
СЛУЖБЕНИ ГЛАСНИК 

ОПШТИНЕ НОВО ГОРАЖДЕ 

 

Година XI – број 3 Сриједа, 4.05.2016. 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 самоуправи („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 јавне набавке радова у 
поступку конкурентског захтјева за 

доставу понуда  

 

I 

Покреће се поступак јавне набавке 
радова: Електрификација стамбених 
јединица расељених особа и повратника 
у повратничким насељима Караузовићи, 
Обрадовићи и Хајрадиновићи у 
општини Ново Горажде, а у склопу 
реализације Споразума о сарадњи на 
реализацији Пројекта електрификације 
стамбених јединица расељених особа и 
повратника за финансирање из 
средстава за 2012. и 2013. годину.  

 

II  

Јавна набавка ће се спровести путем 
конкурентског захтјева за доставу 
понуда по лотовима. 

  

III 

Законски оквир за спровођења јавне 
набавке садржан је у члану 88. Закона о 
јавним набавкама – Конкурентски 
захтјев.    

IV 

Процјењена укупна вриједност радова 
из члана I ове Одлуке износи 74.800,00 
КМ са урачунатим порезом на додату 
вриједност. 

V 

Средства из члана IV ове Одлуке 
обезбјеђена су од стране Фонда за 
повратак БиХ.   

VI 

На основу ове Одлуке:  
- Секретар Комисије ће упутити 
Конкурентски захтјев за доставу понуда 
на три достављача 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.  
 

IX 

Ова Одлука ступа на снагу наредног 
дана од дана објављивања у 
„Службеном гласнику општине Ново 
Горажде“. 

Број: 02/1-404-1/16 

Ново Горажде, 28.04.2016. године  
       Н А Ч Е Л Н И К   
  Далибор Нешковић, с.р 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

САДРЖАЈ 

 

 

 

 

Начелник 

 

1. Посебна Одлука о покретању поступка јавне набавке радова у поступку 
конкурентског захтјева за доставу понуда стр. 1
  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

            

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  

 

 

 

 

 

 

 

 

 


