
СЛУЖБЕНИ ГЛАСНИК 

ОПШТИНЕ НОВО ГОРАЖДЕ 

 

Година XIII – број 9 Понедељак, 27.08.2018. године 

 

Скупштина  

 

 

На основу члана 39. Закона о локалној 

самоуправи („Службени гласник 

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

73. став (4) Правилника о 

рачуноводству, рачуноводственим 

политикама и рачуноводственим 

процјенама за буџетске кориснике 

(„Службени гласник Републике 

Српске“, број: 115/17), Скупштина 

општине Ново Горажде на једанаестој 

сједници одржаној дана 27.08.2018. 

године,  д о н о с и : 

 

 

О Д Л У К У 

о отпису ненаплативог потраживања 

 

Члан 1. 

На основу ове Одлуке коначно се 

отписује, у цјелости, спорно 

потраживање општине Ново Горажде 

према предузећу ШИК „Маглић“ ДОО 

Фоча. 

Члан 2. 

Висина потраживања из члана 1. ове 

Одлуке износи 11.657,00 КМ, а исто се 

отписује из разлога његове 

ненаплативости.  

 

Члан 3. 

За реализацију ове Одлуке у смислу 

искњижавања ненаплативог 

потраживања у складу са Законом, у 

укупном износу од 11.657,00 КМ, 

задужује се Одсјек за финансије, 

привреду и друштвене дјелатности 

Општинске управе општине Ново 

Горажде. 

Члан 4. 

Ова Одлука ступа на снагу осмог дана 

од дана њеног објављивања у 

„Службеном гласнику општине Ново 

Горажде“. 
 

Број: 01/1-052-4-4/18 

Ново Горажде, 27.08.2018. године  

         ПРЕДСЈЕДНИК     

   Ибрахим Дрљевић,  с.р 
 

На основу члана 17. Закона о статусу 

функционера јединице локалне 

самоуправе („Службени гласник 

Републике Српске“, број: 96/05 и 98/13), 

Скупштина општине Ново Горажде на 

једанаестој сједници одржаној дана 

27.08.2018. године  д о н о с и  

 

О Д Л У К У 

о измјени Одлуке о висини плате 

функционера општине Ново Горажде 

 

Члан 1. 

У члану 2. Одлуке о висини плате 

функционера општине Ново Горажде 

(„Службени гласник општине Ново 

Горажде“, број: 16/16) износ од 1.800,00 

КМ мијења се износом од 1829,60 КМ, а 

износ од 2.951,90 мијења се износом од 

2.951,24. 

Члан 2. 

У члану 3. Одлуке из претходног члана, 

износ од 1.350,00 КМ мијења се 

износом од 1.379,70 КМ, а износ од 

2.205,64 мијења се износом од 2.205,14 

КМ. 

Члан 3. 

Ова Одлука ступа на снагу осмог дана 

од дана њеног објављивања у 

„Службеном гласнику општине Ново 

Горажде“. 

Број: 01/1-052-4-9/18 

Ново Горажде, 27.08.2018. године  

         ПРЕДСЈЕДНИК     

   Ибрахим Дрљевић,  с.р 



27.08.2018.    СЛУЖБЕНИ ГЛАСНИК ОПШТИНЕ НОВО ГОРАЖДЕ бр. 9 страна   2

  

На основу члана 31. Закона о буџетском 

систему Републике Српске („Службени 

гласник Републике Српске“, број: 

121/12, 52/14, 103/15 и 15/16) и члана 

98. и 108. Пословника Скупштине 

општине Ново Горажде („Службени 

гласник општине Ново Горажде“, број 

6/05, 3/09 и 4/17), Скупштина општине 

Ново Горажде је на једанаестој редовној 

сједници, одржаној дана 27.08.2018. 

године  донијела  

 

 

З А К Љ У Ч А К 

о усвајању Нацрта ребаланса плана 

буџета општине Ново Горажде 

за 2018. годину 

 

 

1. Усваја се Нацрт ребаланса плана 

буџета општине Ново Горажде за 

2018. годину (у даљем тексту: 

Нацрт ребаланса плана буџета). 

