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109.
У
складу
са
претходно
наведеним чланом извршит ће се
пренос права грађења, без накнаде, на
парцели означеној као к.ч. број:
4291/61, површине 2.140 м2, уписане у
ПЛ број: 1586 КО Пелагићево,
власништво СО Пелагићево
са
дијелом 1/1, у корист Перић Анице из
Поребрица, ЈМБГ: 2105978186940, бр.
ЛК 7А0Т0084Е.

На основу члана 39. Закона о
локалној
самоуправи
("Службени
гласник
Републике
Српске",број:
97/16), члана 348а.Закона о ставним
правима
("Службени
гласник
Републике Српске",број: 124/08, 58/09,
95/11 и 60/15) и члана 51.Статута
општине
Пелагићево
("Службени
гласник општине Пелагићево",број:
02/17),
Скупштина
општине
Пелагићево наII(другој) ванредној
сједници одржаној дана 16.09.2019.
године донијела је:

Члан 3.
На наведеној грађевинској
парцели из члана 2. предметне Одлуке
предвиђена је изградња породичног
стамбеног објекта са помоћним
објектима.

ОДЛУКУ
о преносу права грађења без накнаде
Члан 1.

Члан 4.

Предметна Одлука доноси се у
циљу регулисања права и обавеза у
вези стамбеног збрињавања угроженог
становништва,
односно
породице
Перић Анице из Поребрица.

За реализацију предметне Одлуке,
односно склапања пратећег Уговора
задужује се начелник општине Пелагићево.
Члан 5.

Члан 2.
1

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: 28.

Трошкове израде нотарске
исправесноси Ппштина Пелагићево.
Члан 6.
Ова одлука ступа на снагу 8

(осмог) дана
"Службеном
Пелагићево".

од дана
гласнику

објаве у
Општине

Члан 2.

Број: 01-022-55/19
Дана, 16.09.2019.г.

ПРЕДСЈЕДНИК
Скупштине општине
Славко Тешић с.р.

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.

110.
На основу члана 18. став 1. и члана
90. Закона о јавним набавкама Босне и
Херцеговине ("Сл. гласник БиХ", број
39/14), чланова 59. и 82. Закона о локалној
самоуправи ("Сл. гласник РС", број: 97/16),
чланова 61. и 100. Статута општине
Пелагићево ("Службени гласник општине
Пелагићево" број: 10/14) и члана 5.
Правилника
о
поступку
директног
споразума, број: 02-022-6/15 од 17.02.2015.
године, а поступајући по приједлогу
Одјељења за општу управу, просторно
уређење и стамбено-комуналне послове
општине Пелагићево и у складу са
Измјеном плана јавних набавки општине
Пелагићево за 2019. годину, број: 02-02239/19 од 18.04.2019. године, начелник
Општине Пелагићево је донио

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.

ОДЛУКУ
о покретању поступка набавке радова
на уређењу и опремању шалтер сале
у просторијама нове зграде општине

Ова одлука ступа на снагу даном
доношења и биће објављења у Службеног
гласнику Општине Пелагићево.

Члан 1.

ОБРАЗЛОЖЕЊЕ

Одобрава се покретање поступка јавне
набавке радова – Уређење и опремање
шалтер сале у просторијама нове зграде
општине.
Процијењена
вриједност
јавне
набавке (без ПДВ-а) износи 6.000,00 КМ
(словима: шестхиљада КМ).

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.
2

При доношењу Одлуке, начелник
Општине Пелагићево се посебно руководио
чињеницом да је предложена набавка
планирана Измјеном плана набавки за 2019.
годину, под бројем 28, да је реално
процијењена њена вриједност на тржишту,
да су обезбијеђена средства за исплату, те
да је предложена одговарајућа врста
поступка.

02.07.2019. године, за понуђену цијену од
1.825,20 КМ, са ПДВ-ом, као најбоље
оцијењеном понуђачу.

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

Члан 3.

Члан 2.
Приједлог уговора о набавци
доставиће се на потпис изабраном понуђачу
"Reppu Entreprenad" дooJanja.

За извршење ове одлуке задужује се
и овлашћујеОдјељење за општу управу,
просторно уређење и стамбено-комуналне
послове општине Пелагићево.

Број: 02-022-42/19
НАЧЕЛНИК
Дана: 22.04.2019.г. Општине Пелагићево
Симо Стакић
мр.ек. с.р.

Члан 4.
Ова одлука објавиће се на вебстраници
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.

111.
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: Набавка јарбола за
заставу, начелник Општине Пелагићево је
донио

Члан 5.
Ова одлука ступа на снагу даном
доношења и доставља се свим понуђачима
који су учествовали у поступку јавне
набавке, у складу са чланом 71. став 2.
Закона о јавним набавкама Босне и
Херцеговине.
Образложење
Поступак јавне набавке покренут је
Одлуком о покретању поступка јавне
набавке број: 02-022-62/19 од 01.07.2019.
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 фирми "Reppu Entreprenad"
дooJanja.
За отварање понуда је задужен Службеник
за
јавне
набавке
у
сарадњи
са
службеницима из Одјељења за општу
управу, просторно уређење и стамбенокомуналне послове.

ОДЛУКУ
о избору најповољнијег понуђача
Члан 1.
Прихвата се Препорукаслужбеника
за јавне набавке и Одјељења за општу
управу, просторно уређење и стамбенокомуналне послове општине Пелагићево,
број: 03/10-404-14/19 од 03.07.2019. године
и Уговор за јавну набавку Набавка јарбола
за заставу, додјељује се "Reppu Entreprenad"
дooJanja, понуда број: 103-6/19, од
3

Службеник за јавну набавку је доставио
дана 03.07.2019. године записник о оцјени
понуда и Препоруку о изборунајповољнијег
понуђача
број:
03/10-404-14/19
од
03.07.2019. године, у поступку јавне
набавкеНабавка јарбола за заставу.
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 "Reppu Entreprenad"
дooJanja прихватљива.
- да није било неприхватљивих понуда.

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: 02022-6/15 од 17.02.2015. године.
Број: 02-022-66/19
НАЧЕЛНИК
Дана: 03.07.2019.г. Општине Пелагићево
Симо Стакић
мр.ек. с.р.

112.
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

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.

ОДЛУКУ
o измјенама и допунама плана
јавних набавки
Општине Пелагићево за 2019. годину
Члан 1.
Мијења сеПлан јавних набавки
општине Пелагићевоза 2019.годину од
12.02.2019. 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 2019. годину.
Члан 3.
Ова одлука ступа на снагу даном
доношења и биће објављења у "Службеног
гласнику Општине Пелагићево".

ПОУКА О ПРАВНОМ ЛИЈЕКУ
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Број: 02-022-67/19
НАЧЕЛНИК
Дана: 16.07.2019.г. Општине Пелагићево
Симо Стакић
мр.ек. с.р.

Члан 3.
За извршење ове одлуке задужује се
и овлашћујеОдјељење за општу управу,
просторно уређење и стамбено-комуналне
послове општине Пелагићево.
Члан 4.

113.
Ова одлука објавиће се на вебстраници
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.

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
изградњи капеле мртвачнице на гробљу у
Округлићу у насељеном мјесту Горња
Трамошница,
начелник
Општине
Пелагићево је донио

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: 02-022-88/19 од 23.08.2019.
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 Ивану Катићу, 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 стамбенокомуналне послове.
Службеник за јавну набавку је доставио
дана 28.08.2019. године записник о оцјени
понуда
и
Препоруку
о
избору
најповољнијег понуђача број: 03/10-40419/19 од 28.08.2019. године, у поступку
јавне набавкеАнгажовање надзорног органа
за праћење радова на изградњи капеле
мртвачнице на гробљу у Округлићу у
насељеном мјесту Горња Трамошница.
У поступку по записнику о оцјени
понуда је утврђено да је службеник за јавну

ОДЛУКУ
о избору најповољнијег понуђача
Члан 1.
Прихвата се Препорука службеника
за јавне набавке и Одјељења за општу
управу, просторно уређење и стамбенокомуналне послове општине Пелагићево,
број: 03/10-404-19/19 од 28.08.2019. године
и Уговор за јавну набавку Ангажовање
надзорног органа за праћење радова на
изградњи капеле мртвачнице на гробљу у
Округлићу у насељеном мјесту Горња
Трамошница,
додјељује
се
најбоље
оцијењеном понуђачу Ивану Катићу,
дипл.инж.грађ. из Брчког, на основу понуда
од 28.08.2019. године, за понуђену цијену
од 1.465,02 КМса ПДВ-ом.
Члан 2.
Приједлог уговора о набавци
доставиће се на потпис изабраном понуђачу
Ивану Катићу, дипл.инж.грађ. из Брчког.
5

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 Ивана Катића,
дипл.инж.грађ. из Брчког прихватљива.
- да није било неприхватљивих понуда.

114.
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 2019. годину, број: 02-02258/19 од 25.06.2019. године, начелник
Општине Пелагићево је донио

У поступку доношења ове одлуке,
посебно су цијењене чињенице да је
службеник за јавне набавке у сарадњи са
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 привреду, финансије и
друштвене дјелатности 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.

