ОПШТИНА ПЕЛАГИЋЕВО
СЛУЖБЕНИ ГЛАСНИК
"Службени гласник"
Година IX
Број 01/20

издаје Скупштина општине
Пелагићево

Пелагићево

излази по потреби

датум издавања

главни и одговорни уредник
стручна служба

"Службени гласник Општине
Пелагићево"
примјерак је бесплатан

07.02.2020.г.
тел 054/810-106

1.
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 набавки
Oпштине Пелагићево за 2019. годину

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".
Broj:02-022-97/19
Дана, 07.10.2019.г.

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

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.

2.
ИЗМЈЕНА И ДОПУНА ПЛАНА
ЈАВНИХ НАБАВКИ
ОПШТИНЕ ПЕЛАГИЋЕВО ЗА 2019.
ГОДИНУ

С обзиром да су настале нове
потребе општине Пелагићево, а које нису
1

-

р/б – 39

-

предмет набавке - Набавка пелета за
гријање просторија Административнокултурног центра „Васо Пелагић“ у
Пелагићеву

-

оквирни датум закључења уговора –
20.11.2019.године
извор финансирања – буџет

-

р/б – 42

-

предмет набавке – израда заштите
ограде
око
стадиона
НК
Трамошницца
врста набавке – радови
шифра ЈРЈН –45212224-2
организациона јединица – општа
управа
економски код – 511200
процијењена вриједност (без ПДВа) у КМ – 13.0000,00
врста поступка – директни споразум
оквирни датум покретања поступка
– 10.10.2019.г.
оквирни датум закључења уговора –
10.11.2019.године
извор финансирања – Средишњи
државни уред за Хрвате изван РХ и
Буџет

-

-

врста набавке – роба
шифра ЈРЈН - 03413000-8
организациона јединица – општа
управа
економски код – 511200
процијењена вриједност (без ПДВа) у КМ – 3.500,00
врста поступка – директни споразум
оквирни датум покретања поступка
– 10.10.2019.г.
оквирни датум закључења уговора –
25.10.2019.године
извор финансирања – буџет

-

р/б – 40

-

-

-

предмет набавке –израда елабората
енергетске ефикасности
врста набавке – услуге
шифра ЈРЈН - 71314300-5
организациона јединица – општа
управа
економски код – 511200
процијењена вриједност (без ПДВа) у КМ – 6.0000,00
врста поступка – директни споразум
оквирни датум покретања поступка
– 10.10.2019.г.
оквирни датум закључења уговора –
25.10.2019.године
извор финансирања – буџет

-

р/б – 41

-

-

предмет набавке – изградња
артерског
бунара
у
центру
пелагићева
врста набавке – радови
шифра ЈРЈН - 45262220-9
организациона јединица – општа
управа
економски код – 511200
процијењена вриједност (без ПДВа) у КМ – 25.0000,00
врста поступка – конкурентски
поступак
оквирни датум покретања поступка
– 20.10.2019.г.

-

-

-

-

-

р/б – 43

-

предмет набавке – изградња
свалчионице на стадиону ФК
"Пелагићево" Пелагићево
врста набавке – радови
шифра ЈРЈН –45212224-2
организациона јединица – општа
управа
економски код – 511200
процијењена вриједност (без ПДВа) у КМ – 25.0000,00
врста поступка – конкурентски
поступак
оквирни датум покретања поступка
– 30.10.2019.г.
оквирни датум закључења уговора –
30.11.2019.године
извор финансирања – Влада Брчко
дистрикта и Буџет

-

-

-

р/б – 44

-

предмет набавке –Уређење спомен
чесме на Звјездану и дио уређења
спомен чесме у Шарканима
врста набавке – радови
шифра ЈРЈН –45262300-4

-

2

-

организациона јединица – општа
управа
економски код – 511200
процијењена вриједност (без ПДВа) у КМ – 6.0000,00
врста
поступка
–
директни
споразум
оквирни датум покретања поступка
– 15.10.2019.г.
оквирни датум закључења уговора –
30.10.2019.године
извор финансирања –Буџет

-

р/б – 47

-

предмет
набавке
–изградња
артерског бунара у насељу Брђани
врста набавке – радови
шифра ЈРЈН – 45262220-9
организациона јединица – општа
управа
економски код – 511200
процијењена вриједност (без ПДВа) у КМ – 22.0000,00
врста поступка – конкурентски
поступак
оквирни датум покретања поступка
– 30.10.2019.г.
оквирни датум закључења уговора –
30.11.2019.године
извор финансирања –Секретаријат
за избјегла и расељена лица РС и
Буџет

-

-

р/б – 45

-

-

предмет
набавке
–Изградња
приступног пута за истражноексплатациони бунар у пословној
зони Поребрице.
врста набавке – радови
шифра ЈРЈН – 45233123-7
организациона јединица – општа
управа
економски код – 511200
процијењена вриједност (без ПДВа) у КМ – 6.0000,00
врста
поступка
–
директни
споразум
оквирни датум покретања поступка
– 15.10.2019.г.
оквирни датум закључења уговора –
30.10.2019.године
извор финансирања –Буџет

-

р/б – 46

-

-

предмет набавке –Вађење пањева и
ископ канала поред пута за
пословну зону Поребрице
врста набавке – радови
шифра ЈРЈН – 45112000-5
организациона јединица – општа
управа
економски код – 511200
процијењена вриједност (без ПДВа) у КМ – 6.0000,00
врста
поступка
–
директни
споразум
оквирни датум покретања поступка
– 15.10.2019.г.
оквирни датум закључења уговора –
30.10.2019.године
извор финансирања –Буџет

-

-

-

-

-

р/б – 48

-

предмет набавке – уређење пута у
насељу Њивак
врста набавке – радови
шифра ЈРЈН – 45233123-7
организациона јединица – општа
управа
економски код – 511200
процијењена вриједност (без ПДВа) у КМ – 22.0000,00
врста поступка – директни споразум
оквирни датум покретања поступка
– 30.10.2019.г.
оквирни датум закључења уговора –
30.11.2019.године
извор финансирања –Буџет

-

Broj:02-022-97/19
Дана, 07.10.2019.г.

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

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
3

општине Пелагићево ("Службени гласник
општине
Пелагићево"
број:
10/14),
начелник општине Пелагићево је донио
ОДЛУКУ
o измјенама и допунама
плана јавних набавки
општине Пелагићево за 2019. годину

-

шифра ЈРЈН – 45233142-6
организациона јединица – општа
управа
економски код – 511200
процијењена вриједност (без ПДВа) у КМ – 3.400,00
врста поступка – директни споразум
оквирни датум покретања поступка
– 10.11.2019.г.
оквирни датум закључења уговора –
25.11.2019.године
извор финансирања –Буџет

-

р/б – 50

-

-

предмет набавке –Набавка услуге
физичко-техничког
обезбјеђења
зграде општине Пелагићево
врста набавке – услуге
шифра ЈРЈН –79710000-4
организациона јединица – општа
управа
економски код – 511200
процијењена вриједност (без ПДВа) у КМ – 600,00
врста поступка – директни споразум
оквирни датум покретања поступка
– 20.11.2019.г.
оквирни датум закључења уговора –
05.12.2019.године
извор финансирања –Буџет

-

р/б – 51

-

предмет

-

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".
Broj:02-022-107/19
Дана, 06.11.2019.г.

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

-

-

-

р/б – 52

4.
-

р/б – 49

-

предмет набавке –Уређење прилазне
стазе спомен комплексу и цркви у
обухвату Трга 9. јануар
врста набавке – радови

-

–Набавка

тракастих завјеса за просторије
општине Пелагићево
врста набавке – роба
шифра ЈРЈН –39515100-6
организациона јединица – општа
управа
економски код – 511200
процијењена вриједност (без ПДВа) у КМ – 4.000,00
врста поступка – директни споразум
оквирни датум покретања поступка
– 20.11.2019.г.
оквирни датум закључења уговора –
05.12.2019.године
извор финансирања –Буџет

-

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

набавке

4

-

-

предмет

набавке
–Зимско
одржавање путева у насељеним
мјестима Пелагићево и Турић
врста набавке – услуге
шифра ЈРЈН –90620000-9
организациона јединица – општа
управа
економски код – 412800
процијењена вриједност (без ПДВа) у КМ – 6.000,00
врста поступка – директни споразум
оквирни датум покретања поступка
– 01.12.2019.г.
оквирни датум закључења уговора –
15.12.2019.године
извор финансирања –Буџет

-

р/б – 53

-

предмет

-

оквирни датум закључења уговора –
15.12.2019.године
извор финансирања –Буџет

-

р/б – 55

-

предмет набавке –Гредерисање

-

-

дијела путне мреже на подручју
општине Пелагићево
врста набавке – радови
шифра ЈРЈН –45233141-9
организациона јединица – општа
управа
економски код – 511200
процијењена вриједност (без ПДВа) у КМ – 6.000,00
врста поступка – директни споразум
оквирни датум покретања поступка
– 01.12.2019.г.
оквирни датум закључења уговора –
15.12.2019.године
извор финансирања –Буџет

-

р/б – 56

-

предмет

-

-

набавке
–Зимско
одржавање путева у насељеним
мјестима Доња Трамошница, Горња
Трамошница, Орлово Поље и
Самаревац
врста набавке – услуге
шифра ЈРЈН –90620000-9
организациона јединица – општа
управа
економски код – 412800
процијењена вриједност (без ПДВа) у КМ – 6.000,00
врста поступка – директни споразум
оквирни датум покретања поступка
– 01.12.2019.г.
оквирни датум закључења уговора –
15.12.2019.године
извор финансирања –Буџет

-

р/б – 54

-

-

предмет набавке –Санација пута у

-

-

-

Подбарама у мјесној заједници
Блажевац
врста набавке – радови
шифра ЈРЈН –45233141-9
организациона јединица – општа
управа
економски код – 511200
процијењена вриједност (без ПДВа) у КМ – 6.000,00
врста поступка – директни споразум
оквирни датум покретања поступка
– 01.12.2019.г.

