
СЛУЖБЕНИ ГЛАСНИК 

ОПШТИНЕ НОВО ГОРАЖДЕ 

 

Година XI – број 13 Четвртак, 24.11.2016. године 

 

Начелник  

 

На основу члана 70. Закона о јавним 
набавкама Босне и Херцеговине 
(„Службени гласник БиХ“ број: 39/14), 
и члана 56. и 65. Статута општине Ново 
Горажде („Службени гласник општине 
Ново Горажде“, број: 4/15), а на 
препоруку Комисије за одабир 
најповољнијег понуђача у поступку 
конкурентског захтјева за достављање 
понуда по лотовима, за извођење радова 
у склопу реализације пројекта 
електрификације стамених јединица 
расељених особа и повратника у 
повратничким насељима Караузовићи, 
Обрадовићи и Хајрадиновићи у 
општини Ново Горажде, број: 02/1-404-

1-11/16 од 15.11.2016. године, Начелник 
општине Ново Горажде, доноси:  
 

ОДЛУКУ 

о поништењу поступка јавне набавке 

 

Члан 1. 

Поништава се  поступак јавне набавке 
радова у склопу реализације пројекта 
електрификације стамених јединица 
расељених особа и повратника у 
повратничким насељима Караузовићи, 
Обрадовићи и Хајрадиновићи у 
општини Ново Горажде, проведен 
путем конкурентског захтјева за доставу 
понуда по лотовима, за којег је 
Обавјештење о јавној набавци 
објављено на Порталу јавних набавки, 
дана 19.10.2016. године, под бројем 265-

7-3-3-3-2/16, а из разлога предвиђених 
чланом 69. став 2. тачка д. и е. Закона о 
јавним набавкама Босне и Херцеговине 
(„Службени гласник БиХ“ број: 39/14).  
 

 

Члан 2.  
Задужује се Комисија за одабир 
најповољнијег понуђача у поступку 
конкурентског захтјева за достављање 
понуда по лотовима, за извођење радова 
у склопу реализације пројекта 
електрификације стамбених јединица 
расељених особа и повратника у 
повратничким насељима Караузовићи, 
Обрадовићи и Хајрадиновићи у 
општини Ново Горажде, да ову Одлуку 
достави понуђачима у року од седам 
дана од дана њеног доношења. 

  

Члан 3. 
Ова Одлука ступа на снагу даном 
доношења, а објавиће се на званичној 
Интернет страници општине Ново 
Горажде.    

Образложење 

 

 

Дана 10.10.2016. године, Начелник 
општине Ново Горажде је донио 
Посебну одлуку о покретању јавне 
набавке радова путем конкурентског 
захтјева за доставу понуда број: 02/1-

404-1-5/16. Поменутом Посебном 
одлуком одређено је да ће се поступак 
јавне набавке провести путем 
конкурентског захтјева за доставу 
понуда.  
Обавјештење о јавној набавци је 
објављено на Порталу јавних набавки 
дана 19.10.2016. године, под бројем 265-

7-3-3-3-2/16. 

Предмет јабне набавке је извођење 
радова електрификације стамених 
јединица расељених особа и повратника 
у повратничким насељима Караузовићи, 
Обрадовићи и Хајрадиновићи у 
општини Ново Горажде, у склопу  
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реализације Споразума о сарадњи на 
реализацији Пројекта електрификације 
стамбених јединица расељених особа и 
повратника за финансирање средстава 
за 2012-у и 2013-у годину, те набавка 
одговарајућег грађевинског и 
електромонтажног материјала који 
прати ове радове. Комисија за 
провођење предметне јавне набавке је 
доставила свој Записник, број: 02/1-404-

4-11/16 од 15.11.2016. године у којем се 
даје препорука да се поступак исте 
оконча доношењем Одлуке о 
поништењу поступка јавне набавке.  
Упоредивши понуде понуђача наведене 
у записнику о вредновању понуда, број: 
02/1-404-4-1-9/16 од 08.11.2016. године, 
„Енерго систем“ д.о.о. Брчко, улица 
Дејтонска број141А, са укупном 
цијеном понуде од 76.343,30 КМ без 
ПДВ-а, односно 89.321,66 КМ са 
урачунатим ПДВ-ом, односно  
Лот – 1 Обрадовићи 13.713 КМ без 
ПДВ-а ; 16.044,21 са урачунатим ПДВ-

ом. (ПДВ 2.331,21 КМ) 
Лот – 2 Караузовићи 62.630,30 КМ брз 
ПДВ-а; 73.227,45 са урачунатим ПДВ-

ом (ПДВ 10.647,15 КМ)  
(Приликом рачунске провјере  у Лот 
– 2 Караузовићи у спецификацији 
електромонтажног материјала цијена 
не износи 13.007,00 КМ како је 
понуђач приказао у рекапитулацији 
већ износи 21.782,00 КМ зато што је 
заборавио урачунати и кабловски дио 
за исту спецификацију.) и  
„Симинг траде“ д.о.о. Фоча улица 
Бранка Радичевића без броја, са 
укупном цијеном понуде од 66.965, 25 
КМ без ПДВ-а, односно 78.384,44 КМ 
са урачунатим ПДВ-ом, односно  
ЛОт – 1 Обрадовићи 9.311,55 КМ без 
ПДВ-а; 10.894, 51 са урачунатим ПДВ-

ом (ПДВ 1.582,96 КМ)  
Лот – 2 Караузовићи 57.683,70 КМ без 
ПДВ-а; 67.489,93 КМ са урачунатим 
ПДВ-ом (ПДВ 9.806,23 КМ)  
и процјењену укупну вриједност 
набавке изражену у тендерској 
документацији 37.631,44 КМ, евидентно 
је достављање понуде у смислу одредби  

 

члана 69. став 2. тачка д. и е. Закона о 
јавним набавкама Босне и Херцеговине 
нису прихватљиве за уговорни орган.  
Узевши у обзир наведено, одлучено је 
као у диспзитиву ове Одлуке.  
Поука о правном лијеку: Против ове 
Одлуке дозвољено је уложити жалбу 
уговорном органу, у року од 8 дана од 
дана пријема Одлуке. Жалба се улаже у 
писаној форми, директно или 
препорученом поштанском пошиљком. 
У случају директног улагања жалбе, 
уговорни орган ће жалиоцу издати 
потврду о времену пријема жалбе. 
Жалба се подноси у три примјерка.     

 

 

Број: 02/1-404-4-1-12/16 

Ново Горажде, 22.11.2016. године  
       Н А Ч Е Л Н И К   
      Мила Петковић, с.р 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

САДРЖАЈ 

 

 

 

 

Начелник 

 

1. Одлука о поништењу поступка јавне набавке стр. 1-2

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

            

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  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


