
СЛУЖБЕНИ ГЛАСНИК 

ОПШТИНЕ НОВО ГОРАЖДЕ 

 

Година XIV – број 13 Петак, 25.10.2019. године 

 

Начелник   

 

 

 

На основу члана 59. Закона о локалној 

самоуправи РС („Службени гласник 

РС,“ бр: 97/16 и 36/19), члана 70. и 

члана 90. Закона о јавним набавкама 

(„Службени гласник БиХ“, број: 39/14), 

члана 56. и 65. Статута Општине Ново 

Горажде („Службени гласник Општине 

Ново Горажде“, број: 4/15 ), те члана 8. 

Правилника о поступку ++директног 

споразума општине Ново Горажде 

(„Службени гласник Општине Ново 

Горажде“, број: 6/15), а на основу 

понуде бр: 283-09/19. од дана 

24.09.2019. године, Начелник општине 

Ново Горажде  д о н о с и:  

 

О Д Л У К У 

о прихватању понуде у поступку 

јавне набавке путем Директног 

споразума 

 

I. 

Прихвата се понуда понуђача 

„КОНТУРА“ д.о.о. Требиње из 

Требиња бр: 283-09/19. од дана 

24.09.2019. године, у поступку јавне 

набавке путем Директног споразума за 

доставу понуде -  услуге контроле 

техничке документације за „Чишћење и 

уређење корита потока и санацију обала 

потока Сурдук“ у Новом Горажду, у 

укупном износу до 2.340,00 КМ са 

ПДВ-ом, односно 2.000,00 КМ без 

урачунатог ПДВ-а.  
 

II. 

Начин и услови плаћања услуга:  8 дана 

након извршене услуге. 

Вријеме и рок извршења услуга: одмах 

након потписивања Уговора о 

директном споразуму. 

 

III. 

На основу ове Одлуке, Начелник 

општине Ново Горажде ће као уговорни 

орган, закључити Уговор о директном 

споразуму са понуђачем из члана 1. Ове 

Одлуке.  

IV. 

Ова Одлука ступа на снагу даном 

доношења и биће објављена у 

„Службеном гласнику Општине Ново 

Горажде“. 

Образложење 

 

Поступак јавне набавке покренут је 

Одлуком о покретању поступка јавне 

набавке број: 02/1-404-22/19 од 

13.09.2019. године за јавну набавку 

услуга: „Контрола техничке 

документације за „Чишћење и уређење 

корита потока и санацију обала потока 

Сурдук“ у Новом Горажду“. 

Јавна набавка је проведена путем 

поступка мале вриједности: Директни 

споразум. Процијењена вриједност 

јавне набавке без ПДВ-а износи 2.000,00 

KM.  

 

У складу са Правилником о поступку 

директног споразума општине Ново 

Горажде проведен је поступак јавне 

набавке за мале вриједности путем 

директног споразума. На основу указане 

потребе за услугама контроле техничке 

документације за „Чишћење и уређење 

корита потока и санацију обала потока 

Сурдук“ у Новом Горажду, упућен је 

писмени захтјев за достављање 

приједлога понуде понуђачу 

„КОНТУРА“ д.о.о. Требиње. 

„КОНТУРА“ д.о.о. Требиње је 

доставио понуду, у износу од  2.340,00 

КМ са ПДВ-ом.  Овај приједлог понуде  
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понуђача је уредан и у оквиру 

процијењене вриједности набавке. 

 

Обзиром да је најнижа понуда понуђача  

„КОНТУРА“ д.о.о. Требиње из 

Требиња у износу од  2.340,00 КМ са 

ПДВ-ом, ова понуда је у цјелости 

прихваћена. 

 
Број: 02/1-404-22-2/19 

Ново Горажде, 26.09.2019. године  

           Н А Ч Е Л Н И К      

             Мила Петковић ,  с.р 

 

На основу члана 64. став 1. тачка б), 

члана 70. ставови 1., 3. и 6. Закона о 

јавним набавкама („Службени гласник 

БиХ“, број: 39/14), члана 8. став 2. под 

d)   Правилника о успостављању и раду 

Комисије за набавке ( „Службени 

гласник БиХ“, број: 103/14), члана V. 