-

-

набавке
–Изградња
капеле мртвачнице на гробљу у
Округлићу у насељеном мјесту
Горња Трамошница
врста набавке – радови
шифра ЈРЈН –45215400-1
организациона јединица – општа
управа
економски код – 511200
процијењена вриједност (без ПДВа) у КМ – 43.000,00
врста поступка – конкурентски
поступак
оквирни датум покретања поступка
– 01.12.2019.г.
оквирни датум закључења уговора –
30.12.2019.године
извор финансирања –Фонда за
повратак БиХ и Буџет

Broj:02-022-107/19
Дана, 06.11.2019.г.

НАЧЕЛНИК
Општине Пелагићево
Симо Стакић
мр.ек. с.р.
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5.
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: 02-02297/19 од 07.10.2019. године, начелник
општине Пелагићево је донио
ОДЛУКУ
о покретању поступка набавке
Израда елабората енергетске
ефикасности
Члан 1.
Одобрава се покретање поступка јавне
набавке услуга – Израда елабората
енергетске ефикасности.
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: 40.
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.

Критеријум за додјелу уговора је
најнижа цијена.
Члан 4.
Отварање
и
оцјену
понуда
спровешће службеник за јавне набавке у
сарадњи са службеницима Одјељења за
општу управу, просторно уређење и
стамбено-комуналне послове.
Члан 5.
Саставни дио ове одлуке је процјена
вриједности.
Члан 6.
Ова одлука ступа на снагу даном
доношења и биће објављења у Службеног
гласнику Општине Пелагићево.
ОБРАЗЛОЖЕЊЕ
На основу расположивих чињеница,
утврђено је да је предложени поступак
директног споразума основан и да садржи
све потребне елементе за одлучивање, у
складу са чланом 4. Правилника о поступку
директног споразума, број: 02-022-6/15 од
17.02.2015. године.
При доношењу Одлуке, начелник
Општине Пелагићево се посебно руководио
чињеницом да је предложена набавка
планирана Измјеном плана набавки за 2019.
годину, под бројем 40, 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.
Broj:02-022-100/19
Дана, 08.10.2019.г.

НАЧЕЛНИК
Општине Пелагићево
Симо Стакић
мр.ек. с.р.
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6.
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 елабората
енергетске ефикасности, начелник општине
Пелагићево је донио
ОДЛУКУ
о избору најповољнијег понуђача
Члан 1.
Прихвата се Препорука службеника
за јавне набавке и Одјељења за општу
управу, просторно уређење и стамбенокомуналне послове општине Пелагићево,
број: 03/10-404-20/19 од 28.10.2019. године
и Уговор за јавну набавку Израда елабората
енергетске ефикасности, додјељује се
најбоље оцијењеном понуђачу "Seeco" доо
Бања Лука, на основу понуде од 28.10.2019.
године, за понуђену цијену од 6.903,00
КМса ПДВ-ом.
Члан 2.
Приједлог уговора о набавци
доставиће се на потпис изабраном понуђачу
"Seeco" доо Бања Лука.
Члан 3.
За извршење ове одлуке задужује се
и овлашћујеОдјељење за општу управу,
просторно уређење и стамбено-комуналне
послове општине Пелагићево.
Члан 4.
Ова одлука објавиће се на 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.
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: 02-022-100/19 од 08.10.2019.
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 "Seeco" доо Бања Лука.
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 28.10.2019. године записник о оцјени
понуда
и
Препоруку
о
избору
најповољнијег понуђача број: 03/10-40420/19 од 28.10.2019. године, у поступку
јавне набавкеИзрада елабората енергетске
ефикасности.
У поступку по записнику о оцјени
понуда је утврђено да је службеник за јавну
набавку благовремено и правилно извршио
отварање понуда и оцјену приспјелих
понуда, о чему је сачинињен одговарајући
записник, у којем је утврђено сљедеће:
- да је укупан број пристиглих понуда 1.
- да је благовремено запримљена 1 понуда.
- да није било неблаговремено
запримљених понуда.
- да је понуда понуђача "Seeco" доо Бања
Лука прихватљива.
- да није било неприхватљивих понуда.
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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.
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.
Broj:02-022-103/19
Дана, 30.10.2019.г.

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

39/14), чланова 59. и 82. Закона о локалној
самоуправи ("Сл. гласник РС", број: 97/16),
чланова 61. и 100. Статута општине
Пелагићево ("Службени гласник општине
Пелагићево" број: 10/14), а поступајући по
приједлогу Одјељења за општу управу,
просторно уређење и стамбено-комуналне
послове општине Пелагићево и у складу са
Планом
јавних
набавки
општине
Пелагићево за 2019. годину, број: 02-02217/19 од 12.04.2019. године, начелник
општине Пелагићево је донио
ОДЛУКУ
о покретању поступка набавке
Реконструкција пута Блажевац –
Дубраве
Члан 1.
Одобрава се покретање поступка
јавне набаве радова – Реконструкција пута
Блажевац – Дубраве.
Процијењена
вриједност
јавне
набавке (без ПДВ-а) износи 38.000,00 КМ
(словима: тридесетосамхиљада КМ).
За проведбу јавне набавке осигурана
су средства из Владе Брчко Дистрикта и
буџета општине Пелагићево.
Јавна набавка ће се провести путем
конкурентског захтјева за доставу понуда.
Поступак јавне набавке провешће се
у складу са Законом о јавним набавкама,
подзаконским и интерним актима.
Евиденциони број јавне набавке: 19.
Члан 2.
Тендерску документацију сачиниће
уговорни орган, односно службеник за
јавне набавке у сарадњи са Одјељењем за
општу управу, просторно урећење и
стамбено – комуналне послове, у року од 7
дана, рачунајући од доношења ове одлуке.
Члан 3.
Критеријум за додјелу уговора је
најнижа цијена.

7.
На основу члана 18. став 1. и члана
90. Закона о јавним набавкама Босне и
Херцеговине ("Сл. гласник БиХ", број

Члан 4.
Отварање и оцјену понуда провешће
комисија за јавне набавке, у саставу од 3
члана, сљедеће квалификационе структуре:
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- дипломирани економиста;
- дипломирани правник;
- грађевински техничар;
Састав и дјелокруг рада комисије из
претходног става утврдиће се посебном
одлуком или рјешењем.
Члан 5.
Саставни дио ове одлуке је процјена
вриједности са предмјером радова.
Члан 6.
Ова одлука ступа на снагу даном
доношења и биће објављења у Службеног
гласнику Општине Пелагићево.
ОБРАЗЛОЖЕЊЕ
На основу расположивих чињеница,
утврђено је да је предложени поступак
јавне набавке основан и да садржи све
потребне елементе за одлучивање, у складу
сачланом 18.Закона о јавним набавкама
("Сл. гласник БиХ", број 39/14).

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: 03/10-404-21/19 од 05.11.2019. године,
у поступку јавне набавке:Реконструкција
пута Блажевац – Дубраве, начелник
општине Пелагићево је донио
ОДЛУКУ
о избору најповољнијег понуђача
Члан 1.
Прихвата се Препорука Комисије за
јавне набавке, број: 03/10-404-21/19 од
05.11.2019. године и уговор за јавну
набавку Реконструкција пута Блажевац –
Дубраве, додјељује се понуђачу "Galax
niskogradnja" дд Брчко, за понуђену цијену
од 29.554,20 КМ без ПДВ-а, односно
34.578,41 КМ са ПДВ-ом, као најбоље
оцијењеном понуђачу.
Члан 2.

При доношењу Одлуке, начелник
Општине Пелагићево се посебно руководио
чињеницом да је предложена набавка
планирана Планом набавки за 2019. годину
– под ставком 19, 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.
Broj:02-022-101/19
Дана, 10.10.2019.г.

8.

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

Приједлог уговора о набавки
доставиће се на потпис изабраном понуђачу
"Galax niskogradnja" дд Брчко по протеку
рока од 10 дана, рачунајући од дана када су
сви понуђачи обавијештени о избору
најповољније понуде.
Члан 3.
За извршење ове одлуке задужује се
и овлашћује Одјељење за општу управу,
просторно уређење и стамбено – комуналне
послове.
Члан 4.
Ова одлука објавиће се на вебстраници
www.opstinapelagicevo.org,
истовремено с упућивањем понуђачима
који су учествовали у поступку јавне
набавке, сходно члану 70. став (6) Закона о
јавним набавкама.
Члан 5.
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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: 02-022-101/19 од 10.10.2019.
године.
Јавна набавка је проведена путем
конкурентског захтјева за доставу понуда.
Процијењена вриједност јавне набавке без
ПДВ-а је 38.000,00 КМ.
Обавјештење о набавци број: 298-7-3-16-37/19 послато је на објаву дана 22.10.2019.
године, а објављено је на Порталу јавних
набавки истог дана.
Комисија
за
јавну
набавку
именована је Одлуком број: 02-022-106/19
од 04.11.2019. године.
Комисија за јавну набавку доставила
је дана 05.11.2019. године записник о
оцјени понуда и Препоруку о избору
најповољнијег понуђача број: 03/10-40421/19 од 05.11.2019. године, у поступку
јавне
набавке
Реконструкција
пута
Блажевац – Дубраве.
У поступку је утврђено је да је
Комисија за јавну набавку благовремено и
правилно извршила отварање понуда и
оцјену приспјелих понуда, о чему је
сачинила одговарајуће записнике, у којима
је утврђено сљедеће:
- да је укупан број пристиглих понуда 2.
- да су благовремено запримљене 2 понуде.
да
није
било
неблаговремено
запримљених понуда.
-да су понуде понуђача "Бијељина пут" доо
Бијељина и "Galax niskogradnja" дд Брчко
прихватљиве.
У поступку доношења ове одлуке
посебно су цијењене чињенице да је
Комисија, правилно и потпуно, извршила
оцјену квалификованости понуђача те
оцјену
приспјелих
понуда,
сходно
критеријумима из тендерске документације.
У поступку оцјене проведеног
поступка, начелник Општине Пелагићево

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

Назив понуђача

1.

