

стипендију остварују благовременим и 

уредним подношењем пријаве и потребне 

документације. 

 

Члан 11. 

Стипендије по основу посебног и 

социјалног статуса 

 

Студенти по основу посебног и социјалног 

статуса из других категорија бодују се на 

сљедећи начин: 

  

1. Студентима, чији су родитељи из 

категорије ратних војних инвалида 

додјељује се: 

- од I до IV категорије ..... 15 

(петнаест) бодова 

- од V до VI категорије .......10 (десет ) 

бодова 

- од VI до VIII категорије ............. 5 

(пет) бодова 

- од VIII до Х категорије.................. 3 

(три) бода 

 

2. Студентима, чији су родитељи из 

категорије демобилисаних бораца 

додјељује се: 

- од I до II категорије.................... 5 

(пет) бодова 

- од III до IV категорије............. 4 

(четири) бода 

- V категорије  ............... 3 (три) бода 

- VI категорије .............. 2 (два) бода 

- VII категорије  ........... 1 (један) бод 

 

3. Студентима, чији су родитељи из 

категорије одликованих борца 

Војске РС додјељује се 7(седам) 

бодова 

 

4. Студентима без родитељског 

старања додјељује се 

...........................15 (десет) бодова 

 

5. Студентима без једног родитеља  

додјељује се ....... 10 (петнаест) 

бодова 

 

6. Студентима по основу 

незапослености за сваког 

незапосленог  члана породице 

додјељује се по ..... 5 (пет) бодова 

 

7. Студенти по основу личне 

инвалидности добијају по 

.................... 10(десет) бодова 

 

8. Студентима,чија примања по члану 

домаћинства не прелазе доле 

наведени износ, додјељује се: 

 

- до 100.00КМ  .........7(седам) бодова 

- до 200,00КМ  ..........5(пет) бодова 

- до 300,00КМ  ...........3(три) бода 

 

9. Студенти по основу освојених 

награда на такмичењима у 

Организацији Педагошког завода 

РС додјељује се: 

 

- За I освојено мјесто  

.................................  5(пет) бодова 

- За II освојено мјесто 

......................................3(три) бодова 

- За III освојено мјесто  

.................................. 1(један) бодова 

 

10. Студентима за сваку годину студија 

додјељује се за: 

 

-  Прву годину студија  

............................ 1(један) бод 

-  Другу годину студија  

..............................3(три) бода  

-  Трећу годину студија  

............................. 6(шест) бодова 

-  Четврту годину студија  

............................. 9(девет) бодова 

-  Пету годину студија  ........................ 

12(дванаест) бодова 

-  Шесту годину студија  

..........................15(петнаест) бодова 
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11. Студенти по основу чланова 

домаћинства добијају 1(један) бод 

за члана домаћинства који похађају 

основну и средњу школу, а 3(три) 

бода за члана који је студент. 

 

12. Студенти по основу успјеха 

добијају бодове, на тај начин, што 

се просјечна оцјена у претходном 

школовању помножи са 

којефицијентом 2, а  студентима 

који су уписали прву годину студија 

просјечна оцјена у средњој школи 

се  помножи са коефицијентом 3. 

 

Од ставке 1 до 3 студентима се могу 

додјелити бодови по једном основу. 

 

Члан 12. 

Ранг-листа 

 

Ранг-листа кандидата је јавна и формира се 

на бази критерија и начина бодовања који 

су наведени у овој Одлуци. 

Ранг-листу за додјелу стипендија чине 

студенти из категорије дјеце погинулих 

бораца, затим студенти који су право на 

стипендију остварили по основу успјеха 

током студирања и школовања, те студенти 

бодовани према критеријима  предвиђеним 

за социјални статус. 

 

Комисија за додјелу стипендија објављује 

прелиминарну ранг-листу на коју студенти 

имају право изјавити писани приговор 

начелнику општине Ново Горажде у року 

од 8 дана од дана објављивања исте. 

Начелник општине је дужан донијети 

одлуку о приговору у року од 8 дана. 

Одлука начелника општине по приговору је 

коначна. 

Начелник општине на основу коначне ранг-

листе, донијеће одлуку о стипендирању 

студената за академску текућу годину.  

  

V) Уговарање и обавеза стипендиста 

 

Члан 13. 

Садржај уговора 

Међусобни односи, права и обавезе између 

Општине и корисника стипендија, односно 

корисника средстава уређују се уговором, 

закљученим у складу са законом и овом 

одлуком.  

Уговор о додјели стипендије садржи: 

 

- назив и податке о уговореним 

странама, 

- детаљну разраду права и обавеза 

даваоца и корисника стипендије, 

- висину, начин и динамику исплате, 

те временски период за који је 

стипендија додјељена, 

- остала права и обавезе уговорених 

страна. 

 

Члан 14. 

Обавеза стипендисте након завршетка 

студија 

Након завршетка студија и стицања звања, 

стипендиста је дужан да се јави у  Одсјеку 

за финанскије, привреду и друштвене 

дјелатности Општинске управе општине 

Ново Горажде  ради евиденције и будуће 

сарадње. 

Стипендиста ће бити у обавези да локалној 

заједници у току прве године након 

завршетка студија помогне кроз друштвено 

користан рад, промоцију и реализацију 

властитих идеја а све у зависности од 

стручне оспособљености, могућности и 

афинитета стипендисте.  

Општина Ново Горажде и корисник 

стипендије ће на бази узајамног повјерења 

и разумјевања тражити могућности за 

стварање услова за запослење и осталих 

услова за квалитетан живот на подручју 

општине Ново Горажде. 

 

VI) Прелазне и завршне одредбе 

 

Члан 15. 

