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390. 

 

ИЗМЈЕНА И ДОПУНА  

ПЛАНА ЈАВНИХ НАБАВКИ 

ОПШТИНЕ ПЕЛАГИЋЕВО ЗА 2018. 

ГОДИНУ 

 
- р/б – 37 

- предмет набавке – санација банкина 

на подручју Општине Пелагићево  
- врста набавке – радови  

- шифра ЈРЈН - 45233142-6 

- организациона јединица – општа 
управа  

- економски код – 412500 

- процијењена вриједност (без ПДВ-

а) у КМ – 6.000,00  
- врста поступка – директни споразум  

- оквирни датум покретања поступка 

– 20.04.2018.г. 
- оквирни датум закључења уговора – 

10.05.2018.г. 

- извор финансирања - буџет  

 
 

- р/б – 38 

 

 
 

 

 
 

 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 

 
 

 

 
 

 

 

 
 

 

 
- предмет набавке – Израда и 

санација пропуста на путевима на 

подручју општине Пелагићево 
- врста набавке – радови  

- шифра ЈРЈН - 45233142-6 

- организациона јединица – општа 

управа  
- економски код – 412500 

- процијењена вриједност (без ПДВ-

а) у КМ – 6.000,00  

- врста поступка – директни споразум  
- оквирни датум покретања поступка 

– 10.05.2018.г. 

- оквирни датум закључења уговора – 
01.06.2018.г. 

- извор финансирања - буџет  

 
 

- р/б – 39 

- предмет набавке - Набавка 

пластичних контејнера и канти за 
отпад 

- врста набавке – роба 

- шифра ЈРЈН –44613800-8 
- организациона јединица – општа 

управа  

ОПШТИНА ПЕЛАГИЋЕВО 

СЛУЖБЕНИ ГЛАСНИК 

 

 

 

 

 

"Службени гласник Општине 

Пелагићево" 
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Година VIII 
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Пелагићево 
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Пелагићево 

 

излази по потреби 

 

главни и одговорни 
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- економски код – 511300 

- процијењена вриједност (без ПДВ-
а) у КМ – 19.000,00  

- врста поступка – конкурентски 

поступак 
- оквирни датум покретања поступка 

– 10.05.2018.г. 

- оквирни датум закључења уговора – 

10.06.2018.г. 
- извор финансирања - Фонд за 

екологију РС и Буџет 

 
 

Број: 02-022-54/18               НАЧЕЛНИК  

Дана, 18.04.2018.г.       Општине Пелагићево  
          Симо Стакић 

                                                мр.ек. с.р. 

 

 
 

 

391. 

 

ИЗМЈЕНА И ДОПУНА 

ПЛАНА ЈАВНИХ НАБАВКИ 

ОПШТИНЕ ПЕЛАГИЋЕВО ЗА 2018. 

ГОДИНУ 

 

 
- р/б – 40 

- предмет набавке – Реконструкција 

дијела пута Пелагићево -
Трамошница у насељу Чардак 

- врста набавке – радови  

- шифра ЈРЈН –45233120-6 

- организациона јединица – општа 
управа  

- економски код – 511200 

- процијењена вриједност (без ПДВ-
а) у КМ – 30.000,00  

- врста поступка – конкурентски 

поступак  
- оквирни датум покретања поступка 

– 10.05.2018.г. 

- оквирни датум закључења уговора – 

10.06.2018.г. 
- извор финансирања - Мин. за 

људска права и избјеглице БиХ и 

Буџет 
 

 

- р/б – 41 

- предмет набавке – Реконструкција 

нисконапонске мреже у насељу 

Козићи у Горњој Трамошници 

- врста набавке – радови  

- шифра ЈРЈН - 45231400-9 
- организациона јединица – општа 

управа  

- економски код – 511297 
- процијењена вриједност (без ПДВ-

а) у КМ – 19.000,00  

- врста поступка – конкурентски 

поступак  
- оквирни датум покретања поступка 

– 10.05.2018.г. 

- оквирни датум закључења уговора – 
10.06.2018.г. 

- извор финансирања - Мин. за 

људска права и избјеглице БиХ и 
Буџет 

 

 

Број: 02-022-60/18               НАЧЕЛНИК  
Дана, 24.04.2018.г.       Општине Пелагићево  

          Симо Стакић 

                                                мр.ек. с.р. 
 

 

 

 
392. 

 

ИЗМЈЕНА И ДОПУНА  

ПЛАНА ЈАВНИХ НАБАВКИ 

ОПШТИНЕ ПЕЛАГИЋЕВО ЗА 2018. 

ГОДИНУ 

 

 

- р/б – 42 

- предмет набавке – Рушење 
девастираног објекта дома културе у 

МЗ Блажевац 

- врста набавке – радови  
- шифра ЈРЈН –45233120-6 

- организациона јединица – општа 

управа  
- економски код –412500 

- процијењена вриједност (без ПДВ-

а) у КМ – 3.000,00  

- врста поступка – директни споразум 
- оквирни датум покретања поступка 

– 25.05.2018.г. 

- оквирни датум закључења уговора – 
10.06.2018.г. 

- извор финансирања - Буџет 

 

 
- р/б – 43 
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- предмет набавке – Уређење трга и 

реконструкција старе школе у 
центру Пелагићева 

- врста набавке – радови  

- шифра ЈРЈН –45200000-9 

- организациона јединица – општа 

управа  

- економски код –511200 
- процијењена вриједност (без ПДВ-

а) у КМ – 350.000,00  

- врста поступка – отворени поступак 

- оквирни датум покретања поступка 
– 25.05.2018.г. 

- оквирни датум закључења уговора – 

25.07.2018.г. 
- извор финансирања – влада 

Републике Српбије Буџет 

 
 

Број: 02-022-73/18               НАЧЕЛНИК  

Дана, 16.05.2018.г.       Општине Пелагићево  

          Симо Стакић 
                                                мр.ек. с.р. 

 

 
 

 

393. 

 
ИЗМЈЕНА И ДОПУНА  

ПЛАНА ЈАВНИХ НАБАВКИ 

ОПШТИНЕ ПЕЛАГИЋЕВО ЗА 2018. 

ГОДИНУ 

 

 
- р/б – 44 

- предмет набавке – Реконструкција 

пута за пословну зону у 

Поребрицама 
- врста набавке – радови  

- шифра ЈРЈН –45233120-6 

- организациона јединица – општа 
управа  

- економски код –511200 

- процијењена вриједност (без ПДВ-
а) у КМ – 170.000,00  

- врста поступка – отворени поступак 

- оквирни датум покретања поступка 

– 20.06.2018.г. 
- оквирни датум закључења уговора – 

20.08..2018.г. 

- извор финансирања – Влада РС и 
Буџет 

 

 

- р/б – 45 

- предмет набавке – Набавка аудио и 
визуелне опреме за салу у дому 

културе у Пелагићеву 

- врста набавке – радови  
- шифра ЈРЈН – 32322000-6 

- организациона јединица – општа 

управа  

- економски код –511200 
- процијењена вриједност (без ПДВ-

а) у КМ – 20.000,00  

- врста поступка – конкурентски 
поступак 

- оквирни датум покретања поступка 

– 20.06.2018.г. 
- оквирни датум закључења уговора – 

20.07..2018.г. 

- извор финансирања – Влада РС и 

Буџет 
 

 

- р/б – 46 
- предмет набавке – Ангажовање 

надзорног органа за праћење радова 

на реконструкцији пута у 

насељеном мјесту Орлово Поље 
- врста набавке –услуга  

- шифра ЈРЈН –71247000-1 

- организациона јединица – општа 
управа  

- економски код –511200 

- процијењена вриједност (без ПДВ-
а) у КМ – 2.000,00  

- врста поступка – директни споразум 

- оквирни датум покретања поступка 

– 20.06.2018.г. 
- оквирни датум закључења уговора – 

05.07..2018.г. 

- извор финансирања – Буџет 
 

 

- р/б – 47 

- предмет набавке – Повезивање 

матичних уреда у Пелагићеву и 

Доњој Трамошници 
- врста набавке –услуга  

- шифра ЈРЈН –72222300-0 

- организациона јединица – општа 
управа  

- економски код –511200 

- процијењена вриједност (без ПДВ-

а) у КМ – 3.000,00  
- врста поступка – директни споразум 

- оквирни датум покретања поступка 

– 20.06.2018.г. 
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- оквирни датум закључења уговора – 

05.07..2018.г. 
- извор финансирања – Буџет 

 

 
- р/б – 48 

- предмет набавке – Ангажовање 

надзорног органа за праћење радова 
на реконструкцији дијела пута 

Пелагићево -Трамошница у насељу 

Чардак 
- врста набавке –услуга  

- шифра ЈРЈН –71247000-1 

- организациона јединица – општа 

управа  
- економски код –511200 

- процијењена вриједност (без ПДВ-

а) у КМ – 1.500,00  
- врста поступка – директни споразум 

- оквирни датум покретања поступка 

– 20.06.2018.г. 
- оквирни датум закључења уговора – 

10.07..2018.г. 

- извор финансирања – Буџет 

 
 

- р/б – 49 

- предмет набавке – Ангажовање 

надзорног органа за праћење радова 

на реконструкцији пута за пословну 

зону у Поребрицама 
- врста набавке –услуга  

- шифра ЈРЈН - 71247000-1 

- организациона јединица – општа 
управа  

- економски код –511200 

- процијењена вриједност (без ПДВ-

а) у КМ – 6.000,00  
- врста поступка – директни споразум 

- оквирни датум покретања поступка 

– 20.06.2018.г. 
- оквирни датум закључења уговора – 

10.07..2018.г. 

- извор финансирања – Буџет 
 

 

- р/б – 50 

- предмет набавке – Израда 

елабората експропријације за 

пословну зону у Поребрицама 
- врста набавке –услуга  

- шифра ЈРЈН - 71250000-5 

- организациона јединица – општа 

управа  
- економски код –511200 

- процијењена вриједност (без ПДВ-

а) у КМ – 6.000,00  
- врста поступка – директни споразум 

- оквирни датум покретања поступка 

– 20.06.2018.г. 
- оквирни датум закључења уговора – 

10.07..2018.г. 

- извор финансирања – Буџет 

 
 

- р/б – 51 

- предмет набавке – Израда пројекта 

детаљних хидрогеолошких 

подземних питких вода на локацији 

индустријске зоне у Пелагићеву 
- врста набавке –услуга  

- шифра ЈРЈН - 71351900-2 

- организациона јединица – општа 
управа  

- економски код –511200 

- процијењена вриједност (без ПДВ-
а) у КМ – 6.000,00  

- врста поступка – директни споразум 

- оквирни датум покретања поступка 

– 20.06.2018.г. 
- оквирни датум закључења уговора – 

10.07..2018.г. 

- извор финансирања – Буџет 
 

 

- р/б – 52 

- предмет набавке – Санација 

депоније  у насељеном мјесту 

Пелагићево – I фаза 
- врста набавке –радови  

- шифра ЈРЈН –45222110-3 

- организациона јединица – општа 

управа  
- економски код –511200 

- процијењена вриједност (без ПДВ-

а) у КМ – 70.000,00  
- врста поступка – конкуренстски 

поступак  

- оквирни датум покретања поступка 
– 15.07.2018.г. 

- оквирни датум закључења уговора – 

15.08.2018.г. 

- извор финансирања – влада РС и 
Буџет 

 

 
- р/б – 53 

- предмет набавке – Санација старог 

пута у насељеном мјесту Орлово 
Поље 
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- врста набавке –радови  

- шифра ЈРЈН –45233142-6 
- организациона јединица – општа 

управа  

- економски код –511200 
- процијењена вриједност (без ПДВ-

а) у КМ – 6.000,00  

- врста поступка –директни споразум 

- оквирни датум покретања поступка 
– 05.07.2018.г. 

- оквирни датум закључења уговора – 

20.07.2018.г. 
- извор финансирања –Буџет 

 

 
- р/б – 54 

- предмет набавке – Maшинско 

скидање траве и ниског растиња у 
мјесним заједницама Горња и Доња 

Трамошница 

- врста набавке –радови  
- шифра ЈРЈН –77211300-5 

- организациона јединица – општа 

управа  

- економски код –511200 
- процијењена вриједност (без ПДВ-

а) у КМ – 6.000,00  

- врста поступка –директни споразум 
-  оквирни датум покретања поступка 

– 05.07.2018.г. 

- оквирни датум закључења уговора – 

20.07.2018.г. 
- извор финансирања – Буџет 

 

 
- р/б – 55 

- предмет набавке – Копање канала 

поред путева на подручју општине 
Пелагићево 

- врста набавке –радови  

- шифра ЈРЈН –45233142-6 
- организациона јединица – општа 

управа  

- економски код –511200 
- процијењена вриједност (без ПДВ-

а) у КМ – 6.000,00  

- врста поступка –директни споразум 

-  оквирни датум покретања поступка 
– 05.07.2018.г. 

- оквирни датум закључења уговора – 

20.07.2018.г. 
- извор финансирања – Буџет 

 

 

 

- р/б – 56 

- предмет набавке – Хидрогеолошка 

истраживања на локацији 

индустријске зоне у Поребрицама 

- врста набавке –радови  
- шифра ЈРЈН –45255500-4 

- организациона јединица – општа 

управа  
- економски код –511200 

- процијењена вриједност (без ПДВ-

а) у КМ – 177.250,00  
- врста поступка –директни споразум 

-  оквирни датум покретања поступка 

– 10.08.2018.г. 

- оквирни датум закључења уговора – 
10.10.2018.г. 

- извор финансирања –Влада РС и 

Буџет 
 

 

- р/б – 57 

- предмет набавке – Санација пута 

Пејићи – Латерални канал 

- врста набавке –радови  
- шифра ЈРЈН - 45233142-6 

- организациона јединица – општа 

управа  
- економски код –511200 

- процијењена вриједност (без ПДВ-

а) у КМ – 6.000,00  

- врста поступка –директни споразум 
-  оквирни датум покретања поступка 

– 01.09.2018.г. 

- оквирни датум закључења уговора – 
15.09..2018.г. 

- извор финансирања -  Буџет 

 

 
Број: 02-022-89/18               НАЧЕЛНИК  

Дана, 12.06.2018.г.       Општине Пелагићево  

          Симо Стакић 
                                                мр.ек. с.р. 

 

 
 

 

394. 

 
ИЗМЈЕНА И ДОПУНА  

ПЛАНА ЈАВНИХ НАБАВКИ 

ОПШТИНЕ ПЕЛАГИЋЕВО ЗА 2018. 

ГОДИНУ 
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- р/б – 58 

- предмет набавке – Ангажовање 

надзорног органа за праћење 

грађевинско-занатских  радова на 

изградњи дома културе у МЗ 
Ћендићи – завршна фаза 

- врста набавке – услуге  

- шифра ЈРЈН –71247000-1 

- организациона јединица – општа 
управа  

- економски код –511200 

- процијењена вриједност (без ПДВ-
а) у КМ – 2.000,00  

- врста поступка –директни споразум 

-  оквирни датум покретања поступка 

– 15.09.2018.г. 
- оквирни датум закључења уговора – 

01.10.2018.г. 

- извор финансирања – Буџет 
 

 

- р/б – 59 

- предмет набавке – Ангажовање 

надзорног органа за праћење 

електро  радова на изградњи дома 
културе у МЗ Ћендићи – завршна 

фаза 

- врста набавке – услуге   

- шифра ЈРЈН - 71315210-4 

- организациона јединица – општа 

управа  

- економски код –511200 

- процијењена вриједност (без ПДВ-
а) у КМ – 2.000,00  

- врста поступка –директни споразум 

-  оквирни датум покретања поступка 
– 15.09.2018.г. 

- оквирни датум закључења уговора – 

01.10.2018.г. 
- извор финансирања – Буџет 

 

 

- р/б – 60 

- предмет набавке – Ангажовање 

надзорног органа за праћење 
грађевинских радова на 

реконструкцији са доградњом и 

надоградњом дома културе у 

Пелагићеву – вањско уређење 
- врста набавке – услуге   

- шифра ЈРЈН – 71247000-1 

- организациона јединица – општа 
управа  

- економски код –511200 

- процијењена вриједност (без ПДВ-

а) у КМ – 3.000,00  
- врста поступка –директни споразум 

-  оквирни датум покретања поступка 

– 15.09.2018.г. 
- оквирни датум закључења уговора – 

01.10.2018.г. 

- извор финансирања – Буџет 

 
 

- р/б – 61 

- предмет набавке – Ангажовање 

надзорног органа за праћење 

завршних електро радова на 

реконструкцији дома културе у 
Пелагићеву 

- врста набавке – услуге   

- шифра ЈРЈН –71315210-4 
- организациона јединица – општа 

управа  

- економски код –511200 
- процијењена вриједност (без ПДВ-

а) у КМ – 3.000,00  

- врста поступка –директни споразум 

-  оквирни датум покретања поступка 
– 15.09.2018.г. 

- оквирни датум закључења уговора – 

01.10.2018.г. 
- извор финансирања – Буџет 

 

 

- р/б – 62 

- предмет набавке – Ангажовање 

надзорног органа за праћење 
грађевинских радова на санацији 

депоније  у насељеном мјесту 

Пелагићево – I фаза 

- врста набавке – услуге   
- шифра ЈРЈН – 71247000-1 

- организациона јединица – општа 

управа  
- економски код –511200 

- процијењена вриједност (без ПДВ-

а) у КМ – 4.000,00  
- врста поступка –директни споразум 

-  оквирни датум покретања поступка 

– 15.09.2018.г. 

- оквирни датум закључења уговора – 
01.10.2018.г. 

- извор финансирања – Буџет 

 
 

- р/б – 63 

- предмет набавке – Ангажовање 

надзорног органа за хидрогеолошка 
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истраживања на локацији 

индустријске зоне у Поребрицама 
- врста набавке – услуге   

- шифра ЈРЈН –76431500-8 

- организациона јединица – општа 
управа  

- економски код –511200 

- процијењена вриједност (без ПДВ-

а) у КМ – 6.000,00  
- врста поступка –директни споразум 

-  оквирни датум покретања поступка 

– 15.09.2018.г. 
- оквирни датум закључења уговора – 

01.10.2018.г. 

- извор финансирања – Буџет 
 

 

- р/б – 64 

- предмет набавке – Накнадни 

радови на изградњи мостана ријеци 

Бријежници на путном правцу 
Пелагићево Центар - Ћендићи 

- врста набавке – радови   

- шифра ЈРЈН –45221111-3 

- организациона јединица – општа 
управа  

- економски код –412500 

- процијењена вриједност (без ПДВ-
а) у КМ – 5.000,00  

- врста поступка –директни споразум 

-  оквирни датум покретања поступка 

– 15.09.2018.г. 
- оквирни датум закључења уговора – 

01.10.2018.г. 

- извор финансирања – Буџет 
 

 

- р/б – 65 

- предмет набавке – Изградња 

спомен чесме и платоа око бунара у 

насељу Шаркани 
- врста набавке – радови   

- шифра ЈРЈН – 45112700-2 

- организациона јединица – општа 
управа  

- економски код –412500 

- процијењена вриједност (без ПДВ-

а) у КМ – 6.000,00  
- врста поступка –директни споразум 

-  оквирни датум покретања поступка 

– 15.09.2018.г. 
- оквирни датум закључења уговора – 

01.10.2018.г. 

- извор финансирања – Буџет 

 

Број: 02-022-145/18               НАЧЕЛНИК  

Дана, 11.09.2018.г.       Општине Пелагићево  
          Симо Стакић 

                                                мр.ек. с.р. 

 
 

 

 

395. 

 

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 2018. годину, број: 02-022-
54/18 од 18.04.2018. године, начелник 

општине Пелагићево је донио  

 
О Д Л У К У 

о покретању поступка набавке радова  

на санацији банкина на подручју 

општине Пелагићево 

 

Члан 1. 

Одобрава се покретање поступка јавне 
набавке радова – Санација банкина на 

подручју општине Пелагићево.Процијењена 

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

КМ). 

За спровођење јавне набавке 
обезбијеђена сусредстваиз буџета општине 

Пелагићево, економски код 412500. 

Јавна набавка ће се спровести путем 

директног споразума. 
Поступак јавне набавке спровешће 

се у складу са Законом о јавним набавкама, 

подзаконским и интерним актима. 
Евиденциони број јавне набавке: 37. 

 

Члан 2. 

 

Потребну документацију за 

провођење поступка директног споразума 
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сачиниће уговорни орган, односно 

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

просторно уређење и стамбено – комуналне 

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

 

Члан 3. 

 

Критеријум за додјелу уговора је 

најнижа цијена. 

 

Члан 4. 

 

Отварање и оцјену понуда 
спровешће службеник за јавне набавке у 

сарадњи са службеницима Одјељења за 

општу управу, просторно уређење и 

стамбено – комуналне послове. 
 

Члан 5. 

 

Саставни дио ове одлуке је процјена 

вриједности са предмјером радова. 

 

Члан 6. 

 

Ова одлука ступа на снагу даном 

доношења и биће објављења у Службеног 
гласнику Општине Пелагићево. 