 

2. Скупштина општине Ново 

Горажде, сагласно одредбама 

члана 108. Пословника   

Скупштине општине Ново 

Горажде, одлучује да се Нацрт 

ребаланса плана буџета упути на 

јавну расправу, јер се истим 

уређују питања од ширег 

интереса за грађане и друге 

субјекте у општини. 

 

3. За организовање и спровођење 

јавне расправе задужује се 

Одјељење за послове Општинске 

управе и начелник општине Ново 

Горажде. 

 

4. Шеф Одјељења за послове 

Општинске управе је дужан да: 

- води бригу да се Нацрт 

ребаланса плана буџета учини 

доступним јавности; 

- организује и води расправу уз 

обезбјеђење услова за учешће 

свих заинтересованих грађана 

општине и других институција; 

- у смислу информисаности 

грађана, користи званичну 

интернет страницу општине; 

- осигура прикупљање и 

спровођење примједби, 

мишљења и приједлога 

изнесених у току јавне расправе; 

- прати јавну расправу и анализира 

приједлоге, мишљења и 

примједбе изнијете у току јавне 

расправе; 

- припреми извјештај о 

резултатима јавне расправе и 

поднесе га овој Скупштини. 

 

5. Јавна расправа трајаће 15 дана од 

дана усвајања овог Закључка. 

 

6. Задужује се Одјељење за послове 

Општинске управе да, сагласно 

одредбама члана 31. Закона о 

буџетском систему Републике 

Српске, овај Закључак, заједно са 

Нацртом ребаланса плана буџета 

достави Министарству финансија 

Републике Српске. 

 

7. Овај Закључак ступа на снагу 

наредног дана од дана његовог 

објављивања у „Службеном 

гласнику општине Ново 

Горажде“.  

 

 

Број: 01/1-052-4-2/18 

Ново Горажде, 27.08.2018. године  

         ПРЕДСЈЕДНИК     

   Ибрахим Дрљевић,  с.р 
 

На основу члана 98. Пословника 

Скупштине општине Ново Горажде 

(„Службени гласник општине Ново 

Горажде“, број: 6/05, 3/09 и 4/17), 

Скупштина општине Ново Горажде на 

једанаестој редовној сједници одржаној 

дана 27.08.2018. године д о н о с и 
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З А К Љ У Ч А К 

о усвајању Извјешатаја о извршењу 

Плана буџета општине Ново Горажде 

за период од 01.01. до 30.06.2018. 

године  

 

1. Усваја се Извјештај о извршењу 

Плана буџета општине Ново 

Горажде, за период од 01.01. до 

30.06.2018. године. 

 

2. Извјештај из тачке 1. овог 

Закључка чини његов саставни 

дио. 

 

3. Овај закључак ступа на снагу 

осмог дана од дана његовог 

објављивања у „Службеном 

гласнику општине Ново 

Горажде.“ 

 
 

Број: 01/1-052-4-3/18 

Ново Горажде, 27.08.2018. године  

         ПРЕДСЈЕДНИК     

   Ибрахим Дрљевић,  с.р 

 

На основу члана 39. став (2) тачка 21) 

Закона о локалној самоуправи 

(„Службени гласник Републике 

Српске“, број: 97/16), Скупштина 

општине Ново Горажде на једанаестој 

сједници одржаној дана 27.08.2018. 

године  д о н о с и  

 

 

Р Ј Е Ш Е Њ Е 

о разрјешењу вршења дужности 

начелника Одјељења за послове 

општинске управе 

 

1. Бориша Јакшић, вршилац 

дужности начелника Одјељења 

за послове општинске управе 

разрјешава се вршења те 

дужности због истека мандатног 

периода на који је изабран. 

 

2. Ово Рјешење ступа на снагу 

даном доношења. 

 

Образложење 

Бориша Јакшић је именован за вршиоца 

дужности начелника Одјељења за 

послове општинске управе, на мандатни 

период до окончања конкурсне 

процедуре спроведене за избор и 

именовање начелника Одјељења за 

послове општинске управе. 

Како је поменута конкурсна процедура 

окончана, то је потребно приступити 

разрјешењу вршења дужности 

начелника Одјељења за послове 

општинске управе. 

