
СЛУЖБЕНИ ГЛАСНИК 

ОПШТИНЕ НОВО ГОРАЖДЕ 

 

Година XIV – број 3 Сриједа, 06.03.2019. године 

 

Скупштина   

 
На основу члана 32. став (8) Закона о 

концесијама („Службени гласник 

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

Скупштина општине Ново Горажде д о н о 

с и : 

 

П  Р  О  Г  Р  А  М 

коришћења средстава уплаћених по 

основу концесионе накнаде за 

коришћење електроенергетских објеката 

 

 

Члан 1. 

Планирана средства Буџета општине Ново 

Горажде која би требала бити уплаћена по 

основу концесионе накнаде за коришћење 

електроенергетских објеката  у 2019. 

години износе 730.000,00 КМ, а састоје се 

од: 

 

1. Очекивани износ накнаде од стране 

ХЕ „Вишеград“ у периоду од 01.01- 

31.12.2019 год. ...................... 670.000,00 КМ 

2.   Очекивани износ накнаде од стране 

МХЕ „Прача“ за период  

01.01-31.12.2019. .................... 60.000,00 КМ 

 

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 користи се за:  

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 634.000 КМ, 

и 

            2.  изградњу нових привредних 

капацитета или проширење постојећих, 

укључујући и стимулативно кредитирање, 

гдје је по овом основу у 2019. години 

планирано 96.000 КМ. 

 

Члан 3. 

(1) Средства из Члана 2. тачке 1. овог 

Програма намијењена су за финансирање: 

1. Учешће општине у изградњи 

Омладинско-културног центра/5112/ ........ 

60.000 КМ 

2. Израда просторног плана општине/5117/ 

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

3. Модернизација јавне расвјете/5112/ 

........................................................30.000 КМ 

4. Санација локалне санитарне 

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

5. Проширење градског гробља/5112/ 

........................................................45.000 КМ 

6. Завршни радови на објекту спортске 

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

7. Изградња канализационе мреже у 

насељима Сопотница и  Сурдук/5111,5112/ 

........................................................51.200 КМ 

8. Изградња пјешачке стазе у насељу 

Машићи/5111,5112/ .....................30.000 КМ 

9. Израда елабората санитарне заштите 

изворишта питке воде Канлићи и  

Гојчевићи/511/............................20.000 КМ 

10. Отплата кредита код Нове 

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

11. Отплата кредита Свјетске банке за 

обнову и развој/6213,413341/.......12.000 КМ 

12. Остали капитални грантови 

непрофитним субјектима-музеј  

Горажданске штампарије, археолошка 

истраживања, сабор/4152/..........30.000 КМ 

13. Здравствена заштита-Дом здравља 

/415216/ .....................................20.000 КМ 

14. Одржавање путева и зимска 

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

15. Јавна расвјета /412814/ 

.......................................................22.500 КМ 

16. Изградња фискултурне сале у 

Подручном оделењу ОШ „Вук Караџић“  

 

(2) Средства из Члана 2. тачке 2. овог 

Програма намијењена су за финансирање: 

1. Отплата кредита НЛБ Банке за куповину 

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

2. Субвенције/4129/ ............... .10.000 КМ     
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(3) Бројчане ознаке у заградама из става (1) 

и (2) овог члана представљају конта на 

којима је предвиђен утрошак средстава за 

ове намјене у Буџету за 2019. годину. 

 

Члан 4. 

Уколико се током године обезбиједе 

додатна екстерна средства у Буџету 

општине  за финансирање неких набројаних 

ставки, иста ће се користити  за 

финансирање других ставки у Буџету, о 

чему ће Скупштина бити обавијештена и за 

шта ће иста донијети одговарајућу Одлуку. 

 

Члан 5. 

