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189. 

 

На основу члана 18. став 1. и члана 
90. Закона о јавним набавкама Босне и 

Херцеговине ("Сл. гласник БиХ", број 

39/14), чланова 59. и 82. Закона о локалној 

самоуправи ("Сл. гласник РС", број: 97/16), 
чланова 61. и 100. Статута општине 

Пелагићево ("Службени гласник општине 

Пелагићево" број: 10/14) и члана 5. 
Правилника о поступку директног 

споразума, број: 02-022-6/15 од 17.02.2015. 

године, а поступајући по приједлогу 
Одјељења за општу управу, просторно 

уређење и стамбено-комуналне послове 

општине Пелагићево и у складу са 

Измјеном плана јавних набавки општине 
Пелагићево за 2017. годину, број: 02-022-

97/17 од 05.09.2017. године, начелник 

општине Пелагићево је донио  
 

 

О Д Л У К У 

о покретању поступка набавке  

ангажовања надзорног органа за 

праћење изградње моста на ријеци 

Бријежници 

 

Члан 1.  

 

Одобрава се покретање поступка јавне 

набавке услуга – Ангажовање надзорног 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

органа за праћење изградње моста на ријеци 
Бријежници. 

Процијењена вриједност јавне 

набавке (без ПДВ-а) износи 4.000,00 КМ 
(словима: четирихиљаде КМ). 

За спровођење јавне набавке 

обезбијеђена сусредстваиз буџета општине 
Пелагићево, економски код 511133. 

Јавна набавка ће се спровести путем 

директног споразума. 

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

подзаконским и интерним актима. 

Евиденциони број јавне набавке: 37. 
 

Члан 2. 

 

Потребну документацију за 

провођење поступка директног споразума 

сачиниће уговорни орган, односно 

службеник за јавне набавке у сарадњи са 
службеницима Одјељења за општу управу, 

просторно уређење и стамбено-комуналне 

послове, у року од 5 дана, рачунајући од 
доношења ове одлуке. 

 

Члан 3. 

 

Критеријум за додјелу уговора је 

најнижа цијена. 

ОПШТИНА ПЕЛАГИЋЕВО 

СЛУЖБЕНИ ГЛАСНИК 
 

 

 

 
 

 

"Службени гласник Општине 
Пелагићево" 

 

 

примјерак је бесплатан 
 

 

 
 

 

 
 

 

 

Година VIII 
 

број: 16/17 

Пелагићево 
 

датум издавања 

 

25.12.2017.г. 

 

"Службени гласник" 

 
издаје Скупштина општине 

Пелагићево 

 
излази по потреби 

 

главни и одговорни уредник 

 
стручна служба 

 

тел 054/810-106 
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Члан 4. 

 

Отварање и оцјену понуда 

спровешће службеник за јавне набавке у 

сарадњи са службеницима Одјељења за 
општу управу, просторно уређење и 

стамбено-комуналне послове. 

 

Члан 5. 

 

Саставни дио ове одлуке је процјена 

вриједности. 
 

Члан 6. 

 

Ова одлука ступа на снагу даном 

доношења и биће објављења у Службеног 

гласнику Општине Пелагићево. 

 

ОБРАЗЛОЖЕЊЕ 

На основу расположивих чињеница, 
утврђено је да је предложени поступак 

директног споразума основан и да садржи 

све потребне елементе за одлучивање, у 

складу са чланом 4. Правилника о поступку 
директног споразума, број: 02-022-6/15 од 

17.02.2015. године. 

При доношењу Одлуке, начелник 
Општине Пелагићево се посебно руководио 

чињеницом да је предложена набавка 

планирана Измјеном плана набавки за 2017. 
годину, под бројем 37, да је реално 

процијењена њена вриједност на тржишту, 

да су обезбијеђена средства за исплату, те 

да је предложена одговарајућа врста 
поступка. 

 

На основу утврђеног чињеничног 
стања, одлучено је као у члану 1. ове 

одлуке. 

 
Број: 02-022-121/17           НАЧЕЛНИК 

Дана, 09.10.2017.г.    Општине Пелагићево 

         Симо Стакић 

           мр.ек. с.р. 
 

 

 
 

190. 

 

На основу члана 18. став 1. и члана 
90. Закона о јавним набавкама Босне и 

Херцеговине ("Сл. гласник БиХ", број 

39/14), чланова 59. и 82. Закона о локалној 

самоуправи ("Сл. гласник РС", број: 97/16), 
чланова 61. и 100. Статута општине 

Пелагићево ("Службени гласник општине 

Пелагићево" број: 10/14) и члана 5. 
Правилника о поступку директног 

споразума, број: 02-022-6/15 од 17.02.2015. 

године, а поступајући по приједлогу 

Одјељења за општу управу, просторно 
уређење и стамбено-комуналне послове 

општине Пелагићево и у складу са 

Измјеном плана јавних набавки општине 
Пелагићево за 2017. годину, број: 02-022-

115/17 од 29.09.2017. године, начелник 

општине Пелагићево је донио  
 

 

О Д Л У К У 

о покретању поступка набавке  

ангажовања надзорног органа за 

праћење електро радова  

на реконструкцији са доградњом и 

надоградњом дома културе  

у Пелагићеву – завршна фаза енергетске 

ефикасности 

 

Члан 1. 

 

Одобрава се покретање поступка јавне 
набавке услуга – Ангажовање надзорног 

органа за праћење електро радова на 

реконструкцији са доградњом и 
надоградњом дома културе у Пелагићеву – 

завршна фаза енергетске ефикасности. 

Процијењена вриједност јавне 

набавке (без ПДВ-а) износи 6.000,00 КМ 
(словима: шестхиљада КМ). 

За спровођење јавне набавке 

обезбијеђена сусредстваиз буџета општине 
Пелагићево, економски код 511200. 

Јавна набавка ће се спровести путем 

директног споразума. 
Поступак јавне набавке спровешће 

се у складу са Законом о јавним набавкама, 

подзаконским и интерним актима. 

Евиденциони број јавне набавке: 41. 
 

Члан 2. 

 

Потребну документацију за 

провођење поступка директног споразума 

сачиниће уговорни орган, односно 

службеник за јавне набавке у сарадњи са 
службеницима Одјељења за општу управу, 

просторно уређење и стамбено-комуналне 
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послове, у року од 5 дана, рачунајући од 

доношења ове одлуке. 
 

Члан 3. 

 

Критеријум за додјелу уговора је 

најнижа цијена. 

 

Члан 4. 

 

Отварање и оцјену понуда 

спровешће службеник за јавне набавке у 
сарадњи са службеницима Одјељења за 

општу управу, просторно уређење и 

стамбено-комуналне послове. 
 

Члан 5. 

 

Саставни дио ове одлуке је процјена 
вриједности. 

 

Члан 6. 

 

Ова одлука ступа на снагу даном 

доношења и биће објављења у Службеног 

гласнику Општине Пелагићево. 

 

ОБРАЗЛОЖЕЊЕ 

На основу расположивих чињеница, 

утврђено је да је предложени поступак 

директног споразума основан и да садржи 
све потребне елементе за одлучивање, у 

складу са чланом 4. Правилника о поступку 

директног споразума, број: 02-022-6/15 од 

17.02.2015. године. 
При доношењу Одлуке, начелник 

Општине Пелагићево се посебно руководио 

чињеницом да је предложена набавка 
планирана Измјеном плана набавки за 2017. 

годину, под бројем 41, да је реално 

процијењена њена вриједност на тржишту, 
да су обезбијеђена средства за исплату, те 

да је предложена одговарајућа врста 

поступка. 

 
На основу утврђеног чињеничног 

стања, одлучено је као у члану 1. ове 

одлуке. 
 

Број: 02-022-122/17           НАЧЕЛНИК 

Дана, 09.10.2017.г.    Општине Пелагићево 

         Симо Стакић 
           мр.ек. с.р. 

 

191. 

 

На основу члана 18. став 1. и члана 
90. Закона о јавним набавкама Босне и 

Херцеговине ("Сл. гласник БиХ", број 

39/14), чланова 59. и 82. Закона о локалној 
самоуправи ("Сл. гласник РС", број: 97/16), 

чланова 61. и 100. Статута општине 

Пелагићево ("Службени гласник општине 

Пелагићево" број: 10/14) и члана 5. 
Правилника о поступку директног 

споразума, број: 02-022-6/15 од 17.02.2015. 

године, а поступајући по приједлогу 
Одјељења за општу управу, просторно 

уређење и стамбено-комуналне послове 

општине Пелагићево и у складу са 

Измјеном плана јавних набавки општине 
Пелагићево за 2017. годину, број: 02-022-

115/17 од 29.09.2017. године, начелник 

општине Пелагићево је донио  
 

 

О Д Л У К У 

о покретању поступка набавке  

ангажовања надзорног органа за 

праћење грађевинских радова  

на реконструкцији са доградњом и 

надоградњом дома културе  

у Пелагићеву – завршна фаза енергетске 

ефикасности 

 

Члан 1. 

 

Одобрава се покретање поступка јавне 

набавке услуга – Ангажовање надзорног 

органа за праћење грађевинских радова на 

реконструкцији са доградњом и 
надоградњом дома културе у Пелагићеву – 

завршна фаза енергетске ефикасности. 

Процијењена вриједност јавне 
набавке (без ПДВ-а) износи 6.000,00 КМ 

(словима: шестхиљада КМ). 

За спровођење јавне набавке 

обезбијеђена сусредстваиз буџета општине 
Пелагићево, економски код 511200. 

Јавна набавка ће се спровести путем 

директног споразума. 
Поступак јавне набавке спровешће 

се у складу са Законом о јавним набавкама, 

подзаконским и интерним актима. 
Евиденциони број јавне набавке: 42. 

 

Члан 2. 
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Потребну документацију за 

провођење поступка директног споразума 
сачиниће уговорни орган, односно 

службеник за јавне набавке у сарадњи са 

службеницима Одјељења за општу управу, 
просторно уређење и стамбено-комуналне 

послове, у року од 5 дана, рачунајући од 

доношења ове одлуке. 

 

Члан 3. 

 

Критеријум за додјелу уговора је 
најнижа цијена. 

 

Члан 4. 

 

Отварање и оцјену понуда 

спровешће службеник за јавне набавке у 

сарадњи са службеницима Одјељења за 
општу управу, просторно уређење и 

стамбено-комуналне послове. 

 
Члан 5. 

 

Саставни дио ове одлуке је процјена 

вриједности. 
 

Члан 6. 

 

Ова одлука ступа на снагу даном 

доношења и биће објављења у Службеног 

гласнику Општине Пелагићево. 

 

ОБРАЗЛОЖЕЊЕ 

На основу расположивих чињеница, 
утврђено је да је предложени поступак 

директног споразума основан и да садржи 

све потребне елементе за одлучивање, у 
складу са чланом 4. Правилника о поступку 

директног споразума, број: 02-022-6/15 од 

17.02.2015. године. 
При доношењу Одлуке, начелник 

Општине Пелагићево се посебно руководио 

чињеницом да је предложена набавка 

планирана Измјеном плана набавки за 2017. 
годину, под бројем 42, да је реално 

процијењена њена вриједност на тржишту, 

да су обезбијеђена средства за исплату, те 
да је предложена одговарајућа врста 

поступка. 

 

На основу утврђеног чињеничног 
стања, одлучено је као у члану 1. ове 

одлуке. 

Број: 02-022-123/17           НАЧЕЛНИК 

Дана, 09.10.2017.г.    Општине Пелагићево 
         Симо Стакић 

           мр.ек. с.р. 

 
 

 

 

192. 

 

На основу члана 14. став 1, члана 18. 