ОДЛУКУ
о покретању поступка набавке робе
набавка јарбола за заставу
Члан 1.
Одобрава се покретање поступка јавне
набавке роба – Набавка јарбола за заставу.
Процијењена
вриједност
јавне
набавке (без ПДВ-а) износи 2.000,00 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: 32.
Члан 2.

ПОУКА О ПРАВНОМ ЛИЈЕКУ

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.

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: 02022-6/15 од 17.02.2015. године.
Број: 02-022-91/19
НАЧЕЛНИК
Дана: 03.09.2019.г. Општине Пелагићево
Симо Стакић
мр.ек. с.р.

Члан 3.
6

Критеријум за додјелу уговора је
најнижа цијена.

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 2019. годину, број: 02-02239/19 од 18.04.2019. године, начелник
Општине Пелагићево је донио

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.

ОДЛУКУ
о покретању поступка набавке
Додатни и непредвиђени радови на
завршној фази изградње дома културе у
Ћендићимапутем преговарачког
поступка без објаве обавјештења

Члан 5.
Саставни дио ове одлуке је процјена
вриједности са предмјером радова.
Члан 6.

Члан 1.
Ова одлука ступа на снагу даном
доношења и биће објављења у Службеног
гласнику Општине Пелагићево.

Одобрава се покретање поступка
јавне набаве радова – Додатни и
непредвиђени радови на завршној фази
изградње дома културе у Ћендићима путем
преговарачког
поступка
без
објаве
обавјештења.
Процијењена
вриједност
јавне
набавке (без ПДВ-а) износи 14.000,00 КМ
(словима: четрнаестхиљада КМ).
За проведбу јавне набавке осигурана
су средства из буџета општине Пелагићево,
економски код 511200.
Јавна набавка ће се провести путем
преговарачког
поступка
без
објаве
обавјештења.
Поступак јавне набавке провешће се
у складу са Законом о јавним набавкама,
подзаконским и интерним актима.
Евиденциони број јавне набавке: 26.

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 2019.
годину, под бројем 32, да је реално
процијењена њена вриједност на тржишту,
да су обезбијеђена средства за исплату, те
да је предложена одговарајућа врста
поступка.
На основу утврђеног чињеничног
стања, одлучено је као у члану 1. ове
одлуке.
Број: 02-022-62/19
Дана: 01.07.2019.г.

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.

НАЧЕЛНИК
Општине Пелагићево
Симо Стакић
мр.ек. с.р.

115.
На основу члана 14. став 4, члана 18.
став 1. и чланова 24. и 28. 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

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:

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 2019. годину, број: 02-02284/19 од 21.08.2019. године, начелник
Општине Пелагићево је донио

- 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.

ОДЛУКУ
о покретању поступка набавке
уређења чесме у насељу Шаркани

ОБРАЗЛОЖЕЊЕ
Члан 1.
На основу расположивих чињеница,
утврђено је да је предложени поступак
јавне набавке основан и да садржи све
потребне елементе за одлучивање, у складу
сачланом 24. и чланом 28. Закона о јавним
набавкама ("Сл. гласник БиХ", број 39/14).

Одобрава се покретање поступка јавне
набавке радова – Уређење чесме 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 буџета општине
Пелагићево, економски код 412200.
Јавна набавка ће се спровести путем
директног споразума.
Поступак јавне набавке спровешће
се у складу са Законом о јавним набавкама,
подзаконским и интерним актима.
Евиденциони број јавне набавке: 37.

При доношењу Одлуке, начелник
Општине Пелагићево се посебно руководио
чињеницом да је предложена набавка
планирана Измјеном плана набавки за 2019.
годину – под ставком 26, 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: 02-022-43/19
Дана: 22.04.2019.г.

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.

НАЧЕЛНИК
Општине Пелагићево
Симо Стакић
мр.ек. с.р.

Члан 3.
116.
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Критеријум за додјелу уговора је
најнижа цијена.

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) ичланова 61. и 100.
Статута општине Пелагићево ("Службени
гласник општине Пелагићево" број: 10/14),
на Препоруку Комисије за јавну набавку
број: 03/10-404-13/19 од 15.07.2019. године,
у
поступку
јавне
набавке:Изградња
хидрантске
мреже
за
противпожарнузаштиту на објекту дома
културе у центру Пелагићева, начелник
Општине Пелагићево је донио

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.

ОДЛУКУ
о избору најповољнијег понуђача

Ова одлука ступа на снагу даном
доношења и биће објављења у Службеног
гласнику Општине Пелагићево.

Члан 1.
Прихвата се Препорука Комисије за
јавне набавке, број: 03/10-404-13/19 од
15.07.2019. године и уговор за јавну
набавку Изградња хидрантске мреже за
противпожарнузаштиту на објекту дома
културе у центру Пелагићева, додјељује се
понуђачу "Боро-терм" доо Добој, за
понуђену цијену од 37.956,66 КМ без ПДВа, односно 44.409,29 КМ са ПДВ-ом, као
најбоље оцијењеном понуђачу.

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 2019.
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.

Члан 2.
Приједлог уговора о набавки
доставиће се на потпис изабраном понуђачу
"Боро-терм" доо Добој по протеку рока од
15 дана, рачунајући од дана када су сви
понуђачи
обавијештени
о
избору
најповољније понуде.
Члан 3.

На основу утврђеног чињеничног
стања, одлучено је као у члану 1. ове
одлуке.
Број: 02-022-87/19
Дана: 23.08.2019.г.

За извршење ове одлуке задужује се
и овлашћује Одјељење за општу управу,
просторно уређење и стамбено – комуналне
послове.

НАЧЕЛНИК
Општине Пелагићево
Симо Стакић
мр.ек. с.р.

Члан 4.
Ова одлука објавиће се на вебстраници
www.pelagicevo.gov.ba,
истовремено с упућивањем понуђачима
који су учествовали у поступку јавне
набавке, сходно члану 70. став (6) Закона о
јавним набавкама.

117.
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пропусте у раду, који би евентуално били
основ за неприхватање препоруке Комисије
за јавну набавку.
Наиме, у поступку је оцијењено да
је Комисија у свему правилно поступила те
да је избор најповољнијег понуђача
извршен у складу са Законом о јавним
набавкама, подзаконским актима, интерним
актима и тендерском документацијом.
Увидом у приложену документацију,
неспорно је да је изабрани понуђач најбоље
оцијењен због:
најниже цијене, како слиједи:

Члан 5.
Ова одлука ступа на снагу даном
доношења и доставља се свим понуђачима
који су учествовали у поступку јавне
набавке, сходно члану 71. став (2) Закона о
јавним набавкама.
ОБРАЗЛОЖЕЊЕ
Поступак јавне набавке покренут је
Одлуком о покретању поступка јавне
набавке број: 02-022-59/19 од 26.06.2019.
године.
Јавна набавка је проведена путем
преговарачког
поступка
без
објаве
обавјештења.
Процијењена вриједност јавне набавке без
ПДВ-а је 38.000,00 КМ.

Назив
понуђача
1 "Боро-терм"
. доо Добој

Комисија
за
јавну
набавку
именована је Одлуком број: 02-022-60/19 од
26.06.2019. године.
Комисија за јавну набавку доставила
је дана 15.07.2019. године Записник о
оцјени понуда и Препоруку о избору
најповољнијег понуђача број: 03/10-40413/19 од 15.07.2019. године, у поступку
јавне набавке Изградња хидрантске мреже
за противпожарнузаштиту на објекту дома
културе у центру Пелагићева.

Понуђена
цијена
(без ПДВ-а)
37.956,66 КМ

Изабрани понуђач је изабран
примјењујући критериј најниже цијене, која
је понуђена у износу од 37.956,66 КМбез
ПДВ-а, те није било других понуђача
чиме је утврђен и њихов сукцесивни ред.
Из наведених разлога, примјеном
члана 64. става (1) тачка 2. Закона о јавним
набавкама, одлучено је као у диспозитиву.

У поступку је утврђено је да је
Комисија за јавну набавку благовремено и
правилно извршила отварање понуда и
оцјену приспјелих понуда, о чему је
сачинила одговарајуће записнике, у којима
је утврђено сљедеће:
- да је укупан број пристиглих понуда 1.
- да је благовремено запримљена 1 понуда.
да
није
било
неблаговремено
запримљених понуда.
-да је понуда понуђача "Боро-терм" доо
Добој прихватљива.

ПОУКА О ПРАВНОМ ЛИЈЕКУ
Против ове одлуке може се изјавити
жалба, најкасније у року од 10 (десет) дана
од дана пријема ове одлуке.
Број: 02-022-69/19
Дана: 17.07.2019.г.

НАЧЕЛНИК
Општине Пелагићево
Симо Стакић
мр.ек. с.р.

118.

У поступку доношења ове одлуке
посебно су цијењене чињенице да је
Комисија, правилно и потпуно, извршила
оцјену квалификованости понуђача те
оцјену
приспјелих
понуда,
сходно
критеријумима из тендерске документације.
У поступку оцјене проведеног
поступка, начелник Општине Пелагићево
није нашао разлоге, неправилности нити

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
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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:
Гредерисање
макадамских путева на подручју општине
Пелагићево, начелник Општине Пелагићево
је донио

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: 02-022-31/19 од 19.03.2019.
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.