Овај Програм ступа на снагу осмог дана од 

дана његовог објављивања у „Службеном 

гласнику општине Ново Горажде.“ 

 

Број: 01/1-052-3-2/19 

Ново Горажде, 04.03.2019. године  

         ПРЕДСЈЕДНИК       

      Ибрахим Дрљевић ,  с.р 

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

Закона о локалној самоуправи („Службени 

гласник Републике Српске“, број: 97/16), 

Скупштина општине Ново Горажде  на 

петнаестој редовној сједници одржаној дана 

04.03.2019. године  д о н о с и  

 

 

 

О Д Л У К У 

о приступању продаји путничког 

моторног возила 

 

 

Члан 1. 

Приступа се продаји путничког моторног 

возила – аутобуса марке „Iveco“, тип 35 С 

13, број мотора 814043S , број шасије 

ZCFC3591005345198, нерегистровано, 

година производње 2001., боја бијела. 

 

 

Члан 2. 

Овлашћује се начелник општине Ново 

Горажде да, на основу ове Одлуке, донесе 

одлуку о начину и условима продаје 

путничког моторног возила из члана 1. ове 

Одлуке. 

 

 

Члан 3. 

Ова Одлука ступа на снагу осмог дана од 

дана њеног објављивања у „Службеном 

гласнику општине Ново Горажде“. 

 

Број: 01/1-052-3-3/19 

Ново Горажде, 04.03.2019. 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 ) Скупштина општине Ново 

Горажде на петнаестој редовној  сједници 

одржаној  04.03.2019. године, д о н о с и 

 

 

О Д Л У К У 

о измјени Одлуке о стипендирању 

студената у општини Ново Горажде 

 

 

Члан 1. 

У члану 8. став 1. Одлуке о стипендирању 

студената у општини Ново Горажде 

(„Службени гласник општине Ново 

Горажде“, број: 15/18), алинеја 1. мијења се 

и гласи: 

 

„ – да студент има засновано пребивалиште 

на подручју општине Ново Горажде у 

тренутку објављивања јавног конкурса за 

додјелу стипендија на којем учествује.“ 

 

Члан 2. 

У ставу 3. члана 6. Одлуке о стипендирању 

студената у општини Ново Горажде 

(„Службени гласник општине Ново 

Горажде“, број: 15/18), ријечи „15 дана“ 

мијењају се ријечима „90 дана“. 

 

Члан 3. 

Ова Одлука ступа на снагу осмог дана од 

дана њеног објављивања у „Службеном 

гласнику општине Ново Горажде.“ 

 

Број: 01/1-052-3-4/19 

Ново Горажде, 04.03.2019. године  

         ПРЕДСЈЕДНИК       

      Ибрахим Дрљевић ,  с.р 
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На основу члана 16. став (6) Закона о 

систему јавних служби („Службени гласник 

Републике Српске“, број: 68/07, 109/12 и 

44/16) и члана 39. и 82. Закона о локалној 

самоуправи („Службени гласник Републике 

Српске“, број: 97/16), Скупштина општине 

Ново Горажде на петнаестој сједници 

одржаној дана 04.03.2019. године  д о н о с 

и  

 

Р Ј Е Ш Е Њ Е 

о разрјешењу дужности члана и 

предсједника управних одбора јавних 

установа чији је оснивач општина Ново 

Горажде 

 

1. Момир Керановић се разрјешује 

дужности члана и предсједника Управног 

одбора Јавне здравствене установе „Дом 

здравља Ново Горажде“ Ново Горажде, 

Јавне установе Центар за социјални рад 

Ново Горажде и општинске туристичке 

организације Ново Горажде, на сопствени 

захтјев. 

2. Ово Рјешење ступа на снагу даном 

доношења, а биће објављено у „Службеном 

гласнику општине Ново Горажде“. 

 

Образложење 

Момир Керановић је дана 31.01.2019. 

године поднио оставку на дужнпст члана и 

предсједника управног одбора Јавне 

здравствене установе „Дом здравља Ново 

Горажде“ Ново Горажде, Јавне установе 

Центар за социјални рад Ново Горажде и 

општинске туристичке организације Ново 

Горажде. 

 

Како не постоје формално-правне сметње 

да се изврши његово разрјешење са ових 

дужности, то је Скупштина општине Ново 

Горажде приступила разрјешењу. 