став 1. и чланова  87. став 2, 88. и 89. Закона 
о јавним набавкама ("Сл. гласник БиХ", 

број 39/14), члана 72. Закона о локалној 

самоуправи ("Сл. гласник РС", број: 101/04, 
42/05 и 118/05) и чланова 61. и 100. Статута 

општине Пелагићево ("Службени гласник 

општине Пелагићево" број: 10/14), а 

поступајући по приједлогу Одјељења за 
привреду, финансије и друштвене 

дјелатности општине Пелагићево, те у 

складу са Одлуком о кредитном задужењу 
општине Пелагићево, број: 01-022-52/17 од 

24.07.2017. године, Сагласности 

министарства финансија РС, број 06.04/400-

786-1/17 од 25.09.2017. године и са 
Измјеном плана јавних набавки општине 

Пелагићево за 2017. годину, број: 02-022-

115/17 од 29.09.2017. године, начелник 
општине Пелагићево је донио 

 

 
О Д Л У К У 

о покретању поступка набавке  

Кредитно задужење општине Пелагићево 

 

Члан 1. 

 

Одобрава се покретање поступка 
јавне набаве услуга – Кредитно задужење 

општине Пелагићево. 

Поступак ће се провести под 
сљедећим условима: износ главнице 

задужења: 450.000,00 КМ; максимална 

каматна стопа: до 7%; трошкови обраде: до 

1% од висине кредита; рок отплате: 5 
година (без грејс периода); повлачење 

средстава: одмах по потписивању уговора; 

главница и камата ће се исплаћивати у 
једнаким мјесечним ануитетима; 

обезбјеђење кредита: бјанко мјеница или 

бјанко налог. 

Процијењена вриједност јавне 
набавке (без ПДВ-а) износи до 90.000,00 

КМ (словима: деведесетхиљада КМ). 
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За проведбу јавне набавке осигурана 

су средства из буџета општине Пелагићево, 
економски код 921241. 

Јавна набавка ће се провести путем 

отвореног поступка. 
Поступак јавне набавке провешће се 

у складу са Законом о јавним набавкама, 

подзаконским и интерним актима. 

Евиденциони број јавне набавке: 40. 
 

Члан 2. 

 

 Начин плаћања биће регулисан 

Уговором о кредитном задужењу. 

 

Члан 3. 

 

Тендерску документацију сачиниће 

уговорни орган, односно службеник за 
јавне набавке у сарадњи са Одјељењем за 

привреду, финансије и друштвене 

дјелатности, у року од 7 дана, рачунајући од 
доношења ове одлуке. 

 

Члан 4. 

 
Критеријум за додјелу уговора је 

најнижа цијена. 

 
Члан 5. 

Отварање и оцјену понуда провешће 

комисија за јавне набавке, у саставу од 3 
члана, сљедеће квалификационе структуре: 

 

-  дипломирани економиста; 

-  дипломирани економиста; 
-  дипломирани правник; 

 

Састав и дјелокруг рада комисије из 
претходног става утврдиће се посебном 

одлуком или рјешењем. 

 
Члан 6. 

Саставни дио ове одлуке је процјена 

вриједности са предмјером радова. 

 
Члан 7. 

Ова одлука ступа на снагу даном 

доношења и биће објављења у Службеног 
гласнику Општине Пелагићево. 

 

ОБРАЗЛОЖЕЊЕ 

 

На основу расположивих чињеница, 

утврђено је да је предложени поступак 
јавне набавке основан и да садржи све 

потребне елементе за одлучивање, у складу 

сачланом 18.Закона о јавним набавкама 
("Сл. гласник БиХ", број 39/14). 

 

При доношењу Одлуке, начелник 

Општине Пелагићево се посебно руководио 
чињеницом да је предложена набавка 

планирана Измјеном плана набавки за 2017. 

годину – под ставком 40, да је реално 
процијењена њена вриједност на тржишту, 

да су осигурана средства за исплату, 

предложена одговарајућа врста поступка, те 
да предложени састав комисије по 

стручности одговара предмету јавне 

набавке. 

 
На темељу утврђеног чињеничног стања, 

одлучено је као у члану 1. ове одлуке. 

 
Број: 02-022-120/17           НАЧЕЛНИК 

Дана, 05.10.2017.г.    Општине Пелагићево 

         Симо Стакић 

           мр.ек. с.р. 
 

 

 
 

193. 

 
На основу члана 18. став 1. и члана 

90. Закона о јавним набавкама Босне и 

Херцеговине ("Сл. гласник БиХ", број 

39/14), чланова 59. и 82. Закона о локалној 
самоуправи ("Сл. гласник РС", број: 97/16), 

чланова 61. и 100. Статута општине 

Пелагићево ("Службени гласник општине 
Пелагићево" број: 10/14), а поступајући по 

приједлогу Одјељења за општу управу, 

просторно уређење и стамбено-комуналне 
послове општине Пелагићево и у складу са 

Измјеном плана јавних набавки општине 

Пелагићево за 2017. годину, број: 02-022-

97/17 од 05.09.2017. године, начелник 
општине Пелагићево је донио 

 

 
О Д Л У К У 

о покретању поступка набавке  

Реконструкција пута Блажевац – 

Дубраве на подручју општине 

Пелагићевo 

Члан 1. 
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Одобрава се покретање поступка 
јавне набаве радова – Реконструкција пута 

Дубраве – Блажевац на подручју општине 

Пелагићево. 
Процијењена вриједност јавне 

набавке (без ПДВ-а) износи 51.000,00 КМ 

(словима: педесетједнахиљада КМ). 

За проведбу јавне набавке осигурана 
су средства из Владе Брчко Дистрикта и 

буџета општине Пелагићево. 

Јавна набавка ће се провести путем 
конкурентског захтјева за доставу понуда. 

Поступак јавне набавке провешће се 

у складу са Законом о јавним набавкама, 
подзаконским и интерним актима. 

Евиденциони број јавне набавке: 39. 

 

Члан 2. 

 

Тендерску документацију сачиниће 

уговорни орган, односно службеник за 
јавне набавке у сарадњи са Одјељењем за 

општу управу, просторно урећење и 

стамбено – комуналне послове, у року од 7 

дана, рачунајући од доношења ове одлуке. 
 

Члан 3. 

 
Критеријум за додјелу уговора је 

најнижа цијена. 

 
 

Члан 4. 

 

Отварање и оцјену понуда провешће 
комисија за јавне набавке, у саставу од 3 

члана, сљедеће квалификационе структуре: 

 
-  дипломирани економиста; 

-  дипломирани правник; 

-  грађевински техничар; 
 

Састав и дјелокруг рада комисије из 

претходног става утврдиће се посебном 

одлуком или рјешењем. 
 

Члан 5. 

 
Саставни дио ове одлуке је процјена 

вриједности са предмјером радова. 

 

Члан 6. 
 

Ова одлука ступа на снагу даном 

доношења и биће објављења у Службеног 
гласнику Општине Пелагићево. 

 

ОБРАЗЛОЖЕЊЕ 

 

На основу расположивих чињеница, 

утврђено је да је предложени поступак 
јавне набавке основан и да садржи све 

потребне елементе за одлучивање, у складу 

сачланом 18.Закона о јавним набавкама 
("Сл. гласник БиХ", број 39/14). 

 

При доношењу Одлуке, начелник 
Општине Пелагићево се посебно руководио 

чињеницом да је предложена набавка 

планирана Измјеном плана набавки за 2017. 

годину – под ставком39, да је реално 
процијењена њена вриједност на тржишту, 

да су осигурана средства за исплату, 

предложена одговарајућа врста поступка, те 
да предложени састав комисије по 

стручности одговара предмету јавне 

набавке. 

На темељу утврђеног чињеничног стања, 
одлучено је као у члану 1. ове одлуке. 

 

Број: 02-022-137/17           НАЧЕЛНИК 
Дана, 17.11.2017.г.    Општине Пелагићево 

         Симо Стакић 

           мр.ек. с.р. 
 

 

 

 
194. 

 

На основу члана 17. ставови 1. и 2. Закона о 
јавним набавкама Босне и Херцеговине 

("Службени гласник БиХ", број 39/14), 

чланова 59. и 82. Закона о локалној 
самоуправи ("Сл. гласник РС", број: 97/16) 

и чланова 61. и 100. Статута општине 

Пелагићево ("Службени гласник општине 

Пелагићево" број: 10/14), начелник 
општине Пелагићево је донио 

 

 

ИЗМЈЕНА ПЛАНА ЈАВНИХ НАБАВКИ 

ОПШТИНЕ ПЕЛАГИЋЕВО ЗА 2017. 

ГОДИНУ 
 

 

- Р/б – 44 
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- Измјене и допуне Плана набавки од 

31.01.2017.г. – Н (ново) 

- Предмет набавке – израда програма 

мјера са динамиком прилагођавања 

рада депоније комуналног отпада у 

насељеном мјесту Пелагићево 

- Врста набавке – услуге  

- Шифра ЈРЈН – 90000000- 7  

- Организациона јединица – општа 

управа  

- Економски код – 412200 

- Процијењена вриједност (без ПДВ-

а) у КМ – 1-500,00 

- Врста поступка – директни 

споразум 

- Оквирни датум покретања поступка 

– 05.12. 

- Оквирни датум закључења уговора 

– 15.12. 

- Извор финансирања – буџет. 

 

- Р/б – 45 

- Измјене и допуне Плана набавки од 

31.01.2017.г. – Н (ново) 

- Предмет набавке – изградња пута у 

насељеном мјесту Турић 

- Врста набавке – радови 

- Шифра ЈРЈН – 45233123-7 

- Организациона јединица – општа 

управа  

- Економски код – 412500 

- Процијењена вриједност (без ПДВ-

а) у КМ – 6.000,00 

- Врста поступка – директни 

споразум 

- Оквирни датум покретања поступка 

– 05.12. 

- Оквирни датум закључења уговора 

– 15.12. 

- Извор финансирања – буџет. 

 

Број: 02-022-144/17           НАЧЕЛНИК 

Дана, 04.12.2017.г.    Општине Пелагићево 

   Симо Стакић 
   мр.ек. с.р. 

 

 
 

 

195. 
 

На основу члана 18. став 1. и члана 

90. Закона о јавним набавкама Босне и 

Херцеговине ("Сл. гласник БиХ", број 
39/14), чланова 59. и 82. Закона о локалној 

самоуправи ("Сл. гласник РС", број: 97/16), 

чланова 61. и 100. Статута општине 
Пелагићево ("Службени гласник општине 

Пелагићево" број: 10/14) и члана 5. 

Правилника о поступку директног 

споразума, број: 02-022-6/15 од 17.02.2015. 
године, а поступајући по приједлогу 

Одјељења за општу управу, просторно 

уређење и стамбено-комуналне послове 
општине Пелагићево и у складу са 

Измјеном плана јавних набавки општине 

Пелагићево за 2017. годину, број: 02-022-
144/17 од 04.12.2017. године, начелник 

општине Пелагићево је донио  

 

 
О Д Л У К У 

о покретању поступка набавке  

израде програма мјера са динамиком 

прилагођавања рада депоније 

комуналног отпада у насељеном мјесту 

Пелагићево 

 

Члан 1. 

 

Одобрава се покретање поступка јавне 
набавке услуга – Израда програма мјера са 

динамиком прилагођавања рада депоније 

комуналног отпада у насељеном мјесту 
Пелагићево. 

Процијењена вриједност јавне 

набавке (без ПДВ-а) износи 1.500,00 КМ 

(словима: једнахиљадапетстотина КМ). 
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За спровођење јавне набавке 

обезбијеђена сусредстваиз буџета општине 
Пелагићево, економски код 412200. 

Јавна набавка ће се спровести путем 

директног споразума. 
Поступак јавне набавке спровешће 

се у складу са Законом о јавним набавкама, 

подзаконским и интерним актима. 

Евиденциони број јавне набавке: 44. 
 

Члан 2. 

 

Потребну документацију за 

провођење поступка директног споразума 

сачиниће уговорни орган, односно 
службеник за јавне набавке у сарадњи са 

службеницима Одјељења за општу управу, 

просторно уређење и стамбено-комуналне 

послове, у року од 5 дана, рачунајући од 
доношења ове одлуке. 

 

Члан 3. 