2.

"Galax
niskogradnja"
дд Брчко
"Бијељина
пут"
доо
Бијељина

Понуђена
цијена (без
ПДВ-а)
29.554,20 КМ
33.923,50 КМ

Изабрани понуђач је изабран
примјењујући критериј најниже цијене, која
је понуђена у износу од 29.554,20 КМ без
ПДВ-а, док су остали понуђачи чије су
понуде прихватљиве понудили сљедеће
цијене:
- "Бијељина пут" доо Бијељина,
33.923,50 КМ без ПДВ-а
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.
Broj:02-022-109/19
Дана, 06.11.2019.г.

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

9.
10

На основу члана 18. став 1. и члана
90. Закона о јавним набавкама Босне и
Херцеговине ("Сл. гласник БиХ", број
39/14), чланова 59. и 82. Закона о локалној
самоуправи ("Сл. гласник РС", број: 97/16),
чланова 61. и 100. Статута општине
Пелагићево ("Службени гласник општине
Пелагићево" број: 10/14), а поступајући по
приједлогу Одјељења за општу управу,
просторно уређење и стамбено-комуналне
послове општине Пелагићево и у складу са
Измјеном плана јавних набавки општине
Пелагићево за 2019. годину, број: 02-02297/19 од 07.10.2019. године, начелник
општине Пелагићево је донио
ОДЛУКУ
о покретању поступка набавке израда заштитне ограде око стадиона
НК „Трамошница“
Члан 1.
Одобрава се покретање поступка
јавне набаве радова – Израда заштитне
ограде око стадиона НК „Трамошница“.
Процијењена
вриједност
јавне
набавке (без ПДВ-а) износи 13.000,00 КМ
(словима: тринаестхиљада КМ).
За проведбу јавне набавке осигурана
су средства из Средишњег државног уреда
за Хрвате изван Републике Хрватске и
буџета општине Пелагићево.
Јавна набавка ће се провести путем
конкурентског захтјева за доставу понуда.
Поступак јавне набавке провешће се
у складу са Законом о јавним набавкама,
подзаконским и интерним актима.
Евиденциони број јавне набавке: 42.
Члан 2.
Тендерску документацију сачиниће
уговорни орган, односно службеник за
јавне набавке у сарадњи са Одјељењем за
општу управу, просторно урећење и
стамбено – комуналне послове, у року од 7
дана, рачунајући од доношења ове одлуке.

Отварање и оцјену понуда провешће
комисија за јавне набавке, у саставу од 3
члана, сљедеће квалификационе структуре:
- дипломирани економиста;
- дипломирани правник;
- грађевински техничар;
Састав и дјелокруг рада комисије из
претходног става утврдиће се посебном
одлуком или рјешењем.
Члан 5.
Саставни дио ове одлуке је процјена
вриједности са предмјером радова.
Члан 6.
Ова одлука ступа на снагу даном
доношења и биће објављења у Службеног
гласнику Општине Пелагићево.
ОБРАЗЛОЖЕЊЕ
На основу расположивих чињеница,
утврђено је да је предложени поступак
јавне набавке основан и да садржи све
потребне елементе за одлучивање, у складу
сачланом 18.Закона о јавним набавкама
("Сл. гласник БиХ", број 39/14).
При доношењу Одлуке, начелник
Општине Пелагићево се посебно руководио
чињеницом да је предложена набавка
планирана Измјеном плана набавки за 2019.
годину – под ставком 42, 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.
Broj:02-022-98/19
Дана, 08.10.2019.г.

Члан 3.

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

10.
Критеријум за додјелу уговора је
најнижа цијена.
Члан 4.

На основу члана 64. став 1. тачка 2.
ичлана 70. ставови 1, 3. и 6. Закона о јавним
набавкама Босне и Херцеговине ("Сл.
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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: 03/10-404-22/19 од 06.11.2019. године,
у поступку јавне набавке: Израда заштитне
ограде око стадиона НК „Трамошница“,
начелник општине Пелагићево је донио
ОДЛУКУ
о избору најповољнијег понуђача
Члан 1.
Прихвата се Препорука Комисије за
јавне набавке, број: 03/10-404-22/19 од
06.11.2019. године и уговор за јавну
набавку Израда заштитне ограде око
стадиона НК „Трамошница“, додјељује се
понуђачу "Дејокоп" доо Бок, за понуђену
цијену од 12.520,00 КМ без ПДВ-а, односно
14.648,40 КМ са ПДВ-ом, као најбоље
оцијењеном понуђачу.
Члан 2.
Приједлог уговора о набавки
доставиће се на потпис изабраном понуђачу
"Дејокоп" доо Бок по протеку рока од 10
дана, рачунајући од дана када су сви
понуђачи
обавијештени
о
избору
најповољније понуде.
Члан 3.
За извршење ове одлуке задужује се
и овлашћује Одјељење за општу управу,
просторно уређење и стамбено – комуналне
послове.

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: 02-022-98/19 од 08.10.2019.
године.
Јавна набавка је проведена путем
конкурентског захтјева за доставу понуда.
Процијењена вриједност јавне набавке без
ПДВ-а је 13.000,00 КМ.
Обавјештење о набавци број: 298-7-3-17-38/19 послато је на објаву дана 22.10.2019.
године, а објављено је на Порталу јавних
набавки истог дана.
Комисија
за
јавну
набавку
именована је Одлуком број: 02-022-105/19
од 04.11.2019. године.
Комисија за јавну набавку доставила
је дана 06.11.2019. године записник о
оцјени понуда и Препоруку о избору
најповољнијег понуђача број: 03/10-40422/19 од 06.11.2019. године, у поступку
јавне набавке Израда заштитне ограде око
стадиона НК „Трамошница“.
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 "Дејокоп" доо Бок
прихватљива.

Члан 4.
Ова одлука објавиће се на вебстраници
www.opstinapelagicevo.org,
истовремено с упућивањем понуђачима
који су учествовали у поступку јавне
набавке, сходно члану 70. став (6) Закона о
јавним набавкама.
Члан 5.
Ова одлука ступа на снагу даном
доношења и доставља се свим понуђачима

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.
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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

Понуђена
цијена (без
ПДВ-а)

"Дејокоп"
доо Бок

12.520,00 КМ

1.

Изабрани понуђач је изабран
примјењујући критериј најниже цијене, која
је понуђена у износу од 12.520,00 КМбез
ПДВ-а.
Из наведених разлога, примјеном
члана 64. става (1) тачка 2. Закона о јавним
набавкама, одлучено је као у диспозитиву.
ПОУКА О ПРАВНОМ ЛИЈЕКУ
Против ове одлуке може се изјавити
жалба, најкасније у року од 10 (десет) дана
од дана пријема ове одлуке.
Broj:02-022-110/19
Дана, 07.11.2019.г.

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

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
ОДЛУКУ
о покретању поновног поступка набавке
Изградња амбуланте
породичне медицине
у насељеном мјесту Пелагићево
Члан 1.
Одобрава се покретање поновног
поступка јавне набаве радова – Изградња
амбуланте
породичне
медицине
у
насељеном мјесту Пелагићево.
Процијењена
вриједност
јавне
набавке (без ПДВ-а) износи 260.000,00 КМ
(словима:
двијестотинешездесетхиљада
КМ).
За проведбу јавне набавке осигурана
су средства из Владе Републике Србије и
буџета општине Пелагићево, економски код
511200.
Јавна набавка ће се провести путем
отвореног поступка.
Поступак јавне набавке провешће се
у складу са Законом о јавним набавкама,
подзаконским и интерним актима.
Евиденциони број јавне набавке: 33.
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.

11.
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

Критеријум за додјелу уговора је
најнижа цијена.
Члан 4.
Отварање и оцјену понуда провешће
комисија за јавне набавке, у саставу од 3
члана, сљедеће квалификационе структуре:
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- дипломирани економиста;
- дипломирани правник;
- грађевински техничар;
Састав и дјелокруг рада комисије из
претходног става утврдиће се посебном
одлуком или рјешењем.
Члан 5.
Саставни дио ове одлуке је процјена
вриједности са предмјером радова.
Члан 6.
Ова одлука ступа на снагу даном
доношења и биће објављења у Службеног
гласнику Општине Пелагићево.
ОБРАЗЛОЖЕЊЕ
На основу расположивих чињеница,
утврђено је да је предложени поступак
јавне набавке основан и да садржи све
потребне елементе за одлучивање, у складу
сачланом 18.Закона о јавним набавкама
("Сл. гласник БиХ", број 39/14).
При доношењу Одлуке, начелник
Општине Пелагићево се посебно руководио
чињеницом да је предложена набавка
планирана Измјеном плана набавки за 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.
На темељу утврђеног чињеничног стања,
одлучено је као у члану 1. ове одлуке.
Broj:02-022-104/19
Дана, 16.10.2019.г.

