
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
103. 

 

 
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), 
Посебног колективног уговора за запослене у 

области локалне самоуправе Републике Српске 

("Службени гласник Републике Српске", број: 
20/17), Појединачног колективног уговора за 

запослене у општинској управи Пелагићево 

број: 02-022-74/17 од 01.06.2017. године и 
Правилника о организацији и систематизацији 

радних мјеста општинске управе Пелагићево 

(„Службени гласник општине Пелагићево“, 

број: 5/17), Начелник општине Пелагићево,  д 
о н о с и:  

 

 

ПРАВИЛНИК 

о платама и другим накнадама 

запослених у општинској управи 

Пелагићево 

 

I – ОПШТЕ ОДРЕДБЕ 

 
 

 

 

 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 

 
 

 

 
 

Члан 1. 

 

           За обављени рад запосленим у 
општинској управи Пелагићево припада плата, 

друге накнаде и примања у складу са Законом, 

Посебним колективним уговором за запослене 
у области локалне самоуправе Републике 

Српске ("Службени гласник Републике 

Српске", број: 20/17, у наставку текста: 

Посебни колективни уговор) и 

Појединачним колективним уговором за 

запослене у општинској управи Пелагићево 

број: 02-022-74/17 од 01.06.2017, у наставку 

текста: Појединачни колективни уговор. 

 

Члан 2. 

 

 Овим Правилником не могу се 

утврдити мањи обими права од права 
утврђених Законом, Посебним колективним 

уговором и Појединачним колективним 

уговором. 

 

II – ОСНОВНА ПЛАТА 

 

Члан 3. 

 

 

ОПШТИНА ПЕЛАГИЋЕВО 

СЛУЖБЕНИ ГЛАСНИК 
 

 
 

 

 
 

"Службени гласник Општине Пелагићево" 

 

 
примјерак је бесплатан 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

Година VIII 

 
број: 8/17 

Пелагићево 

 

датум издавања 
 

10.07.2017.г. 

 
"Службени гласник" 

 

издаје Скупштина општине 
Пелагићево 

 

излази по потреби 

 
главни и одговорни уредник 

 

стручна служба 
 

тел 054/810-106 
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Основна плата за пуно радно вријеме 

утврђује се тако што се цијена рада помножи 

са одговарајућим коефицијентом који је 
утврђен овим Правилником. 

Цјену рада на полугодишњем нивоу 

утврђује Начелник општине својим актом, а уз 
претходни договор са Синдикалном 

организацијом општинске управе Пелагићево, 

у складу са одредбама Закона и Посебног 
колективног уговора, с тим да висина цјене 

рада не може бити мања од 100,00 КМ ни већа 

од 135,00 КМ. 

 

Члан 4. 

 

Саставни дио основне плате је увећање 
по основу укупног радног стажа  запосленог 

које износи 0.5% за сваку навршену годину 

радног стажа. 
       

Члан 5. 

 

Уколико радник обавља послове више 
стручне спреме у односу на радно мјесто на 

које је распоређен, за основни коефицијент 

узима се стручна спрема коју радник посједује. 
 

Члан 6. 

 

Плата приправника са високим, вишим 
или среддњим образовањем утврђује се и 

исплаћује у износу од 80% плате треће, пете 

или шесте платне групе из члана 6. 
Правилника о платама и другим накнадама 

запослених у општинској управи Пелагићево. 

 

Члан 7. 

 

Табеларни приказ коефицијената за 

обрачун плате запосленим: 
 

 
 

Плат

на 

група 

 

Стручна спрема 
 

Коефиц

ијент 

 
Прва 
платн
а 
група 

 
послови за које се не 
захтијева стручност 
неквалификованог радника 
(НКВ, ПКВ   радници) 

 
4,00 

 
Друга 
платн
а 
група 

 
послови за које се 
захтијева стручност која се 
стиче средњим 
образовањем у трајању од 

 
5,00 
 
 

3 (три) године (КВ радник 

III степен)  

Трећа 
платн
а 
група 

послови за које се 
захтијева стручност која се 
стиче средњим 
образовањем у трајању од 

4 (четири) године (IV 
степен) 

 
5,60 – 
6,50 

Четвр
та 
платн
а 
група 

послови за које се 
захтијева стручност која се 
стиче специјализацијом на 
основу стручности средњег 
образовања (ВКВ радник V 

степен) 

7,00 – 
7,30 

Пета 
платн
а 
група 

послови за које се захтјева 
стручност која се стиче 
вишим образовањем или 
високим образовањем са 
остварених 180 ECTS 
бодова, или еквивалент (VI 
степен) 

8,00 – 
8,50 

Шеста 
платн
а 
група 

Послови на извршилачким 
радним мјестима на којима 
се захтјева стручност која 
се стиче високим 
образовањем у трајању од 
4 (четири)  године или 
високим образовањем са 
остварених 240 ECTS 

бодова, или еквивалент  
(VII степен) 

8,60 – 
9,50 

инспектор и комунални полицајац 9,50 – 
10,00 

шеф кабинета и шеф одсјека 10,00 – 
10,50 

директор Јавних установа које је 
основала СО Пелагићево 

10,50 – 
11,50 

секретар Скупштине Општине и 
начелник одјељења 

11,50 – 
12,50 

 

III – УВЕЋАЊЕ ОСНОВНЕ ПЛАТЕ 

 

Члан 8. 

 

Основна плата запосленог увећава се 

на основу Посебног колективног уговора, 
Појединачног колективног уговора, а у складу 

са Правилником о организацији и 

систематизацији радних мјеста општинске 

управе Пелагићево („Службени гласник 
општине Пелагићево“, број: 5/17) и то:  

а) по основу рада ноћу 35%, 

б) за рад на дане државног празника и друге 
дане у које се по закону не ради 50% и 

ц) по основу рада на радном мјесту са 

повећаним ризиком 15%. 
 Различити основи увећања плате из 

овог члана међусобно се не искључују. 

 

Члан 9. 
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Радник општинске управе који има 

вишу стручну спрему од стручне спреме која 

је прописана за његово радно мјесто на које је 
распоређен, може остварити додатни износ до 

једног коефицијента на основну плату, а у 

складу са чланом 3. и 7. овог Правилника. 
О утврђивању права на основу услова 

из става 1. овог члана одлучује Начелник 

општине рјешењем. 
 

Члан 10. 

 

  Запосленом којем недостаје 2 (двије) 
године радног стажа за остварење права на 

пензију основна плата се у том временском 

периоду увећава за 20 %. 

 

Члан 11. 

 
Проценат, односно коефицијент 

увећања основне плате утврдиће се рјешењем  

о висини плате за сваког запосленог 

појединачно. 
 

IV – НАКНАДА ЗА МАТЕРИЈАЛНЕ 

ТРОШКОВЕ 

 

Члан 12. 

 

  Послодавац запосленим на терет 
материјалних трошкова исплаћује: 

1. дневницу за службено путовање у 

Републици Српској, Босни и 
Херцеговини и у иностранству у 

висини којој одреди Влада Републике 

Српске  посебним актом, 
2. накнаду трошкова превоза приликом 

доласка на посао и повратка с посла 

уколико превоз није организован од 

стране послодавца у висини до пуне 
цјене мјесечне карте у јавном превозу, 

3. отпремнину приликом одласка 

запосленог у пензију у висини три 
просјечне нето плате запосленог 

обрачунате за посљедњи мјесец прије 

одласка у пензију, 
4. регрес за коришћење годишњег одмора 

најмање у висини једне најниже плате 

у Републици Српској, 

5. накнаду трошкова за коришћење 
сопственог аутомобила приликом 

обављања службеног посла по налогу 

послодавцу у висини до 20% цјене 
горива по једном литру за сваки 

пређени километар. 

Члан 13. 

 

           Запослени остварује накнаду плате за 
првих 30 дана привремене спрјечености за рад 

у висини од 85% од основа за обрачун накнаде 

плате за вријеме привремене спријечености за 
рад у складу са прописима којима се регулише 

здраствено осигурање,. 

 

V– ОСТАЛА ЛИЧНА ПРИМАЊА 

 

Члан 14. 

 
Запослени има право на трошкове 

топлог оброка за вријеме радног дана, у складу 

са Посебним колективним уговором. 
Изузетно од претходно наведеног члан, 

због врсте посла запослени распоређен на 

пословима Возача у општинској управи 
Пелагићево остварује право на пуни износ 

топлог оброка без обзира на присуство истог 

за вријеме радног дана у службеним 

просторијама општинске управе Пелагићево. 

 

Члан 15. 

 
Запослени остварују право и на остала 

примања у случајевима и под условима 

прописаним Законом, подзаконским 

прописима и Посебним колективним уговором 
и Појединачним колективним уговором. 

 

VI – РОКОВИ ЗА ИСПЛАТУ ПЛАТЕ 
 

Члан 16. 

 
            Плате запосленим се исплаћују у 

роковима не дужим од 30 (тридесет) дана. 

 

Члан 17. 

 

            Запосленом се до краја мјесеца у којем 

је доспјела исплата плате, или накнаде плате 
мора уручити писмени обрачун плате, односно 

накнада плате. 

 

VII – ОДЛУЧИВАЊЕ 

 

Члан 18. 

 
            О утврђивању права запосленог на 

плату одлучује Начелник општине рјешењем. 