 

Критеријум за додјелу уговора је 

најнижа цијена. 

 
Члан 4. 

 

Отварање и оцјену понуда 
спровешће службеник за јавне набавке у 

сарадњи са службеницима Одјељења за 

општу управу, просторно уређење и 
стамбено-комуналне послове. 

 

Члан 5. 

 

Саставни дио ове одлуке је процјена 

вриједности. 

 
Члан 6. 

 

Ова одлука ступа на снагу даном 
доношења и биће објављења у Службеног 

гласнику Општине Пелагићево. 

 

ОБРАЗЛОЖЕЊЕ 

На основу расположивих чињеница, 

утврђено је да је предложени поступак 
директног споразума основан и да садржи 

све потребне елементе за одлучивање, у 

складу са чланом 4. Правилника о поступку 

директног споразума, број: 02-022-6/15 од 
17.02.2015. године. 

При доношењу Одлуке, начелник 

Општине Пелагићево се посебно руководио 
чињеницом да је предложена набавка 

планирана Планом набавки за 2017. годину, 

под бројем 44, да је реално процијењена 
њена вриједност на тржишту, да су 

обезбијеђена средства за исплату, те да је 

предложена одговарајућа врста поступка. 

 
На основу утврђеног чињеничног 

стања, одлучено је као у члану 1. ове 

одлуке. 

 

Број: 02-022-145/17           НАЧЕЛНИК 

Дана, 04.12.2017.г.    Општине Пелагићево 

   Симо Стакић 

   мр.ек. с.р. 
 

 

 
 

196. 

 
На основу члана 18. став 1. и члана 

90. Закона о јавним набавкама Босне и 

Херцеговине ("Сл. гласник БиХ", број 

39/14), чланова 59. и 82. Закона о локалној 
самоуправи ("Сл. гласник РС", број: 97/16), 

чланова 61. и 100. Статута општине 

Пелагићево ("Службени гласник општине 
Пелагићево" број: 10/14) и члана 5. 

Правилника о поступку директног 

споразума, број: 02-022-6/15 од 17.02.2015. 
године, а поступајући по приједлогу 

Одјељења за општу управу, просторно 

уређење и стамбено-комуналне послове 

општине Пелагићево и у складу са Планом 
јавних набавки општине Пелагићево за 

2017. годину, број: 02-022-5/17 од 

31.01.2017. године, начелник општине 
Пелагићево је донио  

 

 

О Д Л У К У 

о покретању поступка набавке  

зимског одржавања путева 

 

 

Члан 1. 

 

Одобрава се покретање поступка јавне 

набавке услуга– Зимско одржавање путева. 
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Процијењена вриједност јавне 

набавке (без ПДВ-а) износи 6.000,00 КМ 
(словима: шестхиљада КМ). 

За спровођење јавне набавке 

обезбијеђена сусредстваиз буџета општине 
Пелагићево, економски код 412800. 

Јавна набавка ће се спровести путем 

директног споразума. 

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

подзаконским и интерним актима. 

Евиденциони број јавне набавке: 23. 
 

Члан 2. 

 

Потребну документацију за 

провођење поступка директног споразума 

сачиниће уговорни орган, односно 

службеник за јавне набавке у сарадњи са 
службеницима Одјељења за општу управу, 

просторно уређење и стамбено-комуналне 

послове, у року од 5 дана, рачунајући од 
доношења ове одлуке. 

 

Члан 3. 

 

Критеријум за додјелу уговора је 

најнижа цијена. 

 
Члан 4. 

 

Отварање и оцјену понуда 
спровешће службеник за јавне набавке у 

сарадњи са службеницима Одјељења за 

општу управу, просторно уређење и 

стамбено-комуналне послове. 
 

Члан 5. 

 

Саставни дио ове одлуке је процјена 

вриједности са спецификацијом услуга. 

 
Члан 6. 

 

Ова одлука ступа на снагу даном 

доношења и биће објављена у Службеног 
гласнику Општине Пелагићево. 

 

ОБРАЗЛОЖЕЊЕ 

На основу расположивих чињеница, 

утврђено је да је предложени поступак 

директног споразума основан и да садржи 
све потребне елементе за одлучивање, у 

складу са чланом 4. Правилника о поступку 

директног споразума, број: 02-022-6/15 од 

17.02.2015. године. 
При доношењу Одлуке, начелник 

Општине Пелагићево се посебно руководио 

чињеницом да је предложена набавка 
планирана Планом набавки за 2017. годину, 

под бројем 23, да је реално процијењена 

њена вриједност на тржишту, да су 

обезбијеђена средства за исплату, те да је 
предложена одговарајућа врста поступка. 

 

На основу утврђеног чињеничног 
стања, одлучено је као у члану 1. ове 

одлуке. 

 
Број: 02-022-140/17           НАЧЕЛНИК 

Дана, 29.11.2017.г.    Општине Пелагићево 

   Симо Стакић 

   мр.ек. с.р. 
 

 

 
 

197. 

 

На основу члана 64. став 1. тачка 2. 
ичлана 70. ставови 1, 3. и 6. Закона о јавним 

набавкама Босне и Херцеговине ("Сл. 

гласник БиХ", број 39/14), члана 82. Закона 
о локалној самоуправи ("Сл. гласник РС", 

број: 97/16), чланова 61. и 100. Статута 

општине Пелагићево ("Службени гласник 
општине Пелагићево" број: 10/14) и члана 

7. Правилника о поступку директног 

споразума, број: 02-022-6/15 од 17.02.2015. 

године, на основу препоруке службеника за 
јавне набавке и Одјељења за општу управу, 

просторно уређење и стамбено – комуналне 

послове општине Пелагићево, у поступку 
јавне набавке услуга: Зимско одржавање 

путева, начелник општине Пелагићево је 

донио  
 

ОДЛУКУ 

о избору најповољнијег понуђача 

 

Члан 1. 

 

Прихвата се препорукаслужбеника за јавне 
набавке и Одјељења за општу управу, 

просторно уређење и стамбено – комуналне 

послове општине Пелагићево, број: 06/3-

404-31/17 од 01.12.2017. године и Уговор за 
јавну набавку Зимско одржавање путева, 

додјељује се понуђачу "Galax-niskogradnja" 



10 

 

dd Brčko, понуда од30.12.2017. године, за 

понуђену цијену од 5.873,00 КМ без ПДВ-а, 
као најбоље оцијењеном понуђачу.  

 

Члан 2. 

 

Приједлог уговора о набавци 

доставиће се на потпис изабраном понуђачу 

"Galax-niskogradnja" dd Brčko.  
 

Члан 3. 

 

За извршење ове одлуке задужује се 

и овлашћујеОдјељење за општу управу, 

просторно уређење и стамбено – комуналне 
послове општине Пелагићево. 

 

Члан 4. 

 

Ова одлука објавиће се на веб-

страници www.opstinapelagicevo.org, 

истовремено са упућивањем понуђачима 
који су учествовали у поступку јавне 

набавке, у складу са чланом 70. став 6. 

Закона о јавним набавкама Босне и 

Херцеговине. 
 

Члан 5. 

 

  Ова одлука ступа на снагу даном 

доношења и доставља се свим понуђачима 
који су учествовали у поступку јавне 

набавке, у складу са чланом 71. став 2. 

Закона о јавним набавкама Босне и 
Херцеговине. 
 

Образложење 

 

Поступак јавне набавке покренут је 

Одлуком о покретању поступка јавне 
набавке број: 02-022-140/17 од 29.11.2017. 

године. 

Јавна набавка је спроведена путем 
директног споразума. 

Процијењена вриједност јавне набавке без 

ПДВ-а је 6.000,00 КМ. 
 

Писмени захтјев за достављање 

понуде упућен је понуђачу:  
- "Galax-niskogradnja" dd Brčko 

За отварање понуда је задужен 

Службеник за јавне набавке у сарадњи са 
службеницима из Одјељење за општу 

управу, просторно уређење и стамбено – 

комуналне послове. 
 

Службеник за јавну набавку је 

доставио дана 01.12.2017. године записник 
о оцјени понуда и Препоруку о избору 

најповољнијег понуђача број: 06/3-404-

31/17 од 01.12.2017. године, у поступку 
јавне набавкеЗимско одржавање путева. 
 

У поступку по записнику о оцјени 

понуда је утврђено да је службеник за јавну 

набавку благовремено и правилно извршио 

отварање понуда и оцјену приспјелих 
понуда, о чему је сачинињен одговарајући 

записник, у којем је утврђено сљедеће:  

- да је укупно пристигла 1 понуда. 
- да је благовремено запримљена 1 понуда. 

- да није било неблаговремено 

запримљених понуда. 

- да је понуда понуђача "Galax-niskogradnja" 
dd Brčko прихватљива. 

- да није било неприхватљивих понуда. 
 

У поступку доношења ове одлуке, 

посебно су цијењене чињенице да је 

службеник за јавне набавке у сарадњи са 
Одјељење за општу управу, просторно 

уређење и стамбено – комуналне послове, 

правилно и потпуно, дао оцјену приспјелих 

понуда, у складу са критеријумима из 
захтјева и позива. 

Наиме, у поступку је оцијењено да 

је службеник за јавне набавке у сарадњи са 
Одјељењем за општу управу, просторно 

уређење и стамбено – комуналне послове 

правилно поступио те да је избор 

најповољнијег понуђача извршен у складу 
са Законом о јавним набавкама Босне и 

Херцеговине, подзаконским актима, 

интерним актима и тендерским 
документом.  

Увидом у приложену 

документацију, неспорно је да изабрани 
понуђач задовољава све потребне услове у 

оквиру овог поступка.  
 

Из наведених разлога, примјеном 

члана 64. став 1. тачка 2. Закона о јавним 

набавкама Босне и Херцеговине, те чланова 
чланова 61. и 100. Статута општине 

Пелагићево ("Службени гласник општине 

Пелагићево" број: 10/14) и члана 7. 
Правилника о поступку директног 

споразума, број: 02-022-6/15 од 17.02.2015. 

године одлучено је као у диспозитиву. 
 

ПОУКА О ПРАВНОМ ЛИЈЕКУ 
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Против ове одлуке може се изјавити 

приговор начелнику Општине, најкасније у 
року од 5 (пет) дана од дана пријема ове 

одлуке, на основу члана 9. Правилника о 

поступку директног споразума, број: 02-
022-6/15 од 17.02.2015. године. 
 

 

Број: 02-022-146/17           НАЧЕЛНИК 

Дана, 05.12.2017.г.    Општине Пелагићево 

   Симо Стакић 
   мр.ек. с.р. 

 

 
 

 

198. 

 
На основу члана 64. став 1. тачка 2. 

ичлана 70. ставови 1, 3. и 6. Закона о јавним 

набавкама Босне и Херцеговине ("Сл. 
гласник БиХ", број 39/14), чланова 59. и 82. 

Закона о локалној самоуправи ("Сл. гласник 

РС", број: 97/16), чланова 61. и 100. Статута 
општине Пелагићево ("Службени гласник 

општине Пелагићево" број: 10/14) и члана 

7. Правилника о поступку директног 

споразума, број: 02-022-6/15 од 17.02.2015. 
године, на основу препоруке службеника за 

јавне набавке и Одјељења за општу 

управу, просторно уређење и стамбено-

комуналне послове општине Пелагићево, у 

поступку јавне набавке услуга: Израда 
програма мјера са динамиком 

прилагођавања рада депоније комуналног 

отпада у насељеном мјесту Пелагићево, 
начелник општине Пелагићево је донио  

 

 

ОДЛУКУ 

о избору најповољнијег понуђача 
 

Члан 1. 

 

            Прихвата се Препорукаслужбеника 

за јавне набавке и Одјељења за општу 

управу, просторно уређење и стамбено-

комуналне послове општине Пелагићево, 

број: 06/3-404-32/17 од 05.12.2017. године и 

Уговор за јавну набавку Израда програма 

мјера са динамиком прилагођавања рада 
депоније комуналног отпада у насељеном 

мјесту Пелагићево, додјељује се најбоље 

оцијењеном понуђачу ЈНУ „Институт 

зазаштиту и екологију Републике 

Српске,“ Бања Лука, на основу понуде 

број: 178/17 од 04.12.2017. године, за 

понуђену цијену од 1.200,00 КМ без ПДВ-а. 
  