Ступањем на снагу ове Одлуке престаје да 

важи Одлука о стипендирању студената у 

општини Ново Горажде („Службени 

гласник општине Ново Горажде“, број: 

15/18 и 3/19).  

Члан 16. 

Одлука ступа на снагу осмог дана од дана 

објављивања у „Службеном гласнику 

општине Ново Горажде“. 

Број: 01/1-052-9-7/19 

Ново Горажде, 11.12.2019. године  

         ПРЕДСЈЕДНИК       

      Ибрахим Дрљевић ,  с.р 
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На основу члана 8. Закона о министарским, 

владиним и другим именовањима 

Републике Српске („Службени гласник 

Републике Српске“, број: 41/03) и члана 39. 

Закона о локалној самоуправи („Службени 

гласник Републике Српске“, број: 97/16 и 

36/19), Скупштина општине Ново Горажде 

на двадесетпрвој сједници, одржаној дана  

11.12.2019. године,  д о н о с и  

 

 

О Д Л У К У 

о расписивању јавног конкурса за избор 

и именовање директора ЈЗУ „Дом 

здравља Ново Горажде“ Ново Горажде 

 

Члан 1. 

На основу ове Одлуке расписаће се јавни 

конкурс за избор и именовање директора 

ЈЗУ „Дом здравља Ново Горажде“ Ново 

Горажде. 

 

Члан 2. 

Услови за избор и именовање директора 

ЈЗУ „Дом здравља Ново Горажде“ Ново 

Горажде прописани су Законом и Статутом 

ЈЗУ „Дом здравља Ново Горажде“ Ново 

Горажде. 

 

Члан 3. 

Јавни конкурс из члана 1. ове Одлуке 

објавиће се у дневним новинама „Глас 

Српске“ и „Службеном гласнику Републике 

Српске“, са роком за подношење пријава 

који износи 15 дана од дана посљедњег 

објављивања Јавног конкурса у једном од 

ова два гласила. 

 

Члан 4. 

Именује се комисија за спровођење 

конкурсне процедуре, у саставу: 

1. Горан Петровић, службеник 

Општинске управе, предсједник, 

2. Сузана Мирковић, службеник 

Општинске управе, члан, 

3. Кадира Шогољ, службеник 

Општинске управе, члан, 

4. Небојша Суботић, одборник у 

Скупштини општине, члан, 

5. Фуад Машић, одборник у 

Скупштини општине, члан. 

 

Члан 5. 

Задатак Комисије из члана 4. ове Одлуке је 

да размотри приспјеле пријаве на конкурс, 

обави интервју са кандидатима који 

испуњавају услове конкурса и предложи 

листу кандидата на разматрање и доношење 

коначне одлуке, а све у складу са одредбама  

члана 10. 11. и 12. Закона о министарским, 

владиним и другим именовањима. 

 

Члан 6. 

Коначно именовање ће извршити 

Скупштина општине Ново Горажде, уз 

претходну сагласност Министра здравља и 

социјалне заштите Републике Српске. 

 

Члан 7. 

Ступањем на снагу ове Одлуке ставља се 

ван снаге Одлука о расписивању јавног 

конкурса за избор и именовање директора 

ЈЗУ „Дом здравља Ново Горажде“ Ново 

Горажде („Службени гласник општине 

Ново горажде“, број: 12/17). 

 

Члан 8. 

Ова Одлука ступа на снагу осмог дана од 

дана њеног објављивања у „Службеном 

гласнику општине Ново Горажде.“ 

 

Број: 01/1-052-9-8/19 

Ново Горажде, 11.12.2019. 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 двадесетпрвој 

сједници одржаној 11.12.2019. године 

доноси: 

 

 

О Д Л У К У 

o приступању Споразуму 

градоначелника за климу и енергетику и 

изради Акционог плана за одрживу 

енергију и борбу против климатских 

промјена 

 

Члан 1. 

(1) Даје се сагласност за приступање 

Општине Ново Горажде Споразуму  



11.12.2019.     СЛУЖБЕНИ ГЛАСНИК ОПШТИНЕ НОВО ГОРАЖДЕ бр. 16     страна 8

 

градоначелника за климу и енергију (у 

даљем тексту: Споразум). 

(2) Стране потписнице Споразума ће се 

обавезати да ће смањити емисију CО2 за 

најмање 40% до 2030. године, у односу на 

прву годину важења Споразума, и повећати 

отпорност на  климатске промјене, на својој 

територији. 

 

Члан 2. 

Општина Ново Горажде прихвата начела и 

обавезе Споразума из члана 1. ове Одлуке. 

 

Члан 3. 

Овлашћује се начелник општине Ново 

Горажде да у име општине Ново Горажде 

закључи Споразум из члана 1. ове Одлуке. 

 

Члан 4. 

Овом Одлуком Скупштина општине Ново 

Горажде покреће процес израде Акционог 

плана за одрживу енергију и борбу против 

климатских промена (СЕЦАП) до 2030. 

године. 

Члан 5. 

Акциони план за одрживу енергију и борбу 

против климатских промјена (СЕЦАП) има 

за циљ: 

- Да смањи емисију CО2 (и, према 

могућности, других стакленичких 

плинова) на подручју општине Ново 

Горажде за најмање 40% до 2030. 

године, У односу на прву годину 

важења Споразума из члана 1. ове 

Одлуке, са ефикаснијом употребом 

енергије и већом употребом 

обновљивих извора енергије; 

- Да повећа отпорност општине Ново 

Горажде на посљедице климатских 

промјена; 

- Да подијели визију, резултате, 

искуство и знање из процеса израде 

и примјене СЕЦАП-а са другим 

локалним и регионалним тијелима у 

оквиру Европске Уније, и изван ње 

путем директне сарадње и размјене, 

посебно у контексту Споразума из 

члана 1. ове Одлуке. 

 

 

Члан 6. 

