
СЛУЖБЕНИ ГЛАСНИК 

ОПШТИНЕ НОВО ГОРАЖДЕ 

 

Година XIV – број 7 Уторак, 18.06.2019. године 

 

Начелник   

 

На основу члана 59. став 3. Закона о 

локалној самоуправи РС („Службени 

гласник РС,“ бр: 97/16), члана 18. 

Закона о Јавним набавкама БиХ 

(Службени гласник БиХ,  бр: 39/14), 

члана 9. Правилника о јавним набавкама 

општинске управе општине Ново 

Горажде („Службени гласник општине 

Ново Горажде“, бр: 16/15), члана 6. и 8. 

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: 02/5-

404-14/19. од дана 06.06.2019. године, 

Начелник општине Ново Горажде  д о н 

о с и: 

 

О Д Л У К У 

О покретању поступка јавне набавке 

 

Члан 1. 

Покреће се поступак јавне набавке 

услуга: „Контрола техничке 

документације за електрификацију 

повратничких насеља која припадају ТП 

Земегреси и ТП Џуха“ у Новом 

Горажду.    

Члан 2. 

Поступак јавне набавке из члана 1. ове 

Одлуке спровешће се поступком 

Директног споразума из члана 90. 

Закона о јавним набавкама Босне и 

Херцеговине. 

Члан 3. 

Процијењена вриједност јавне набавке 

из члана I ове Одлуке износи 4.000,00 

КМ, без урачунатог пореза на додатну 

вриједност (ПДВ). 

ЈРЈН: 71248000-8 – Надзор пројекта и 

документација. 

 

Члан 4. 

Издатак из претходног става  је  

планиран у Плану јавних набавки 

општине Ново Горажде за 2019. годину, 

на редном броју: 2,28. – Услуге 

контроле техничке документације, а 

средства за ове сврхе су обезбјеђена у 

Буџету општине на коду 5117.   

 

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 биће објављивања у 

“Службеном гласнику“ општине Ново 

Горажде. 
 

Број: 02/1-404-14/19 

Ново Горажде, 06.06.2019. године  

           Н А Ч Е Л Н И К      

             Мила Петковић ,  с.р 

 

На основу члана 59. Закона о локалној 

самоуправи („Службени гласник 

Републике Српске“ број: 97/16), члана 

18. и члана 25. 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) и 

Захтјева за доношење одлуке о 

покретању поступка за одобрење јавне 

набавке за изградњу Културно – 

омладинског центра у Новом Горажду, 

број: 02/5-404-15/19. од дана 11.06.2019. 

године,  Начелник општине Ново 

Горажде д о н о с и : 
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О Д Л У К У 

о покретању поступка јавне набавке 

радова 

у Отвореном поступку за достављање  

понуда 

 

I 

Овом Одлуком се одобрава покретање 

поступка јавне набавке радова изградње 

Културно – омладинског центра у 

Новом Горажду. 

 

II 

Процијењена вриједност јавне набавке 

радова из члана I ове Одлуке износи  

245.000,00 KM. 
ЈРЈН – 45200000 – 9 –  Грађевински 

радови на објектима или дијеловима 

објеката високоградње и нискоградње. 

 

III 

Предметна набавка ће бити проведена 

путем Отвореног поступка за доставу 

понуда. 

 

IV 

Законски оквир за провођење поступка 

јавне набавке садржан је у члану 18. 

Закона о јавним набавкама те члану 25. 

истог Закона, када је у питању врста 

поступка за провођење предметне 

набавке.  

 

V 

Средства из члана II ове Одлуке 

обезбијеђена су од стране Владе 

Републике Србије, а распоређена су 

Одлуком Владе Републике Српске, број: 

04/1-012-2-1074/18 од дана 26. априла 

2018. године и Општине Ново Горажде 

– Буџет 5111 . 

 

 

VI 

На основу ове Одлуке: 

Службеник који располаже рачунаром 

са чије IP адресе је могуће приступити 

Порталу јавних набавки ће на истом 

Порталу објавити обавјештење о 

набавци. 

 

VII 

Начелник општине ће посебним 

рјешењем именовати комисију за 

одабир најповољнијег понуђача. 

 

VIII 

Саставни дио ове Одлуке чини Захтјев 

за одобрење јавне набавке, број: 02/5-

404-15/2019. од 11.06.2019.године.  

 

IX 

Ова Одлука ступа на снагу даном 

доношења и биће објављена на wеб 

страници уговорног органа а такође и у 

„Службеном гласнику општине Ново 

Горажде“. 