Члан 2. 

 

Приједлог уговора о набавци 
доставиће се на потпис изабраном понуђачу 

ЈНУ „Институт за заштиту и екологију 

Републике Српске“ Бања Лука. 
 

Члан 3. 

 

За извршење ове одлуке задужује се 

и овлашћујеОдјељење за општу управу, 
просторно уређење и стамбено-комуналне 

послове општине Пелагићево. 

 
Члан 4. 

 

Ова одлука објавиће се на веб-

страници www.opstinapelagicevo.org, 
истовремено са упућивањем понуђачима 

који су учествовали у поступку јавне 

набавке, у складу са чланом 70. став 6. 
Закона о јавним набавкама Босне и 

Херцеговине. 

 
Члан 5. 

 

  Ова одлука ступа на снагу даном 

доношења и доставља се свим понуђачима 
који су учествовали у поступку јавне 

набавке, у складу са чланом 71. став 2. 

Закона о јавним набавкама Босне и 
Херцеговине. 

 

Образложење 

 

Поступак јавне набавке покренут је 

Одлуком о покретању поступка јавне 

набавке број: 02-022-145/17 од 04.12.2017. 
године. 

Јавна набавка је спроведена путем 

директног споразума. 
Процијењена вриједност јавне набавке без 

ПДВ-а је 1.500,00 КМ. 

Писмени захтјев за достављање понуде 

упућен је фирми ЈНУ „Институт за заштиту 
и екологију Републике Српске“ Бања Лука. 
 

За отварање понуда је задужен Службеник 

за јавне набавке у сарадњи са 

службеницима из Одјељења за општу 
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управу, просторно уређење и стамбено-

комуналне. 
 

Службеник за јавну набавку је доставио 

дана 05.12.2017. године  записник о оцјени 

понуда и Препоруку о избору 

најповољнијег понуђача број: 06/3-404-
32/17 од 05.12.2017. године, у поступку 

јавне набавкеИзрада програма мјера са 

динамиком прилагођавања рада депоније 
комуналног отпада у насељеном мјесту 

Пелагићево. 
 

У поступку по записнику о оцјени 

понуда је утврђено да је службеник за јавну 

набавку благовремено и правилно извршио 
отварање понуда и оцјену приспјелих 

понуда, о чему је сачинињен одговарајући 

записник, у којем је утврђено сљедеће:  
- да је укупан број пристиглих понуда 1. 

- да је благовремено запримљена 1 понуда. 

- да није било неблаговремено 
запримљених понуда. 

- да је понуда понуђача ЈНУ „Институт за 

заштиту и екологију Републике Српске“ 

Бања Лука прихватљива. 
- да није било неприхватљивих понуда. 
 

У поступку доношења ове одлуке, 
посебно су цијењене чињенице да је 

службеник за јавне набавке у сарадњи са 

Одјељењем за општу управу, просторно 

уређење и стамбено-комуналне послове, 
правилно и потпуно, дао оцјену приспјелих 

понуда, у складу са критеријумима из 

захтјева и позива. 
Наиме, у поступку је оцијењено да 

је службеник за јавне набавке у сарадњи са 

Одјељењем за за општу управу, просторно 
уређење и стамбено-комуналне правилно 

поступио те да је избор најповољнијег 

понуђача извршен у складу са Законом о 

јавним набавкама Босне и Херцеговине, 
подзаконским актима, интерним актима и 

тендерским документом.  

Увидом у приложену 
документацију, неспорно је да изабрани 

понуђач задовољава све потребне услове у 

оквиру овог поступка.  
Из наведених разлога, примјеном 

члана 64. став 1. тачка 2. Закона о јавним 

набавкама Босне и Херцеговине, те чланова 

чланова 61. и 100. Статута општине 
Пелагићево ("Службени гласник општине 

Пелагићево" број: 10/14) и члана 7. 

Правилника о поступку директног 

споразума, број: 02-022-6/15 од 17.02.2015. 
године одлучено је као у диспозитиву. 

 

ПОУКА О ПРАВНОМ ЛИЈЕКУ 

 

Против ове одлуке може се изјавити 

приговор начелнику Општине, најкасније у 

року од 5 (пет) дана од дана пријема ове 
одлуке, на основу члана 9. Правилника о 

поступку директног споразума, број: 02-

022-6/15 од 17.02.2015. године. 
 

 
Број: 02-022-147/17           НАЧЕЛНИК 

Дана, 06.12.2017.г.    Општине Пелагићево 

   Симо Стакић 

   мр.ек. с.р. 
 

 

 
 

199. 

 
На основу члана 18. став 1. и члана 

90. Закона о јавним набавкама Босне и 

Херцеговине ("Сл. гласник БиХ", број 

39/14), чланова 59. и 82. Закона о локалној 
самоуправи ("Сл. гласник РС", број: 97/16), 

чланова 61. и 100. Статута општине 

Пелагићево ("Службени гласник општине 
Пелагићево" број: 10/14) и члана 5. 

Правилника о поступку директног 

споразума, број: 02-022-6/15 од 17.02.2015. 
године, а поступајући по приједлогу 

Одјељења за општу управу, просторно 

уређење и стамбено-комуналне послове 

општине Пелагићево и у складу са 
Измјеном плана јавних набавки општине 

Пелагићево за 2017. годину, број: 02-022-

144/17 од 04.12.2017. године, начелник 
општине Пелагићево је донио  

 

 

О Д Л У К У 

о покретању поступка набавке радова  

изградње пута у насељеном мјесту Турић 

 

Члан 1. 

 

Одобрава се покретање поступка јавне 
набавке радова– Изградња пута у 

насељеном мјесту Турић. 
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Процијењена вриједност јавне 

набавке (без ПДВ-а) износи 6.000,00 КМ 
(словима: шестхиљада КМ). 

За спровођење јавне набавке 

обезбијеђена сусредстваиз буџета општине 
Пелагићево, економски код 412500. 

Јавна набавка ће се спровести путем 

директног споразума. 

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

подзаконским и интерним актима. 

Евиденциони број јавне набавке: 45. 
 

Члан 2. 

 

Потребну документацију за 

провођење поступка директног споразума 

сачиниће уговорни орган, односно 

службеник за јавне набавке у сарадњи са 
службеницима Одјељења за општу управу, 

просторно уређење и стамбено – комуналне 

послове, у року од 5 дана, рачунајући од 
доношења ове одлуке. 

 

Члан 3. 

 

Критеријум за додјелу уговора је 

најнижа цијена. 

Члан 4. 

 

Отварање и оцјену понуда 

спровешће службеник за јавне набавке у 
сарадњи са службеницима Одјељења за 

општу управу, просторно уређење и 

стамбено – комуналне послове. 

 
Члан 5. 

 

Саставни дио ове одлуке је процјена 
вриједности са предмјером радова. 

 

Члан 6. 

 

Ова одлука ступа на снагу даном 

доношења и биће објављења у Службеног 

гласнику Општине Пелагићево. 

 

ОБРАЗЛОЖЕЊЕ 

На основу расположивих чињеница, 

утврђено је да је предложени поступак 

директног споразума основан и да садржи 

све потребне елементе за одлучивање, у 
складу са чланом 4. Правилника о поступку 

директног споразума, број: 02-022-6/15 од 

17.02.2015. године. 
При доношењу Одлуке, начелник 

Општине Пелагићево се посебно руководио 

чињеницом да је предложена набавка 
планирана Измјеном плана набавки за 2017. 

годину, под бројем 45, да је реално 

процијењена њена вриједност на тржишту, 

да су обезбијеђена средства за исплату, те 
да је предложена одговарајућа врста 

поступка. 

 
На основу утврђеног чињеничног 

стања, одлучено је као у члану 1. ове 

одлуке. 
 

Број: 02-022-148/17           НАЧЕЛНИК 

Дана, 06.12.2017.г.    Општине Пелагићево 

   Симо Стакић 
   мр.ек. с.р. 

 

 
 

 

200. 

 
На основу члана 54. И 59. Закона о локалној 

самоуправи („Службени гласник Републике 

Српске“, број: 97/16), члана 62. И 64. 
Статута Општине Пелагићево („Службени 

гласник Општине Пелагићево“, број: 2/17), 

члана 190. Закона о општем упраном 
поступку („Службени гласник Републике 

Српске“, број:  13/02, 87/07 и 50/10), а све у 

вези Правилника о организацији и 

системтизацији радних мјеста општинске 
управе Пелагићево („Службени гласник 

Општине Пелагићево“, број: 14/17), Плана 

запошљавања у општинској управи 
Пелагићево за 2017.годину и Одлуке о 

расписивању јавног огласа за избор чланова 

Управног одбора Јавне установе Центар за 
социјални рад Пелагићево, број: 01-022-

21/17 од 10.04.2017.године, начелник 

Општине Пелагићево доноси:  

 
 

О Д Л У К У 

о расписивању Јавног конкурса за 

попуну упражњених радних мјеста 

 

Члан 1. 

 
          У складу са овом одлуком начелник 

Општине Пелагићево ће донијети рјешење 
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о именовању комисије за спровођење јавног 

конкурса за попуну упражњених радних 
мјеста, те ће расписати и огласити Јавни 

конкурс за попуну упражњених радних 

мјеста   и то за сљедећа радна мјеста: 
 

1. Члан Управног одбораЈУ Центар за 

социјални рад Пелагићево, 2 

извршиоца (у складу са одлуком СО 
Пелагићево о расписивању јавног 

огласа за избор чланова Управног 

одбора ЈУ Центар за социјални рад 
Пелагићево број: 01-022-21/17 од 

10.04.2017.године), 

2. Начелник Одјељења за општу 
управу, просторно уређење и 

стамбено-комуналне послове, 1 

извршиоц, 

3. Начелник Одјељења за привреду, 
финансије и друштвене дјелатности, 

1 извршиоц, 

4. Начелник Одјељења за инспекције, 
комуналну полицију и заједничке 

послове, 1 извршиоц, 

5. Самосталнни стручни сарадник за 

локални економски развој, и 
европске интеграције, 1 извршиоц, 

6. Стручни сарадник за послове 

матичара у матичном уреду / 
мјесној канцеларији Трамошница, 1 

извршиоц,  

7. Радник на пословима координатора 
техничког особља заједничких 

послова, 1 извршиоц, 

8. Радник на пословима инфо пулта, 

обезбјеђења и заштите од пожара, 1 
извршиоц,  

9. Радник на пословима одржавања 

јавних површина, 1 извршиоц 
10. Кућни мајстор, 1 извршиоц 

11. Чистачица, 1 извршиоц. 

 
Члан 2. 

 

          Ова одлука ступа на снагу даном 

доношења. 
 

Број: 02-022-138/17           НАЧЕЛНИК 

Дана, 20.11.2017.г.    Општине Пелагићево 
   Симо Стакић 

   мр.ек. с.р. 

 

 
201. 

 

На основу члана 47. Статутуа Општине 

Пелагићево („Службени гласник Општине 
Пелагићево“, број: 10/14) и члана 38. тачке 

9. члана 55. и 56.  Пословника Скупштине 

општине Пелагићево („Службени гласник 
Општине Пелагићево“, број: 7/12), а у вези 

с одредбом члана 39., 43. И 51. Закона о 

локалној самоуправи („Службени глансик 

Републике Српске“, број: 97/16), 
Скупштина општине Пелагићево на II 

(другој) редовној сједници одржаној дана 

29.12.2016.године доноси:  
 

 

О Д Л У К У 

о утврђивању листе стручњака за  

избор конкурсне комисије 

 

Члан 1. 