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

12.
На основу члана 64. став 1. тачка 2.
ичлана 70. ставови 1, 3. и 6. Закона о јавним
набавкама Босне и Херцеговине ("Сл.
гласник БиХ", број 39/14), члана 72. Закона
о локалној самоуправи ("Сл. гласник РС",
број: 101/04, 42/05 и 118/05) ичланова 61. и
100.
Статута
општине
Пелагићево

("Службени гласник општине Пелагићево"
број: 10/14), на Препоруку Комисије за
јавну
набавку
број:
02-022-108/19
од28.11.2019. године, у поступку јавне
набавке Изградња амбуланте породичне
медицине у насељеном мјесту Пелагићево,
начелник општине Пелагићево је донио
ОДЛУКУ
о избору најповољнијег понуђача
Члан 1.
Прихвата се Препорука Комисије за
јавне набавке, број: 02-022-108/19 од
28.11.2019. године и уговор за јавну
набавку Изградња амбуланте породичне
медицине у насељеном мјесту Пелагићево,
додјељује се понуђачу "Папилон" доо
Челић, понуда број: 83/19 од 18.11.2019.
године, за понуђену цијену од 252.603,44
КМ без ПДВ-а, односно 295.546,02 КМ са
ПДВ-ом,
као
најбоље
оцијењеном
понуђачу.
Члан 2.
Приједлог уговора о набавки
доставиће се на потпис изабраном понуђачу
"Папилон" доо Челић по протеку рока од 10
дана, рачунајући од дана када су сви
понуђачи
обавијештени
о
избору
најповољније понуде.
Члан 3.
За извршење ове одлуке задужује се
и овлашћује Одјељење за општу управу,
просторно уређење и стамбено – комуналне
послове.
Члан 4.
Ова одлука објавиће се на вебстраници
www.opstinapelagicevo.org,
истовремено с упућивањем понуђачима
који су учествовали у поступку јавне
набавке, сходно члану 70. став (6) Закона о
јавним набавкама.
Члан 5.
Ова одлука ступа на снагу даном
доношења и доставља се свим понуђачима
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који су учествовали у поступку јавне
набавке, сходно члану 71. став (2) Закона о
јавним набавкама.

Комисија, правилно и потпуно, извршила
оцјену квалификованости понуђача те
оцјену
приспјелих
понуда,
сходно
критеријумима из тендерске документације.

ОБРАЗЛОЖЕЊЕ
Поступак јавне набавке покренут је
Одлуком о покретању поступка јавне
набавке број: 02-022-104/19 од 16.10.2019.
године.
Јавна набавка је проведена путем отвореног
поступка.
Процијењена вриједност јавне набавке без
ПДВ-а је 260.000,00 КМ.
Обавјештење о набавци број298-1-3-18-39/19 послато је на објаву дана 28.10.2018.
године, а објављено је на Порталу јавних
набавки истог дана.Сажетак обавјештења о
набавци објављен је у "Сл. гласнику БиХ",
број 73 од 01.11.2019. године.
Комисија
за
јавну
набавку
именована је Одлуком број: 02-022-108/19
од 06.11.2019. године.
Комисија за јавну набавку доставила
је дана 28.11.2019. године записник о
оцјени понуда и Препоруку о избору
најповољнијег понуђача број: 02-022-108/19
од 28.11.2019. године, у поступку јавне
набавке Изградња амбуланте породичне
медицине у насељеном мјесту Пелагићево.
У поступку је утврђено је да је
Комисија за јавну набавку благовремено и
правилно извршила отварање понуда и
оцјену приспјелих понуда, о чему је
сачинила одговарајуће записнике, у којима
је утврђено сљедеће:
- да је укупан број пристиглих понуда 5.
- да је благовремено запримљено 5 понуда.
да
није
било
неблаговремено
запримљених понуда.
- да су понуде понуђача "Папилон" доо
Челић, "Расимградња" доо Градачац, "Астра
план" доо Брчко, Конзорцијум"Прогрес"доо
Братунац (лидер); "Енерготехника" доо
Добој (члан); "Мако" доо Добој (члан) и
Конзорцијум"Винковић" доо Оштра Лука
(лидер); "Магнет" доо Брчко (члан);
"Термо-вент инжењеринг" доо Брчко (члан)
прихватљиве.
У поступку доношења ове одлуке
посебно су цијењене чињенице да је

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

Понуђена
цијена (са
ПДВ-ом)

"Папилон"
295.546,02
доо Челић
"Расимградња"
2.
301.689,62
доо Градачац
Конзорцијум
"Прогрес"
доо
Братунац
(лидер);
3.
322.224,34
"Енерготехника" доо
Добој (члан); "Мако"
доо Добој (члан)
Конзорцијум"Винко
вић" доо Оштра Лука
(лидер);
"Магнет"
4. доо Брчко (члан);
342.088,51
"Термо-вент
инжењеринг"
доо
Брчко (члан)
"Астра план"
5.
442.226,81
доо Брчко
Изабрани понуђач "Папилон" доо Челић
изабран је примјењујући критериј најниже
цијене, која је понуђена у износу од
295.546,02 КМ са ПДВ-ом, док су остали
понуђачи чије су понуде прихватљиве
понудили сљедеће цијене:
1.

▪

"Расимградња"
доо
Градачац,
301.689,62 КМ са ПДВ-ом,
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▪

▪

▪

Конзорцијум
"Прогрес"
доо
Братунац (лидер); "Енерготехника"
доо Добој (члан); "Мако" доо Добој
(члан), 322.224,34 КМ са ПДВ-ом,
Конзорцијум"Винковић" доо Оштра
Лука (лидер); "Магнет" доо Брчко
(члан); "Термо-вент инжењеринг"
доо Брчко (члан), 342.088,51 КМ са
ПДВ-ом и
"Астра план" доо Брчко, 442.226,81
КМ са ПДВ-ом,

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.
Broj:02-022-122/19
Дана, 29.11.2019.г.

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

13.
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: 02-022107/19 од 06.11.2019. године, начелник
општине Пелагићево је донио
ОДЛУКУ
о покретању поступка набавке
радова на уређењу прилазне
стазе спомен комплексу

и цркви у обухвату Трга 9. јануар
Члан 1.
Одобрава се покретање поступка јавне
набавке радова – Уређење прилазне стазе
спомен комплексу и цркви у обухвату Трга
9. јануар.
Процијењена
вриједност
јавне
набавке (без ПДВ-а) износи 3.400,00 КМ
(словима: трихиљадеичетиристотине КМ).
За спровођење јавне набавке
обезбијеђена су средства из буџета општине
Пелагићево, економски код 511200.
Јавна набавка ће се спровести путем
директног споразума.
Поступак јавне набавке спровешће
се у складу са Законом о јавним набавкама,
подзаконским и интерним актима.
Евиденциони број јавне набавке: 49.
Члан 2.
Потребну
документацију
за
провођење поступка директног споразума
сачиниће
уговорни
орган,
односно
службеник за јавне набавке у сарадњи са
службеницима Одјељења за општу управу,
просторно уређење и стамбено – комуналне
послове, у року од 5 дана, рачунајући од
доношења ове одлуке.
Члан 3.
Критеријум за додјелу уговора је
најнижа цијена.
Члан 4.
Отварање
и
оцјену
понуда
спровешће службеник за јавне набавке у
сарадњи са службеницима Одјељења за
општу управу, просторно уређење и
стамбено – комуналне послове.
Члан 5.
Саставни дио ове одлуке је процјена
вриједности са предмјером радова.
Члан 6.
Ова одлука ступа на снагу даном
доношења и биће објављења у Службеног
гласнику Општине Пелагићево.
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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 49, да је реално
процијењена њена вриједност на тржишту,
да су обезбијеђена средства за исплату, те
да је предложена одговарајућа врста
поступка.
На основу утврђеног чињеничног
стања, одлучено је као у члану 1. ове
одлуке.
Број:02-022-111/19
Дана, 07.11.2019.г.

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

Прихвата се Препорука службеника
за јавне набавке и Одјељења за општу
управу, просторно уређење и стамбенокомуналне послове општине Пелагићево,
број: 03/10-404-24/19 од 22.11.2019. године
и Уговор за јавну набавку Уређење
прилазне стазе спомен комплексу и цркви у
обухвату Трга 9. јануар, додјељује се "Galax
niskogradnja" дд Брчко, понуда број: 339/19,
од 19.11.2019. године, за понуђену цијену
од 4.498,65КМ, са ПДВ-ом, као најбоље
оцијењеном понуђачу.
Члан 2.
Приједлог уговора о набавци
доставиће се на потпис изабраном понуђачу
"Galax niskogradnja" дд Брчко.
Члан 3.
За извршење ове одлуке задужује се
и овлашћујеОдјељење за општу управу,
просторно уређење и стамбено-комуналне
послове општине Пелагићево.
Члан 4.

14.
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 прилазне
стазе спомен комплексу и цркви у обухвату
Трга 9. јануар, начелник општине
Пелагићево је донио
ОДЛУКУ
о избору најповољнијег понуђача
Члан 1.

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.
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: 02-022-111/19 од 07.11.2019.
године.
Јавна набавка је спроведена путем
директног споразума.
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Процијењена вриједност јавне набавке без
ПДВ-а је 3.400,00 КМ.
Писмени захтјев за достављање понуде
упућен је фирми "Galax niskogradnja" дд
Брчко.
За отварање понуда је задужен Службеник
за
јавне
набавке
у
сарадњи
са
службеницима из Одјељења за општу
управу, просторно уређење и стамбенокомуналне послове.
Службеник за јавну набавку је доставио
дана 22.11.2019. године записник о оцјени
понуда
и
Препоруку
о
избору
најповољнијег понуђача број: 03/10-40424/19 од 22.11.2019. године, у поступку
јавне набавкеУређење прилазне стазе
спомен комплексу и цркви у обухвату Трга
9. јануар.
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.
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:02-022-117/19
Дана, 27.11.2019.г.