ОДЛУКУ
о избору најповољнијег понуђача
Члан 1.
Прихвата се Препорука службеника
за јавне набавке и Одјељења за општу
управу, просторно уређење и стамбенокомуналне послове општине Пелагићево,
број: 03/10-404-6/19 од 12.04.2019. године и
Уговор за јавну набавку Гредерисање
макадамских путева на подручју општине
Пелагићево, додјељује се "Пелагић коп" доо
Пелагићево, понуда број: 01-4/19 од
10.04.2019. године, за понуђену цијену од
3.510,00 КМ, са ПДВ-ом, као најбоље
оцијењеном понуђачу.

За отварање понуда је задужен Службеник
за
јавне
набавке
у
сарадњи
са
службеницима из Одјељења за општу
управу, просторно уређење и стамбенокомуналне послове.
Службеник за јавну набавку је доставио
дана 12.04.2019. године записник о оцјени
понуда
и
Препоруку
о
избору
најповољнијег понуђача број: 03/10-4046/19 од 12.04.2019. године, у поступку јавне
набавкеГредерисање макадамских путева
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.

Члан 2.
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 вебстраници
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.

У поступку доношења ове одлуке,
посебно су цијењене чињенице да је
службеник за јавне набавке у сарадњи са
Одјељењем за општу управу, просторно
уређење и стамбено-комуналне послове,
правилно и потпуно, дао оцјену приспјелих
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понуда, у складу са критеријумима из
захтјева и позива.
Наиме, у поступку је оцијењено да
је службеник за јавне набавке у сарадњи са
Одјељењем за општу управу, просторно
уређење и стамбено-комуналне послове
правилно поступио те да је избор
најповољнијег понуђача извршен у складу
са Законом о јавним набавкама Босне и
Херцеговине,
подзаконским
актима,
интерним
актима
и
тендерским
документом.
Увидом
у
приложену
документацију, неспорно је да изабрани
понуђач задовољава све потребне услове у
оквиру овог поступка.

ОДЛУКУ
o измјенама и допунама плана
јавних набавкиОпштине Пелагићево
за 2019. годину
Члан 1.
Мијења сеПлан јавних набавки
Општине Пелагићевоза 2019.годину од
12.02.2019. 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 2019. годину.

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.

Члан 3.
Ова одлука ступа на снагу даном
доношења и биће објављења у "Службеног
гласнику Општине Пелагићево".

ПОУКА О ПРАВНОМ ЛИЈЕКУ
Број: 02-022-58/19
Дана: 25.06.2019.г.

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: 02022-6/15 од 17.02.2015. године.
Број: 02-022-37/19
Дана: 15.04.2019.г.

НАЧЕЛНИК
Општине Пелагићево
Симо Стакић
мр.ек. с.р.

НАЧЕЛНИК
Општине Пелагићево
Симо Стакић
мр.ек. с.р.

120.
На основу члана 18. став 1. и члана
90. Закона о јавним набавкама Босне и
Херцеговине ("Сл. гласник БиХ", број
39/14), чланова 59. и 82. Закона о локалној
самоуправи ("Сл. гласник РС", број: 97/16),
чланова 61. и 100. Статута општине
Пелагићево ("Службени гласник општине
Пелагићево" број: 10/14) и члана 5.
Правилника
о
поступку
директног
споразума, број: 02-022-6/15 од 17.02.2015.
године, а поступајући по приједлогу
Одјељења за општу управу, просторно
уређење и стамбено-комуналне послове
општине Пелагићево и у складу са
Измјеном плана јавних набавки општине
Пелагићево за 2019. годину, број: 02-022-

119.
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
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84/19 од 21.08.2019. године, начелник
Општине Пелагићево је донио

Саставни дио ове одлуке је процјена
вриједности.

ОДЛУКУ
о покретању поступка набавке
Ангажовање надзорног органа за
праћење радова на изградњи капеле
мртвачнице на гробљу у Округлићу у
насељеном мјесту Горња Трамошница

Члан 6.
Ова одлука ступа на снагу даном
доношења и биће објављења у Службеног
гласнику Општине Пелагићево.
ОБРАЗЛОЖЕЊЕ

Члан 1.
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 2019.
годину, под бројем 38, 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.

Одобрава се покретање поступка јавне
набавке услуга – Ангажовање надзорног
органа за праћење радова на изградњи
капеле мртвачнице на гробљу у Округлићу
у насељеном мјесту Горња Трамошница.
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 412200.
Јавна набавка ће се спровести путем
директног споразума.
Поступак јавне набавке спровешће
се у складу са Законом о јавним набавкама,
подзаконским и интерним актима.
Евиденциони број јавне набавке: 38.
Члан 2.

Број: 02-022-88/19
Дана: 23.08.2019.г.

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.

НАЧЕЛНИК
Општине Пелагићево
Симо Стакић
мр.ек. с.р.

121.

Члан 3.
Критеријум за додјелу уговора је
најнижа цијена.
Члан 4.

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

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.
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јавних набавки општине Пелагићево за
2019. годину, број: 02-022-17/19 од
12.02.2019. године, начелник Општине
Пелагићево је донио

Члан 6.
Ова одлука ступа на снагу даном
доношења и биће објављења у Службеног
гласнику Општине Пелагићево.

ОДЛУКУ
о покретању поступка набавке радова
кошења банкина на локалној путној
мрежи на подручју 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 2019. годину,
под бројем 09, 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.

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: 09.

Број: 02-022-57/19
Дана: 12.06.2019.г.

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.

НАЧЕЛНИК
Општине Пелагићево
Симо Стакић
мр.ек. с.р.

122.
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 ударних
рупа на подручју општине Пелагићево,
начелник Општине Пелагићево је донио

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.
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ОДЛУКУ
о избору најповољнијег понуђача

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.

Члан 1.
Прихвата се Препорука службеника
за јавне набавке и Одјељења за општу
управу, просторно уређење и стамбенокомуналне послове општине Пелагићево,
број: 03/10-404-5/19 од 23.04.2019. године и
Уговор за јавну набавку Санација ударних
рупа на подручју општине Пелагићево,
додјељује се "Galax niskogradnja" дд Брчко,
понуда број: 98/19, од 18.04.2019. године, за
понуђену цијену од 7.001,28 КМ, са ПДВом, као најбоље оцијењеном понуђачу.

За отварање понуда је задужен Службеник
за
јавне
набавке
у
сарадњи
са
службеницима из Одјељења за општу
управу, просторно уређење и стамбенокомуналне послове.
Службеник за јавну набавку је доставио
дана 23.04.2019. године записник о оцјени
понуда
и
Препоруку
о
избору
најповољнијег понуђача број: 03/10-4045/19 од 23.04.2019. године, у поступку јавне
набавкеСанација ударних рупа на подручју
општине Пелагићево.
У поступку по записнику о оцјени
понуда је утврђено да је службеник за јавну
набавку благовремено и правилно извршио
отварање понуда и оцјену приспјелих
понуда, о чему је сачинињен одговарајући
записник, у којем је утврђено сљедеће:
- да је укупан број пристиглих понуда 1.
- да је благовремено запримљена 1 понуда.
- да није било неблаговремено
запримљених понуда.
- да је понуда понуђача "Galax niskogradnja"
дд Брчко прихватљива.
- да није било неприхватљивих понуда.

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 вебстраници
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.

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

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: 02-022-30/19 од 13.03.2019.
године.
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понуђач задовољава све потребне услове у
оквиру овог поступка.

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 2019. годину.

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.

Члан 3.
Ова одлука ступа на снагу даном
доношења и биће објављења у "Службеног
гласнику Општине Пелагићево".

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: 02022-6/15 од 17.02.2015. године.
Број: 02-022-45/19
Дана: 23.04.2019.г.

Број: 02-022-39/19
Дана: 18.04.2019.г.

НАЧЕЛНИК
Општине Пелагићево
Симо Стакић
мр.ек. с.р.

НАЧЕЛНИК
Општине Пелагићево
Симо Стакић
мр.ек. с.р.

124.
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 2019. годину, број: 02-02284/19 од 21.08.2019. године, начелник
Општине Пелагићево је донио

123.
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
ОДЛУКУ
o измјенама и допунама плана
јавних набавкиОпштине Пелагићево
за 2019. годину

ОДЛУКУ
о покретању поступка набавке
чишћења артерског бунара у центру
Пелагићева

Члан 1.

Члан 1.

Мијења сеПлан јавних набавки
Општине Пелагићевоза 2019.годину од
12.02.2019. године, као у табели која се
налази у прилогу и чини саставни дио ове
Одлуке.

Одобрава се покретање поступка јавне
набавке услуга – Чишћење артерског
бунара у центру Пелагићева.
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Процијењена
вриједност
јавне
набавке (без ПДВ-а) износи 4.000,00 КМ
(словима: четирихиљаде КМ).
За спровођење јавне набавке
обезбијеђена су средства из буџета општине
Пелагићево, економски код 412200.
Јавна набавка ће се спровести путем
директног споразума.
Поступак јавне набавке спровешће
се у складу са Законом о јавним набавкама,
подзаконским и интерним актима.
Евиденциони број јавне набавке: 36.

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 2019.
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.

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.

Број: 02-022-86/19
Дана: 23.08.2019.г.

Члан 3.

НАЧЕЛНИК
Општине Пелагићево
Симо Стакић
мр.ек. с.р.

125.

Критеријум за додјелу уговора је
најнижа цијена.