 

          Утврђује се листа стручњака за избор 

чланова конкурсне комисије како слиједи:  
1. Игор петровић 

2. Крста Стопарић 

3. Иван Шокчевић 

4. Јово гојковић 
5. Перо Несторовић 

6. Гордана Балаћ 

7. Симо Бркић 
8. Ивана Надаревић 

9. Мићо Тривундић 

 
Члан 2. 

 

          Ступањем на снагу ове одлуке 

престаје да важи одлука СО-е Пелагићево 
број: 01-022-88/12 од 13.12.2012.године. 

 

Члан 3. 

 

          Ова Одлука ступа на снагу даном 

доношења и биЋе објављена у службеном 
гласнику Општине Пелагићево. 

 

Број: 01-022-77/17          ПРЕДСЈЕДНИК 

Дана, 29.12.2016.г.       Скупштине општине  
     Славко Тешић с.р. 

 

 
 

 

202. 

 
          На основу члана 59. и 54. Закона о 

локалној самоуправи („Службени гласник 
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Републике Српске“, број: 97/16), члан 62. и 

64. Статута Општине Пелагићево 
(„Службени гласник Општине Пелагићево“, 

број: 2/17), начелник Општине Пелагићево 

доноси:  
 

 

О Д Л У К У 

о начину плаћања услуга кориштења 

спортске дворане 

 

Члан 1. 

 

          Овом одлуком уређује се начин 

плаћања услуге кориштења спортске 
дворане (у даљем тексту; услуга 

кориштења) од стране корисника према 

важећем правилнику о тарифама 

кориштења спортске дворане.  
 

Члан 2. 

 
          Плаћање услуге кориштења од стране 

корисника врши се готовински и жирално 

на жиро-рачун Општинске управе 

Пелагићево и то како слиједи:  
 

1. Физичка лица врше готовинско 

плаћање на улугу кориштења 
надлежном органу општинске 

управе Пелагићево задуженом за 

управљање спортском двораном – 
раднику на одржавању спортске 

дворане, за шта им исти издаје 

уредно попуњену признаницу за 

готовинску уплату. 
2. Спортска друштва врше жирално 

плаћање услуге кориштења на 

жиро-рачун Општинске управе 
Пелаигћево и то на два начина и то:  

- Спортска друштв а плаћају пун 

износ на рачун општинске 
управе Пелагићево ако постигну 

директни споразум о услузи 

кориштења са надлежним 

органом општинске управе 
Пелагићево ,  

- Ако услуга кориштења 

спорртске дворане од стране 
спортског друштва буде 

постигнута посредством трећег 

лица (менаџера) спортско 

друштво је дужно да 80% износа 
услуга кориштења уплати на 

жиро-рачун општинске управе 

Пелагићево, а остали дио износа 

од 20% уплати на текући рачун 
трећег лица (менаџера). 

 

Члан 3. 

 

          Спортска дворана се може уступити 

на кориштење и за друштвено-културне 

активности и манифестације, гдје су 
организатори тих догађаја обавезни да 8 

(осам) дана прије одржавања истих, 

поднесу захтјев надлежном општинском 
органу прије самог одржавања догађаја, 

како би надлежни орган могао да изда 

рјешење о могућем кориштењу спортске 
дворане у односу на расположивост 

слободних термина. 

 

Члан 4. 

 

          Ова одлука ступа на снагу 8 (осмог) 

дана од дана објаве у Службеном гласнику 
Општине Пелагићево. 

 

Број: 02-022-136/17           НАЧЕЛНИК 

Дана, 17.11.2017.г.    Општине Пелагићево 
   Симо Стакић 

   мр.ек. с.р. 

 
 

 

 
203. 

 

На основу члана 18. став 1. и члана 

90. Закона о јавним набавкама Босне и 
Херцеговине ("Сл. гласник БиХ", број 

39/14), чланова 59. и 82. Закона о локалној 

самоуправи ("Сл. гласник РС", број: 97/16), 
чланова 61. и 100. Статута општине 

Пелагићево ("Службени гласник општине 

Пелагићево" број: 10/14), а поступајући по 
приједлогу Одјељења за општу управу, 

просторно уређење и стамбено-комуналне 

послове општине Пелагићево и у складу са 

Измјеном плана јавних набавки општине 
Пелагићево за 2017. годину, број: 02-022-

97/17 од 05.09.2017. године, начелник 

општине Пелагићево је донио 
 

 

О Д Л У К У 

о покретању поступка набавке  

Реконструкција и адаптација 

девастираног простора у комплексу 
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цркве Св. Ивана Крститеља за потребе 

галерије „Фра Ловро“ 

 у Доњој Трамошници 

 

Члан 1. 

 

Одобрава се покретање поступка 

јавне набаве радова – Реконструкција и 

адаптација девастираног простора у 
комплексу цркве Св. Ивана Крститеља за 

потребе галерије „Фра Ловро“ у Доњој 

Трамошници.  
Процијењена вриједност јавне 

набавке (без ПДВ-а) износи 48.000,00 КМ 

(словима: четрдесетосамхиљада КМ). 
За проведбу јавне набавке осигурана 

су средства из Министарства за људска 

права и избјеглице БиХ и буџета општине 

Пелагићево. 
Јавна набавка ће се провести путем 

конкурентског захтјева за доставу понуда. 

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

подзаконским и интерним актима. 

Евиденциони број јавне набавке: 38. 

 

Члан 2. 

 

Тендерску документацију сачиниће 
уговорни орган, односно службеник за 

јавне набавке у сарадњи са Одјељењем за 

општу управу, просторно урећење и 
стамбено – комуналне послове, у року од 7 

дана, рачунајући од доношења ове одлуке. 

 

Члан 3. 
 

Критеријум за додјелу уговора је 

најнижа цијена. 
 

Члан 4. 

 
Отварање и оцјену понуда провешће 

комисија за јавне набавке, у саставу од 3 

члана, сљедеће квалификационе структуре: 

 
-  дипломирани економиста; 

-  дипломирани правник; 

-  грађевински техничар; 
 

Састав и дјелокруг рада комисије из 

претходног става утврдиће се посебном 

одлуком или рјешењем. 
 

Члан 5. 

 

Саставни дио ове одлуке је процјена 
вриједности са предмјером радова. 

 

Члан 6. 
 

Ова одлука ступа на снагу даном 

доношења и биће објављења у Службеног 

гласнику Општине Пелагићево. 

 

ОБРАЗЛОЖЕЊЕ 

 

На основу расположивих чињеница, 

утврђено је да је предложени поступак 
јавне набавке основан и да садржи све 

потребне елементе за одлучивање, у складу 

сачланом 18.Закона о јавним набавкама 

("Сл. гласник БиХ", број 39/14). 
 

При доношењу Одлуке, начелник 

Општине Пелагићево се посебно руководио 
чињеницом да је предложена набавка 

планирана Измјеном плана набавки за 2017. 

годину – под ставком 38, да је реално 

процијењена њена вриједност на тржишту, 
да су осигурана средства за исплату, 

предложена одговарајућа врста поступка, те 

да предложени састав комисије по 
стручности одговара предмету јавне 

набавке. 

На темељу утврђеног чињеничног стања, 
одлучено је као у члану 1. ове одлуке. 

 

Број: 02-022-134/17           НАЧЕЛНИК 

Дана, 09.11.2017.г.    Општине Пелагићево 
   Симо Стакић 

   мр.ек. с.р. 

 
 

 

 
204. 

 

На основу члана 64. став 1. тачка 2. ичлана 

70. ставови 1, 3. и 6. Закона о јавним 
набавкама Босне и Херцеговине ("Сл. 

гласник БиХ", број 39/14), чланова 59. и 82. 

Закона о локалној самоуправи ("Сл. гласник 
РС", број: 97/16) и чланова 61. и 100. 

Статута општине Пелагићево ("Службени 

гласник општине Пелагићево" број: 10/14), 

на Препоруку Комисије за јавну набавку 
број: 06/3-404-28/17 од 09.11.2017. године, у 

поступку јавне набавке Набавка и уградња 
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вањске столарије на објекту подручне 

основне школе у Ћендићима је донио  
 

 

ОДЛУКУ 

о избору најповољнијег понуђача 

 

Члан 1. 

 

Прихвата се Препорука Комисије за 

јавне набавке, број: 06/3-404-28/17 од 

09.11.2017. године и уговор за јавну 
набавку Набавка и уградња вањске 

столарије на објекту подручне основне 

школе у Ћендићима, додјељује се понуђачу 
„Niwex“ доо Дервента, за понуђену цијену 

од 7.990,00КМ без ПДВ-а, односно 9.348,30 

КМ са ПДВ-ом, као најбоље оцијењеном 

понуђачу. 
 

Члан 2. 

 

Приједлог уговора о набавки 

доставиће се на потпис изабраном понуђачу 

„Niwex“ доо Дервентапо протеку рока од 10 

дана, рачунајући од дана када су сви 
понуђачи обавијештени о избору 

најповољније понуде. 

 

Члан 3. 

 

За извршење ове одлуке задужује се 
и овлашћује Одјељење за општу управу, 

просторно уређење и стамбено – комуналне 

послове. 

 

Члан 4. 

 

Ова одлука објавиће се на веб-
странициpelagicevo.gov.ba, истовремено с 

упућивањем понуђачима који су 

учествовали у поступку јавне набавке, 
сходно члану 70. став (6) Закона о јавним 

набавкама. 

 

Члан 5. 

 

 Ова одлука ступа на снагу даном 

доношења и доставља се свим понуђачима 
који су учествовали у поступку јавне 

набавке, сходно члану 71. став (2) Закона о 

јавним набавкама. 

 
ОБРАЗЛОЖЕЊЕ 

 

Поступак јавне набавке покренут је 

Одлуком о покретању поступка јавне 
набавке број: 02-022-125/17 од 20.10.2017. 

године. 

Јавна набавка је проведена путем 
конкурентског захтјева за доставу понуда. 

Процијењена вриједност јавне набавке без 

ПДВ-а је 17.000,00 КМ. 

Обавјештење о набавци број: 298-7-3-21-3-
9/17послато је на објаву дана 24.10.2017. 

године, а објављено је на Порталу јавних 

набавки истог дана. 
 

Захтјев за доставу понуда је 

прослијеђен сљедећим 
понуђачима(истовремено са слањем 

обавјештења на Портал јавних набавки): 

- Понуђачу: „Baumont“ доо 

Обудовац 
- Понуђачу: „Еuroplast“Матићи 

- Понуђачу:„Idplast“ Гајеви Шамац 

те је на основу захтјева, тендерска 
документација такође прослијеђена: 

- Понуђачу: „Niwex“ доо 

Дервента 

 
Комисија за јавну набавку 

именована је Одлуком број: 02-022-127/17 

од 01.11.2017. године. 
Комисија за јавну набавку доставила 

је дана 09.11.2017. године записник о 

оцјени понуда и Препоруку о избору 
најповољнијег понуђача број: 06/3-404-

28/17 од 09.11.2017. године, у поступку 

јавне набавке Набавка и уградња вањске 

столарије на објекту подручне основне 
школе у Ћендићима. 

 

У поступку је утврђено је да је 
Комисија за јавну набавку благовремено и 

правилно извршила отварање понуда и 

оцјену приспјелих понуда, о чему је 
сачинила одговарајуће записнике, у којима 

је утврђено сљедеће: 

- да је укупан број пристиглих понуда 2. 

- да су благовремено запримљене2 понуде. 
- да није било неблаговремено 

запримљених понуда. 

-да су понуде понуђача „Niwex“ доо 
Дервента и „Baumont“ доо Обудовац 

прихватљиве. 

 

У поступку доношења ове одлуке 
посебно су цијењене чињенице да је 

Комисија, правилно и потпуно, извршила 
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оцјену квалификованости понуђача те 

оцјену приспјелих понуда, сходно 
критеријумима из тендерске документације. 