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

15.
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: 02-02297/19 од 07.10.2019. године, начелник
општине Пелагићево је донио
ОДЛУКУ
о покретању поступка набавке
Уређење спомен чесме на Звјездану
и дио уређења спомен чесме у
Шарканима
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ОБРАЗЛОЖЕЊЕ
Члан 1.
Одобрава се покретање поступка јавне
набавке радова – Уређење спомен чесме на
Звјездану и дио уређења спомен чесме у
Шарканима.
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: 44.
Члан 2.
Потребну
документацију
за
провођење поступка директног споразума
сачиниће
уговорни
орган,
односно
службеник за јавне набавке у сарадњи са
службеницима Одјељења за општу управу,
просторно уређење и стамбено-комуналне
послове, у року од 5 дана, рачунајући од
доношења ове одлуке.
Члан 3.
Критеријум за додјелу уговора је
најнижа цијена.
Члан 4.
Отварање
и
оцјену
понуда
спровешће службеник за јавне набавке у
сарадњи са службеницима Одјељења за
општу управу, просторно уређење и
стамбено-комуналне послове.
Члан 5.
Саставни дио ове одлуке је процјена
вриједности.
Члан 6.
Ова одлука ступа на снагу даном
доношења и биће објављења у Службеног
гласнику Општине Пелагићево.

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 44, да је реално
процијењена њена вриједност на тржишту,
да су обезбијеђена средства за исплату, те
да је предложена одговарајућа врста
поступка.
На основу утврђеног чињеничног
стања, одлучено је као у члану 1. ове
одлуке.
Број:02-022-113/19
Дана, 07.11.2019.г.

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

16.
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 спомен
чесме на Звјездану и дио уређења спомен
чесме у Шарканима, начелник општине
Пелагићево је донио
ОДЛУКУ
о избору најповољнијег понуђача
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Члан 1.
Прихвата се Препорука службеника
за јавне набавке и Одјељења за општу
управу, просторно уређење и стамбенокомуналне послове општине Пелагићево,
број: 03/10-404-25/19 од 22.11.2019. године
и Уговор за јавну набавку Уређење спомен
чесме на Звјездану и дио уређења спомен
чесме у Шарканима, додјељује се
"Папилон" доо Челић, понуда број: 48/19,
од 13.11.2019. године, за понуђену цијену
од 6.980,22КМ, са ПДВ-ом, као најбоље
оцијењеном понуђачу.
Члан 2.
Приједлог уговора о набавци
доставиће се на потпис изабраном понуђачу
"Папилон" доо Челић.
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.
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: 02-022-113/19 од 07.11.2019.
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 "Папилон" доо Челић.
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 22.11.2019. године записник о оцјени
понуда
и
Препоруку
о
избору
најповољнијег понуђача број: 03/10-40425/19 од 22.11.2019. године, у поступку
јавне набавкеУређење спомен чесме на
Звјездану и дио уређења спомен чесме у
Шарканима.
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 "Папилон" доо
Челић прихватљива.
- да није било неприхватљивих понуда.
У поступку доношења ове одлуке,
посебно су цијењене чињенице да је
службеник за јавне набавке у сарадњи са
Одјељењем за општу управу, просторно
уређење и стамбено-комуналне послове,
правилно и потпуно, дао оцјену приспјелих
понуда, у складу са критеријумима из
захтјева и позива.
Наиме, у поступку је оцијењено да
је службеник за јавне набавке у сарадњи са
Одјељењем за општу управу, просторно
уређење и стамбено-комуналне послове
правилно поступио те да је избор
најповољнијег понуђача извршен у складу
са Законом о јавним набавкама Босне и
Херцеговине,
подзаконским
актима,
интерним
актима
и
тендерским
документом.
Увидом
у
приложену
документацију, неспорно је да изабрани
понуђач задовољава све потребне услове у
оквиру овог поступка.
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Из наведених разлога, примјеном
члана 64. став 1. тачка 2. Закона о јавним
набавкама Босне и Херцеговине, те чланова
чланова 61. и 100. Статута општине
Пелагићево ("Службени гласник општине
Пелагићево" број: 10/14) и члана 7.
Правилника
о
поступку
директног
споразума, број: 02-022-6/15 од 17.02.2015.
године одлучено је као у диспозитиву.
ПОУКА О ПРАВНОМ ЛИЈЕКУ
Против ове одлуке може се изјавити
приговор начелнику Општине, најкасније у
року од 5 (пет) дана од дана пријема ове
одлуке, на основу члана 9. Правилника о
поступку директног споразума, број: 02022-6/15 од 17.02.2015. године.
Број:02-022-118/19
Дана, 27.11.2019.г.

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

17.
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: 02-02297/19 од 07.10.2019. године, начелник
општине Пелагићево је донио
ОДЛУКУ
о покретању поступка набавке
Изградња приступног пута за
истражно-експлатациони бунар
у пословној зони Поребрице.
Члан 1.

Одобрава се покретање поступка јавне
набавке радова – Изградња приступног пута
за истражно-експлатациони бунар у
пословној зони Поребрице.
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: 45.
Члан 2.
Потребну
документацију
за
провођење поступка директног споразума
сачиниће
уговорни
орган,
односно
службеник за јавне набавке у сарадњи са
службеницима Одјељења за општу управу,
просторно уређење и стамбено-комуналне
послове, у року од 5 дана, рачунајући од
доношења ове одлуке.
Члан 3.
Критеријум за додјелу уговора је
најнижа цијена.
Члан 4.
Отварање
и
оцјену
понуда
спровешће службеник за јавне набавке у
сарадњи са службеницима Одјељења за
општу управу, просторно уређење и
стамбено-комуналне послове.
Члан 5.
Саставни дио ове одлуке је процјена
вриједности.
Члан 6.
Ова одлука ступа на снагу даном
доношења и биће објављења у Службеног
гласнику Општине Пелагићево.
ОБРАЗЛОЖЕЊЕ
На основу расположивих чињеница,
утврђено је да је предложени поступак
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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 45, да је реално
процијењена њена вриједност на тржишту,
да су обезбијеђена средства за исплату, те
да је предложена одговарајућа врста
поступка.
На основу утврђеног чињеничног
стања, одлучено је као у члану 1. ове
одлуке.

комуналне послове општине Пелагићево,
број: 03/10-404-26/19 од 22.11.2019. године
и Уговор за јавну набавку Изградња
приступног
пута
за
истражноексплатациони бунар у пословној зони
Поребрице, додјељује се "Бијељина пут"
доо Бијељина, понуда број: 2097-1/19, од
22.11.2019. године, за понуђену цијену од
6.896,92 КМ, са ПДВ-ом, као најбоље
оцијењеном понуђачу.
Члан 2.
Приједлог уговора о набавци
доставиће се на потпис изабраном понуђачу
"Бијељина пут" доо Бијељина.
Члан 3.

Број:02-022-114/19
Дана, 07.11.2019.г.

НАЧЕЛНИК
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.

18.
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: Изградња приступног
пута за истражно-експлатациони бунар у
пословној зони Поребрице, начелник
општине Пелагићево је донио
ОДЛУКУ
о избору најповољнијег понуђача
Члан 1.
Прихвата се Препорука службеника
за јавне набавке и Одјељења за општу
управу, просторно уређење и стамбено-

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.
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: 02-022-114/19 од 07.11.2019.
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 "Бијељина пут" доо
Бијељина.
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За отварање понуда је задужен Службеник
за
јавне
набавке
у
сарадњи
са
службеницима из Одјељења за општу
управу, просторно уређење и стамбенокомуналне послове.

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

Службеник за јавну набавку је доставио
дана 22.11.2019. године записник о оцјени
понуда
и
Препоруку
о
избору
најповољнијег понуђача број: 03/10-40426/19 од 22.11.2019. године, у поступку
јавне набавкеИзградња приступног пута за
истражно-експлатациони бунар у пословној
зони Поребрице.
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 "Бијељина пут" доо
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
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

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:02-022-119/19
Дана, 27.11.2019.г.

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

19.
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: 02-02297/19 од 07.10.2019. године, начелник
општине Пелагићево је донио
ОДЛУКУ
о покретању поступка набавке
Вађење пањева и ископ канала
поред пута за пословну зону Поребрице
Члан 1.
Одобрава се покретање поступка јавне
набавке радова – Вађење пањева и ископ
канала поред пута за пословну зону
Поребрице.
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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: 46.
Члан 2.
Потребну
документацију
за
провођење поступка директног споразума
сачиниће
уговорни
орган,
односно
службеник за јавне набавке у сарадњи са
службеницима Одјељења за општу управу,
просторно уређење и стамбено-комуналне
послове, у року од 5 дана, рачунајући од
доношења ове одлуке.
Члан 3.
Критеријум за додјелу уговора је
најнижа цијена.
Члан 4.
Отварање
и
оцјену
понуда
спровешће службеник за јавне набавке у
сарадњи са службеницима Одјељења за
општу управу, просторно уређење и
стамбено-комуналне послове.
Члан 5.
Саставни дио ове одлуке је процјена
вриједности.
Члан 6.
Ова одлука ступа на снагу даном
доношења и биће објављења у Службеног
гласнику Општине Пелагићево.

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 46, да је реално
процијењена њена вриједност на тржишту,
да су обезбијеђена средства за исплату, те
да је предложена одговарајућа врста
поступка.
На основу утврђеног чињеничног
стања, одлучено је као у члану 1. ове
одлуке.
Број:02-022-115/19
Дана, 07.11.2019.г.