Процес израде Акционог плана за одрживу 

енергију и борбу против климатских 

промјена општине Ново Горажде ће бити 

заснован на принципима одрживог развоја. 

 

Члан 7. 

Начелник општине ће именовати 

координатора тима за израду Акционог 

плана за одрживу енергију и борбу против 

климатских промена. 

 

Члан 8. 

Начелник општине ће именовати чланове 

тима за израду Акционог плана за одрживу 

енергију и борбу против климатских 

промјена као оперативно, извршно и 

координационо тијело, задужено за вођење 

процеса израде СЕЦАП-а. 

 

Члан 9. 

Начелник општине ће именовати 

Савјетодавну групу за одрживу енергију и 

борбу против климатских промјена која ће 

активно учествовати у изради СЕЦАП-а. 

 

Члан 10. 

По завршетку израде Плана, исти ће се 

доставити Скупштини општине Ново 

Горажде на усвајање. 

 

Члан 11. 

Ова одлука ступа на снагу осмог дана од 

дана њеног објављивања у „Службеном 

гласнику општине Ново Горажде.“. 

Број: 01/1-052-9-9/19 

Ново Горажде, 11.12.2019. 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 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 

двадесетпрвој редовној сједници, одржаној 

дана 11.12.2019. године донијела  

 

 

З А К Љ У Ч А К 

о усвајању Нацрта плана буџета 

општине Ново Горажде 

за 2020. годину 
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1. Усваја се Нацрт плана буџета 

општине Ново Горажде за 2020. 

годину (у даљем тексту: Нацрт 

плана буџета). 

 

2. Скупштина општине Ново Горажде, 

сагласно одредбама члана 108. 

Пословника Скупштине општине 

Ново Горажде, одлучује да се Нацрт 

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 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 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: 01/1-052-9-4/19 

Ново Горажде, 11.12.2019. године  

         ПРЕДСЈЕДНИК       

      Ибрахим Дрљевић ,  с.р 

 

На основу члана 32. став (8) Закона о 

концесијама („Службени гласник 

Републике Српске“, број 59/13 и 16/18), 

Скупштина општине Ново Горажде доноси:  

 

 

П  Р  О  Г  Р  А  М 

о измјенама Програма коришћења 

средстава уплаћених по основу 

концесионе накнаде за кориштење 

електроенергетских објеката 

 

Члан 1. 

Члан 1 Програма коришћења средстава 

уплаћених по основу концесионе накнаде за 

кориштење електроенергетских објеката (у 

даљем тексту: Програм) мијења се и гласи: 

„Члан 1. 

Расположива средства у 2019. години 

износе 700.000,00 КМ,а састоје се од: 

 

1.Очекивани износ накнаде од стране ХЕ 

„Вишеград“ у 

 периоду од 01.01- 31.12.2019 године 

................................................ 650.000,00 КМ 

2.Очекивани износ накнаде од стране МХЕ 

Прача за период  

01.01-31.12.2019 године  ...   50.000,00 КМ 

УКУПНО .........................700.000,00 КМ“ 

  

Члан 2. 

Члан 2 Програма мијења се и гласи: 

„Члан 2. 

Сходно одредбама члана 32. став (6) Закона 

о концесијама („Службени гласник 

Републике Српске“, број 59/13 и 16/18), 

концесиона накнада за коришћење 

електроенергетских објеката-ХЕ користи се 

за:  
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1. изградњу и санацију примарних 

инфраструктурних објеката (водовод, 

канализација, топловод, локални путеви и 

друго) који су у функцији привредног 

развоја и запошљавања,у проценту од 

најмање 30% од укупних средстава која се 

уплате по овом основу, а иста су у 2019. 

години планирана у износу од 608.000,00 

КМ, и 

            2.  изградњу нових привредних 

капацитета или проширење постојећих, 

укључујући и стимулативно кредитирање, 

гдје је по овом основу у 2019. години 

планирано 92.000,00 КМ.“ 

 

Члан 3 

 

Члан 3 Програма, мијења се и гласи: 

„Члан 3 

Средства из тачке 2 под 1 намјењена су за 

финансирање: 

 

1.Учешће општине у изградњи 

Омладинско-културног центра /5112/ 

......................................................68.000 КМ 

2.Модернизација јавне расвјете /5112/ 

.....................................................20.000 КМ 

3.Санација локалне санитарне депоније 

/5117/ .........................................15.000 КМ 

4.Завршни радови на објекту спортске 

дворане /51119/..........................10.000 КМ 

5.Отплата кредита код Нове банке 

/6213,4133/ ...............................186.500 КМ 

6.Отплата кредита свјетске банке 

/6213,413341/ ............................12.000 КМ 

7.Остали капитални грантови непрофитним 

субјектима-музеј горажданске штампарије, 

археолошка истраживања, сабор 

/4152/...........................................26.500 КМ 

8.Здравствена заштита - Дом здравља 

/415216/ ..................................... 25.000 КМ 

9.Одржавање путева и зимска служба 

/412521,412812/ ..........................15.000 КМ  

10.Јавна расвјета /412814/     ....... 35.000 КМ   

11.Изградња фискултурне сале у ПО ОШ 

“Вук Караџић“ /511125/.............  99.000 КМ  

12.Замјена и уградња котла за парно 

гријање /511341/.......................... 15.500 КМ 

13.Учешће у асфалтирању путева у 

Оглечеви /511231/ .......................20.000 КМ 

14.Претварање пољопривредног у 

грађевинско земљиште за потребе 

изградње Омладинско културног центра 

...................................................10.000 КМ 

15.Превоз ђака /412249/ .........23.000 КМ 

16.Одржавање јавне расвјете /412529/ 

.....................................................5.000 КМ 

17.Чишћење јавних површина /412813/ 

........................................................20.000 КМ 

18.Одржавање лиценци /412773/ 2.500,00 

КМ 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           

Средства из члана 2. тачка 2 овог Програма 

намијењена су за финансирање: 

 

1.Отплата кредита НЛБ банка за куповину 

ДЦ Градина/6213,4133/............86.000 КМ 

2.Субвенције/4129/ ....................6.000 КМ.“   

 

Члан 4. 