Чланом 39. став (2) тачка 21) Закона о 

локалној самоуправи предвиђена је 

надлежност Скупштине општине за 

предметно разрјешење. 

Узевши у обзир изложено чињенично 

стање, те примјенивши на исто 

релевантне законске одредбе, одлучено 

је као у диспозитиву. 

Поука о правном лијеку: Против овог 

Рјешења није дозвољено уложити 

жалбу, али се против истог може 

покренути управни спор, подношењем 

тужбе Окружном суду у Источном 

Сарајеву, у року од 30 дана од дана 

пријема овог Рјешења. 

 

Број: 01/1-052-4-5/18 

Ново Горажде, 27.08.2018. године  

         ПРЕДСЈЕДНИК     

   Ибрахим Дрљевић,  с.р 

 

На основу члана 39. Став (2) тачка 21) 

Закона о локалној самоуправи 

(„Службени гласник Републике 

Српске“, број: 97/16), Скупштина 

општине Ново Горажде на једанаестој 

редовној сједници, одржаној дана 

27.08.2018. године,  д о н о с и 
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Р Ј Е Ш Е Њ Е 

о именовању начелника Одјељења за 

послове општинске управе 

 

1. Бориша Јакшић, дипломирани 

економиста из Новог Горажда, 

именује се за начелника 

Одјељења за послове општинске 

управе, на мандатни период до 

окончања мандата актуелног 

сазива Скупштине општине Ново 

Горажде. 

2. Дужности начелника одјељења 

прописане су Законом о локалној 

самоуправи, Статутом општине 

Ново Горажде и Пословником 

Скупштине општине Ново 

Горажде. 

3. Ово Рјешење ступа на снагу 

даном доношења. 

 

 

Образложење 

Одлуком о расписивању јавног 

конкурса за избор и именовање 

начелника Одјељења за послове 

општинске управе („Службени гласник 

општине Ново Горажде“, број: 4/18) 

расписан је Јавни конкурс за избор и 

именовање начелника Одјељења за 

послове општинске управе, именована 

конкурсна комисија, те одређен задатак 

исте комисије да након завршетка 

конкурсне процедуре достави 

начелнику општине свој образложени 

приједлог. 

Поступајућа Комисија је у форми 

записника са сједнице начелници 

општине доставила извјештај о 

спроведеном јавном конкурсу, а 

начелница је потом Скупштини упутила 

приједлог да именује Боришу Јакшића, 

дипломираног економисту из Новог 

Горажда, за начелника Одјељења за 

послове општинске управе, као јединог 

кандидата по расписаном јавном 

конкурсу. 

Комисија за избор и именовање 

Скупштине општине Ново Горажде је 

утврдила да предложени кандидат 

испуњава опште и посебне услове 

прописане за обављање дужности 

начелника одјељења. 

Чланом 39. Став (2) тачка 21) Закона о 

локалној самоуправи прописана је 

надлежност Скупштине општине 

приликом именовања начелника 

одјељења. 

Узевши у обзир изложено чињенично 

стање, те примјенивши на исто 

релевантну законску одредбу, одлучено 

је као у диспозитиву. 

Поука о правном лијеку: Против овог 

Рјешења није дозвољено уложити 

жалбу, али се против истог може 

покренути управни спор, подношењем 

тужбе Окружном суду у Источном 

Сарајеву, у року од 30 дана од дана 

пријема Рјешења. 
 

 

Број: 01/1-052-4-6/18 

Ново Горажде, 27.08.2018. године  

         ПРЕДСЈЕДНИК     

   Ибрахим Дрљевић,  с.р 

 

На основу члана 39. став (2) тачка 21) 

Закона о локалној самоуправи 

(„Службени гласник Републике 

Српске“, број: 97/16), Скупштина 

општине Ново Горажде на једанаестој 

сједници одржаној дана 27.08.2018. 

године  д о н о с и  

 

 

Р Ј Е Ш Е Њ Е 

о разрјешењу вршења дужности 

секретара Скупштине општине 

 

1. Горан Петровић, вршилац 

дужности секретара Скупштине 

општине Ново Горажде 

разрјешава се вршења те 

дужности због истека мандатног 

периода на који је изабран. 
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2. Ово Рјешење ступа на снагу 

даном доношења. 