 

Чланом  16. став (6) Закона о систему 

јавних служби прописано је: „Управни 

одбор установе чији је оснивач или 

суоснивач јединица локалне самоуправе 

именује и разрјешава скупштина општине, 

односно скупштина града, на приједлог 

начелника општине, односно 

градоначелника након спроведеног 

поступка јавне конкуренције.“ 

Чланом 39. Закона о локалној самоуправи 

прописано је да је Скупштина општине 

орган одлучивања и креирања политике 

јединице локалне самоуправе, док је чланом 

82. истог Закона предвиђено овлашћење 

Скупштине општине за доношење 

појединачног правног акта у форми 

рјешења. 

  

Узевши у обзир све наведене чињенице, те 

примјенивши на њих релевантне законске 

прописе, одлучено је као у диспозитиву 

Рјешења. 

 

Поука о правном лијеку: Против овог 

Рјешења није дозвољено уложити жалбу, 

али се против истог може покренути 

управни спор подношењем тужбе 

Окружном суду у Источном Сарајеву, у 

року од 30 дана од дана његовог пријема. 

 

Број: 01/1-052-3-5/19 

Ново Горажде, 04.03.2019. године  

         ПРЕДСЈЕДНИК       

      Ибрахим Дрљевић ,  с.р 

 

На основу члана 39. став 2. тачка 21) Закона 

о локалној самоуправи („Службени гласник 

Републике Српске“, број: 97/16), а у вези са 

чланом 4. став 2. Закона о министарским, 

владиним и другим именовањима 

Републике Српске („Службени гласник 

Републике Српске“, број: 41/03), након 

разматрања приједлога Комисије за избор и 

именовање, Скупштина општине Ново 

Горажде на петнаестој редовној  сједници 

одржаној дана 04.03.2019. године  д о н о с 

и : 

 

Р Ј Е Ш Е Њ Е 

о именовању вршиоца дужности члана 

Управног одбора ЈЗУ „Дом здравља Ново 

Горажде“ Ново Горажде и вршиоца 

дужности члана и предсједника 

Управног одбора ЈУ Центар за социјални 

рад Ново Горажде и Општинске 

туристичке организације Ново Горажде 

 

1. Лаковић Мирјана именује се за 

вршиоца дужности члана 

Управног одбора ЈЗУ „Дом 

здравља Ново Горажде“ Ново 

Горажде, те вршиоца дужности 

члана и предсједника Управног 
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одбора ЈУ центар за социјални рад Ново 

Горажде и Општинске туристичке 

организације Ново Горажде. 

2. Управни одбор ЈЗУ „Дом здравља 

Ново Горажде“ Ново Горажде ће између  

 

 

 

својих чланова изабрати предсједника 

Управног одбора. 

3. Права и дужности чланова Управног 

одбора ЈЗУ „Дом здравља Ново Горажде“ 

Ново Горажде, ЈУ центар за социјални рад 

Ново Горажде и Општинске туристичке 

организације Ново Горажде прописани су 

законом и статутом установа. 

4. Ово Рјешење ступа на снагу даном 

доношења и биће објављено у „Службеном 

гласнику општине Ново Горажде“.  

Образложење 

Дана 31.01.2019. године, Момир Керановић 

је поднио оставку на дужност члана и 

предсједника управног одбора Јавне 

здравствене установе „Дом здравља Ново 

Горажде“ Ново Горажде, Јавне установе 

Центар за социјални рад Ново Горажде и 

општинске туристичке организације Ново 

Горажде. 

Након што је Скупштина општине 

извршила његово разрјешење, а да би 

управни одбори наведених установа могли 

законито функционисати, потребно је 

приступити именовању вршиоца дужности 

члана и предсједника управног одбора 

Јавне здравствене установе „Дом здравља 

Ново Горажде“ Ново Горажде, Јавне 

установе Центар за социјални рад Ново 

Горажде и општинске туристичке 

организације Ново Горажде. 

Комисија за избор именовање је утврдила 

приједлог за именовање носиоца ових 

позиција, ________. 