У поступку оцјене проведеног 

поступка, начелник Општине Пелагићево 
није нашао разлоге, неправилности нити 

пропусте у раду, који би евентуално били 

основ за неприхватање препоруке Комисије 

за јавну 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, интерним 

актима и тендерском документацијом. 
Увидом у приложену документацију, 

неспорно је да је изабрани понуђач најбоље 

оцијењен због: 

најниже цијене, како слиједи: 

 

 

 

Р/б Назив понуђача Понуђена 

цијена без 

ПДВ-а у 

КМ 

1. Нивекс ДОО Дервента 7.990,00 

2. Баумонт ДОО Обудовац 16.466,79  

 

Изабрани понуђач је изабран 
примјењујући критериј најниже цијене, која 

је понуђена у износу од 7.990,00 КМ без 

ПДВ-а. 
 

Из наведених разлога, примјеном 

члана 64. става (1) тачка 2. Закона о јавним 

набавкама, одлучено је као у диспозитиву. 
 

ПОУКА О ПРАВНОМ ЛИЈЕКУ 

 

Против ове одлуке може се изјавити 

жалба, најкасније у року од 10 (десет) дана 

од дана пријема ове одлуке. 

 
Број: 02-022-135/17           НАЧЕЛНИК 

Дана, 16.11.2017.г.    Општине Пелагићево 

   Симо Стакић 
   мр.ек. с.р. 

205. 

 
          На основу члана 54. и 59.Закона о 

локалној самоуправи („Службени гласник 

Републике Српске“, број: 97/16), члана 62. и 

64. Статута Општине Пелагићево 
(„Службени глансик Општине Пелагићево“, 

број: 2/17), члана 190. Закона о општем 

управном поступку („Службени гласник 
републике Српске“, број: 13/02, 87/07 и 

50/10), начелник Општине Пелагићево 

доноси:  
 

 

Р Ј Е Ш Е Њ Е 

о формирању радне групе  

за пројекте и развој 

 

          Формира се радна група за 
реализацију пројеката и развој Општине 

Пелагићево, у сљедећем саставу:  

 
1. Иљић Перо  

2. Доган Дадо 

3. Јовановић Петра  

4. Зечевић Лука  
5. Несторовић Перо  

6. Миловановнић Ивана  

7. Голијанин Саша. 
 

Задатак радне групе из тачке 1. 

Диспозитива овог рјешења је да прати и 

реализује пројекте од значаја за развој 
Општине Пелагићево, те да, по захтјеву, о 

томе подноси извјештај начелнику 

Општине Пелагићево. 
 

О б р а з л о ж е њ е 

 
          С обзиром да се указала потреба за 

формирање овакве радне групе, то је 

начелник Опшштине Пелагићеов одлучио 

да исту формира у претходно наведеном 
саставу, те је истој одредио задатак да 

прати и реализује пројекте од значаја за 

Општину Пелагићево, те да, по захтјеву 
начелника Општине, истом подноси 

извјештај. 

          На основу претходно наведеног, а 
примјеном члана 54. и 59. Закона о локалној 

самоуправи („Службени гласник Републике 

Српске“, број: 97/16), члана 62. и 64. 

Статута Општине Пелагићево („Службени 
глансик Општине Пелагићево“, број: 2/17), 

члана 190. Закона о општем управном 

поступку („Службени гласник републике 
Српске“, број: 13/02, 87/07 и 50/10), 

начелник Општине Пелагићево је одлучио 

као у диспозитиву овог рјешења. 

 
Поука о правном лијеку 

 



19 

 

          Против овог рјешења службеник има 

право уложити приговор начелнику 
Општине Пелагићево у року од 8 (осам) 

дана од дана доставе истог. 

 
Број: 02-111-14/17           НАЧЕЛНИК 

Дана, 15.11.2017.г.    Општине Пелагићево 

         Симо Стакић 

   мр.ек. с.р. 
 

 

 
 

206. 

 
          На основу члана 59. Закона о локалној 

самоуправи („Службени гласник Републике 

Српске“, број: 97/16), члана 64. Статута 

Општине Пелагићево („Службени гласник 
Општине Пелагићево“, број: 2/17), а по 

налогу Управне инспекције (рјешење број: 

10.2.1.4-050-598/17 од 31.10.2017.године), 
начелник Општине Пелагићево доноси:  

 

О Д Л У К У 

о поништењу јавног конкурса 

 

Члан 1. 

 
          Поништава се јавни конкурс за 

попуну упражњених радних мјеста у 

општинској управи Пелагићево у тачци: I-б, 
I-в, I-г, I-ђ, I-е, I-ж, I-з, I-и, I-.ј;објављен у 

дневномлисту Глас Српске дана 

03.08.2017.године, због неправилности 

утврђениих инспекцијским надзором. 
 

Члан 2. 

 
          Сходно члану 1. Ове одлуке 

поништавају се и сва рјешења о пријему у 

радни однос проистекла из предметног 
јавног конкурса.  

 

Члан 3. 

 
          Ова одлука ступа на снагу даном 

доношења и биће објављена у службеном 

гласнику Општине Пелагићево. 
 

Број: 02-022-132/17           НАЧЕЛНИК 

Дана, 08.11.2017.г.    Општине Пелагићево 

   Симо Стакић 
   мр.ек. с.р. 

 

 

 
 

207. 

 
На основу члана 64. став 1. тачка 2. 

ичлана 70. ставови 1, 3. и 6. Закона о јавним 

набавкама Босне и Херцеговине ("Сл. 

гласник БиХ", број 39/14), чланова 59. и 82. 
Закона о локалној самоуправи ("Сл. гласник 

РС", број: 97/16), чланова 61. и 100. Статута 

општине Пелагићево ("Службени гласник 
општине Пелагићево" број: 10/14) и члана 

7. Правилника о поступку директног 

споразума, број: 02-022-6/15 од 17.02.2015. 
године, на основу препоруке службеника за 

јавне набавке и Одјељења за општу управу, 

просторно уређење и стамбено-комуналне 

послове општине Пелагићево, у поступку 
јавне набавке услуга: Ангажовање 

надзорног органа за праћење електро 

радова на реконструкцији са доградњом и 
надоградњом дома културе у Пелагићеву – 

завршна фаза енергетске ефикасности, 

начелник општине Пелагићево је донио  

 

 

ОДЛУКУ 

о избору најповољнијег понуђача 

 

Члан 1. 

 

            Прихвата се Препорука службеника 

за јавне набавке и Одјељења за општу 

управу, просторно уређење и стамбено-

комуналне послове општине Пелагићево, 
број: 06/3-404-26/17 од 06.11.2017. године и 

Уговор за јавну набавку Ангажовање 

надзорног органа за праћење електро 
радова на реконструкцији са доградњом и 

надоградњом дома културе у Пелагићеву – 

завршна фаза енергетске ефикасности, 
додјељује се Светиславу Симићу, 

дипл.инж.ел.тех. из Брчког, понуда од 

03.11.2017. године, за понуђену цијену од  

4.200,00 КМ, са ПДВ-ом, као најбоље 
оцијењеном понуђачу. 

 

Члан 2. 

 

Приједлог уговора о набавци 

доставиће се на потпис изабраном понуђачу 

Светислав Симић, дипл.инж.ел.тех. из 
Брчког. 
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Члан 3. 

 

За извршење ове одлуке задужује се 

и овлашћујеОдјељење за општу управу, 

просторно уређење и стамбено-комуналне 
послове општине Пелагићево. 

 

Члан 4. 

 

Ова одлука објавиће се на веб-

страници www.opstinapelagicevo.org, 

истовремено са упућивањем понуђачима 
који су учествовали у поступку јавне 

набавке, у складу са чланом 70. став 6. 

Закона о јавним набавкама Босне и 
Херцеговине. 

 

Члан 5. 

 

  Ова одлука ступа на снагу даном 

доношења и доставља се свим понуђачима 

који су учествовали у поступку јавне 
набавке, у складу са чланом 71. став 2. 

Закона о јавним набавкама Босне и 

Херцеговине. 

 
Образложење 

 

Поступак јавне набавке покренут је 
Одлуком о покретању поступка јавне 

набавке број: 02-022-122/17 од 09.10.2017. 

године. 
Јавна набавка је спроведена путем 

директног споразума. 

Процијењена вриједност јавне набавке без 

ПДВ-а је 6.000,00 КМ. 
Писмени захтјев за достављање понуде 

упућен је понуђачу Светислав Симић, 

дипл.инж.ел.тех. из Брчког. 
 

За отварање понуда је задужен Службеник 
за јавне набавке у сарадњи са 

службеницима из Одјељења за општу 

управу, просторно уређење и стамбено-

комуналне послове. 
Службеник за јавну набавку је доставио 

дана 06.11.2017. године записник о оцјени 

понуда и Препоруку о избору 
најповољнијег понуђача број: 06/3-404-

26/17 од 06.11.2017. године, у поступку 

јавне набавкеАнгажовање надзорног органа 
за праћење електро радова на 

реконструкцији са доградњом и 

надоградњом дома културе у Пелагићеву – 

завршна фаза енергетске ефикасности. 

 

У поступку по записнику о оцјени 

понуда је утврђено да је службеник за јавну 

набавку благовремено и правилно извршио 
отварање понуда и оцјену приспјелих 

понуда, о чему је сачинињен одговарајући 

записник, у којем је утврђено сљедеће:  
- да је укупан број пристиглих понуда 1. 

- да је благовремено запримљена 1 понуда. 

- да није било неблаговремено 

запримљених понуда. 
- да је понуда понуђача Светислава Симића, 

дипл.инж.ел.тех. из Брчког прихватљива. 

- да није било неприхватљивих понуда. 
 

У поступку доношења ове одлуке, 

посебно су цијењене чињенице да је 

службеник за јавне набавке у сарадњи са 
Одјељењем за општу управу, просторно 

уређење и стамбено-комуналне послове, 

правилно и потпуно, дао оцјену приспјелих 
понуда, у складу са критеријумима из 

захтјева и позива.  

Наиме, у поступку је оцијењено да 
је службеник за јавне набавке у сарадњи са 

Одјељењем за општу управу, просторно 

уређење и стамбено-комуналне послове 

правилно поступио те да је избор 
најповољнијег понуђача извршен у складу 

са Законом о јавним набавкама Босне и 

Херцеговине, подзаконским актима, 
интерним актима и тендерским 

документом.  

Увидом у приложену 

документацију, неспорно је да изабрани 
понуђач задовољава све потребне услове у 

оквиру овог поступка.  
 

Из наведених разлога, примјеном 

члана 64. став 1. тачка 2. Закона о јавним 
набавкама Босне и Херцеговине, те чланова 

чланова 61. и 100. Статута општине 

Пелагићево ("Службени гласник општине 
Пелагићево" број: 10/14) и члана 7. 

Правилника о поступку директног 

споразума, број: 02-022-6/15 од 17.02.2015. 

године одлучено је као у диспозитиву. 
 

ПОУКА О ПРАВНОМ ЛИЈЕКУ 
 

Против ове одлуке може се изјавити 
приговор начелнику Општине, најкасније у 

року од 5 (пет) дана од дана пријема ове 

одлуке, на основу члана 9. Правилника о 
поступку директног споразума, број: 02-

022-6/15 од 17.02.2015. године. 
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Број: 02-022-131/17           НАЧЕЛНИК 
Дана, 07.11.2017.г.    Општине Пелагићево 

   Симо Стакић 

   мр.ек. с.р. 
 

 

 

 
208. 

 

На основу члана 64. став 1. тачка 2. 
ичлана 70. ставови 1, 3. и 6. Закона о јавним 

набавкама Босне и Херцеговине ("Сл. 

гласник БиХ", број 39/14), члана 72. Закона 
о локалној самоуправи ("Сл. гласник РС", 

број: 101/04, 42/05 и 118/05) и чланова 61. и 

100. Статута општине Пелагићево 

("Службени гласник општине Пелагићево" 
број: 10/14), на Препоруку Комисије за 

јавну набавку број: 02-022-126/17 од 

03.11.2017. године, у поступку јавне 
набавке Кредитно задужење општине 

Пелагићево је донио  

 

 
ОДЛУКУ 

о избору најповољнијег понуђача 

 

Члан 1. 

