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Број: 02/1-404-20/19 

Датум: 28.08.2019. године 

 

На основу члана 59. Закона о локалној самоуправи („Службени гласник Републике 

Српске“, број: 97/16), члана 56. и 65. Статута општине Ново Горажде („Службени 

гласник општине Ново Горажде“, број: 03/15 и 03/17), члана 17. став 1.,  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), а поступајући по захтјеву Одсјека за просторно 

уређење и стамбено-комуналне послове општине Ново Горажде број: 02/5-404-20/19 од дана 

27.08.2019.године, начелник општине Ново Горажде д о н о с и : 

 

ПОСЕБНУ О Д Л У К У 

о покретању поступка јавне набавке роба 

 у поступку конкурентског захтјева за доставу понуда 

 

I 
Покреће се поступак јавне набавке роба за набавку и уградњу централног котла за 

гријање  на чврсто гориво за потребе Административне зграде општине Ново Горажде, 

Полицијске станице Ново Горажде и Дом здравља Ново Горажде. 

 

II 
Предмет јавне набавке из члана I. ове Одлуке, није предвиђен Планом набавки за 2019. 

годину општине Ново Горажде. 

 

III 
Јавна набавка из члана I. ове Одлуке провест ће се путем конкурентског захтјева за 

достављање понуда. 

Поступак јавне набавке из става 1. овог члана ће се провести у складу са одредбама 

Закона о јавним набавкама БиХ и подзаконским актима.  

 

IV 
Додјела уговора се заснива на критеријуму најниже цијене технички задовољавајуће 

понуде са намјером провођења е-аукције.  

По окончању поступка јавне набавке предвиђено је закључивање уговора о набавци 

радова. 

 

V 
Процијењена укупна вриједност радова из члана I ове Одлуке износи 8.500,00 КМ. 

ЈРЈН: 44621220-7 – Котлови за централно гријање. 
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VI 
Средства из члана V ове одлуке ће бити накнадно обезбијеђена у Буџету општине  

Ново Горажде. 

 

VII 
Поступак јавне набавке по овој Одлуци провест ће комисија која ће бити формирана од 

стране Начелника општине посебним рјешењем, у складу са одредбама Правилника о 

успостављању и раду комисије за јавне набавке. 

 

VIII 
На основу ове Одлуке: 

- Секретар комисије  ће упутити конкурентски захтјев за доставу понуда на три 

добављача по лотовима, а критериј за додјелу уговора је „најнижа цијена“. 

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

Порталу јавних набавки ће на истом Порталу објавити обавјештење о набавци. 

 

IX 
Саставни дио ове Одлуке чини Захтјев за одобрење јавне набавке, број: 02/5-404-

20/2019. од 27.08.2019.године.  

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

општине Ново Горажде“. 

 

Образложење 

 

Правни основ за доношење ове Одлуке садржан је у члану 17. став (1) Закона о јавним 

набавкама БиХ (у даљем тексту: Закона), којим је прописано да уговорни орган може 

започети поступак јавне набавке ако је набавка предвиђена у плану јавних набавки или 

када уговорни орган донесе посебну одлуку о покретању поступка јавне набавке. У 

члану 18. став (1) Закона стоји да уговорни орган покреће поступак јавне набавке 

доношењем  одлуке или рјешења у писаном облику а које обавезно садржи: законски 

основ за провођење поступка јавне набавке, предмет јавне набавке, процијењену 

вриједност, податке о извору – начину финансирања те врсту поступка јавне набавке. 

У члану 88. став 2. истог Закона стоји да је приликом припреме конкурентског захтјева 

за достављање понуда уговорни орган дужан донијети одлуку о покретању поступка. 

Такође, у члану 87. став (2) Закона, утврђено је да уговорни орган проводи поступак 

конкурентског захтјева за достављање понуда у случају да је процијењена вриједност 

набавке роба и услуга мања од износа 50.000,00 КМ, односно радова мања од 80.000,00 

КМ, док је у члану 88. став 1. Закона одређено да се захтјев за доставу понуда у 
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провођењу овог поступка, доставља одређеном броју понуђача при чему тај број не 

може бити мањи од три, а на порталу јавних набавки се обавезно објављује додатно 

обавјештење о набавци. Истим Законом, чланом 89. одређено је да критеријум за 

додјелу уговора у поступку конкурентског захтјева – најнижа цијена или економски 

најповољнија понуда. 