алинеја 4), члана 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 јавну набавку, број: 02/1-

404-20-2-3/19 од 07.10.2019. године, 

Начелник општине Ново Горажде  д о н 

о с и 
 

О Д Л У К У 

О избору најповољнијег понуђача 

 

Члан 1.  

Прихвата се Препорука Комисије за 

јавну набавку, број: 02/1-404-20-2-3/19 

од 07.10.2019. године и уговор за јавну 

набавку – робе  „Набавка, испорука и 

уградња централног котла за гријање 

на чврсто гориво за потребе 

Административне зграде општине 

Ново Горажде, Полицијске станице 

Ново Горажде и Дома здравља Ново 

Горажде“ се додјељује понуђачу 

„ПОСТКОМПАНИ“ Д.О.О. Соколац, 
ул. Бранка Ћопића бр. 8, 71350 Соколац, 

понуда бр: 20/P-K/19. достављена дана 

30.09.2019. године за понуђену цијену  у 

износу од  8.440,00 КМ без ПДВ-а, 

односно 9.874,80 КМ са урачунатим 

ПДВ-ом, као најповољнијем понуђачу. 

 

Члан 2. 

Приједлог уговора о набавци доставит 

ће се на потпис изабраном понуђачу 

након истека рока од 15 дана, 

рачунајући од дана када су сви 

понуђачи обавијештени о избору 

најповољније понуде. 

 

Члан 3. 

Ова Одлука ће се објавити на интернет 

страници општине Ново Горажде  

(www. novogorazde.rs.ba) истовремено с 

упућивањем понуђачима који су 

учествовали                              у 

поступку јавне набавке, у складу са 

чланом 70. став 6. Закона о јавним 

набавкама. 

Члан 4. 

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, 

испорука и уградња централног котла за 

гријање на чврсто гориво за потребе 

Административне зграде општине Ново 

Горажде, Полицијске станице Ново 

Горажде и Дома здравља Ново 

Горажде“. 

Члан 5. 

Ова Одлука ступа на снагу даном 

доношења и доставља се заједно са 

Записником о прегледу и оцјени понуда 

понуђачима који су учествовали у 

поступку јавне набавке, у складу са 

чланом 71. став (2) Закона о јавним 

набавкама. 

 

Образложење 

Поступак јавне набавке покренут је 

Посебном Одлуком о покретању  
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поступка јавне набавке број: 02/1-404-

20/19 од 28.08.2019. године. 

Јавна набавка је спроведена отвореним 

поступком – Конкурентски захтјев.  

Процијењена вриједност јавне набавке 

без ПДВ-а је 8.500,00 КМ. 

Обавјештење о набавци број: 265-7-1-

17-3-8/19 послато је на објављивање и 

објављено на Порталу јавних набавки 

дана 13.09.2019. године. 

Комисија за јавну набавку именована је 

Рјешењем број: 02/1-404-20-2/19 од 

24.09.2019. године. 

 

Комисија за јавну набавку је Начелнику 

општине Ново Горажде доставила 

Записник о прегледу и оцјени понуда 

број: 02/1-404-20-2-2/19. од дана 

01.10.2019. године, Препоруку о избору 

најповољнијег понуђача број: 02/1-404-

20-2-3/19. од дана 07.10.2019. године и 

Извјештај о раду број: 02/1-404-20-2-

4/19. од дана 07.10.2019. године, у 

поступку јавне набавке роба  „Набавка, 

испорука и уградња централног котла за 

гријање на чврсто гориво за потребе 

Административне зграде општине Ново 

Горажде, Полицијске станице Ново 

Горажде и Дома здравља Ново 

Горажде“. 