 

Прихвата се Препорука Комисије за 
јавне набавке, број: 02-022-126/17 од 

03.11.2017. године и уговор за јавну 

набавку Кредитно задужење општине 

Пелагићево, додјељује се понуђачу 
"UniCredit Bank" АД Бања Лука, понуда 

број:3 РС – 43/17 од 26.10.2017. године, за 

понуђену каматну стопу од 3,73 % и 
трошкове обраде од 0,00 %, односно за 

укупну понуђену од цијену од 44.609,34 

КМ, као најбоље оцијењеном понуђачу. 
 

Члан 2. 

Приједлог уговора о набавки 

доставиће се на потпис изабраном понуђачу 
"UniCredit Bank" АД Бања Лука по протеку 

рока од 10 дана, рачунајући од дана када су 

сви понуђачи обавијештени о избору 
најповољније понуде. 

 

Члан 3. 

 

За извршење ове одлуке задужује се 

и овлашћује Одјељење за привреду, 
финансије и друптвене дјелатности. 

 

Члан 4. 

 

Ова одлука објавиће се на веб-

страници 

www.opstinapelagicevo.org,истовремено с 
упућивањем понуђачима који су 

учествовали у поступку јавне набавке, 

сходно члану 70. став (6) Закона о јавним 
набавкама. 

 

Члан 5. 

 

 Ова одлука ступа на снагу даном 

доношења и доставља се свим понуђачима 

који су учествовали у поступку јавне 
набавке, сходно члану 71. став (2) Закона о 

јавним набавкама. 

 
 

ОБРАЗЛОЖЕЊЕ 

 

Поступак јавне набавке покренут је 
Одлуком о покретању поступка јавне 

набавке број02-022-120/17 од 05.10.2017. 

године. 
Јавна набавка је проведена путем отвореног 

поступка. 

Процијењена вриједност јавне набавке без 
ПДВ-а је до 90.000,00 КМ. 

Обавјештење о набавци број298-1-2-20-3-

8/17 послато је на објаву дана 10.10.2017. 

године, а објављено је на Порталу јавних 
набавки истог дана. Сажетак обавјештења о 

набавци објављен је у "Сл. гласнику БиХ", 

број 73 од 13.10.2017. године.  
 

Комисија за јавну набавку 

именована је Одлуком број: 02-022-126/17 
од 30.10.2017. године. 

 

Комисија за јавну набавку доставила 

је дана 03.11.2017. године записник о 
оцјени понуда и Препоруку о избору 

најповољнијег понуђача број: 02-022-126/17 

од 03.11.2017. године, у поступку јавне 
набавке Кредитно задужење општине 

Пелагићево. 

У поступку је утврђено је да је 

Комисија за јавну набавку благовремено и 
правилно извршила отварање понуда и 

оцјену приспјелих понуда, о чему је 
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сачинила одговарајуће записнике, у којима 

је утврђено сљедеће: 
- да је укупан број пристиглих понуда 4. 

- да су благовремено запримљене 4 понуде. 

- да није било неблаговремено 
запримљених понуда. 

- да су понуде понуђача "UniCredit Bank" 

АД Бања Лука, "Raiffeisen Bank" ДД 

Сарајево, "Pavlović International Bank" АД 
Слобомир-Бијељина и "Комерцијална 

банка" АД Бања Лука прихватљиве. 

 
У поступку доношења ове одлуке 

посебно су цијењене чињенице да је 

Комисија, правилно и потпуно, извршила 
оцјену квалификованости понуђача те 

оцјену приспјелих понуда, сходно 

критеријумима из тендерске документације. 

У поступку оцјене проведеног 
поступка, начелник Општине Пелагићево 

није нашао разлоге, неправилности нити 

пропусте у раду, који би евентуално били 
основ за неприхватање препоруке Комисије 

за јавну 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, интерним 
актима и тендерском документацијом. 

Увидом у приложену документацију, 

неспорно је да је изабрани понуђач најбоље 
оцијењен због: 

најниже цијене, како слиједи: 

 
р/б Назив понуђача Понуђена 

цијена (са 

ПДВ-ом) 

1. „UniCredit Bank“ AD 

Banja Luka 

44.609,34 

2. „Komercijalna banka“ AD 
Banja Luka 

70.219,33 

3. „Raiffeisen Bank“AD 

Sarajevo 

73.608,14 

4. „Pavlović International 

Bank“ AD Slobomir 

Bijeljina  

81.757,10 

 

Изабрани понуђач је изабран 
примјењујући критериј најниже цијене, која 

је понуђена у износу од 44.609,34 КМ, док 

су остали понуђачи чије су понуде 

прихватљиве понудили сљедеће цијене:  
 

▪ " Комерцијална банка" АД Бања 

Лука, 70.219,33КМ, 

▪ "Raiffeisen Bank" ДД Сарајево, 

73.608,14 КМ и 

▪ "Pavlović International Bank" АД 
Слобомир-Бијељина, 81.757,10 КМ. 

. 

Из наведених разлога, примјеном 
члана 64. става (1) тачка 2. Закона о јавним 

набавкама, одлучено је као у диспозитиву. 

 

 
ПОУКА О ПРАВНОМ ЛИЈЕКУ 

 

Против ове одлуке може се изјавити 
жалба, најкасније у року од 10 (десет) дана 

од дана пријема ове одлуке. 

 
Број: 02-022-130/17           НАЧЕЛНИК 

Дана, 03.11.2017.г.    Општине Пелагићево 

   Симо Стакић 

   мр.ек. с.р. 
 

 

 
 

209. 

 

На основу члана 14. став 1, члана 18. 
став 1. и чланова  87. став 2, 88. и 89. Закона 

о јавним набавкама ("Сл. гласник БиХ", 

број 39/14), члана 72. Закона о локалној 
самоуправи ("Сл. гласник РС", број: 101/04, 

42/05 и 118/05) и чланова 61. и 100. Статута 

општине Пелагићево ("Службени гласник 
општине Пелагићево" број: 10/14), а 

поступајући по приједлогу Одјељења за 

општу управу, просторно уређење и 

стамбено-комуналне послове  Општине 
Пелагићево, и у складу са Измјеном плана 

јавних набавки општине Пелагићево за 

2017. годину, број: 02-022-115/17 од 
29.09.2017. године, начелник општине 

Пелагићево је донио 

 
 

О Д Л У К У 

о покретању поступка набавке – набавка 

и уградња вањске столарије на објекту 

подручне школе у Ћендићима 

 

Члан 1. 

 

Одобрава се покретање поступка 

јавне набаве радова – набавка и уградња 

вањске столарије на објекту подручне 
школе у Ћендићима. 
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Процијењена вриједност јавне 

набавке (без ПДВ-а) износи до 17.000,00 
КМ (словима: седамнаестхиљада КМ). 

За проведбу јавне набавке осигурана 

су средства из кабинета предсједника 
Републике Сррпске и  буџета општине 

Пелагићево, економски код 511233. 

Јавна набавка ће се провести путем 

конкурентског захтјева уз доставу понуда. 
Поступак јавне набавке провешће се 

у складу са Законом о јавним набавкама, 

подзаконским и интерним актима. 
Евиденциони број јавне набавке: 43. 

 

Члан 2. 

 

Тендерску документацију сачиниће 

уговорни орган, односно службеник за 

јавне набавке у сарадњи са службеницима 
Одјељења за општу управу, просторно 

уређење и стамбено-комуналне послове, у 

року од 10 дана, рачунајући од доношења 
ове одлуке. 

 

Члан 3. 

 

Критеријум за додјелу уговора је 

најнижа цијена. 

 
Члан 4. 

 

Отварање и оцјену понуда 
спровешће комисија за јавне набавке, у 

саставу од три члана,сљедеће 

квалификационе структуре: 

1. дипломирани економиста 
2. дипломирани правник 

3. грађевински техничар 

 
Састав и дјелокруг рада комисије из 

претходног става утврдити ће се 

посебномодлуком или рјешењем.  
 

Члан 5. 

 

Саставни дио ове одлуке је процјена 
вриједности са предмјером радова. 

 

Члан 6. 

 

Ова одлука ступа на снагу даном 

доношења и биће објављена у Службеног 

гласнику Општине Пелагићево. 

 

ОБРАЗЛОЖЕЊЕ 

На основу расположивих чињеница, 

утврђено је да је предложени поступак 
директног споразума основан и да садржи 

све потребне елементе за одлучивање, у 

складу са чланом 18. Закона о јавним 
набавкама („Службени гласник БиХ2, број: 

39/14). 

При доношењу Одлуке, начелник 

Општине Пелагићево се посебно руководио 
чињеницом да је предложена набавка 

планирана Планом набавки за 2017. годину, 

под бројем 43, да је реално процијењена 
њена вриједност на тржишту, да су 

обезбијеђена средства за исплату, те да је 

предложена одговарајућа врста поступка. 

 
На основу утврђеног чињеничног 

стања, одлучено је као у члану 1. ове 

одлуке. 
 

Број: 02-022-125/17           НАЧЕЛНИК 

Дана, 20.10.2017.г.    Општине Пелагићево 
   Симо Стакић 

   мр.ек. с.р. 

 

 
 

 

210. 
 

На основу члана 64. став 1. тачка 2. 

ичлана 70. ставови 1, 3. и 6. Закона о јавним 
набавкама Босне и Херцеговине ("Сл. 

гласник БиХ", број 39/14), чланова 59. и 82. 

Закона о локалној самоуправи ("Сл. гласник 

РС", број: 97/16), чланова 61. и 100. Статута 
општине Пелагићево ("Службени гласник 

општине Пелагићево" број: 10/14) и члана 

7. Правилника о поступку директног 
споразума, број: 02-022-6/15 од 17.02.2015. 

године, на основу препоруке службеника за 

јавне набавке и Одјељења за општу управу, 

просторно уређење и стамбено-комуналне 
послове општине Пелагићево, у поступку 

јавне набавке услуга: Ангажовање 

надзорног органа за праћење грађевинских 
радова на реконструкцији са доградњом и 

надоградњом дома културе у Пелагићеву – 

завршна фаза енергетске ефикасности, 
начелник општине Пелагићево је донио  

 

ОДЛУКУ 

о избору најповољнијег понуђача 
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Члан 1. 

 

            Прихвата се Препорукаслужбеника 

за јавне набавке и Одјељења за општу 
управу, просторно уређење и стамбено-

комуналне послове општине Пелагићево, 

број: 06/3-404-25/17 од 26.10.2017. године и 

Уговор за јавну набавку Ангажовање 
надзорног органа за праћење грађевинских 

радова на реконструкцији са доградњом и 

надоградњом дома културе у Пелагићеву – 
завршна фаза енергетске ефикасности, 

додјељује се Мићи Ђокићу, дипл.инж.грађ. 

из Модриче, понуда од 25.10.2017. године, 
за понуђену цијену од  4.500,00 КМ, са 

ПДВ-ом, као најбоље оцијењеном 

понуђачу. 

 
Члан 2. 

 

Приједлог уговора о набавци 
доставиће се на потпис изабраном понуђачу 

Мићо Ђокић, дипл.инж.грађ. из Модриче. 

 

Члан 3. 

 

За извршење ове одлуке задужује се 

и овлашћујеОдјељење за за привреду, 
финансије и друштвене дјелатности 

општине Пелагићево. 

 
Члан 4. 

 

Ова одлука објавиће се на веб-

страници www.opstinapelagicevo.org, 
истовремено са упућивањем понуђачима 

који су учествовали у поступку јавне 

набавке, у складу са чланом 70. став 6. 
Закона о јавним набавкама Босне и 

Херцеговине. 

 
Члан 5. 

 

  Ова одлука ступа на снагу даном 

доношења и доставља се свим понуђачима 
који су учествовали у поступку јавне 

набавке, у складу са чланом 71. став 2. 

Закона о јавним набавкама Босне и 
Херцеговине. 