 

Члан 19. 
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             Рјешење о плати запосленог доноси се 

сваке године засебно и то до 31. децембра 

текуће године за наредну. 
 

VIII – ПРЕЛАЗНЕ И ЗАВРШНЕ ОДРЕДБЕ 

 

Члан 20. 

 

             Ступањем на снагу овог Правилника 
престаје да важи Правилник о платама и 

другим накнадама запослених у општинској 

управи Пелагићево број: 02-022-35/15 од 

20.04.2015. године. 
 

Члан 21. 

 
            Овај Правилник ступа на снагу 8 

(осмог) дана од дана објављивања у 

"Службеном гласнику општине Пелагићево". 
 

 

Број:02-022-83/17                     НАЧЕЛНИК 

Дана, 17.07.2017.Г.                  Симо Стакић  
                                                      мр.ек. с.р. 

 

 
 

 

104. 

 
          На основу члана 120. до 136. и члана 240. 

став 4. Закона о раду ("Службени гласник 

Републике Српске", број: 1/16), Уредбе о 
критеријумима, звањима и условима за 

обављање послова, службеника у јединицама 

локалне самоуправе ("Сл. гласник РС", број: 
10/17),Правилника о организацији и 

систематизацији радних мјеста Oпштинске 

управе Пелагићево, број: 02-022-41/17 од 

12.04.2017.године ("Сл.гласник Општине 
Пелагићево", број:5/17),Закона о систему 

јавних служби ("Сл.гласник Републике 

Српске",број: 68/07,109/12 и 44/16) и Посебног 
колективног уговора за запослене у области 

локалне самоуправе Републике Српске 

("Сл.гласник РС",број; 20/17), Начелник 
Општине Пелагићево, као послодавац с једне 

стране и Синдикална организација Општинске 

управе Пелагићево, с друге стране, закључују 

сљедећи                                                                                           
 

ПОЈЕДИНАЧНИ  

КОЛЕКТИВНИ УГОВОР 

ЗА ЗАПОСЛЕНЕ У ОПШТИНСКОЈ 

УПРАВИ ПЕЛАГИЋЕВО 

Члан 1. 

(1) Појединачним колективним уговором 

за запослене у Општинској управи 
Пелагићево (у даљем тексту: 

Појединачни колективни уговор) уређују 

се права, обавезе и одговорности 
општинских службеника, намјештеника 

и других запослених који немају статус 

службеника (у даљем тексту: 
запослени),која проистичу из рада и по 

основу рада, као и друга питања која 

нису на потпун и цјеловит начин уређена 

Законом о локалној самоуправи, Законом 
о службеницима и намјештеницима у 

органима јединице локалне самоуправе, 

Законом о статусу функционера јединица 
локалне самоуправе Законом о раду, 

плата запослених, коефицијенти за 

обрачун плате запослених, друга 
примања запослених, право на помоћ, 

право у случају престанка радног односа, 

услови за рад синдиката, те право на 

штрајк, као и друга питања од значаја за 
уређивање односа између запослених, с 

једне стране и Начелника Општинске 

управе Пелагићево као послодавца (у 
даљем тексту: послодавац), с друге 

стране. 

 

(2) Одредбама овог Појединачног 
колективног уговора не може се утврдити 

мањи обим права од права која су одређена 

Законима из става 1. овог члана и Посебним 
колективним уговором за запослене у области 

локалне самоуправе Републике Српске. 

 

Члан 2. 

 

(1) Права, обавезе и одговорности из 

радног односа морају бити усклађени са 
прописима из члана 1. став 1. Појединачног 

колективног уговора. 

 
(2) Пријем у радни однос, општи и 

посебни услови за заснивање радног односа, 

приправнички стаж, пробни рад, стручно 
оспособљавање и усавршавање запослених, 

повратак на посао након истека функције, 

распоређивање запослених, радно вријеме 

прековремени рад, дневни одмор, седмични 
одмор, годишњи одмор, дисциплинска и 

материјална одговорност, престанак радног 

односа, плаћено и неплаћено одсуство, 
заштита на раду, вишак запослених, оцјена 

рада и напредовање запослених, заштита права 
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запослених и остваривање права на штрајк 

регулисани су прописима из члана 1. став 1. 

Појединачног колективног уговора и нису  
предмет Појединачног колективног уговора. 

 

Члан 3. 

 

(1) Запослени за обављени рад има право 

на плату као и на накнаду у складу са законом 
и Појединачним колективним уговором. 

 

(2) Најнижа плата за запослене је 

најнижа плата утврђена у складу са Законом о 
раду. 

 

Члан 4. 

 

(1) Запослени има право на мјесечну 

плату. 
(2) Начин обрачуна и исплата плате 

зависе од радног мјеста запосленог и 

платне групе. 

(3) Плата се исплаћује у текућем мјесецу 
за претходни мјесец, а средства за бруто плате 

обезбјеђују се у буџету Општине Пелагићево. 

 

Члан 5. 

 

(1)  Основна плата обрачунава се и 

исказује мјесечно за пуно радног вријеме 
према радном мјесту и  одговарајућој платној 

групи. 

 
(2) Основна плата из става 1. овог члана 

је производ цијене рада и коефицијента 

утврђеног према платној групи. 
 

(3) Основна плата за сваку навршену 

годину стажа увећава се на начин утврђен 

прописима који уређују плате запослених у 
републичким органима управе. 

 

(4) Цијена рада је основ за обрачун плата 
и износи 100,00 КМ. 

 

Члан 6. 

 

(1) Коефицијенти за обрачун плата 

запослених утврђују се у распонима и 

разврставају се у платне групе у зависности од 
потребног стручног знања, сложености 

послова, самосталности у раду, степену 

одговорности и стручне спреме прописане за 
радно мјесто. 

 

(2) Послови се разврставају у платне 

групе са сљедећим коефицијентима за обрачун 

плате: 

 

1. прва платна група - послови на којима 

се захтјева  
стручност неквалификованог 

радника...............................................4,00 

2. друга платна група - послови на којима 
се захтјева стручност која  

се стиче средњим образовањем у  

трајању од три 

године..............................5,00 
3. трећа платна група - послови на којима 

се захтјева стручност која се 

стиче средњим образовањем у трајању 
од четири године.....................  5,6-6,50 

4. четврта платна група- послови на 

којима се захтјева стручност која 
се стиче специјализацијом на основу 

стручности средњег образовања 

..................................................7,00-7,30 

5. пета платна група - послови на којима 
се захтјева стручност која се стиче  

вишим образовањем или високим 

образовањем са остварених 180 ЕCTS 
бодова или еквивалент 

.................................................8,00- 8,50 

6. шеста платна група - послови на 

извршилачким радним мјестима на  
којима се захтјева стручност која се 

стиче високим образовањем у  

      трајању од четири године или високим 
образовањем са остварених  

      240 ECTS бодова или еквивалент 

......................................................8,60- 9,50 
- инспектор и комунални 

полицајац...............................  9,50 - 10,00 

- шеф кабинета и шеф 

одсјека........................................10,00 -10,50 
- директор јавне 

установе.....................................10,50 - 11,50 

- начелник одјељења и секретар 
скупштине...................11,50 - 12,50 

 

(3) За обрачун плате запослених у 
кабинету начелника општине који немају 

статус службеника или намјештеника 

примјењује се коефицијент платне групе у 

зависности од захтјеваног степена стручне 
спреме. 

(3.1) За обрачун плате запослених у 

јавним установама чији је оснивач Општина 
примјењује се коефицијент платне групе у 
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зависности од захтјеваног степена стручне 

спреме. 

(4) Коефицијент за обрачун плата 
запослених на руководећим радним мјестима у 

неразвијеним јединицама локалне самоуправе 

је утврђен у складу са коефицијентима за 
шесту платну групу. 

(5) Појединачним колективним уговором 

код послодавца одређују се коефицијенти за 
свако радно мјесто у општинској управи у 

оквиру платних група из става 2. овог члана, с 

тим да се за радна мјеста службеника у истој 

категорији, односно категорији и звању, 
односно пословима исте сложености за радна 

мјеста намјештеника одређује исти 

коефицијент. 
 

Члан 7. 

 
Плата приправника са високим, вишим 

или средњим образовањем утврђује се и 

исплаћује у износу од 80% плате треће, пете 

или шесте платне групе  из члана 6. став 
2.Појединачног колективног уговора. 

 

Члан 8. 

 

(1)Запослени који по налогу руководиоца 

раде дуже од пуног радног времена за сваки 

час рада имају право на један час 
компензујућег радног времена. 

(2)Вријеме из става 1. овог члана 

прерачунава се  тромјесечно у слободне дане и 
часове, које су запослени дужни да искористе 

најкасније у року од шест мјесеци. 

 

Члан 9. 

 

(1) Основна плата запослених увећава се: 

1. по основу рада ноћу - 35% 
2. за рад на дане државног празника и 

друге дане у које се по закону не ради - 50% 

3. по основу рада на радном мјесту са 
повећаним ризиком - 15% 

 

(2) Различити основи увећања плате из 
овог члана међусобно се не искључују. 

 

Члан 10. 

