
СЛУЖБЕНИ ГЛАСНИК 

ОПШТИНЕ НОВО ГОРАЖДЕ 

 

Година XIV – број 4 Уторак, 09.04.2019. године 

 

Скупштина   

На основу члана 39. став (2) тачка 5) 

Закона о локалној самоуправи 

(„Службени гласник Републике 

Српске“, број: 97/16), Скупштина 

општине Ново Горажде на шеснаестој 

редовној сједници одржаној дана 

08.04.2019.године  д о н о с и  

 

О Д Л У К У 

о усвајању Програма капиталних 

инвестиција општине Ново Горажде, 

за период од 2019 – 2024 године 

 

Члан 1. 

Усваја се Програм капиталних 

инвестиција општине Ново Горажде за 

период од 2019 – 2024 године (у даљем 

тексту: Програм), предложен стране 

Координационог тима за 

имплементацију Програма капиталних 

инвестиција, а који се састоји из: 

1. Одлуке о груписању пројеката 

Програма капиталних 

инвестиција и одређивању 

године у којој ће се пројекти 

реализовати, 

2. Табеларног прегледа – списка 

свих кандидованих приједлога 

распоређених по секторима и 

бодованих у складу са 

Правилником о начину 

бодовања, 

3. Пројекције Буџета за период од 

2019. до 2024. године, 

4. Табеларног прегледа – списка 

свих кандидованих приједлога са 

трошковима њихове реализације 

и 

5. Табеларног прегледа – списка 

пројектних приједлога који нису 

уврштени у Програм капиталних 

инвестиција. 

 

Члан 2. 

 

Програм представља основу за израду 

Планова буџета општине Ново Горажде 

за сваку наредну буџетску годину и 

биће ажуриран сваке године, најкасније 

до 30. јуна, на такав начин да обухвата 

петогодишњи период са почетком 

реализације у наредној години од 

године ажурирања. 

 

Члан 3. 

У Плановима буџета за петогодишњи 

плански период обезбједиће се средства 

у висини од 15% улагања у свакој 

години и ова средства ће служити као 

средства општине којима ће се 

суфинансирати планирани пројекти за 

које се обезбиједе додатна средства 

финансирања и такви пројекти ће имати 

приоритет у финансирању. 

 

Члан 4. 

Код евентуалне израде ажурираног 

Програма, начелник општине ће изнаћи 

додатне буџетске изворе финансирања 

пројеката који ће бити груписани у 

посебне планове развоја. 

 

Члан 5. 

Ова Одлука ступа на снагу осмог дана 

од дана њеног објављивања у 

„Службеном гласнику општине Ново 

Горажде.“ 
 

Број: 01/1-052-4-2/19 

Ново Горажде, 08.04.2019. године  

         ПРЕДСЈЕДНИК       

      Ибрахим Дрљевић ,  с.р 
 

На основу члана 39. став (2) тачка 5) 

Закона о локалној самоуправи 

(„Службени гласник Републике 

Српске“, број: 97/16), Скупштина 

општине Ново Горажде на шеснаестој 

редовној сједници одржаној дана 

08.04.2019. године  д о н о с и  

 



О Д Л У К У 

о начину и поступку ажурирања 

Програма капиталних инвестиција 

општине Ново Горажде за период од 

2019. до 2024. године 

 

Члан 1. 

Овом Одлуком утврђује се начин и 

поступак ажурирања Програма 

капиталних инвестиција општине Ново 

Горажде за период од 2019. до 2024. 

године (у даљем тексту: Програм) 

 

Члан 2. 

Програм има прогресиван карактер, што 

значи да је подложан могућношћу 

годишње ревизије у наредних пет 

година, почевши од сљедеће буџетске 

године. 

 

Члан 3. 

Пројектни приједлози који је 

Координациони тим за имплементацију 

Програма капиталних инвестиција узео 

у разматрање, акоји нису обухваћени 

Програмом због недостатка 

финансијских  средстава у 

петогодишњој пројекцији Буџета 

општине Ново Горажде, биће 

реализовани уколико се у ту сврху 

накнадно обезбиједе финансијска 

средства. 

 

Члан 4. 