Чланом 39. став 2. тачка 21) Закона о 

локалној самоуправи прописана је 

надлежност Скупштине општине за 

именовање, док је чланом 4. став 2. Закона 

о министарским, владиним и другим 

именовањима Републике Српске прописана 

могућност именовања на краћи временски 

период, не дуже од 60 дана. 

Узевши у обзир наведено чињенично стање 

и примјенивши на такво чињенично стање 

релевантне законске одредбе, одлучено је 

као у диспозитиву. 

Поука о правном лијеку: Против овог 

Рјешења није дозвољено уложити жалбу, 

али се против истог може покренути 

управни спор подношењем тужбе 

Окружном суду у Источном Сарајеву, у 

року од 30 дана од дана његовог пријема. 

 

Број: 01/1-052-3-6/19 

Ново Горажде, 04.03.2019. године  

         ПРЕДСЈЕДНИК       

      Ибрахим Дрљевић ,  с.р 

 

На основу члана 39. Закона о локалној 

самоуправи („Службени гласник Републике 

Српске“, број: 97/16), а у вези са чланом 8. 

Закона о министарским, владиним и другим 

именовањима Републике Српске 

(„Службени гласник Републике Српске“, 

број: 41/03) Скупштина општине Ново 

Горажде на петнаестој сједници одржаној 

дана 04.03.2019 године д о н о с и : 

 

О Д Л У К У 

о расписивању јавног конкурса за избор 

и именовање једног члана управних 

одбора јавних установа чији је оснивач 

општина Ново Горажде 

 

Члан 1. 

На основу ове Одлуке, расписаће се јавни 

конкурс за избор и именовање једног члана 

управних одбора ЈЗУ „Дом здравља“ Ново 

Горажде, ЈУ Центар за социјални рад Ново 

Горажде и Општинске туристичке 

организације Ново Горажде. 

 

Члан 2. 

Услови за именовање чланова управних 

одбора јавних установа чији је оснивач 

општина Ново Горажде прописани су 

законом и статутима јавних установа. 

 

Члан 3. 

За спровођење јавног конкурса из члана 1. 

ове Одлуке именује се комисија, у саставу: 

Горан Петровић, службеник Општинске 

управе општине Ново Горажде – 

предсједник, 

Томислав Чарапић, службеник Општинске 

управе општине Ново Горажде – члан, 

Сузана Мирковић, службеник Општинске 

управе општине Ново Горажде – члан, 
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Зоран Беговић, одборник у Скупштини 

општине Ново Горажде – члан, 

Ибрахим Дрљевић, одборник у Скупштини 

општине Ново Горажде – члан. 

 

Члан 4. 

Задатак комисије из члана 3. ове Одлуке је 

да прегледа све благовремено поднешене 

конкурсне пријаве, обави улазни интервју 

са свим кандидатима који испуњавају 

опште и посебне услове Јавног конкурса, те 

да сачини ранг листе успјешности 

кандидата на Јавном конкурсу са 

приједлогом за коначно именовање и 

достави их Комисији за избор и именовање 

Скупштине општине Ново Горажде. 

Члан 5. 

(1) Јавни конкурс из члана 1. ове Одлуке 

објавиће се у „Службеном гласнику 

Републике Српске“ и дневном листу „Глас 

Српске“. 

(2) Рок за подношење пријава на Јавни 

конкурс из члана 1. ове Одлуке је 15 дана 

од дана последњег објављивања јавног 

конкурса у једном од штампаних гласила из 

претходног става. 

 

Члан 6. 