 
Послодавац запосленима на терет 

материјалних трошкова исплаћује: 

 
1.дневницу за службено путовање у 

Републици Српској, Федерацији БиХ и у 

иностранству - у висини коју одреди Влада 

Републике Српске посебним актом, 

2. накнаду трошкова превоза приликом 
доласка на посао и повратка с посла уколико 

превоз није организован од стране послодавца 

- у висини  пуне цијене мјесечне карте у 
јавном превозу, 

3. отпремину приликом одласка 

запосленог у пензију у висини три просјечне 
нето плате запосленог обрачунате за 

посљедњи мјесец прије одласка у пензију, 

4. накнаду за повећање трошкова боравка 

за вријеме рада на терену - 10 % од утврђене 
цијене рада, 

5. накнаду плате за првих 30 дана 

привремене спријечености за рад у висини од 
85 % од основа за обрачун накнаде плате за 

вријеме привремене спријечености за рад у 

складу са прописима којима се регулише 
здравствено осигурање, 

6. регрес за коришћење годишњег 

одмора -  минимално у висини најниже плате у 

Републици Српској, а највише до двије 
најниже плате у Републици Српској, 

7. трошкове једног топлог оброка за 

вријеме једног радног дана, као и у случају 
обављања прековременог рада дужег од три 

часа дневно - у висини од 0,75% просјечне 

нето плате у Републици Српској за претходну 

годину, за сваки радни дан запосленог, и  
8. накнаду трошкова за коришћење 

сопственог аутомобила приликом обављања 

службеног посла по налогу послодавца - у 
висини до 20% цијене горива по једном литру 

за сваки пређени километар. 

 

Члан 11. 

 

(1) Запослени има право на накнаду 

трошкова превоза из члана 10. тачке 
2.Појединачног колективног уговора уколико 

је мјесто становања запосленог удаљено од 

мјеста рада преко 10 км, а највише до 50 км. 
(2)  Запослени чије је мјесто становања 

удаљено преко 50 км остварује ово право до 

износа који је утврђен за запослене чије мјесто 
становања не прелази 50 км. 

 

Члан 12. 

 
(1) Запослени који ради са пуним радним 

временом или најмање шест часова дневно има 

право на одмор у току радног времена у 
трајању од 30 минута.Рапоред коришћења овог 

одмора утврђује послодавац. 
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(2) Запослени који ради дуже од четири 

часа, а краће  од шест часова дневно, има 

право на одмор у току рада у трајању од 
најмање 15 минута. 

(3) Запослени који ради дуже од пуног 

радног времена, а најмање десет часова дневно 
поред одмора из става .1 овог члана има право 

и на додатни одмор у току рада у трајању од 

најмање 15 минута. 
(4) Вријеме одмора из става 1. до 3 овог 

члана урачунава се у радно вријеме. 

 

Члан 13. 

 

(1) Запослени има право на дневни одмор 

између два узастопна радна дана у трајању од 
најмање 12 часова непрекидно. 

(2) Запослени има право на седмични 

одмор у трајању од најмање 24 часа 
непрекидно којем се додаје најмање осам 

часова одмора из става 1. овог члана према 

унапријед одређеном распореду. 

 

Члан 14. 

 

(1) У свакој календарској години 
запослени има право на годишњи одмор у 

трајању најмање четири радне седмице, 

односно најмање 20 радних дана. 

(2)  Годишњи одмор из става 1. овог 
члана увећава се по основу: 

      1. дужине радног стажа, на начин да 

се за сваке четири навршене године радног 
стажа трајање годишњег одмора увећава за по 

један радни дан, 

      2. лицу са инвалидитетом и 
родитељу, усвојиоцу, стараоцу или хранитељу 

дјетета ометеног у психофизичком развоју 

старости до седам година живота 

         - за два радна дана. 
 (3) Годишњи одмор увећан по основама 

из става  2. овог члана не може се утврдити у 

трајању дужем од тридесет радних дана, осим 
запосленим из  члана 80. став 3. Закона о раду. 

 

Члан 15. 

 

Запослени који није навршио шест 

мјесеци непрекидног радног стажа има право 

на годишњи одмор у трајању од једног радног 
дана за сваки мјесец рада. 

 

Члан 16. 

 

(1) Годишњи одмор, по правилу, 

користи се без прекида. 

(2) Годишњи одмор може се, изузетно, 
користити у дијеловима, у складу са 

могућностима и потребама органа 

јединице локалне самоуправе. 
(3) Ако запослени користи годишњи 

одмор у дијеловима, први дио 

користи најмање у трајању од двије 
радне седмице у току калнендарске 

године, а други дио најкасније до 30. 

јуна наредне календарске године. 

(4) Приликом распоређивања годишњег 
одмора узеће се у обзир жеља и 

потребе запосленог. 

 

Члан 17. 

 

Приликом остваривања права на 
годишњи одмор и других права чије 

остваривање зависи од непрекидног рада сва 

одсуствовања са рада за која је запослени 

остварио накнаду плате неће се сматрати 
прекидом у раду. 

 

Члан 18. 

 

(1) Запослени има право на плаћено 

одсуство у року једне календарске године у 

сљедећим случајевима: 
      1. склапања брака - пет радних дана, 

      2. смрти члана уже породице - пет 

радних дана, 
      3. рођење дјетета - три радна дана, 

      4. теже болести члана уже породице - 

три  радна дана, 
      5. елементарне непогоде којом је 

угрожена егзистенција запосленог и његове 

породице - три  радна дана, 

               7.  смрти члана шире породице - два 
радна дана, 

      8.  добровољног давања крви - два 

радна дана приликом сваког давања, 
      9. пресељења у други стан - два радна 

дана, 

    10. полагања стручног испита - један 
радни дан, 

 

(2) Плаћено одсуство из става 1. овог 

члана не може бити дуже од пет радних дана у 
току календарске године. 

(3) Запослени, у случају потребе, може у 

току календарске године користити плаћено 
одсуство по више основа. 
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(4) Послодавац може, на захтјев 

запосленог, одобрити плаћено одсуство дуже 

од пет радних дана у току календарске године 
у оправданим случајевима, али не више од 15 

дана. 

(5) Уз захтјев за кориштење плаћеног 
одсуства по свим основима потребно је 

приложити одговарајући доказ о постојању 

случаја за који се тражи плаћено одсуство. 
(6) Чланом уже породице, у смислу овог 

колективног уговора, сматрају се: брачни и 

ванбрачни супружници, њихова дјеца (брачна, 

ванбрачна и усвојена), пасторчад, дјеца узета 
под старатељство и друга дјеца без родитеља 

узета на издржавање, мајка отац, очух и 

маћеха, а чланом шире породице: дјед, бака, 
брат, сестра и чланови уже породице  брачног 

супружника. 

 

Члан 19. 

 

(1) Послодавац може запосленом, на 

његов писмени захтјев, одобрити неплаћено 
одсуство у сљедећим случајевима: 

1. стручног или научног усавршавања у 

иностранству, 
2. његе тешко обољелог члана породице 

и  

3. у другим оправданим случајевима, на 

захтјев запосленог. 
 

(2) Неплаћено одсуство из става 1. овог 

члана може трајати до три мјесеца, осим у 
случајевима стручног или научног 

усавршавања у иностранству, које може 

трајати до једне године. 
(3) За вријеме неплаћеног одсуства права 

и обавезе запосленог по основу рада мирују, а 

трошкове пензијског и инвалидског осигурања 

сноси корисник неплаћеног одсуства. 
 

Члан 20. 

 
(1) Запослени или његова породица 

имају право на помоћ у случају: 

 
1) смрти запосленог - у висини 

три посљедње просјечне плате 

запослених исплаћене у  

општинској управи у 
претходној години, 

2) смрти члана уже породице - у 

висини двије посљедње 
просјечне плате запослених 

исплаћене у  општинској 

управи у претходној години, 

3) тешке инвалидности запосленог 
(која је категорисана од стране 

надлежног органа) - у висини 

двије посљедње просјечне 
плате запослених исплаћене у 

општинској управи у 

претходној години. 
4) дуготрајне болести или дуже 

неспособности за рад усљед 

повреде запосленог (утврђене 

од стране љекарске комисије)- у 
висини једне просјечне плате 

запослених  исплаћене у 

општинској управи у 
претходној години. 

5) изградње надгробног 

споменика запосленом који је 
изгубио живот приликом 

обављања службене дужности - 

у висини три посљедње 

просјечне плате запослених 
исплаћене у општинској управи 

у претходној години. 

6) рођење дјетета - у висини једне 
просјечне плате запослених 

исплаћене у  општинској 

управи у претходној години и 

7) новчану накнаду за посебне 
резултате рада - у висини до 

једне просјечне плате 

запосленог остварене у 
претходном мјесецу прије 

додјељивања награде. 

 
(2) Уколико више чланова породице 

испуњава услове на остваривање права из 

става 1. т.2. и 6. овог члана, право на помоћ 

остварује самој један запослени. 
(3) Новчана накнада за посебне резултате 

рада може се исплатити истом запосленом 

само једном годишње за један мјесец, а одлука 
ће бити објављена на огласној табли 

организационе јединице запосленог. 

(4)  Запосленом се исплаћује јубиларна 
награда за остварени стаж код послодавца у 

трајању од: 

 

1) 20 година радног стажа - у 
висини једне просјечне плате 

запослених исплаћене у  

општинској управи у претходној 
години и  
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2) 30 година радног стажа - у 

висини двије просјечне плате 

запослених исплаћене у 
општинској управи упретходној 

години. 

 

Члан 21. 