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: Машинско скидање
траве и ниског растиња на подручју
Општине Пелагићево, начелник Општине
Пелагићево је донио

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.

ОДЛУКУ
о избору најповољнијег понуђача

ОБРАЗЛОЖЕЊЕ

Члан 1.

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

Прихвата се Препорука службеника
за јавне набавке и Одјељења за општу
управу, просторно уређење и стамбенокомуналне послове општине Пелагићево,
број: 03/10-404-11/19 од 06.05.2019. године
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и Уговор за јавну набавку Машинско
скидање траве и ниског растиња на
подручју општине Пелагићево, додјељује се
"Дејокоп" доо Бок, понуда број: 36-04/19,
од 25.04.2019. године, за понуђену цијену
од 6.903,00 КМ, са ПДВ-ом, као најбоље
оцијењеном понуђачу.

управу, просторно уређење и стамбенокомуналне послове.
Службеник за јавну набавку је доставио
дана 06.05.2019. године записник о оцјени
понуда
и
Препоруку
о
избору
најповољнијег понуђача број: 03/10-40411/19 од 06.05.2019. године, у поступку
јавне набавкеМашинско скидање траве и
ниског растиња 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 "Дејокоп" доо Бок
прихватљива.
- да није било неприхватљивих понуда.

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 вебстраници
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.

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.

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: 02-022-47/19 од 24.04.2019.
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.

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

За отварање понуда је задужен Службеник
за
јавне
набавке
у
сарадњи
са
службеницима из Одјељења за општу
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споразума, број: 02-022-6/15 од 17.02.2015.
године одлучено је као у диспозитиву.

"Galax niskogradnja" дд Брчко по протеку
рока од 15 дана, рачунајући од дана када су
сви понуђачи обавијештени о избору
најповољније понуде.

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: 02022-6/15 од 17.02.2015. године.
Број: 02-022-52/19
Дана: 13.05.2019.г.

Члан 3.
За извршење ове одлуке задужује се
и овлашћује Одјељење за општу управу,
просторно уређење и стамбено – комуналне
послове.

НАЧЕЛНИК
Општине Пелагићево
Симо Стакић
мр.ек. с.р.

Члан 4.
Ова одлука објавиће се на вебстраници
www.pelagicevo.gov.ba,
истовремено с упућивањем понуђачима
који су учествовали у поступку јавне
набавке, сходно члану 70. став (6) Закона о
јавним набавкама.

126.

Члан 5.

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) ичланова 61. и 100.
Статута општине Пелагићево ("Службени
гласник општине Пелагићево" број: 10/14),
на Препоруку Комисије за јавну набавку
број: 03/10-404-4/19 од 22.04.2019. године, у
поступку
јавне
набавке:Додатни
и
непредвиђени радови на вањском уређењу
дома културе у Пелагићеву, начелник
Општине Пелагићево је донио

Ова одлука ступа на снагу даном
доношења и доставља се свим понуђачима
који су учествовали у поступку јавне
набавке, сходно члану 71. став (2) Закона о
јавним набавкама.
ОБРАЗЛОЖЕЊЕ
Поступак јавне набавке покренут је
Одлуком о покретању поступка јавне
набавке број: 02-022-29/19 од 13.03.2019.
године.
Јавна набавка је проведена путем
преговарачког
поступка
без
објаве
обавјештења.
Процијењена вриједност јавне набавке без
ПДВ-а је 15.000,00 КМ.

ОДЛУКУ
о избору најповољнијег понуђача
Члан 1.
Прихвата се Препорука Комисије за
јавне набавке, број: 03/10-404-4/19 од
22.04.2019. године и уговор за јавну
набавку Додатни и непредвиђени радови на
вањском уређењу дома културе у
Пелагићеву, додјељује се понуђачу "Galax
niskogradnja" дд Брчко, за понуђену цијену
од 17.422,30 КМ без ПДВ-а, односно
20.384,09 КМ са ПДВ-ом, као најбоље
оцијењеном понуђачу.
Члан 2.

Комисија
за
јавну
набавку
именована је Одлуком број: 02-022-32/19 од
18.03.2019. године.
Комисија за јавну набавку доставила
је дана 22.04.2019. године Записник о
оцјени понуда и Препоруку о избору
најповољнијег понуђача број: 03/10-4044/19 од 22.04.2019. године, у поступку јавне
набавке Додатни и непредвиђени радови на
вањском уређењу дома културе у
Пелагићеву.

Приједлог уговора о набавки
доставиће се на потпис изабраном понуђачу

У поступку је утврђено је да је
Комисија за јавну набавку благовремено и
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правилно извршила отварање понуда и
оцјену приспјелих понуда, о чему је
сачинила одговарајуће записнике, у којима
је утврђено сљедеће:
- да је укупан број пристиглих понуда 1.
- да је благовремено запримљена 1 понуда.
да
није
било
неблаговремено
запримљених понуда.
-да је понуда понуђача "Galax niskogradnja"
дд Брчкоприхватљива.

Против ове одлуке може се изјавити
жалба, најкасније у року од 10 (десет) дана
од дана пријема ове одлуке.
Број: 02-022-44/19
Дана: 23.04..2019.г.

У поступку доношења ове одлуке
посебно су цијењене чињенице да је
Комисија, правилно и потпуно, извршила
оцјену квалификованости понуђача те
оцјену
приспјелих
понуда,
сходно
критеријумима из тендерске документације.
У поступку оцјене проведеног
поступка, начелник Општине Пелагићево
није нашао разлоге, неправилности нити
пропусте у раду, који би евентуално били
основ за неприхватање препоруке Комисије
за јавну набавку.
Наиме, у поступку је оцијењено да
је Комисија у свему правилно поступила те
да је избор најповољнијег понуђача
извршен у складу са Законом о јавним
набавкама, подзаконским актима, интерним
актима и тендерском документацијом.
Увидом у приложену документацију,
неспорно је да је изабрани понуђач најбоље
оцијењен због:
најниже цијене, како слиједи:

1.

Назив
понуђача
"Galax
niskogradnja"
дд Брчко

НАЧЕЛНИК
Општине Пелагићево
Симо Стакић
мр.ек. с.р.

127.
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 2019. годину, број: 02-02277/19 од 07.08.2019. године, начелник
Општине Пелагићево је донио

Понуђена
Цијена
(без ПДВ-а)
17.422,30 КМ

ОДЛУКУ
о покретању поступка набавке радова
на асфалтирању прилазне стазе у
црквеном дворишту у центру Пелагићева
Члан 1.
Одобрава се покретање поступка јавне
набавке радова – Асфалтирање прилазне
стазе у црквеном дворишту у центру
Пелагићева.
Процијењена
вриједност
јавне
набавке (без ПДВ-а) износи 6.000,00 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.

Изабрани понуђач је изабран
примјењујући критериј најниже цијене, која
је понуђена у износу од 17.422,30 КМ без
ПДВ-а, те није било других понуђача
чиме је утврђен и њихов сукцесивни ред.
Из наведених разлога, примјеном
члана 64. става (1) тачка 2. Закона о јавним
набавкама, одлучено је као у диспозитиву.
ПОУКА О ПРАВНОМ ЛИЈЕКУ
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Евиденциони број јавне набавке: 34.

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

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.

Број: 02-022-78/19
Дана: 07.08.2019.г.

НАЧЕЛНИК
Општине Пелагићево
Симо Стакић
мр.ек. с.р.

128.
Члан 3.
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 2019. годину, број: 02-02239/19 од 18.04.2019. године, начелник
Општине Пелагићево је донио

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.

ОДЛУКУ
о покретању поступка набавке радова
израде преградних зидова у
канцеларијама нове зграде општине

ОБРАЗЛОЖЕЊЕ

Члан 1.

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 2019.
годину, под бројем 34, да је реално
процијењена њена вриједност на тржишту,
да су обезбијеђена средства за исплату, те
да је предложена одговарајућа врста
поступка.

Одобрава се покретање поступка јавне
набавке радова – Израда преградних зидова
у канцеларијама нове зграде општине.
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: 29.
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На основу утврђеног чињеничног
стања, одлучено је као у члану 1. ове
одлуке.

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.

Број: 02-022-40/19
Дана: 22.04.2019.г.

Члан 3.

НАЧЕЛНИК
Општине Пелагићево
Симо Стакић
мр.ек. с.р.

129.

Критеријум за додјелу уговора је
најнижа цијена.

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

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.

ОДЛУКУ
o измјенама и допунама
планајавних набавки
Општине Пелагићево за 2019. годину

Члан 5.
Саставни дио ове одлуке је процјена
вриједности са предмјером радова.
Члан 6.

Члан 1.

Ова одлука ступа на снагу даном
доношења и биће објављења у Службеног
гласнику Општине Пелагићево.

Мијења
сеПлан
јавних
набавкиОпштине Пелагићевоза 2019.годину
од 12.02.2019. године, као у табели која се
налази у прилогу и чини саставни дио ове
Одлуке.

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 2019.
годину, под бројем 29, да је реално
процијењена њена вриједност на тржишту,
да су обезбијеђена средства за исплату, те
да је предложена одговарајућа врста
поступка.

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 2019. годину.
Члан 3.
Ова одлука ступа на снагу даном
доношења и биће објављења у "Службеног
гласнику Општине Пелагићево".
Број: 02-022-77/19
22

НАЧЕЛНИК

Дана: 07.08.2019.г.