(1) У периоду од 15. марта до 30. априла 

сваке буџетске године подносе се 

пројектни приједлози за инвестирање 

који представљају основу за ажурирање 

Програма. 

(2) Пројектне приједлоге из претходног 

става могу подносити: грађани општине 

Ново Горажде, радна тијела Скупштине 

општине Ново Горажде, одборници 

Скупштине општине Ново Горажде, 

начелник општине, јавна предузећа и 

установе са подручја општине Ново 

Горажде, организационе јединице 

Општинске управе општине Ново 

Горажде, заједнице етажних власника са 

подручја општине Ново Горажде, 

привредна друштва и предузетници са 

подручја општине Ново Горажде, 

невладине организације и удружења 

грађана са подручја општине Ново 

Горажде. 

 

Члан 5. 

(1) Форму обрасца пројектног 

приједлога утврђује начелник општине, 

те овлашћује службеника Општинске 

управе који даје потребне информације 

о мјестима гдје су ти обрасци доступни 

заинтересованим лицима. 

(2) Начела која се морају испоштовати 

приликом подношења и разматрања 

пројектног приједлога су:  

- Приједлог за инвестирање мора бити 

поднешен у писменој форми, на 

прописаном обрасцу који је у 

потпуности попуњен, 

- Координациони тим за 

имплементацију Програма капиталних 

инвестиција одређује рок до којег се 

евентуално могу допунити пројектни 

приједлози, 

- Пројектни приједлози који остану 

непотпуни и након остављеног рока за 

допуњавање, неће бити разматрани. 

 

Члан 6. 

Пројектни приједлози поднешени након 

01. априла текуће буџетске године, па 

све до усвајања Плана буџета општине 

Ново Горажде за наредну годину, 

сматраће се приједлозима за 

инвестирање у наредној буџетској 

години, а њихова цијена коштања се 

може уградити искључиво у нацрт 

плана буџета општине Ново Горажде за 

наредну годину. 

 

Члан 7. 

До 30. априла текуће године, Одсјек за 

финансије, привреду и друштвене 

дјелатности верификује и ажурира 

постојећу пројекцију прихода Општине, 

као и слободних средстава у 

општинском буџету, а затим одређује 

слободна средства предвиђена за 



посљедњу годину ажурираног 

Програма. 

 

Члан 8. 

Координациони тим за имплементацију 

Програма капиталних инвестиција 

припрема приједлог ажурирања 

Програма на основу поднешених 

пројектних приједлога и материјала 

којима је поднешене приједлоге 

обрадио Одсјек за финансије, привреду 

и друштвене дјелатности, те га 

предлаже Скупштини општине на 

усвајање најкасније до 15. маја текуће 

године. 

 

Члан 9. 

Прије ажурирања Програма, 

координациони тим ће да: 

- Обави рангирање тих пројеката у 

складу са усвојеним 

критеријумима, 

- Анализира могућности вањског 

финансирања инвестиционих 

пројеката предложених за 

ажурирање Програма, 

- Анализира могућности задужења 

општинског буџета. 

 

Члан 10. 

Одлука којом Скупштина општине 

усваја ажурирани Програм садржи 

инвестиционе трошкове у оквиру 

Програма, класификоване према 

буџетским категоријама и кодовима, 

појединачним инвестиционим 

пројектима узимајући у обзир динамику 

и план трошкова, изворима 

финансирања и укупној висини 

трошкова. 

 

Члан 11. 

Координациони тим за имплементацију 

Програма капиталних инвестиција, уз 

нацрт одлуке о усвајању Програма, 

предлагачу овлашћеном Пословником 

Скупштине општине Ново Горажде 

прилаже информацију о правном 

статусу имовине којом се учствује у 

пројектном приједлогу, као и друге 

неопходне информације. 

 

Члан 12. 

Предлагач овлашћен Пословником 

Скупштине општине Ново Горажде без 

одлагања утврђује Приједлог 

ажурираног Програма и доставља га 

Скупштини на разматрање. 

 

Члан 13. 

Приједлог ажурираног Програма 

Скупштина може усвојити најкасније до 

15. јуна текуће године.  

 

Члан 14. 

Одлука о наредном издању Програма 

постаје основа за израду инвестиционог 

анекса нацрта плана буџета општине 

Ново Горажде. 