 

Уколико из било којих разлога не 
исплати потраживања запосленог из овог 

колективног уговора, послодавац је обавезан 

да потраживања води у својим пословним 

књигама као обавезу и исплати запосленог у 
наредној буџетској години по обезбјеђењу 

средстава. 

 

Члан 22. 

 

У случају престанка радног односа 
запосленог у органима јединице локалне 

самоуправе у складу са одредбама Закона о 

службеницима и намјештеницима у органима 

јединице локалне самоуправе и Закона о раду, 
запослени има право на отказни рок који 

зависи од дужине радног стажа запосленог и 

утврђује се за: 
1. радни стаж од двије до десет 

година...... 30 дана, 

2. радни стаж од десет до 20 година 

.......... 45 дана, 
3. радни стаж од 20 до 30 

година................ 75 дана, 

4. радни стаж дужи од 30 
година................ 90 дана. 

 

Члан 23. 

 

(1)Ако је запосленом престао радни 

однос усљед промјене у организацији, односно 

због смањења обима послова или укидања 
послова, запослени има право на отпремину на 

терет послодавца. 

 
(2)Висина отпремнине зависи од дужине 

рада запосленог код послодавца и износи: 

 
1. за рад од двије до десет година - 35% 

просјечне мјесечне плате запосленог 

исплаћене у посљедња три мјесеца прије 

престанка радног односа за сваку навршењу 
година рада, 

2. за рад од десет до 20 година - 40% 

просјечне мјесечна плате запосленог 
исплаћене у посљедња три мјесеца прије 

престанка радног односа, за сваку навршену 

годину рада, 

3. за рад од 20 до 30 година - 45% 
просјечне мјесечне плате запосленог 

исплаћене у посљедња три мјесеца прије 

престанка радног односа за сваку навршену 
годину рада, и 

4. за рад дужи од 30 година - 50% 

просјечне мјесечне плате запосленог 
исплаћене у посљедња три мјесеца прије 

престанка радног односа, за сваку навршену 

годину рада. 

 
(3) Висина отпремнине из става 2. овог 

члана не може се утврдити у износу већем од 

шест просјечних мјесечних плата исплаћених 
запосленом у посљедња три мјесеца прије 

престанка радног односа. 

(4) Приликом утврђивања програма 
рјешавања вишка запослених послодавац је 

дужан да са синдикатом разради критеријуме 

за утврђивање вишка запослених у складу са 

законом. 
 

Члан 24. 

 
Послодавац је дужан информисати 

запослене о правима, обавезама и 

одговорностима проистеклим из закона. 

 

Члан 25. 

 

Послодавац је дужан да запослене 
обавјештава о свим активностима везаним за 

утврђивања престанка потреба за радом 

запослених и да омогући да се сваки запослени 
лично упозна са могућностима за рјешавање 

свог радно-правног статуса. 

 

Члан 26. 

 

Синдикат има право да захтјева од 

послодавца и друге информације за 
остваривање права запослених. 

 

Члан 27. 

 

Послодавац је обавезан синдикату 

омогућити дјеловање у складу са његовом 

улогом и задацима, статутом, програмом и 
мађународним конвенцијама о раду, и то: 

1) да покреће инцијативу, подноси 

захтјеве и приједлоге и да 
заузима ставове од значаја за 
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материјални, економски и 

социјални положај запослених, 

2) да мишљења и приједлоге 
синдиката размотри прије 

доношења одлуке од значаја за 

материјални, економски и 
социјални положај запослених и 

да се у односу на њих 

опредијели и  
3) да синдикату уручује позиве за 

састанке на којима се одлучује о 

правима запослених. 

 

Члан 28. 

 

Послодавац обезбјеђује синдикату 
услове за његово дјеловање, на начин да 

омогући: 

1) коришћење одговарајуће 
просторије и потребне 

администативно - техничке 

услуге; 

2) приступ подацима и 
информацијама неопходним за 

обављање синдикалних 

активности   
3) и исплаћује накнаду плате на 

основну плату предсједнику или 

повјеренику синдиката код 

послодавца у висини од 10% 
ако синдикат има до 100 

чланова. 

 

Члан 29. 

 

(1) Синдикалног представника, његове 
синдикалне активности, ако дјелује у складу са 

важећим законима, колективним уговорима и 

општим актима, није могуће без сагласности 

надлежног органа синдиката распоредити на 
друго радно мјесто нити упутити на рад код 

другог послодавца. Због синдикалног 

дјеловања, послодавац не може синдикалном 
представнику, без сагласности надлежног 

органа синдиката којем припада, смањити 

плату, покренути против њега дисциплински 
поступак због синдикалног дјеловања или га 

на други начин довести у неугодан или 

подређен положај. 

(2) Право из става 1. овог члана траје за 
вријеме обављања функције и годину дана 

након истека функције. 

 

Члан 30. 

(1)Представницима синдиката мора се 

омогућити одсуствовања с посла ради 

присуствовања синдикалним састанцима, 
конференцијама, сједницама и конгресима и 

ради оспособљавања на семинарима и 

курсевима. 
(2)Представницима синдиката омогућује 

се приступ свим запосленим на радним 

мјестима код послодавца када је то потребно 
за обављање њихове функције. 

(3)У случају потребе прикупљања 

средстава солидарности, представници 

запослених које синдикат за то овласти имају 
право да ову активност обављају у 

одговарајућим просторијама послодавца. 

(4) Представницима синдиката 
дозвољено је да истичу обавјештење синдиката 

у просторијама послодавца на мјестима која су 

приступачна радницима. 
(5) Представницима синдиката 

дозвољава се да користе најмање два часа 

мјесечно у току радног времена за састанке и 

два часа седмично за остале синдикалне 
активности. 

(6) Послодавац је дужан да 

представницима синдиката дозволи да 
запосленима достављају информације, 

билтене, публикације, летке и друга документа 

синдиката. 

(7) Активности синдиката врше се тако 
да не иду на штету редовног функционисања 

послодавца и радне дисциплине. 

 

Члан 31. 

 

Послодавац је дужан да обезбједи 
обрачун и уплату синдикалне чланарине 

обуставом износа чланарине из плата 

запослених - чланова синдиката приликом 

сваке исплате плате, а према одлуци 
надлежног органа синдиката, уз писмену 

сагласност, односно синдикалну приступницу 

запосленог. 
 

Члан 32. 

 
(1) Запослени у овој дјелатности имају 

право на штрајк у складу са Законом о штрајку 

и другим прописима који регулишу ову област. 

(2) Синдикат у штрајку поступа у складу 
са правилима синдиката у штрајку, које је 

донио надлежни орган Синдиката управе 

Републике Српске и Савеза синдиката 
Републике Српске. 
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Члан 33. 

 

(1) Запослени има право на  безбједност 
и заштиту здравља на раду у складу са 

законом,посебним прописима којима се 

уређује област безбједности и заштите здравља 
на раду и актима послодавца. 

(2) Послодавац је дужан да обезбједи 

запосленом рад на радном мјесту и у радној 
средини у којима су спроведене мјере заштите 

и здравља на раду и одговоран је за 

непримјењивање тих мјера. 

 

Члан 34. 

 

(1)Запослени код послодавца имају право 
да изаберу једног или више представника за 

заштиту и здравље на раду. 

(2)Код послодавца код којег је 
организован синдикат послове представника за 

заштиту и здравље на раду обавља синдикални 

одбор или овлашћени представници 

репрезентативног синдиката. 
 

Члан 35. 

 
(1) Послодавац је дужан да представнику 

запослених за заштиту и здравље на раду: 

1. омогући увид у све акте који се односе 

на безбједност и здравље на раду, 
2. омогући да учествује у разматрању 

свих питања која се односе на спровођење 

безбједности и здравља на раду, 
3. обезбједити потребне 

административно-техничке услове и стручну 

помоћ у раду, као и приступ подацима и 
информацијама неопходним за несметано 

обављање послова, 

4. упознати га са: налазима и 

приједлозима или предузетим мјерама 
инспекције рада, извјештајима и повредама на 

раду, професионалним обољењима у вези са 

радом и о предузетим мјерама за безбједност и 
здравље на раду, о планираним и предузетим 

мјерама за спречавање непосредне опасности 

по живот и здравље, извјештајем о стању 
безбједности и здравља на раду запослених, 

као и о спроведеним мјерама, 

 

(2) Послодавац је дужан да омогући 
активно и непосредно учешће представника 

запослених за заштиту и здравље на раду у 

изради акта о процјени ризика на радном 
мјесту и у радној средини. 

(3) Послодавац је обавезан да, прије 

коначног усвајања акта о процјени ризика, 

размотри све примједбе, приједлог и сугестије 
представника запослених за заштиту и здравље 

на раду и органа синдиката и да писаним 

путем да образложен одговор најкасније у 
року од три дана прије усвајања акта о 

процјени ризика. 

(4) Послодавац је дужан да представника 
запослених инфомише најмање једном у шест 

мјесеци о свим подацима који се односе на 

безбједност и здравље на раду. 

(5) На писмени захтјев за остваривање 
права из става 1. овог члана, послодавац је 

дужан да представнику запослених за заштиту 

и здравље на раду достави писмени одговор у 
року од петнаест дана од дана пријема 

захтјева. 

 

Члан 36. 

 

Послодавац може својим актом ближе 

одређивати поједина права, обавезе и 
одговорности запосленог и начин њиховог 

остваривања, при чему се не може одредити 

мањи обим права запосленог од онога који је 
утврђен овим колективним уговором. 