Задужује се Одсјек за финансије, привреду 

и друштвене дјелатности да овај Програм 

достави ресорном министарству Владе 

Републике Српске, у року од пет (5) дана од 

дана његовог доношења. 

 

Члан 5. 

Овај Програм ступа на снагу осмог дана од 

дана његовог објављивања у „Службеном 

гласнику општине Ново Горажде.“ 

 

Број: 01/1-052-9-5/19 

Ново Горажде, 11.12.2019. године  

         ПРЕДСЈЕДНИК       

      Ибрахим Дрљевић ,  с.р 

На основу члана 21. став (2) Закона о 

комуналним дјелатностима (“Службени 

гласник Републике Српске”, број 124/11 и 

100/17 ), члана 82. став (2) Закона о локалној 

самоуправи  („Службени гласник Републике 

Српске“, број 97/16 и 66/19),  и члана 36. став 

(2) Статута Општине Ново Горажде 

(„Службени гласник општине Ново Горажде 

број 4/15 и 4/17) Скупштина општине Ново 

Горажде на сједници одржаној дана 11.12.2019.. 

године, д о н о с и 

 

ПРОГРАМ  

ОБАВЉАЊА КОМУНАЛНИХ 

ДЈЕЛАТНОСТИ ИЗ ОБЛАСТИ 

ЗАЈЕДНИЧКЕ КОМУНАЛНЕ 

ПОТРОШЊЕ  

ЗА 2019. ГОДИНУ 

 

УВОД 
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Програм обављања комуналних дјелатности из области заједничке комуналне потрошње доноси се 

у складу са чланом 21. Закона о комуналним дјелатностима („Службени гласник Републике 

Српске“, број 124/11 и 100/17).  

Поменутом одредбом Закона о комуналним дјелатностима, прописано је да се средства за 

обављање комуналних дјелатности заједничке комуналне потрошње обезбјеђују из буџета јединице 

локалне самоуправе, а на основу програма који доноси скупштина јединице локалне самоуправе. 

Општина је надлежна да обезбјеђује организовано обављање комуналних дјелатности. 

 

ДЈЕЛАТНОСТИ ЗАЈЕДНИЧКЕ КОМУНАЛНЕ ПОТРОШЊЕ  

 

Програм заједничке комуналне потрошње садржи обим и квалитет одржавања и обнављања 

појединих комуналних објеката и уређаја и комуналних услуга заједничке комуналне потрошње, 

висину потребних средстава за реализацију програма и распоред средстава по намјенама за сваку 

дјелатност посебно.  

Дјелатности заједничке комуналне потрошње, које се по овом програму, а у складу са Законом о 

комуналним дјелатностима, финансирају из буџета су:  

- чишћење јавних површина на подручју града;  

- одржавање, уређивање и опремање јавних, зелених и рекреационих површина;  

- одржавање јавних саобраћајних површина у насељеним мјестима; 

- одвођење атмосферских падавина и других вода са јавних површина;  

- јавна расвјета у насељеним мјестима; 

- дјелатност зоохигијене.  

 

СРЕДСТВА ЗА ОБАВЉАЊЕ КОМУНАЛНИХ ДЈЕЛАТНОСТИ ЗАЈЕДНИЧКЕ 

КОМУНАЛНЕ ПОТРОШЊЕ 

 

Средства за обављање комуналних дјелатности заједничке комуналне потрошње обезбјеђују се по 

основу прихода остварених из: 

- комуналне накнаде,  

- дијела накнаде за кориштење добара од општег интереса,  

- дијела прихода од пореза на непокретности и  

- дијела накнада за дате концесије.   

Буџетом Општине Ново Горажде за 2019. годину, планирана су средства за заједничку комуналну 

потрошњу у износу од 30 000,00КМ, док је за одржавање јавне расвјете у буџету предвиђено 5 

000,00 КМ,а одржавање локалних путева 15 000,00КМ.  Укупна средства потрошена у 2019 години  

за овај програм износе 67 972,14 КМ,а утрошена су  на начин дефинисан овим програмом.  

САДРЖАЈ ПРОГРАМА (ПРЕГЛЕД ДЈЕЛАТНОСТИ ЗАЈЕДНИЧКЕ КОМУНАЛНЕ 

ПОТРОШЊЕ): 

 

1. ЧИШЋЕЊЕ ЈАВНИХ ПОВРШИНА НА ПОДРУЧЈУ ГРАДА   

 

Чишћење јавних површина на подручју града и приградских насеља обухвата: ручно и машинско 

чишћење јавних површина , прање јавних површина, стругање корова и наслага уз ивичњаке, одвоз 

прикупљеног и кабастог отпада, усисавање листа, скупљање смећа и пражњење корпи. 

 

1.1. Чишћење улица, тротоара, паркинга, шеталишта, пјешачких стаза, платоа, мостова и 

друго: 

Под чишћењем подразумјева се метење, прикупљање отпадака са јавних површина, стругање 

корова и наслага уз ивичњаке, пражњење корпи утовар и одвоз прикупљеног отпада. Врши се као 

редовно и ванредно чишћење. 
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1.1. a) ручно чишћење једном седмично, (девет мјесеци): 
 

Р/Б  ФАЗА РАДА - ОПЕРАЦИЈА  ЈЕДИНИЦА 

МЈЕРЕ  

КОЛИЧИНА  ЦИЈЕНА по 

ј.мј.  