 

У поступку јавне набавке   за доставу 

понуда у датом року одазвали су се 

понуђачи „ГРИЈАЊЕИНВЕСТ“ Д.О.О. 

Пале из Пала и „ПОСТКОМПАНИ“ 

Д.О.О. Соколац, из Сокоца. 

У поступку по Извјештају о раду је 

утврђено да је Комисија за јавну 

набавку благовремено и правилно 

извршила отварање и оцјене приспјелих 

понуда о чему је сачинила одговарајуће 

записнике, у којима је утврђено 

сљедеће: 

 - да су пристигле 2 (двије) понуде,  

- да су благовремено запримљене 2 

(двије)  понуде,  

- да није било неблаговремено 

примљених понуда 

- да су понуде понуђача 

„ГРИЈАЊЕИНВЕСТ“ Д.О.О. Пале из 

Пала и „ПОСТКОМПАНИ“ Д.О.О. 

Соколац из Сокоца, квалификоване и 

прихватљиве, 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 понуда, у 

складу са критеријумима из тендерске 

документације. 

У поступку оцјене проведеног поступка, 

Начелник општине 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.  

- Најниже цијене технички 

задовољавајуће понуде, 

односно прије проведеног 

поступка е-аукције: 
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Рангирање прихватљивих понуда према критеријуму за избор понуде: 

Назив / име понуђача Цијена у понуди 

1.  „ГРИЈАЊЕИНВЕСТ“ Д.О.О. Пале  8.450,00 

2.  „ПОСТКОМПАНИ“ Д.О.О. Соколац  8.480,00 

 

Увидом у приложену документацију, неспорно је да је изабрани понуђач најбоље 

оцијењен због: 

- Најниже цијене технички задовољавајуће понуде, односно након 

проведеног поступка е-аукције: 

Назив / име понуђача Цијена у понуди 

1. „ПОСТКОМПАНИ“ Д.О.О. Соколац 8.440,00 

2. „ГРИЈАЊЕИНВЕСТ“ Д.О.О. Пале 8.450,00 

 

Назив понуђача чија је понуда оцијењена као најповољнија: 

1. Назив понуђача „ПОСТКОМПАНИ“ Д.О.О. 

Соколац 

2. Сједиште и адреса ул. Бранка Ћопића бр. 8  

71350 Соколац 

3. Укупна цијена понуде без ПДВ-а 8.440,00 КМ 

4. Гарантни период 12 мјесеци 

5. Рок за уградњу котла 3 дана од дана испоруке 

6. Подаци о дијелу уговора који се даје 

у подуговор и подаци о подизвођачу, 

ако је примјењиво 

 

Понуђач не намјерава склапати 

подуговор са трећом страном 

 

 

Из наведених разлога, примјеном члана 

64. став 1. тачка б), члана 70. ставови 1., 

3. и 6. Закона о јавним набавкама 

(„Службени гласник БиХ“, број: 39/14), 

члана 8. став 2. под d)   Правилника о 

успостављању и раду Комисије за 

набавке ( „Службени гласник БиХ“, 

број: 103/14), члана V. алинеја 4), члана 

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 јавну набавку, број: 02/1-

404-20-2-3/19 од 07.10.2019. године, 

одлучено је као у члану 1. ове Одлуке. 

 

Поука о правном лијеку: 

Против ове Одлуке може се изјавити 

жалба, најкасније у року од 5 (пет) дана 

од дана пријема ове Одлуке. 

    

 
Број: 02/1-404-20-3/19 

Ново Горажде, 09.10.2019. године  

           Н А Ч Е Л Н И К      

             Мила Петковић ,  с.р 

 
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 - 
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- 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. 

 

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. 
 