 

ОБРАЗЛОЖЕЊЕ 

 

На основу расположивих чињеница, 

утврђено је да је предложени поступак 

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

складу са чланом 4. Правилника о поступку 

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

При доношењу Одлуке, начелник 

Општине Пелагићево се посебно руководио 
чињеницом да је предложена набавка 

планирана Измјеном плана набавки за 2018. 

годину, под бројем 37, да је реално 

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

да је предложена одговарајућа врста 

поступка. 
На основу утврђеног чињеничног 

стања, одлучено је као у члану 1. ове 

одлуке. 

 
Број: 02-022-57/18               НАЧЕЛНИК  

Дана, 23.04.2018.г.       Општине Пелагићево  

          Симо Стакић 

                                                мр.ек. с.р. 
 

 

 
 

396. 

 

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 2018. годину, број: 02-022-

54/18 од 18.04.2018. године, начелник 

општине Пелагићево је донио  
 

О Д Л У К У 

о покретању поступка набавке радова  

на санацији банкина на подручју 

општине Пелагићево 

-поновљени поступак- 

 

Члан 1. 

 

Одобрава се покретање поновљеног 
поступка јавне набавке радова – Санација 

банкина на подручју општине Пелагићево. 

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: 37. 

 

Члан 2. 

 

Потребну документацију за 

провођење поступка директног споразума 
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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 поновљени 

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 2018. 

годину, под бројем 37, да је реално 
процијењена њена вриједност на тржишту, 

да су обезбијеђена средства за исплату, те 

да је предложена одговарајућа врста 
поступка. 

На основу утврђеног чињеничног 

стања, одлучено је као у члану 1. ове 

одлуке. 
 

 

Број: 02-022-127/18               НАЧЕЛНИК  

Дана, 24.07.2018.г.       Општине Пелагићево  
          Симо Стакић 

                                                мр.ек. с.р. 

 
 

 

 

397. 

 

На основу члана 14. став 1, члана 18. 

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

број 39/14), 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), 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 2018. 

годину, број: 02-022-21/18 од 14.02.2018. 

године, начелник општине Пелагићево је 

донио 
 

О Д Л У К У 

о покретању поступка набавке  

Изградња дома културе у МЗ Ћендићи – 

завршнафаза 

 

Члан 1. 

 

Одобрава се покретање поступка 

јавне набаве радова – Изградња дома 
културе у МЗ Ћендићи – завршнафаза.  

Процијењена вриједност јавне 

набавке (без ПДВ-а) износи 70.000,00 КМ 
(словима: седамдесетхиљада КМ). 

За проведбу јавне набавке осигурана 

су средства из Владе Републике Српске и 
буџета општине Пелагићево, економски код 

511200. 

Јавна набавка ће се провести путем 

отвореног поступка. 
Поступак јавне набавке провешће се 

у складу са Законом о јавним набавкама, 

подзаконским и интерним актима. 
Евиденциони број јавне набавке: 21. 

 

Члан 2. 

 
Тендерску документацију сачиниће 

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

општу управу, просторно урећење и 
стамбено – комуналне послове, у року од 10 

дана, рачунајући од доношења ове одлуке. 

 
Члан 3. 

 

Критеријум за додјелу уговора је 

најнижа цијена. 
 

Члан 4. 

 

Отварање и оцјену понуда провешће 

комисија за јавне набавке, у саставу од 3 

члана, сљедеће квалификационе структуре: 
 

-  дипломирани економиста; 

-  дипломирани правник; 

-  грађевински техничар; 
 

Састав и дјелокруг рада комисије из 

претходног става утврдиће се посебном 
одлуком или рјешењем. 

 

Члан 5. 

 
Саставни дио ове одлуке је процјена 

вриједности са предмјером радова. 

 
Члан 6. 

 

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

гласнику Општине Пелагићево. 

 

ОБРАЗЛОЖЕЊЕ 

 

На основу расположивих чињеница, 

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

потребне елементе за одлучивање, у складу 

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

 

При доношењу Одлуке, начелник 

Општине Пелагићево се посебно руководио 
чињеницом да је предложена набавка 

планирана Планом набавки за 2018. годину 

– под ставком21, да је реално процијењена 
њена вриједност на тржишту, да су 

осигурана средства за исплату, предложена 

одговарајућа врста поступка, те да 

предложени састав комисије по стручности 
одговара предмету јавне набавке. 

На темељу утврђеног чињеничног стања, 

одлучено је као у члану 1. ове одлуке. 

 
 

Број: 02-022-/18               НАЧЕЛНИК  

Дана, 04.07.2018.г.       Општине Пелагићево  
          Симо Стакић 

                                                мр.ек. с.р. 

 

 
 

 

398. 

 
 

На основу члана 14. став 1, члана 18. 

став 1. и члана 25. Закона о јавним 

набавкама ("Сл. гласник БиХ", број 39/14), 

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

и чланова 61. и 100. Статута општине 

Пелагићево ("Службени гласник општине 
Пелагићево" број: 10/14), 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 2018. годину, број: 02-022-

21/18 од 14.02.2018. године, начелник 
општине Пелагићево је донио 

 

О Д Л У К У 

о покретању поступка набавке  

Реконструкција са доградњом и 

надоградњом дома културе у Пелагићеву 

– вањско уређење 

 

Члан 1. 

 

Одобрава се покретање поступка 

јавне набаве радова – Реконструкција са 

доградњом и надоградњом дома културе у 
Пелагићеву – вањско уређење .  

Процијењена вриједност јавне 

набавке (без ПДВ-а) износи 85.000,00 КМ 

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

су средства из Владе Републике Српске и 

буџета општине Пелагићево, економски код 
511200. 

Јавна набавка ће се провести путем 

отвореног поступка. 
Поступак јавне набавке провешће се 

у складу са Законом о јавним набавкама, 

подзаконским и интерним актима. 

Евиденциони број јавне набавке: 17. 
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Члан 2. 

 
Тендерску документацију сачиниће 

уговорни орган, односно службеник за 

јавне набавке у сарадњи са Одјељењем за 
општу управу, просторно урећење и 

стамбено – комуналне послове, у року од 10 

дана, рачунајући од доношења ове одлуке. 

 
Члан 3. 

 

Критеријум за додјелу уговора је 
најнижа цијена. 

 

Члан 4. 

 

Отварање и оцјену понуда провешће 

комисија за јавне набавке, у саставу од 3 

члана, сљедеће квалификационе структуре: 
 

-  дипломирани економиста; 

-  дипломирани правник; 
-  грађевински техничар; 

 

Састав и дјелокруг рада комисије из 

претходног става утврдиће се посебном 
одлуком или рјешењем. 

 

Члан 5. 

 

Саставни дио ове одлуке је процјена 

вриједности са предмјером радова. 
 

Члан 6. 

 

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

гласнику Општине Пелагићево. 

 
ОБРАЗЛОЖЕЊЕ 

 

На основу расположивих чињеница, 
утврђено је да је предложени поступак 

јавне набавке основан и да садржи све 

потребне елементе за одлучивање, у складу 

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

 

При доношењу Одлуке, начелник 
Општине Пелагићево се посебно руководио 

чињеницом да је предложена набавка 

планирана Планом набавки за 2018. годину 

– под ставком17, да је реално процијењена 
њена вриједност на тржишту, да су 

осигурана средства за исплату, предложена 

одговарајућа врста поступка, те да 

предложени састав комисије по стручности 
одговара предмету јавне набавке. 

На темељу утврђеног чињеничног стања, 

одлучено је као у члану 1. ове одлуке. 
 

 

Број: 02-022-41 /18               НАЧЕЛНИК  

Дана, 13.03.2018.г.       Општине Пелагићево  
          Симо Стакић 

                                                мр.ек. с.р. 

 
 

 

 
399. 

 

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 2018. годину, број: 02-022-

49/18 од 02.04.2018. године, начелник 

општине Пелагићево је донио  

 
О Д Л У К У 

о покретању поступка набавке радова  

на реконструкцији дијела пута Блажевац 

- Дубраве 

 

Члан 1. 

 

Одобрава се покретање поступка јавне 

набавке радова – Реконструкција дијела 

пута Блажевац - Дубраве. 
Процијењена вриједност јавне 

набавке (без ПДВ-а) износи 3.500,00 КМ 

(словима: трихиљадепетстотина КМ). 
За спровођење јавне набавке 

обезбијеђена су средства из буџета општине 

Пелагићево, економски код 511200. 

Јавна набавка ће се спровести путем 
директног споразума. 



 

12 
 

Поступак јавне набавке спровешће 

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

Евиденциони број јавне набавке: 36. 

 

Члан 2. 

 

Потребну документацију за 

провођење поступка директног споразума 
сачиниће уговорни орган, односно 

службеник за јавне набавке у сарадњи са 

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

послове, у року од 5 дана, рачунајући од 

доношења ове одлуке. 
 

Члан 3. 

 

Критеријум за додјелу уговора је 
најнижа цијена. 

 

Члан 4. 

 

Отварање и оцјену понуда 

спровешће службеник за јавне набавке у 

сарадњи са службеницима Одјељења за 
општу управу, просторно уређење и 

стамбено – комуналне послове. 

 
Члан 5. 

 

Саставни дио ове одлуке је процјена 
вриједности са предмјером радова. 

 

Члан 6. 

 

Ова одлука ступа на снагу даном 

доношења и биће објављења у Службеног 

гласнику Општине Пелагићево. 
 

ОБРАЗЛОЖЕЊЕ 

 

На основу расположивих чињеница, 

утврђено је да је предложени поступак 

директног споразума основан и да садржи 

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

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

17.02.2015. године. 
При доношењу Одлуке, начелник 

Општине Пелагићево се посебно руководио 

чињеницом да је предложена набавка 

планирана Измјеном плана набавки за 2018. 
годину, под бројем 36, 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 /18               НАЧЕЛНИК  
Дана, 27.04.2018.г.       Општине Пелагићево  

          Симо Стакић 

                                                мр.ек. с.р. 
 

 

 
 

400. 

 

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 2018. годину, број: 02-022-

89/18 од 15.06.2018. године, начелник 

општине Пелагићево је донио  
 

О Д Л У К У 

о покретању поступка набавке  

Израда елабората експропријације  

за пословну зону у Поребрицама. 

 

Члан 1. 

 

Одобрава се покретање поступка јавне 

набавке услуга– Израда елабората 
експропријације за пословну зону у 

Поребрицама. 

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 511200. 
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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: 50. 

 

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 2018. 

годину, под бројем 50, 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: 02-022-93 /18               НАЧЕЛНИК  

Дана, 25.06.2018.г.       Општине Пелагићево  

          Симо Стакић 
                                                мр.ек. с.р. 

 

 
 

 

401. 

 

На основу члана 18. став 1. и члана 

88. Закона о јавним набавкама Босне и 

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

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

чланова 61. и 100. Статута општине 

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

приједлогу Одјељења за општу управу, 

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

Измјеном плана јавних набавки општине 

Пелагићево за 2018. годину, број: 02-022-
69/18 од 24.04.2018. године, начелник 

општине Пелагићево је донио 

 

О Д Л У К У 

о покретању поступка набавке  

Електрификација насеља Козићи у 

Горњој Трамошници 

 

Члан 1. 

 

Одобрава се покретање поступка 

јавне набаве роба – Електрификација 

насеља Козићи у Горњој Трамошници.  

Процијењена вриједност јавне 
набавке (без ПДВ-а) износи 19.000,00 КМ 

(словима: деветнаестхиљада КМ). 

За проведбу јавне набавке осигурана 
су средства из буџета општине Пелагићево, 

економски код 511297. 

Јавна набавка ће се провести путем 

конкурентског захтјева за доставу понуда. 
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Поступак јавне набавке провешће се 

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

Евиденциони број јавне набавке: 41. 

 

Члан 2. 

 

Тендерску документацију сачиниће 

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

општу управу, просторно урећење и 

стамбено – комуналне послове, у року од 7 
дана, рачунајући од доношења ове одлуке. 

 

Члан 3. 
 

Критеријум за додјелу уговора је 

најнижа цијена. 

 
Члан 4. 

 

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

члана, сљедеће квалификационе структуре: 

 

-  дипломирани економиста; 
-  дипломирани правник; 

-  грађевински техничар; 

 
Састав и дјелокруг рада комисије из 

претходног става утврдиће се посебном 

одлуком или рјешењем. 
Члан 5. 

 

Саставни дио ове одлуке је процјена 

вриједности са спецификацијом. 
 

Члан 6. 

 
Ова одлука ступа на снагу даном 

доношења и биће објављења у Службеног 

гласнику Општине Пелагићево. 
 

ОБРАЗЛОЖЕЊЕ 

 

На основу расположивих чињеница, 
утврђено је да је предложени поступак 

јавне набавке основан и да садржи све 

потребне елементе за одлучивање, у складу 
сачланом 18.Закона о јавним набавкама 

("Сл. гласник БиХ", број 39/14). 

При доношењу Одлуке, начелник 

Општине Пелагићево се посебно руководио 
чињеницом да је предложена набавка 

планирана Измјеном плана набавки за 2018. 

годину – под ставком 41, да је реално 

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

предложена одговарајућа врста поступка, те 

да предложени састав комисије по 
стручности одговара предмету јавне 

набавке. 

На темељу утврђеног чињеничног стања, 

одлучено је као у члану 1. ове одлуке. 
 

Број: 02-022-85 /18               НАЧЕЛНИК  

Дана,13.06.2018.г.       Општине Пелагићево  
          Симо Стакић 

                                                мр.ек. с.р. 

 
 

 

 

402. 

 
 

На основу члана 14. став 1, члана 18. 

став 1. и члана 25. Закона о јавним 

набавкама ("Сл. гласник БиХ", број 39/14), 

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

и чланова 61. и 100. Статута општине 

Пелагићево ("Службени гласник општине 
Пелагићево" број: 10/14), 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 2018. годину, број: 02-022-

89/18 од 15.06.2018. године, начелник 
општине Пелагићево је донио 

 

О Д Л У К У 

о покретању поступка набавке -  

Хидрогеолошка истраживања  

на локацији индустријске зоне у 

Поребрицама 

 

 

Члан 1. 

 

Одобрава се покретање поступка 

јавне набаве радова – Хидрогеолошка 
истраживања на локацији индустријске зоне 

у Поребрицама.  

Процијењена вриједност јавне 

набавке (без ПДВ-а) износи 177.250,00 КМ 
(словима: 
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стотинуседамдесетседамхиљададвијестотин

епедесет КМ). 
За проведбу јавне набавке осигурана 

су средства из Владе Републике Српске и 

буџета општине Пелагићево, економски код 
511200. 

Јавна набавка ће се провести путем 

отвореног поступка. 

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

подзаконским и интерним актима. 

Евиденциони број јавне набавке: 56. 
 

Члан 2. 

 
Тендерску документацију сачиниће 

уговорни орган, односно службеник за 

јавне набавке у сарадњи са Одјељењем за 

општу управу, просторно урећење и 
стамбено – комуналне послове, у року од 10 

дана, рачунајући од доношења ове одлуке. 

 
Члан 3. 

 

Критеријум за додјелу уговора је 

најнижа цијена. 
 

 

Члан 4. 

 

Отварање и оцјену понуда провешће 

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

 

-  дипломирани економиста; 

-  дипломирани правник; 
-  грађевински техничар; 

 

Састав и дјелокруг рада комисије из 
претходног става утврдиће се посебном 

одлуком или рјешењем. 

 
Члан 5. 

 

Саставни дио ове одлуке је процјена 

вриједности са предмјером радова. 
 

Члан 6. 

 
Ова одлука ступа на снагу даном 

доношења и биће објављења у Службеног 

гласнику Општине Пелагићево. 

 
ОБРАЗЛОЖЕЊЕ 

 

На основу расположивих чињеница, 

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

потребне елементе за одлучивање, у складу 

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

 

При доношењу Одлуке, начелник 

Општине Пелагићево се посебно руководио 
чињеницом да је предложена набавка 

планирана Измјеном плана набавки за 2018. 

годину – под ставком 56, да је реално 
процијењена њена вриједност на тржишту, 

да су осигурана средства за исплату, 

предложена одговарајућа врста поступка, те 
да предложени састав комисије по 

стручности одговара предмету јавне 

набавке. 

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

 

Број: 02-022-134/18               НАЧЕЛНИК  
Дана,08.08.2018.г.       Општине Пелагићево  

   Симо Стакић 

мр.ек. с.р. 

 
 

 

 
403. 

 

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 

 

 
О Д Л У К У 

o измјенама и допунама плана  

јавних набавки 

Oпштине Пелагићево за 2018. годину 

 

Члан 1. 

 

Мијења се План јавних набавки 

општине Пелагићево за 2018.годину од 

14.02.2018. године, као у табели која се 

налази у прилогу и чини саставни дио ове 
Одлуке. 
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Члан 2. 

 

С обзиром да су настале нове 

потребе општине Пелагићево, а које нису 

могле бити предвиђене у вријеме доношења 
Плана набавки, утврђене су измјене и 

допуне Плана набавки општине Пелагићево 

за 2018. годину. 

 

Члан 3. 

 

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

гласнику Општине Пелагићево". 

 
Број: 02-022-54/18               НАЧЕЛНИК  

Дана,18.04.2018.г.       Општине Пелагићево  

   Симо Стакић 

мр.ек. с.р. 
 

 

 
 

404. 
 

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 

 
 

О Д Л У К У 

o измјенама и допунама плана  

јавних набавки 

Oпштине Пелагићево за 2018. годину 

 

Члан 1. 

 

Мијења се План јавних 

набавкиOпштине Пелагићево за 
2018.годину од 14.02.2018. године, као у 

табели која се налази у прилогу и чини 

саставни дио ове Одлуке. 
 

Члан 2. 

 

С обзиром да су настале нове 
потребе општине Пелагићево, а које нису 

могле бити предвиђене у вријеме доношења 

Плана набавки, утврђене су измјене и 

допуне Плана набавки општине Пелагићево 
за 2018. годину. 

 

Члан 3. 
 

Ова одлука ступа на снагу даном 

доношења и биће објављења у "Службеног 

гласнику Општине Пелагићево". 
 

Број: 02-022-73/18               НАЧЕЛНИК  

Дана,16.05.2018.г.       Општине Пелагићево  
   Симо Стакић 

мр.ек. с.р. 

 
 

 

 

405. 
 

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 

 

 
О Д Л У К У 

o измјенама и допунама плана  

јавних набавки 

Oпштине Пелагићево за 2018. годину 

 

Члан 1. 

 

Мијења сеПлан јавних 

набавкиOпштине Пелагићевоза 2018.годину 

од 14.02.2018. године, као у табели која се 
налази у прилогу и чини саставни дио ове 

Одлуке. 

 

Члан 2. 

 

С обзиром да су настале нове 

потребе општине Пелагићево, а које нису 
могле бити предвиђене у вријеме доношења 

Плана набавки, утврђене су измјене и 

допуне Плана набавки општине Пелагићево 
за 2018. годину. 

 

Члан 3. 
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Ова одлука ступа на снагу даном 

доношења и биће објављења у "Службеног 
гласнику Општине Пелагићево". 

 

Број: 02-022-89/18               НАЧЕЛНИК  
Дана,15.06.2018.г.       Општине Пелагићево  

   Симо Стакић 

мр.ек. с.р. 
 

 

 
406. 

 

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 

 

О Д Л У К У 

o измјенама и допунама плана  

јавних набавки 

Oпштине Пелагићево за 2018. годину 
 

Члан 1. 

 

Мијења сеПлан јавних набавки 

општине Пелагићевоза 2018.годину од 

14.02.2018. године, као у табели која се 

налази у прилогу и чини саставни дио ове 
Одлуке. 

 

Члан 2. 

 

С обзиром да су настале нове 

потребе општине Пелагићево, а које нису 
могле бити предвиђене у вријеме доношења 

Плана набавки, утврђене су измјене и 

допуне Плана набавки општине Пелагићево 

за 2018. годину. 
 

Члан 3. 

 
Ова одлука ступа на снагу даном 

доношења и биће објављења у "Службеног 

гласнику Општине Пелагићево". 
 

Број: 02-022-145/18           НАЧЕЛНИК  

Дана,11.09.2018.г.       Општине Пелагићево  
   Симо Стакић 

мр.ек. с.р. 

407. 
 

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 

2018. годину, број: 02-022-21/18 од 
14.02.2018. 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 

 

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: двијехиљаде 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: 11. 

 

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. 
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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 2018. годину, 

под бројем 11, 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: 02-022-64/18           НАЧЕЛНИК  
Дана,27.04.2018.г.       Општине Пелагићево  

   Симо Стакић 

мр.ек. с.р. 
 

 

 

 

408. 
 

На основу члана 18. став 1. и члана 

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

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

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

Пелагићево ("Службени гласник општине 

Пелагићево" број: 10/14), а поступајући по 

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

послове општине Пелагићево и у складу са 

Измјеном плана јавних набавки општине 
Пелагићево за 2018. годину, број: 02-022-

89/18 од 15.06.2018. године, начелник 

општине Пелагићево је донио 

 
О Д Л У К У 

о покретању поступка набавке  

аудио и визуелне опреме за салу  

у дому културе у Пелагићеву 

 

Члан 1. 