 

Члан 15. 

Ова Одлука ступа на снагу осмог дана 

од дана њеног објављивања у 

„Службеном гласнику општине Ново 

Горажде.“ 
 

Број: 01/1-052-4-3/19 

Ново Горажде, 08.04.2019. године  

         ПРЕДСЈЕДНИК       

      Ибрахим Дрљевић ,  с.р 
 

 

На основу члана 39. став 2. алинеја 20. 

Закона о локалној самоуправи 

(``Службени гласник Републике 

Српске``, број: 97/16) и члана 37. став 1. 

алинеја 18. Статута општине Ново 

Горажде (``Службени гласник општине 

Ново Горажде``, број: 4/15, 4/17), 

Скупштина општине Ново Горажде на 

шеснаестој редовној сједници одржаној 

дана 08.04.2019. године, д о н о с и : 

 

 

О Д Л У К У 

о проглашењу најбољег ученика на 

подручју општине Ново Горажде у 

2018/2019. години 

 

Члан 1. 



Анђелина Ђурђевић, ученица деветог 

разреда Основне школе ``Вук Караџић`` 

Вишеград, Подручна школа Ново 

Горажде, проглашава се најбољим 

учеником на подручју општине Ново 

Горажде за школску 2018/2019. годину. 

 

Члан 2. 

Именованој ће начелник општине 

додијелити посебну плакету за најбољег 

ученика на подручју општине Ново 

Горажде и новчану награду у износу од 

200,00 КМ. 

 

Члан 3. 

Ова Одлука ступа на снагу осмог дана 

од дана њеног објављивања у 

``Службеном гласнику општине Ново 

Горажде``. 

 
Број: 01/1-052-4-7/19 

Ново Горажде, 08.04.2019. године  

         ПРЕДСЈЕДНИК       

      Ибрахим Дрљевић ,  с.р  
 

На основу члана 39. i 82. Закона о 

локалној самоуправи (``Службени 

гласник Републике Српске``, број: 

97/16), члана 195. Став 3. Закона о 

водама (``Службени гласник Републике 

Српске``, број: 50/06, 92/09, 121/12 и 

74/17), члана 37. Статута општине Ново 

Горажде (``Службени гласник општине 

Ново Горажде``, број: 4/15 и 4/17) 

Скупштина општине Ново Горажде на 

шеснаестој редовној сједници одржаној 

08.04.2019.године доноси: 

 

П Р О Г Р А М 
О намјенском утрошку средстава од 

посебних водних накнада за 2019. 

годину  

 

Члан 1. 

Овим Програмом утврђујe се 

начин утрошка средстава која ће се 

прикупљати од посебних водних 

накнада у 2019. години и то: оквирна 

висина средстава која се очекујупо овом 

основу, пројекти у које ће та средства 

бити пласирана, износ средстава по 

пројектима, органи надлежни за 

провођење поступка у циљу реализације 

пројеката и рок за њихово провођење. 

 

Члан 2. 

Планирана средства од посебних 

водних накнада у 2019. години износе 

око 6.000,00 КМ. 

 

Члан 3. 

Приходи прикупљени од 

посебних водних накнада у буџету 

општине Ново Горажде у износу 

6.000,00 КМ плански ће се користити за: 

- Израду Елабората 

санитарне заштите 

изворишта Канлићи 

- Израду Елабората 

санитарне заштите 

изворишта Гојчевићи 

 

Члан 4. 

Рок за провођење пројеката из 

овог Програма 31. децембар 2019. 

године. Одсјек за финансије, привреду и 

друштвене дјелатности ће вршити 

надзор над утрошком ових средстава. 

 

Члан 5. 

Надзор над уплатом средстава из 

члана 2. овог Програма врши Одсјек за  

финансије, привреду и друштвене 

дјелатности . 

Члан 6. 

Овај Програм ступа на снагу 

осмог дана од дана објављивања у 

``Службеном Гласнику општине Ново 

Горажде``. 

