
СЛУЖБЕНИ ГЛАСНИК 

ОПШТИНЕ НОВО ГОРАЖДЕ 

 

Година XIII – број 6 Петак, 25.05.2018. године 

 

Начелник   

 

На основу члана 59. Закона о локалној 

самоуправи („Службени гласник 

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

56. и 65. Статута општине Ново 

Горажде („Службени гласник општине 

Ново Горажде“, број: 03/15 и 03/17), ), 

члана 14. став 1., ), члана 18.  

став 1., члана 87. став 2. и чланова 88. и 

89. Закона о јавним набавкама Босне и 

Херцеговине („Службени гласник БиХ“, 

број: 39/14), а поступајући по захтјеву 

Одсјека за просторно уређење и 

стамбено-комуналне послове општине 

Ново Горажде број: 02/5-404-7/18 од 

дана 14.05.2018.године, Начелник 

општине Ново Горажде д о н о с и : 

 

О Д Л У К У 

о покретању поступка јавне набавке 

услуга 

 у поступку Конкурентског захтјева 

за доставу понуда 

 

I 

Покреће се поступак јавне набавке 

услуга – Конкурентски захтјев за 

достављање понуда  - Геодетско 

снимање и израда ситуације за израду 

пројеката  електрификације одобрених 

Споразумом о сарадњи, број: 02/1-019-

5/18 од 18.04.2018.године. 

 

II 

Јавна набавка ће се спровести путем 

Конкурентског захтјева за достављање 

понуда.  

 

III 

Законски оквир за спровођење поступка 

јавне набавке садржан је у члану 88. 

Закона о јавним набавкама – 

Конкурентски захтјев. 

 

IV 

Процијењена укупна вриједност услуга 

из члана I ове Одлуке износи до 

15.000,00 КМ. 

 

V 

Јавна набавка је планирана у Плану 

јавних набавки за 2018. годину. 

ЈРЈН – 71355000-1 – Геодетске услуге. 

 

VI 

Средства из члана IV ове одлуке 

обезбијеђена су у Буџету општине на 

буџетском коду – 511100. 

 

 

 

VII 

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 IP адресе је 

могуће приступити Порталу 

јавних набавки ће на истом 

Порталу објавити обавјештење о 

набавци. 

VIII 

Начелник општине ће посебним 

рјешењем именовати комисију за 

одабир најповољнијег понуђача. 

 

IX 

Саставни дио ове Одлуке чини Захтјев 

за одобрење јавне набавке, број: 02/5-

404-7/2018. од 14.05.2018.године.  
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X 

Ова одлука ступа на снагу даном 

доношења и биће објављена у 

„Службеном гласнику општине Ново 

Горажде“, 

 

Број: 02/1-404-7/18 

Ново Горажде, 17.05.2018. године  

          Н А Ч Е Л Н И К  

        Мила Петковић, с.р. 

 

На основу члана 59. став 3. Закона о 

локалној самоуправи РС („Службени 

гласник РС,“ бр: 97/16), члана 87. и 90. 

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),   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 Д.О.О „ К 

- ПРОЈЕКТ “ Источно Сарајево, 

 бр: 02/1-404-6-2/18 од 15.05.2018. 

године, у поступку јавне набавке путем 

Директног споразума за доставу понуде 

-  „ Израда пројектне документације за 

реконструкцију и адаптацију основне 

школе „Вук Караџић“ у Копачима, 

општина Ново Горажде“- у укупном 

износу до 3.510,00 КМ (са  ПДВ-ом). 

Начин и услови плаћања: 30 дана након 

извршења услуге. 

Рок извршења: 15 дана од дана 

потписивања Уговора. 

 

II. 

    

 

 На основу ове Одлуке, Начелник 

општине Ново Горажде ће као уговорни 

орган, закључити Уговор са понуђачем 

из члана 1. ове Одлуке.   

 

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: 02/5-404-6/18 од 

16.04.2018. године за јавну набавку 

услуга: „ Израда пројектне 

документације за реконструкцију и 

адаптацију основне школе „Вук 

Караџић“ у Копачима, општина Ново 

Горажде“. 

    Јавна набавка је проведена путем 

поступка мале вриједности: Директни 

споразум. Процијењена вриједност 

јавне набавке без ПДВ-а износи до 

3.000,00 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 израдом пројектне документације за 

реконструкцију и адаптацију основне 

школе „Вук Караџић“ у Копачима, 

општина Ново Горажде, упућен је 

писмени захтјев за достављање 

приједлога понуде понуђачу Д.О.О „ К 

- ПРОЈЕКТ “ Источно Сарајево. 

Понуђач је доставио понуду у износу до  

3.510,00 КМ са ПДВ-ом; 

Понуда понуђача је уредна и у оквиру 

процијењене вриједности набавке. 

Обзиром да је ова понуда понуђача  

Д.О.О „ К - ПРОЈЕКТ “ Источно 

Сарајево, у износу од 3.510,00 КМ са 

ПДВ-ом, прихватљива за уговорни 

орган, понуда је у цјелости прихваћена. 
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Број: 02/1-404-6-2/18 

Ново Горажде, 18.05.2018. године  

          Н А Ч Е Л Н И К  

        Мила Петковић, с.р. 

 

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 3. 