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

20.
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: Вађење пањева и
ископ канала поред пута за пословну зону
Поребрице, начелник општине Пелагићево
је донио
ОДЛУКУ
о избору најповољнијег понуђача
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

Прихвата се Препорука службеника
за јавне набавке и Одјељења за општу
управу, просторно уређење и стамбенокомуналне послове општине Пелагићево,
број: 03/10-404-27/19 од 22.11.2019. године
и Уговор за јавну набавку Вађење пањева и
24

ископ канала поред пута за пословну зону
Поребрице, додјељује се "Бијељина пут"
доо Бијељина, понуда број: 2096-1/19, од
22.11.2019. године, за понуђену цијену од
6.938,74КМ, са ПДВ-ом, као најбоље
оцијењеном понуђачу.
Члан 2.
Приједлог уговора о набавци
доставиће се на потпис изабраном понуђачу
"Бијељина пут" доо Бијељина.
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.
Ова одлука ступа на снагу даном
доношења и доставља се свим понуђачима
који су учествовали у поступку јавне
набавке, у складу са чланом 71. став 2.
Закона о јавним набавкама Босне и
Херцеговине.
Образложење
Поступак јавне набавке покренут је
Одлуком
о
покретању
поступка
јавненабавке број: 02-022-115/19 од
07.11.2019. 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 "Бијељина пут" доо
Бијељина.
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 22.11.2019. године записник о оцјени
понуда
и
Препоруку
о
избору
најповољнијег понуђача број: 03/10-40427/19 од 22.11.2019. године, у поступку
јавне набавкеВађење пањева и ископ канала
поред пута за пословну зону Поребрице.
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 "Бијељина пут" доо
Бијељинаприхватљива.
- да није било неприхватљивих понуда.
У поступку доношења ове одлуке,
посебно су цијењене чињенице да је
службеник за јавне набавке у сарадњи са
Одјељењем за општу управу, просторно
уређење и стамбено-комуналне послове,
правилно и потпуно, дао оцјену приспјелих
понуда, у складу са критеријумима из
захтјева и позива.
Наиме, у поступку је оцијењено да
је службеник за јавне набавке у сарадњи са
Одјељењем за општу управу, просторно
уређење и стамбено-комуналне послове
правилно поступио те да је избор
најповољнијег понуђача извршен у складу
са Законом о јавним набавкама Босне и
Херцеговине,
подзаконским
актима,
интерним
актима
и
тендерским
документом.
Увидом
у
приложену
документацију, неспорно је да изабрани
понуђач задовољава све потребне услове у
оквиру овог поступка.
Из наведених разлога, примјеном
члана 64. став 1. тачка 2. Закона о јавним
набавкама Босне и Херцеговине, те чланова
чланова 61. и 100. Статута општине
Пелагићево ("Службени гласник општине
Пелагићево" број: 10/14) и члана 7.
Правилника
о
поступку
директног
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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:02-022-120/19
Дана, 27.11.2019.г.

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

21.
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: 02-02297/19 од 07.10.2019. године, начелник
општине Пелагићево је донио
ОДЛУКУ
о покретању поступка набавке
Уређење пута у насељу Њивак
Члан 1.
Одобрава се покретање поступка јавне
набавке радова – Уређење пута у насељу
Њивак.
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: 48.
Члан 2.
Потребну
документацију
за
провођење поступка директног споразума
сачиниће
уговорни
орган,
односно
службеник за јавне набавке у сарадњи са
службеницима Одјељења за општу управу,
просторно уређење и стамбено-комуналне
послове, у року од 5 дана, рачунајући од
доношења ове одлуке.
Члан 3.
Критеријум за додјелу уговора је
најнижа цијена.
Члан 4.
Отварање
и
оцјену
понуда
спровешће службеник за јавне набавке у
сарадњи са службеницима Одјељења за
општу управу, просторно уређење и
стамбено-комуналне послове.
Члан 5.
Саставни дио ове одлуке је процјена
вриједности.
Члан 6.
Ова одлука ступа на снагу даном
доношења и биће објављења у Службеног
гласнику Општине Пелагићево.
ОБРАЗЛОЖЕЊЕ
На основу расположивих чињеница,
утврђено је да је предложени поступак
директног споразума основан и да садржи
све потребне елементе за одлучивање, у
складу са чланом 4. Правилника о поступку
директног споразума, број: 02-022-6/15 од
17.02.2015. године.
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При доношењу Одлуке, начелник
Општине Пелагићево се посебно руководио
чињеницом да је предложена набавка
планирана Измјеном плана набавки за 2019.
годину, под бројем 48, да је реално
процијењена њена вриједност на тржишту,
да су обезбијеђена средства за исплату, те
да је предложена одговарајућа врста
поступка.
На основу утврђеног чињеничног
стања, одлучено је као у члану 1. ове
одлуке.
Број:02-022-116/19
Дана, 07.11.2019.г.

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

22.
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: Уређење пута у
насељу
Њивак,
начелник
општине
Пелагићево је донио
ОДЛУКУ
о избору најповољнијег понуђача
Члан 1.
Прихвата се Препорука службеника
за јавне набавке и Одјељења за општу
управу, просторно уређење и стамбенокомуналне послове општине Пелагићево,
број: 03/10-404-28/19 од 22.11.2019. године
и Уговор за јавну набавку Уређење пута у
насељу Њивак, додјељује се "Дејокоп" доо
Бок, понуда број: 88-11/19, од 22.11.2019.
године, за понуђену цијену од 6.949,80КМ,

са ПДВ-ом,
понуђачу.

као

најбоље

оцијењеном

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.
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: 02-022-116/19 од 07.11.2019.
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.
За отварање понуда је задужен Службеник
за
јавне
набавке
у
сарадњи
са
службеницима из Одјељења за општу
управу, просторно уређење и стамбенокомуналне послове.
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Службеник за јавну набавку је доставио
дана 22.11.2019. године записник о оцјени
понуда
и
Препоруку
о
избору
најповољнијег понуђача број: 03/10-40428/19 од 22.11.2019. године, у поступку
јавне набавкеУређење пута у насељу
Њивак.
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.
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:02-022-121/19
Дана, 27.11.2019.г.

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

23.
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: 02-022107/19 од 06.11.2019. године, начелник
општине Пелагићево је донио
ОДЛУКУ
о покретању поступка набавке услуга
Набавка услуге физичко-техничког
обезбјеђења зграде општине Пелагићево
Члан 1.
Одобрава се покретање поступка јавне
набавке услуга – Набавка услуге физичкотехничког обезбјеђења зграде општине
Пелагићево.
Процијењена
вриједност
јавне
набавке (без ПДВ-а) износи 600,00 КМ
(словима: шестстотина 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: 50.
Члан 2.
Потребну
документацију
за
провођење поступка директног споразума
сачиниће
уговорни
орган,
односно
службеник за јавне набавке у сарадњи са
службеницима Одјељења за општу управу,
просторно уређење и стамбено – комуналне
послове, у року од 5 дана, рачунајући од
доношења ове одлуке.
Члан 3.
Критеријум за додјелу уговора је
најнижа цијена.
Члан 4.
Отварање
и
оцјену
понуда
спровешће службеник за јавне набавке у
сарадњи са службеницима Одјељења за
општу управу, просторно уређење и
стамбено – комуналне послове.
Члан 5.
Саставни дио ове одлуке је процјена
вриједности са предмјером радова.
Члан 6.
Ова одлука ступа на снагу даном
доношења и биће објављења у Службеног
гласнику Општине Пелагићево.
ОБРАЗЛОЖЕЊЕ
На основу расположивих чињеница,
утврђено је да је предложени поступак
директног споразума основан и да садржи
све потребне елементе за одлучивање, у
складу са чланом 4. Правилника о поступку
директног споразума, број: 02-022-6/15 од
17.02.2015. године.
При доношењу Одлуке, начелник
Општине Пелагићево се посебно руководио
чињеницом да је предложена набавка
планирана Измјеном плана набавки за 2019.
годину, под бројем 50, да је реално
процијењена њена вриједност на тржишту,

да су обезбијеђена средства за исплату, те
да је предложена одговарајућа врста
поступка.
На основу утврђеног чињеничног
стања, одлучено је као у члану 1. ове
одлуке.
Број:02-022-123/19
Дана, 15.11.2019.г.

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

24.
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, у поступку јавне набавке услуга:
Набавка
услуге
физичко-техничког
обезбјеђења зграде општине Пелагићево,
начелник општине Пелагићево је донио
ОДЛУКУ
о избору најповољнијег понуђача
Члан 1.
Прихвата се Препорука службеника
за јавне набавке и Одјељења за општу
управу, просторно уређење и стамбенокомуналне послове, број: 03/10-404-29/19
од 25.11.2019. године и Уговор за јавну
набавку Набавка услуге физичко-техничког
обезбјеђења зграде општине Пелагићево,
додјељује се "Sector security" доо Бања
Лука, ПЈ Брчко бр. 8, понуда број: 8/113, од
19.11.2019. године, за понуђену цијену од
716,74 КМ са ПДВ-ом, као најбоље
оцијењеном понуђачу.
Члан 2.
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Приједлог уговора о набавци
доставиће се на потпис изабраном понуђачу
"Sector security" доо Бања Лука, ПЈ Брчко
бр. 8.
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.
Ова одлука ступа на снагу даном
доношења и доставља се свим понуђачима
који су учествовали у поступку јавне
набавке, у складу са чланом 71. став 2.
Закона о јавним набавкама Босне и
Херцеговине.
Образложење
Поступак јавне набавке покренут је
Одлуком о покретању поступка јавне
набавке број: 02-022-123/19 од 15.11.2019.
године.
Јавна набавка је спроведена путем
директног споразума.
Процијењена вриједност јавне набавке без
ПДВ-а је 600,00 КМ.
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 25.11.2019. године записник о оцјени
понуда
и
Препоруку
о
избору