 
Број: 02/1-404-15/19 

Ново Горажде, 12.06.2019. године  

           Н А Ч Е Л Н И К      

             Мила Петковић ,  с.р 
 

На основу члана 70., члана 87. и  члана 

90. Закона о јавним набавкама 

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

члана 59. став 3. Закона о локалној 

самоуправи РС („Службени гласник 

РС,“ бр: 97/16),  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),   

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 „Бан - Ко 

Инжињеринг“ д.о.о Пале, из Пала бр: 

02//19 од 12.06.2019. године, у поступку 

јавне набавке путем Директног  
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споразума за доставу понуда за 

пружање  услуга  „ Контрола техничке 

документације за електрификацију 

повратничких насеља која припадају ТП 

Земегреси и ТП Џуха“ у општини Ново 

Горажде у укупном износу до 4.680,00 

КМ (са ПДВ-ом), односно 4.000,00 КМ 

(без ПДВ-а).  
 

II. 

Начин и услови плаћања услуга: у року 

од 7(седам) дана након издавања 

фактуре за извршене услуге. 

Вријеме и рок извршења услуга: одмах 

након прихватања понуде. 

 

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: 02/1-404-14/18 од 

06.06.2019. године за јавну набавку 

услуга „ Контрола техничке 

документације за електрификацију 

повратничких насеља која припадају ТП 

Земегреси и ТП Џуха“ у општини Ново 

Горажде. 

                      

Јавна набавка је проведена путем 

поступка мале вриједности: Директни 

споразум. 

Процијењена вриједност јавне набавке 

без ПДВ-а износи  4.000,00 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 набавку 

услуга  „ Контрола техничке 

документације за електрификацију 

повратничких насеља која припадају ТП 

Земегреси и ТП Џуха“ у општини Ново 

Горажде упућен је писмени захтјев за 

достављање приједлога понуде 

понуђачу „Бан – Ко Инжињеринг“ д.о.о. 

Пале, улица Светозара ћоровића бб, 

71420 Пале.  

„Бан – Ко Инжињеринг“ д.о.о. Пале из 

Пала је доставио понуду за пружање 

услуга   

„ Контрола техничке документације за 

електрификацију повратничких насеља 

која припадају ТП Земегреси и ТП 

Џуха“ у општини Ново Горажде у 

оквиру процијењене вриједности јавне 

набавке у износу од 4.000,00 КМ и 

посједује потребну лиценцу за 

предметну услугу, те се ова понуда у 

цјелости прихвата. 

 
Број: 02/1-404-14-2/19 

Ново Горажде, 17.06.2019. године  

           Н А Ч Е Л Н И К      

             Мила Петковић ,  с.р 
 

На основу члана 59. став 3. Закона о 

локалној самоуправи РС („Службени 

гласник РС,“ бр: 97/16), члана 70. 

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: 136/19. од дана 17.06.2019. 

године, Начелник општине Ново 

Горажде  д о н о с и:  
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О Д Л У К У 

о прихватању понуде у поступку 

јавне набавке путем Директног 

споразума 

 

I. 

Прихвата се понуда понуђача 

„Uslužnost“ d.o.o. Sarajevo бр: 136/19. 

од 17.06.2019. године, у поступку јавне 

набавке путем Директног споразума за 

доставу понуде -  роба за набавку једног 

комплета униформе за комуналног 

полицајца, у укупном износу до 998,01 

КМ са ПДВ-ом, односно 853,00 КМ без 

урачунатог ПДВ-а.  
Плаћање износа ће се извршити на жиро 

рачун, број: 161-000000-70000-16, 

отворен код Рајфајнзен банке АД 

Сарајево. 

Начин и услови плаћања: 8 (осам) дана 

након испоруке робе. 

Рок извршења: одмах. 

 

II. 

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. 

 

III. 

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: 02/1-404-13-1/19 од 

31.05.2019. године за јавну набавку 

роба: „Набавка једног комплета 

униформе за комуналног полицајца“ за 

потребе Општинске управе општине 

Ново Горажде. 

Јавна набавка је проведена путем 

поступка мале вриједности: Директни 

споразум. Процијењена вриједност 

јавне набавке без ПДВ-а износи 1.104,48 

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 набавку једног комплета 

униформе за комуналног полицајца за 

потребе Општинске управе општине 

Ново Горажде, упућен је писмени 

захтјев за достављање приједлога 

понуде понуђачу „Uslužnost“ d.o.o. 

Sarajevo. 

„Uslužnost“ d.o.o. Sarajevo је доставио 

понуду, у износу од  998,01 КМ са ПДВ-

ом.   

Овај приједлог понуде понуђача 

„Uslužnost“ d.o.o. Sarajevo је уредан и 

у оквиру процијењене вриједности 

набавке. 

Обзиром да је најнижа понуда понуђача  

„Uslužnost“ d.o.o. Sarajevo, у износу од 

998,01 КМ са ПДВ-ом, ова понуда је у 

цјелости прихваћена. 

 
Број: 02/1-404-13-2/19 

Ново Горажде, 18.06.2019. године  

           Н А Ч Е Л Н И К      

             Мила Петковић ,  с.р 
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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 

 

 