 

Члан 37. 

 
(1) Ради праћења, примјене и тумачења 

овог колективног уговора, учесници овог 

колективног уговора формирају комисију, у 
коју улазе по три представника уговорних 

страна. 

(2) Комисија доноси закључке 
концензусом. 

(3) Закључци комисије су обавезујући за 

уговорне стране. 

 

Члан 38. 

 

(1) Овај колективни уговор могу 
споразумно измијенити уговорне стране на 

начин и у поступку у којем је закључен. 

 

Члан 39. 

 

(1) Учесници овог колективног 

уговора сагласни су да се овај 
колективни уговор закључи на 

период од три године. 

 

Члан 40. 
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Колективни уговор региструје се код 

министарства надлежног за послове рада. 

 

Члан 41. 

 

(1) Овај колективни уговор сматра се 
закљученим када га у истовјетном тексту 

потпишу његови учесници. 

(2) Колективни уговор ступа на снагу 8 
(осам) дана након објаве,  у "Службеном 

гласнику Општине Пелагићево", а 

примјењиваће се од 01.07.2017.године. 

(3) Ступањем на снагу овог 
Појединачног колективног уговора престаје да 

важи Појединачни колективни уговор број:02-

022-132/10 од 09.08.2010. године ("Сл.гласник 
Општине Пелагићево",број:12/10),Правилник о 

платама и другим накнадама запослених у 

Општинској управи Пелагићево, број: 02-022-
35/15 од 20.04.2015. године и Одлука о 

умањењу плата број: 02-022-21/17 од 

03.01.2017. године. 

 
           Начелник                            Предсједник 
Општине Пелагићево        Синдикалне организације 

                                             општинске управе  

Стакић Симо, мр.ек.                Лазић Предраг, инж.  

 

Број: 02-022-74/17                   Број: 12/17 

Дана, 01.06.2017.г.                   Дана, 01.06.2017.г. 

 

 

 

 

105. 
 

           На основу члана 59. Закона о локалној 

смоуправи ("Службени гласник Републике 
српске", број: 97/16), члана 64. Статута 

Општине Пелагићево ("Службени гласник 

Општине Пелагићево, број: 2/17), сходно 
члану 43. Закона о буџетском систему 

Републике Српске ("СЕлужбени гласник 

Републике српске", број: 121/12, 52/14, 103/15 

и 15/16), начелник Општине Пелагићево 
доноси:  

 

 

О Д Л У К У 

о распоређивању и кориштењу  

средстава буџетске резерве 

 

Члан 1. 

 

          Овом одлуком распоређују се и 

одобравају средства буџетск резерве у износу 

од 1.440,00 КМ како слиједи:  
- 630,00 КМ за трошкове поступка 

принудне наплате по рјешењу Пореске 

управе,  
- 640,00 КМ за трошкове затезне камате 

по рјешењу Пореске управе,  

- 170,00 КМ поврат дијела уплаћених 
новчаних средстава за закуп 

пољопривредног земљишта у својини 

РС. 

 

Члан 2. 

 

          Новчана средства из члана 1. ове одлуке 
исплатити ће се из буџета Општине Плагићево, 

са позиције буџетска резерва.  

 

Члан 3. 

 

          За провођење ове одлуке задужује се 

Одјељење за привреду, финансије и друштвене 
дјелатности.  

 

Члан 4. 
 

          Ова одлука ступа на снагу дном 

доношења и биће објавена у Службеном 

гласнику Општине Пелагићево.  
 

Број:02-022-77/17                     НАЧЕЛНИК 

Дана, 30.06.2017.Г.                  Симо Стакић  
                                                      мр.ек. с.р. 

 

 
 

 

106. 

 
          На основу члана 18. став 1. и члана 90. 

закона о јавним набавкама Босне и 

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

смаоуправи ("Службени 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-
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022-75/17 од 07.07.2017.године, начелник 

Општине Пелагићево је донио:  

 
 

О Д Л У К У 

о покретању поступка набавке радова на 

набавци и постављању саобраћајне 

сигнализације на путном правцу 

Пелагићево Центар - Ћендићи 

 

Члан 1. 

 

Одобрава се покретање поступка јавне набавке 
услуга - набавка и постављање саобраћајне 

сигнализације на путном правцу Пелагићево 

Центар - Ћендићи. 
          Процијењена вриједност јавне набавке 

(без ПДВ-а) износи 3.000,00 КМ (словима 

трихиљаде КМ):  
          За провођење јавне набавке обезбијеђена 

су средства из буџета Општине Пелагићево, 

економски код 412500. 

         Јавна набавка ће се провести путем 
директног споразума.  

         Поступак јавна набавке провести ће се у 

складу са Законом о јавним набавкама, 
подзаконским и интеним актима.  

          Евиденциони број јавне набавке: 13. 

 

Члан 2. 

 

          Потребну документаицју 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 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 Службеном 

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 33, 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: 02-022-76/17                        Начелник  

Дана, 07.07.2017.г.                    Симо Стакић 
                                                       мр.ек. с.р. 

 

 
 

107. 

 

          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 - 33 
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- измјене и допуне Плана набавки од 

31.01.2017.г. - н - ново  

- предмет набавке - набавка и 

постављање саобраћајне 

сигнализације на путном правцу 

Пелагићево Центар - Ћендићи  

- врста набавке - радови  

- шифра ЈРЈН - 45233294-6 

- органзациона јединица - општа 

управа  

- економски код - 412500 

- процијењена вриједност у КМ (без 

ПДВ-а) - 3.000,00  

- врста поступка - директни 

споразум  

- оквирни датум покретања поступка 

- 07.07.2017.г. 

- оквирни датум закљућења уговора 

- 17.07.2017.г.  

- извор финансирања - буџет  

 

Број:  02-022-75/17                      НАЧЕЛНИК 

Датум: 07.07.2017.г.                    Симо Стакић 

                                                        мр.ек. с.р. 
 

 

 

 

108.  

 

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

члана 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 

: реконструкција са доградњом и надоградњом 

дома културе у Пелагићеву - завршна фаза 

енергетске ефикасности и остали радови је 
донио: 

 

ОДЛУКУ 

о избору најповољнијег понуђача 

 

Члан 1. 

 

            Прихвата се Препорука Комисије за 

јавне набавке , број: 02-022-69/17 од 

06.07.2017. године и уговор за јавну набавку 
реконструкција са доградњом и н адоградњом 

дома културе у Пелагићеву - завршна фаза 

енергетск ефикансости додјељује се сљедећим 
понуђачима:  

- за Лот 1 - завршна фаза енергетске 

ефикасности додјељује се групи 
понуђача: "Боро терм" ДОО Добој 

(представник); "Прода монт "ДОО 

Добој (члан), понуда број 36717 од 

22.06.2017.године, за понуђену 
цијену од 182.933,06 КМ без ПДВ-

а, односно 214.031,68 КМ са ПДВ-

ом, као најбоље оцијењеном 
понуђачу; 

- за Лот 2 - Остали радови, додјељује 

се групи понуђача: "Боро терм" 

ДОО  Добој (представник); "Прода 
монт" ДОО Добој (члан), понуда 

број 37/17, од 22.06.2017.године  за 

понуђену цијену од 118.713.64 КМ 
без ПДВ-а, односно 138.894,95  КМ 

са ПДВ-ом, као најбоље 

оцијењеном понуђачу; 
 

Члан 2. 

 

Приједлог уговора о набавци доставиће 
се на потпис изабраној групи понуђача: "Боро 

терм" ДОО Добој (представник); "Прода монт" 

ДОо Добој (члан) за Лот 1 и Лот 2 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 општу управу, 

просторно уређење и стамбено-комуналне 

послове општине Пелагићево. 
 

Члан 4. 
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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: 02-022-54/17 од 16.05.2017. 

године. 

          Јавна набавка је спроведена путем 

отвореног поступка. 

          Процијењена вриједност јавне 

набавке без ПДВ-а је 340.000,00 КМ, од тога 

210.000,00 Км за Лот 1 и 130.000,00 Км за 

Лот 2.  

 

          Обавјештење о набавци број: 298-1-3-12-
3-5/17 послато је на објаву дана 

02.06.2017.године, а објављено је на Порталу 

јавних набавки истог дана. Сажетак 
обавјештења о набавци објављен је у 

Службеном глансику БиХ, број: 41/17 од 

09.06.2017.године. 
          Комисја за јавну набавку именована је 

одлуком број: 02-022-69/17 од 

19.06.2017.године.  

          Комисјиа за јавну набавку доставила је 
дана 06.07.2017.године запоиснике о оцјени 

понуда и препоруку о избору најповољнијег 

понуђача број: 02-022-69/17 од 
06.07.2017.године у поступку рконструкција са 

доградњом и надоградњом дома културе у 

Пелагићеву - завршна фаза енергетске 
ефикасности и остали радови. 