Одлуке о усвајању претпоставки, начела 

и начина израде Програма капиталних 

инвестиција општине Ново Горажде 

(„Службени гласник општине Ново 

Горажде“, број: 5/18), начелник 

општине Ново Горажде  д о н о с и : 

 

О Д Л У К У  

о оснивању Координационог тима за 

имплементацију Програма 

капиталних инвестиција 

 

I 

Овом Одлуком оснива се 

Координациони тим за имплементацију 

Програма капиталних инвестиција 

општине Ново Горажде (у даљем 

тексту: Координациони тим), одређује 

његов састав, надлежности и рокови за 

испуњење задатака. 

 

II 

Координациони тим чине: 

1) Мила Петковић, начелник 

општине, предсједавајући, 

2) Горан Петровић, секретар 

Скупштине општине, 

секретар, 

3) Бориша Јакшић, начелник 

Одјељења за послове 

општинске управе, члан, 

4) Томислав Чарапић, шеф 

Одсјека за финансије, 

привреду и друштвене 

дјелатности, члан, 

5) Небојша Јанковић, 

предсједник Комисије за 

буџет и финансије 

Скупштине општине Ново 

Горажде, члан, 

6) Ибрахим Дрљевић, 

предсједник Скупштине 

општине Ново Горажде, члан, 

7) Медин Џафовић, опозициони 

одборник, члан, 

8) Велинка Ласица, опозициони 

одборник, члан, 

9) Синиша Гајић, представник 

локалне пословне заједнице, 

члан, 

10) Бране Суботић, представник 

локалне пословне заједнице, 

члан, 

11) Душко Тодоровић, 

представник невладине 

организације, члан, 

12) Драгана Јевтовић, 

представник невладине 

организације, члан, 

13) Бобана Видаковић, 

представник из свијета 

културе, члан, 

14) Јован Кошарац, представник 

омладине, члан. 

(требало би их бити непаран 

број) 

 

III 

Задаци Координационог тима су да: 

- Изврши верификацију 

Приједлога за инвестирање, тј 

потврди да ли су приједлози 

потпуни, као и да ли су 

реални у техничком и 

правном смислу, 

- Допуни потребне податке у 

Приједлогу за инвестирање, 

додавањем информација и 

бројки које недостају, 

- Одреди приоритетне 

прихваћене инвестиционе 

пројекте у складу са 

прихваћеним критеријумима, 

тако што ће израчунати број 

поена за сваки пројекат и 

рангирати га према броју 

добијених бодова, 

придржавајући се принципа 

садржаних у Правилнику о 

раду Координационог тима, 

- Групише пројекте Програма 

капиталних инвестиција, 



према усвојеним 

категоријама и одреди у коју 

годину Програма ће бити 

сврстани на основу бодова, 

техничких критеријума, 

процјене степена спремности 

Програма за реализацију, 

- Усвоји коначну листу 

пројеката за Програм, 

- Обави анализу потребних 

финансијских средстава за 

реализацију тако 

припремљене листе пројеката 

Програма, на основу 

финансијских могућности 

општине, а користећи 

компјутерски програм WPR, 

- Припреми финални програм, 

са образложењем, на усвајање 

начелнику, а затим и 

Скупштини општине. 

 

IV 

Именовани чланови се бирају на 

мандатни период од четири (4) године, а 

исти почиње тећи од дана ступања на 

снагу ове Одлуке.  

V 

Координациони тим ће донијети општи 

акт којим ће поближе бити уређен 

начин његовог функционисања и 

одлучивања.  

VI 

Ова Одлука ступа на снагу осмог дана 

од дана њеног објављивања у 

„Службеном гласнику општине Ново 

Горажде“.  

 

Број: 02/1-302-8/18 

Ново Горажде, 23.05.2018. године  

          Н А Ч Е Л Н И К  

        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), 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 

услуга: „ Системска прољетна 

дератизација у сврху заштите здравља 

грађана, животне и радне средине и 

корисних животиња на подручју 

општине Ново Горажде за 2018-у 

годину“.    

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 1.660,00 

КМ, без урачунатог пореза на додатну 

вриједност (ПДВ). 

ЈРЈН: 90921000-9 -  услуге  

дезинфекције и уништавања штеточина; 

          90922000-6 - услуге  сузбијања 

штеточина; 

          90923000-3 - услуге дератизације. 

 

IV. 

Издатак из претходног става  је  

планиран у Плану јавних набавки 

општине Ново Горажде за 2018. годину, 

а средства за ове сврхе су обезбјеђена у 

Буџету општине на коду 412223.   

 

V. 

На основу ове Одлуке, Начелник 

општине ће упутити Захтјев за 

достављање понуде 

добављачу/добављачима. 
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VI. 

Ова Одлука ступа на снагу даном 

доношења и биће објављена у 

“Службеном гласнику“ општине Ново 

Горажде. 

 

Број: 02/1-404-8/18 

Ново Горажде, 25.05.2018. године  

          Н А Ч Е Л Н И К  

        Мила Петковић, с.р. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



  

САДРЖАЈ 

 

 

 

Начелник  
1. Одлука о покретању поступка јавне набавке услуга у поступку Конкурентског 

захтјева за доставу понуда стр. 1-2 

2. Одлука о прихватању понуде у поступку јавне набавке путем Директног 

споразума, стр. 2-3 

3. Одлука о оснивању Координационог тима за имплементацију Програма 

капиталних инвестиција стр. 3-4 

4. Одлука о покретању поступка јавне нававке услуга у поступку Конкурентског 

захтјева за доставу понуда, стр. 4-5 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

            

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 

 

 

 


