Република Српска
Општина Ново Горажде
Начелник

Republic of Srpska
Municipality of Novo Goražde
Мayor

Број: 02/1-404-6-5/18
Датум: 18.03.2019.године
На основу члана 64. став 1. тачка b), члана 25., члана 70. ставови 1., 3. и 6. 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), чланова XVIII и XIX 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: 02/1-404-6-4-4/19 од 13.03.2019. године,
Начелник општине Ново Горажде д о н о с и
ОДЛУКУ
О избору најповољнијег понуђача
Члан 1.
Прихвата се Препорука Комисије за јавну набавку општине Ново Горажде, број:
02/1-404-6-4-4/19 од 13.03.2019. године и уговор за јавну набавку – робе „Набавка
горива за службена возила Општинске управе општине Ново Горажде“ додјељује се
понуђачу „МАГУС“ д.о.о. Ново Горажде, улица Божидара Горажданина 104, 73110
Ново Горажде, понуда број: 1/19, достављена дана 11.03.2019.године за цијену у
износу од 7.201,50 КМ (без ПДВ-а), односно 8.425,76 КМ (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.
У случају да понуђач не достави документацију из чланова 45. и 47. Закона о јавним
набавкама, ова Одлука ће бити стављена ван снаге.
Члан 3.
Приједлог уговора о набавци доставит ће се на потпис изабраном понуђачу након
достављања оригинала или овјерених копија документације из чланова 45. и 47. Закона
о јавним набавкама, рачунајући од дана када је понуђач обавијештени о избору
најповољније понуде.
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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.
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 роба „Набавка горива за службена возила Општинске управе општине
Ново Горажде“
Члан 6.
Ова Одлука ступа на снагу даном доношења и доставља се понуђачу који су
учествовао у поступку јавне набавке, у складу са чланом 71. Закона о јавним
набавкама.
Образложење
Поступак јавне набавке покренут је Одлуком о покретању поступка јавне набавке број:
02/1-404-6/19 од 22.02.2019. године.
Јавна набавка је спроведена отвореним поступком - Конкурентски захтјев.
Процијењена вриједност јавне набавке без ПДВ-а износи 7.863,00КМ.
Обавјештење о набавци број: 265-7-1-2-3-3/19 је објављено на Порталу јавних набавки
дана 22.02.2019. године.
Комисија за набавку именована је Рјешењем број: 02/1-404-6-4/19. дана
05.03.2019.године.
Комисија за јавну набавку је Начелнику општине Ново Горажде доставила Записник о
прегледу и оцјени понуда број: 02/1-404-6-4-3/19. од дана 12.03.2019. године,
Препоруку о избору најповољнијег понуђача број: 02/1-404-6-4-4/19. од дана
13.03.2019. године и Извјештај о раду број: 02/1-404-6-4-5/19. од дана 14.03.2019.
године, у поступку јавне набавке роба „Набавка горива за службена возила
Општинске управе општине Ново Горажде“
У поступку по Извјештају о раду је утврђено да је Комисија за набавку благовремено и
правилно извршила отварање, преглед и оцјену приспјелих понуда о чему је сачинила
одговарајуће записнике, у којима је утврђено сљедеће:
- да је у предметном поступку примљена једна понуда,
- да је благовремено примљена једна понуда,
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- да није било неблаговремено примљених понуда,
- да је понуде понуђача „МАГУС“ д.о.о. Ново Горажде квалификована и
прихватљива, достављени су сви тражени докази прописани тендерском
документацијом, на прописан начин.
У поступку доношења ове Одлуке, посебно су цијењене чињенице да је Комисија,
правилно и потпуно, извршила оцјену квалификованости понуђача те преглед и оцјену
понуде, у складу са критеријумима из тендерске документације.
У поступку оцјене проведеног поступка Начелник општине Ново Горажде није нашла
разлоге, неправилности нити пропусте у раду, који би евентуално били основ за
неприхватање Препоруке Комисије за набавку.
Наиме, у поступку је оцијењено да је Комисија у свему правилно поступила те да је
избор најповољнијег понуђача извршен у складу са Законом о јавним набавкама,
подзаконским актима и тендерским документом.
Увидом у приложену документацију, неспорно је да је изабрани понуђач најбоље
оцијењен због:
економски најповољније понуде, односно на основу критеријума утврђеног у
Обавјештењу о набавци и тендерском документу.
Назив понуђача чија је понуда оцијењена као најповолјнија и приједлог да се
закључи уговор са:
1.
2.