 

          У поступку је утврђено да је Комисија за 

јавну набавку благовремено и правилно 
извршила отварање и оцјену приспјелих 

понуда, о чему је сачинила одговарајуће 

записниек у којима је утврђено сљедеће:  
- да је за Лот 1 укупан број приспјелих понуда 

5  

- да је за Лот 2 укупан број приспјелих понуда 

6 

- да је за Лот 1 благовремено запримљено 5 
понуда  

- да је за Лот 2 благовремено запримљено 6 

понуда  
- да није било неблаговремено запримљених 

понуда за оба Лота 

- да су за Лот 1 понуде понуђача "Прогрес 
градња" ДОО Бања Лука, "Винковић" ДОо 

Оштра Лука, "Шокчевић" ДОО Орашје и групе 

понуђача "Боро терм" ДОО Добој 

(представник); "Прода монт" ДОО Добој 
(члан) прихватљиве,  

- да су за Лот 2 понуде понуђача "Астра план" 

ДОО Брчко, "Прогрес градња" ДОО Бања 
Лука, "Винковић" ДОО Оштра Лука, 

"Шокчевић" ДОО Орашје, "Расим градња" 

ДОо Градачац, и групе понуђача  Орашје и 
групе понуђача "Боро терм" ДОО Добој 

(представник); "Прода монт" ДОО Добој 

(члан) прихватљиве,  

- да за Лот 1 понуда понуђача "Астра план" 
ДОО Брчко неприхватљива из сљедећих 

разлога:  

У понуди наведеног понуђача наведен аје 
укупна цијена од 180.085,35 Км са ПДЕВ-ом 

која је била знатно нижа од процијењене врсте 

радова , а посебно у ставки - облагање зидова у 

сали акустичним тапетама типа "Сто", гдје је 
наведени износ од 4,80 КМ без ПДВ-а по м2, 

што је у знатној мјери ниже у односу на 

процијењену вриједност и цијену тапета ове 
врсте  на тржишту. У кладу са чланом 66. ЗЈН 

БиХ затражено јепојашњење понуђене цијене, 

те је у одговору понуђач навео као је послове 
формирања цијена по позицијама из тендерске 

документације радио графитном оловком да би 

накнадно прелази хемијском оловком, те да је 

приликом брисањ цифара обичном оловком 
дошло до грешке и брисања прве знаменке у 

предметној ставки. Према појашњењу 

наведеног понуђача умјесто износа 4,80 Км 
требало је да пише 64,80 Км, те да је укупна 

цијена те позиције 29, 223,96 Км, а укупна 

цијена са ПДЕВ-ом и датим попустом од 7% за 
Лот 1 209.640, 326 КМ. Појашњење понуђача 

није прихваћено из разлога што исто доводи до 

промјене цијене понуде, а што није 

прихватљиво и што није у складу са начином 
додјеле уговора најповољнијем понуђачу који 

је прописан у Закону о јавним набавкама (члан 

72. став 5. ЗЈН БиХ) те је предметна понуда 
одбачена на начин како је предвиђено чланом 

66. ств 1 ЗЈН БиХ. 
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          У поступку доношењ ове одлуке посебно 

су цијењене чињнице да је комисија правилно 

и потпуно извршила оцјену кавлификованости 
понуђача, те оцјену приспјелих понуда, сходно 

критеријујмима из тендерске документације.  

          У поступку оцјене прводеног поступка 
начелник Општине Пелаигћево није нашао 

разлоге, неправилности нити пропусте у раду, 

који би евентуално били основ за 
неприхватање препоруке комисије уа јавну  

набавку.  

          Наиме у постуку је оцијењено да је 

комисија у свему правилно поступила те да је 
избор најповољнијег понуђача изврешен 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:  

 

за Лот 1 

 

р/б назив понуђача 

понуђена 

цијена (са 

ПДВ-ом) 

1.  "Прогрес градња" ДОО 
Бања Лука  

240.309,96 

2. "Винковић" ДОО Оштра 

Лука  

267.157,34 

3.  "Шокчевић" ДОО 
Орашје  

233.984,33 

4.  група понуђача "Боро 

терм" ДОО Добој 
(представник); "Прода 

монт" ДОО Добој (члан) 

214.031,68 

   

 
за Лот 2 

 

 

р/б назив понуђача 
понуђена 
цијена (са 

ПДВ-ом) 

1.  "Астра план" ДОО 
Брчко  

237.178,34 

 "Прогрес градња" ДОО 

Бања Лука 

168.543,25 

 "Винковић" ДОО Оштра 
Лука 

148.415,90 

 "Шокчевић" ДОО 

Орашје 

148.222,44 

 "Расим градња" ДОО 
Градачац  

165.768,98 

 група понуђача "Боро 

терм" ДОО Добој 

(представник); "Прода 
монт" ДОО Добој (члан) 

138.894,95 

 

          Изабарни понуђач за Лот 1 је изабран 

примјењујући критериј најниже цијене, која је 
понуђена у износу од 214.031,68 КМ са ПДЕВ-

ом док су остали понуђачи, чије су понуде 

прихватљине понудили сљедеће цијене:  
 

- "Шокчевић" ДОО Орашје, 

233.984,33 КМ са ПДВ-ом 
- "Прогрес градња" ДОО Бања Лука, 

240.309,96 КМ са ПДВ-ом 

- "Винковић" ДОО Оштра Лука, 

267.157,34 КМ са ПДВ-ом  
 

          чиме је утврђен и њихов сукцесивни ред. 

 
          Изабрани понуђач за Лот 2 је изабран 

примјењујући критеирјум најниже цијене, која 

је понуђена у износу од 138.894,95 КМ са 
ПДВ-ом, док су остали понуђачи, чије су 

понуде прихватљиве понудили сљедеће 

цијене:  

- "Шокчевић" ДОО Орашје, 
148.222,44 КМ са ПДВ-ом 

- "Винковић" ДОО Оштра Лука, 

148.415,90 КМ са ПДВ-ом  
- "Расим градња" ДОО Градачац 

165.768,98 КМ са ПДВ-ом  

- "Астра план" ДОО Брчко 

237.178,34 Км са ПДВ-ом  
- "Прогрес градња" ДОО Бања Лука, 

168.543,25 КМ са ПДВ-ом 

 
          Из наведених разлога, примјеном члана 

64. став 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- 78/17                  НАЧЕЛНИК 

Датум: 07.07.2017.                   Симо Стакић  
                                                      мр.ек. с.р. 
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109.  

 

          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 - 31 

- измјене и допуне Плана набавки од 

31.01.2017.г. - н - ново  

- предмет набавке - санација 

привременог прелаза преко ријеке 

Бријежнице  

- врста набавке - радови  

- шифра ЈРЈН - 45221119-9 

- органзациона јединица - општа 

управа  

- економски код - 412500 

- процијењена вриједност у КМ (без 

ПДВ-а) - 6.000,00  

- врста поступка - директни 

споразум  

- оквирни датум покретања поступка 

- 28.06.2017.г. 

- оквирни датум закљућења уговора 

- 07.07.2017.г.  

- извор финансирања - буџет  

 

 

- р/б - 32 

- измјене и допуне Плана набавки од 

31.01.2017.г. - н - ново  

- предмет набавке - набавка 

грађевинског материјала за 

санацију штете проузроковане 

елементарном непогодом   

- врста набавке - роба 

- шифра ЈРЈН - 44110000-4 

- органзациона јединица - општа 

управа  

- економски код - 416100 

- процијењена вриједност у КМ (без 

ПДВ-а) - 8.600,00  

- врста поступка - конкурентски 

поступак  

- оквирни датум покретања поступка 

- 28.06.2017.г. 

- оквирни датум закљућења уговора 

- 14.07.2017.г.  

- извор финансирања - буџет  

 

Број:  02-022-71/17                      НАЧЕЛНИК 

Датум: 26.06.2017.г.                    Симо Стакић 

                                                        мр.ек. с.р. 
 

 

 
 

110. 

 

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-

022-71/17 од 26.06.2017. године, начелник 

Општине Пелагићево је донио   
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О Д Л У К У 

о покретању поступка набавке радова  

на санацији привременог прелаза преко 

ријеке Бријежнице 

 

Члан 1. 

 

           Одобрава се покретање поступка јавне 

набавке услуга – санација привременог 

прелаза преко ријеке Бријежнице. 

          Процијењена вриједност јавне набавке 

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

шестхиљада КМ). 
За спровођење јавне набавке 

обезбијеђена су средства из 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: 31. 

 

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 Измјеном плана набавки за 2017. 

годину, под бројем 31, 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:  02-022-72/17                    НАЧЕЛНИК 
Датум: 27.06.2017.г.                  Симо Стакић 

                                                        мр.ек. с.р. 

 

 
 

 

111. 
 

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-

022-71/17 од 26.06.2017. године, начелник 
општине Пелагићево је донио   

 

 

О Д Л У К У 

о покретању поступка набавке  
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набавка грађевинског материјала  

за санацију штете прозроковане 

елементарном непогодом  

 

Члан 1. 

 
           Одобрава се покретање поступка јавне 

набавке роба – набавка  грађевинског 

материјала за санацију штете прозроковане 

елементарном непогодом  

          Процијењена вриједност јавне набавке 

(без ПДВ-а) износи 8.600,00 КМ (словима: 

осамхиљадашестстотина КМ). 
За спровођење јавне набавке 

обезбијеђена су средства из  Министарства за 

људска права и избјеглице БиХ и буџета 

општине Пелагићево, економски код 

416100. 

Јавна набавка ће се спровести путем 

конкуренстког захтјева за доставу понуда. 
Поступак јавне набавке спровешће се у 

складу са Законом о јавним набавкама, 

подзаконским и интерним актима. 
Евиденциони број јавне набавке: 32. 