Број: 02/1-404-24/19 

Ново Горажде, 18.10.2019. године  

           Н А Ч Е Л Н И К      

             Мила Петковић ,  с.р 

 
На основу члана 59. Закона о локалној 

самоуправи РС (``Службени гласник РС``, 

број: 97/16), члана 70 и члана 90. Закона о 

јавним набавкама (``Службени гласник 

БиХ``, број: 39/14), члана 56. и 65. Статута 

Општине Ново Горажде (``Службени 

гласник Општине Ново Горажде``, број:  
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4/15), члана 8. Правилника о поступку 

директног споразума Општине Ново 

Горажде (``Службени гласник Општине 

Ново Горажде``, број: 6/15) и понуде број: 

1397 – 10/19  од дана 22. 10. 2019.  године, 

начелник општине Ново Горажде д о н о с 

и: 

ОДЛУКУ 

о прихватању понуде у поступку јавне 

набавке путем директног споразума 

 

I 

Прихвата се понуда понуђача АТТП 

``ЦЕНТРОПРЕВОЗ`` из Горажда у 

поступку јавне набавке путем Директног 

споразума за достављање понуде за 

пружање услуге ``Услуга превоза ученика 

из Новог Горажда на 64. Међународни 

београдски сајам књиге`` у укупном износу 

од 1789, 84 КМ са урачунатим ПДВ-ом. 

 

II 

Начин и услови плаћања услуге: до 30 дана 

након извршене услуге. 

Вријеме и рок извршења услуге: одмах 

након прихватања понуде. 

 

III 

Споразум са понуђачем из члана I ове 

Одлуке сматра се закљученим прилагањем 

рачуна или друге одговарајуће 

документације у складу са чланом 8. 

Правилника о поступку Директног 

споразума Општине Ново Горажде. 

 

IV 

Ова Одлука ступа на снагу даном 

доношења и биће објављена у Службеном 

гласнику Општине Ново Горажде. 

 

О б р а з л о ж е њ е 

 

Поступак јавне набавке покренут је 

Посебном Одлуком о покретању поступка 

јавне набавке број: 02/1-404-24/19 од 18. 10. 

2019. године за јавну набавку ``Услуга 

превоза ученика из Новог Горажда на 64. 

Међународни београдски сајам књиге``. 

Јавна набавка је проведена путем поступка 

мале вриједности: Директни споразум. 

Процијењена вриједност јавне набавке без 

ПДВ-а износи: 1500,00 КМ. 

У складу са Правилником о поступку 

Директног споразума Општине Ново 

Горажде проведен је поступак јавне набавке 

за мале вриједности путем директног 

споразума. 

На основу одобрења финансијских 

средстава Министарства финансија 

Републике Српске  за указану потребу  за 

услугом превоза ученика из Новог Горажда 

на 64. Међународни београдски сајам књиге 

и обезбјеђења ланч пакета за 49 путника, 

упућен је писмени захтјев за достављање 

приједлога понуде понуђачу АТТП 

``ЦЕНТРОПРЕВОЗ`` Горажде. 

Понуђач АТТП ``ЦЕНТРОПРЕВОЗ`` 

Горажде је доставио тражену понуду за 

услугу превоза ученика из Новог Горажда 

на 64. Међународни београдски сајам књиге 

у оба правца и ланч пакетом за 49 путника, 

у износу: 1789,84 КМ са урачунатим ПДВ-

ом те се иста у цијелости прихвата. 

 

Поука о правном лијеку: 

Против ове Одлуке може се изјавити жалба, 

најкасније у року од 5 (пет) дана од дана 

пријема исте. 

Број: 02/1-404-24/19 

Ново Горажде, 25.10.2019. године  

           Н А Ч Е Л Н И К      

             Мила Петковић ,  с.р. 