 

Одобрава се покретање поступка 

јавне набаве роба – Набавка аудио и 

визуелне опреме за салу у дому културе у 
Пелагићеву. 

Процијењена вриједност јавне 

набавке (без ПДВ-а) износи 20.000,00 КМ 
(словима: двадесетхиљада КМ). 

За проведбу јавне набавке осигурана 

су средства из буџета општине Пелагићево, 
економски код 511200. 

Јавна набавка ће се провести путем 

конкурентског захтјева за доставу понуда. 

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

подзаконским и интерним актима. 

Евиденциони број јавне набавке: 45. 
 

Члан 2. 

 

Тендерску документацију сачиниће 
уговорни орган, односно службеник за 

јавне набавке у сарадњи са Одјељењем за 

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

дана, рачунајући од доношења ове одлуке. 

 
Члан 3. 

 

Критеријум за додјелу уговора је 

најнижа цијена. 
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Члан 4. 

 
Отварање и оцјену понуда провешће 

комисија за јавне набавке, у саставу од 3 

члана, сљедеће квалификационе структуре: 
 

-  дипломирани економиста; 

-  дипломирани правник; 

-  грађевински техничар; 
 

Састав и дјелокруг рада комисије из 

претходног става утврдиће се посебном 
одлуком или рјешењем. 

 

Члан 5. 

 

Саставни дио ове одлуке је процјена 

вриједности са предмјером радова. 

 
Члан 6. 

 

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

гласнику Општине Пелагићево. 

 

ОБРАЗЛОЖЕЊЕ 

 

На основу расположивих чињеница, 
утврђено је да је предложени поступак 

јавне набавке основан и да садржи све 

потребне елементе за одлучивање, у складу 
сачланом 18.Закона о јавним набавкама 

("Сл. гласник БиХ", број 39/14). 

 

При доношењу Одлуке, начелник 
Општине Пелагићево се посебно руководио 

чињеницом да је предложена набавка 

планирана Измјеном плана набавки за 2018. 
годину – под ставком 45, да је реално 

процијењена њена вриједност на тржишту, 

да су осигурана средства за исплату, 
предложена одговарајућа врста поступка, те 

да предложени састав комисије по 

стручности одговара предмету јавне 

набавке. 
На темељу утврђеног чињеничног стања, 

одлучено је као у члану 1. ове одлуке. 

 
Број: 02-022-__/18           НАЧЕЛНИК  

Дана,25.06.2018.г.       Општине Пелагићево  

   Симо Стакић 

мр.ек. с.р. 
 

409. 

 

На основу члана 18. став 1. и члана 

88. Закона о јавним набавкама Босне и 

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

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

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

Пелагићево" број: 10/14), а поступајући по 

приједлогу Одјељења за општу управу, 

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

Измјеном плана јавних набавки општине 

Пелагићево за 2018. годину, број: 02-022-
54/18 од 18.04.2018. године, начелник 

општине Пелагићево је донио 

 

О Д Л У К У 

о покретању поступка набавке  

пластичних контејнера и канти за отпад 

 

Члан 1. 

Одобрава се покретање поступка 

јавне набаве роба – Набавка пластичних 
контејнера и канти за отпад.  

Процијењена вриједност јавне 

набавке (без ПДВ-а) износи 19.000,00 КМ 

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

су средства из буџета општине Пелагићево, 

економски код 511300. 
Јавна набавка ће се провести путем 

конкурентског захтјева за доставу понуда. 

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

подзаконским и интерним актима. 

Евиденциони број јавне набавке: 39. 

 

Члан 2. 

 

Тендерску документацију сачиниће 
уговорни орган, односно службеник за 

јавне набавке у сарадњи са Одјељењем за 

општу управу, просторно урећење и 

стамбено – комуналне послове, у року од 7 
дана, рачунајући од доношења ове одлуке. 

 

Члан 3. 
 

Критеријум за додјелу уговора је 

најнижа цијена. 
 

 

 

Члан 4. 
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Отварање и оцјену понуда провешће 
комисија за јавне набавке, у саставу од 3 

члана, сљедеће квалификационе структуре: 

 
-  дипломирани економиста; 

-  дипломирани правник; 

-  грађевински техничар; 

 
Састав и дјелокруг рада комисије из 

претходног става утврдиће се посебном 

одлуком или рјешењем. 
 

Члан 5. 

 
Саставни дио ове одлуке је процјена 

вриједности са предмјером радова. 

 

Члан 6. 
 

Ова одлука ступа на снагу даном 

доношења и биће објављења у Службеног 
гласнику Општине Пелагићево. 

 

ОБРАЗЛОЖЕЊЕ 

 

На основу расположивих чињеница, 

утврђено је да је предложени поступак 

јавне набавке основан и да садржи све 
потребне елементе за одлучивање, у складу 

сачланом 18.Закона о јавним набавкама 

("Сл. гласник БиХ", број 39/14). 
 

При доношењу Одлуке, начелник 

Општине Пелагићево се посебно руководио 

чињеницом да је предложена набавка 
планирана Планом набавки за I квартал 

2016. годину – под ставком 39, да је реално 

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

предложена одговарајућа врста поступка, те 

да предложени састав комисије по 
стручности одговара предмету јавне 

набавке. 

На темељу утврђеног чињеничног стања, 

одлучено је као у члану 1. ове одлуке. 
 

Број: 02-022-62/18           НАЧЕЛНИК  

Дана,25.04.2018.г.       Општине Пелагићево  
   Симо Стакић 

мр.ек. с.р. 

 

 
410. 

 

 

На основу члана 14. став 1, члана 18. 

став 1. и члана 25. Закона о јавним 

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

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

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

Пелагићево" број: 10/14), 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 2018. годину, број: 02-022-
21/18 од 14.02.2018. године, начелник 

општине Пелагићево је донио  

 

О Д Л У К У 

о покретању поступка набавке -  

реконструкција са доградњом и 

надоградњом дома културе у Пелагићеву 

– набавка опреме 

 

Члан 1. 

 

Одобрава се покретање поступка 

јавне набаве радова – Реконструкција са 

доградњом и надоградњом дома културе у 
Пелагићеву – набавка опреме.   

Процијењена вриједност јавне 

набавке (без ПДВ-а) износи 70.000,00 КМ 
(словима: седамдесетхиљада КМ). 

За проведбу јавне набавке осигурана 

су средства из Владе Републике Српске и 
буџета општине Пелагићево, економски код 

511200. 

Јавна набавка ће се провести путем 

отвореног поступка. 
Поступак јавне набавке провешће се 

у складу са Законом о јавним набавкама, 

подзаконским и интерним актима. 
Евиденциони број јавне набавке: 18. 

 

Члан 2. 

 

 Начин плаћања биће регулисан 

Уговором о извођењу радова. 

 

Члан 3. 

 

Тендерску документацију сачиниће 
уговорни орган, односно службеник за 

јавне набавке у сарадњи са Одјељењем за 

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

дана, рачунајући од доношења ове одлуке. 
 

Члан 4. 

 
Критеријум за додјелу уговора је 

најнижа цијена. 

 

Члан 5. 

 

Отварање и оцјену понуда провешће 

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

 

-  дипломирани економиста; 
-  дипломирани правник; 

-  грађевински техничар; 

 

Састав и дјелокруг рада комисије из 
претходног става утврдиће се посебном 

одлуком или рјешењем. 

 
Члан 6. 

 

Саставни дио ове одлуке је процјена 

вриједности са предмјером радова. 
 

Члан 7. 

 
Ова одлука ступа на снагу даном 

доношења и биће објављења у Службеног 

гласнику Општине Пелагићево. 
 

ОБРАЗЛОЖЕЊЕ 

 

На основу расположивих чињеница, 
утврђено је да је предложени поступак 

јавне набавке основан и да садржи све 

потребне елементе за одлучивање, у складу 
сачланом 18.Закона о јавним набавкама 

("Сл. гласник БиХ", број 39/14). 

 
При доношењу Одлуке, начелник 

Општине Пелагићево се посебно руководио 

чињеницом да је предложена набавка 

планирана Планом набавки за 2018. годину 

– под ставком 18, да је реално процијењена 

њена вриједност на тржишту, да су 

осигурана средства за исплату, предложена 
одговарајућа врста поступка, те да 

предложени састав комисије по стручности 

одговара предмету јавне набавке. 

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

 

Број: 02-022-95/18           НАЧЕЛНИК  

Дана,25.06.2018.г.       Општине Пелагићево  
   Симо Стакић 

мр.ек. с.р. 

 
 

 

 

411. 

 
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 2018. годину, број: 02-022-

145/18 од 11.09.2018. године, начелник 

општине Пелагићево је донио  
 

О Д Л У К У 

о покретању поступка набавке  

ангажовања надзорног органа за 

праћење електро радова на изградњи 

дома културе у МЗ Ћендићи – завршна 

фаза 

 

Члан 1. 

 

Одобрава се покретање поступка јавне 

набавке услуга – Ангажовање надзорног 

органа за праћење електро радова на 

изградњи дома културе у МЗ Ћендићи – 
завршна фаза. 

Процијењена вриједност јавне 

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

За спровођење јавне набавке 

обезбијеђена су средства из буџета општине 
Пелагићево, економски код 511200. 

Јавна набавка ће се спровести путем 

директног споразума. 

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

подзаконским и интерним актима. 

Евиденциони број јавне набавке: 59. 
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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 2018. 
годину, под бројем 59, 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: 02-022-151/18           НАЧЕЛНИК  

Дана,12.09.2018.г.       Општине Пелагићево  
   Симо Стакић 

мр.ек. с.р. 

 

 
 

 

412. 

 

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 2018. годину, број: 02-022-
145/18 од 11.09.2018. године, начелник 

општине Пелагићево је донио  

 
О Д Л У К У 

о покретању поступка набавке  

ангажовања надзорног органа за 

праћење завршних електро радова на 

реконструкцији дома културе у 

Пелагићеву  

 

Члан 1. 

 

Одобрава се покретање поступка јавне 

набавке услуга – Ангажовање надзорног 
органа за праћење завршних електро радова 

на реконструкцији дома културе у 

Пелагићеву. 
Процијењена вриједност јавне 

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

(словима: трихиљаде КМ). 
За спровођење јавне набавке 

обезбијеђена сусредстваиз буџета општине 

Пелагићево, економски код 511200. 
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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: 61. 

 

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 2018. 

годину, под бројем 61, 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: 02-022-150/18           НАЧЕЛНИК  

Дана,12.09.2018.г.       Општине Пелагићево  
   Симо Стакић 

мр.ек. с.р. 

 
 

 

 

413. 

 
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 2018. годину, број: 02-022-

145/18 од 11.09.2018. године, начелник 

општине Пелагићево је донио  
 

О Д Л У К У 

о покретању поступка набавке  

ангажовања надзорног органа за 

праћење грађевинских радова  

на санацији депоније у насељеном мјесту 

Пелагићево – I фаза 

 

Члан 1. 

 

Одобрава се покретање поступка јавне 

набавке услуга – Ангажовање надзорног 

органа за праћење грађевинских радова на 

санацијидепоније у насељеном мјесту 
Пелагићево – I фаза. 

Процијењена вриједност јавне 

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

обезбијеђена су средства из буџета општине 
Пелагићево, економски код 511200. 

Јавна набавка ће се спровести путем 

директног споразума. 
Поступак јавне набавке спровешће 

се у складу са Законом о јавним набавкама, 

подзаконским и интерним актима. 

Евиденциони број јавне набавке: 62. 
 

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 2018. 

годину, под бројем 62, 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: 02-022-149/18           НАЧЕЛНИК  

Дана,12.09.2018.г.       Општине Пелагићево  
   Симо Стакић 

мр.ек. с.р. 

 

 
 

 

414. 

 
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 2018. годину, број: 02-022-

145/18 од 11.09.2018. године, начелник 

општине Пелагићево је донио  

 
О Д Л У К У 

о покретању поступка набавке  

ангажовања надзорног органа за 

праћење грађевинско-занатских  

радова на изградњи дома културе у МЗ 

Ћендићи – завршна фаза 

 

Члан 1. 

 

Одобрава се покретање поступка јавне 
набавке услуга – Ангажовање надзорног 

органа за праћење грађевинско-занатских  
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радова на изградњи дома културе у МЗ 

Ћендићи – завршна фаза. 
Процијењена вриједност јавне 

набавке (без ПДВ-а) износи 2.000,00 КМ 

(словима: двијехиљаде КМ). 
За спровођење јавне набавке 

обезбијеђена су средства из буџета општине 

Пелагићево, економски код 511200. 

Јавна набавка ће се спровести путем 
директног споразума. 

Поступак јавне набавке спровешће 

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

Евиденциони број јавне набавке: 58. 

 

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 2018. 

годину, под бројем 58, да је реално 

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

да је предложена одговарајућа врста 

поступка. 
На основу утврђеног чињеничног 

стања, одлучено је као у члану 1. ове 

одлуке. 
 

Број: 02-022-148/18           НАЧЕЛНИК  

Дана,12.09.2018.г.       Општине Пелагићево  

   Симо Стакић 
мр.ек. с.р. 

 

 
 

 

415. 

 
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 2018. годину, број: 02-022-
145/18 од 11.09.2018. године, начелник 

општине Пелагићево је донио  

 

О Д Л У К У 

о покретању поступка набавке  

ангажовања надзорног органа за 

праћење грађевинских радова на 

реконструкцији са доградњом и 

надоградњом дома културе у 

 Пелагићеву – вањско уређење 

 

Члан 1. 
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Одобрава се покретање поступка јавне 

набавке услуга – Ангажовање надзорног 
органа за праћење грађевинских радова на 

реконструкцији са доградњом и 

надоградњом дома културе у Пелагићеву – 
вањско уређење. 

Процијењена вриједност јавне 

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

(словима: трихиљаде КМ). 
За спровођење јавне набавке 

обезбијеђена су средства из буџета општине 

Пелагићево, економски код 511200. 
Јавна набавка ће се спровести путем 

директног споразума. 

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

подзаконским и интерним актима. 

Евиденциони број јавне набавке: 60. 

 

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 2018. 

годину, под бројем 60, 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: 02-022-147/18           НАЧЕЛНИК  

Дана,12.09.2018.г.       Општине Пелагићево  
   Симо Стакић 

мр.ек. с.р. 

 

 
 

 

416. 

 
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 2018. годину, број: 02-022-

89/18 од 15.06.2018. године, начелник 

општине Пелагићево је донио  
 

О Д Л У К У 

о покретању поступка набавке  

ангажовања надзорног органа за 

праћење радована реконструкцији дијела 

пута Пелагићево –Трамошница 

 у насељу Чардак 
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Члан 1. 

 

Одобрава се покретање поступка јавне 
набавке услуга – Ангажовање надзорног 

органа за праћење радова на 

реконструкцији дијела пута Пелагићево -

Трамошница у насељу Чардак. 
Процијењена вриједност јавне 

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

(словима: једнухиљадупетстотина КМ). 
За спровођење јавне набавке 

обезбијеђена су средства из буџета општине 

Пелагићево, економски код 511200. 
Јавна набавка ће се спровести путем 

директног споразума. 

Поступак јавне набавке спровешће 

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

Евиденциони број јавне набавке: 48. 

 

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 2018. 

годину, под бројем 48, 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: 02-022-97/18           НАЧЕЛНИК  
Дана,25.06.2018.г.       Општине Пелагићево  

   Симо Стакић 

мр.ек. с.р. 
 

 

 
 

417. 

 

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 2018. годину, број: 02-022-

89/18 од 15.06.2018. године, начелник 

општине Пелагићево је донио  
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О Д Л У К У 

о покретању поступка набавке  

ангажовања надзорног органа за 

праћење радована реконструкцији пута у 

насељеном мјесту Орлово Поље 

 

 

Члан 1. 

 

Одобрава се покретање поступка јавне 

набавке услуга – Ангажовање надзорног 
органа за праћење радова на 

реконструкцији пута у насељеном мјесту 

Орлово Поље. 
Процијењена вриједност јавне 

набавке (без ПДВ-а) износи 2.000,00 КМ 

(словима: двијехиљаде КМ). 

За спровођење јавне набавке 
обезбијеђена су средства из буџета општине 

Пелагићево, економски код 511200. 

Јавна набавка ће се спровести путем 
директног споразума. 

Поступак јавне набавке спровешће 

се у складу са Законом о јавним набавкама, 

подзаконским и интерним актима. 
Евиденциони број јавне набавке: 46. 

 

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 46, 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: 02-022-90/18           НАЧЕЛНИК  

Дана,18.06.2018.г.       Општине Пелагићево  
   Симо Стакић 

мр.ек. с.р. 

 

 

 

418. 

 
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 
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општине Пелагићево и у складу са 

Измјеном плана јавних набавки општине 
Пелагићево за 2018. годину, број: 02-022-

89/18 од 15.06.2018. године, начелник 

општине Пелагићево је донио  
 

 

О Д Л У К У 

о покретању поступка набавке  

ангажовања надзорног органа за 

праћење радована реконструкцији пута 

за пословну зону у Поребрицама 

 

Члан 1. 

 

Одобрава се покретање поступка јавне 

набавке услуга – Ангажовање надзорног 

органа за праћење радова на 

реконструкцији пута за пословну зону у 
Поребрицама. 

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 511200. 
Јавна набавка ће се спровести путем 

директног споразума. 

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

подзаконским и интерним актима. 

Евиденциони број јавне набавке: 49. 
 

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 2018. 

годину, под бројем 49, 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: 02-022-94/18           НАЧЕЛНИК  

Дана,25.06.2018.г.       Општине Пелагићево  

   Симо Стакић 
мр.ек. с.р. 

 

 
 

 

419. 

 
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. 
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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 
2018. годину, број: 02-022-21/18 од 

14.02.2018. године, начелник општине 

Пелагићево је донио  

 
О Д Л У К У 

о покретању поступка набавке  

ангажовања надзорног органа за 

праћење радована реконструкцији 

путевана подручју Општине Пелагићево 

 

 

Члан 1. 

 

Одобрава се покретање поступка јавне 
набавке услуга – Ангажовање надзорног 

органа за праћење радова на 

реконструкцији путевана подручју 
Општине Пелагићево. 

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 511200. 
Јавна набавка ће се спровести путем 

директног споразума. 

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

подзаконским и интерним актима. 

Евиденциони број јавне набавке: 16. 

 

Члан 2. 

 

Потребну документацију за 
провођење поступка директног споразума 

сачиниће уговорни орган, односно 

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

просторно уређење и стамбено-комуналне 

послове, у року од 5 дана, рачунајући од 

доношења ове одлуке. 
 

 

Члан 3. 

 

Критеријум за додјелу уговора је 

најнижа цијена. 

 

Члан 4. 

 

Отварање и оцјену понуда 

спровешће службеник за јавне набавке у 
сарадњи са службеницима Одјељења за 

општу управу, просторно уређење и 

стамбено-комуналне послове. 
 

Члан 5. 

 

Саставни дио ове одлуке је процјена 
вриједности. 

 

Члан 6. 

 

Ова одлука ступа на снагу даном 

доношења и биће објављења у Службеног 
гласнику Општине Пелагићево. 

 

ОБРАЗЛОЖЕЊЕ 

На основу расположивих чињеница, 

утврђено је да је предложени поступак 

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

складу са чланом 4. Правилника о поступку 

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

17.02.2015. године. 
При доношењу Одлуке, начелник 

Општине Пелагићево се посебно руководио 

чињеницом да је предложена набавка 
планирана Планом набавки за 2018. годину, 

под бројем 16, 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: 02-022-98/18           НАЧЕЛНИК  

Дана,25.06.2018.г.       Општине Пелагићево  
   Симо Стакић 

мр.ек. с.р. 

 

 
 

420. 

 
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 
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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 2018. годину, број: 02-022-
89/18 од 15.06.2018. године, начелник 

општине Пелагићево је донио  

 
О Д Л У К У 

о покретању поступка набавке  

Повезивање матичних уреда у 

Пелагићеву и Доњој Трамошници 

 

Члан 1. 

 

Одобрава се покретање поступка јавне 

набавке услуга – Повезивање матичних 

уреда у Пелагићеву и Доњој Трамошници. 
Процијењена вриједност јавне 

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

(словима: трихиљаде КМ). 

За спровођење јавне набавке 
обезбијеђена су средства из буџета општине 

Пелагићево, економски код 511200. 

Јавна набавка ће се спровести путем 
директног споразума. 

Поступак јавне набавке спровешће 

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

Евиденциони број јавне набавке: 47. 

 

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 47, 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: 02-022-92/18           НАЧЕЛНИК  

Дана,25.06.2018.г.       Општине Пелагићево  

   Симо Стакић 
мр.ек. с.р. 

 

 

 
421. 