 

Члан 2. 

 

Тендерку 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 7 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 3 
члана, сљедеће квалификационе структуре: 

- дипломирани економиста  

- дипломирани правник  
- грађевински техничар. 

 

          Састав и дјелокруг рада комисије из 

претходног става утврдити ће се посебном 
одлуком или рјешењем.  

 

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 јавне 
набавке основан и да садржи све потребне 

елементе за одлучивање, у складу са чланом 

18. законао јавним набавкама ("Службени 
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 бројем 32, 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:  02-022-73/17                    НАЧЕЛНИК 
Датум: 27.06.2017.г.                  Симо Стакић 

                                                        мр.ек. с.р. 

 
 

 

 

112. 

 

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

члана 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 привреду, финансије и 
друштвене дјелатности општине Пелагићево, у 

поступку јавне набавке радова: Санација 

ударних рупа на подручју општине 
Пелагићево, начелник општине Пелагићево је 

донио  
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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-

15/17 од 15.06.2017. године и Уговор за јавну 

набавку Санација ударних рупа на подручју 

општине Пелагићево, додјељује се "Galax 

niskogradnja" doo Brčko, за понуђену цијену 

од 2.808,00 КМ са ПДВ-ом, као најбоље 
оцијењеном понуђачу. 

 

Члан 2. 

 

Приједлог уговора о набавци доставиће 

се на потпис изабраном понуђачу "Galax 

niskogradnja" doo Brčko. 
 

Члан 3. 

 
За извршење ове одлуке задужује се и 

овлашћује Одјељење 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: 02-022-62/17 од 30.05.2017. 

године. 

Јавна набавка је спроведена путем 

директног споразума. 

Процијењена вриједност јавне набавке без 

ПДВ-а је 5.000,00 КМ. 

 

Писмени захтјев за достављање понуде упућен 
је понућачу "Galax niskogradnja" doo Brčko. 

 

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 

15.06.2017. године  записник о оцјени понуда и 

Препоруку о избору најповољнијег 
понуђача број: 06/3-404-15/17 од 15.06.2017. 

године, у поступку јавне набавке Санација 

ударних рупа на подручју општине 

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 "Galax 

niskogradnja" doo 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 
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.  
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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:  02-022-70/17                     НАЧЕЛНИК 

Датум: 19.06.2017.г.                  Симо Стакић 

                                                        мр.ек. с.р. 

 
 

 

 

113. 

 

          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 управном 

поступку ("Службени глансик Републике 

Српске", број: 13/02, 87/07 и 50/10), а све у 
вези Правилника о организацији и 

ситемтизацији радних мјеста општинске 

управе Пелагићево ("Службени гласник 

Општине Пелагићево", број: 5/17), Плана 
запошљавања у општинској управи 

Пелагићево за 2017.годину и Јавног конкурса 

за попуну упражњених радних мјеста, 
начелник Општине Пелагићево доноси:  

 

 

Р Ј Е Ш Е Њ Е 

о именовању комсије за провођење  

Јавног конкурса за попуну   

упражњених радних мјеста 
 

          Комисију за провођење Јанвог конкурса 

за попуну упражњених радних мјеста у 
општинској управи Пелагићево чине:  

1. Андрић Лазо, предсједник 

2. Бабић Јока, члан  

3. Иљић Перо, члан 

4. Стопарић Крста, члан  
5. Бркић Симо, члан.  

 

          Задатак комисије из тачке 1. диспозитива 
овог рјешења јесте да,  поступајући по 

пријавама на Јавни конкурс за попну 

упражњених радних мјеста прове4де изборни 
поступак по правилима Правилника о 

јединственим процедурама за попуњавање 

упражњених радних мјеста у градској, односно 

општинској управи ("Службени гласник 
Републике Српске", број: 42/17).  

 

О Б Р А З ЛО Ж Е Њ Е 
 

          Обзиром да је дошло до промјене Закона 

о локалној самоуправи ("Службени гласник 
Републике Српске", број: 97/16), као и 

доношења новог Закона о службеницима и 

намјештеницима у органима јединице локалне 

самоуправе ("Службени гласник Републике 
Српске", број: 97/16), а самим тим и до 

промјене нормативно-правних прописа 

Општине Пелагићево, односно до 
реогранизације радних мјеста општинске 

управе и до потреба пријема радника 

одређених струка, то је начелник Општине 

Пелагићево одлучио да именује комисију из 
струке у претходном саставу, те да истој 

одреди задатак да, поступајући по пријавама 

на Јанви конкурс за попуну упражњених 
радних мјеста проведе поступак по правилима 

Правилника о јединственим процедурама за 

попуњавање упражњених радних мјеста у 
градској, односно општинској управи 

("Службени глансик Републике Српске", број: 

42/17).  

          На основу претходно наведеног, а 
пријењујући члан 54. и 59. закона о локалној 

самоуправи ("Службени глансик Републике 

Српске", број: 97/16), члана 62. и 64. Статута 
Општине Пелагићево ("Службени гласник 

Општине Пелагићево", број: 2/17), члана 190. 

Закона о општем управном поступку поступку 
("Службени глансик Републике Српске", број: 

13/02, 87/07 и 50/10), а све у вези Правилника о 

организацији и ситемтизацији радних мјеста 

општинске управе Пелагићево ("Службени 
гласник Општине Пелагићево", број: 5/17), 

Плана запошљавања у општинској управи 

Пелагићево за 2017.годину и Јавног конкурса 
за попуну упражњених радних мјеста, 
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начелник Општине Пелагићево је одлучио као 

у диспозитиву овог рјешења.  

 

Поука о правно лијеку 

 

          Против овог рјешења службеник има 
право уложити приговор начелнику Општине 

Пелагићево у року од 8 (осам) дана од дана 

доставе истог.  
 

Број:  02-111-7/17                      НАЧЕЛНИК 

Датум: 12.06.2017.г.                  Симо Стакић 

                                                        мр.ек. с.р. 
 

 

 
 

114. 

 
          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 управном 

поступку ("Службени глансик Републике 
Српске", број: 13/02, 87/07 и 50/10), а све у 

вези Одлуке Скупштине општине Пелагићево 

о установљењу културно-спортске 

манифестације "Илинданске свечаности", број: 
01-022-46/07, начелник Општине Пелагићево 

доноси:  

 
 

Р Ј Е Ш Е Њ Е 

о именовању организационог одбора 

Илинданских свечаности 2017.године 

 

          у организациони одбор за обиљежавање 

Илинданских свечаности за 2017.годину у 
Пелагићеву именују се:  

 

1. Предраг Лазић, предсједник 
2. Горан Јовановић, члан  

3. Лазо Андрић, члан 

4. Перо Несторовић, члан  
5. Славко Тешић, члан 

6. Ивана Миловановић, члан  

7. Пајо Бркић, члан  

8. Ђоко Ивановић, члан  
9.  Љиљана Тадић, члан  

 

         Организациони одбор задужен је за 
припрему и организацију Илинданских 

свечаности у Пелагићеву које ће се одржати у 

периоду од 15.07. до 02.08.2017.године.  

          ПО реализацији наведених активности 
предсјендик Комисије доставиће писани 

извјештај начелнику Општине.  

 

О б р а з л о ж е њ е 

 

          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 управном 

поступку ("Службени глансик Републике 

Српске", број: 13/02, 87/07 и 50/10), а све у 
вези Одлуке Скупштине општине Пелагићево 

о установљењу културно-спортске 

манифестације "Илинданске свечаности", број: 
01-022-46/07, начелник Општине Пелагићево 

доније је рјешење о имновању 

организациуоног одбора Илинданских 

свечаности. 
          Организациони одбор ће извршити 

припреме и организовати ову манифестацију 

на подручју Општине Пелагићево која ће се 
одржети у периоду од 15.07. до 

02.08.2017.године. 

          Имајући  у виду напријед наведено, 

начелник Општине Пелагићево је именовао 
организациони одбор, а истом одредио 

задужење како стоји у диспозитиву Рјешења.  

 

Поука о правном лијеку 

 

          Против овог рјешења службеник има 
право уложити приговор начелнику Општине 

Пелагићево у року од 8 (осам) дана од дана 

доставе истог. 

 
Број:  02-111-6/17                      НАЧЕЛНИК 

Датум: 12.06.2017.г.                  Симо Стакић 

                                                        мр.ек. с.р. 
 

 

 

 

115. 

 

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

члана 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 
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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 привреду, финансије и 
друштвене дјелатности општине Пелагићево, у 

поступку јавне набавке радова: Кошење 

банкина на локалној путној мрежи на подручју 
општине Пелагићево, 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-

16/17 од 06.06.2017. године и Уговор за јавну 
набавку Кошење банкина на локалној 

путној мрежи на подручју општине 

Пелагићево, додјељује се Михајлу Савићу из 

Поребрица, за понуђену цијену од 1.860,00 

КМ са ПДВ-ом, као најбоље оцијењеном 

понуђачу. 

 

Члан 2. 

 

Приједлог уговора о набавци доставиће 
се на потпис изабраном понуђачу Михајлу 

Савићу из Поребрица. 

 

Члан 3. 

 

За извршење ове одлуке задужује се и 

овлашћује Одјељење 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: 02-022-63/17 од 30.05.2017. 

године. 

          Јавна набавка је спроведена путем 

директног споразума. 