 

 

Образложење 

Горан Петровић је именован за вршиоца 

дужности секретара Скупштине 

општине Ново Горажде, на мандатни 

период до окончања конкурсне 

процедуре спроведене за избор и 

именовање секретара Скупштине 

општине Ново Горажде. 

Како је поменута конкурсна процедура 

окончана, то је потребно приступити 

разрјешењу вршења дужности секретара 

Скупштине општине Ново Горажде. 

Чланом 39. став (2) тачка 21) Закона о 

локалној самоуправи предвиђена је 

надлежност Скупштине општине за 

предметно разрјешење. 

Узевши у обзир изложено чињенично 

стање, те примјенивши на исто 

релевантне законске одредбе, одлучено 

је као у диспозитиву. 

Поука о правном лијеку: Против овог 

Рјешења није дозвољено уложити 

жалбу, али се против истог може 

покренути управни спор, подношењем 

тужбе Окружном суду у Источном 

Сарајеву, у року од 30 дана од дана 

пријема овог Рјешења. 

 

Број: 01/1-052-4-7/18 

Ново Горажде, 27.08.2018. године  

         ПРЕДСЈЕДНИК     

   Ибрахим Дрљевић,  с.р 

 

На основу члана 39. Став (2) тачка 21) 

Закона о локалној самоуправи 

(„Службени гласник Републике 

Српске“, број: 97/16), Скупштина 

општине Ново Горажде на једанаестој 

редовној сједници, одржаној дана 

27.08.2018. године,  д о н о с и 

 

 

Р Ј Е Ш Е Њ Е 

о именовању секретара Скупштине 

општине Ново Горажде 

 

4. Горан Петровић, дипломирани 

правник из Новог Горажда, 

именује се за секретара 

Скупштине општине Ново 

Горажде, на мандатни период до 

окончања мандата актуелног 

сазива Скупштине општине Ново 

Горажде. 

5. Дужности секретара Скупштине 

општине Ново Горажде 

прописани су Законом о локалној 

самоуправи, Статутом општине 

Ново Горажде и Пословником 

Скупштине општине Ново 

Горажде. 

6. Ово Рјешење ступа на снагу 

даном доношења. 

 

 

Образложење 

Одлуком о расписивању јавног 

конкурса за избор и именовање 

секретара Скупштине општине Ново 

Горажде („Службени гласник општине 

Ново Горажде“, број: 10/17) расписан је 

Јавни конкурс за избор и именовање 

секретара Скупштине општине Ново 

Горажде, именована конкурсна 

комисија, те одређен задатак исте 

комисије да након завршетка конкурсне 

процедуре достави предсједнику 

Скупштине свој образложени приједлог. 

Поступајућа Комисија је у форми 

записника са сједнице предсједнику 

Скупштине доставила извјештај о 

спроведеном јавном конкурсу, те 

приједлог да Скупштина именује 

Горана Петровића, дипломираног 

правника из Новог Горажда, за 

секретара Скупштине општине, као 

јединог кандидата по расписаном 

јавном конкурсу. 

Комисија за избор и именовање 

Скупштине општине Ново Горажде је 

утврдила да предложени кандидат 

испуњава опште и посебне услове  
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прописане за обављање дужности 

секретара Скупштине општине. 

Чланом 39. Став (2) тачка 21) Закона о 

локалној самоуправи прописана је 

надлежност Скупштине општине 

приликом именовања њеног секретара. 

Узевши у обзир изложено чињенично 

стање, те примјенивши на исто 

релевантну законску одредбу, одлучено 

је као у диспозитиву. 

Поука о правном лијеку: Против овог 

Рјешења није дозвољено уложити 

жалбу, али се против истог може 

покренути управни спор, подношењем 

тужбе Окружном суду у Источном 

Сарајеву, у року од 30 дана од дана 

пријема Рјешења. 

 

Број: 01/1-052-4-8/18 

Ново Горажде, 27.08.2018. године  

         ПРЕДСЈЕДНИК     

   Ибрахим Дрљевић,  с.р 

 

Начелник 

 

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: „ Израда пројектне 

документације за изградњу пјешачке 

стазе са одводњом поред Основне 

школе у Копачима уз М-20 Горажде – 

Устипрача,    општина 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. 