најповољнијег понуђача број: 03/10-40429/19 од 25.11.2019. године, у поступку
јавне набавкеНабавка услуге физичкотехничког обезбјеђења зграде 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 "Sector security" доо
Бања Лука, ПЈ Брчко бр. 8 прихватљива.
- да није било неприхватљивих понуда.
У поступку доношења ове одлуке,
посебно су цијењене чињенице да је
службеник за јавне набавке у сарадњи са
Одјељењем за општу управу, просторно
уређење и стамбено-комуналне послове,
правилно и потпуно, дао оцјену приспјелих
понуда, у складу са критеријумима из
захтјева и позива.
Наиме, у поступку је оцијењено да
је службеник за јавне набавке у сарадњи са
Одјељењем за општу управу, просторно
уређење и стамбено-комуналне послове
правилно поступио те да је избор
најповољнијег понуђача извршен у складу
са Законом о јавним набавкама Босне и
Херцеговине,
подзаконским
актима,
интерним
актима
и
тендерским
документом.
Увидом
у
приложену
документацију, неспорно је да изабрани
понуђач задовољава све потребне услове у
оквиру овог поступка.
Из наведених разлога, примјеном
члана 64. став 1. тачка 2. Закона о јавним
набавкама Босне и Херцеговине, те чланова
чланова 61. и 100. Статута општине
Пелагићево ("Службени гласник општине
Пелагићево" број: 10/14) и члана 7.
Правилника
о
поступку
директног
споразума, број: 02-022-6/15 од 17.02.2015.
године одлучено је као у диспозитиву.
ПОУКА О ПРАВНОМ ЛИЈЕКУ
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Против ове одлуке може се изјавити
приговор начелнику Општине, најкасније у
року од 5 (пет) дана од дана пријема ове
одлуке, на основу члана 9. Правилника о
поступку директног споразума, број: 02022-6/15 од 17.02.2015. године.

Поступак јавне набавке спровешће
се у складу са Законом о јавним набавкама,
подзаконским и интерним актима.
Евиденциони број јавне набавке: 51.

Број:02-022-125/19
Дана, 03.12.2019.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.

Члан 2.

25.
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: 02-022107/19 од 06.11.2019. године, начелник
општине Пелагићево је донио
ОДЛУКУ
о покретању поступка набавке роба
Набавка тракастих завјеса за просторије
општине Пелагићево
Члан 1.
Одобрава се покретање поступка јавне
набавке роба – Набавка тракастих завјеса за
просторије општине Пелагићево.
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 511200.
Јавна набавка ће се спровести путем
директног споразума.

Критеријум за додјелу уговора је
најнижа цијена.
Члан 4.
Отварање
и
оцјену
понуда
спровешће службеник за јавне набавке у
сарадњи са службеницима Одјељења за
општу управу, просторно уређење и
стамбено – комуналне послове.
Члан 5.
Саставни дио ове одлуке је процјена
вриједности са спецификацијом робе.
Члан 6.
Ова одлука ступа на снагу даном
доношења и биће објављења у Службеног
гласнику Општине Пелагићево.
ОБРАЗЛОЖЕЊЕ
На основу расположивих чињеница,
утврђено је да је предложени поступак
директног споразума основан и да садржи
све потребне елементе за одлучивање, у
складу са чланом 4. Правилника о поступку
директног споразума, број: 02-022-6/15 од
17.02.2015. године.
При доношењу Одлуке, начелник
Општине Пелагићево се посебно руководио
чињеницом да је предложена набавка
планирана Измјеном плана набавки за 2019.
годину, под бројем 51, да је реално
процијењена њена вриједност на тржишту,
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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:02-022-124/19
Дана, 03.12.2019.г.

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

Приједлог уговора о набавци
доставиће се на потпис изабраном понуђачу
"Alluplast – BN" дooБијељина.
Члан 3.
За извршење ове одлуке задужује се
и овлашћујеОдјељење за општу управу,
просторно уређење и стамбено-комуналне
послове општине Пелагићево.
Члан 4.

26.
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 тракастих
завјеса за просторије општине Пелагићево,
начелник општине Пелагићево је донио
ОДЛУКУ
о избору најповољнијег понуђача
Члан 1.
Прихвата се Препорука службеника
за јавне набавке и Одјељења за општу
управу, просторно уређење и стамбенокомуналне послове општине Пелагићево,
број: 03/10-404-30/19 од 09.12.2019. године
и Уговор за јавну набавку Набавка
тракастих завјеса за просторије општине
Пелагићево, додјељује се "Alluplast – BN"
дooБијељина, понуда број: 32/19, од
06.12.2019. године, за понуђену цијену од
1.910,10 КМса ПДВ-ом, као најбоље
оцијењеном понуђачу.
Члан 2.

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.
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: 02-022-124/19 од 03.12.2019.
године.
Јавна набавка је спроведена путем
директног споразума.
Процијењена вриједност јавне набавке без
ПДВ-а је 4.000,00 КМ.
Писмени захтјев за достављање понуде
упућен је фирми "Alluplast – BN"
дooБијељина.
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 09.12.2019. године записник о оцјени
понуда
и
Препоруку
о
избору
најповољнијег понуђача број: 03/10-40432

30/19 од 06.12.2019. године, у поступку
јавне набавкеНабавка тракастих завјеса за
просторије 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 "Alluplast – BN"
дooБијељина прихватљива.
- да није било неприхватљивих понуда.
У поступку доношења ове одлуке,
посебно су цијењене чињенице да је
службеник за јавне набавке у сарадњи са
Одјељењем за општу управу, просторно
уређење и стамбено-комуналне послове,
правилно и потпуно, дао оцјену приспјелих
понуда, у складу са критеријумима из
захтјева и позива.
Наиме, у поступку је оцијењено да
је службеник за јавне набавке у сарадњи са
Одјељењем за општу управу, просторно
уређење и стамбено-комуналне послове
правилно поступио те да је избор
најповољнијег понуђача извршен у складу
са Законом о јавним набавкама Босне и
Херцеговине,
подзаконским
актима,
интерним
актима
и
тендерским
документом.
Увидом
у
приложену
документацију, неспорно је да изабрани
понуђач задовољава све потребне услове у
оквиру овог поступка.
Из наведених разлога, примјеном
члана 64. став 1. тачка 2. Закона о јавним
набавкама Босне и Херцеговине, те чланова
чланова 61. и 100. Статута општине
Пелагићево ("Службени гласник општине
Пелагићево" број: 10/14) и члана 7.
Правилника
о
поступку
директног
споразума, број: 02-022-6/15 од 17.02.2015.
године одлучено је као у диспозитиву.
ПОУКА О ПРАВНОМ ЛИЈЕКУ
Против ове одлуке може се изјавити
приговор начелнику Општине, најкасније у
року од 5 (пет) дана од дана пријема ове
одлуке, на основу члана 9. Правилника о

поступку директног споразума, број: 02022-6/15 од 17.02.2015. године.
Број:02-022-132/19
Дана, 10.12.2019.г.

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

27.
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: 02-022107/19 од 06.11.2019. године, начелник
општине Пелагићево је донио
ОДЛУКУ
о покретању поступка набавке
зимског одржавања путева
у насељеним мјестима
Пелагићево и Турић
Члан 1.
Одобрава се покретање поступка јавне
набавке услуга – Зимско одржавањепутева
у насељеним мјестима Пелагићево и Турић
Процијењена
вриједност
јавне
набавке (без ПДВ-а) износи 6.000,00 КМ
(словима: шестхиљада КМ).
За спровођење јавне набавке
обезбијеђена су средства из буџета општине
Пелагићево, економски код 412800.
Јавна набавка ће се спровести путем
директног споразума.
Поступак јавне набавке спровешће
се у складу са Законом о јавним набавкама,
подзаконским и интерним актима.
Евиденциони број јавне набавке: 52.
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Члан 2.
Потребну
документацију
за
провођење поступка директног споразума
сачиниће
уговорни
орган,
односно
службеник за јавне набавке у сарадњи са
службеницима Одјељења за општу управу,
просторно уређење и стамбено-комуналне
послове, у року од 5 дана, рачунајући од
доношења ове одлуке.
Члан 3.
Критеријум за додјелу уговора је
најнижа цијена.
Члан 4.
Отварање
и
оцјену
понуда
спровешће службеник за јавне набавке у
сарадњи са службеницима Одјељења за
општу управу, просторно уређење и
стамбено-комуналне послове.
Члан 5.
Саставни дио ове одлуке је процјена
вриједности са спецификацијом услуга.
Члан 6.
Ова одлука ступа на снагу даном
доношења и биће објављена у Службеног
гласнику Општине Пелагићево.
ОБРАЗЛОЖЕЊЕ
На основу расположивих чињеница,
утврђено је да је предложени поступак
директног споразума основан и да садржи
све потребне елементе за одлучивање, у
складу са чланом 4. Правилника о поступку
директног споразума, број: 02-022-6/15 од
17.02.2015. године.
При доношењу Одлуке, начелник
Општине Пелагићево се посебно руководио
чињеницом да је предложена набавка
планирана Измјеном плана набавки за 2019.
годину, под бројем 53, да је реално
процијењена њена вриједност на тржишту,
да су обезбијеђена средства за исплату, те
да је предложена одговарајућа врста
поступка.

На основу утврђеног чињеничног
стања, одлучено је као у члану 1. ове
одлуке.
Број:02-022-126/19
Дана, 04.12.2019.г.