 
Број: 01/1-052-4-4/19 

Ново Горажде, 08.04.2019. године  

         ПРЕДСЈЕДНИК       

      Ибрахим Дрљевић ,  с.р   
 

На основу члана 39. i 82. Закона о 

локалној самоуправи (``Службени 

гласник Републике Српске``, број: 

97/16), члана 35. Закона о 

пољопривредном земљишту 

(``Службени гласник Републике 



Српске``, број: 93/06, 86/07, 14/10 и 

5/12), члана 37. Статута општине Ново 

Горажде (``Службени гласник општине 

Ново Горажде``, број: 4/15 и 4/17 ) 

Скупштина општине Ново Горажде на 

шеснаестој редовној сједници одржаној 

08.04.2019.године доноси: 

 

П Р О Г Р А М 
Утрошка средстава прикупљених по 

основу промјене намјене 

пољопривредног земљишта у 

непољопривредне сврхе и средстава 

од закупнине за земљишта у својини 

Републике за 2019. годину. 

 

Члан 1. 

Овим Програмом утврђује се 

начин утрошка средстава која ће се 

прикупљати по основу промјене намјене 

пољопривредног земљишта у 

непољопривредне сврхе и средстава од 

закупнине за земљишта у својини 

Републике за 2019. годину.  

 

Члан 2. 

Приходи прикупљени по основу 

промјене намјене пољопривредног 

земљишта у непољопривредне сврхе и 

средстава од закупнине за земљишта у 

својини Републике у буџету општине 

Ново Горажде плански ће се користити 

за: 

а)    израду Основа општине, 

б) оспособљавање и уређење 

пољопривредних земљишта која су 

деградирана, запуштена, која су лошијег 

квалитета или су неплодна, 

б)   за поправку и побољшање 

плодности земљишта, 

г)  за спровођење 

противерозионих мјера и мелиорације 

пољопривредног земљишта слабијег 

квалитета и 

д)  за спровођење поступка 

комасације. 

 

 

 

Члан 3. 

Средства из овог Програма 

утрошиће се до 31. децембра 2019. 

године. 

Члан 4. 

Надзор над извршењем овог 

Програма вршиће републичка 

пољопривредна инспекција. 

 

Члан 5. 

Овај Програм ступа на снагу 

осмог дана од дана објављивања у 

``Службеном Гласнику општине Ново 

Горажде``. 
 

Број: 01/1-052-4-5/19 

Ново Горажде, 08.04.2019. године  

         ПРЕДСЈЕДНИК       

      Ибрахим Дрљевић ,  с.р 
 

На основу члана 59. Закона о локалној 

самоуправи (``Службени гласник 

Републике Српске``, број: 97/16), члана 

89. став 8. Закона о шумама 

(``Службени гласник Републике 

Српске``, број: 75/08, 60/13), члана 5. 

Правилника о начину прикупљања, 

критеријумима за расподјелу средстава 

и поступку коришћења средстава 

посебних намјена за шуме (``Службени 

гласник Републике Српске``, број: 

45/14), и  члана 37. Статута општине 

Ново Горажде (``Службени гласник 

општине Ново Горажде``, број: 4/15 и 

4/17 ), Скупштина општине Ново 

Горажде на шеснаестеој редовној 

сједници одржаној дана 08.04.2019. 

године доноси: 

 

ПРОГРАМ УТРОШКА СРЕДСТАВА 

ОД НАКНАДЕ ЗА ПРОДАТЕ 

ШУМСКЕ ДРВНЕ СОРТИМЕНТЕ  

У 2019. ГОДИНИ 

 

Члан 1. 

Корисник шума и шумског 

земљишта у својини Републике Српске 

дужан је да плаћа надокнаду у износу од 

10% финансијских средстава, 

остварених продајом шумских дрвних 

сортимената која потичу са подручја 

општине, утврђених по цијенама  



франко утоварено на камионском путу 

за одређену календарску годину. 

 

Члан 2. 

Накнада из члана 1. уплаћује се 

на рачун јавних прихода општине, а 

може се трошити за развој неразвијених 

дијелова општине. 

 

Члан 3. 

Буџетом општине Ново Горажде 

за 2019. годину планирано је да се 

остваре приходи по основу накнада из 

члана 1. у износу од 6.000,00 КМ. 

 

Члан 4. 

Средства из претходног члана ће се 

утрошити за развој неразвијених 

дијелова општине и то за: 

- Санацију локалних путева у 

општини Ново Горажде у 2019. 