Процијењена вриједност јавне набавке 

из члана I ове Одлуке износи 1.800,00 

КМ, без урачунатог пореза на додатну 

вриједност (ПДВ). 

ЈРЈН: 71242000-6– Израда пројекта и 

нацрта, процјена трошкова . 

 

IV. 

Издатак из претходног става  је  

планиран у измијењеном и допуњеном 

Плану јавних набавки општине Ново 

Горажде за 2018. годину, а средства за 

ове сврхе су обезбјеђена у Буџету 

општине на коду 511518.   

 

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 објављивања у 

“Службеном гласнику“ општине Ново 

Горажде. 

 

Број: 02/1-404-14/18 

Ново Горажде, 09.08.2018. 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),  
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члана 3. Правилника о успостављању и 

раду Комисије за јавне набавке 

(„Службени гласник општине Ново 

Горажде“, број:16/15), члана 72. став 3. 

Закона о локалној самоуправи 

(„Службени гласник РС“, број:101/04; 

42/05; 118/05 и 98/13) и члана VIII. 

Одлуке о покретању јавне набавке 

радова у поступку Конкурентског 

захтјева за доставу понуда број: 02/1-

404-13/18 од дана 07.08.2018.године, 

Начелник општине Ново Горажде 

доноси 

Р Ј Е Ш Е Њ Е 

о именовању Комисије за одабир 

најповољнијег понуђача у поступку 

јавне набавке Конкурентског захтјева 

за доставу понуда - радови, за 

реконструкцију канализационе мреже 

у Борачком насељу II и прикључцима 

19 стамбених јединица на нови 

канализациони вод у Борачком 

насељу  II у општини Ново Горажде. 

 

I 

 Именује се Комисија за јавне набавке, у 

поступку јавне набавке радова -

Конкурентски захтјев за доставу понуда 

- за реконструкцију канализационе 

мреже у Борачком насељу II и 

прикључцима 19 стамбених јединица на 

нови канализациони вод у Борачком 

насељу  II у општини Ново Горажде, у 

саставу: 

1. Стојанка Андан, предсједник, 

- Данијела Јеремић, замјеник 

предсједника 

2. Владимир Митровић, члан, 

- Вања Марић, замјеник члана, 

3. Бориша Јакшић, члан, 

- Сузана Мирковић, замјеник 

члана. 

II 

(1) За секретара Комисије из тачке I 

овог Рјешења, без права гласа, 

именује се Кадира Шогољ. 

(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 отвореном поступку 

јавне набавке радова за достављање 

понуда, за реконструкцију 

канализационе мреже у Борачком 

насељу II и прикључцима 19 стамбених 

јединица на нови канализациони вод у 

Борачком насељу  II у општини Ново 

Горажде: 

- отвори пристигле понуде ( датум 

отварања понуда: 27.08.2018. 

године у 12,00 часова), 

- изврши анализу понуда и након 

окончања поступка достави 

Начелнику општине препоруку о 

додјели уговора најповољнијем 

понуђачу/понуђачима, с 

извјештајем о раду и разлозима 

издавања такве препоруке и 

записницима са својих састанака. 

IV 

Ово Рјешење ступа на снагу даном 

доношења, а објавиће се у „ Службеном 

гласнику општине Ново Горажде“. 

Образложење 

Дана 07.08.2018. године, Начелник 

општине Ново Горажде је донио Одлуку 

о покретању поступка јавне набавке 

радова у поступку Конкурентског 

захтјева за достављање понуда, за 

реконструкцију канализационе мреже у 

Борачком насељу II и прикључцима 19 

стамбених јединица на нови  
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канализациони вод у Борачком насељу  

II у општини Ново Горажде 

. Да би се поступак законито спровео, 

потребно је именовати Комисију која ће 

спровести поступак јавне набавке. 