 

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 
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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 2018. годину, број: 02-022-
89/18 од 15.06.2018. године, начелник 

општине Пелагићево је донио  

 
О Д Л У К У 

о покретању поступка набавке  

Израда пројекта детаљних 

хидрогеолошких подземних  

питких вода на локацији  

индустријске зоне у Пелагићеву 

 

Члан 1. 

 

Одобрава се покретање поступка јавне 
набавке услуга – Израда пројекта детаљних 

хидрогеолошких подземних питких вода на 

локацији индустријске зоне у Пелагићеву. 

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 511200. 

Јавна набавка ће се спровести путем 
директног споразума. 

Поступак јавне набавке спровешће 

се у складу са Законом о јавним набавкама, 

подзаконским и интерним актима. 
Евиденциони број јавне набавке: 51. 

 

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 2018. 

годину, под бројем 51, 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: 02-022-91/18           НАЧЕЛНИК  

Дана,18.06.2018.г.       Општине Пелагићево  
   Симо Стакић 

мр.ек. с.р. 

 

 
 

 

422. 

На основу члана 18. став 1. и члана 

88. 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), 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 2018. годину, број: 02-022-

69/18 од 24.04.2018. године, начелник 

општине Пелагићево је донио 
 

О Д Л У К У 

о покретању поступка набавке  

Реконструкција дијела пута  

Пелагићево -Трамошница у насељу 

Чардак 

 

Члан 1. 

 

Одобрава се покретање поступка 
јавне набаве радова – Реконструкција 

дијела пута Пелагићево -Трамошница у 

насељу Чардак.  
Процијењена вриједност јавне 

набавке (без ПДВ-а) износи 30.000,00 КМ 

(словима: тридесетхиљада КМ). 

За проведбу јавне набавке осигурана 
су средства из буџета општине Пелагићево, 

економски код 511200. 

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

Поступак јавне набавке провешће се 

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

Евиденциони број јавне набавке: 40. 

 

Члан 2. 

 

Тендерску документацију сачиниће 

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

општу управу, просторно урећење и 

стамбено – комуналне послове, у року од 7 
дана, рачунајући од доношења ове одлуке. 

 

Члан 3. 

 
Критеријум за додјелу уговора је 

најнижа цијена. 

 
Члан 4. 

 

Отварање и оцјену понуда провешће 

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

 

-  дипломирани економиста; 
-  дипломирани правник; 

-  грађевински техничар; 

 
Састав и дјелокруг рада комисије из 

претходног става утврдиће се посебном 

одлуком или рјешењем. 

 
Члан 5. 

 

Саставни дио ове одлуке је процјена 
вриједности са предмјером радова. 

 

Члан 6. 
 

Ова одлука ступа на снагу даном 

доношења и биће објављења у Службеног 

гласнику Општине Пелагићево. 

 

ОБРАЗЛОЖЕЊЕ 

 

На основу расположивих чињеница, 

утврђено је да је предложени поступак 

јавне набавке основан и да садржи све 
потребне елементе за одлучивање, у складу 

сачланом 18.Закона о јавним набавкама 

("Сл. гласник БиХ", број 39/14). 
При доношењу Одлуке, начелник 

Општине Пелагићево се посебно руководио 

чињеницом да је предложена набавка 
планирана Измјеном плана набавки за 2018. 

годину – под ставком 40, да је реално 

процијењена њена вриједност на тржишту, 

да су осигурана средства за исплату, 
предложена одговарајућа врста поступка, те 

да предложени састав комисије по 

стручности одговара предмету јавне 
набавке. 

На темељу утврђеног чињеничног стања, 

одлучено је као у члану 1. ове одлуке. 
 

Број: 02-022-86/18           НАЧЕЛНИК  

Дана,13.06.2018.г.       Општине Пелагићево  

   Симо Стакић 
мр.ек. с.р. 

 

 
423. 
 

На основу члана 14. став 1, члана 18. 

став 1. и члана 25. Закона о јавним 

набавкама ("Сл. гласник БиХ", број 39/14), 

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

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

Пелагићево" број: 10/14), а поступајући по 

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

послове општине Пелагићево и у складу са 

Планом јавних набавки општине 

Пелагићево за 2018. годину, број: 02-022-
89/18 од 15.06.2018. године, начелник 

општине Пелагићево је донио  

 
 

О Д Л У К У 

о покретању поступка набавке  

Реконструкција пута за пословну  

зону у Поребрицама 

 

Члан 1. 

 

Одобрава се покретање поступка 

јавне набаве радова – Реконструкција пута 
за пословну зону у Поребрицама.   

Процијењена вриједност јавне 

набавке (без ПДВ-а) износи 170.000,00 КМ 

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

су средства из Владе Републике Српске и 

буџета општине Пелагићево, економски код 
511200. 

Јавна набавка ће се провести путем 

отвореног поступка. 
Поступак јавне набавке провешће се 

у складу са Законом о јавним набавкама, 

подзаконским и интерним актима. 

Евиденциони број јавне набавке: 44. 
 

Члан 2. 

 

 Начин плаћања биће регулисан 

Уговором о извођењу радова. 

 

Члан 3. 

 

Тендерску документацију сачиниће 

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

општу управу, просторно урећење и 

стамбено – комуналне послове, у року од 7 
дана, рачунајући од доношења ове одлуке. 

 

Члан 4. 

 

Критеријум за додјелу уговора је 

најнижа цијена. 
 

Члан 5. 

 
Отварање и оцјену понуда провешће 

комисија за јавне набавке, у саставу од 3 

члана, сљедеће квалификационе структуре: 

 
-  дипломирани економиста; 

-  дипломирани правник; 

-  грађевински техничар; 
 

Састав и дјелокруг рада комисије из 

претходног става утврдиће се посебном 
одлуком или рјешењем. 

 

Члан 6. 

 
Саставни дио ове одлуке је процјена 

вриједности са предмјером радова. 

 
Члан 7. 

 

Ова одлука ступа на снагу даном 

доношења и биће објављења у Службеног 
гласнику Општине Пелагићево. 

 

ОБРАЗЛОЖЕЊЕ 

На основу расположивих чињеница, 

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

потребне елементе за одлучивање, у складу 

сачланом 18.Закона о јавним набавкама 

("Сл. гласник БиХ", број 39/14). 
При доношењу Одлуке, начелник 

Општине Пелагићево се посебно руководио 

чињеницом да је предложена набавка 
планирана Измјеном плана набавки за 2018. 

годину – под ставком 44, да је реално 

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

предложена одговарајућа врста поступка, те 

да предложени састав комисије по 

стручности одговара предмету јавне 
набавке. 

На темељу утврђеног чињеничног стања, 

одлучено је као у члану 1. ове одлуке. 
 

Број: 02-022-113/18          НАЧЕЛНИК  

Даna, 04.07.2018.г.    Општине Пелагићево  

   Симо Стакић 
мр.ек. с.р. 
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424. 

 
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 2018. годину, број: 02-022-

73/18 од 16.05.2018. године, начелник 
општине Пелагићево је донио  

 

 

О Д Л У К У 

о покретању поступка набавке радова  

на рушењу девастираног објекта дома 

културе у МЗ Блажевац 

 

Члан 1. 

 

Одобрава се покретање поступка јавне 

набавке радова – Рушење девастираног 

објекта дома културе у МЗ Блажевац. 

Процијењена вриједност јавне 
набавке (без ПДВ-а) износи 3.000,00 КМ 

(словима: трихиљаде 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: 42. 

Члан 2. 

 

Потребну документацију за 

провођење поступка директног споразума 

сачиниће уговорни орган, односно 

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

просторно уређење и стамбено – комуналне 

послове, у року од 5 дана, рачунајући од 

доношења ове одлуке. 
 

Члан 3. 

 

Критеријум за додјелу уговора је 

најнижа цијена. 

 

Члан 4. 

 

Отварање и оцјену понуда 

спровешће службеник за јавне набавке у 
сарадњи са службеницима Одјељења за 

општу управу, просторно уређење и 

стамбено – комуналне послове. 
 

Члан 5. 

 

Саставни дио ове одлуке је процјена 
вриједности са предмјером радова. 

 

Члан 6. 

 

Ова одлука ступа на снагу даном 

доношења и биће објављења у Службеног 

гласнику Општине Пелагићево. 
 

ОБРАЗЛОЖЕЊЕ 

 

На основу расположивих чињеница, 

утврђено је да је предложени поступак 

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

складу са чланом 4. Правилника о поступку 

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

17.02.2015. године. 
При доношењу Одлуке, начелник 

Општине Пелагићево се посебно руководио 

чињеницом да је предложена набавка 
планирана Измјеном плана набавки за 2018. 

годину, под бројем 42, да је реално 

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

да је предложена одговарајућа врста 

поступка. 

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

одлуке. 

 
Број: 02-022-76/18          НАЧЕЛНИК  

Даna, 28.05.2018.г.    Општине Пелагићево  

   Симо Стакић 

мр.ек. с.р. 
 

 



 

36 
 

 

 
425. 

 

На основу члана 14. став 1, члана 18. 
став 1. и члана 25. Закона о јавним 

набавкама ("Сл. гласник БиХ", број 39/14), 

чланова 59. и 82. Закона о локалној 

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

Пелагићево ("Службени гласник општине 

Пелагићево" број: 10/14), 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 2018. годину, број: 02-022-

89/18 од 15.06.2018. године, начелник 

општине Пелагићево је донио 
 

 

О Д Л У К У 

о покретању поступка набавке  

Санација депоније у насељеном  

мјесту Пелагићево – I фаза  

 

Члан 1. 

 

Одобрава се покретање поступка 
јавне набаве радова – Санација депоније  у 

насељеном мјесту Пелагићево – I фаза.  

Процијењена вриједност јавне 
набавке (без ПДВ-а) износи 70.000,00 КМ 

(словима: седамдесетхиљада КМ). 

За проведбу јавне набавке осигурана 

су средства из Владе Републике Српске и 
буџета општине Пелагићево, економски код 

511200. 

Јавна набавка ће се провести путем 
отвореног поступка. 

Поступак јавне набавке провешће се 

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

Евиденциони број јавне набавке: 52. 

 

Члан 2. 

 

Тендерску документацију сачиниће 

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

општу управу, просторно урећење и 

стамбено – комуналне послове, у року од 10 

дана, рачунајући од доношења ове одлуке. 
 

Члан 3. 

 

Критеријум за додјелу уговора је 
најнижа цијена. 

 

Члан 4. 

 

Отварање и оцјену понуда провешће 

комисија за јавне набавке, у саставу од 3 

члана, сљедеће квалификационе структуре: 
 

-  дипломирани економиста; 

-  дипломирани правник; 
-  грађевински техничар; 

 

Састав и дјелокруг рада комисије из 
претходног става утврдиће се посебном 

одлуком или рјешењем. 

 

Члан 5. 

 

Саставни дио ове одлуке је процјена 

вриједности са предмјером радова. 
 

Члан 6. 

 

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

гласнику Општине Пелагићево. 

 
ОБРАЗЛОЖЕЊЕ 

 

На основу расположивих чињеница, 
утврђено је да је предложени поступак 

јавне набавке основан и да садржи све 

потребне елементе за одлучивање, у складу 

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

При доношењу Одлуке, начелник 

Општине Пелагићево се посебно руководио 
чињеницом да је предложена набавка 

планирана Измјеном плана набавки за 2018. 

годину – под ставком52, да је реално 
процијењена њена вриједност на тржишту, 

да су осигурана средства за исплату, 

предложена одговарајућа врста поступка, те 

да предложени састав комисије по 
стручности одговара предмету јавне 

набавке. 

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

 

Број: 02-022-135/18          НАЧЕЛНИК  

Данa, 08.08.2018.г.    Општине Пелагићево  
   Симо Стакић 

мр.ек. с.р. 
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426. 

 
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 2018. годину, број: 02-022-

89/18 од 15.06.2018. године, начелник 

општине Пелагићево је донио  

 
 

О Д Л У К У 

о покретању поступка набавке радова  

Санација пута Пејићи – Латерални 

канал 

 

Члан 1. 

 

Одобрава се покретање поступка јавне 

набавке радова – Санација пута Пејићи – 
Латерални канал. 

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 511200. 
Јавна набавка ће се спровести путем 

директног споразума. 

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

подзаконским и интерним актима. 

Евиденциони број јавне набавке: 57. 
 

Члан 2. 

 

Потребну документацију за 
провођење поступка директног споразума 

сачиниће уговорни орган, односно 

службеник за јавне набавке у сарадњи са 

службеницима Одјељења за општу управу, 

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

доношења ове одлуке. 

 
Члан 3. 

 

Критеријум за додјелу уговора је 

најнижа цијена. 
 

Члан 4. 

 

Отварање и оцјену понуда 

спровешће службеник за јавне набавке у 

сарадњи са службеницима Одјељења за 
општу управу, просторно уређење и 

стамбено – комуналне послове. 

 

Члан 5. 

 

Саставни дио ове одлуке је процјена 

вриједности са предмјером радова. 
 

Члан 6. 

 

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

гласнику Општине Пелагићево. 

 

ОБРАЗЛОЖЕЊЕ 

На основу расположивих чињеница, 
утврђено је да је предложени поступак 

директног споразума основан и да садржи 

све потребне елементе за одлучивање, у 

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

17.02.2015. године. 

При доношењу Одлуке, начелник 
Општине Пелагићево се посебно руководио 

чињеницом да је предложена набавка 

планирана Измјеном плана набавки за 2018. 
годину, под бројем 57, 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: 02-022-130/18          НАЧЕЛНИК  

Данa, 05.09.2018.г.    Општине Пелагићево  

   Симо Стакић 
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мр.ек. с.р. 

 
 

 

 
427. 

 

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 2018. годину, број: 02-022-

145/18 од 11.09.2018. године, начелник 

општине Пелагићево је донио  

 
 

О Д Л У К У 

о покретању поступка набавке радова  

Изградња спомен чесме и платоа око 

бунара у насељу Шаркани 

 

Члан 1. 

 

Одобрава се покретање поступка јавне 

набавке радова – Изградња спомен чесме и 
платоа око бунара у насељу Шаркани. 

Процијењена вриједност јавне 

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

За спровођење јавне набавке 

обезбијеђена су средства из буџетаопштине 
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: 65. 
 

Члан 2. 

 

Потребну документацију за 
провођење поступка директног споразума 

сачиниће уговорни орган, односно 

службеник за јавне набавке у сарадњи са 

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

послове, у року од 5 дана, рачунајући од 

доношења ове одлуке. 
 

Члан 3. 

 

Критеријум за додјелу уговора је 
најнижа цијена. 

 

Члан 4. 

 

Отварање и оцјену понуда 

спровешће службеник за јавне набавке у 
сарадњи са службеницима Одјељења за 

општу управу, просторно уређење и 

стамбено – комуналне послове. 

 
Члан 5. 

 

Саставни дио ове одлуке је процјена 
вриједности са предмјером радова. 

 

Члан 6. 

 

Ова одлука ступа на снагу даном 

доношења и биће објављења у Службеног 

гласнику Општине Пелагићево. 

 

ОБРАЗЛОЖЕЊЕ 

На основу расположивих чињеница, 

утврђено је да је предложени поступак 

директног споразума основан и да садржи 

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

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

17.02.2015. године. 
При доношењу Одлуке, начелник 

Општине Пелагићево се посебно руководио 

чињеницом да је предложена набавка 
планирана Измјеном плана набавки за 2018. 

годину, под бројем 65, 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: 02-022-153/18          НАЧЕЛНИК  

Данa, 13.09.2018.г.    Општине Пелагићево  
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   Симо Стакић 

мр.ек. с.р. 
 

 

 
 

428. 

 

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 2018. годину, број: 02-022-

49/18 од 02.04.2018. године, начелник 

општине Пелагићево је донио  
 

 

О Д Л У К У 

о покретању поступка набавке 

 радова на санацији старог  

бунара у МЗ Поребрице 

 

Члан 1. 

 

Одобрава се покретање поступка јавне 
набавке радова – Санација старог бунара у 

МЗ Поребрице. 

Процијењена вриједност јавне 
набавке (без ПДВ-а) износи 4.000,00 КМ 

(словима: четирихиљаде КМ). 

За спровођење јавне набавке 
обезбијеђена су средства из буџетаопштине 

Пелагићево, економски код 511200. 

Јавна набавка ће се спровести путем 

директног споразума. 
Поступак јавне набавке спровешће 

се у складу са Законом о јавним набавкама, 

подзаконским и интерним актима. 
Евиденциони број јавне набавке: 33. 

 

Члан 2. 

 

Потребну документацију за 

провођење поступка директног споразума 

сачиниће уговорни орган, односно 

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

просторно уређење и стамбено – комуналне 

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

 

Члан 3. 

 

Критеријум за додјелу уговора је 

најнижа цијена. 

 
Члан 4. 

 

Отварање и оцјену понуда 
спровешће службеник за јавне набавке у 

сарадњи са службеницима Одјељења за 

општу управу, просторно уређење и 

стамбено – комуналне послове. 
 

Члан 5. 

 

Саставни дио ове одлуке је процјена 

вриједности са предмјером радова. 

 

Члан 6. 

 

Ова одлука ступа на снагу даном 

доношења и биће објављења у Службеног 
гласнику Општине Пелагићево. 

 

ОБРАЗЛОЖЕЊЕ 

На основу расположивих чињеница, 

утврђено је да је предложени поступак 

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

складу са чланом 4. Правилника о поступку 

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

При доношењу Одлуке, начелник 

Општине Пелагићево се посебно руководио 
чињеницом да је предложена набавка 

планирана Измјеном плана набавки за 2018. 

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: 02-022-58/18          НАЧЕЛНИК  
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Данa,23.04.2018.г.    Општине Пелагићево  

   Симо Стакић 
мр.ек. с.р. 

 

 
 

 

429. 

 
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 2018. годину, број: 02-022-
89/18 од 15.06.2018. године, начелник 

општине Пелагићево је донио  

 
 

О Д Л У К У 

о покретању поступка набавке радова  

на санацији старог пута у насељеном 

мјесту Орлово Поље 

 

Члан 1. 

 

Одобрава се покретање поступка јавне 

набавке радова – Санација старог пута у 
насељеном мјесту Орлово Поље. 

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: 53. 

 

Члан 2. 

 

Потребну документацију за 

провођење поступка директног споразума 
сачиниће уговорни орган, односно 

службеник за јавне набавке у сарадњи са 

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

послове, у року од 5 дана, рачунајући од 

доношења ове одлуке. 

 
Члан 3. 

 

Критеријум за додјелу уговора је 
најнижа цијена. 

 

Члан 4. 

 

Отварање и оцјену понуда 

спровешће службеник за јавне набавке у 

сарадњи са службеницима Одјељења за 
општу управу, просторно уређење и 

стамбено – комуналне послове. 

 
Члан 5. 

 

Саставни дио ове одлуке је процјена 

вриједности са предмјером радова. 
 

Члан 6. 

 

Ова одлука ступа на снагу даном 

доношења и биће објављења у Службеног 

гласнику Општине Пелагићево. 

 

ОБРАЗЛОЖЕЊЕ 

На основу расположивих чињеница, 
утврђено је да је предложени поступак 

директног споразума основан и да садржи 

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

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

17.02.2015. године. 
При доношењу Одлуке, начелник 

Општине Пелагићево се посебно руководио 

чињеницом да је предложена набавка 

планирана Измјеном плана набавки за 2018. 
годину, под бројем 53, 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. 
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Број: 02-022-117/18        НАЧЕЛНИК  

Данa,06.07.2018.г.    Општине Пелагићево  
   Симо Стакић 

мр.ек. с.р. 

 
 

 

 

430. 

 
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 2018. годину, број: 02-022-

54/18 од 18.04.2018. године, начелник 

општине Пелагићево је донио  
 

 

О Д Л У К У 

о покретању поступка набавке радова  

Maшинско скидање траве и ниског 

растиња у мјесним заједницама Горња  

 и Доња Трамошница 

 

Члан 1. 

 

Одобрава се покретање поступка јавне 

набавке радова – Maшинско скидање траве 

и ниског растиња у МЗДоња и Горња 

Трамошница и Турић. 
Процијењена вриједност јавне 

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

(словима: шестхиљада КМ). 
За спровођење јавне набавке 

обезбијеђена су средства из Министарства 

за избјеглице и расељеха лица РС, 
економски код 511200. 

Јавна набавка ће се спровести путем 

директног споразума. 

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

подзаконским и интерним актима. 

Евиденциони број јавне набавке: 54. 

 

Члан 2. 

 

Потребну документацију за 

провођење поступка директног споразума 
сачиниће уговорни орган, односно 

службеник за јавне набавке у сарадњи са 

службеницима Одјељења за општу управу, 

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

доношења ове одлуке. 

 
Члан 3. 

 

Критеријум за додјелу уговора је 
најнижа цијена. 

 

Члан 4. 

 

Отварање и оцјену понуда 

спровешће службеник за јавне набавке у 

сарадњи са службеницима Одјељења за 
општу управу, просторно уређење и 

стамбено – комуналне послове. 

 

Члан 5. 

 

Саставни дио ове одлуке је процјена 

вриједности са предмјером радова. 
 

Члан 6. 