Општине Пелагићево
Симо Стакић
мр.ек. с.р.

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 вебстраници
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.

130.
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
пословеопштине Пелагићево, у поступку
јавне набавке услуга: Инсталација видео
надзора,
противпровалне
опреме
и
евиденције радника, начелник општине
Пелагићево је донио

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: 02-022-85/19 од 21.08.2019.
године.
Јавна набавка је спроведена путем
директног споразума.
Процијењена вриједност јавне набавке без
ПДВ-а је 5.000,00 КМ.

ОДЛУКУ
о избору најповољнијег понуђача
Члан 1.
Прихвата се Препорука службеника
за јавне набавке и Одјељења за општу
управу, просторно уређење и стамбенокомуналне послове општине Пелагићево,
број: 03/10-404-17/19 од 26.08.2019. године
и Уговор за јавну набавку Инсталација
видео надзора, противпровалне опреме и
евиденцијерадника, додјељује се најбоље
оцијењеном понуђачу"Sector security" доо
Бања Лука, ПЈ Брчко бр. 8, на основу
понуда од 22.08.2019. године, за понуђену
цијену од 5.992,74 КМса ПДВ-ом.

Писмени захтјев за достављање понуде
упућен је фирми "Sector security" доо Бања
Лука, ПЈ Брчко бр. 8.
За отварање понуда је задужен Службеник
за
јавне
набавке
у
сарадњи
са
службеницима из Одјељења за општу
управу, просторно уређење и стамбенокомуналне послове.
Службеник за јавну набавку је доставио
дана 26.08.2019. године записник о оцјени
понуда
и
Препоруку
о
избору
најповољнијег понуђача број: 03/10-40417/19 од 26.08.2019. године, у поступку
јавне набавкеИнсталација видео надзора,
противпровалне опреме и евиденције
радника.

Члан 2.
Приједлог уговора о набавци доставиће се
на потпис изабраном понуђачу "Sector
security" доо Бања Лука, ПЈ Брчко бр. 8.
Члан 3.

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 "Sector security" доо
Бања Лука, ПЈ Брчко бр. 8..
- да није било неприхватљивих понуда.

мр.ек. с.р.

131.
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 2019. годину, број: 02-02267/19 од 16.07.2019. године, начелник
општине Пелагићево је донио

У поступку доношења ове одлуке,
посебно су цијењене чињенице да је
службеник за јавне набавке у сарадњи са
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 привреду, финансије и
друштвене дјелатности 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.

ОДЛУКУ
о покретању поступка набавке радоваизградња амбуланте породичне медицине
у насељеном јесту Пелагићево
Члан 1.
Одобрава се покретање поступка
јавне набаве радова – Изградња амбуланте
породичне медицине у насељеном мјесту
Пелагићево.
Процијењена
вриједност
јавне
набавке (без ПДВ-а) износи 220.000,00 КМ
(словима:
двијестотинедвадесетхиљада
КМ).
За проведбу јавне набавке осигурана
су средства изВладе 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: 33.

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: 02022-6/15 од 17.02.2015. године.
Број: 02-022-90/19
Дана: 27.08.2019.г.

Члан 2.
Тендерску документацију сачиниће
уговорни орган, односно службеник за
јавне набавке у сарадњи са Одјељењем за
општу управу, просторно урећење и

НАЧЕЛНИК
Општине Пелагићево
Симо Стакић
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стамбено – комуналне послове, у року од 10
дана, рачунајући од доношења ове одлуке.

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

Члан 3.

Број: 02-022-68/19
Дана: 17.07.2019.г.

Критеријум за додјелу уговора је
најнижа цијена.

НАЧЕЛНИК
Општине Пелагићево
Симо Стакић
мр.ек. с.р.

Члан 4.
Отварање и оцјену понуда провешће
комисија за јавне набавке, у саставу од 3
члана, сљедеће квалификационе структуре:

132.
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 2019. годину, број: 02-02239/19 од 18.04.2019. године, начелник
Oпштине Пелагићево је донио

- 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.

ОДЛУКУ
о покретању поступка набавке радоваmaшинско скидање траве
и ниског растиња
на подручју Oпштине 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).

Члан 1.
Одобрава се покретање поступка јавне
набавке радова – Мaшинско скидање траве
и ниског растиња 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 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: 30.

При доношењу Одлуке, начелник
Општине Пелагићево се посебно руководио
чињеницом да је предложена набавка
планирана Измјеном плана набавки за 2019.
годину – под ставком 33, 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.
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На основу утврђеног чињеничног
стања, одлучено је као у члану 1. ове
одлуке.

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.

Број: 02-022-47/19
Дана: 24.04.2019.г.

Члан 3.

НАЧЕЛНИК
Општине Пелагићево
Симо Стакић
мр.ек. с.р.

133.

Критеријум за додјелу уговора је
најнижа цијена.

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 2019. годину, број: 02-02284/19 од 21.08.2019. године, начелник
општине Пелагићево је донио

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.

ОДЛУКУ
о покретању поступка набавке Инсталација видео надзора,
противпровалне опреме
и евиденције радника

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 2019.
годину, под бројем 30, да је реално
процијењена њена вриједност на тржишту,
да су обезбијеђена средства за исплату, те
да је предложена одговарајућа врста
поступка.

Члан 1.
Одобрава се покретање поступка јавне
набавке услуга – Инсталација видео
надзора,
противпровалне
опреме
и
евиденције радника.
Процијењена
вриједност
јавне
набавке (без ПДВ-а) износи 5.000,00 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.
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Поступак јавне набавке спровешће
се у складу са Законом о јавним набавкама,
подзаконским и интерним актима.
Евиденциони број јавне набавке: 35.

да је предложена одговарајућа врста
поступка.
На основу утврђеног чињеничног
стања, одлучено је као у члану 1. ове
одлуке.
Број: 02-022-85/19
НАЧЕЛНИК
Дана: 21.08.2019.г. Општине Пелагићево
Симо Стакић
мр.ек. с.р.

Члан 2.
Потребну
документацију
за
провођење поступка директног споразума
сачиниће
уговорни
орган,
односно
службеник за јавне набавке у сарадњи са
службеницима Одјељења за привреду,
финансије и друштвене дјелатности, у року
од 5 дана, рачунајући од доношења ове
одлуке.

134.
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 2019. годину, број: 02-02239/19 од 18.04.2019. године, начелник
општине Пелагићево је донио

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
привреду,
финансије
и
друштвене
дјелатности.
Члан 5.
Саставни дио ове одлуке је процјена
вриједности.
Члан 6.

ОДЛУКУ
о покретању поступка набавке
израде пројектно-техничкедокументације
за зграду амбуланте у Пелагићеву

Ова одлука ступа на снагу даном
доношења и биће објављења у Службеног
гласнику Општине Пелагићево.

Члан 1.
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 2019.
годину, под бројем 35, да је реално
процијењена њена вриједност на тржишту,
да су обезбијеђена средства за исплату, те

Одобрава се покретање поступка јавне
набавке услуга – Израда пројектнотехничке
документације
за
зграду
амбуланте 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.
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Поступак јавне набавке спровешће
се у складу са Законом о јавним набавкама,
подзаконским и интерним актима.
Евиденциони број јавне набавке: 27.

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.

Члан 2.
Потребну
документацију
за
провођење поступка директног споразума
сачиниће
уговорни
орган,
односно
службеник за јавне набавке у сарадњи са
службеницима Одјељења за привреду,
финансије и друштвене дјелатности, у року
од 5 дана, рачунајући од доношења ове
одлуке.

Број: 02-022-41/19
Дана: 22.04.2019.г.

НАЧЕЛНИК
Општине Пелагићево
Симо Стакић
мр.ек. с.р.

135.
Члан 3.

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 Oпштине Пелагићево је донио

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.

ОДЛУКУ
o измјенама и допунама
плана јавних набавки
Oпштине Пелагићево за 2019. годину

Члан 5.
Саставни дио ове одлуке је процјена
вриједности.

Члан 1.

Члан 6.
Ова одлука ступа на снагу даном
доношења и биће објављења у Службеног
гласнику Општине Пелагићево.

Мијења сеПлан јавних набавки
општине Пелагићевоза 2019.годину од
12.02.2019. године, као у табели која се
налази у прилогу и чини саставни дио ове
Одлуке.

ОБРАЗЛОЖЕЊЕ

Члан 2.

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 2019.
годину, под бројем 27, да је реално
процијењена њена вриједност на тржишту,

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
Oпштине
Пелагићево за 2019. годину.
Члан 3.
Ова одлука ступа на снагу даном
доношења и биће објављења у "Службеног
гласнику Општине Пелагићево".
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Број: 02-022-84/19
Дана: 21.08.2019.г.

НАЧЕЛНИК
Општине Пелагићево
Симо Стакић
мр.ек. с.р.

просторно уређење и стамбено-комуналне
послове општине Пелагићево.
Члан 4.
Ова одлука објавиће се на вебстраници
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.

136.
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:
Асфалтирање
прилазне стазе у црквеном дворишту у
центру Пелагићева, начелник Oпштине
Пелагићево је донио

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: 02-022-78/19 од 07.08.2019.
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.