УКУПНО  

КМ 

1.  Улица Божидара Горажданина m² 6000 0,018 0,018 42,21 108,00 

2.  Улица Доситеја Обрадовића m² 600 0,018 10,80 

3.  Улица Алексе Шантића m² 900 0,018 16,20 

4. Улица Херцега Стефана m
2 

3000 0.018 54,00 

                 

УКУПНО 

 

2.345 

10 500 

0,0 

0,018 

 

189,00 

Мјесечни износ 

 
189 х 4   

756 

Годишњи износ 

 

756 х 9 6 804,00 

 

 

1.1.    УКУПНО 10 500        189.00 

Мјесечни износ 

 
 

820,00 756,00 

Годишњи износ 

 
756 х 9 

6 804,00 

 

 

 

Напомена 1. Када се само празне корпе и  одвози прикупљени отпад без других радова цијена износи 0,008 

по m² за предметну улицу. 

 

Напомена 2: просјек чишћења улица (оних које се чисте једном седмично 

 

 пројектован је на 28 дана мјесечно. Чишћење се не врши уколико су улице прекривене снијегом, усљед већих 

кишних падавина и слично). 

 

1.2. Ванредно чишћење града: 

Ванредно чишћење подразумјева појачане мјере чишћења  у одређене празнике, прославе, свечаности и 

слично као и у другим ванредним околностима.  

 

ЈЕДИНИЦА МЈЕРЕ КОЛИЧИНА  ЦИЈЕНА по ј.мј.  УКУПНО  

 m² 20.000 0,020 400,00 

 

 

 

1.3. Прање јавних површина и градских улица: 

Под прањем градских улица подразумјева се прање коловоза и тротоара. Прање улица врши се од 01. 

марта  до 30. септембра текуће године. Врши се као редовно и ванредно прање улица. 
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1.3.а) Прање јавних површина  1 x мјесечно  - четири мјесеца 

 

Р/Б  ФАЗА РАДА - ОПЕРАЦИЈА  ЈЕДИНИЦА 

МЈЕРЕ  

КОЛИЧИНА  ЦИЈЕНА по 

ј.мј.  

УКУПНО  

КМ 

1.  Улица Божидара Горажданина m² 6000 0,018 0,022 42,21 132,00 

2.  Улица Доситеја Обрадовића m² 600 0,022 13,20 

3.  Улица Алексе Шантића m² 900 0,022 19,80 

4. Улица Херцега Стефана m
2 

3000 0.022 66,00 

                 

УКУПНО 

 

2.345 

10 500 

0,0 

0,022 

 

231,00 

Мјесечни износ 

 
231 х1 

231,00 

Годишњи износ 

 

231 х4 924,00 

 

 

1.3.    УКУПНО 10 500        231,00 

Мјесечни износ 

 
 

820,00 231,00 

Годишњи износ 

 
231 х 4 

 

924,00 

 

 

 

1.3.б) Ванредно прање јавних површина  

 

Прање ће се вршити у улицама за које се да налог од стране инвеститора, а у износу укупном на годишњем 

нивоу од: 
 

ЈЕДИНИЦА МЈЕРЕ КОЛИЧИНА  ЦИЈЕНА по ј.мј.  УКУПНО  

 m² 10 500 0,022 231,00 

 

 

 

 

2.ОДРЖАВАЊЕ, УРЕЂИВАЊЕ И ОПРЕМАЊЕ ЈАВНИХ ЗЕЛЕНИХ И РЕКРЕАЦИОНИХ 

ПОВРШИНА 

 

Одржавање, уређивање и опремање јавних зелених и рекреативних површина подразумјева:  

- одржавање паркова, украсног грмља, живе ограде и цвијећа на јавним зеленим површинама и у 

жардињерама; 

- сијање, залијевање и кошење траве; 

- окресивање украсног грмља, поткресивање сувих грана и садња новог дрвећа (копање рупа и 

засађивање);  

- кошење и кресање самониклог растиња; 

- припрема земљишта, садња и залијевање сезонског цвијећа;  

- грабљење опалог лишћа, и другог биљног отпада и његово искоришћавање за хумусирање тла са 

одвозом вишка на депонију; 

- заштита биљака од болести и штеточина, 

- уништавање амброзије 

- набавка, поправка и постављање клупа и других урбаних мобилијара и друго. 
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2.1. Одржавање и уређивање – локације и радови:  

 

Подразумјева кошење травњака и паркова - ручно и машинско, орезивање живих ограда, грмља и другог 

растиња, садњу , окопавање, плијевљење и орезивање цвијећа, залијевање цвијећа и зелених површина и 

друге послове. 

 

Травњаци   
Обухвата сљедеће локације: дјечије игралиште  између Балон сале и зграда у улици Божидара 

Горажданина;дјечије игралиште у Устипрачи испред школе: зелене површине испред општине; 

Подразумјева кошење травњака и паркова - ручно и машинско, орезивање живих ограда, садњу , 

окопавање, плијевљење и орезивање цвијећа, залијевање цвијећа и зелених површина и  постављање 

парковских клупа. 

Остале  зелене површине:  

Обухвата локације: улице Божидара Горажданина; Меше Селимовића; Радомира Пандуревића; 

Жељезничка, Видовданска; Милоша Обилића; Сочанска; Зидинска; Слатинска; Оџачка; Расима 

Живојевића; Машићка; Херцега Стефана; Самоборска; Дринска; Прачанска. 

Уклањање корова и другог самониклог растиња са обалоутврдних зидова Соптничког 

потока,потока Сурдук; Зидинског потока,Слатинског потока,потока између стамбене зграде у 

Устипрачи и школе. 