На основу члана 13. став 1. Закона о 

јавним набавкама Босне и Херцеговине 

(„Службени гласник БиХ“, број:39/14), 

члана 3. Правилника о успостављању и 

раду Комисије за јавне набавке 

(„Службени гласник БиХ“, број:103/14), 

Правилника о успостављању и раду 

Комисије за јавне набавке („Службени 

гласник општине Ново Горажде“, 

број:16/15), члана 72. став 3. Закона о 

локалној самоуправи („Службени 

гласник РС“, број: 97/16 и 36/19) и 

члана VII. Одлуке о покретању поступка 

јавне набавке роба у поступку 

Конкурентског захтјева за достављање 

понуда број: 02/1-404-20/19 од дана 

28.08.2019. године, Начелник општине 

Ново Горажде  д о н о с и: 

 

 

 



25.10.2019.      СЛУЖБЕНИ ГЛАСНИК ОПШТИНЕ НОВО ГОРАЖДЕ бр. 13    страна 7

  

Р Ј Е Ш Е Њ Е 

о именовању Комисије за одабир 

најповољнијег понуђача у поступку 

јавне набавке роба -  Конкурентски 

захтјев за доставу понуда за набавку и 

уградњу централног котла за гријање 

на чврсто гориво за потребе 

Административне зграде општине 

Ново Горажде, Полицијске станице 

Ново Горажде и Дома здравља Ново 

Горажде 

 

I 

Именује се Комисија за јавну набавку, у 

поступку јавне набавке роба – 

Конкурентски захтјев за доставу понуда 

за набавку и уградњу централног котла 

за гријање на чврсто гориво за потребе 

Административне зграде општине Ново 

Горажде, Полицијске станице Ново 

Горажде и Дома здравља Ново Горажде, 

у саставу: 

 

1. Стојанка Андан, предсједник, 

- Владимир Митровић, 

замјеник предсједника, 

2. Томислав Чарапић, члан, 

- Свјетлана Вукашиновић, 

замјеник члана 

3. Сузана Мирковић, члан 

- Нада Балорда, замјеник 

члана. 

II 

За секретара Комисије из тачке I овог 

Рјешења, без права гласа, именује се 

Кадира Шогољ. 

(1) Дужности секретара Комисије су 

благовремено упознавање 

чланова Комисије са законским и 

подзаконским прописима који 

регулишу област јавних набавки 

и пружање стручне помоћи по 

питању примјене истих, те 

израда и правно-техничка обрада 

аката које Комисија доноси у 

свом раду. 

(2) Чланови комисије ће, између 

својих замјенских чланова, 

одредити лице чија је дужност 

израда записника са састанака и 

извјештаја о свом раду. 

 

III 

Задатак Комисије из тачке I овог 

Рјешења је да у отвореном поступку 

јавне набавке радова – Конкурентски 

захтјев за доставу понуда за набавку и 

уградњу централног котла за гријање на 

чврсто гориво за потребе 

Административне зграде општине Ново 

Горажде, Полицијске станице Ново 

Горажде и Дома здравља Ново Горажде: 

- отвори пристигле понуде ( датум 

отварања понуда: 30.09.2019. 

године у 11,15 часова), 

- изврши анализу понуда и након 

окончања поступка достави 

Начелнику општине препоруку о 

додјели уговора најповољнијем 

понуђачу/понуђачима, с 

извјештајем о раду и разлозима 

издавања такве препоруке и 

записницима са својих састанака. 

    

IV 

Ово Рјешење ступа на снагу даном 

доношења, а објавиће се у „ Службеном 

гласнику општине Ново Горажде“. 

 

Образложење 

 

Дана 28.08.2019. године, Начелник 

општине Ново Горажде је донио Одлуку 

о покретању поступка јавне набавке 

роба -  Конкурентски захтјев за доставу 

понуда  за набавку и уградњу 

централног котла за гријање на чврсто 

гориво за потребе Административне 

зграде општине Ново Горажде, 

Полицијске станице Ново Горажде и 

Дома здравља Ново Горажде, број: 02/1-

404-20/19. 

Да би се поступак законито спровео, 

потребно је именовати Комисију која ће 

спровести поступак јавне набавке. 