За извршење одредби из члана 5.став (1) 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: 01/1-052-3-7/19 

Ново Горажде, 04.03.2019. године  

         ПРЕДСЈЕДНИК       

      Ибрахим Дрљевић ,  с.р 

 

На основу члана 5. став 1. тачка ђ) Закона о 

јавним предузећима („Службени гласник 

Републике Српске“, број: 75/04), а након 

разматрања неопозиве оставке Риста 

Јагодића на дужност члана Надзорног 

одбора ЈКП „Ново Горажде“ Ново Горажде, 

Скупштина општине Ново Горажде у 

функцији Скупштине ЈКП „Ново Горажде“ 

Ново Горажде, на петнаестој сједници 

одржаној дана 04.03.2019. године  д о н о с 

и : 

 

Р Ј Е Ш Е Њ Е 

о разрјешењу вршења дужности и 

именовању вршиоца дужности члана 

Надзорног одбора ЈКП „Ново Горажде“ 

Ново Горажде 

 

1. Ристо Јагодић се разрјешује вршења 

дужности члана Надзорног одбора ЈКП 

„Ново Горажде“ Ново Горажде, на 

сопствени захтјев, а због његовог 

именовања на дужност директора ЈКП 

„Ново Горажде“ Ново Горажде. 

2. Предраг Јањић се именује за 

вршиоца дужности члана Надзорног одбора 

ЈКП „Ново Горажде“ Ново Горажде, на 

мандатни период до окончања конкурсне 

процедуре која ће бити спроведена за 

именовање члана члана Надзорног одбора 

ЈКП „Ново Горажде“ Ново Горажде. 

3. Ово Рјешење ступа на снагу даном 

доношења и објавиће се у „Службеном 

гласнику општине Ново Горажде.“ 

 

Образложење 

Дана 20.02.2019. године, вршилац дужности 

члана Надзорног одбора ЈКП „Ново 

Горажде“ Ново Горажде Ристо Јагодић 

поднио је неопозиву оставку на дужност ВД 

члана Надзорног одбора ЈКП „Ново 

Горажде“ Ново Горажде. Разматрајући 

поднешену оставку, Скупштина је 

констатовала да не постоје сметње за 

његово разрјешење, те је приступила истој 

процедури. 

Након разматрања приједлога Комисије за 

избор и именовање Скупштине општине 

Ново Горажде, Скупштина је приступила 

именовању Предрага Јањића за вршиоца 

дужности члана Надзорног одбора 

предузећа. 

Чланом 5. став 1. тачка ђ) Закона о јавним 

предузећима прописано је да скупштина 

предузећа именује и разрјешава надзорни 

одбор предузећа, а сагласно одредбама 

Статута ЈКП „Ново Горажде“ Ново Горажде 

функцију скупштине овог предузећа врши 

Скупштина општине Ново Горажде. 

 

Имајући у виду напријед изложено, 

одлучено је као у диспозитиву. 

 

Поука о правном лијеку: Против овог 

Рјешења није дозвољено уложити жалбу, 

али се против истог може покренути  
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управни спор подношењем тужбе 

Окружном суду у Источном Сарајеву у 

року од 30 дана од дана пријема Рјешења. 

 

Број: 01/1-052-3-8/19 

Ново Горажде, 04.03.2019. године  

         ПРЕДСЈЕДНИК       

      Ибрахим Дрљевић ,  с.р 

 

Начелник  

 

На основу члана 59. став 3. Закона о 

локалној самоуправи РС („Службени 

гласник РС,“ бр: 97/16), члана 70. Закона о 

јавним набавкама („Службени гласник 

БиХ“, број: 39/14) и 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, број: 02-180/19. од 

04.03.2019.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 К.П. 

„КОМУНАЛАЦ“ АД Вишеград, у поступку 

јавне набавке путем Директног споразума 

за доставу понуде -  услуга на одржавању 

јавне расвјете у Новом Горажду, у износу 

од око 3.408,00 КМ без урачунатог ПДВ-а, 

или од око 3.987,36 КМ са урачунатим 

ПДВ-ом. 

 

II. 

На основу ове Одлуке, начелник општине 

Ново Горажде ће као уговорни орган, 

закључити Уговор о директном споразуму 

са понуђачем из члана 1. ове Одлуке.   

 

III. 

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: 02/1-404-7/19 од 25.02.2019. 

године за јавну набавку услуга: „Радови на 

одржавању јавне расвјете у Новом 

Горажду“.    

 

Јавна набавка је проведена путем поступка 

мале вриједности: Директни споразум. 