години, локални путни правци: 

Канлићи - Богданићи, Зидине -  

Пршеши-Борак брдо, Шућурићи 

- Новаковићи. Укупна средства 

која ће бити утрошена по овом 

основу износе 7.020,00 КМ. 

 

Члан 5. 

Надзор над уплатом средстава из 

члана 2. овог Програма врши Одсјек за 

финансије, привреду и друштвене 

дјелатности. 

Члан 6. 

Контролу утрошка средстава 

кроз реализацију наведених пројеката 

врши Одсјек за просторно уређење и 

стамбено комуналне послове. 

 

Члан 7. 

Овај Програм ступа на снагу 

наредног дана од дана објављивања у 

``Службеном Гласнику општине Ново 

Горажде``. 
 

 

Број: 01/1-052-4-6/19 

Ново Горажде, 08.04.2019. године  

         ПРЕДСЈЕДНИК       

      Ибрахим Дрљевић ,  с.р 

 

На основу члана 98. Пословника 

Скупштине општине Ново Горажде 

(„Службени гласник општине Ново 

Горажде“, број: 6/05, 3/09 и 4/17), 

Скупштина општине Ново Горажде на 

шеснаестој редовној сједници, одржаној 

дана 08.04.2019. године  д о н о с и:  

 

З А К Љ У Ч А К 

 

1. Усваја се Извјештај о раду ЈУ 

Центар за социјални рад Ново 

Горажде за 2018. годину (у 

даљем тексту: Извјештај). 

2. Извјештај из тачке 1. овог 

Закључка чини саставни дио 

Закључка. 

Овај Закључак ступа на снагу осмог 

дана од дана његовог објављивања у 

„Службеном гласнику општине Ново 

Горажде.“ 

 
Број: 01/1-052-4-8/19 

Ново Горажде, 08.04.2019. године  

         ПРЕДСЈЕДНИК       

      Ибрахим Дрљевић ,  с.р 

 

На основу члана 98. Пословника 

Скупштине општине Ново Горажде 

(„Службени гласник општине Ново 

Горажде“, број: 6/05, 3/09 и 4/17), 

Скупштина општине Ново Горажде на 

шеснаестој редовној сједници, одржаној 

дана 08.04.2019. године  д о н о с и:  

 

З А К Љ У Ч А К 

 

1. Усваја се Програм рада ЈУ 

Центар за социјални рад Ново 

Горажде за 2019. годину. 

2. Програм из тачке 1. овог 

Закључка чини саставни дио 

Закључка. 

3. Овај Закључак ступа на снагу 

осмог дана од дана његовог 

објављивања у „Службеном 



гласнику општине Ново 

Горажде.“  

Број: 01/1-052-4-6/19 

Ново Горажде, 08.04.2019. године  

                  ПРЕДСЈЕДНИК       

      Ибрахим Дрљевић ,  с.р 

 

На основу члана 98. Пословника 

Скупштине општине Ново Горажде 

(„Службени гласник општине Ново 

Горажде“, број: 6/05, 3/09 и 4/17), 

Скупштина општине Ново Горажде на 

шеснаестој редовној сједници, одржаној 

дана 08.04.2019. године  д о н о с и:  

 

З А К Љ У Ч А К 

 

1. Информацију о раду ООЦК Ново 

Горажде за 2018. Годину 

разматраће се након што се на 

сједници Скупштине општине 

Ново Горажде на којој буде 

разматрана ова тачка дневног 

реда обезбједи присуство 

руководећих лица из ове 

Организације.   

2. Задужује се Одсјек за финансије, 

привреду и друштвене 

дјелатности Општинске управе 

општине Ново Горажде да, као 

законом овлашћен орган за 

надзор над радом ове 

Организације, прибави податке о 

лицима која руководе истом 

Организацијом.  

3. Задужује се секретар Скупштине 

општине Ново Горажде да, након 

што му Одсјек за финансије, 

привреду и друштвене 

дјелатности Општинске управе 

општине Ново Горажде достави 

податке из претходне тачке овог 

Закључка, истим лицима упути 

писмени позив за наредну 

редовну сједницу Скупштине 

општине Ново Горажде.  