 

Ова одлука ступа на снагу даном 

доношења и биће објављења у Службеног 

гласнику Општине Пелагићево. 

 

ОБРАЗЛОЖЕЊЕ 

На основу расположивих чињеница, 
утврђено је да је предложени поступак 

директног споразума основан и да садржи 

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

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

17.02.2015. године. 

При доношењу Одлуке, начелник 
Општине Пелагићево се посебно руководио 

чињеницом да је предложена набавка 

планирана Измјеном плана набавки за 2018. 
годину, под бројем 54, да је реално 

процијењена њена вриједност на тржишту, 

да су обезбијеђена средства за исплату, те 

да је предложена одговарајућа врста 
поступка. 
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На основу утврђеног чињеничног 

стања, одлучено је као у члану 1. ове 
одлуке. 

 

Број: 02-022-128/18        НАЧЕЛНИК  

Данa,25.07.2018.г.    Општине Пелагићево  
   Симо Стакић 

мр.ек. с.р. 

 

 
 

 

431. 

 
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 
2018. годину, број: 02-022-21/18 од 

14.02.2018. 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: 10. 

 

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 2018. годину, 

под бројем 10, да је реално процијењена 

њена вриједност на тржишту, да су 

обезбијеђена средства за исплату, те да је 
предложена одговарајућа врста поступка. 
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На основу утврђеног чињеничног 

стања, одлучено је као у члану 1. ове 
одлуке. 

 

Број: 02-022-55/18        НАЧЕЛНИК  

Данa,18.04.2018.г.    Општине Пелагићево  
   Симо Стакић 

мр.ек. с.р. 

 

 
 

 

432. 

 
 

На основу члана 14. став 1, члана 18. 

став 1. и чланова  87. став 2, 88. и 89. Закона 

о јавним набавкама ("Сл. гласник БиХ", 

број 39/14), 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), 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 

2018. годину, број: 02-022-73/18 од 
16.05.2018. године, начелник општине 

Пелагићево је донио 

 
 

О Д Л У К У 

о покретању поступка набавке  

Уређење трга и реконструкција  

старе школе у центру Пелагићева 

 

Члан 1. 

Одобрава се покретање поступка 

јавне набаве радова – Уређење трга и 

реконструкција старе школе у центру 
Пелагићева.  

Процијењена вриједност јавне 

набавке (без ПДВ-а) износи 350.000,00 КМ 

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

су средства из Владе Републике Србије и 

буџета општине Пелагићево, економски код 
511200. 

Јавна набавка ће се провести путем 

отвореног поступка. 
Поступак јавне набавке провешће се 

у складу са Законом о јавним набавкама, 

подзаконским и интерним актима. 

Евиденциони број јавне набавке: 43. 

 

Члан 2. 

 

Тендерску документацију сачиниће 
уговорни орган, односно службеник за 

јавне набавке у сарадњи са Одјељењем за 

општу управу, просторно урећење и 

стамбено – комуналне послове, у року од 10 
дана, рачунајући од доношења ове одлуке. 

 

Члан 3. 
 

Критеријум за додјелу уговора је 

најнижа цијена. 
 

Члан 4. 

 

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

члана, сљедеће квалификационе структуре: 

 
-  дипломирани економиста; 

-  дипломирани правник; 

-  грађевински техничар; 

 
Састав и дјелокруг рада комисије из 

претходног става утврдиће се посебном 

одлуком или рјешењем. 
 

Члан 5. 

 
Саставни дио ове одлуке је процјена 

вриједности са предмјером радова. 

 

Члан 6. 
 

Ова одлука ступа на снагу даном 

доношења и биће објављења у Службеног 
гласнику Општине Пелагићево. 

 

ОБРАЗЛОЖЕЊЕ 

 

На основу расположивих чињеница, 

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

потребне елементе за одлучивање, у складу 

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

При доношењу Одлуке, начелник 

Општине Пелагићево се посебно руководио 

чињеницом да је предложена набавка 
планирана Измјеном плана набавки за 2018. 

годину – под ставком 43, да је реално 
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процијењена њена вриједност на тржишту, 

да су осигурана средства за исплату, 
предложена одговарајућа врста поступка, те 

да предложени састав комисије по 

стручности одговара предмету јавне 
набавке. 

На темељу утврђеног чињеничног стања, 

одлучено је као у члану 1. ове одлуке. 

 
Број: 02-022-77/18        НАЧЕЛНИК  

Данa,28.05.2018.г.    Општине Пелагићево  

   Симо Стакић 
мр.ек. с.р. 

 

 
 

 

433. 

 
На основу члана 64. став 1. тачка 2. 

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

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

Закона о локалној самоуправи ("Сл. гласник 

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

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

7. Правилника о поступку директног 

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

јавне набавке и Одјељења за општу управу, 

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

јавне набавке услуга: Ангажовање 

надзорног органа за праћење грађевинских 

радова на санацији депоније у насељеном 
мјесту Пелагићево – I фаза, начелник 

општине Пелагићево је донио  

 

ОДЛУКУ 

о избору најповољнијег понуђача 

 

Члан 1. 

 

            Прихвата се Препорукаслужбеника 

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

комуналне послове општине Пелагићево, 

број: 06/3-404-39/18 од 17.09.2018. године и 
Уговор за јавну набавку Ангажовање 

надзорног органа за праћење грађевинских 

радова на санацији депоније у насељеном 

мјесту Пелагићево – I фаза, додјељује се 
Миодрагу Симићу, дипл.инж.грађ. из 

Брчког, понуда од 17.09.2018. године, за 

понуђену цијену од 2.214,80 КМ, са ПДВ-

ом, као најбоље оцијењеном понуђачу. 
 

Члан 2. 

 

Приједлог уговора о набавци 

доставиће се на потпис изабраном понуђачу 

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

 
Члан 3. 

 

За извршење ове одлуке задужује се 
и овлашћујеОдјељење за општу управу, 

просторно уређење и стамбено-комуналне 

послове општине Пелагићево. 
 

Члан 4. 

 

Ова одлука објавиће се на веб-
страници www.opstinapelagicevo.org, 

истовремено са упућивањем понуђачима 

који су учествовали у поступку јавне 
набавке, у складу са чланом 70. став 6. 

Закона о јавним набавкама Босне и 

Херцеговине. 

 
Члан 5. 

 

  Ова одлука ступа на снагу даном 
доношења и доставља се свим понуђачима 

који су учествовали у поступку јавне 

набавке, у складу са чланом 71. став 2. 
Закона о јавним набавкама Босне и 

Херцеговине. 

 

Образложење 

Поступак јавне набавке покренут је 

Одлуком о покретању поступка јавне 

набавке број: 02-022-149/18 од 12.09.2018. 
године. 

Јавна набавка је спроведена путем 

директног споразума. 
Процијењена вриједност јавне набавке без 

ПДВ-а је 4.000,00 КМ. 

Писмени захтјев за достављање понуде 

упућен је понуђачу Миодраг Симић, 
дипл.инж.грађ. из Брчког. 

За отварање понуда је задужен Службеник 

за јавне набавке у сарадњи са 
службеницима из Одјељења за општу 

управу, просторно уређење и стамбено-

комуналне послове. 

Службеник за јавну набавку је доставио 
дана 17.09.2018. године записник о оцјени 

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

39/18 од 17.09.2018. године, у поступку 
јавне набавкеАнгажовање надзорног органа 

за праћење грађевинских радова на 

санацији депоније у насељеном мјесту 
Пелагићево – I фаза. 

У поступку по записнику о оцјени 

понуда је утврђено да је службеник за јавну 

набавку благовремено и правилно извршио 
отварање понуда и оцјену приспјелих 

понуда, о чему је сачинињен одговарајући 

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

- да је благовремено запримљена 1 понуда. 

- да није било неблаговремено 
запримљених понуда. 

- да је понуда понуђача Миодрага Симића, 

дипл.инж.грађ. из Брчког прихватљива. 

- да није било неприхватљивих понуда. 
 

У поступку доношења ове одлуке, 

посебно су цијењене чињенице да је 
службеник за јавне набавке у сарадњи са 

Одјељењем за општу управу, просторно 

уређење и стамбено-комуналне послове, 

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

захтјева и позива.  

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

Одјељењем за општу управу, просторно 

уређење и стамбено-комуналне послове 
правилно поступио те да је избор 

најповољнијег понуђача извршен у складу 

са Законом о јавним набавкама Босне и 

Херцеговине, подзаконским актима, 
интерним актима и тендерским 

документом.  

Увидом у приложену 
документацију, неспорно је да изабрани 

понуђач задовољава све потребне услове у 

оквиру овог поступка.  
 

Из наведених разлога, примјеном 

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

чланова 61. и 100. Статута општине 

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

Правилника о поступку директног 

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

 

ПОУКА О ПРАВНОМ ЛИЈЕКУ 
 

Против ове одлуке може се изјавити 

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

одлуке, на основу члана 9. Правилника о 

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

 

Број: 02-022-159/18        НАЧЕЛНИК  

Данa,17.09.2018.г.    Општине Пелагићево  

   Симо Стакић 
мр.ек. с.р. 

 

 
 

 

434. 

 
На основу члана 64. став 1. тачка 2. 

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

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

Закона о локалној самоуправи ("Сл. гласник 

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

општине Пелагићево" број: 10/14) и члана 

7. Правилника о поступку директног 

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

јавне набавке и Одјељења за општу управу, 

просторно уређење и стамбено-комуналне 

послове општине Пелагићево, у поновном 

поступку јавне набавке радова: Санација 

банкина 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: 06/3-404-30/18 од 30.07.2018. године и 
Уговор за јавну набавку Санација банкина 

на подручју општине Пелагићево, додјељује 

се "Пелагић коп" доо Пелагићево, понуда 

број: 17-1/18, од 28.07.2018. године, за 
понуђену цијену од 6.844,50 КМ, са ПДВ-

ом, као најбоље оцијењеном понуђачу. 

 
Члан 2. 
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Приједлог уговора о набавци 
доставиће се на потпис изабраном понуђачу 

"Пелагић коп" доо Пелагићево. 

 
Члан 3. 

 

За извршење ове одлуке задужује се 

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

послове општине Пелагићево. 

 
Члан 4. 

 

Ова одлука објавиће се на веб-
страници www.opstinapelagicevo.org, 

истовремено са упућивањем понуђачима 

који су учествовали у поступку јавне 

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

Херцеговине. 

 
Члан 5. 

 

  Ова одлука ступа на снагу даном 

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

набавке, у складу са чланом 71. став 2. 

Закона о јавним набавкама Босне и 
Херцеговине. 

 

Образложење 

 

Поступак јавне набавке покренут је 

Одлуком о покретању поновног поступка 

јавне набавке број: 02-022-127/18 од 
24.07.2018. 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 "Пелагић коп" 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 30.07.2018. године записник о оцјени 

понуда и Препоруку о избору 

најповољнијег понуђача број: 06/3-404-
30/18 од 30.07.2018. године, у поновном 

поступку јавне набавкеСанација банкина 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 "Пелагић коп" 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 
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поступку директног споразума, број: 02-

022-6/15 од 17.02.2015. године. 
 

Број: 02-022-132/18        НАЧЕЛНИК  

Данa,30.07.2018.г.    Општине Пелагићево  
   Симо Стакић 

мр.ек. с.р. 

 

 
 

 

435. 

 

На основу члана 64. став 1. тачка 2. 

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

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

Закона о локалној самоуправи ("Сл. гласник 

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

општине Пелагићево" број: 10/14) и члана 

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

године, на основу препоруке службеника за 

јавне набавке и Одјељења за општу управу, 

просторно уређење и стамбено-комуналне 

послове општине Пелагићево, у поступку 

јавне набавке услуга: Санација банкина 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: 06/3-404-12/18 од 26.04.2018. године и 
Уговор за јавну набавку Санација банкина 

на подручју општине Пелагићево, додјељује 

се "Galax niskogradnja" дд Брчко, понуда 
број: 72/18, од 26.04.2018. године, за 

понуђену цијену од 6.844,50 КМ, са ПДВ-

ом, као најбоље оцијењеном понуђачу. 
 

Члан 2. 

 

Приједлог уговора о набавци 
доставиће се на потпис изабраном понуђачу 

"Galax niskogradnja" дд Брчко. 

 

Члан 3. 

 

За извршење ове одлуке задужује се 

и овлашћујеОдјељење за општу управу, 

просторно уређење и стамбено-комуналне 
послове општине Пелагићево. 

 

Члан 4. 

 

Ова одлука објавиће се на веб-

страници www.opstinapelagicevo.org, 

истовремено са упућивањем понуђачима 
који су учествовали у поступку јавне 

набавке, у складу са чланом 70. став 6. 

Закона о јавним набавкама Босне и 
Херцеговине. 

 

Члан 5. 

 

  Ова одлука ступа на снагу даном 

доношења и доставља се свим понуђачима 

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

Закона о јавним набавкама Босне и 

Херцеговине. 

 
Образложење 

 

Поступак јавне набавке покренут је 
Одлуком о покретању поступка јавне 

набавке број: 02-022-57/18 од 30.04.2018. 

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 "Galax niskogradnja" дд 

Брчко. 
 

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

службеницима из Одјељења за општу 

управу, просторно уређење и стамбено-

комуналне послове. 
 

Службеник за јавну набавку је доставио 
дана 26.04.2018. године записник о оцјени 

понуда и Препоруку о избору 

најповољнијег понуђача број: 06/3-404-
12/18 од 26.04.2018. године, у поступку 

јавне набавкеСанација банкина на подручју 

општине Пелагићево. 
У поступку по записнику о оцјени 

понуда је утврђено да је службеник за јавну 
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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" 
дд Брчко 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: 02-022-65/18         НАЧЕЛНИК  

Данa,30.04.2018.г.    Општине Пелагићево  

   Симо Стакић 
мр.ек. с.р. 

 

 
 

 

436. 

 
На основу члана 64. став 1. тачка 2. 

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

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

Закона о локалној самоуправи ("Сл. гласник 

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

општине Пелагићево" број: 10/14) и члана 

7. Правилника о поступку директног 

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

јавне набавке и Одјељења за 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: 06/3-404-16/18 од 14.05.2018. године и 
Уговори за јавну набавку Кошење банкина 

на локалној путној мрежи на подручју 

општине Пелагићево, додјељују се Михајлу 
Савићу из Поребрица за кошење банкина на 

локалној путној мрежи у насељеним 

мјестима Пелагићево, Блажевац и 

Поребрице, за понуђену цијену од 
1.380,00КМ са ПДВ-ом, Страхињи 

Ставрићу из Пелагићева за кошење банкина 

на локалној путној мрежи у насељеним 
мјестима Турић и Самаревац и МЗ 

Ћендићи, за понуђену цијену од 

1.380,00КМ са ПДВ-оми Мариу Башкарићу 

из Средње Слатине за кошење банкина на 
локалној путној мрежи у насељеним 

мјестима Доња и Горња Трамошница, 
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Орлово Поље и Њивак, за понуђену цијену 

од 1.380,00КМ са ПДВ-ом, као најбоље 
оцијењеним понуђачима. 

 

Члан 2. 

 

Приједлог уговора о набавци 

доставиће се на потпис изабраним 

понуђачима Михајлу Савићу из Поребрица, 
Страхињи Ставрићу из Пелагићева и Мариу 

Башкарићу из Средње Слатине. 

 
Члан 3. 

 

За извршење ове одлуке задужује се 
и овлашћујеОдјељење за општу управу, 

просторно уређење и стамбено – комуналне 

послове општине Пелагићево. 

 
Члан 4. 

 

Ова одлука објавиће се на веб-
страници www.opstinapelagicevo.org, 

истовремено са упућивањем понуђачима 

који су учествовали у поступку јавне 

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

Херцеговине. 

 
Члан 5. 

 

  Ова одлука ступа на снагу даном 
доношења и доставља се свим понуђачима 

који су учествовали у поступку јавне 

набавке, у складу са чланом 71. став 2. 

Закона о јавним набавкама Босне и 
Херцеговине. 

 

Образложење 

 

Поступак јавне набавке покренут је 

Одлуком о покретању поступка јавне 
набавке број: 02-022-64/18 од 27.04.2017. 

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 кошење банкина на локалној 

путној мрежи у насељеним мјестима 

Пелагићево, Блажевац и Поребрице, 
Страхињи Ставрићу из Пелагићева за 

кошење банкина на локалној путној мрежи 

у насељеним мјестима Турић и Самаревац и 

МЗ Ћендићи и Мариу Башкарићу из 
Средње Слатине за кошење банкина на 

локалној путној мрежи у насељеним 

мјестима Доња и Горња Трамошница, 
Орлово Поље и Њивак. 

          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 14.05.2018. године  записник 

о оцјени понуда и Препоруку о избору 

најповољнијег понуђача број: 06/3-404-
16/18 од 14.05.2018. године, у поступку 

јавне набавкеКошење 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 3. 

- да су благовремено запримљене 3 понуде. 

- да није било неблаговремено 
запримљених понуда. 

- да су понуде понуђача Михајла Савића из 

Поребрица, Страхиње Ставрића из 
Пелагићева и Мариа Башкарића из Средње 

Слатине прихватљиве. 

- 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 
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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: 02-022-80/18         НАЧЕЛНИК  

Данa,04.06.2018.г.    Општине Пелагићево  
   Симо Стакић 

мр.ек. с.р. 

 
 

 

 
437. 

 

На основу члана 64. став 1. тачка 2. 

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

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

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

општине Пелагићево ("Службени гласник 

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

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

године, на основу препоруке службеника за 

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

послове општине Пелагићево, у поступку 

јавне набавке услуга: Ангажовање 
надзорног органа за праћење радова на 

реконструкцији дијела пута Пелагићево -

Трамошница у насељу Чардак, 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: 06/3-404-40/18 од 17.09.2018. године и 

Уговор за јавну набавку Ангажовање 

надзорног органа за праћење радова на 
реконструкцији дијела пута Пелагићево -

Трамошница у насељу Чардак, додјељује се 

Миодрагу Симићу, дипл.инж.грађ. из 
Брчког, понуда од 17.09.2018. године, за 

понуђену цијену од  1.500,00 КМ, са ПДВ-

ом, као најбоље оцијењеном понуђачу. 

 
Члан 2. 

 

Приједлог уговора о набавци 
доставиће се на потпис изабраном понуђачу 

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

 

Члан 3. 

 

За извршење ове одлуке задужује се 

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

послове општине Пелагићево. 

 
Члан 4. 

Ова одлука објавиће се на веб-

страници www.opstinapelagicevo.org, 

истовремено са упућивањем понуђачима 
који су учествовали у поступку јавне 

набавке, у складу са чланом 70. став 6. 

Закона о јавним набавкама Босне и 
Херцеговине. 

 

Члан 5. 

 

  Ова одлука ступа на снагу даном 

доношења и доставља се свим понуђачима 

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

Закона о јавним набавкама Босне и 

Херцеговине. 
 

Образложење 

 

Поступак јавне набавке покренут је 
Одлуком о покретању поступка јавне 
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набавке број: 02-022-97/18 од 25.06.2018. 

године. 
Јавна набавка је спроведена путем 

директног споразума. 

Процијењена вриједност јавне набавке без 
ПДВ-а је 1.500,00 КМ. 

Писмени захтјев за достављање понуде 

упућен је понуђачу Миодраг Симић, 

дипл.инж.грађ. из Брчког. 
За отварање понуда је задужен Службеник 

за јавне набавке у сарадњи са 

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

комуналне послове. 

Службеник за јавну набавку је доставио 
дана 17.09.2018. године записник о оцјени 

понуда и Препоруку о избору 

најповољнијег понуђача број: 06/3-404-

40/18 од 17.09.2018. године, у поступку 
јавне набавкеАнгажовање надзорног органа 

за праћење радова на реконструкцији дијела 

пута Пелагићево -Трамошница у насељу 
Чардак. 

У поступку по записнику о оцјени 

понуда је утврђено да је службеник за јавну 

набавку благовремено и правилно извршио 
отварање понуда и оцјену приспјелих 

понуда, о чему је сачинињен одговарајући 

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

- да је благовремено запримљена 1 понуда. 

- да није било неблаговремено 
запримљених понуда. 

- да је понуда понуђача Миодрага Симића, 

дипл.инж.грађ. из Брчког прихватљива. 

- да није било неприхватљивих понуда. 
 

У поступку доношења ове одлуке, 

посебно су цијењене чињенице да је 
службеник за јавне набавке у сарадњи са 

Одјељењем за општу управу, просторно 

уређење и стамбено-комуналне послове, 

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

захтјева и позива.  

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

Одјељењем за општу управу, просторно 

уређење и стамбено-комуналне послове 
правилно поступио те да је избор 

најповољнијег понуђача извршен у складу 

са Законом о јавним набавкама Босне и 

Херцеговине, подзаконским актима, 
интерним актима и тендерским 

документом.  

Увидом у приложену 

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

оквиру овог поступка.  
 

Из наведених разлога, примјеном 

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

чланова 61. и 100. Статута општине 

Пелагићево ("Службени гласник општине 

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

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

године одлучено је као у диспозитиву. 
 