Процијењена вриједност јавне набавке без 

ПДВ-а износи 3.419,00 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 набавку 

услуга одржавања јавне расвјете у Новом 

Горажду   упућен је писмени захтјев за 

достављање приједлога понуде понуђачу 

К.П. „КОМУНАЛАЦ“ АД Вишеград. 

Писменом Захтјеву за достављање понуде 

за набавку услуга одржавања јавне расвјете 

у Новом Горажду одазвао се понуђач К.П. 

„КОМУНАЛАЦ“ АД Вишеград. 

Других понуда није било. 

 

Понуђач К.П. „КОМУНАЛАЦ“ АД 

Вишеград је доставио тражену понуду за 

набавку услуга одржавања јавне расвјете у 

Новом Горажду , у износу од око 3.987,36 

КМ са ПДВ-ом, те се иста у цјелости 

прихвата. 

 

Поука о правном лијеку: 

 

Против ове Одлуке може се изјавити жалба, 

најкасније у року од 5(пет) дана од дана 

пријема исте. 

 

Број: 02/1-404-7-2/19 

Ново Горажде, 05.03.2019. 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  
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Горажде“, број:16/15), члана 72. став 3. 

Закона о локалној самоуправи („Службени 

гласник РС“, број:101/04; 42/05; 118/05 и 

98/13) и члана VIII. Одлуке о покретању 

поступка јавне набавке роба у поступку 

Конкурентског захтјева за достављање 

понуда број: 02/1-404-6/18 од дана 

22.02.2019. 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 -  Конкурентски захтјев за 

доставу понуда за набавку горива за 

службена возила Општинске управе 

општине Ново Горажде 

 

I 

Именује се Комисија за јавну набавку, у 

поступку јавне набавке роба – 

Конкурентски захтјев за доставу понуда за 

набавку горива за службена возила 

Општинске управе општине Ново Горажде, 

у саставу: 

 

1. Горан Петровић, предсједник, 

- Душанка Дракула, замјеник 

предсједника, 

2. Драгица Стојковић, члан, 

- Владимир Митровић, замјеник 

члана 

3. Верко Марковић, члан 

- Миланка Симић, замјеник члана. 

II 

За секретара Комисије из тачке I овог 

Рјешења, без права гласа, именује се Кадира 

Шогољ. 

(1) Дужности секретара Комисије су 

благовремено упознавање чланова 

Комисије са законским и подзаконским 

прописима који регулишу област јавних 

набавки и пружање стручне помоћи по 

питању примјене истих, те израда и правно-

техничка обрада аката које Комисија 

доноси у свом раду. 

(2) 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 отвореном поступку јавне набавке 

радова – Конкурентски захтјев за доставу 

понуда за набавку горива за службена 

возила Општинске управе општине Ново 

Горажде: 

- отвори пристигле понуде ( датум 

отварања понуда: 11.03.2019. године у 12,00 

часова), 

- изврши анализу понуда и након 

окончања поступка достави Начелнику 

општине препоруку о додјели уговора 

најповољнијем понуђачу/понуђачима, с 

извјештајем о раду и разлозима издавања 

такве препоруке и записницима са својих 

састанака. 

    

IV 

Ово Рјешење ступа на снагу даном 

доношења, а објавиће се у „ Службеном 

гласнику општине Ново Горажде“. 

 

Образложење 

 

Дана 22.02.2019. године, Начелник општине 

Ново Горажде је донио Одлуку о покретању 

поступка јавне набавке роба -  

Конкурентски захтјев за доставу понуда  за 

набавку горива за службена возила 

Општинске управе општине Ново Горажде, 

број: 02/1-404-6/19. 

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 72. став 3. Закона о локалној 

самоуправи („Службени гласник РС“, 

број:101/04; 42/05; 118/05 и 98/13) 

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. 
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Поука о правном лијеку:  

Против овог Рјешења, именовани имају 

право упутити приговор начелнику 

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

пријема Рјешења. 

