
СЛУЖБЕНИ ГЛАСНИК 
ОПШТИНЕ НОВО ГОРАЖДЕ 

 
Година XII – број 5 Понедељак, 15.05.2017. године 

 

Начелник  

 

 

На основу члана 56. и 65. Статута 

општине Ново Горажде („Службени 

гласник општине Ново Горажде“ број: 

4/15 и 4/17) а у вези са чланом 28. став 

(8) Закона о јавним набавкама Босне и 

Херцеговине („Службени гласник БиХ“ 

број: 39/14), начелник општине Ново 

Горажде, доноси 

 

О Д Л У  К У  

о прихватању понуде понуђача „Нова 

Банка“ АД Бања Лука у поступку 

јавне набавке кредитирања у 

преговарачком поступку без објаве 

обавјештења  

 

I 

Прихвата се понуда број: 017-14579/17 

од 05.05.2017. године понуђача „Нова 

Банка“ АД Бања Лука у поступку јавне 

набавке услуге кредитирања у 

преговарачком поступку без објаве 

обавјештења, а чија је цијена 641.253,70 

КМ (износ кредита: 1.600.000,00 КМ)  

 

II 

На основу ове Одлуке, општина Ново 

Горажде ће закључити споразум са 

понуђачем из члана 1. ове Одллуке, а 

којим ће детаљно бити регулисана 

међусобна права и обавезе уговорних 

страна.  

III 

Ова Одлука ће бити објављена у 

службеном гласнику општине Ново 

Горажде.  

 

Образложење 

Поступак јавне набавке из диспозитива 

ове Одлуке покренут је Одлуком о 

покретању поступка јавне набавке 

услуге кредитирања у преговарачком 

поступку без објавне обавјештења, број: 

02/1-404-1-6/17 од 04.04.2017. године.  

Предметна Одлука је доношена у складу 

са чланом 21. став 1. тачка д) и чланом 

28. Закона о јавним набавкама Босне и 

Херцеговине.  

Тендерска документација је достављена 

на адресе три понуђача: „Нова Банка“ 

АД Бања Лука, „НЛБ Развојна банка“ 

АД Бања Лука и „Адико банк“ Бања 

Лука.  

У предвиђеном року запримљен је 

захтјев за учешће у поступку јавне 

набавке понуђача „Нова Банка“ АД 

Бања Лука.  

Поступајућа Комисија је дана 

28.04.2017. године утврдила 

квалификованост понуђача „Нова 

Банка“ АД Бања Лука за учешће у 

поступку јавне набавке услуге 

кредитирања у преговарачком поступку 

без објаве обавјештења, те начелнику 

општине упутила препоруку да се истом 

понуђачу упути позив за достављање 

почетне понунде, а како би се започео 

поступак преговарања.  

Дана 04.05.2017. године Комисија је 

запримила почетну понуду понуђача 

„Нова Банка“ АД Бања Лука, те истом 

понуђачу упутила позив за достављање 

коначне понуде. 

Дана 08.05.2017. године уговорни орган 

је запримио коначну понуду 

понуђача„Нова Банка“ АД Бања Лука 

чија је цијена 641.253,70 КМ (износ 

кредита: 1.600.000,00  КМ). 

Чланом 56. и 65. Статута општине Ново 

Горажде прописане су надлежности 

начелника општине Ново Горажде и 

овлашћења за доношење општег 

правног акта у форми одлуке, док је  
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чланом 28. став (8) Закона о јавним 

набавкама одређено да ће уговорни 

орган  у преговарачком поступку без 

објаве обавјештења, након окончаног 

поступка, закључити уговор са 

најуспјешнијим понуђачем.  

Узевши у обзир све наведене чињенице, 

а примјенивши наведене законске и 

подзаконске одредбе, одлучено је као у 

диспозитиву Одлуке. 

Поука о правном лијеку: Сваки 

понуђач који има легитимни интерес у 

предметном поступку јавне набавке, а 

који сматра да је уговорни орган у току 

поступка прекршио једну или више 

одредаба Закона о јавним набавкама, 

има право уложити писмену, или жалбу 

електронским путем, у року од 10 дана 

од дана пријема ове Одлуке. Жалба се 

подноси уговорном органу непосредно, 

путем поште препоручено на адресу 

Божидара Горажданина број 64. 73110 

Ново Горажде, или електронским путем 

на адресу skupština@novo gorazde.rs.ba. 

Жалба се подноси у три примјерка. 

Жалилац је, у складу са одредбама 

члана 108. Закона о јавним набавкама, 

дужан приликом улагања жалбе 

уплатити накнаду за покретање 

жалбеног поступка у износу од 500 КМ. 

Накнада се уплаћује у корист буџета 

институција БиХ и међународних 

обавеза БиХ и она је неповратна у 

случају неосноване жалбе.  

 

Број: 02/1-404-1/17 

Ново Горажде, 08.05.2017. године  

        НАЧЕЛНИК    

   Мила Петковић,  с.р 
 

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

(1), а у складу са члановима 87. и 90. 

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), члана 56. Статута 

општине Ново Горажде („Службени 

гласник општине Ново Горажде“ број: 

4/15) и члана 4. Правилника о поступку 

директног споразума општине Ново 

Горажде („Службени гласник општине 

Ново Горажде“ број: 6/15), начелник 

општине Ново Горажде, доноси  

 

ПОСЕБНУ ОДЛУКУ  

о покретању поступка јавне набавке  

 

I 

Покреће се поступак јавне набавке 

услуга: Пружање интернет услуга у 

просторијама 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 

Процјењена вриједност јавне набавке из 

члана 1. ове Одлуке за годину дана 

износи 358,92 КМ без урачунатог 

пореза на додатну вриједност. 

 

IV 

Издатак из претходног става није 

планиран Планом јавних набавки 

општине Ново Горажде за 2017. годину, 

али су средства за ове сврхе планирана 

у буџету општине.  

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: 02/1-404-2/17 

Ново Горажде, 15.05.2017. године  

        НАЧЕЛНИК    

   Мила Петковић,  с.р 



  

САДРЖАЈ 

 

 

 

 

 

 

 

Начелник  општине 

 

 

  

1. Посебна Одлука  о прихватању понуде понуђача „Нова Банка“ АД Бања Лука у 

поступку јавне набавке кредитирања у преговарачком поступку без објаве 

обавјештења, стр. 1-2 

2. Посебна Одлука  о покретању поступка јавне набавке 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 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


