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  Датум: 18.10.2019.године 

 

На основу члана 17. став (1) и члана 90. 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), a поступајући по Захтјеву за 

одобрење јавне набавке, број: 02/4-404-24/19. од дана 18.10.2019. године, 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 услуга - 

- Превоз ученика на 64. Међународни београдски сајам књиге 

 

I 
Овом Одлуком се одобрава покретање поступка јавне набавке услуга превоза ученика из Новог 

Горажда на 64. Међународни београдски сајам књиге, за вриједност која није предвиђена 

Планом набавки за 2019. годину.  

Ова Одлука уједно представља и допуну усвојеног плана набавке општине Ново Горажде за 

2019. годину са слиједећим елементима: Позиција и редни број: Услуге; р.б. 2.30. Процијењена 

вриједност: 1.500,00 КМ без ПДВ-а. Предмет набавке: превоз ученика из Новог Горажда на 64. 

Међународни београдски сајам књиге. Шифра ЈРЈН: 60172000-4. Врста поступка: Директни 

споразум. Оквирни датум покретања поступка: октобар 2019. године. Оквирни датум потписа 

уговора: октобар 2019. године. Извор финансирања: Министарство финансија Републике 

Српске.  

Поступак јавне набавке ће се спровеси у складу са Законом о јавним набавкама, подзаконским 

и интерним актима. 

 

II 
Процијењена вриједност јавне набавке услуга из члана I ове Одлуке износи 1.500,00 KM. 

ЈРЈН – 60172000 – 4 – Најам аутобуса са возачем. 

. 

III 
Предметна набавка ће бити проведена путем Директног споразума. 

 

IV 
Законски оквир за провођење поступка јавне набавке садржан је у члану 17. Закона о јавним 

набавкама те члану 90. истог Закона, када је у питању врста поступка за провођење предметне 

набавке.  

 

V 
Средства из члана II ове Одлуке обезбијеђена су од стране Министарства финансија Републике 

Српске а бити ће имплементирана путем Буџета општине Ново Горажде. 
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VI 
Саставни дио ове Одлуке чини Захтјев за одобрење јавне набавке, број: 02/4-404-24/2019. од 

18.10.2019.године.  

VII 
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 плана набавке а такође и у „Службеном гласнику општине Ново Горажде“. 

 

Образложење 
 

У циљу обезбјеђења неопходних услова за одласком ученика из Новог  Горажда на 64. 

Међународни београдски сајам књиге, општина Ново Горажде се обратила Министарству 

финансија Републике Српске са захтјевом за обезбјеђење средстава за одлазак ученика на ову 

манифестацију. С тим у вези  донесена је Посебна одлука о покретању поступка јавне набавке 

услуга превоза ученика на манифестацију и назад, у циљу реализације предметне набавке за 

износ од  1.500,00 КМ . 

 У вези са наведеним додаје се тачка  2.30. у Плану јавних набавки за 2019. годину и у пољу 

процјењена вриједност јавне набавке у износу од 1.500,00КМ без ПДВ-а.  

Средства су обезбијеђена од стране Министарству финансија Републике Српске.     

 

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

 

 

 

                                                                                      НАЧЕЛНИК 
 

                                                                                                                   Мила Петковић 

Достављено: 

- Начелнику , 

- Одсјеку за општу управу, 

- Одсјеку за финансије, привреду 

 и друштвене дјелатности   x2, 

- За Службени гласник општине, 

- У спис, 

-   а/а. 

 

 

 

 

 

 