ПОУКА О ПРАВНОМ ЛИЈЕКУ 
 

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

року од 5 (пет) дана од дана пријема ове 

одлуке, на основу члана 9. Правилника о 

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

 

Број: 02-022-160/18         НАЧЕЛНИК  

Данa,17.09.2018.г.    Општине Пелагићево  
   Симо Стакић 

мр.ек. с.р. 

 

 
 

 

438. 

На основу члана 64. став 1. тачка 2. 

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

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

Закона о локалној самоуправи ("Сл. гласник 

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

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

7. Правилника о поступку директног 

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

јавне набавке и Одјељења за општу управу, 

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

јавне набавке услуга: Ангажовање 

надзорног органа за праћење радова на 

реконструкцији пута у насељеном мјесту 
Орлово Поље, начелник општине 

Пелагићево је донио  

 

 

ОДЛУКУ 
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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: 06/3-404-21/18 од 21.06.2018. године и 
Уговор за јавну набавку Ангажовање 

надзорног органа за праћење радова на 

реконструкцији пута у насељеном мјесту 
Орлово Поље, додјељује се Миодрагу 

Симић, дипл.грађ.инж. из Брчког, понуда од 

21.06.2018. године, за понуђену цијену од  
1.620,00 КМ, са ПДВ-ом, као најбоље 

оцијењеном понуђачу. 

 

Члан 2. 

 

Приједлог уговора о набавци 

доставиће се на потпис изабраном понуђачу 
Миодраг Симић, дипл.грађ.инж. из Брчког. 

 

Члан 3. 

 

За извршење ове одлуке задужује се 

и овлашћујеОдјељење за за привреду, 

финансије и друштвене дјелатности 
општине Пелагићево. 

 

Члан 4. 

Ова одлука објавиће се на веб-

страници www.opstinapelagicevo.org, 

истовремено са упућивањем понуђачима 

који су учествовали у поступку јавне 
набавке, у складу са чланом 70. став 6. 

Закона о јавним набавкама Босне и 

Херцеговине. 
 

Члан 5. 

 

  Ова одлука ступа на снагу даном 

доношења и доставља се свим понуђачима 

који су учествовали у поступку јавне 

набавке, у складу са чланом 71. став 2. 
Закона о јавним набавкама Босне и 

Херцеговине. 

 
Образложење 

 

Поступак јавне набавке покренут је 

Одлуком о покретању поступка јавне 
набавке број: 02-022-90/18 од 18.06.2018. 

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 понуђачу Миодраг Симић, 

дипл.грађ.инж. из Брчког. 

За отварање понуда је задужен Службеник 

за јавне набавке у сарадњи са 
службеницима из Одјељења за општу 

управу, просторно уређење и стамбено-

комуналне послове. 
Службеник за јавну набавку је доставио 

дана 21.06.2018. године записник о оцјени 

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

21/18 од 21.06.2018. године, у поступку 

јавне набавкеАнгажовање надзорног органа 

за праћење радова на реконструкцији пута у 
насељеном мјесту Орлово Поље. 

У поступку по записнику о оцјени 

понуда је утврђено да је службеник за јавну 
набавку благовремено и правилно извршио 

отварање понуда и оцјену приспјелих 

понуда, о чему је сачинињен одговарајући 

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

- да је благовремено запримљена 1 понуда. 

- да није било неблаговремено 
запримљених понуда. 

- да је понуда понуђача Миодрага Симић, 

дипл.грађ.инж. из Брчког прихватљива. 

- да није било неприхватљивих понуда. 

 
У поступку доношења ове одлуке, 

посебно су цијењене чињенице да је 

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

уређење и стамбено-комуналне послове, 

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

захтјева и позива.  

Наиме, у поступку је оцијењено да 

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

уређење и стамбено-комуналне послове 

правилно поступио те да је избор 
најповољнијег понуђача извршен у складу 

са Законом о јавним набавкама Босне и 

Херцеговине, подзаконским актима, 

интерним актима и тендерским 
документом.  

Увидом у приложену 

документацију, неспорно је да изабрани 



 

53 
 

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: 02-022-102/18         НАЧЕЛНИК  

Данa,22.06.2018.г.    Општине Пелагићево  

   Симо Стакић 

мр.ек. с.р. 
 

 

 
439. 

 

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

набавкама Босне и Херцеговине ("Сл. 

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

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

општине Пелагићево ("Службени гласник 

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

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

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

просторно уређење и стамбено-комуналне 

послове општине Пелагићево, у поступку 

јавне набавке услуга: Ангажовање 
надзорног органа за праћење електро 

радова на изградњи дома културе у МЗ 

Ћендићи – завршна фаза, 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: 06/3-404-36/18 од 14.09.2018. године и 

Уговор за јавну набавку Ангажовање 

надзорног органа за праћење елрктро 
радова на изградњи дома културе у МЗ 

Ћендићи – завршна фаза, додјељује се 

Светиславу Симићу, дипл.инж.ел.тех. из 
Брчког, понуда од 12.09.2018. године, за 

понуђену цијену од 2.500,00 КМ, са ПДВ-

ом, као најбоље оцијењеном понуђачу. 
 

Члан 2. 

 

Приједлог уговора о набавци 
доставиће се на потпис изабраном понуђачу 

Светислав Симић, дипл.инж.ел.тех. из 

Брчког. 
Члан 3. 

 

За извршење ове одлуке задужује се 

и овлашћујеОдјељење за за привреду, 
финансије и друштвене дјелатности 

општине Пелагићево. 

 
Члан 4. 

Ова одлука објавиће се на веб-

страници www.opstinapelagicevo.org, 
истовремено са упућивањем понуђачима 

који су учествовали у поступку јавне 

набавке, у складу са чланом 70. став 6. 

Закона о јавним набавкама Босне и 
Херцеговине. 

 

Члан 5. 

 

  Ова одлука ступа на снагу даном 

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

набавке, у складу са чланом 71. став 2. 

Закона о јавним набавкама Босне и 

Херцеговине. 
 

Образложење 

 

Поступак јавне набавке покренут је 

Одлуком о покретању поступка јавне 

набавке број: 02-022-151/18 од 12.09.2018. 

године. 
          Јавна набавка је спроведена путем 

директног споразума. 



 

54 
 

          Процијењена вриједност јавне 

набавке без ПДВ-а је 2.000,00 КМ. 
          Писмени захтјев за достављање 

понуде упућен је понуђачу Светислав 

Симић, дипл.инж.ел.тех. из Брчког. 
          За отварање понуда је задужен 

Службеник за јавне набавке у сарадњи са 

службеницима из Одјељења за општу 

управу, просторно уређење и стамбено-
комуналне послове. 

          Службеник за јавну набавку је 

доставио дана 14.09.2018. године записник 
о оцјени понуда и Препоруку о избору 

најповољнијег понуђача број: 06/3-404-

36/18 од 14.09.2018. године, у поступку 
јавне набавкеАнгажовање надзорног органа 

за праћење електро радова на изградњи 

дома културе у МЗ Ћендићи – завршна 

фаза. 
У поступку по записнику о оцјени 

понуда је утврђено да је службеник за јавну 

набавку благовремено и правилно извршио 
отварање понуда и оцјену приспјелих 

понуда, о чему је сачинињен одговарајући 

записник, у којем је утврђено сљедеће:  

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

- да није било неблаговремено 

запримљених понуда. 
- да је понуда понуђача Светислава Симића, 

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

- да није било неприхватљивих понуда. 
 

У поступку доношења ове одлуке, 

посебно су цијењене чињенице да је 

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

уређење и стамбено-комуналне послове, 

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

захтјева и позива.  

Наиме, у поступку је оцијењено да 

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

уређење и стамбено-комуналне послове 

правилно поступио те да је избор 
најповољнијег понуђача извршен у складу 

са Законом о јавним набавкама Босне и 

Херцеговине, подзаконским актима, 
интерним актима и тендерским 

документом.  

Увидом у приложену 

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

оквиру овог поступка.  

 

Из наведених разлога, примјеном 

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

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

Пелагићево ("Службени гласник општине 

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

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

године одлучено је као у диспозитиву. 
 

ПОУКА О ПРАВНОМ ЛИЈЕКУ 
 

Против ове одлуке може се изјавити 

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

одлуке, на основу члана 9. Правилника о 

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

 

Број: 02-022-157/18         НАЧЕЛНИК  

Данa,14.09.2018.г.    Општине Пелагићево  
   Симо Стакић 

мр.ек. с.р. 

 
 

 

 
440. 

 

На основу члана 64. став 1. тачка 2. 

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

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

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

општине Пелагићево ("Службени гласник 

општине Пелагићево" број: 10/14) и члана 

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

године, на основу препоруке службеника за 

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

послове општине Пелагићево, у поступку 

јавне набавке услуга: Ангажовање 
надзорног органа за праћење завршних 

електро радова на реконструкцији дома 

културе у Пелагићеву, 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: 06/3-404-38/18 од 14.09.2018. године и 
Уговор за јавну набавку Ангажовање 

надзорног органа за праћење завршних 

електро радова на реконструкцији дома 

културе у Пелагићеву, додјељује се 
Светиславу Симићу, дипл.инж.ел.тех. из 

Брчког, понуда од 12.09.2018. године, за 

понуђену цијену од 2.500,00 КМ, са ПДВ-
ом, као најбоље оцијењеном понуђачу. 

 

Члан 2. 

 

Приједлог уговора о набавци 

доставиће се на потпис изабраном понуђачу 

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

 

Члан 3. 

 

За извршење ове одлуке задужује се 

и овлашћујеОдјељење за за привреду, 

финансије и друштвене дјелатности 
општине Пелагићево. 

 

Члан 4. 

Ова одлука објавиће се на веб-

страници www.opstinapelagicevo.org, 

истовремено са упућивањем понуђачима 
који су учествовали у поступку јавне 

набавке, у складу са чланом 70. став 6. 

Закона о јавним набавкама Босне и 

Херцеговине. 
 

Члан 5. 

 

  Ова одлука ступа на снагу даном 

доношења и доставља се свим понуђачима 

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

Закона о јавним набавкама Босне и 

Херцеговине. 

 
Образложење 

 

Поступак јавне набавке покренут је 
Одлуком о покретању поступка јавне 

набавке број: 02-022-150/18 од 12.09.2018. 

године. 

          Јавна набавка је спроведена путем 
директног споразума. 

          Процијењена вриједност јавне 

набавке без ПДВ-а је 3.000,00 КМ. 
Писмени захтјев за достављање понуде 

упућен је понуђачу Светислав Симић, 

дипл.инж.ел.тех. из Брчког. 

За отварање понуда је задужен Службеник 

за јавне набавке у сарадњи са 

службеницима из Одјељења за општу 

управу, просторно уређење и стамбено-
комуналне послове. 

Службеник за јавну набавку је доставио 

дана 14.09.2018. године записник о оцјени 
понуда и Препоруку о избору 

најповољнијег понуђача број: 06/3-404-

38/18 од 14.09.2018. године, у поступку 
јавне набавкеАнгажовање надзорног органа 

за праћење завршних електро радова на 

реконструкцији дома културе у Пелагићеву. 

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

набавку благовремено и правилно извршио 

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

записник, у којем је утврђено сљедеће:  

- да је укупан број пристиглих понуда 1. 

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

запримљених понуда. 

- да је понуда понуђача Светислава Симића, 
дипл.инж.ел.тех. из Брчког прихватљива. 

- да није било неприхватљивих понуда. 

У поступку доношења ове одлуке, 

посебно су цијењене чињенице да је 

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

уређење и стамбено-комуналне послове, 

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

захтјева и позива.  

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

Одјељењем за општу управу, просторно 

уређење и стамбено-комуналне послове 

правилно поступио те да је избор 
најповољнијег понуђача извршен у складу 

са Законом о јавним набавкама Босне и 

Херцеговине, подзаконским актима, 
интерним актима и тендерским 

документом.  

Увидом у приложену 

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

оквиру овог поступка.  

Из наведених разлога, примјеном 
члана 64. став 1. тачка 2. Закона о јавним 
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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: 02-022-156/18         НАЧЕЛНИК  

Данa,14.09.2018.г.    Општине Пелагићево  

   Симо Стакић 

мр.ек. с.р. 
 

 

 
 

441. 

 
На основу члана 64. став 1. тачка 2. 

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

набавкама Босне и Херцеговине ("Сл. 

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

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

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

7. Правилника о поступку директног 

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

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

просторно уређење и стамбено-комуналне 

послове општине Пелагићево, у поступку 
јавне набавке услуга: Ангажовање 

надзорног органа за праћење грађевинско-

занатских радова на изградњи дома културе 
у МЗ Ћендићи – завршна фаза, 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: 06/3-404-35/18 од 14.09.2018. године и 

Уговор за јавну набавку Ангажовање 

надзорног органа за праћење грађевинско-
занатских радова на изградњи дома културе 

у МЗ Ћендићи – завршна фаза, додјељује се 

Мићи Ђокићу, дипл.инж.грађ. из Модриче, 

понуда од 13.09.2018. године, за понуђену 
цијену од  3.400,00 КМ, са ПДВ-ом, као 

најбоље оцијењеном понуђачу. 

 
Члан 2. 

 

Приједлог уговора о набавци 
доставиће се на потпис изабраном понуђачу 

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

 

Члан 3. 

 

За извршење ове одлуке задужује се 

и овлашћујеОдјељење за за привреду, 
финансије и друштвене дјелатности 

општине Пелагићево. 

 

Члан 4. 

Ова одлука објавиће се на веб-

страници www.opstinapelagicevo.org, 

истовремено са упућивањем понуђачима 
који су учествовали у поступку јавне 

набавке, у складу са чланом 70. став 6. 

Закона о јавним набавкама Босне и 
Херцеговине. 

 

Члан 5. 

 

  Ова одлука ступа на снагу даном 

доношења и доставља се свим понуђачима 

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

Закона о јавним набавкама Босне и 

Херцеговине. 
 

Образложење 

 

Поступак јавне набавке покренут је 
Одлуком о покретању поступка јавне 

набавке број: 02-022-148/18 од 12.09.2018. 

године. 
          Јавна набавка је спроведена путем 

директног споразума. 

          Процијењена вриједност јавне 

набавке без ПДВ-а је 2.000,00 КМ. 
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Писмени захтјев за достављање понуде 

упућен је понуђачу Мићо Ђокић, 
дипл.инж.грађ. из Модриче. 

          За отварање понуда је задужен 

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

управу, просторно уређење и стамбено-

комуналне послове. 

          Службеник за јавну набавку је 
доставио дана 14.09.2018. године записник 

о оцјени понуда и Препоруку о избору 

најповољнијег понуђача број: 06/3-404-
35/18 од 14.09.2018. године, у поступку 

јавне набавкеАнгажовање надзорног органа 

за праћење грађевинско-занатских радова 
на изградњи дома културе у МЗ Ћендићи – 

завршна фаза. 

У поступку по записнику о оцјени 

понуда је утврђено да је службеник за јавну 
набавку благовремено и правилно извршио 

отварање понуда и оцјену приспјелих 

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

- да је укупан број пристиглих понуда 1. 

- да је благовремено запримљена 1 понуда. 

- да није било неблаговремено 
запримљених понуда. 

- да је понуда понуђача Миће Ђокића, 

дипл.инж.грађ. из Модриче прихватљива. 

- да није било неприхватљивих понуда. 
 

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

службеник за јавне набавке у сарадњи са 

Одјељењем за општу управу, просторно 

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

понуда, у складу са критеријумима из 

захтјева и позива.  
Наиме, у поступку је оцијењено да 

је службеник за јавне набавке у сарадњи са 

Одјељењем за општу управу, просторно 

уређење и стамбено-комуналне послове 
правилно поступио те да је избор 

најповољнијег понуђача извршен у складу 

са Законом о јавним набавкама Босне и 
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: 02-022-154/18         НАЧЕЛНИК  

Данa,14.09.2018.г.    Општине Пелагићево  
   Симо Стакић 

мр.ек. с.р. 

 
 

 

 
442. 

На основу члана 64. став 1. тачка 2. 

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

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

Закона о локалној самоуправи ("Сл. гласник 

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

општине Пелагићево" број: 10/14) и члана 

7. Правилника о поступку директног 

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

јавне набавке и Одјељења за општу управу, 

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

јавне набавке услуга: Ангажовање 

надзорног органа за праћење грађевинских 
радова на реконструкцији са доградњом и 

надоградњом дома културе у Пелагићеву – 

вањско уређење, 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: 06/3-404-37/18 од 14.09.2018. године и 
Уговор за јавну набавку Ангажовање 

надзорног органа за праћење грађевинских 

радова на реконструкцији са доградњом и 

надоградњом дома културе у Пелагићеву – 
вањско уређење, додјељује се Мићи 

Ђокићу, дипл.инж.грађ. из Модриче, 

понуда од 14.09.2018. године, за понуђену 
цијену од 3.800,00 КМ, са ПДВ-ом, као 

најбоље оцијењеном понуђачу. 

 
Члан 2. 

 

Приједлог уговора о набавци 

доставиће се на потпис изабраном понуђачу 
Мићо Ђокић, дипл.инж.грађ. из Модриче. 

 

Члан 3. 

 

За извршење ове одлуке задужује се 

и овлашћујеОдјељење за за привреду, 

финансије и друштвене дјелатности 
општине Пелагићево. 

 

Члан 4. 

 

Ова одлука објавиће се на веб-

страници www.opstinapelagicevo.org, 
истовремено са упућивањем понуђачима 

који су учествовали у поступку јавне 

набавке, у складу са чланом 70. став 6. 

Закона о јавним набавкама Босне и 
Херцеговине. 

 

Члан 5. 

 

  Ова одлука ступа на снагу даном 

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

набавке, у складу са чланом 71. став 2. 

Закона о јавним набавкама Босне и 

Херцеговине. 
 

Образложење 

 

Поступак јавне набавке покренут је 

Одлуком о покретању поступка јавне 

набавке број: 02-022-147/18 од 12.09.2018. 

године. 
          Јавна набавка је спроведена путем 

директног споразума. 

Процијењена вриједност јавне набавке без 

ПДВ-а је 3.000,00 КМ. 
          Писмени захтјев за достављање 

понуде упућен је понуђачу Мићо Ђокић, 

дипл.инж.грађ. из Модриче. 
          За отварање понуда је задужен 

Службеник за јавне набавке у сарадњи са 

службеницима из Одјељења за општу 

управу, просторно уређење и стамбено-
комуналне послове. 

          Службеник за јавну набавку је 

доставио дана 14.09.2018. године записник 
о оцјени понуда и Препоруку о избору 

најповољнијег понуђача број: 06/3-404-

37/18 од 14.09.2018. године, у поступку 
јавне набавкеАнгажовање надзорног органа 

за праћење грађевинских радова на 

реконструкцији са доградњом и 

надоградњомдома културе у Пелагићеву – 
вањско уређење. 

У поступку по записнику о оцјени 

понуда је утврђено да је службеник за јавну 
набавку благовремено и правилно извршио 

отварање понуда и оцјену приспјелих 

понуда, о чему је сачинињен одговарајући 

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

- да је благовремено запримљена 1 понуда. 

- да није било неблаговремено 
запримљених понуда. 

- да је понуда понуђача Миће Ђокића, 

дипл.инж.грађ. из Модриче прихватљива. 

- да није било неприхватљивих понуда. 
 

У поступку доношења ове одлуке, 

посебно су цијењене чињенице да је 
службеник за јавне набавке у сарадњи са 

Одјељењем за општу управу, просторно 

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

понуда, у складу са критеријумима из 

захтјева и позива.  

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

Одјељењем за општу управу, просторно 

уређење и стамбено-комуналне послове 
правилно поступио те да је избор 

најповољнијег понуђача извршен у складу 

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

интерним актима и тендерским 

документом.  

Увидом у приложену 
документацију, неспорно је да изабрани 
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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: 02-022-155/18         НАЧЕЛНИК  

Данa,14.09.2018.г.    Општине Пелагићево  
   Симо Стакић 

мр.ек. с.р. 

 
 

 

443. 

 
На основу члана 64. став 1. тачка 2. 

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

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

Закона о локалној самоуправи ("Сл. гласник 

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

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

7. Правилника о поступку директног 

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

јавне набавке и Одјељења за општу управу, 

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

јавне набавке услуга: Ангажовање 

надзорног органа за праћење радова на 

реконструкцији пута за пословну зону у 
Поребрицама, 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: 06/3-404-41/18 од 17.09.2018. године и 

Уговор за јавну набавку Ангажовање 

надзорног органа за праћење радова на 

реконструкцији пута за пословну зону у 
Поребрицама, додјељује се Миодрагу 

Симићу, дипл.инж.грађ. из Брчког, понуда 

од 17.09.2018. године, за понуђену цијену 
од  3.038,55 КМ, са ПДВ-ом, као најбоље 

оцијењеном понуђачу. 

 
Члан 2. 

 

Приједлог уговора о набавци 

доставиће се на потпис изабраном понуђачу 
Миодраг Симић, дипл.инж.грађ. из Брчког. 

 

Члан 3. 