Чланом 13. став 1. Закона о јавним 

набавкама Босне и Херцеговине 

(„Службени гласник БиХ“, број:39/14) и 

чланом 3. Правилника о успостављању 

и раду Комисије за јавне набавке 

(„Службени гласник БиХ“, број:103/14) 

прописане су надлежности Уговорног 

органа приликом именовања Комисије 

за спровођење поступка јавних набавки.  

Чланом 72. став 3. Закона о локалној 

самоуправи („Службени гласник РС“, 

број:101/04; 42/05; 118/05 и 98/13) 

прописано је да начелник општине 

може донијети Рјешење као облик 

појединачног правног акта. 

Узевши у обзир све наведено, а 

примијенивши наведене законске и 

подзаконске одредбе одлучено је као у 

диспозитиву. 

Поука о правном лијеку: Против овог 

Рјешења, именовани имају право 

упутити приговор начелнику општине, у 

року од 8 (осам) дана од дана пријема 

Рјешења. 

 

Број: 02/1-404-13-2/18 

Ново Горажде, 10.08.2018. године  

         НАЧЕЛНИК     

   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 

„ПЛАН“д.о.о Бања Лука из Бања Луке, 

бр: 183-п-VIII/18 од 10.08.2018. године, 

у поступку јавне набавке путем 

Директног споразума за доставу понуда 

за пружање  услуга  „ Израда Главног 

пројекта за изградњу Фискултурне сале 

поред Основне школе у Новом 

Горажду“   у укупном износу до  

4.591,08 КМ (са ПДВ-ом), односно 

3.924,00 КМ (без ПДВ-а).  
 

II. 

Начин и услови плаћања услуга: до 30 

дана након извршене услуге. 

Вријеме и рок извршења услуга: одмах 

након прихватања понуде. 

 

III. 

На основу ове Одлуке, Начелник 

општине Ново Горажде ће као уговорни 

орган, закључити Директни споразум са 

понуђачем из члана 1. Ове Одлуке.  

 

IV. 

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: 02/1-404-11/18 од 

24.07.2018. године за јавну набавку 

услуга „ Израда Главног пројекта за 

изградњу Фискултурне сале поред 

Основне школе у Новом Горажду“    
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Јавна набавка је проведена путем 

поступка мале вриједности: Директни 

споразум. 

Процијењена вриједност јавне набавке 

без ПДВ-а износи до 4.600,00 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 набавку услуга „ 

Израда Главног пројекта за изградњу 

Фискултурне сале поред Основне школе 

у Новом Горажду“  упућен је писмени 

захтјев за достављање приједлога 

понуде понуђачу „ТЕХНИП“ д.о.о. 

Ново Горажде из Новог Горажда и 

„ПЛАН“ д.о.о Бања Лука из Бања Луке . 

„ТЕХНИП“ д.о.о. Ново Горажде из 

Новог Горажда је доставио понуду за 

пружање услуга „ Израда Главног 

пројекта за изградњу Фискултурне сале 

поред Основне школе у Новом 

Горажду“ у оквиру процијењене 

вриједности јавне набавке, али не 

посједује одговарајућу лиценцу за 

предметну услугу.  

И „ПЛАН“ д.о.о Бања Лука из Бања 

Луке .је доставио тражену понуду за 

пружање  услуга  „ Израда 

Урбанистичко-техничких услова и 

Стручног мишљења за доградњу и 

адаптацију школског објекта у Новом 

Горажду“ у износу од 4.591,08 КМ са 

ПДВ-ом  и посједује потребну лиценцу 

за предметну услугу, те се ова понуда у 

цјелости прихвата. 

Број: 02/1-404-11-2/18 

Ново Горажде, 13.08.2018. године  

         НАЧЕЛНИК     

   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 

„ГРАЛЕКС“ д.о.о Пале из Пала, бр: 

82-08/18 од 15.08.2018. године, у 

поступку јавне набавке путем 

Директног споразума за доставу понуда 

за пружање  услуга  „ Израда пројектне 

документације за изградњу пјешачке 

стазе са одводњом поред Основне 

школе у Копачима уз М-20 Горажде – 

Устипрача, оопштина Ново Горажде“   у 

укупном износу до 2.106,00 КМ (са 

ПДВ-ом), односно 1.800,00 КМ (без 

ПДВ-а).  
II. 