 

Број: 02/1-404-6-4/19 

Ново Горажде, 05.03.2019. године  

         Н А Ч Е Л Н И К        

         Мила Петковић ,  с.р 

 

На основу члана 17. став 1), Закона о 

Јавним набавкама БиХ (Службени гласник 

БиХ,  бр: 39/14), члана 3. Правилника о 

јавним набавкама општинске управе 

општине Ново Горажде („Службени 

гласник општине Ново Горажде“, бр: 

16/15), Правилника о поступку директног 

споразума („Службени гласник општине 

Ново Горажде“, бр: 6/15) и чланова 56. и 65. 

Статута општине Ново Горажде 

(„Службени гласник општине Ново 

Горажде“ , бр: 3/15 и 3/17), те Захтјева за 

покретање поступка јавне набавке, број: 

02/5-404-8/19. од 04.03.2019. године, 

Начелник општине Ново Горажде д о н о с 

и: 

 

 

П О С Е Б Н У  О Д Л У К У 

o покретању поступка јавне набавке 
 

I. 

Овом Одлуком се одобрава покретање 

поступка јавне набавке услуга - „ Надзор 

над извођењем радова на изградњи 

Фискултурне сале у Подручном одјељењу 

Основне школе „Вук Караџић“ у Новом 

Горажду“, за вриједност која није 

предвиђена Привременим допуњеним 

Планом набавки за 2019. годину.  

Ова Одлука уједно представља и допуну 

усвојеног Привременог допуњеног Плана 

набавки за 2019. годину са слиједећим 

елементима:  

Позиција и редни број: Услуге; р.б. 2,3.  

Процијењена вриједност: 3.600,00 КМ без 

ПДВ-а.  

Предмет набавке: Надзор над извођењем 

радова на изградњи Фискултурне сале у 

Подручном одјељењу Основне школе „Вук 

Караџић“ у Новом Горажду.  

Шифра ЈРЈН: 79714000-2 –Услуге надзора.  

Врста поступка: Директни споразум.  

Оквирни датум покретања поступка: март 

2019. године.  

Оквирни датум потписа уговора: март  

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. 

Поступак јавне набавке из члана 1. ове 

Одлуке спровешће се поступком Директног 

споразума из члана 90. Закона о јавним 

набавкама Босне и Херцеговине. 

 

III. 

Процијењена вриједност јавне набавке из 

члана I ове Одлуке износи до 3.600,00 КМ, 

без урачунатог пореза на додатну 

вриједност (ПДВ). 

ЈРЈН: 79714000-2 – Услуге надзора. 

IV. 

Издатак из претходног става  није  

планиран у Привременом допуњеном 

Плану јавних набавки општине Ново 

Горажде за 2019. годину, а средства за ове 

сврху су обезбјеђена у Буџету општине на 

коду 511 196.   

V. 

На основу ове Одлуке, Начелник општине 

ће упутити Захтјев за достављање понуде 

добављачу/добављачима. 

 

VI. 

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 Привременог допуњеног плана 

набавке а такође и у „Службеном гласнику 

општине Ново Горажде“. 

 

Број: 02/1-404-8/19 

Ново Горажде, 05.03.2019. године  

         Н А Ч Е Л Н И К        

         Мила Петковић ,  с.р 

 

На основу члана 56. И 65. Статута општине 

Ново Горажде („Службени гласник  
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општине Ново Горажде“ број: 4/15 и 4/17), 

начелник општине Ново Горажде доноси  

 

ОДЛУКУ  

о поништавању Јавног конкурса за 

додјелу стипендија редовним студентима 

из буџета Општине Ново Горажде за 

академску 2018/2019 годину  

 

I 

Поништава се јавни конкурс за додјелу 

стипендија редовним студентима из буџета 

општине Ново Горажде за академску 

2018/2019 годину, број: 02/1-606-2-1/18 од 

18.12.2018 године (у даљем тексту: 

Конкурс).  

II 

Конкурс се поништава из разлога што 

ниједан пријављени кандидат – учесник на 

конкурсу није испунио услове прописане 

конкурсом.  