ОДЛУКУ
о избору најповољнијег понуђача
Члан 1.
Прихвата се Препорукаслужбеника
за јавне набавке и Одјељења за општу
управу, просторно уређење и стамбенокомуналне послове општине Пелагићево,
број: 03/10-404-16/19 од 12.08.2019. године
и Уговор за јавну набавку Асфалтирање
прилазне стазе у црквеном дворишту у
центру Пелагићева, додјељује се "Galax
niskogradnja" дд Брчко, понуда број: 217/19,
од 12.08.2019. године, за понуђену цијену
од 6.961,50 КМ, са ПДВ-ом, као најбоље
оцијењеном понуђачу.

За отварање понуда је задужен Службеник
за
јавне
набавке
у
сарадњи
са
службеницима из Одјељења за општу
управу, просторно уређење и стамбенокомуналне послове.
Службеник за јавну набавку је доставио
дана 12.08.2019. године записник о оцјени
понуда
и
Препоруку
о
избору
најповољнијег понуђача број: 03/10-40416/19 од 12.08.2019. године, у поступку
јавне набавкеАсфалтирање прилазне стазе у
црквеном дворишту у центру Пелагићева.
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:

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,
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- 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.

137.
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
пословеOпштине Пелагићево, у поступку
јавне набавке услуга: Израда преградних
зидова у канцеларијама нове зграде
општине, начелник Oпштине Пелагићево је
донио

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.

ОДЛУКУ
о избору најповољнијег понуђача
Члан 1.
Прихвата се Препорука службеника
за јавне набавке и Одјељења за општу
управу, просторно уређење и стамбенокомуналне послове општине Пелагићево,
број: 03/10-404-9/19 од 06.05.2019. године и
Уговор за јавну набавку Израда преградних
зидова у канцеларијама нове зграде
општине, додјељује се "Hafele BH" доо
Грачаница, понуда број:44/19, од05.05.2019.
године, за понуђену цијену од 6.951,56 КМ,
са ПДВ-ом, као најбоље оцијењеном
понуђачу.

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

Члан 2.

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: 02022-6/15 од 17.02.2015. године.
Број: 02-022-83/19
Дана: 12.04.2019.г.

Приједлог уговора о набавци
доставиће се на потпис изабраном понуђачу
"Hafele BH" доо Грачаница.
Члан 3.
За извршење ове одлуке задужује се
и овлашћујеОдјељење за општу управу,
просторно уређење и стамбено-комуналне
послове општине Пелагићево.

НАЧЕЛНИК
Општине Пелагићево
Симо Стакић
мр.ек. с.р.

Члан 4.
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- да је понуда понуђача "Hafele BH" доо
Грачаница прихватљива.
- да није било неприхватљивих понуда.

Ова одлука објавиће се на вебстраници
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.

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.

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: 02-022-40/19 од 22.04.2019.
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 "Hafele BH" доо
Грачаница.

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.

За отварање понуда је задужен Службеник
за
јавне
набавке
у
сарадњи
са
службеницима из Одјељења за општу
управу, просторно уређење и стамбенокомуналне послове.

ПОУКА О ПРАВНОМ ЛИЈЕКУ

Службеник за јавну набавку је доставио
дана 06.05.2019. године записник о оцјени
понуда
и
Препоруку
о
избору
најповољнијег понуђача број: 03/10-4049/19 од 06.05.2019. године, у поступку јавне
набавкеИзрада преградних зидова у
канцеларијама нове зграде општине.
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.

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: 02022-6/15 од 17.02.2015. године.
Број: 02-022-51/19
Дана: 10.05.2019.г.

138.
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НАЧЕЛНИК
Општине Пелагићево
Симо Стакић
мр.ек. с.р.

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.

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: Уређење и опремање
шалтер сале у просторијама нове зграде
општине, начелник општине Пелагићево је
донио

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: 02-022-42/19 од 22.04.2019.
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 "Hafele BH" доо
Грачаница.

ОДЛУКУ
о избору најповољнијег понуђача
Члан 1.
Прихвата се Препорука службеника
за јавне набавке и Одјељења за општу
управу, просторно уређење и стамбенокомуналне послове општине Пелагићево,
број: 03/10-404-8/19 од 06.05.2019. године и
Уговор за јавну набавку Уређење и
опремање шалтер сале у просторијама нове
зграде општине, додјељује се "Hafele BH"
доо Грачаница, понуда број: 42/19, од
03.05.2019. године, за понуђену цијену од
6.961,50 КМ, са ПДВ-ом, као најбоље
оцијењеном понуђачу.

За отварање понуда је задужен Службеник
за
јавне
набавке
у
сарадњи
са
службеницима из Одјељења за општу
управу, просторно уређење и стамбенокомуналне послове.
Службеник за јавну набавку је доставио
дана 06.05.2019. године записник о оцјени
понуда и Препоруку о изборунајповољнијег
понуђача број: 03/10-404-8/19 од 06.05.2019.
године, у поступку јавне набавкеУређење и
опремање шалтер сале у просторијама нове
зграде општине.
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 "Hafele BH" доо
Грачаница прихватљива.
- да није било неприхватљивих понуда.

Члан 2.
Приједлог уговора о набавци
доставиће се на потпис изабраном понуђачу
"Hafele BH" доо Грачаница.
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 вебстраници
www.opstinapelagicevo.org,
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ОПШТИНЕ ПЕЛАГИЋЕВО ЗА 2019.
ГОДИНУ

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: 02022-6/15 од 17.02.2015. године.
Број: 02-022-50/19
Дана: 10.05.2019.г.

-

НАЧЕЛНИК
Општине Пелагићево
Симо Стакић
мр.ек. с.р.

-

-

139.
ИЗМЈЕНА И ДОПУНА ПЛАНА
ЈАВНИХ НАБАВКИ

-
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р/б – 26

предмет набавке - додатни и
непредвиђени радови на завршној
фази изградње дома културе у
Ћендићима
врста набавке – радови
шифра ЈРЈН - 45400000-1
организациона јединица – општа
управа
економски код 511200
прцијењена вриједност (без ПДВ-а)
– 14.000,00 КМ
врста поступка – преговарачки
поступак без објаве обавјештења
оквирни датум покретања поступка
– 25.04.
оквирни датум закључења уговора –
25.05.
извор финансирања – буџет.
р/б – 27

предмет

набавке
–Израда
пројектно-техничке документације
за зграду амбуланте у Пелагићеву
врста набавке –услуге
шифра ЈРЈН –71220000-6
организациона јединица – општа
управа
економски код 511200
прцијењена вриједност (без ПДВ-а)
– 6.000,00 КМ
врста поступка – директни споразум
оквирни датум покретања поступка
– 25.04.
оквирни датум закључења уговора –
10.05.
извор финансирања – буџет.
р/б – 28

предмет

набавке –Уређење и
опремање
шалтер
сале
у
просторијама нове зграде општине
врста набавке – радови
шифра ЈРЈН –45421000-4
организациона јединица – општа
управа
економски код 511200

-

-

-

-

-

прцијењена вриједност (без ПДВ-а)
– 6.000,00 КМ
врста поступка – директни споразум
оквирни датум покретања поступка
– 25.04.
оквирни датум закључења уговора –
10.05.
извор финансирања – буџет.

140.
ИЗМЈЕНА И ДОПУНА ПЛАНА
ЈАВНИХ НАБАВКИ
ОПШТИНЕ ПЕЛАГИЋЕВО ЗА 2019.
ГОДИНУ

-

р/б – 29

предмет

набавке

–Израда

преградних зидова у канцеларијама
нове зграде општине
врста набавке – радови
шифра ЈРЈН –45421000-4
организациона јединица – општа
управа
економски код 511200
прцијењена вриједност (без ПДВ-а)
– 6.000,00 КМ
врста поступка – директни споразум
оквирни датум покретања поступка
– 25.04.
оквирни датум закључења уговора –
10.05.
извор финансирања – буџет.

-

р/б –31

предмет

набавке

–Изградња

хидрантске
мреже
за
противпожарну заштиту на објекту
дома културе у центру Пелагићева
врста набавке – радови
шифра ЈРЈН – 45400000-1
организациона јединица – општа
управа
економски код 511200
прцијењена вриједност (без ПДВ-а)
– 38.000,00 КМ
врста поступка – преговарачки
поступак без објаве обавјештења
оквирни датум покретања поступка
– 25.06.
оквирни датум закључења уговора –
25.07.
извор финансирања – буџет.

р/б – 30

предмет

набавке –Мaшинско
скидање траве и ниског растиња на
подручју општине Пелагићево
врста набавке – радови
шифра ЈРЈН – 77211300-5
организациона јединица – општа
управа
економски код 511200
прцијењена вриједност (без ПДВ-а)
– 6.000,00 КМ
врста поступка – директни споразум
оквирни датум покретања поступка
– 25.04.
оквирни датум закључења уговора –
10.05.
извор финансирања – буџет.

-

р/б –32

предмет набавке – набавка јарбла
за заставу
врста набавке – роба
шифра ЈРЈН - 35821100-6
организациона јединица – општа
управа
економски код 511200
прцијењена вриједност (без ПДВ-а)
– 2.000,00 КМ
врста поступка –директни споразум
оквирни датум покретања поступка
– 01.07.
оквирни датум закључења уговора –
15.07.
извор финансирања – буџет.

