
СЛУЖБЕНИ ГЛАСНИК 

ОПШТИНЕ НОВО ГОРАЖДЕ 

 

Година XIV – број 8 Петак, 19.07.2019. године 

 

Скупштина   

 

На основу члана 98. Пословника 

Скупштине општине Ново Горажде 

(„Службени гласник општине Ново 

Горажде“, број: 6/05, 3/09 и 4/17), 

Скупштина општине Ново Горажде у 

функцији скупштине ЈКП „Ново 

Горажде“ Ново Горажде на  осамнаестој   

редовној сједници,  одржаној  дана  

19.07.2019.  године       д о н о с и:  

 

З А К Љ У Ч А К 

 

1. Усваја се Извјештај о раду и 

финансијском пословању ЈКП 

„Ново Горажде“ Ново Горажде 

за 2018. Годину (у даљем тексту: 

Извјештај). 

2. Извјештај из тачке 1. овог 

Закључка  чини његов саставни 

дио. 

3. Овај Закључак ступа на снагу 

осмог дана од дана његовог 

објављивања у „Службеном 

гласнику општине Ново 

Горажде.“  

 
Број: 01/1-052-6-1/19 

Ново Горажде, 19.07.2019. године  

         ПРЕДСЈЕДНИК       

      Ибрахим Дрљевић ,  с.р 

 

На основу члана 19. Став (3) Закона о 

систему јавних служби („Службени 

гласник Републике Српске“, број: 68/07, 

109/12 и 44/16), Скупштина општине 

Ново Горажде на  осамнаестој   

редовној сједници,  одржаној  дана  

19.07.2019.  године       доноси:  

 

З А К Љ У Ч А К 

 

1. Усваја се Извјештај о раду и 

финансијском пословању ЈУ 

Народна библиотека „Божидар 

Горажданин“ Ново Горажде за 

2018. Годину (у даљем тексту: 

Извјештај). 

2. Извјештај из тачке 1. овог 

Закључка  чини његов саставни 

дио. 

3. Овај Закључак ступа на снагу 

осмог дана од дана његовог 

објављивања у „Службеном 

гласнику општине Ново 

Горажде.“  

 
Број: 01/1-052-6-2/19 

Ново Горажде, 19.07.2019. године  

         ПРЕДСЈЕДНИК       

      Ибрахим Дрљевић ,  с.р 

 

На основу члана 19. Став (3) Закона о 

систему јавних служби („Службени 

гласник Републике Српске“, број: 68/07, 

109/12 и 44/16), Скупштина општине 

Ново Горажде на  осамнаестој   

редовној сједници,  одржаној  дана  

19.07.2019.  године       доноси:  

 

З А К Љ У Ч А К 

 

1. Усваја се Програм рада и 

финансијски план  ЈУ Народна 

библиотека „Божидар 

Горажданин“ Ново Горажде за 

2019. Годину (у даљем тексту: 

Програм). 

2. Програм  из тачке 1. овог 

Закључка  чини његов саставни 

дио. 

3. Овај Закључак ступа на снагу 

осмог дана од дана његовог 

објављивања у „Службеном 

гласнику општине Ново 

Горажде.“  

 

 

 



Број: 01/1-052-6-3/19 

Ново Горажде, 19.07.2019. године  

         ПРЕДСЈЕДНИК       

      Ибрахим Дрљевић ,  с.р 

 

На основу члана 98. Пословника 

Скупштине општине Ново Горажде 

(„Службени гласник општине Ново 

Горажде“, број: 6/05, 3/09 и 4/17), 

Скупштина општине Ново Горажде у 

функцији скупштине ЈКП „Ново 

Горажде“ Ново Горажде на  осамнаестој   

редовној сједници,  одржаној  дана  

19.07.2019.  године       д о н о с и:  

 

З А К Љ У Ч А К 

 

1. Предлаже се Предјседнику 

Скупштине општине Ново 

Горажде да, у складу са 

одредбама Пословника 

Скупштине општине Ново 

Горажде размотри могућност за 

сазивање посебне сједнице 

Скупштине општине Ново 

Горажде чији би се приједлог 

дневног реда базирао на 

покушају рјешавања 

проблематике у пословању ЈКП 

„Ново Горажде“ Ново Горажде. 