 

За извршење ове одлуке задужује се 

и овлашћујеОдјељење за општу управу, 

просторно уређење и стамбено-комуналне 
послове општине Пелагићево. 

 

Члан 4. 

Ова одлука објавиће се на веб-

страници www.opstinapelagicevo.org, 

истовремено са упућивањем понуђачима 
који су учествовали у поступку јавне 

набавке, у складу са чланом 70. став 6. 

Закона о јавним набавкама Босне и 

Херцеговине. 
 

Члан 5. 

 

  Ова одлука ступа на снагу даном 

доношења и доставља се свим понуђачима 

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

Закона о јавним набавкама Босне и 

Херцеговине. 

 
Образложење 

 

Поступак јавне набавке покренут је 
Одлуком о покретању поступка јавне 

набавке број: 02-022-146/18 од 12.09.2018. 

године. 

          Јавна набавка је спроведена путем 
директног споразума. 
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          Процијењена вриједност јавне 

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

понуде упућен је понуђачу Миодраг Симић, 

дипл.инж.грађ. из Брчког. 
          За отварање понуда је задужен 

Службеник за јавне набавке у сарадњи са 

службеницима из Одјељења за општу 

управу, просторно уређење и стамбено-
комуналне послове. 

          Службеник за јавну набавку је 

доставио дана 17.09.2018. године записник 
о оцјени понуда и Препоруку о избору 

најповољнијег понуђача број: 06/3-404-

41/18 од 17.09.2018. године, у поступку 
јавне набавкеАнгажовање надзорног органа 

за праћење радова на реконструкцији пута 

за пословну зону у Поребрицама. 

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

набавку благовремено и правилно извршио 

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

записник, у којем је утврђено сљедеће:  

- да је укупан број пристиглих понуда 1. 

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

запримљених понуда. 

- да је понуда понуђача Миодрага Симића, 
дипл.инж.грађ. из Брчког прихватљива. 

- да није било неприхватљивих понуда. 
 

У поступку доношења ове одлуке, 

посебно су цијењене чињенице да је 

службеник за јавне набавке у сарадњи са 

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

правилно и потпуно, дао оцјену приспјелих 

понуда, у складу са критеријумима из 
захтјева и позива.  

Наиме, у поступку је оцијењено да 

је службеник за јавне набавке у сарадњи са 

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

правилно поступио те да је избор 

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

Херцеговине, подзаконским актима, 

интерним актима и тендерским 
документом.  

Увидом у приложену 

документацију, неспорно је да изабрани 

понуђач задовољава све потребне услове у 
оквиру овог поступка.  
 

Из наведених разлога, примјеном 

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

чланова 61. и 100. Статута општине 

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

Правилника о поступку директног 

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

године одлучено је као у диспозитиву. 
 

ПОУКА О ПРАВНОМ ЛИЈЕКУ 
 

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

року од 5 (пет) дана од дана пријема ове 

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

022-6/15 од 17.02.2015. године. 
 

 

Број: 02-022-158/18         НАЧЕЛНИК  

Данa,17.09.2018.г.    Општине Пелагићево  
   Симо Стакић 

мр.ек. с.р. 

 
 

 

 
444. 

На основу члана 64. став 1. тачка 2. 

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

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

Закона о локалној самоуправи ("Сл. гласник 

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

општине Пелагићево" број: 10/14) и члана 

7. Правилника о поступку директног 

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

јавне набавке и Одјељења за општу управу, 

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

јавне набавке роба: Повезивање матичних 

уреда у Пелагићеву и Доњој Трамошници, 
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-
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комуналне послове општине Пелагићево, 

број: 06/3-404-24/18 од 28.06.2018. године и 
Уговор за јавну набавку Повезивање 

матичних уреда у Пелагићеву и Доњој 

Трамошници, додјељује се "Lanaco" IT 
Бања Лука, понуда број: РО-01-4538/18, од 

28.06.2018. године, за понуђену цијену од 

3.336,84 КМ, са ПДВ-ом, као најбоље 

оцијењеном понуђачу. 
 

Члан 2. 

 

Приједлог уговора о набавци 

доставиће се на потпис изабраном понуђачу 

"Lanaco" IT Бања Лука. 
 

Члан 3. 

 

За извршење ове одлуке задужује се 
и овлашћујеОдјељење за општу управу, 

просторно уређење и стамбено-комуналне 

послове општине Пелагићево. 
 

Члан 4. 

 

Ова одлука објавиће се на веб-
страници www.opstinapelagicevo.org, 

истовремено са упућивањем понуђачима 

који су учествовали у поступку јавне 
набавке, у складу са чланом 70. став 6. 

Закона о јавним набавкама Босне и 

Херцеговине. 
 

Члан 5. 

 

  Ова одлука ступа на снагу даном 
доношења и доставља се свим понуђачима 

који су учествовали у поступку јавне 

набавке, у складу са чланом 71. став 2. 
Закона о јавним набавкама Босне и 

Херцеговине. 

 
Образложење 

 

Поступак јавне набавке покренут је 

Одлуком о покретању поступка јавне 
набавке број: 02-022-92/18 од 25.06.2018. 

године. 

Јавна набавка је спроведена путем 
директног споразума. 

Процијењена вриједност јавне набавке без 

ПДВ-а је 3.000,00 КМ. 

Писмени захтјев за достављање понуде 
упућен је фирми "Lanaco" IT 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 28.06.2018. године записник о оцјени 

понуда и Препоруку о избору 

најповољнијег понуђача број: 06/3-404-
24/18 од 28.06.2018. године, у поступку 

јавне набавкеПовезивање матичних уреда у 

Пелагићеву и Доњој Трамошници. 
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 "Lanaco" IT 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 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. 
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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: 02-022-107/18         НАЧЕЛНИК  

Данa,29.06.2018.г.    Општине Пелагићево  
   Симо Стакић 

мр.ек. с.р. 

 

 
 

 

445. 

 

На основу члана 64. став 1. тачка 2. 

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

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

Закона о локалној самоуправи ("Сл. гласник 

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

општине Пелагићево" број: 10/14) и члана 

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

године, на основу препоруке службеника за 

јавне набавке и Одјељења за општу управу, 

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

јавне набавке услуга: Израда пројекта 

детаљних хидрогеолошких истраживања 
подземних питких вода на локацији 

индустријске зоне у Пелагићеву, 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: 06/3-404-22/18 од 25.06.2018. године и 

Уговор за јавну набавку Израда пројекта 

детаљних хидрогеолошких истраживања 
подземних питких вода на локацији 

индустријске зоне у Пелагићеву, додјељује 

се "Ибис-инжењеринг" доо Бања Лука, 
понуда број: 165-06/2018, од 25.06.2018. 

године, за понуђену цијену од 6.435,00 КМ, 

са ПДВ-ом, као најбоље оцијењеном 

понуђачу. 
 

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 овлашћујеОдјељење за општу управу, 

просторно уређење и стамбено-комуналне 

послове општине Пелагићево. 
 

Члан 4. 

 

Ова одлука објавиће се на веб-
страници www.opstinapelagicevo.org, 

истовремено са упућивањем понуђачима 

који су учествовали у поступку јавне 
набавке, у складу са чланом 70. став 6. 

Закона о јавним набавкама Босне и 

Херцеговине. 
 

Члан 5. 

 

  Ова одлука ступа на снагу даном 
доношења и доставља се свим понуђачима 

који су учествовали у поступку јавне 

набавке, у складу са чланом 71. став 2. 
Закона о јавним набавкама Босне и 

Херцеговине. 

 
Образложење 

 

Поступак јавне набавке покренут је 

Одлуком о покретању поступка јавне 
набавке број: 02-022-91/18 од 18.06.2018. 

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 "Ибис-инжењеринг" доо 

Бања Лука. 
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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 25.06.2018. године записник о оцјени 

понуда и Препоруку о избору 

најповољнијег понуђача број: 06/3-404-
22/18 од 25.06.2018. године, у поступку 

јавне набавкеИзрада пројекта детаљних 

хидрогеолошких истраживања подземних 
питких вода на локацији индустријске зоне 

у Пелагићеву. 

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 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: 02-022-101/18         НАЧЕЛНИК  

Данa,25.06.2018.г.    Општине Пелагићево  

   Симо Стакић 

мр.ек. с.р. 
 

 

 
 

446. 

 
На основу члана 64. став 1. тачка 2. 

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

набавкама Босне и Херцеговине ("Сл. 

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

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

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

7. Правилника о поступку директног 

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

године, на основу препоруке службеника за 

јавне набавке и Одјељења за општу управу, 

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

јавне набавке услуга: Реконструкција дијела 

пута Блажевац - Дубраве, 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: 06/3-404-15/18 од 10.05.2018. године и 
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Уговор за јавну набавку Реконструкција 

дијела пута Блажевац - Дубраве, додјељује 
се "Геокоп" доо Дервента, понуда број: Pl-

27/18, од 03.05.2018. године, за понуђену 

цијену од 4.387,50 КМ, са ПДВ-ом, као 
најбоље оцијењеном понуђачу. 

 

Члан 2. 

 

Приједлог уговора о набавци 

доставиће се на потпис изабраном понуђачу 

"Геокоп" доо Дервента. 
 

Члан 3. 

 

За извршење ове одлуке задужује се 

и овлашћујеОдјељење за општу управу, 

просторно уређење и стамбено-комуналне 

послове општине Пелагићево. 
 

Члан 4. 

 

Ова одлука објавиће се на веб-

страници www.opstinapelagicevo.org, 

истовремено са упућивањем понуђачима 

који су учествовали у поступку јавне 
набавке, у складу са чланом 70. став 6. 

Закона о јавним набавкама Босне и 

Херцеговине. 
Члан 5. 

 

  Ова одлука ступа на снагу даном 
доношења и доставља се свим понуђачима 

који су учествовали у поступку јавне 

набавке, у складу са чланом 71. став 2. 

Закона о јавним набавкама Босне и 
Херцеговине. 

 

Образложење 

 

Поступак јавне набавке покренут је 

Одлуком о покретању поступка јавне 
набавке број: 02-022-63/18 од 27.04.2018. 

године. 

Јавна набавка је спроведена путем 

директног споразума. 
Процијењена вриједност јавне набавке без 

ПДВ-а је 3.500,00 КМ. 

Писмени захтјев за достављање понуде 
упућен је фирми "Геокоп" доо Дервента. 

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 10.05.2018. године записник о оцјени 
понуда и Препоруку о избору 

најповољнијег понуђача број: 06/3-404-

15/18 од 10.05.2018. године, у поступку 
јавне набавкеРеконструкција дијела пута 

Блажевац - Дубраве. 

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 "Геокоп" доо 

Дервента 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 
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Против ове одлуке може се изјавити 

приговор начелнику Општине, најкасније у 

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

поступку директног споразума, број: 02-

022-6/15 од 17.02.2015. године. 
 

 

Број: 02-022-70/18         НАЧЕЛНИК  

Данa,15.05.2018.г.    Општине Пелагићево  
   Симо Стакић 

мр.ек. с.р. 

 
 

 

 

447. 

 

На основу члана 64. став 1. тачка 2. 

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

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

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

општине Пелагићево ("Службени гласник 

општине Пелагићево" број: 10/14) и члана 

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

године, на основу препоруке службеника за 

јавне набавке и Одјељења за општу управу, 

просторно уређење и стамбено-комуналне 

послове општине Пелагићево, у поступку 

јавне набавке радова: Рушење девастираног 
објекта дома културе у МЗ Блажевац, 

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: 06/3-404-18/18 од 06.06.2018. године и 

Уговор за јавну набавку Рушење 

девастираног објекта дома културе у МЗ 

Блажевац, додјељује се понуђачу Гавро 
Јовић из Брчког, понуда од 31.05.2018. 

године, за понуђену цијену од 2.992,00 КМ, 

са ПДВ-ом, као најбоље оцијењеном 
понуђачу. 

 

Члан 2. 

 

Приједлог уговора о набавци 

доставиће се на потпис изабраном понуђачу 
Гавро Јовић из Брчког. 

 

Члан 3. 

 

За извршење ове одлуке задужује се 

и овлашћујеОдјељење за општу управу, 

просторно уређење и стамбено-комуналне 
послове општине Пелагићево. 

 

Члан 4. 

 

Ова одлука објавиће се на веб-

страници www.opstinapelagicevo.org, 

истовремено са упућивањем понуђачима 
који су учествовали у поступку јавне 

набавке, у складу са чланом 70. став 6. 

Закона о јавним набавкама Босне и 
Херцеговине. 

 

Члан 5. 

 

  Ова одлука ступа на снагу даном 

доношења и доставља се свим понуђачима 

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

Закона о јавним набавкама Босне и 

Херцеговине. 
 

Образложење 

 

Поступак јавне набавке покренут је 
Одлуком о покретању поступка јавне 

набавке број: 02-022-76/18 од 28.05.2018. 

године. 
Јавна набавка је спроведена путем 

директног споразума. 

Процијењена вриједност јавне набавке без 
ПДВ-а је 3.000,00 КМ. 

Писмени захтјев за достављање понуде 

упућен је Гаври Јовићу из Брчког. 

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

службеницима из Одјељења за општу 

управу, просторно уређење и стамбено-
комуналне послове. 

Службеник за јавну набавку је доставио 

дана 06.06.2018. године записник о оцјени 

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

18/18 од 06.06.2018. године, у поступку 



 

66 
 

јавне набавкеРушење девастираног објекта 

дома културе у МЗ Блажевац. 
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 Гавро Јовић из 

Брчког прихватљива. 

- да није било неприхватљивих понуда. 
 

У поступку доношења ове одлуке, 

посебно су цијењене чињенице да је 

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

уређење и стамбено-комуналне послове, 

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

захтјева и позива. 

Наиме, у поступку је оцијењено да 

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

уређење и стамбено-комуналне послове 

правилно поступио те да је избор 
најповољнијег понуђача извршен у складу 

са Законом о јавним набавкама Босне и 

Херцеговине, подзаконским актима, 
интерним актима и тендерским 

документом.  

Увидом у приложену 

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

оквиру овог поступка.  

 
Из наведених разлога, примјеном 

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

набавкама Босне и Херцеговине, те чланова 

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

Пелагићево" број: 10/14) и члана 7. 

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

године одлучено је као у диспозитиву. 
 

ПОУКА О ПРАВНОМ ЛИЈЕКУ 
 

Против ове одлуке може се изјавити 

приговор начелнику Општине, најкасније у 

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

поступку директног споразума, број: 02-

022-6/15 од 17.02.2015. године. 
 

Број: 02-022-81/18         НАЧЕЛНИК  

Данa,06.06.2018.г.    Општине Пелагићево  
   Симо Стакић 

мр.ек. с.р. 

 

 
 

448. 

 
На основу члана 64. став 1. тачка 2. 

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

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

Закона о локалној самоуправи ("Сл. гласник 

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

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

7. Правилника о поступку директног 

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

јавне набавке и Одјељења за општу управу, 

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

јавне набавке радова: Санација пута Пејићи 

– Латерални канал, 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: 06/3-404-34/18 од 13.09.2018. године и 

Уговор за јавну набавку Санација пута 

Пејићи – Латерални канал, додјељује се 

"Достанић" СП Пелагићево, понуда од 
13.09.2018. године, за понуђену цијену од 

6.500,00 КМ, са ПДВ-ом, као најбоље 

оцијењеном понуђачу. 
 

Члан 2. 

 

Приједлог уговора о набавци 

доставиће се на потпис изабраном понуђачу 

"Достанић" СП Пелагићево. 

 
Члан 3. 
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За извршење ове одлуке задужује се 

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

послове општине Пелагићево. 

 
Члан 4. 

 

Ова одлука објавиће се на веб-

страници www.opstinapelagicevo.org, 
истовремено са упућивањем понуђачима 

који су учествовали у поступку јавне 

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

Херцеговине. 

 
Члан 5. 

 

  Ова одлука ступа на снагу даном 

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

набавке, у складу са чланом 71. став 2. 

Закона о јавним набавкама Босне и 
Херцеговине. 

 

Образложење 

 

Поступак јавне набавке покренут је 

Одлуком о покретању поступка 

јавненабавке број: 02-022-139/18 од 
05.09.2018. 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 "Достанић" СП 
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 13.09.2018. године записник о оцјени 

понуда и Препоруку о избору 

најповољнијег понуђача број: 06/3-404-
34/18 од 13.09.2018. године, у поступку 

јавне набавкеСанација пута Пејићи – 

Латерални канал. 
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 "Достанић" СП 
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: 02-022-161/18         НАЧЕЛНИК  
Данa,19.09.2018.г.    Општине Пелагићево  

   Симо Стакић 

мр.ек. с.р. 
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449. 

 
На основу члана 64. став 1. тачка 2. 

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

набавкама Босне и Херцеговине ("Сл. 

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

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

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

7. Правилника о поступку директног 

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

јавне набавке и Одјељења за општу управу, 

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

јавне набавке радова: Maшинско скидање 

траве и ниског растиња у МЗДоња и Горња 
Трамошница и Турић, 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: 06/3-404-33/18 од 07.09.2018. године и 

Уговор за јавну набавку Maшинско скидање 
траве и ниског растиња у МЗДоња и Горња 

Трамошница и Турић, додјељује се 

"Дејокоп" доо Бок, понуда број: 94-09/18, 
од 05.08.2018. године, за понуђену цијену 

од 7.020,00 КМ, са ПДВ-ом, као најбоље 

оцијењеном понуђачу. 

 
Члан 2. 

 

Приједлог уговора о набавци 
доставиће се на потпис изабраном понуђачу 

"Дејокоп" доо Бок. 

 
Члан 3. 

 

За извршење ове одлуке задужује се 

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

послове општине Пелагићево. 

 

Члан 4. 

 

Ова одлука објавиће се на веб-

страници www.opstinapelagicevo.org, 

истовремено са упућивањем понуђачима 
који су учествовали у поступку јавне 

набавке, у складу са чланом 70. став 6. 

Закона о јавним набавкама Босне и 

Херцеговине. 
 

Члан 5. 

 

  Ова одлука ступа на снагу даном 

доношења и доставља се свим понуђачима 

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

Закона о јавним набавкама Босне и 

Херцеговине. 

 
Образложење 

 

Поступак јавне набавке покренут је 
Одлуком о покретању поступка јавне 

набавке број: 02-022-128/18 од 25.07.2018. 

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 "Дејокоп" доо Бок. 

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 07.09.2018. године записник о оцјени 

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

33/18 од 07.09.2018. године, у поступку 

јавне набавкеMaшинско скидање траве и 
ниског растиња у МЗДоња и Горња 

Трамошница и Турић. 

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. 
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- да је понуда понуђача "Дејокоп" доо Бок 

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: 02-022-144/18         НАЧЕЛНИК  
Данa,07.09.2018.г.    Општине Пелагићево  

   Симо Стакић 

мр.ек. с.р. 
 

 

 

450. 

 

          На основу члана 59. Закона о локалној 

самоуправи („Службени гласник републике 
српске“, број. 97/16) и члана 64. Статута 

Општине Пелагићево („Службени гласник 

Општине Пелагићево“, број: 2/17), 
начелник Општине Пелагићево доноси: 

 

 

О Д Л У К У 

о накнади превоза ученика за  

школску 2018/2019 годину 

 

Члан 1. 

 

          Овом одлуком  регулише се плаћање 
превоза за одређене категорије ученика 

средњег образовања за школску 

2018/2019.годину.  

 
Члан 2. 

 

          Општина Пелагићево плаћа трошкове 
организованог превоза у пуном износу 

цијене мјесечне карте за ученике из 

категорије породица ратних војних 

инвалида од 1. до 4. категорије, социјално 
угрожених породица и ученика са посебним 

потребама.  

          За ученике из социјално угрожених 
породица и ученике са посебним потребама 

користити евиденцију Центра за социјални 

рад Пелагићево.  
 

Члан 3. 

 

          Поред ученика из члана 2. ове одлуке 
вршиће се плаћање цијене превоза 50% 

ученицима из породица цивилне жртве 

рата, те ученицима у стању социјалне 
потребе из: породица ратних војних 

инвалида  од 1. до 4. категорије, породица 

које имају статус самохраних родитеља, 
породица повратника, изјеглих и расељних 

лица.  

          За ученике из наведених категорија у 

стању социјалне потребе користити 
евиденцију Центра за социјални рад 

Пелагићево.  

 
Члан 4. 

 

          Сви ученици који буду користили 

повластицу  превоза дужни су доставити 
увјерење о упису школске 2018/2019 године 

и доказ о одређеном статусу и категорији.  
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Члан 5. 

 

          За реализацију ове одлуке задужује се 

Одјељење за привреду, финансије и 
друштвене дјелатности. 

 

Члан 6. 

 
          Ова одлука ступа на снагу даном 

доношења, а примјењивати ће се за 

школску 2018/2019 годину и биће 
објављена у Службеном гласнику Општине 

Пелагићево.  

          Овом одлуком престаје да важи 
одлука број: 02-022-140/18 од 

31.08.2018.године. 