општине  

4. Овај Закључак ступа на снагу 

осмог дана од дана његовог 

објављивања у „Службеном 

гласнику општине Ново 

Горажде.“  

Број: 01/1-052-4-6/19 

Ново Горажде, 08.04.2019. године  

                               ПРЕДСЈЕДНИК       

      Ибрахим Дрљевић ,  с.р 

Начелник  

 

На основу члана  25.Став 2 Закона о 

социјалној заштити  ( „Службени 

гласник РС бр. 37/12 и 90/16), члан 8 

Став 1 Правилника о утврђивању 

способности лица у поступку 

остваривања права из социјалне заштите 

и утврђивање функцијоналног стања 

корисника („ Службени гласникРС 

бр.116/12, 111/13 и 9/17) и члана 56. И 

65. Статута општине Ново Горажде („ 

Службени гласник општине Ново 

Горажде број: 4/15 и 4/17) Начелник 

општине Ново Горажде доноси: 

 

О Д Л У К У 

О именовању стручне комисије за 

утврђивањ способности лица у 

поступку остваривања права из 

социјалне заштите и утврђивање 

функционалног стања лица у 

поступку остварења права и услуга 

социјалне заштите за 2019 годину 

 

I 

Овом одлуком утврђује се листа 

стручњака који могу бити именовани у 

првостепену комисију за утврђење 

функцијоналног стања лица  у 

поступлуостварења права и услуга из 

социјалне заштите и именује 

Првостепену стручну комисију за 

утврђивање функцијоналног стања лица 



у поступку остварења права  и услуга 

социјалне  заштите  за 2019 годину. 

II 

Листу стручњака из члана I ове Одлуке 

сачињавају: 

1. Снежана Ђуровић, специјалиста 

породичне медицине 

2. Тања Кундачина, специјалиста 

породичне медициене 

3. Марјана Ђурђевић, дипломирани 

психолог 

4. Дијана Тадић, дипломирани 

психолог 

5. Стоја Лугоња, дипломирани 

дефектолог 

 

III 

У Првпстепену стручну комисију за 

утврђивање функцијоналног стања лица у 

поступку остваења права и услуга из 

социјалне заштите за 2019 годину ( у 

даљем тексту : Првостепена комисија), 

именују се: 

1. Тања Кундачина, специјалиста 

породичне 

медицине,предсједник 

2. Марјана Ђурђевић, дипломирани 

психолог, члан 

3. Стојка  Лугоња , дипломирани 

дефектолог ,члан 

 

 

      Мандат именованих чалнова 

Првостепене комисије траје до 

31.12.2019. године.Задатци и дужности 

именованих чланова Првостепене 

комисије прописани су Правилником о 

утврђивању способности лица у 

поступку остваривања права из 

социјалне заштите и утврђивање 

функцијоналног стања корисника ( 

Службени гласник Републике Српске, 

бр. 116/12, 111/13 и 9/17) 

Првостепена комисија засједва у сали  за 

сједнице Скупштине општине Ново 

Горажде,а одлучује већином гласова од 

укупног броја чланова. 

 

(1 ) Сваки члан Првостепене комисије има 

право на накнаду за свој рад , у износу 

од по 10,00КМ, а по сваком доношењу 

рјешња  у поступку остварња права и 

услуга из социјалне заштите. 

(2 ) члановима комисије који имају 

засновано пребивалиште или 

боравиште ван подручја МЗ Копачи, 

надокнађују се трошкови превоза 

доласка на састанке и одласке са истих, 

и у износу пуне повратне аутобуске 

карте оју одређују аутобуски 

превозници. 

(3)   У сврху остварња права из 

предходног става, чланови Првостепене 

комисије су дужни доставити Одсјеку 

за финансије Општинскуправе општине 

Ново Горажде: 

- потврду надлежног органа о заснивању 

пребивалишта/боравишта, 

   - потврду аутобуског превозника о 

кориштењу повратне аутобусеке карте 

на релациј пребивалишта / боравишта 

члана Првостепене комисије- Ново 

Горажде. 

 

(1) Административне , стручне и 

послове координатора између чланова 

Првостепене комисије и лица у 

поступку процјене споспобности и 

утврђивања функцијоналног стања 

обавља  кординатор- стручни радник из 

ЈУ Центар за Социјални рад Ново 

Горажде. 