 

Р/Б  ФАЗА РАДА - ОПЕРАЦИЈА   ЈЕДИНИЦА 

МЈЕРЕ  

КОЛИЧИНА  ЦИЈЕНА по 

ј.мј.  

УКУПНО КМ 

1.   Кошење траве на јавним 

површинама 

(мaшинским и ручним путем) 

 

m² 

 

12 500                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               

 

0,30 

 

3 750,00 х3пута 

годишње = 

11 250,00 

2. Орезивање зелених живих 

ограда са купљењем 

отпада и одвозом на градску 

депонију. 

 

m 
 

 

150 

 

2,70 

 

405,00 

3. Орезивање и заштита средње 

високог грмља са 

купљењем отпада и одвозом 

на градску 

депонију 

 

m 

 

250 

 

2,80 

 

700,00 

4. Припремање земљишта, 

засађивање сезонског 

цвијећа разних врста, 

окопавање, плијевљење, 

заштита и уклањање по 

завршетку сезоне 

 

m² 

 

370 

 

1,6 

 

592,00 

 

5. Орезивање, заштита, 

окопавање, плијевљење, 

уземљивање и прихрана 

ружичњака 

 

m² 

 

370 

 

1 

 

370,00 

6. Орезивањеи заштита стабала 

свих врста 

листопада и четинара са  

купљењем отпада и 

одвозом на градску депонију 

 

ком 

 

60 

 

9,00 

 

540,00. 

7. Садња стабала ком  12  

8. Сјеча стабала  ком  35,00  

9. Заливање  паушал  350  



10. Чишћење обалоутврдних 

зидова 

м 540 3,00 1 620,00 

    

 

15 77,00 

 
 
 
2.2. Одржавање гробља – (Ручно кошење, прикупљање и одвоз отпада – пет пута годишње) 

Подразумјева  кошење травњака , прикупљање отпада  и утовар и одвоз траве и отпада. 

 

Р/Б  ФАЗА РАДА - ОПЕРАЦИЈА   ЈЕДИНИЦА 

МЈЕРЕ  

КОЛИЧИНА  ЦИЈЕНА по 

ј.мј.  

УКУПНО КМ 

1.    Гробље ,,Доња Сопотница“ паушал 4 962,00 3.848,00 

 

 

 

3.ОДРЖАВАЊЕ ЈАВНИХ САОБРАЋАЈНИХ ПОВРШИНА 

 

 

3.1. Одржавање поправка и уградња вертикалне сигнализације  

 

Под одржавањем  вертикалне сигнализације подразумјева се постављање нових, поправку, пеглање, 

исправљање, заваривање и фиксирање оштећених саобраћајних знакова (довођење у првобитно стање) и 

замјена саобраћајних знакова у складу са позитивним законским прописима. 

 

Р/Б  ФАЗА РАДА - ОПЕРАЦИЈА   ЈЕДИНИЦА 

МЈЕРЕ  

КОЛИЧИНА  ЦИЈЕНА по 

ј.мј.  

УКУПНО КМ 

1.    Набавка саобраћајних знакова ком 180  250,00  

2. Скидање, поправљање и 

постављање саобраћајних 

знакова 

ком  

6 

 

128,00 

 

        768,00 

    

 

768,00 

 

 

3.2. Зимско одржавање градских улица и тргова  

 

Чишћење тротоара, улица  и других јавних површина у зимским условима подразумјева уклањање снијега и 

леда са дијела тротоара, улица, прилаза јавним установама и других јавних површина, посипање сољу и 

абразивним материјалом и одвоз снијега и леда на одређену депонију према плану. Чишћење  снијега и леда 

подразумјева ангажовање механизације на чишћењу и уклањању снијега и леда. 

 

Р/Б  ФАЗА РАДА - ОПЕРАЦИЈА   ЈЕДИНИЦА 

МЈЕРЕ  

КОЛИЧИНА  ЦИЈЕНА по 

ј.мј.  

УКУПНО  

1.    Градске улице и тротоари од 

табле до табле (улазак 

излазак из града) 

Норма час 180 70     70,00 4 900,00 

2. Индустријска со тона 2 300 600,00 

3. Абразивно средство-камени 

агрегат 

тона  45  

    

 

5 500,00 

 
3.3. Одржавање локалних и некатегорисаних путних праваца:  
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Подразумијева ручно чишћење одводних канала поред пута, ручно насипање пута тампонским 

материјалом, раскресивање шибља поред пута, крпљење ударних рупа посипним материјалом, 

каналисање оборинских вода, чишћење ригола и друге радове на одржавању локалних и некатегорисаних 

путних праваца. 

 

ЈЕДИНИЦА 

МЈЕРЕ 
КОЛИЧИНА 

ЦИЈЕНА ПО 

ЈЕДИНИЦИ МЈЕРЕ 

УКУПНО КМ 

БЕЗ ПДВ-а СА ПДВ-ом 

Норма час 304 ,00 7,00 2 128,00  

Укупно: 8 мјесеци X 2 128 17 024,00 

 

 

 

4. ОДВОЂЕЊЕ АТМОСФЕРСКИХ ПАДАВИНА  И ДРУГИХ ВОДА СА ЈАВНИХ 

ПОВРШИНА  

 

Појам кишне канализације подразумијева систем који омогућава одвођење атмосферских и других 

површинских вода са јавних површина. Под одржавањем система кишне канализације подразумијева се 

чишћење сливника, сливних решетки и цијеви кишне канализације, прочепљавање запушених цијеви кишне 

канализације као и замјена уништених и несталих решетки на сливницима.  

Радови на одржавању система ће се вршити на тај начин што ће се два пута годишње (април и октобар) 

вршити генарално чишћење таложника, а током читаве године редовно одржавање система. 