Начин и услови плаћања услуга: до 30 

дана након извршене услуге. 

Вријеме и рок извршења услуга: одмах 

након прихватања понуде. 

 

III. 

На основу ове Одлуке, Начелник 

општине Ново Горажде ће као уговорни 

орган, закључити Директни споразум са 

понуђачем из члана 1. Ове Одлуке.  

 

IV. 

Ова Одлука ступа на снагу даном 

доношења и биће објављена у 

„Службеном гласнику Општине Ново 

Горажде“. 
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Образложење 

 

Поступак јавне набавке покренут је 

Одлуком о покретању поступка јавне 

набавке број: 02/1-404-14/18 од 

09.08.2018. године за јавну набавку 

услуга „ Израда пројектне 

документације за изградњу пјешачке 

стазе са одводњом поред Основне 

школе у Копачима уз М-20 Горажде – 

Устипрача, оопштина Ново Горажде“    

                      

Јавна набавка је проведена путем 

поступка мале вриједности: Директни 

споразум. 

Процијењена вриједност јавне набавке 

без ПДВ-а износи до 1.800,00 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 набавку услуга „ 

Израда пројектне документације за 

изградњу пјешачке стазе са одводњом 

поред Основне школе у Копачима уз М-

20 Горажде – Устипрача, оопштина 

Ново Горажде“   упућен је писмени 

захтјев за достављање приједлога 

понуде понуђачу „Гралекс“ д.о.о. Пале 

из Пала.  

„Гралекс“ д.о.о. Пале из Пала је 

доставио понуду за пружање услуга „ 

Израда пројектне документације за 

изградњу пјешачке стазе са одводњом 

поред Основне школе у Копачима уз М-

20 Горажде – Устипрача, оопштина 

Ново Горажде“  у оквиру процијењене 

вриједности јавне набавке у износу до 

2.106,00 КМ са ПДВ-ом  и посједује 

потребну лиценцу за предметну услугу, 

те се ова понуда у цјелости прихвата. 

 

 

Број: 02/1-404-14-2/18 

Ново Горажде, 16.08.2018. године  

         НАЧЕЛНИК     

   Мила Петковић,  с.р 

 

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

члана 25. Закона о јавним набавкама 

Босне и Херцеговине („Службени 

гласник БиХ“, број: 39/14), начелник 

општине Ново Горажде д о н о с и : 

 

П О С Е Б Н У  О Д Л У К У 

о покретању поступка јавне набавке 

радова 

 у поступку Конкурентског захтјева 

за достављање   понуда 

 

I 

Покреће се поступак јавне набавке 

радова:  

Набавка електроматеријала и извођење 

радова на II фази електрификације 

повратничког насеља Караузовићи 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 2015. годину, у укупном 

износу од 273.265,00 КМ са ПДВ-

ом,број: 02/1-019-5/18 од 

18.04.2018.године 

. 

II 

Јавна набавка ће се провести путем 

Kонкурентског захтјева за доставу 

понуда. 

 

III 

Законски оквир за спровођење поступка 

јавне набавке садржан је у члану 88. 

Закона о јавним набавкама – 

Конкурентски захтјев. 
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IV 

Процијењена укупна вриједност радова 

из члана I ове Одлуке износи 25.200,00 

KM. 
ЈРЈН – 31321000 – 2 – 

Електроенергетски водови. 

 

 

V 

Јавна набавка није планирана у Плану 

јавних набавки општине Ново Горажде 

за 2018-у годину. 

 

VI 

Средства из члана IV ове одлуке 

обезбијеђена су од стране Фонда за 

повратак БиХ. 

VII 

На основу ове Одлуке: 

- Секретар комисије  ће упутити 

Kонкурентски захтјев за доставу 

понуда на три добављача, 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-

404-15/2018. од 14.08.2018.године.  

 

X 

Ова Одлука ступа на снагу даном 

доношења, а биће објављена  а у 

„Службеном гласнику општине Ново 

Горажде“, 

 

 

 

Број: 02/1-404-15/18 

Ново Горажде, 17.08.2018. године  

         НАЧЕЛНИК     

   Мила Петковић,  с.р 
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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 

 

 

 