За потребе општине Ново Горажде потребно је провести јавну набавку роба - набавку 

и уградњу централног котла за гријање  на чврсто гориво за потребе Административне 

зграде општине Ново Горажде, Полицијске станице Ново Горажде и Дома здравља. 

При доношењу ове одлуке узето је у обзир да предметна набавка није предвиђена у 

Плану јавних набавки општине Ново Горажде за 2019. годину, а који је донесен на 

основу средстава која се налазе на позицијама у Буџету општине Ново Горажде за 

2019. годину. Обзиром да се ради о набавци додатних роба, исте нису могле бити 

предвиђене и уврштене у План набавки.У складу са тим утврђено је да нису осигурана 

средства за набавку роба које су предмет ове одлуке па је одређен и поступак јавне 

набавке по којем ће се извршити набавка роба које су у питању.  

Чланом 13. став 1. Закона одређено је да уговорни орган за провођење конкурентског 

захтјева за достављање понуда обавезно именује комисију за набавке чије 

успостављање, послове и обавезе регулишу одредбе Правилника о успостављању и 

раду комисије за набавке („Службени гласник БиХ“, број: 103/14) и („Службени 

гласник општине Ново Горажде“, број: 16/15). 

 

Због свега наведеног, а због крајње хитности, одлучено је као у члану 1. Ове Одлуке.  

 

 

                                                                                 НАЧЕЛНИК 

              

 

                                                                                 Мила Петковић 

Достављено: 

- Начелнику , 

- Одсјеку за просторно уређење 

             и стамб. комуналне  послове, 

- Одсјеку за финансије, привреду и  

            друштвене дјелатности, 

- За Службени гласник општине, 

- У спис 2×, 

- а/а. 
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На основу члана 17. став (2)   Закона о јавним набавкама Босне и Херцеговине 

(„Службени гласник БиХ“, број: 39/14), члана VI. Правилника о јавним набавкама 

општине Ново Горажде („Службени гласник општине Ново Горажде“, број: 16/15) и 

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

Горажде“, број: 04/15 и 04/17), Начелник општине Ново Горажде д о н о с и : 

 

 

ОДЛУКА О ИЗМЈЕНИ И ДОПУНИ 

ПЛАНА ЈАВНЕ НАБАВКЕ  

Општине Ново Горажде за 2019. Годину 
 

Члан 1. 

Овом Одлуком Начелник општине утврђујуе измјене и допуне Плана набавки општине Ново 

Горажде за 2019. годину, као у прилогу. 

 

Члан 2. 

Одлуком о утврђивању Плана набавки општине Ново Горажде за 2019. годину од 28.05.2019. 

године Начелник општине Ново Горажде  је утврдио План набавки општине Ново Горажде 

за 2019. годину. 

 

Члан 3. 

Током реализације Плана набавки општине Ново Горажде за 2019. годину утврђено је да 

планирана набавка котла на пелет у Плану набавки општине Ново Горажде за 2019. годину не 

може бити реализована због недостатка одговарајућег износа средстава и иста се неће 

проводити у 2019 -ој години те се брише из Плана набавки општине Ново Горажде за 2019. 

годину:  

Позиција и редни број: Радови; р.б. 3,7. 

Процијењена вриједност: 35.000,00 КМ без ПДВ-а. 

Предмет набавке: набавка и уградња (пуштање у погон) котла на пелет за централно 

гријање. 

Шифра ЈРЈН: 44621220-7 – Котлови за централно гријање.  

Врста поступка: Отворени поступак. 

 
Члан 5. 

Ова Одлука ступа на снагу даном доношења, а иста ће бити објављена у Службеном гласнику 

Општине Ново Горажде. 
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                                                                                                                  Н А Ч Е Л Н И К 

 

                                                                                                                    Мила Петковић 

Достављено: 

 
- Начелнику , 

- Одсјеку за општу управу, 

- Одсјеку за просторно уређење 

             и стамб. комуналне  послове, 

- Одсјеку за финансије, привреду 

 и друштвене дјелатности, 

- За Службени гласник општине, 

- У спис, 

-   а/а. 

 