2. Овај Закључак ступа на снагу 

осмог дана од дана његовог 

објављивања у „Службеном 

гласнику општине Ново 

Горажде.“  

 
Број: 01/1-052-6-4/19 

Ново Горажде, 19.07.2019. године  

         ПРЕДСЈЕДНИК       

      Ибрахим Дрљевић ,  с.р 

На основу члана 98. Пословника 

Скупштине општине Ново Горажде 

(„Службени гласник општине Ново 

Горажде“, број: 6/05, 3/09 и 4/17), 

Скупштина општине Ново Горажде на  

осамнаестој   редовној сједници,  

одржаној  дана  19.07.2019.  године       

доноси:  

 

 

 

З А К Љ У Ч А К 

 

1. Позивамо Владу Републике 

Српске да, у циљу задовољења 

основних животних потреба 

становништва општине Ново 

Горажде, покуша ступити у 

контакт са управама појединих 

пословних банака које послују у 

Босни и Херцеговини, те да 

снагом свог ауторитета истима 

предложи успостављање бар 

једне пословне јединице – 

експозитуре у Новом Горажду. 

2. Овај Закључак ступа на снагу 

осмог дана од дана његовог 

објављивања у „Службеном 

гласнику општине Ново 

Горажде.“  

 
Број: 01/1-052-6-5/19 

Ново Горажде, 19.07.2019. године  

         ПРЕДСЈЕДНИК       

      Ибрахим Дрљевић ,  с.р 

 

Начелник  

 

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:101/04; 42/05; 118/05 

и 98/13) и члана VII. Одлуке о 

покретању поступка јавне набавке 

радова у Отвореном поступку за 

достављање понуда број:  

02/1-404-15/18 од дана 12.06.2019. 

године, Начелник општине Ново 

Горажде  

д о н о с и: 

 

Р Ј Е Ш Е Њ Е 

о именовању Комисије за одабир 

најповољнијег понуђача у поступку 



јавне набавке радова -  Отворени 

поступак за доставу понуда за 

изградњу Културно – омладинског 

центра у Новом Горажду 

 

I 

Именује се Комисија за јавну набавку, у 

поступку јавне набавке радова – 

Отворени поступак за доставу понуда за 

изградњу Културно – омладинског 

центра у Новом Горажду, у саставу: 

 

1. Стојанка Андан, предсједник, 

- Владимир Митровић, 

замјеник предсједника, 

2. Томислав Чарапић, члан, 

- Свјетлана Вукашиновић, 

замјеник члана 

3. Бориша Јакшић, 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 – Изградња 

Културно – омладинског центра у 

Новом Горажду: 

- преузме приспјеле понуде 

непосредно по истеку рока за 

достављање понуда; 

- јавно отвори благовремено 

приспјеле понуде по редослиједу 

пријема ( датум отварања 

понуда: 16.07.2019. године у 

12,00 часова); 

- по обављеном поступку 

отварања понуда, одмах уручи 

копију записника о отварању 

понуда присутним 

представницима понуђача, а 

осталим понуђачима најкасније у 

року од три дана; 

- изврши преглед, оцјену и 

упоређивање понуда; 

- сачини записник о прегледу и 

оцјени понуда; 

- сачини извјештај о раду; 

- да препоруку о избору 

најповољнијег понуђача или 

препоруку о поништењу 

поступка јавне набавке;    

 

IV 

Ово Рјешење ступа на снагу даном 

доношења, а објавиће се у „ Службеном 

гласнику општине Ново Горажде“. 

 

 

Образложење 

 

Дана 12.06.2019. године, Начелник 

општине Ново Горажде је донијела 

Одлуку о покретању поступка јавне 

набавке радова -  Отворени поступак за 

доставу понуда за изградњу Културно – 

омладинског центра у Новом Горажду, 

број: 02/1-404-15/19. 

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 

(„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. 

 
Број: 02/1-404-15-2/19 

Ново Горажде, 08.07.2019. године  

       НАЧЕЛНИК        

                 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 електрификацију стамбених 

јединица расељених особа и повратника 

у општини Ново Горажде у оквиру 

имплементације пројекта 

електрификације стамбених јединица 

расељених особа и повратника за 

финансирање из средстава за 2016. 