 

Број: 02/1-080-2/19 

Ново Горажде, 14.03.2019. године  

                                 НАЧЕЛНИК        

      Мила Петковић,  с.р 
 

На основу члана 59. став 3. Закона о 

локалној самоуправи  РС („Службени 

гласник РС,“ бр: 97/16), члана 18. Закона 

о Јавним набавкама БиХ (Службени 

гласник БиХ,  бр: 39/14), члана 9. 

Правилника о јавним набавкама општинске 

управе општине Ново Горажде („Службени 

гласник општине Ново Горажде“, бр: 

16/15), члана 6. и  8. 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), а на 

Захтјев за одобрење јавне набавке, број: 

02/5-404-9/19 од 14.03.2019. године 

Начелник општине Ново Горажде д о н о с 

и: 

 

О Д Л У К У 

o покретању поступка јавне набавке 

 

I. 

Покреће се поступак јавне набавке роба: „ 

Набавка штампача и монитора за потребе 

Општинске управе општине Ново 

Горажде“.    

 

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 2.136,00 КМ, 

без урачунатог пореза на додатну 

вриједност (ПДВ).  

ЈРЈН: 30200000 - 1 -  Рачунарска опрема 

и потребштине. 
 

IV. 

Издатак из претходног става  је  планиран у 

Привременом допуњеном Плану јавних 

набавки општине Ново Горажде за 2019. 

годину, а средства за ове сврхе су 

обезбјеђена у Буџету општине на коду 511 

322.   

 

V. 

На основу ове Одлуке, Начелник општине 

ће упутити Захтјев за достављање понуде 

добављачу/добављачима. 

 

VI. 

Ова Одлука ступа на снагу даном 

доношења и биће објављена у “Службеном 

гласнику“ општине Ново Горажде. 

 

Број: 02/1-404-9/19 

Ново Горажде, 15.03.2019. године  

                                 НАЧЕЛНИК       

                 Мила Петковић,  с.р 

На основу члана 59. став 3. Закона о 

локалној самоуправи  РС („Службени 

гласник РС,“ бр: 97/16), члана 18. Закона 

о Јавним набавкама БиХ (Службени 

гласник БиХ,  бр: 39/14), члана 9. 

Правилника о јавним набавкама општинске 

управе општине Ново Горажде („Службени 

гласник општине Ново Горажде“, бр: 

16/15), члана 6. и  8. 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), а на 

Захтјев за одобрење јавне набавке, број: 

02/5-404-10/19 од 14.03.2019. године 

Начелник општине Ново Горажде д о н о с 

и: 

 

О Д Л У К У 

o покретању поступка јавне набавке 

 

I. 

Покреће се поступак јавне набавке роба: „ 

Набавка половних рачунара за потребе 

Општинске управе општине Ново 

Горажде“.    

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 1.710,00 КМ, 

без урачунатог пореза на додатну 

вриједност (ПДВ).  

ЈРЈН: 30200000 - 1 -  Рачунарска опрема 

и потребштине. 
 

IV. 

Издатак из претходног става  је  планиран у 

Привременом допуњеном Плану јавних 

набавки општине Ново Горажде за 2019. 

годину, а средства за ове сврхе су 

обезбјеђена у Буџету општине на коду 511 

322.   

V. 

На основу ове Одлуке, Начелник општине 

ће упутити Захтјев за достављање понуде 

добављачу/добављачима. 

 

VI. 



Ова Одлука ступа на снагу даном 

доношења и биће објављена у “Службеном 

гласнику“ општине Ново Горажде. 

 

Број: 02/1-404-10/19 

Ново Горажде, 15.03.2019. године  

                                 НАЧЕЛНИК        

      Мила Петковић,  с.р 

 

 

На основу члана 17. став 1), члана 87. и 

90. 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), члана 3., 6. и  

8. 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), 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 израде 

анализе стања саобраћајне 

сигнализације и опреме пута; израда 

приједлога Наредбе о регулисању 

саобраћаја на подручју општине Ново 

Горажде; израда Главног пројекта 

саобраћајне сигнализације и израда 

извјештаја Ревизији Главног пројекта 

саобраћајне сигнализације и опреме 

пута за вриједност која није предвиђена 

Измјењеним и допуњеним 

Привременим планом набавки за 2019. 