          Процијењена вриједност јавне 

набавке без ПДВ-а је 2.000,00 КМ. 
 

          Писмени захтјев за достављање понуде 

упућен је Михајлу Савићу из Поребрица. 

 

          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 06.06.2017. године  записник о оцјени 

понуда и Препоруку о избору најповољнијег 

понуђача број: 06/3-404-16/17 од 06.06.2017. 
године, у поступку јавне набавке Кошење 

банкина на локалној путној мрежи на 

подручју општине 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 Михајла Савића из 

Поребрица 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 
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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:  02-022-65/17                     НАЧЕЛНИК 

Датум: 06.06.2017.г.                  Симо Стакић 

                                                        мр.ек. с.р. 
 

 

 

 

116.  

 

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

члана 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 привреду, финансије и 

друштвене дјелатности општине Пелагићево, у 

поступку јавне набавке радова: изградња 

привременог прелаза преко ријеке 

Бриојежнице, 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-

12/17 од 27.04.2017. године и Уговор за јавну 
набавку - изградња привременог прелаза 

преко ријеке Бријежнице додјељује се 

"Шике" ДОО Градачац, за понуђену цијену 

од 5.998,00 Км без ПДВ-а, као најбоље 

оцијењеном понуђачу. . 

 

Члан 2. 

 

Приједлог уговора о набавци доставиће 

се на потпис изабраном понуђачу "Шике" 

ДОО Градачац. 

 

Члан 3. 

 
За извршење ове одлуке задужује се и 

овлашћује Одјељење 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 
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Поступак јавне набавке покренут је 

Одлуком о покретању поступка јавне 

набавке број: 02-022-47/17 од 24.04.2017. 

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 понућачу "Шике" ДОО Градачац. 

 

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 

27.04.2017. године  записник о оцјени понуда и 

Препоруку о избору најповољнијег 

понуђача број: 06/3-404-12/17 од 27.04.2017. 

године, у поступку јавне набавке изградња 

привременог прелаза преко ријеке 

Бријежнице.  

 

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 "Шике" ДОО 

Градачац 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:  02-022-50/17                     НАЧЕЛНИК 

Датум: 27.04.2017.г.                  Симо Стакић 
                                                        мр.ек. с.р. 

 

 

 
 

117. 

 
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 радова  

кошења банкина на локалној путној мрежи 

на подручју општине Пелагићево 
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Члан 1. 

 
           Одобрава се покретање поступка јавне 

набавке радова – Кошење банкина на 

локалној путној мрежи на подручју 

општине Пелагићево. 

Процијењена вриједност јавне набавке 

(без ПДВ-а) износи 2.000,00 КМ (словима: 
петхиљада КМ). 

За спровођење јавне набавке 

обезбијеђена су средства из 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: 19. 

 

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 Планом набавки за 2017. годину, 

под бројем 19, 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:  02-022-63/17                 НАЧЕЛНИК 
Датум: 30.05.2017.г               Симо Стакић  

                                                   мр. ек. с.р. 

 
 

 

 

118. 

 

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

члана 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 иновираног пројекта детаљних 
хидрогеолошких истраживања за потребе 

санације и каптирања изворишта Бјелована у 

општини Пелагићево, начелник општине 
Пелагићево је донио  

 

ОДЛУКУ 

о избору најповољнијег понуђача 

 

Члан 1. 
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            Прихвата се Препорука службеника за 

јавне набавке и Одјељења за општу управу, 

просторно уређење и стамбено-комуналне 

послове општине Пелагићево, број: 06/3-404-

13/17 од 25.05.2017. године и Уговор за јавну 

набавку Израда иновираног пројекта 

детаљних хидрогеолошких истраживања за 

потребе санације и каптирања изворишта 

Бјелована у општини Пелагићево, додјељује 

се најбоље оцијењеном понуђачу "ИБИС - 

ИНЖЕЊЕРИНГ" доо Бања Лука, на основу 
понуде број: 116-05/17 од 22.05.2017. године, 

за понуђену цијену од 1.882,50 КМ са ПДВ-

ом. 
 

Члан 2. 

Приједлог уговора о набавци доставиће 
се на потпис изабраном понуђачу "ИБИС - 

ИНЖЕЊЕРИНГ" доо Бања Лука. 

 

Члан 3. 
За извршење ове одлуке задужује се и 

овлашћује Одјељење 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: 02-022-7/17 од 09.02.2017. 

године. 

Јавна набавка је спроведена путем 

директног споразума. 

Процијењена вриједност јавне набавке без 

ПДВ-а је 1.800,00 КМ. 
Писмени захтјев за достављање понуде упућен 

је фирми "ИБИС - ИНЖЕЊЕРИНГ" доо 

Бања Лука. 

За отварање понуда је задужен Службеник за 

јавне набавке у сарадњи са службеницима из 

Одјељења за општу управу, просторно 

уређење и стамбено-комуналне. 

 
Службеник за јавну набавку је 

доставио дана 25.05.2017. године  записник о 

оцјени понуда и Препоруку о избору 

најповољнијег понуђача број: 06/3-404-13/17 
од 25.05.2017. године, у поступку јавне 

набавке Израда иновираног пројекта 

детаљних хидрогеолошких истраживања за 

потребе санације и каптирања изворишта 

Бјелована у општини 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 "ИБИС - 

ИНЖЕЊЕРИНГ" доо 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 
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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: 02-022-59/17                 НАЧЕЛНИК 

Датум: 25.05.2017.г               Симо Стакић 
                                                   мр.ек. с.р. 

 

 
 

 

 

119. 
 

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

члана 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), 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, у 

поступку јавне набавке радова: Постављање 

уличне расвјете у МЗ Кладуша, 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-
14/17 од 24.05.2017. године и Уговор за јавну 

набавку Постављање уличне расвјете у МЗ 

Кладуша, додјељује се "Драник" доо, 

Пелагићево, понуда број: 6/17, од 22.05.2017. 

године, за понуђену цијену од  5.751,11 КМ, 

без ПДВ-а, као најбоље оцијењеном понуђачу. 

 

Члан 2. 

Приједлог уговора о набавци доставиће 

се на потпис изабраном понуђачу "Драник" 

доо, Пелагићево. 

 

Члан 3. 
За извршење ове одлуке задужује се и 

овлашћује Одјељењe 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: 02-022-56/17 од 19.05.2017. 

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 фирми "Драник" доо, Пелагићево. 

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 
24.05.2017. године записник о оцјени понуда и 

Препоруку о избору најповољнијег 

понуђача број: 06/3-404-14/17 од 24.05.2017. 

године, у поступку јавне набавке Постављање 

уличне расвјете у МЗ Кладуша. 

 

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

набавку благовремено и правилно извршио 
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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 "Драник" доо, 

Пелагићево 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: 02-022-61/17                 НАЧЕЛНИК 
Датум: 29.05.2017.г               Симо Стакић 

                                                   мр.ек. с.р. 

 

120. 

 
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 радова  

на санацији ударних рупа на подручју 

општине Пелагићево 

 

 

Члан 1. 

 

           Одобрава се покретање поступка јавне 
набавке радова – Санација ударних рупа на 

подручју општине Пелагићево. 

Процијењена вриједност јавне набавке 
(без ПДВ-а) износи 5.000,00 КМ (словима: 

петхиљада КМ). 

За спровођење јавне набавке 

обезбијеђена су средства из 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: 12. 

 

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. 
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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 Планом набавки за 2017. годину, 

под бројем 12, 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: 02-022-62/17                 НАЧЕЛНИК 

Датум: 30.05.2017.г               Симо Стакић 

                                                   мр.ек. с.р. 
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САДРЖАЈ: 

 
103. Правилник о платама и другим накнадамазапослених у општинској управи 

Пелагићево 

 

1. 

104. Појединачни колективни уговор за запослене у општинској управи 
Пелагићево   

 

4. 

105. Одлука о распоређивању и кориштењу средстава буџетске резерве 
 

12. 

106. Одлука о покретању поступка набавке радова на набавци и постављању 

саобраћајне сигнализације на путном правцу Пелагићево Центар - Ћендићи 

 

12. 

107. Измјена пална јавних набавки Општине Пелагићево за 2017.г. 

 

13. 

108. Одлука о избору најповољнијег понуђача 
 

14. 

109. Измјена пална јавних набавки Општине Пелагићево за 2017.г. 

 

17. 

110. Одлука о покретању поступка набавке радова на санцији привременог 
прелаза преко ријеке Бријежнице 

 

17. 

111. Одлука о покретању набавке  

 
18. 

112. Одлука о избору најповољнијег понуђача  

 

19. 

113. Рјешење о именовању комсије за провођење Јавног конкурса за попуну  

упражњених радних мјеста 
 

21. 

114. Рјешење о именовању организационог одбора Илинданских 

свечаности 2017.године 
 

22. 

115. Одлука о избору најповољнијег понуђача 

 

22. 

116. Одлука о избору најповољнијег понуђача  
 

24. 

117. Одлука о покретању поступка набавке радова кошења банкина на локалној 

путној мрежи  

 

25. 

118. Одлука о избору најповољнијег понуђача  

 
26. 

119. Одлука о избору најповољнијег понуђаћа  

 

28. 

120. Одлука  о покретању поступка набавке радова на санацији ударних рупа на 
подручју општине Пелагићево 

 

29. 
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