
СЛУЖБЕНИ ГЛАСНИК 
ОПШТИНЕ НОВО ГОРАЖДЕ 

 
Година XII – број 11 Петак, 01.09.2017. године 

 

Начелник  

 

 

На основу члана 16., 17. став (1) и 18. 

став (1), а у складу са чланом 87., 88. и 

89. Закона о јавним набавкама Босне и 

Херцеговине („Службени гласник БиХ“ 

број: 39/14), члана 43. Закона о локалној 

смоуправи („Службени гласник 

Републике Српске“ број: 101/04, 42/05, 

118/05 и 98/13)  и члана 56. Статута 

општине Ново Горажде („Службени 

гласник општине Ново Горажде“ број: 

4/15), начелник општине Ново Горажде, 

доноси  

ПОСЕБНУ ОДЛУКУ  

о покретању поступка јавне набавке у 

поступку конкурентског захтјева за 

доставу понуда  

 

I 

 

Покреће се поступак јавне набавке 

радова; Електрификација стамбених 

јединица расељених особа и повратника 

у повратничком насељу Караузовићи у 

општини Ново Горажде, а у склопу 

релизације Споразума о сарадњи на 

реализацији Пројекта електрификације 

стамбених јединица расељених особаи 

повратника за финансирање из 

средстава за 2012. и 2013. годину. . 

 

II 

 

Јавна набавка ће се спровести путем 

Конкурентског захтјева за доставу 

понуда.  

III 

Законски оквир за спровођење поступка 

јавне набавке је садржан у члану 88. 

Закона о јавним набавкама – 

Конкурентски захтјев. 

 

 

IV 

Процјењена укупна вриједност радова 

из члана I ове Одлуке износи 22.825,00 

КМ, без ПДВ-а, односно 27.500,00 КМ 

са урачунатим порезом на додатну 

вриједност.    

 

V 

Средства из члана IV ове Одлуке, 

обезбјеђена су од стране Фонда за 

повратак.  

 

VI 

На основу ове Одлуке:  

- секретар комисије ће упутити 

Конкурентски захтјев за доставу 

понуда на три добављача по 

лотовима, а критериј за додјелу 

уговора је „најнижа цијена“.  

- службеник који располаже 

рачунаром са чије ИП адресе је 

могуће приступити Порталу 

јавних набавки ће на истом 

Порталу објавити обавјештење о 

набавци. 

 

VII 

Начелник општине ће посебним 

рјешењем именовати комисију за 

одабир најповољнијег понуђача. 

 

VIII 

Саставни дио ове Одлуке чини Захтјев 

за одобрење јавне набавке, број: 02/5-

019-7/2015 од 22.04.2016. године.  

 

IХ 

Ова Одлука ступа на снагу даном 

доношења, а објавиће се у „Службеном 

гласнику општине Ново Горажде“.  
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Број: 02/1-404-1-27/16 

Ново Горажде, 30.08.2017. године  

        НАЧЕЛНИК    

   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) 

и члана VII Посебне одлуке о 

покретању поступка јавне набавке 

радова у поступку Конкурентског 

захтјева за доставу понуда, број: 02/1-

404-1-27/16 од 30.08.2017. године, 

начелник општине Ново Горажде  д о н 

о с и : 

Р Ј Е Ш Е Њ Е 

о именовању Комисије за одабир 

најповољнијег понуђача у поступку 

јавне набавке радова у поступку 

Конкурентског захтјева за доставу 

понуда 

 

I 

Именује се Комисија за јавне набавке 

радова у поступку Конкурентског 

захтјева за доставу понуда ( у даљем 

тексту: Комисија), у саставу: 

1. Стојанка Андан, предсједник, 

- Душанка Дракула, замјеник 

предсједника, 

2. Кадира Шогољ, члан, 

- Владимир Митровић, замјеник, 

3. Свјетлана Вукашиновић, члан, 

- Борис гавриловић, замјеник. 

 

II 

(1) За секретара Комисије из тачке I 

овог Рјешења, без права гласа,  именује 

се Горан Петровић, Секретар 

Скупштине Општине Ново Горажде. 

(2) 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. 

(3) 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 поступку конкурентског 

захтјева за достављање понуда за 

електрификацију стамбених јединица 

расељених особа и повратника у 

повратничком насељу Караузовићи у 

општини Ново Горажде, а у склопу 

спровођења Споразума о сарадњи на 

реализацији Пројекта електрификације 

стамбених јединица расељених особа и 

повратника за финансирање из 

средстава за 2012. и 2013. годину: 

- отвори пристигле понуде (датум 

отварања понуда: 22.09.2017. 

године, у 12 часова), 

- изврши анализу понуда и након 

окончања поступка достави 

начелнику општине препоруку о 

додјели уговора најповољнијем 

понуђачу, с извјештајем о раду и 

разлозима издавања такве 

препоруке и записницима са 

својих састанака. 

 

IV 

Ово Рјешење ће се објавити у 

„Службеном гласнику општине Ново 

Горажде“. 

 

 

Број: 02/1-404-1-27-1/16 

Ново Горажде, 31.08.2017. године  

        НАЧЕЛНИК    

   Мила Петковић,  с.р 
 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

САДРЖАЈ 

 

 

Начелник  

 

1. Посебна Одлука о покретању поступка јавне набавке  стр. 1 

2. Рјешење о именовању комисије за одабир најповољнијег понуђача у 

поступку јавне набавке радова у поступку Конкурентског захтјева за 

доставу понуда стр. 2 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

            

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 

 

 

  

 

 


