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Број: 02/1-404-22-3/18 

Датум: 11.12.2018.године 

 

На основу члана 64. став 1. тачка b), члана 70. ставови 1.,3. и 6., члана 88. и члана 89. 

Закона о јавним набавкама („Сл. гласник БиХ“, број: 39/14), члана 8. став 2. тачка d) 

Правилника о успостављању и раду Комисије за набавке ( „Службени гласник БиХ“, 

број: 103/14), члана V. алинеја 4), члана XVIII Правилника о успостављању и раду 

Комисије за јавне набавке општине Ново Горажде ( „Службени гласник општине Ново 

Горажде“, број: 16/15), члана XVI. Правилника о јавним набавкама општине Ново 

Горажде ( „Службени гласник општине Ново Горажде“, број: 16/15) а на Препоруку 

Комисије за набавку , број: 02/1-404-22-2-4/18 од 07.12.2018. године, Начелник 

општине Ново Горажде  д о н о с и 

 

О Д Л У К У 

О избору најповољнијег понуђача 

 

Члан 1.  

Прихвата се Препорука Комисије за јавну набавку, број: 02/1-404-22-2-4/18 од 

07.12.2018. године и уговор за јавну набавку – радови  „Изградња пјешачке стазе са 

одводњом уз магистрални пут Горажде – Устипрача, у насељеном мјесту Копачи – 

Центар у Новом Горажду“ се додјељује понуђачу ЈКП „НОВО ГОРАЖДЕ“ Ново 

Горажде, из Новог Горажда, понуда бр: 01-370-163/18. достављена дана 03.12.2018. 

године за понуђену цијену  у износу од 46.976,83 КМ без ПДВ-а, односно 54.962,89КМ 

са урачунатим ПДВ-ом као најповољнијем понуђачу. 

 

Члан 2. 

Изабрани понуђач је дужан да у року од 5 (пет) дана од дана достављања ове Одлуке 

достави оригинале или овјерене копије документације из чланова 45. и 47. Закона о 

јавним набавкама. 

 

Члан 3. 

Приједлог уговора о набавци доставит ће се на потпис изабраном понуђачу након 

истека рока од 10 дана, рачунајући од дана када је понуђач обавијештен о избору 

најповољније понуде. 

 

Члан 4. 

Ова Одлука ће се објавити на интернет страници општине Ново Горажде  

(www. novogorazde.rs.ba) истовремено с упућивањем понуђачу који је учествовао                              

у поступку јавне набавке, у складу са чланом 70. став 6. Закона о јавним набавкама. 

http://www.novogorazde.rs.ba/
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Члан 5. 

За извршење ове Одлуке задужује се Комисија за јавну набавку за одабир 

најповољнијег понуђача у поступку Конкурентског захтјева за достављање понуда за 

јавну набавку радова „Изградња пјешачке стазе са одводњом уз магистрални пут 

Горажде – Устипрача, у насељеном мјесту Копачи – Центар у Новом Горажду“. 

 

Члан 6. 

Ова Одлука ступа на снагу даном доношења и доставља се понуђачу који је учествовао 

у поступку јавне набавке, у складу са чланом 71. став (2) Закона о јавним набавкама. 

 

Образложење 

 

Поступак јавне набавке покренут је Одлуком о покретању поступка јавне набавке број: 

02/1-404-22/18 од 12.11.2018. године. 

Јавна набавка је проведена отвореним поступком – Конкурентски захтјев. 

Процијењена вриједност јавне набавке без ПДВ-а је 47.000,00 КМ. 

Обавјештење о набавци број: 265-7-3-20-3-8/18 послато је на објављивање и објављено 

на Порталу јавних набавки дана 19.11.2018. године. 

Комисија за јавну набавку именована је Рјешењем број: 02/1-404-22-2/18 од 20.11.2018. 

године. 

Комисија за јавну набавку је Начелнику општине Ново Горажде доставила Записник о 

прегледу и оцјени понуда број: 02/1-404-22-2-3/18. од дана 07.12.2018.године, 

Препоруку о избору најповољнијег понуђача број: 02/1-404-22-2-4/18. од дана 

07.12.2018.године и Извјештај о раду број: 02/1-404-22-2-5/18. од дана 

010.12.2018.године, у поступку јавне набавке радова „Изградња пјешачке стазе са 

одводњом уз магистрални пут Горажде – Устипрача, у насељеном мјесту Копачи – 

Центар у Новом Горажду“. 

 

Позиву за доставу понуда у датом року одазвао се понуђач ЈКП „НОВО ГОРАЖДЕ“ из 

Новог Горажда. 

 

Комисија за јавну набавку је благовремено и правилно извршила отварање и оцјену 

приспјеле понуде о чему је сачинила одговарајуће записнике, у којима је утврђено 

сљедеће: 

 - да је пристигла једна понуда,  

- да је благовремено запримљена једна понуда,  

- да је понуда понуђача ЈКП „НОВО ГОРАЖДЕ“ Ново Горажде прихватљива, тј. 

испуњава услове из тендерске документације.  

http://www.novogorazde.rs.ba/
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На основу утврђеног критеријума – најнижа цијена технички задовољавајуће понуде 

(члан 64. став 1. тачка б) ЗЈН) оцијењено је да је најповољнији понуђач ЈКП „НОВО 

ГОРАЖДЕ“ из Новог Горажда са цијеном понуде од 46.976,83 КМ без ПДВ-а, односно 

54.962,89КМ са урачунатим ПДВ-ом. 

С обзиром да је пристигла само једна понуда која је квалификована, тј. прихватљива, 

поступак се окончава у складу са чланом 89. став 3. Закона о јавним набавкама БиХ 

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

 

Поука о правном лијеку: 

Против ове одлуке може се изјавити жалба, најкасније у року од 5 (пет) дана од дана 

пријема ове одлуке. 

 

Жалба се изјављује Канцеларији за разматрање жалби Босне и Херцеговине, путем 

уговорног органа у писаној форми директно или препорученом пошиљком на адресу: 

Општина Ново Горажде, Ул. Божидара Горажданина бр. 64, 73110 Ново Горажде. 

Жалба се подноси у најмање три примјерка. 

 

 

 

                                                                                                              Начелник 

 

                                                                                                         Мила Петковић 

Достављено: 

 

- Комисији за јавне набавке x6, 

- Стручној служби СО-е, 

- У предмет, 

- а/а 
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