годину.  

Ова Одлука уједно представља и допуну 

усвојеног Измјењеног и допуњеног 

Привременог плана набавке за 2019. 

годину са слиједећим елементима:  

Позиција и редни број: Услуге; р.б. 2.4.  

Процијењена вриједност: 6.000,00 КМ 

без ПДВ-а.  

Предмет набавке: израда анализе стања 

саобраћајне сигнализације и опреме 

пута; израда приједлога Наредбе о 

регулисању саобраћаја на подручју 

општине Ново Горажде; израда Главног 

пројекта саобраћајне сигнализације и 

израда извјештаја Ревизији Главног 

пројекта саобраћајне сигнализације и 

опреме пута. 

 Шифра ЈРЈН: 71242000-6 – Израда 

пројекта и нацрта, процјена трошкова.  

Врста поступка: Директни споразум.  

Оквирни датум покретања поступка: 

април 2019. године.  

Оквирни датум потписа уговора: април 

2019. године.  

Извор финансирања: Агенција за 

безбједност саобраћаја и 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 

6.000,00 КМ, без урачунатог пореза на 

додатну вриједност (ПДВ). 

ЈРЈН: 71242000-6 – Израда пројекта и 

нацрта, процјена трошкова. 
 

IV. 

Издатак из претходног става  није  

планиран у 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 

плана набавке а такође и у „Службеном 

гласнику општине Ново Горажде“. 
 

 

Број: 02/1-404-11/19 

Ново Горажде, 03.04.2019. године  

                                 НАЧЕЛНИК        

      Мила Петковић,  с.р 

 

 

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), 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: 25/19. од дана 29.03.2019. 

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 D.O.O 

„PC ONER“ Лукавац, улица Бранилаца 

Босне бб, 75300 Лукавац, у поступку 

јавне набавке путем Директног 

споразума за доставу понуде -  роба: 

„Набавка половних рачунара за потребе 

Општинске управе општине Ново 

Горажде“, у износу до 854,70 КМ без 

урачунатог ПДВ-а, или од 1.000,00 

КМ са урачунатим ПДВ-ом.  

II. 

Начин и услови плаћања робе: до 30 

дана након испоруке. 

Вријеме и рок достављања робе: одмах 

након прихватања понуде. 

 

III.. 

Споразум са понуђачем из члана I. ове 

Одлуке, сматра се закљученим 

прилагањем рачуна или друге 

одговарајуће документације у складу са 

чланом 8. Правилника о поступку 

директног споразума општине Ново 

Горажде, обзиром да је износ 

вриједности набавке до 1.000,00 КМ. 

 

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: 02/1-404-10/19 од 

15.03.2019. године за јавну набавку 

роба: : „Набавка половних рачунара за 

потребе Општинске управе општине 

Ново Горажде“. 

Јавна набавка је проведена путем 

поступка мале вриједности: Директни 

споразум. Процијењена вриједност 

јавне набавке без ПДВ-а износи 1.710,00 

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 роба – половних 

рачунара за потребе Општинске управе 

општине Ново Горажде, упућен је 

писмени захтјев за достављање 

приједлога понуде понуђачу D.O.O „PC 



ONER“ Лукавац, улица Бранилаца 

Босне бб, 75300 Лукавац. 

Писменом захтјеву за достављање 

понуде за набавку роба – половних 

рачунара за потребе Општинске управе 

општине Ново Горажде, одазвао се 

понуђач  D.O.O „PC ONER“ Лукавац.  

Других понуда није било. 

 

Понуђач D.O.O „PC ONER“ Лукавац, 

улица Бранилаца Босне бб, 75300 

Лукавац, је доставио тражену понуду за 

набавку роба – половних рачунара за 

потребе Општинске управе општине 

Ново Горажде, у износу до 854,70 КМ 

без урачунатог ПДВ-а, или од 1.000,00 

КМ са урачунатим 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: 02/1-404-10-2/19 

Ново Горажде, 09.04.2019. године  

                                 НАЧЕЛНИК        

      Мила Петковић,  с.р 
 

 



 


