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  Датум: 12.11.2018.године 

 

 

На основу 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), члана 56. и 65. Статута општине 

Ново Горажде („Службени гласник општине Ново Горажде“, број: 04/15 и 04/17), а 

поступајући по захтјеву Одсјека за просторно уређење и стамбено-комуналне послове општине 

Ново Горажде број: 02/5-404-22/18 од дана 05.11.2018.године, Начелник општине Ново 

Горажде д о н о с и :  
 

О Д Л У К У 

о покретању поступка јавне набавке радова 

 у поступку Конкурентског захтјева за достављање понуда 

 

I 

Овом Одлуком се одобрава покретање поступка јавне набавке радова – Конкурентски захтјев 

за  изградњу пјешачке стазе са одводњом уз магистрални пут Горажде - Устипрача, у 

насељеном мјесту Копачи – Центар у Новом Горажду. 

 

II 

Процијењена вриједност јавне набавке радова из члана I ове Одлуке износи 47.000,00 KM. 

ЈРЈН – 45233161 – 5 – Грађевински радови на пјешачким стазама. 

. 

III 

Предметна набавка ће бити проведена путем Конкурентског захтјева за доставу понуда. 

 

IV 

Законски оквир за провођење поступка јавне набавке садржан је у члану 18. Закона о јавним 

набавкама те чланова 88. и 89. истог Закона, када је у питању врста поступка за провођење 

предметне набавке.  

 

V 

Средства из члана II ове одлуке су обезбијеђена у Буџету општине од стране Владе 

Републике Српске на буџетском коду 511 191. 
 

VI 

На основу ове Одлуке: 

- Службеник који располаже рачунаром са чије IP адресе је могуће приступити Порталу 

јавних набавки ће на истом Порталу објавити обавјештење о набавци. 

-  
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VII 

Начелник општине ће посебним рјешењем именовати комисију за одабир најповољнијег 

понуђача. 

VIII 

Саставни дио ове Одлуке чини Захтјев за одобрење јавне набавке, број: 02/5-404-22/2018. од 

05.11.2018.године.  

    

IX 

Ова Одлука ступа на снагу даном доношења и биће објављена у „Службеном гласнику 

општине Ново Горажде“. 

 

Образложење 

 

У близини школе, на магистралном путу Устипрача – Горажде долази до излијевања 

површинских вода на саобраћајницу, а нема ни адекватног прилаза за основну школу у Новом 

Горажду. На основу указане потребе за изградњом пјешачке стазе са одводњом уз 

магистрални пут Горажде - Устипрача, у насељеном мјесту Копачи – Центар у  у Новом  

Горажду, а након прибављања пројектне документације за исту, те обезбјеђењем средстава од 

стране Владе Републике Српске, „Одлука о измјени Одлуке о одређивању приоритетних 

пројеката из програма Јавних инвестиција Републике Српске за финансирање из Буџета за 

2018-у годину са расподјелом средстава, број: 04/1-012-2-1921/18 од 26.07.2018.године 

(„Службени гласник РС“ број: 70/18)“ донесена је Одлука о покретању поступка јавне набавке 

радова у циљу реализације предметне набавке за износ од 47.000,00 КМ.   

На основу утврђеног чињеничног стања одлучено је као у члану I ове Одлуке. 

 

 

 

                                                                                      НАЧЕЛНИК 

 

                                                                                                                   Мила Петковић 

Достављено: 

- Начелнику , 

- Одсјеку за просторно уређење 

             и стамб. комуналне  послове, 

- Одсјеку за финансије, привреду 

 и друштвене дјелатности , 

- Стручној служби СО, 

- У спис, 

-   а/а. 
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