Број: 02-022-58/19НАЧЕЛНИК
Дана: 25.06.2019.г. Општине Пелагићево
Симо Стакић
мр.ек. с.р.

Број: 02-022-39/19НАЧЕЛНИК
Дана: 18.04.2019.г. Општине Пелагићево
Симо Стакић
мр.ек. с.р.
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141.

-

ИЗМЈЕНА И ДОПУНА ПЛАНА
ЈАВНИХ НАБАВКИ
ОПШТИНЕ ПЕЛАГИЋЕВО ЗА 2019.
ГОДИНУ

-

-

-

р/б –33

предмет

набавке

Број: 02-022-77/19НАЧЕЛНИК
Дана, 07.08.2019.г. Општине Пелагићево
Симо Стакић
мр.ек. с.р.

–Изградња

амбуланте породичне медицине у
насељеном мјесту Пелагићево
врста набавке – радови
шифра ЈРЈН – 45215100-8
организациона јединица – општа
управа
економски код 511200
прцијењена вриједност (без ПДВ-а)
– 220.000,00 КМ
врста поступка – преговарачки
поступак без објаве обавјештења
оквирни датум покретања поступка
– 25.07.
оквирни датум закључења уговора –
25.09.
извор финансирања – Влада
Републике Србије и буџет.

143.
ИЗМЈЕНА И ДОПУНА ПЛАНА
ЈАВНИХ НАБАВКИ
ОПШТИНЕ ПЕЛАГИЋЕВО ЗА 2019.
ГОДИНУ

-

Број: 02-022-67/19НАЧЕЛНИК
Дана, 16.07.2019.г. Општине Пелагићево
Симо Стакић
мр.ек. с.р.

-

142.
ИЗМЈЕНА И ДОПУНА ПЛАНА
ЈАВНИХ НАБАВКИ
ОПШТИНЕ ПЕЛАГИЋЕВО ЗА 2019.
ГОДИНУ

-

-

врста поступка – преговарачки
поступак без објаве обавјештења
оквирни датум покретања поступка
– 12.08.
оквирни датум закључења уговора –
26.08.
извор финансирања –буџет.

-

-

р/б –34

предмет набавке –Асфалтирање
прилазне
стазе
у
црквеном
дворишту у центру Пелагићева
врста набавке – радови
шифра ЈРЈН –45233142-6
организациона јединица – општа
управа
економски код 511200
прцијењена вриједност (без ПДВ-а)
– 6.000,00 КМ
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р/б –35

предмет

набавке –Инсталација
видео надзора, противпровалне
опреме и евиденције радника
врста набавке –услуге
шифра ЈРЈН – 51314000-6
организациона јединица – општа
управа
економски код 511200
прцијењена вриједност (без ПДВ-а)
– 5.000,00 КМ
врста поступка – директни споразум
оквирни датум покретања поступка
– 22.08.
оквирни датум закључења уговора –
05.09.
извор финансирања –буџет.
р/б –36

предмет

набавке

–чишћење

артерског
бунара
у
центру
Пелагићева
врста набавке –услуге
шифра ЈРЈН – 90733000-4
организациона јединица – општа
управа
економски код 511200
прцијењена вриједност (без ПДВ-а)
– 4.000,00 КМ
врста поступка – директни споразум

-

оквирни датум покретања поступка
– 30.08.
оквирни датум закључења уговора –
15.09.
извор финансирања – буџет.

-

р/б –37

-

врста набавке – радови
шифра ЈРЈН – 45262220-9
организациона јединица – општа
управа
економски код 511200
прцијењена вриједност (без ПДВ-а)
– 4.000,00 КМ
врста поступка – директни споразум
оквирни датум покретања поступка
– 30.08.
оквирни датум закључења уговора –
15.09.
извор финансирања – буџет.

-

-

-

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
пословеОпштине Пелагићево, у поступку
јавне набавке услуга: израда техничке
документације
–
главног
пројекта
амбуланте
породичне
медицине
у
Пелагићеву,начелник општине Пелагићево
је донио

предмет набавке – уређење чесме
у насељу Шаркани

ОДЛУКУ
о избору најповољнијег понуђача
Члан 1.
Прихвата се Препорука службеника
за јавне набавке и Одјељења за општу
управу, просторно уређење и стамбенокомуналне послове општине Пелагићево,
број: 03/10-404-10/19 од 06.05.2019. године
и Уговор за јавну набавку пружање услуге
израде техничке документације – главног
пројекта амбуланте породичне медицине у
Пелагићеву, додјељује се "Силуете ДОО"
пројектни биро Бијељина, понуда број
44/2019, од 03.05.2019.године, за понуђену
цијену од 3.950,00 КМ, а са урачунатим
ПДВ-ом 4.621,50 КМ, као најбоље
оцијењеном понуђачу.
Члан 2.

р/б –38

предмет

набавке –Ангажовање
надзорног органа за праћење радова
на изградњи капеле мртвачнице на
гробљу у Округлићу у насељеном
мјесту Горња Трамошница
врста набавке –услуге
шифра ЈРЈН – 71247000-1
организациона јединица – општа
управа
економски код 511200
прцијењена вриједност (без ПДВ-а)
– 3.000,00 КМ
врста поступка – директни споразум
оквирни датум покретања поступка
– 30.08.
оквирни датум закључења уговора –
15.09.
извор финансирања – буџет.

Приједлог уговора о набавци доставиће се
на потпис изабраном понуђачу "Силуете
ДОО" пројектни биро Бијељина.
Члан 3.

Број: 02-022-84/19НАЧЕЛНИК
Дана, 21.08.2019.г. Општине Пелагићево
Симо Стакић
мр.ек. с.р.

За извршење ове одлуке задужује се
и овлашћујеОдјељење за општу управу,
просторно уређење и стамбено-комуналне
послове општине Пелагићево.
Члан 4.

144.
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Ова одлука објавиће се на вебстраници
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.

- да није било неблаговремено
запримљених понуда.
- да је понуда понуђача "Силуете ДОО"
пројектни биро Бијељина прихватљива
- да није било неприхватљивих понуда.
У поступку доношења ове одлуке,
посебно су цијењене чињенице да је
службеник за јавне набавке у сарадњи са
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 привреду, финансије и
друштвене дјелатности 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.

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:
03/10-404-10/19
од
24.04.2019.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"Силуете ДОО" пројектни
биро Бијељина.
За отварање понуда је задужен Службеник
за
јавне
набавке
у
сарадњи
са
службеницима из Одјељења за општу
управу, просторно уређење и стамбенокомуналне послове.

ПОУКА О ПРАВНОМ ЛИЈЕКУ

Службеник за јавну набавку је доставио
дана 06.05.2019. године записник о оцјени
понуда
и
Препоруку
о
избору
најповољнијег понуђача број: 03/10-40417/19 од 26.08.2019. године, у поступку
јавне
набавкеизрада
техничке
документације
–
главног
пројекта
амбуланте
породичне
медицине
у
Пелагићеву.

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: 02022-6/15 од 17.02.2015. године.
Број: 02-022-49/19
Дана: 07.05.2019.г.

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.
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НАЧЕЛНИК
Општине Пелагићево
Симо Стакић
мр.ек. с.р.

који су учествовали у поступку јавне
набавке, у складу са чланом 70. став 6.
Закона о јавним набавкама Босне и
Херцеговине.

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
пословеОпштине Пелагићево, у поступку
јавне набавке: додатни и непредвиђени
радови на завршној фази изградње дома
културе у Ћендићима, начелник општине
Пелагићево је донио

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:
02-022-43719
од
22.04.2019.године.
Јавна набавка је спроведена путем
преговарачког
поступка
без
објаве
обавјештења.
Процијењена вриједност јавне набавке без
ПДВ-а је 14.000,00 КМ.

ОДЛУКУ
о избору најповољнијег понуђача
Члан 1.
Прихвата се Препорука службеника
за јавне набавке и Одјељења за општу
управу, просторно уређење и стамбенокомуналне послове општине Пелагићево,
број: 03/10-404-7/19 од 26.07.2019.године и
уговор за јавну набавку Додатни и
непредвиђени радови на завршној фази
изградње дома културе у Ћендићима,
додјељује се понуђачу "Расим градња" ДОО
Градачац, за понуђену цијенуод 17.512,00
КМ без ПДВ-а, односно 20.489,00 КМ, са
ПДВ-ом као најбоље оцијењеном понуђачу.

Комисија
за
јавну
набавку
именована је Одлуком број: 02-022-46/19 од
23.04.2019. године.
Комисија за јавну набавку доставила
је дана 22.07.2019. године Записник о
оцјени понуда и Препоруку о избору
најповољнијег понуђача број: 03/10-4047/19 од 26.07.2019. године, у поступку јавне
набавкедодатни и непредвиђени радови на
завршној фази изградње дома културе у
Ћендићима
У поступку је утврђено је да је
Комисија за јавну набавку благовремено и
правилно извршила отварање понуда и
оцјену приспјелих понуда, о чему је
сачинила одговарајуће записнике, у којима
је утврђено сљедеће:
- да је укупан број пристиглих понуда 1.
- да је благовремено запримљена 1 понуда.
да
није
било
неблаговремено
запримљених понуда.
-да је понуда понуђача "Расим градња"
ДОО Градачац прихватљива.