 

Образложење 

 

Поступак јавне набавке покренут је 

Одлуком о покретању поступка јавне 

набавке број: 02-022-123/17 од 09.10.2017. 

године. 
Јавна набавка је спроведена путем 

директног споразума. 

Процијењена вриједност јавне набавке без 
ПДВ-а је 6.000,00 КМ. 

Писмени захтјев за достављање понуде 

упућен је понуђачу Мићо Ђокић, 

дипл.инж.грађ. из Модриче. 
 

За отварање понуда је задужен Службеник 
за јавне набавке у сарадњи са 

службеницима из Одјељења за општу 

управу, просторно уређење и стамбено-
комуналне послове. 
 

Службеник за јавну набавку је доставио 

дана 26.10.2017. године записник о оцјени 

понуда и Препоруку о избору 

најповољнијег понуђача број: 06/3-404-
25/17 од 26.10.2017. године, у поступку 

јавне набавкеАнгажовање надзорног органа 

за праћење грађевинских радова на 
реконструкцији са доградњом и 

надоградњом дома културе у Пелагићеву – 

завршна фаза енергетске ефикасности. 
 

У поступку по записнику о оцјени 
понуда је утврђено да је службеник за јавну 

набавку благовремено и правилно извршио 

отварање понуда и оцјену приспјелих 

понуда, о чему је сачинињен одговарајући 
записник, у којем је утврђено сљедеће:  

- да је укупан број пристиглих понуда 1. 

- да је благовремено запримљена 1 понуда. 
- да није било неблаговремено 

запримљених понуда. 

- да је понуда понуђача Миће Ђокића, 

дипл.инж.грађ. из Модриче прихватљива. 

- да није било неприхватљивих понуда. 
 

У поступку доношења ове одлуке, 
посебно су цијењене чињенице да је 

службеник за јавне набавке у сарадњи са 

Одјељењем за општу управу, просторно 

уређење и стамбено-комуналне послове, 
правилно и потпуно, дао оцјену приспјелих 

понуда, у складу са критеријумима из 

захтјева и позива.  
Наиме, у поступку је оцијењено да 

је службеник за јавне набавке у сарадњи са 

Одјељењем за општу управу, просторно 
уређење и стамбено-комуналне послове 

правилно поступио те да је избор 

најповољнијег понуђача извршен у складу 

са Законом о јавним набавкама Босне и 
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Херцеговине, подзаконским актима, 

интерним актима и тендерским 
документом.  

Увидом у приложену 

документацију, неспорно је да изабрани 
понуђач задовољава све потребне услове у 

оквиру овог поступка.  
 

Из наведених разлога, примјеном 

члана 64. став 1. тачка 2. Закона о јавним 

набавкама Босне и Херцеговине, те чланова 
чланова 61. и 100. Статута општине 

Пелагићево ("Службени гласник општине 

Пелагићево" број: 10/14) и члана 7. 
Правилника о поступку директног 

споразума, број: 02-022-6/15 од 17.02.2015. 

године одлучено је као у диспозитиву. 
 

ПОУКА О ПРАВНОМ ЛИЈЕКУ 
 

Против ове одлуке може се изјавити 

приговор начелнику Општине, најкасније у 
року од 5 (пет) дана од дана пријема ове 

одлуке, на основу члана 9. Правилника о 

поступку директног споразума, број: 02-
022-6/15 од 17.02.2015. године. 

 

 
Број: 02-022-128/17           НАЧЕЛНИК 

Дана, 20.10.2017.г.    Општине Пелагићево 

   Симо Стакић 

   мр.ек. с.р. 
 

 

 
 

211. 

 

На основу члана 64. став 1. тачка 2. 
ичлана 70. ставови 1, 3. и 6. Закона о јавним 

набавкама Босне и Херцеговине ("Сл. 

гласник БиХ", број 39/14), чланова 59. и 82. 
Закона о локалној самоуправи ("Сл. гласник 

РС", број: 97/16), чланова 61. и 100. Статута 

општине Пелагићево ("Службени гласник 
општине Пелагићево" број: 10/14) и члана 

7. Правилника о поступку директног 

споразума, број: 02-022-6/15 од 17.02.2015. 

године, на основу препоруке службеника за 
јавне набавке и Одјељења за општу управу, 

просторно уређење и стамбено-комуналне 

послове општине Пелагићево, у поступку 
јавне набавке услуга: Ангажовање 

надзорног органа за праћење изградње 

моста на ријеци Бријежници, начелник 

општине Пелагићево је донио  

 

 

ОДЛУКУ 

о избору најповољнијег понуђача 

 

Члан 1. 

 

            Прихвата се Препорукаслужбеника 

за јавне набавке и Одјељења за општу 
управу, просторно уређење и стамбено-

комуналне послове општине Пелагићево, 

број: 06/3-404-27/17 од 26.10.2017. године и 
Уговор за јавну набавку Ангажовање 

надзорног органа за праћење изградње 

моста на ријеци Бријежници, додјељује се 
Миодрагу Симићу, дипл.грађ.инж. из 

Брчког, понуда од 26.10.2017. године, за 

понуђену цијену од  4.556,00 КМ, са ПДВ-

ом, као најбоље оцијењеном понуђачу. 
 

Члан 2. 

Приједлог уговора о набавци 
доставиће се на потпис изабраном понуђачу 

Миодраг Симић, дипл.грађ.инж. из Брчког. 

 

Члан 3. 

 

За извршење ове одлуке задужује се 

и овлашћујеОдјељење за за привреду, 
финансије и друштвене дјелатности 

општине Пелагићево. 

 
Члан 4. 

 

Ова одлука објавиће се на веб-

страници www.opstinapelagicevo.org, 
истовремено са упућивањем понуђачима 

који су учествовали у поступку јавне 

набавке, у складу са чланом 70. став 6. 
Закона о јавним набавкама Босне и 

Херцеговине. 

 
Члан 5. 

 

  Ова одлука ступа на снагу даном 

доношења и доставља се свим понуђачима 
који су учествовали у поступку јавне 

набавке, у складу са чланом 71. став 2. 

Закона о јавним набавкама Босне и 
Херцеговине. 

 

Образложење 

 

Поступак јавне набавке покренут је 

Одлуком о покретању поступка јавне 
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набавке број: 02-022-121/17 од 09.10.2017. 

године. 
Јавна набавка је спроведена путем 

директног споразума. 

Процијењена вриједност јавне набавке без 
ПДВ-а је 4.000,00 КМ. 

Писмени захтјев за достављање понуде 

упућен је понуђачу Миодраг Симић, 

дипл.грађ.инж. из Брчког. 
 

За отварање понуда је задужен Службеник 
за јавне набавке у сарадњи са 

службеницима из Одјељења за општу 

управу, просторно уређење и стамбено-
комуналне послове. 
 

Службеник за јавну набавку је доставио 

дана 26.10.2017. године записник о оцјени 

понуда и Препоруку о избору 

најповољнијег понуђача број: 06/3-404-
27/17 од 26.10.2017. године, у поступку 

јавне набавкеАнгажовање надзорног органа 

за праћење изградње моста на ријеци 
Бријежници. 
 

У поступку по записнику о оцјени 

понуда је утврђено да је службеник за јавну 

набавку благовремено и правилно извршио 
отварање понуда и оцјену приспјелих 

понуда, о чему је сачинињен одговарајући 

записник, у којем је утврђено сљедеће:  

- да је укупан број пристиглих понуда 1. 
- да је благовремено запримљена 1 понуда. 

- да није било неблаговремено 

запримљених понуда. 
- да је понуда понуђача Миодрага Симића, 

дипл.грађ.инж. из Брчког прихватљива. 

- да није било неприхватљивих понуда. 
 

У поступку доношења ове одлуке, 

посебно су цијењене чињенице да је 

службеник за јавне набавке у сарадњи са 
Одјељењем за општу управу, просторно 

уређење и стамбено-комуналне послове, 

правилно и потпуно, дао оцјену приспјелих 

понуда, у складу са критеријумима из 
захтјева и позива.  

Наиме, у поступку је оцијењено да 

је службеник за јавне набавке у сарадњи са 
Одјељењем за општу управу, просторно 

уређење и стамбено-комуналне послове 

правилно поступио те да је избор 
најповољнијег понуђача извршен у складу 

са Законом о јавним набавкама Босне и 

Херцеговине, подзаконским актима, 

интерним актима и тендерским 

документом.  
Увидом у приложену 

документацију, неспорно је да изабрани 

понуђач задовољава све потребне услове у 
оквиру овог поступка.  
 

Из наведених разлога, примјеном 

члана 64. став 1. тачка 2. Закона о јавним 

набавкама Босне и Херцеговине, те чланова 

чланова 61. и 100. Статута општине 
Пелагићево ("Службени гласник општине 

Пелагићево" број: 10/14) и члана 7. 

Правилника о поступку директног 
споразума, број: 02-022-6/15 од 17.02.2015. 

године одлучено је као у диспозитиву. 
 

ПОУКА О ПРАВНОМ ЛИЈЕКУ 
 

Против ове одлуке може се изјавити 

приговор начелнику Општине, најкасније у 

року од 5 (пет) дана од дана пријема ове 
одлуке, на основу члана 9. Правилника о 

поступку директног споразума, број: 02-

022-6/15 од 17.02.2015. године. 
 

 
Број: 02-022-129/17           НАЧЕЛНИК 

Дана, 20.10.2017.г.    Општине Пелагићево 

   Симо Стакић 

   мр.ек. с.р. 
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САДРЖАЈ 

 

 

 

189. Одлука о покретању поступка набавке ангажовање надзорног органа за 
праћење изградње моста на ријеци Бријежници 

1. 

190. Одлука о покретању поступка набавке ангажовања надзорног орган за 

праћење електро радова на реконструкцији са доградњом и надоградњом 
дома културе у Пелагићеву – завршна фаза енергетске ефикасности  

2. 

191. Одлука о покретању поступка набавке – ангажовање надзорног органа за 

праћење грађевинских радова на реконструкцији са доградњом и 

наоградњом дома културе у Пелагићеву – завршна фаза енергетске 
ефикасности  

3. 

192. Одлука о покретању поступка набавке – кредитно задужење Општине 

Пелагићево  

4. 

193. Одлука о покретању поступка набавке – реконструкција пута Блажевац – 
Дубраве на подручју Општине Пелагићево   

5. 

194. Измјена Плана јавних набавки Општине Пелагићево за 2017.годину 6. 

195. Одлука о покретању поступка набавке – израда програма мјера са 

динамиком прилагођавања рада депоније комуналног отпада у насељеном 
мјесту Пелагићево  

7. 

196. Одлука о покретању поступка набавке зимског одржавања путева 8. 

197. Одлука о избору најповољнијег понуђача 9. 

198. Одлука о избору најповољнијег понуђача 11. 

199. Одлука о покретању поступка набавке радова изградње пута у насељеном  
мјесту Турић 

12. 

200. Одлука о расписивању јавног конкурса за попуну упражњених радних 

мјеста  

13. 

201. Одлука о утврђивању листе стручњака за избор конкурсне комисије  14. 

202. Одлука о начину плаћања услуга кориштења спортске дворане  15. 

203. Одлуак о покретању поступка набавке – реконструкција и адаптација 

девастираног простора у комплексу цркве Светог Ивана Крститељаза 
потребе галерије  „Фра Ловро“ у Доњој Трамошници 

15. 

204. Одлука о избору најповољнијег понуђача  16. 

205. Рјешење о формирању радне групе за пројекте и развој  18. 

206. Одлука о поништењу јавног конкурса  19. 

207. Одлука о избору најповољнијег понуђача 19. 

208. Одлука о избору најповољнијег понуђача  21. 

209. Одлука о покретању поступка набавке – набавка и уградња вањске 

столарије на објекту подручне школе у Ћендићима  

22. 

210. Одлука о избору најповољнијег понуђача  23. 

211. Одлука о избору најповољнијег понуђача  25. 

 