годину, број: 02/5-404-16/19. од дана 

10.07.2019. године,  Начелник општине 

Ново Горажде  

д о н о с и : 

          

О Д Л У К У 

о покретању поступка јавне набавке 

радова 

у Отвореном поступку за достављање  

понуда 

 

I 

Покреће се поступак јавне набавке 

радова: 

Набавка електроматеријала и извођење 

радова на електрификацији 

повратничких насеља Џуха и Земегреси 

у општини Ново Горажде, а у склопу 

реализације Споразума о сарадњи на 

реализацији Пројекта  електрификације 

стамбених јединица расељених особа и 

повратника за финансирање из 

средстава за 2016. Годину, број: 02/1-

019-5/2018 од 18.04.2018. године.  

Предмет јавне набавке из става (1) овог 

члана подијељен је на лотове, и то: 

 

- Лот 1 - Набавка 

електроматеријала и извођење 

радова на електрификацији 

повратничког насеља Џуха – I 

фаза; 

- Лот 2 - Набавка 

електроматеријала и извођење 

радова на електрификацији 

повратничког насеља Земегреси; 

II 

Укупна процијењена вриједност јавне 

набавке радова из члана I ове Одлуке 

износи  

208.346,00 KM, односно: 

- Лот 1 - Џуха – I фаза: 82.705,00 

КМ 

- Лот 2 – Земегреси:    125.641,00 

КМ 

ЈРЈН – 31321000 – 2 –  

Електроенергетски водови. 

III 

Предметна набавка ће бити проведена 

путем Отвореног поступка за доставу 

понуда. 

IV 

Законски оквир за провођење поступка 

јавне набавке садржан је у члану 19. 

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 Министарства 

за људска права и избјеглице БиХ путем 

Фонда за повратак БиХ.. 

 

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-

404-16/2019. од 10.07.2019.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: 02/1-404-16/19 

Ново Горажде, 11.07.2019. године  

       НАЧЕЛНИК        

                 Мила Петковић ,  с.р 
 

ИЗМЈЕНА  

ПЛАНА ЈАВНЕ НАБАВКЕ  

Општине Ново Горажде за 2019. Годину 

УВОД 

Измјена Плана јавних набавки Општине 

Ново Горажде за 2019. годину,  

број: 02/1-404-1-2/19. од  28.05.2019. 

године. 

 

ЗАКОНСКИ ОСНОВ  

- Закон о јавним набавкама Босне и 

Херцеговине („Службени гласник БиХ“ 

бр. 39/14)  

- Правилник о јавним набавкама 

Општине Ново Горажде 02/1-404-5/15 

od 22.09.2015.   

  године 

- Правилник о поступку директног 

споразума („Службени гласник БиХ“ 

бр. 90/14) 

- Правилник о успостављању и раду 

комисије за јавне набавке („Службени 

гласник  

  БиХ“ бр. 103/14)  

 

ИЗМЈЕНА ПЛАНА ЈАВНИХ 

НАБАВКИ – РАДОВИ 

На позицији  3,6. – мијења се 

процијењена вриједност умјесто 

„202.324,00 КМ“ у нову процијењену 

вриједност  „208.346,00 КМ“ .  

Средства за ову набавку су обезбијеђена 

од стране Министарства за људска 

права и избјеглице БиХ, а реализоваће 

се путем Фонда за повратак БиХ. 

 
Број: 02/1-404-1-4/19 

Ново Горажде, 18.07.2019. године  

       НАЧЕЛНИК        

                 Мила Петковић ,  с.р 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



САДРЖАЈ 

 

 

Скупштина  

 

1. Закључак стр. 1 

2. Закључак стр. 1 

3. Закључак стр. 1-2 

4. Закључак стр. 2 

5. Закључак стр. 2 

 

 

Начелник  

 

1. Рјешење о именовању комисије за одабир најповољнијег понуђача у поступку јавне 

набавке радова – Отворени поступак за доставу понуда за изградњу Културно –

омладинског центра у Новом Горажду стр. 2-4 

2. Одлука о покретању поступка јавне набавке радова у Отвореном поступку за 

достављање понуда стр. 4-5 

3. Измјена Плана јавне набавке Општине Ново Горажде за 2019. Годину стр. 5 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