Чланом 13. став 1. Закона о јавним 

набавкама Босне и Херцеговине  
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(„Службени гласник БиХ“, број:39/14) и 

чланом 3. Правилника о успостављању 

и раду Комисије за јавне набавке 

(„Службени гласник БиХ“, број:103/14) 

прописане су надлежности Уговорног 

органа приликом именовања Комисије 

за спровођење поступка јавних набавки.  

Чланом 72. став 3. Закона о локалној 

самоуправи („Службени гласник РС“, 

број:101/04; 42/05; 118/05 и 98/13) 

прописано је да начелник општине 

може донијети Рјешење као облик 

појединачног правног акта. 

Узевши у обзир све наведено, а 

примијенивши наведене законске и 

подзаконске одредбе одлучено је као у 

диспозитиву. 

Поука о правном лијеку:  

Против овог Рјешења, именовани имају 

право упутити приговор начелнику 

општине, у року од 8 (осам) дана од 

дана пријема Рјешења. 

 
Број: 02/1-404-20-2/19 

Ново Горажде, 24.09.2019. године  

           Н А Ч Е Л Н И К      

             Мила Петковић ,  с.р 

 

На основу члана 56. и 65. Статута 

општине Ново Горажде („Службени 

гласник општине Ново Горажде“, број: 

4/15 и 4/17), начелник општине Ново 

Горажде  д о н о с и : 

 

 

П Р А В И Л Н И К 

о допунама Правилника о условима и 

начину коришћења службених возила 

 

I 

(1)У Прилогу број 1 Правилника о 

условима и начину коришћења 

службених возила („Службени гласник 

општине Ново Горажде“, број: 3/06, 

12/15, 18/15 и 5/18), додаје се тачка 5., 

која гласи: 

 

 

 

 

„ 5. Махиндра 

- Тип возила: теретно 

- Година производње: 2017. 

- Погонско гориво: дизел 

- Регистарска ознака: А74-Е-609“ 

 

(2) У истом Правилнику, у прилогу број 

2, додаје се тачка 5., која гласи: 

 

„5. Махиндра 

- Тип возила: теретно 

- Запремина мотора: 2179 cm3 

- Погонско гориво: дизел 

- Утврђени норматив: 9,5 литара 

на пређених 100 километара 

пута.“ 

 

II 

Овај Правилник ступа на снагу осмог 

дана од дана његовог објављивања у 

„Службеном гласнику општине Ново 

Горажде.“ 

 
Број: 02/1-345-5-3/19 

Ново Горажде, 07.10.2019. године  

           Н А Ч Е Л Н И К      

             Мила Петковић ,  с.р 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

САДРЖАЈ 

 

Начелник  

 

1. Одлука о прихватању понуде у поступку јавне набавке путем Директног 

споразума стр. 1-2 

2. Одлука о избору најповољнијег понуђача стр. 2/4 

3. Посебна одлука о покретању поступка јавне набавке услуга – Превоз ученика на 

64. Међунарнодни београдски сајам књиге – стр. 4/5 

4. Одлука о прихватању понуде у поступку јавне набавке путем Директног 

споразума стр. 5-6 

5. Рјешење о именовању комисије за одавбир најповољнијег понуђача у поступку 

јавне набавке роба – Конкурентски захтјев за доставу понуда за набавку и 

уградњу централног котла за гријање  на чврсто гориво за потребе 

Административне зграде општине Ново Горажде, Полицијске станице Ново 

Горажде и Дома здравља Ново Горажде, стр. 7-8 

6. Правилник о допунама Правилника о условима и начину коришћења службених 

возила, стр. 8 

 

 

 

 

 

            

Оснивач и издавач: Скупштина општине Ново Горажде. Главни и одговорни уредник 

Горан Петровић –  секретар Скупштине општине Ново Горажде, уредник Данијела 

Јеремић – административни радник – оператер. Телефон: 058/430-095, факс: 058/432-

100. 

Службени гласник општине Ново Горажде основан је Одлуком Скупштине општине 

Ново Горажде број: 01/01-013-2-3/06 од 28.02.2006. године 

 
 

 