 

 
Број: 02-022-164/18         НАЧЕЛНИК  

Данa,10.10.2018.г.    Општине Пелагићево  

   Симо Стакић 
мр.ек. с.р. 

 

 

 
 

451. 

 
На основу члана 54., 59. и 97.  Закона о 

локалној самоуправи („Службени гласник 

републике српске“, број. 97/16) и члана 62, 
и  64. Статута Општине Пелагићево 

(„Службени гласник Општине Пелагићево“, 

број: 2/17), а све у вези Уговора о 

финансирању нето плате приправника са 
ВСС број: 02-122-80/18 од 12.10.2018-

године и Правилника о поступку 

запошљавања приправника и волонтера, 
начелник Општине Пелагићево расписује:  

 

 
ЈАВНИ КОНКУРС 

за пријем приправника у радни  

односна одређено вријеме 

 
I – Расписује се Јавни конкурс за пријем 

приправника у радни однос на одређено 

вријеме у трајању од једне године и то:  
 

I-a. Приправник, дипломирани економиста, 

ВСС – VII степен са остварених најмање 

240 ECTS бодова ........................ 2 
извршиоца 

 

I –b приправник, дипломирани инжињер 

пословне информатике, ВСС – VII степен са 
остварених најмање 240 ECTS бодова 

........... 1 извршиоц.  

 
II - Опис послова  

Приправници ће обављати послове у сврху 

стручне обуке и оспособљавања за 

самостални рад у професији за коју су 
образовани.  

 

III – Општи услови  
1. Да је држављанин Републике 

Српске, односно Босне и 

Херцеговине  
2. Да је старији од 18 година  

3. Да има општу здравствену 

способност  

4. Да није осуђиван за кривично дјело 
на безусловну казну затвора од 

најмање 6 (шест) мјесеци или 

кривично дјело које га чини 
неподобним за обављање послова у 

општинској управи  

5. Да није под оптужницом 

Међународном суда за ратне 
злочине почињене на подручју 

бивше Југославије у Хагу и да није 

одбио наредбу да се повинује пред 
Трибуналом (члан 9. став 1.  Устава 

БиХ)  

6. Да не обавља дужности нити 
активности или да није у положају 

који доводи до сукоба интереса или 

неспојивости, у складу са чланом 

43. до 47. Закон о службеницима и 
намјештеницима у органима 

јединица локалне самоуправе 

(„Службени гласник Републике 
Српске“, број: 97/16). 

 

IV – Посебни услови  
1. За кандидата под редним бројем I-a 

ВСС – VII степен са остварених 

најмање 240 ECTS бодова, 

дипломирани економиста  
2. За кандидата под редним бројем I-б 

ВСС – VII степен са остварених 

најмање 240 ECTS бодова, 
дипломирани инжињер пословне 

информатике  

3. Да се кандидат налази на 

евиденцији Завода за запошљавање 
Републике Српске  
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4. Да кандидат нема радног искуства у 

траженом степенустручне спреме.  
 

V – Потребна документа 

1. Увјерење о држављанству  
2. Увјерење о општој здравственој 

способности 

3. Потписане и од надлежног органа 

овјерене изјаве о испуњењу услова 
из тачке III подтачке 5. и 6. Јавног 

конкурса  

4.  Диплома о завршеној стручној 
спреми  

5. Увјерење надлежног органа да није 

осуђиван за кривично дјело на 
безусловну казну затвора од 

најмање 6 (шест) мјесеци 

6. Потврда / увјерење Завода за 

запошљавање да није регистрован у 
подацима из матичне евиденције  

7. Овјерена копија радне књижице 

(насловна страна, као и странице 
које се односе на радни стаж и 

запослење).  

 

 
VI – Пријава и поступак избора  

          Пријава за учешће на јавном конкурсу 

подноси се на прописаном обрасцу 
„Пријава на јавни конкурс – приправници“ 

који је доступан на интерент страници 

Општине Пелагићево, а исти се може 
преузети и лично у службеним 

просторијама Општинске управе.  

          Неблаговремене и недопуштене, 

неразумљиве и непотпуне, као и пријаве 
кандидата који не испуњавају опште и 

посебне услове из јавног конкурса неће се 

узимати у разматрање.  
          Изборни поступак спровешће се 

путем усменог интервјуа, а о чијем мјесту и 

датуму одржавања ће кандидати бити 
благовремено обавијештени путем 

службене интерент странице Општине 

Пелагићево (htp://www.pelagicevo.gov.ba). 

 
VII – Рок за подношење пријава  

          Рок за подношење пријава је 15 дан 

аод дана посљедњег објављивања.  
          Све додатне информације се могу 

добити позивом на број: 054/810-106, локал 

113, контакт особа: радник општинске 

управе Пелагићево Рајко Ђуричић. 
          Пријаве се могу дфоставити лично 

или путем поште на адресу: Општина 

Пелагићево, општинска управа Пелагићево, 

начелник Општине Пелагићево, Улица Васе 
пелагића 21., са назнаком: комисија за 

провођење јавног конкурса за пријем 

приправника.  
 

 

Број: 02-123-1/18         НАЧЕЛНИК  

Данa,15.10.2018.г.    Општине Пелагићево  
   Симо Стакић 

мр.ек. с.р. 

 
 

 

 
452. 

 

          На основу члана 54., 59. и 97. 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 гласник 

Републике Српске“, број: 13/02, 87/07, 50/10 

и 66/18), а све у вези Уговора о 
финансирању нето плате приправника са 

ВСС број. 02-122-80/18 од 

12.10.2018.године и Правилника о поступку 
запошљавања приправника и волонтера од 

15.10.2018.године, начелник Општине 

Пелагићево доноси.  
 

 

Р Ј Е Ш Е Њ Е 

о именовању комсије за провођење 

јавногконкурса запријем приправника 

 

          Комсију за провођење јавног 
конкурса за пријем приправника у 

општинској управи чине:_  

 
1. Бабић Јока, предсједник 

2. Јовановић петра, члан 

3. Миловановић Ивана, члан. 

 
          Задатак комсије из тачке 1. 

диспозитива овог Рјешења јесте да, 

поступајући по пријавама на јавни конкурс 
за пријем приправника, проведе изборни 

поступак по правилима Правилника о 

поступку запошљавања приправника од 

15.10.2018.године. 
 

Образложење 
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          Дана 12.10.2018.године Општина 
Пелагићево и ЈУ Завод за заопошљавање 

Републике Српске су потписали уговор о 

финансирању нето плате приправника са 
ВСС, број: 02-122-80/18. У складу са 

претходно наведеним, начелник Општине 

Пелагићево је дана 15.10.2018.године донио 

одлуку о расписивању јавног конкурса за 
пријем приправника.  

          На основу претходно наведеног, а 

примјеном члана 54., 59. и 97. Закона о 
локалној смаоуправи („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 гласник 

Републике Српске“, број: 13/02, 87/07, 50/10 
и 66/18), а све у вези Уговора о 

финансирању нето плате приправника са 

ВСС број. 02-122-80/18 од 
12.10.2018.године и Правилника о поступку 

запошљавања приправника и волонтера од 

15.10.2018.године, начелник Општине 

Пелагићево је одлучио као у диспозитиву 
овог 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: 02-111-20/18         НАЧЕЛНИК  
Данa,15.10.2018.г.    Општине Пелагићево  

   Симо Стакић 

мр.ек. с.р. 
 

 

 
 

453. 

 

          На основу члана 54., 59. и 97. 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), а све у вези Уговора о 

финансирању нето плате приправника са 

ВСС број. 02-122-80/18 од 
12.10.2018.године и Правилника о поступку 

запошљавања приправника и волонтера, 

начелник Општине Пелагићево доноси:  
 

 

О Д Л У К У 

о расписивању јавног конкурса  

за пријем прирпавника 

 

Члан 1. 

 

          У складу са овом одлуком, начелник 

Општине Пелагићево ће донијети рјешење 
о именовању комисије за провођење јавног 

конкурса за пријем приправника, те ће 

расписати и огласити јавни конкурс за 
пријем приправника на одређено вријеме у 

трајању од једне године и то за сљедећеа 

радна мјеста:  

 
1. ВСС – VII степен са остварених 

најмање 240 ECTS бодова, 

економског смјера, без радног 
искуства у траженом степену 

стручне спреме ........ 2 извршиоца 

 

2. ВСС – VII степен са остварених 
најмање 240 ECTS бодова, 

дипломирани инжењер пословне 

информатике, смјер програмирање и 
пројектовање, без радног искуства у 

траженом степену стручне спреме 

................................ 1 извршиоц. 

 

Члан 2. 

 

          Ова одлука ступа на снагу даном 

доношења.  

 
Број: 02-022-167/18         НАЧЕЛНИК  

Данa,15.10.2018.г.    Општине Пелагићево  

   Симо Стакић 
мр.ек. с.р. 

 

 
 

 

454. 

 
          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 133. став 2.  Закона о раду 
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(„Службени гласник Републике Српске“, 

број: 1/16 и 66/18), члана 20. став 1. тачка 2. 
Посебног колективног уговора за запослене 

у  области локалне самоуправе Републике 

Српске („Службени гласник Републике 
Српске“, број: 20/17 и 86/18), начелник 

Општине Пелагићево доноси:  

 

 
О Д Л У К У 

о исплати средстава 

 

Члан 1. 

 

          Овом одлуком регулише се исплата 
средстава Илић Драгани у висини од 2 

(двије) посљедње просјечне плате 

запослених исплаћене у општинској управи 

у претходној години у износу од 1.731,85 
КМ (хиљадуседамстотинатридесетједна 

конвертибилнамаркаосамдесетпетпенинга) 

на име помоћи у случају смрти уже 
породице.  

 

Члан 2. 

 

          Новчана средства из члана 1. ове 

одлуке исплатити ће се из буџета Општине 

Пелагићево на текући рачун именованог. 
 

Члан 3. 

 
          За реализацију ове одлуке задужује се 

Одјељење за привреду, финансије и 

друштвене дјелатности.  

 
Члан 4. 

 

          Ова одлука ступа на снагу 8 дана од 
дана објаве у Службеном гласнику 

Општине Пелагићево. 

 
Број: 02-022-168/18         НАЧЕЛНИК  

Данa,16.10.2018.г.    Општине Пелагићево  

   Симо Стакић 

мр.ек. с.р. 
 

 

 
 

455. 

 

          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 129. и 190. Закона о 

општем управном поступку („Службени 

гласник Републике Српске“, број: 13/02, 
87/07, 50/10 и 66/18), начелник Општине 

Пелагићево доноси:  

 

 
Р Ј Е Ш Е Њ Е 

о формирању радне групе за одређивање 

распореда сједења у новој згради 

општинске управе Пелагићево 

 

         Формира се радна група за одређивање 
распореда сједења у новој згради 

општинске управе у Пелагићеву у сљедећем 

саставу:  

 
1. Доган Дадо 

2. Бошњак Никола 

3. Јовановић Горан 
4. Миловановић Ивана и  

5. Зечевић Лука.  

 

          Задатак радне групе из тачке 1. овог 
диспозитива овог рјешења је да, у року од 

тридесет дана од дана доношења овог 

рјешења, предложи начелнику Општине 
Пелагићево план распореда сједења 

службеника и намјештеника у новој- 

будућој згради општинск еуправе 
Пелагићево.  

 

О б р а з л о ж е њ е 

 
          С обзиром да су радови на 

реконструкцији са доградњом и 

надоградњом дома културе у Пелагићеву у 
завршној фази, а да је претходно наведена 

зграда предвиђена као будућа зграда 

општинске управе Пелагићево, то се као 
сљедећи корак поставља питање сједења 

службеника и намјештеника у будућој 

управној згради.  

          Сходно томе, а на основу претходно 
наведеног, те примјеном 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 129. и 190. 

Закона о општем управном поступку 
(„Службени гласник Републике Српске“, 

број: 13/02, 87/07, 50/10 и 66/18), начелник 
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Општине Пелагићево је одлучио као у 

диспозитиву овог 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: 02-111-21/18         НАЧЕЛНИК  

Данa,16.10.2018.г.    Општине Пелагићево  
   Симо Стакић 

мр.ек. с.р. 

 
 

 

 

456. 

 

          На основу члана 54. и  59. Закона о 

локалној самоуправи („Службени гласник 
Републике Српске“, број: 97/16), члана 95. 

до 105. Закона о службеницима и 

намјештеницима у органима јединице 

локалне самоуправе („Службени гласник 
Републике Српске“, број. 97/16) и члана 62. 

и 64. Статута Општине Пелагићево 

(“Службени гласник Општине Пелагићево“, 
број: 2/17 ), начелник Општине Пелагићево 

доноси:  

 
 

О Д Л У К У 

о потреби запошљвања приправника 

 

Члан 1. 

 

          У скалду са предметном одлуком 
изврштити ће се пријем сљедећих радника 

на одређено вријеме у трајању од годину 

дана без радног искуства и то:  

 

1. Приправник, дипломирани 
економиста, ВСС – VII степен са 

остварених најмање 240 ECTS 

бодова ........................ 2 извршиоца. 
 

2. Приправник, дипломирани 

инжињер пословне информатике, 

ВСС – VII степен са остварених 
најмање 240 ECTS бодова ........... 1 

извршиоц.  

 
Члан 2. 

 

          За реализацију ове одлуке посебним 
рјешењем биће накнадно именована 

комисија. 

 

Члан 3. 

 

          Ова одлука ступа на снагу даном 

доношења и биће објављена у Службеном 
гласнику Општине Пелагићево.  

 

Број: 02-022-170/18        НАЧЕЛНИК  

Данa,24.10.2018.г.    Општине Пелагићево  
   Симо Стакић 

мр.ек. с.р. 

 
 

 

 
 

 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

75 
 

САДРЖАЈ: 

 
 

Р/Б ОДЛУКА СТРАНА 

 

390. Измјена и допуна Плана јавних набавки Општине Пелагићево за 
2018.годину 

1. 

391. Измјена и допуна Плана јавних набавки Општине Пелагићево за 

2018.годину 

2. 

392. Измјена и допуна Плана јавних набавки Општине Пелагићево за 
2018.годину 

2 

393. Измјена и допуна Плана јавних набавки Општине Пелагићево за 

2018.годину 

3. 

394. Измјена и допуна Плана јавних набавки Општине Пелагићево за 
2018.годину 

5. 

395. Одлука о покретању поступка набавке радова на санацији банкина на 

подручју Општине Пелагићево  

7. 

396. Одлука о покретању поступка набавке радова на санацији банкина на 
подручју Општине Пелагићево – поновљени поступак 

8. 

397. Одлука о о покретању поступка набавке Изградња дома културе у МЗ 

Ћендићи – завршнафаза 

9. 

398. Одлука о покретању поступка набавке Реконструкција са доградњом 

и надоградњом дома културе у Пелагићеву – вањско уређење 

10. 

399. Одлука о покретању поступка набавке радова на реконструкцији дијела 
пута Блажевац - Дубраве 

11. 

400. Одлука о покретању поступка набавке – израда елабората 

експропрцијације за пословну зону у Поребрицама 

12. 

401. Одлука о покретању поступка набавке – електрификација насеља Козићи у 
Горњој Трамошници 

13. 

402. Одлука о покретању поступка набавке – хидрогеолошка истраживања на 

локацији индустријске зоне у Поребрицама 

14. 

403. Одлука о измјенама и допунама плана јавних набавки Општине 
Пелагићево за 2018.годину  

15. 

404. Одлука о измјенама и допунама плана јавних набавки Општине 

Пелагићево за 2018.годину  

16. 

405. Одлука о измјенама и допунама плана јавних набавки Општине 
Пелагићево за 2018.годину  

16. 

406. Одлука о измјенама и допунама плана јавних набавки Општине 

Пелагићево за 2018.годину  

17. 

407. Одлука о покретању поступка набавке радова кошења банкина на локалној 
путној мрежи на подручју Општине Пелагићево  

17. 

408. Одлука о покретању поступка набавке аудио и визуелне опреме за салу у 

дому културе у Пелагићеву  

18. 

409. Одлука о покретању поступка јавне набавке пластичних контејнера и 
канти за отпад 

19. 

410. Одлука о покретању поступка набавке – реконструкција са доградњом и 

надоградњом дома културе у Пелагићеву – навака опреме  

20. 

411. Одлука о покретању поступка набакве – ангажовање надзорног органа за 

праћење електро радова на изградњи дома културе у МЗ Ћендићи – 

завршна фаза  

21. 

412. Одлука о покретању поступка набавке – ангажовање надзорног органа за 
праћење електро-радова на реконструкцији дома културе у Пелагићеву   

22. 

413. Одлука о покретању поступка набавке ангажовања надзорног органа за 

праћење грађевинских радова на санацији депоније у насељеном мјесту 

23. 
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Пелагићево – 1. фаза  

414. Одлука о покретању поступка набавке ангажовања надзорног органа 

за праћење грађевинско-занатских радова на изградњи дома културе 

у МЗ Ћендићи – завршна фаза 

24. 

415. Одлука о покретању поступка набавке ангажовања надзорног органа 

за праћење грађевинских радова на реконструкцији са доградњом и 

надоградњом дома културе у Пелагићеву – вањско уређење 

25. 

416. Одлука о покретању поступка набавке ангажовања надзорног органа 

за праћење радована реконструкцији дијела пута Пелагићево –

Трамошницау насељу Чардак 

26. 

417. Одлука о покретању поступка набавке ангажовања надзорног органа 

за праћење радована реконструкцији пута у насељеном мјест Орлово 

Поље 

27. 

418. Одлука о покретању поступка набавке ангажовања надзорног органа 

за праћење радована реконструкцији пута за пословну зону у 

Поребрицама 

28. 

419. Одлука о покретању поступка набавке ангажовања надзорног органа 

за праћење радована реконструкцији путевана подручју Општине 

Пелагићево 

29. 

420. Одлука о покретању поступка набавке Повезивање матичних уреда у 

Пелагићеву и Доњој Трамошници 

30. 

421. Одлука о покретању поступка набавке - Израда пројекта детаљних 

хидрогеолошких подземних питких вода на локацији индустријске 

зоне у Пелагићеву 

31. 

422. Одлука о покретању поступка набавке  Реконструкција дијела пута  

Пелагићево -Трамошница у насељу Чардак 

33. 

423. Одлука о покретању поступка набавке Реконструкција пута за 

пословну зону у Поребрицама 

34. 

424. Одлука о покретању поступка набавке радова на рушењу 

девастираног објекта дома културе у МЗ Блажевац 

35. 

425. Одлука о покретању поступка набавке Санација депоније у 

насељеном мјесту Пелагићево – I фаза  

36. 

426. Одлука о покретању поступка набавке радова Санација пута Пејићи 

– Латерални канал 

37. 

427. Одлука о покретању поступка набавке радова Изградња спомен 

чесме и платоа око бунара у насељу Шаркани 

38. 

428. Одлука о покретању поступка набавкерадова на санацији старог  

бунара у МЗ Поребрице 

39. 

429. Одлука о покретању поступка набавке радова на санацији старог 

пута у насељеном мјесту Орлово Поље 

40. 

430. Одлука о покретању поступка набавке радова Maшинско скидање 

траве и ниског растиња у мјесним заједницама Горња  и Доња 

Трамошница 

41. 

431. Одлука о покретању поступка набавке радова на санацији ударних 

рупа на подручју општине Пелагићево 

42. 

432. Одлука о покретању поступка набавке - Уређење трга и 

реконструкција старе школе у центру Пелагићева 

43. 

433. Одлука о избору најповољнијег понуђача 

 

44. 
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434. Одлука о избору најповољнијег понуђача 45. 

435. Одлука о избору најповољнијег понуђача 47. 

436. Одлука о избору најповољнијег понуђача 48. 

437. Одлука о избору најповољнијег понуђача 50. 

438. Одлука о избору најповољнијег понуђача 52. 

439. Одлука о избору најповољнијег понуђача 53. 

440. Одлука о избору најповољнијег понуђача 55. 

441. Одлука о избору најповољнијег понуђача 57. 

442. Одлука о избору најповољнијег понуђача 58. 

443. Одлука о избору најповољнијег понуђача 59. 

444. Одлука о избору најповољнијег понуђача 61. 

445. Одлука о избору најповољнијег понуђача 62. 

446. Одлука о избору најповољнијег понуђача 63. 

447. Одлука о избору најповољнијег понуђача 65. 

448. Одлука о избору најповољнијег понуђача 66. 

449. Одлука о избору најповољнијег понуђача 68. 

450. Одлука о накнади превоза ученика за школску 2018/2019 годину 69. 

451. Јавни конкурс за пријем приправника у радни однос на одређено 

вријеме 

70. 

452. Рјешење о именовању комсије за провођење јавногконкурса 

запријем приправника 

71. 

453. Одлука о расписивању јавног конкурса за пријем прирпавника 72. 

454. Одлука о исплати средстава  73. 

455. Рјешење о формирању радне групе за одређивање распореда сједења 

у новој згради општинске управе Пелагићево  

73. 

456. Одлука о потреби запошљвања приправника 74. 
 
 

 

 

 
 

 

 
 

 

 

 

 