III 

Ова Одлука ступа на снагу осмог дана од 

дана њеног објављивања у Службеном 

гласнику општине Ново Горажде.  

 

Број: 02/1-606-2-2/19 

Ново Горажде, 06.03.2019. године  

                                 НАЧЕЛНИК        

      Мила Петковић,  с.р 
 

На основу члана 59. Став 5. И члана 82. 

Став 3. Закона о локалној самоуправи 

(„Службени гласник Републике Српске“ 

број: 97/16) и члана 3. Одлуке о изради 

стратегије развоја општине Ново Горажде 

за период 2019-2028. Године („Службени 

гласник општине Ново Горажде број 16/18) 

Начелник општине Ново Горажде доноси:  

 

РЈЕШЕЊЕ  

о именовању радног тима за израду 

Стратегије развоја  

општине Ново Горажде 

 

1. Именује се радни тим за израду 

Стратегије развоја општине Ново 

Горажде (у даљем тексту: Радни 

тим), у саставу:  

1. Бориша Јакшић, предсједник  

2. Арсеније Мирковић, члан  

3. Томислав Чарапић, члан  

4. Горан Петровић, члан  

5. Стојанка Андан, члан  

6. Драгица Стојковић, члан  

7. Ивана Дачевић, члан  

8. Бобана Видаковић, члан  

2. Задатак Радног тима из тачке 1. 

Овог Рјешења је да у складу са 

одредбама Одлуке о изради 

Стратегије развоја општине Ново 

Горажде за период 2019 – 2028. 

Године изврши:  

- Анализу извршења програма и 

пројеката важеће Стратегије,  

- Формулисање визије дугорочног 

развоја, 

- Формулисање стратешких 

приоритета и циљева развоја,  

- Израду приједлога програма и 

пројеката за период 2019-2028. 

Године 

- Оперативни план 

имплементације Стратегије за 

период 2019 – 2028. Године,  

- Израду плана за мониторинг и 

евалуацију.  

 

Број: 02/1-302-7/19 

Ново Горажде, 06.03.2019. године  

                                 НАЧЕЛНИК        

      Мила Петковић,  с.р 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  

САДРЖАЈ 

 

Скупштина  

1. Програм коришћења средстава уплаћених по основу концесионе накнаде за коришћење 

електроенергетских објеката  стр. 1 

2. Одлука  о приступању продаји путничког моторног возила  стр. 1-2 

3. Одлука о  измјени одлуке о стипендирању студената у општини Ново Горажде стр. 2 

4. Рјешење о разрјешењу дужности члана и предсједника упрвних одбора јавних установа 

чији је оснивач општина Ново Горажде стр. 2-3 

5. Рјешење о разрјешењу дужности члана и предсједника управних одбора јавних установа 

чији је оснивач општина Ново Горажде стр. 3 

6. Рјешење о именовању вршиоца дужности члана Управног одбора ЈЗУ „Дом здравља 

Ново Горажде“ Ново Горажде и вршиоца дужности члана и предсједника Управног одбора ЈУ 

Центар за социјални рад Ново Горажде и Општинске туристичке организације Ново Горажде 

стр. 3-4 

7. Одлука о расписивању јавног конкурса за избор и именовање једног члана управних 

одбора јавних установа чији је оснивач општина Ново Горажде стр. 4-5 

8. Рјешење о разрјешењу вршења дужности и именовању вршиоца дужности члана 

Надзорног одбора ЈКП „Ново Горажде“ Ново Горажде стр. 5-6 

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

стр. 6 

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

набавке -  Конкурентски захтјев за доставу понуда за набавку горива за службена возила 

Општинске управе општине Ново Горажде стр. 6-8 

11. Посебна одлука o покретању поступка јавне набавке стр. 8 

12. Одлука о поништењу Јавног конкурса за додјелу стипендија редовним студентима из буџета 

општине Ново Горажде за академску 2018/2019 годину стр. 8-9  

13. Рјешење о именовању радног тима за израду Стратегије развоја општине Ново Горажде     

стр. 9 

 

 

 

 

 

 

 

            

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 

 