Члан 2.
Приједлог уговора о набавци доставиће се
на потпис изабраном понуђачу"Расим
градња" ДОО Градачац.
Члан 3.
За извршење ове одлуке задужује се
и овлашћујеОдјељење за општу управу,
просторно уређење и стамбено-комуналне
послове општине Пелагићево.
Члан 4.

У поступку доношења ове одлуке
посебно су цијењене чињенице да је
Комисија, правилно и потпуно, извршила
оцјену квалификованости понуђача те

Ова одлука објавиће се на вебстраници
www.opstinapelagicevo.org,
истовремено са упућивањем понуђачима
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оцјену
приспјелих
понуда,
сходно
критеријумима из тендерске документације.
У поступку оцјене проведеног
поступка, начелник Општине Пелагићево
није нашао разлоге, неправилности нити
пропусте у раду, који би евентуално били
основ за неприхватање препоруке Комисије
за јавну набавку.
Наиме, у поступку је оцијењено да
је Комисија у свему правилно поступила те
да је избор најповољнијег понуђача
извршен у складу са Законом о јавним
набавкама, подзаконским актима, интерним
актима и тендерском документацијом.
Увидом у приложену документацију,
неспорно је да је изабрани понуђач најбоље
оцијењен због:
најниже цијене, како слиједи:
Назив
понуђача
"Расим
градња"
1
ДОО
.
Градачац

146.
На основу члана 54. и 59. Закона о
локалној самоуправи ("Службени гласник
Републике Српске", број: 97/16), члана 62. и
64.
Статута
Општине
Пелагићево
("Службени
гласник
Општине
Пелагићево", број: 2/17), члана 190. Закона
о општем управном поступку ("Службени
гласник Републике Српске", број: 13/02,
87/07, 50/10 и 66/18), а свеу вези с Одлуком
Скупштине општине Пелагићево број: 01022-51/19 од 31.07.2019.године, начелник
Општине Пелагићево доноси:
РЈЕШЕЊЕ
о именовању комсије за провођење
поступка јавне лицитације

Понуђена
цијена
(без ПДВ-а)

Којим
именује комисију за
провођење поступка продаје некретнина
путем јавне лицитације у сљедећем саставу:

17.512,00 КМ

1. Лазо Андрић, магистар економије,
предсједник
2. Лука Зечевић, члан
3. Јока
Бабић,
дипломирани
економиста, члан.
Задатак комсије из тачке 1.
диспозитива овог рјешења је да проведе
поступак продаје непокретности, сходно
јавној лицитацији број: 02-477-3/19 од
02.09.2019.године, а све у складу са
Правилником о поступку јавног конкурса за
располагање непокретностима у својини
Републике Српске и јединица локалне
самоуправе ("Службени гласник Републике
Српске", број: 20/12), у наставку текста:
Правилником о поступку јавног конкурса за
располагање непокретностима у својини
Републике Српске и јединица локалне
самоуправе.

Изабрани понуђач је изабран
примјењујући критериј најниже цијене, која
је понуђена у износу од 17.512,00 КМбез
ПДВ-а, те није било других понуђача
чиме је утврђен и њихов сукцесивни ред.
Из наведених разлога, примјеном
члана 64. става (1) тачка 2. Закона о јавним
набавкама, одлучено је као у диспозитиву.
ПОУКА О ПРАВНОМ ЛИЈЕКУ
Против ове одлуке може се изјавити
жалба, најкасније у року од 10 (десет) дана
од дана пријема ове одлуке.
Број: 02-022-73/19
Дана: 29.07.2019.г.

Образложење
Скупштина општине Пелагићево је
дана 31.07.2019.године донијела одлуку о
начину
иусловима
јавне
продаје
непокретности
на
подручју
Горње
Трамошнице број. 01-022-51/19, те како је
чалном 7. предметне Одлуке предвиђено да

НАЧЕЛНИК
Општине Пелагићево
Симо Стакић
мр.ек. с.р.
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поступак лицитације проведе комисија за
провођење јавне лицитације, то је начелник
Општине Пелагићево одлучио да именује
комисију из струке у птретходном саставу,
те да истој одреди да проведе псотупак
продаје непокретности, сходно јавној
лицитацији
број:
02-477-3/19
од
02.09.2019.године, а све у складу са
правилником о поступку јавног конкурса за
располагање непокретностима у својини
Републике Српске и јединица локалне
самоуправе.
На основу претходно наведеног, а
примјеном чана 54. и 59. Закона о локалној
самоуправи ("Службени гласник Републике
Српске", број: 97/16), члана 62. и 64.
Статута Општине Пелагићево ("Службени
гласник Општине Пелагићево", број: 2/17),
члана 190. Закона о општем управном
поступку ("Службени гласник Републике
Српске", број: 13/02, 87/07, 50/10 и 66/18), а
све у вези с Одлуком Скупштине општине
Пелагићево
број:
01-022-51/19
од
31.07.2019.године,
начелник
Општине
Пелагићево је одлучио као у диспозитиву
овог Рјешења.

Члан 1.
Обзиром да је почела нова школска
2019/2020 година, начелник Општине
Пелагићево доноси ову одлуку у циљу
регулисања поступка склапања уговора о
плаћању превоза ученицима и студентима
са територије Општине Пелагићево који се
школују на територији Брчко дистрикта
Босне и Хрецеговине, односно регулисњу
права и обавеза које би проистекле из тог
уговора.
Члан 2.
На основу ове одлуке начелник
Општине Пелагићево ће склопити уговор о
плаћању превоза ученицима и студентима
за школску 2019/2020 годину, искључиво са
аутопревозником који посједује одобрење
министарства комуникација и транспорта
Босне и Херцеговине којом се одобрава
редован ред вожње за међуентитетски
линијски превоз путника на релацији
Пелагићево – Брчко – Пелагићево, а како би
се испопштовали законкси прописи.

Поука о правном лијеку
Члан 3.
Против овог Рјешења службеник има право
уложити приговор начелнику Општине
Пелагићево у року од 8 (осам) дана од дана
доставе истог.
Број: 02-111-12/19
Дана: 16.09.2019.г.

Начелник Општине Пелагићево ће се
уговором обавезати да плаћа превоз
ученика и студената искључиво према
списку који произилази сходно Одлуци о
накнади превоза ученика за школску
2019/2020 годину број. 02-022-92/19 од
02.09.2019.године.

НАЧЕЛНИК
Општине Пелагићево
Симо Стакић
мр.ек. с.р.

Члан 4.
Уговором ће начелник Општине
Пелагићево регулисати и сва остала питања
која се тичу превоза ученика и студената, а
која нису дефинисана овом одлуком.

147.
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),
начелник Општине Пелагићево доноси:

Члан 5.
Ова одлука ће се примјењивати за
шклску 2019/2020 годину.

ОДЛУКУ
о потреби склапања уговора
о превозу ученика и студената

Ова одлука ступа на снагу даном
доношења и биће објављена у "Службеном
гласнику Општине Пелагићево."

Члан 6.
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Члан 5.
Број: 02-022-94/19
Дана: 12.09.2019.г.

НАЧЕЛНИК
Општине Пелагићево
Симо Стакић

Ова Одлука ступа наснагу даном
доношења, а примјењивати ће се за
школску
2019/2020.годину
и
биће
објављена
у
"Службеном
гласнику
Општине Пелагићево".

мр.ек. с.р

Број: 02-022-92/19
Дана: 02.09.2019.г.
148.
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),
начелник Општине Пелагићево доноси:

НАЧЕЛНИК
Општине Пелагићево
Симо Стакић
мр.ек. с.р.

149.
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),
а све у вези Рјешења о именовању комисије
за процјену штете број. 12.05-335-739/19 од
21.08.2019.године,
начелник
Општине
пелагићево доноси:

ОДЛУКУ
о накнади превоза ученика
за школску 2019/2010 годину
Члан 1.
Овом Одлуком регулише се плаћање
превоза за одређене категорије ученика
средњег образовања за школску 2019/2020.
годину.

ОДЛУКУ
о именовању члана комисије
за процјену штете

Члан 2.
Општина Пелагићево плаћа трошкове
организованог превоза ученика у пуном
износу цијене мјесечне карте за ученике из
породица лошијег материјалног стања, за
ученике са посебним потребама, за ученике
из породица ратних војних инвалида од I
до IV категорије и за ученике из породица
са четворо и више дјеце без сталних
примања родитеља.

Члан 1.
Именује се Андрић (Спасоје) Лазо из
Брчко, рођен 22.10.1975.године у Градачцу,
ЈМБГ 2210975181962, за члана комисије за
процјену штете.
Члан 2.
Именује се комисија за процјену
штете настале због болести америчке куге
пчелињег легла код пчеле на подручју
Општине Пелагићево.

Члан 3.
Сви ученици који будукористили
повластицу превоза дужни су доставити
увјерење о упису школске 2019/2020.године
и доказ о одређеном статусу и категорији.

Члан 3.
Ова одлука ступа на снагу даном
доношења и биће објављена у "Службеном
гласнику Општине Пелагићево."

Члан 4.
За реализацију ове одлуке задужује се
Одјељење за привреду, финансије и
друштвене дјелатности.

Број: 02-022-89/19
Дана: 30.08.2019.г.
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НАЧЕЛНИК
Општине Пелагићево
Симо Стакић

мр.ек. с.р.
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