 

 

Р/Б  ФАЗА РАДА - ОПЕРАЦИЈА   ЈЕДИНИЦА 

МЈЕРЕ  

КОЛИЧИНА  ЦИЈЕНА по 

ј.мј.  

УКУПНО КМ 

1.    Сливници ком 180 11,00 26,00 286,00 

2.  Сливне решетке m1 19,00 20,00 19, 380,00 

      666,00 

 

6 

 

 

5. ЈАВНА РАСВЈЕТА У НАСЕЉЕНИМ МЈЕСТИМА   

 

Р/Б  ПОЗИЦИЈА РАДОВА  ЈЕДИНИЦА 

МЈЕРЕ  

КОЛИЧИНА  ЦИЈЕНА по 

ј.мј.  

УКУПНО /КМ 

1.    Обилазак мреже, лоцирање, и 

утврђивање кварова, 

поправка свјетиљки и 

отклањање утврђених 

недостатака 

 

 

норма час 

 

 

80 

 

 

60 

 

 

4 800,00 

2  Замјена лед сијалица 

50W 

30W 

 

ком 

ком 

 

4 

5 

  

3   Замјена живиних сијалица 

 VTF 250 

VTF 125 

 

ком 

ком 

 

11 

17 

  



4 

 

 

Замјенa натријумових сијалица 

Na150W 

Na 100W 

Na 70W 

 

 

ком 

ком 

ком 

 

 

31 

9 

12 

  

5 Поправка расвјетног тијела (свјетиљке) 

 

5.1.   Скидање свјетиљке ком 13   

5.2.   Поправка у радионици ком 13   

3.3. Монтажа послије поправке ком 13   

6. Интервенције у разводном ормару јавне расвјете 

 

6.1. Замјена релеја (фото ћелије)  ком 5   

6.2. Замјена прекидача (склопке) ком 2   

6.3.   Замјена осигурача 35А ком 3   

6.4. Замјена постоља осигурача ком    

6.5. Замјена пригушнице ком 5   

6.6. Замјена упаљача ком 15   

6.7. Замјена аутоматских осигурача  

ком 

 

4 

  

6.8 Набавка ЛЕД  39 W ком 1 350,00 350,00 

6.9. Конзола  за ношење -лира ком 1 24,00 24,00 

                                                                                                                           5 174,00 

Наведени материјал за Јавну расвјету је у већини  набављен од стране општине у 2018.години по 

рачуну број: 187/18.те није из тог разлога уписана цијена за исти сем материјала који је набављен 

по рачуну број 161/19. 

 

6.ДЈЕЛАТНОСТ ЗООХИГИЈЕНЕ 

 

 

Под уклањањем угинулих животиња са јавних површина и њиховим санитарним збрињавањем 

подразумијевамо активности око прикупљања, одвоза и прописног санитарног укопавања угинулих паса 

луталица и осталих животиња на градску депонију у складу са важећим прописима. 

 
 

Р/Б  ФАЗА РАДА - ОПЕРАЦИЈА   ЈЕДИНИЦА 

МЈЕРЕ  

КОЛИЧИНА  ЦИЈЕНА по 

ј.мј.  

УКУПНО КМ 

1.    Уклањање и закопавање 

угинулих животиња – крупне 

животиње 

ком 2 50 80 160,00 

2. Уклањање и закопавање 

угинулих животиња – пси и 

мачке 

ком 12 20 240,00 

    

 

400,00 

 

 

 

3. ОСТАЛИ РАДОВИ У ФУНКЦИЈИ ЗАЈЕДНИЧКЕ КОМУНАЛНЕ ПОТРОШЊЕ:  

 

 

Р/Б  ФАЗА РАДА - ОПЕРАЦИЈА   ЈЕДИНИЦА 

МЈЕРЕ  

КОЛИЧИНА  ЦИЈЕНА по 

ј.мј.  

УКУПНО КМ 

1.     Новогодишње кићење града паушал 1 500,00 500,00 



и скидање украса 

2.  Постављање заставица за 

празнике 

паушал 2 150,00 300,00  

3.  Поправка клупа  комад 10 30,00 300,00 

 1.100,00 

 

За поправку урбаног мобилијара, дјечијих 

справа на игралиштима, стаза, плочника, 

споменика, и сличне непланиране радове 

издваја  Радови се покрећу путем 

нарубенице.  

 Укупно за ову ставку се планира 3 

500,00КМ. 

 

 

8. РЕКАПИТУЛАЦИЈА: 

 

1. ЧИШЋЕЊЕ ЈАВНИХ ПОВРШИНА НА 

ПОДРУЧЈУ ГРАДА :  

1.1. Чишћење улица, тргова,  скверова, 

паркинга, шеталишта, пјешачких стаза, 

 Платоа:  .................................6 804.00КМ 

1..2. Ванредно чишћење града    400,00КМ 

1.3.Прање улица 

1.3.а) Прање градских улица:    924,00КМ 

1.3.б)Ванредно прање улица и јавних 

површина.............................       231,00КМ  

 

 2.ОДРЖАВАЊЕ, УРЕЂИВАЊЕ И 

ОПРЕМАЊЕ ЈАВНИХ ЗЕЛЕНИХ И 

РЕКРЕАЦИОНИХ ПОВРШИНА 

2. 1.Одржавање и уређивање – локација и 

радови:    ............................  15 477,00КМ 

2.2. Одржавање гробаља:..    3 848,00КМ 

 

3. ОДРЖАВАЊЕ ЈАВНИХ 

САОБРАЋАЈНИХ ПОВРШИНА 

3.1. Одржавање поправка и уградња 

вертикалне сигнализације 

.............................768,00 КМ 

3.2. Зимско одржавање градских улица и 

тргова......................................5 500,00 КМ 

3.3. Одржавање локалних и 

некатегорисаних путних праваца 

...............................................17 024,00 КМ 

 

