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На основу члана 59. став 3. Закона о локалној самоуправи РС („Службени гласник РС,“ бр: 

97/16), члана 17.  став (1) и члана 18. Закона о јавним набавкама БиХ (Службени гласник БиХ,  

бр: 39/14), члана 3. и члана 9. Правилника о јавним набавкама Општинске управе општине 

Ново Горажде („Службени гласник општине Ново Горажде“, бр: 16/15), члана 3. Правилника о 

поступку директног споразума („Службени гласник општине Ново Горажде“, бр: 6/15), 

чланова 56. и 65. Статута општине Ново Горажде („Службени гласник општине Ново 

Горажде“ , бр: 3/15 и 3/17), а на Захтјев за одобрење јавне набавке, број: 02/4-404-21/19. од 

дана 29.08.2019. 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 

 

I. 

Покреће се поступак јавне набавке радова: „Санација локалних путних праваца у 

општини Ново Горажде у Мјесним заједницама у којима се врши електрификација  

стамбених јединица повратника, по Одлуци: К-10-41-1-31-4/18. од 26.03.2018. године“ 

за вриједност која није предвиђена у Плану јавних набавки општине Ново Горажде за 

2019. годину.   

Ова Одлука уједно представља и допуну Плана јавних набавки општине Ново Горажде 

за 2019. годину са слиједећим елементима: 
Позиција и редни број: Радови; р.б. 3,11. 

Процијењена вриједност: 6.000,00 КМ без ПДВ-а. 

Предмет набавке: радови на санацији локалних путних праваца у општини Ново 

Горажде у Мјесним заједницама у којима се врши електрификација стамбених 

јединица повратника, по Одлуци: К-10-41-1-31-4/18. од 26.03.2018. године. 

Шифра ЈРЈН: 45233140-2 – Радови на путевима.  

Врста поступка: Директни споразум. 

Оквирни датум покретања поступка: септембар 2019. године.  

Оквирни датум закључења уговора: септембар 2019. године.  

Извор финансирања: Министарство управе и локалне самоуправе Републике Српске 

преко Буџета општине Ново Горажде са буџетског кода 5117. 

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

подзаконским и другим 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. 
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III. 

Процијењена вриједност јавне набавке из члана I ове Одлуке износи 6.000,00 КМ, без 

урачунатог пореза на додатну вриједност (ПДВ). 

ЈРЈН: 45233140-2 – Радови на путевима. 
 

IV. 

Издатак из претходног става  није  планиран у Плану јавних набавки општине Ново Горажде за 

2019., а средства за ову сврху су обезбјеђена у Буџету општине на коду 5117 од стране 

Министарства управе и локалне самоуправе Републике Српске. 
 

Члан 5. 

На основу ове Одлуке, Начелник општине ће упутити Захтјев за достављање понуде 

добављачу/добављачима. 

 

Члан 6. 

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 web страници уговорног органа као 

допуна постојећег плана набавки а такође и у “Службеном гласнику“ општине Ново Горажде. 

 

 

 

Достављено:       

                                                                                                                        НАЧЕЛНИК  
- Начелнику, 

- Одсјеку за урбанизам и 

 стамбено-комуналне послове,                                                              Мила Петковић 

- Одсјеку за финансије, привреду  

и друштвене дјелатности, 

- За Службени гласник општине, 

- У спис,  

- а/а. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