Назив понуђача
Сједиште и адреса

3.
5.

Укупна цијена понуде без ПДВ-а
Рок испоруке робе

„МАГУС“ д.о.о. Бања Ново Горажде
Божидара Горажданина 104,
73110 Ново Горажде
7.201,50 КМ.
До краја 2019. године

Из наведених разлога, примјеном члана 64. став 1. тачка b), члана 25., члана 70.
ставови 1.,3. и 6. 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) одлучено је као у члану 1. ове Одлуке.
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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,
За Службени гласник,
У предмет,
а/а
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Број: 02/1-404-8/19
ДАТУМ: 05.03.2019. године.
На основу члана 17. став 1), Закона о Јавним набавкама БиХ (Службени гласник БиХ,
бр: 39/14), члана 3. Правилника о јавним набавкама општинске управе општине Ново Горажде
(„Службени гласник општине Ново Горажде“, бр: 16/15), 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), те
Захтјева за покретање поступка јавне набавке, број: 02/5-404-8/19. од 04.03.2019. године,
Начелник општине Ново Горажде д о н о с и:
ПОСЕБНУ ОДЛУКУ
o покретању поступка јавне набавке
I.
Овом Одлуком се одобрава покретање поступка јавне набавке услуга - „ Надзор над извођењем
радова на изградњи Фискултурне сале у Подручном одјељењу Основне школе „Вук Караџић“
у Новом Горажду“, за вриједност која није предвиђена Привременим допуњеним Планом
набавки за 2019. годину.
Ова Одлука уједно представља и допуну усвојеног Привременог допуњеног Плана
набавки за 2019. годину са слиједећим елементима:

Позиција и редни број: Услуге; р.б. 2,3.
Процијењена вриједност: 3.600,00 КМ без ПДВ-а.
Предмет набавке: Надзор над извођењем радова на изградњи Фискултурне сале у Подручном
одјељењу Основне школе „Вук Караџић“ у Новом Горажду.
Шифра ЈРЈН: 79714000-2 –Услуге надзора.
Врста поступка: Директни споразум.
Оквирни датум покретања поступка: март 2019. године.
Оквирни датум потписа уговора: март 2019. године.
Извор финансирања: Буџет општине Ново Горажде.
Поступак јавне набавке ће се спровеси у складу са Законом о јавним набавкама,
подзаконским и интерним актима.
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 до 3.600,00 КМ, без
урачунатог пореза на додатну вриједност (ПДВ).
ЈРЈН: 79714000-2 – Услуге надзора.
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IV.
Издатак из претходног става није планиран у Привременом допуњеном Плану јавних набавки
општине Ново Горажде за 2019. годину, а средства за ове сврху су обезбјеђена у Буџету
општине на коду 511 196.
V.
На основу ове Одлуке, Начелник општине ће упутити Захтјев за достављање понуде
добављачу/добављачима.
VI.
Ова Одлука ступа на снагу даном доношења и представља уједно и Одлуку о покретању
поступка јавне набавке у складу са чланом 18. став (1) Закона о јавним набавкама обзиром да
садржи исте елементе. Ова Одлука ће бити објављена на wеб страници уговорног органа као
допуна постојећег Привременог допуњеног плана набавке а такође и у „Службеном гласнику
општине Ново Горажде“.

НАЧЕЛНИК
Достављено:
-

Мила Петковић

Начелнику,
Одсјеку просторно уређење
и стамбено-комуналне послове,
Одсјеку за финансије,
и друштвене дјелатности
За Службени гласник,
У спис,
а/а
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