4. ОДВОЂЕЊЕ АТМОСФЕРСКИХ 

ПАДАВИНА  И ДРУГИХ ВОДА СА 

ЈАВНИХ ПОВРШИНА: ..... 666,00 КМ 

 

5. ЈАВНА РАСВЈЕТА У НАСЕЉЕНИМ 

МЈЕСТИМА:  

Одржавање   .....................  5  174,00 КМ 

 

6. ДЈЕЛАТНОСТ ЗООХИГИЈЕНЕ: 400,00 

KM 

 

7. ОСТАЛИ РАДОВИ У ФУНКЦИЈИ 

ЗАЈЕДНИЧКЕ КОМУНАЛНЕ 

ПОТРОШЊЕ  .............1 100,00 КМ 

 

                                                                                     

УКУПНО:  без ПДВ-а:        58 316,00КМ 

                                                                                                                

ПДВ 17% :   9 913,72КМ 

                                                                                                           

са ПДВ-ом:     68 229,72КМ 

 

3. ЗАВРШНЕ ОДРЕДБЕ 

 

Општина Ново Горажде за пружање 

услуга Заједничке комуналне потрошње 

ангажовала је ЈКП Ново Горажде за све 

послове које је могло извести наведено 

предузеће. 

За послове које није могло извести ЈКП. 

„Ново Горажде“ ангажовано је предузеће 

„Комуналац“а.д Вишеград које је 

одржавало расвјету  и „Окац“ д.о.о . које је 

одржавао лоалне путеве. 

Надзор над спровођењем овог програма ће 

вршити комунална полиција и друга 

надлежна инспекција , стручно-технички 

надзор, те друга лица.  

Извршење  послова из овог програма  

пратиће Одсјек за просторно уређење и 

стамбено-комуналне послове Општинске 

управе Општине Ново Горажде 

Овај програм објавиће се у Службеном 

гласнику Општине Ново Горажде 

 

Број: 01/1-052-9-6/19 

Ново Горажде, 11.12.2019. године  

         ПРЕДСЈЕДНИК       

      Ибрахим Дрљевић ,  с.р 
 

Начелник  

 

На основу члана 64. став 1. тачка б), члана 

70. ставови 1., 3. и 6. Закона о јавним 

набавкама („Службени гласник БиХ“, број: 

39/14), члана 8. став 2. под d)   Правилника 

о успостављању и раду Комисије за набавке 



( „Службени гласник БиХ“, број: 103/14), 

члана V. алинеја 4), члана XIX.  

Правилника о успостављању и раду 

Комисије за јавне набавке општине Ново 

Горажде ( „Службени гласник општине 

Ново Горажде“, број: 16/15), члана XVI. 

Правилника о јавним набавкама општине 

Ново Горажде 

(„Службени гласник општине Ново 

Горажде“, број: 16/15), а на Препоруку 

Комисије за јавну набавку, број: 02/1-404-

26-2-4/19 од 04.12.2019. године, Начелник 

општине Ново Горажде  д о н о с и 

 

О Д Л У К У 

О избору најповољнијег понуђача 

 

Члан 1.  

Прихвата се Препорука Комисије за јавну 

набавку, број: 02/1-404-26-2-4/19 од 

04.12.2019. године и уговор за јавну 

набавку – радови  „Набавка и извођење 

радова на санацији локалне депоније за 

одлагање смећа у Новом Горажду – I фаза“ 

се додјељује понуђачу „ТЕХНИП“ д.о.о. 

Ново Горажде, ул. Божидара Горажданина 

бр. 15, 73110 Ново Горажде, понуда бр: 

11/19. достављена дана 27.11.2019. године 

за понуђену цијену  у износу од  14.861,60 

КМ без ПДВ-а, односно 17.388,07 КМ са 

урачунатим ПДВ-ом, као најповољнијем 

понуђачу. 

 

Члан 2. 

Приједлог уговора о набавци доставит ће се 

на потпис изабраном понуђачу након истека 

рока од 10 дана, рачунајући од дана када је 

понуђач обавијештен о избору 

најповољније понуде. 

 

Члан 3. 

Ова Одлука ће се објавити на интернет 

страници општине Ново Горажде  

(www. novogorazde.rs.ba) истовремено с 

упућивањем понуђачу који је учествовао                              

у поступку јавне набавке, у складу са 

чланом 70. став 6. Закона о јавним 

набавкама. 

 

Члан 4. 

За извршење ове Одлуке задужује се 

Комисија за јавну набавку за одабир 

најповољнијег понуђача у поступку 

Конкурентског захтјева за достављање 

понуда за јавну набавку – радови  „Набавка 

и извођење радова на санацији локалне 

депоније за одлагање смећа у Новом 

Горажду – I фаза“. 

 

Члан 5. 

Ова Одлука ступа на снагу даном 

доношења и доставља се заједно са 

Записником о прегледу и оцјени понуда 

понуђачу који је учествовао у поступку 

јавне набавке, у складу са чланом 71. став 

(2) Закона о јавним набавкама. 

 

Број: 02/1-404-26-3/19 

Ново Горажде, 05.12.2019. године  

           НАЧЕЛНИК        

      Мила Петковић  ,  с.р 
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6. Закључак о усвајању нацрта плана буџета општине Ново Гораждеза 2020. Г. Стр.8-9 

7. Програм о измјенама Програма коришћења средстава уплаћених по основу концесионе 

накнаде за коришћење електроенергетских објеката стр. 9-10 

8. Програм обављања комуналних дјелатности из области заједничке комуналне 

потрошње за 2019. Годину стр. 10-18 

 

Начелник  

1. Одлука о избору најповољнијег понуђача стр. 18-19 

 

 

 

 

 

 

 

            

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 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