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

28.
На основу члана 64. став 1. тачка 2.
ичлана 70. ставови 1, 3. и 6. Закона о јавним
набавкама Босне и Херцеговине ("Сл.
гласник БиХ", број 39/14), члана 82. Закона
о локалној самоуправи ("Сл. гласник РС",
број: 97/16), чланова 61. и 100. Статута
општине Пелагићево ("Службени гласник
општине Пелагићево" број: 10/14) и члана
7. Правилника о поступку директног
споразума, број: 02-022-6/15 од 17.02.2015.
године, на основу препоруке службеника за
јавне набавке и Одјељења за општу управу,
просторно уређење и стамбено – комуналне
послове општине Пелагићево, у поступку
јавне набавке услуга: Зимско одржавање
путевау насељеним мјестима Пелагићево и
Турић, начелник општине Пелагићево је
донио
ОДЛУКУ
о избору најповољнијег понуђача
Члан 1.
Прихвата се Препорукаслужбеника
за јавне набавке и Одјељења за општу
управу, просторно уређење и стамбено –
комуналне послове општине Пелагићево,
број: 03/10-404-31/19 од 16.01.2020. године
и Уговор за јавну набавку Зимско
одржавање путевау насељеним мјестима
Пелагићево и Турић, додјељује се понуђачу
"Galax – niskogradnja" дд Брчко, понуда
број: 06/20од 16.01.2020. године, за
понуђену цијену од 5.950,00 КМ без ПДВ-а,
као најбоље оцијењеном понуђачу.
Члан 2.
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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.
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: 02-022-126/19 од 04.12.2019.
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 понуђачу:
-

"Galax – niskogradnja" дд Брчко

За отварање понуда је задужен
Службеник за јавне набавке у сарадњи са
службеницима из Одјељење за општу
управу, просторно уређење и стамбено –
комуналне послове.
Службеник за јавну набавку је
доставио дана 16.01.2020. године записник
о оцјени понуда и Препоруку о избору
најповољнијег понуђача број: 03/10-40431/19 од 16.01.2020. године, у поступку

јавне набавкеЗимско одржавање путева у
насељеним мјестима Пелагићево и Турић.
У поступку по записнику о оцјени
понуда је утврђено да је службеник за јавну
набавку благовремено и правилно извршио
отварање понуда и оцјену приспјелих
понуда, о чему је сачинињен одговарајући
записник, у којем је утврђено сљедеће:
- да је укупно пристигла 1 понуда.
- да је благовремено запримљена 1 понуда.
- да није било неблаговремено
запримљених понуда.
- да је понуда понуђача "Galax –
niskogradnja" дд Брчко прихватљива.
- да није било неприхватљивих понуда.
У поступку доношења ове одлуке,
посебно су цијењене чињенице да је
службеник за јавне набавке у сарадњи са
Одјељење за општу управу, просторно
уређење и стамбено – комуналне послове,
правилно и потпуно, дао оцјену приспјелих
понуда, у складу са критеријумима из
захтјева и позива.
Наиме, у поступку је оцијењено да
је службеник за јавне набавке у сарадњи са
Одјељењем за општу управу, просторно
уређење и стамбено – комуналне послове
правилно поступио те да је избор
најповољнијег понуђача извршен у складу
са Законом о јавним набавкама Босне и
Херцеговине,
подзаконским
актима,
интерним
актима
и
тендерским
документом.
Увидом
у
приложену
документацију, неспорно је да изабрани
понуђач задовољава све потребне услове у
оквиру овог поступка.
Из наведених разлога, примјеном
члана 64. став 1. тачка 2. Закона о јавним
набавкама Босне и Херцеговине, те чланова
чланова 61. и 100. Статута општине
Пелагићево ("Службени гласник општине
Пелагићево" број: 10/14) и члана 7.
Правилника
о
поступку
директног
споразума, број: 02-022-6/15 од 17.02.2015.
године одлучено је као у диспозитиву.
ПОУКА О ПРАВНОМ ЛИЈЕКУ
Против ове одлуке може се изјавити
приговор начелнику Општине, најкасније у
року од 5 (пет) дана од дана пријема ове
одлуке, на основу члана 9. Правилника о
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поступку директног споразума, број: 02022-6/15 од 17.02.2015. године.
Број:02-022-10/20 НАЧЕЛНИК
Дана, 28.01.2020.г.
Општине Пелагићево
Симо Стакић
мр.ек. с.р.

29.
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: 02-022107/19 од 06.11.2019. године, начелник
општине Пелагићево је донио
ОДЛУКУ
о покретању поступка набавке
зимског одржавања путева
у насељеним мјестима
Доња Трамошница, Горња Трамошница,
Орлово Поље и Самаревац
Члан 1.
Одобрава се покретање поступка јавне
набавке услуга – Зимско одржавањепутева
у насељеним мјестима Доња Трамошница,
Горња Трамошница, Орлово Поље и
Самаревац.
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 412800.
Јавна набавка ће се спровести путем
директног споразума.

Поступак јавне набавке спровешће
се у складу са Законом о јавним набавкама,
подзаконским и интерним актима.
Евиденциони број јавне набавке: 53.
Члан 2.
Потребну
документацију
за
провођење поступка директног споразума
сачиниће
уговорни
орган,
односно
службеник за јавне набавке у сарадњи са
службеницима Одјељења за општу управу,
просторно уређење и стамбено-комуналне
послове, у року од 5 дана, рачунајући од
доношења ове одлуке.
Члан 3.
Критеријум за додјелу уговора је
најнижа цијена.
Члан 4.
Отварање
и
оцјену
понуда
спровешће службеник за јавне набавке у
сарадњи са службеницима Одјељења за
општу управу, просторно уређење и
стамбено-комуналне послове.
Члан 5.
Саставни дио ове одлуке је процјена
вриједности са спецификацијом услуга.
Члан 6.
Ова одлука ступа на снагу даном
доношења и биће објављена у Службеног
гласнику Општине Пелагићево.
ОБРАЗЛОЖЕЊЕ
На основу расположивих чињеница,
утврђено је да је предложени поступак
директног споразума основан и да садржи
све потребне елементе за одлучивање, у
складу са чланом 4. Правилника о поступку
директног споразума, број: 02-022-6/15 од
17.02.2015. године.
При доношењу Одлуке, начелник
Општине Пелагићево се посебно руководио
чињеницом да је предложена набавка
планирана Измјеном плана набавки за 2019.
годину, под бројем 53, да је реално
процијењена њена вриједност на тржишту,
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да су обезбијеђена средства за исплату, те
да је предложена одговарајућа врста
поступка.
На основу утврђеног чињеничног
стања, одлучено је као у члану 1. ове
одлуке.
Број:02-022-127/19 НАЧЕЛНИК
Дана, 04.12.2019.г.
Општине Пелагићево
Симо Стакић
мр.ек. с.р.

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.

30.
На основу члана 64. став 1. тачка 2.
ичлана 70. ставови 1, 3. и 6. Закона о јавним
набавкама Босне и Херцеговине ("Сл.
гласник БиХ", број 39/14), члана 82. Закона
о локалној самоуправи ("Сл. гласник РС",
број: 97/16), чланова 61. и 100. Статута
општине Пелагићево ("Службени гласник
општине Пелагићево" број: 10/14) и члана
7. Правилника о поступку директног
споразума, број: 02-022-6/15 од 17.02.2015.
године, на основу препоруке службеника за
јавне набавке и Одјељења за општу управу,
просторно уређење и стамбено – комуналне
послове општине Пелагићево, у поступку
јавне набавке услуга: Зимско одржавање
путевау
насељеним
мјестима
Доња
Трамошница, Горња Трамошница, Орлово
Поље и Самаревац, начелник општине
Пелагићево је донио
ОДЛУКУ
о избору најповољнијег понуђача
Члан 1.
Прихвата се Препорукаслужбеника
за јавне набавке и Одјељења за општу
управу, просторно уређење и стамбено –
комуналне послове општине Пелагићево,
број: 03/10-404-32/19 од 09.12.2019. године
и Уговор за јавну набавку Зимско
одржавање путевау насељеним мјестима
Доња Трамошница, Горња Трамошница,
Орлово Поље и Самаревац, додјељује се
понуђачу "Дејокоп" доо Бок, понуда број:
93-12/19од 06.12.2019. године, за понуђену
цијену од 6.000,00 КМ без ПДВ-а, као
најбоље оцијењеном понуђачу.

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.
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: 02-022-127/19 од 04.12.2019.
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 понуђачу:
- "Дејокоп" доо Бок
За отварање понуда је задужен
Службеник за јавне набавке у сарадњи са
службеницима из Одјељење за општу
управу, просторно уређење и стамбено –
комуналне послове.
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Службеник за јавну набавку је
доставио дана 09.12.2019. године записник
о оцјени понуда и Препоруку о избору
најповољнијег понуђача број: 03/10-40432/19 од 09.12.2019. године, у поступку
јавне набавкеЗимско одржавање путева у
насељеним мјестима Доња Трамошница,
Горња Трамошница, Орлово Поље и
Самаревац.
У поступку по записнику о оцјени
понуда је утврђено да је службеник за јавну
набавку благовремено и правилно извршио
отварање понуда и оцјену приспјелих
понуда, о чему је сачинињен одговарајући
записник, у којем је утврђено сљедеће:
- да је укупно пристигла 1 понуда.
- да је благовремено запримљена 1 понуда.
- да није било неблаговремено
запримљених понуда.
- да је понуда понуђача " Дејокоп" доо Бок
прихватљива.
- да није било неприхватљивих понуда.
У поступку доношења ове одлуке,
посебно су цијењене чињенице да је
службеник за јавне набавке у сарадњи са
Одјељење за општу управу, просторно
уређење и стамбено – комуналне послове,
правилно и потпуно, дао оцјену приспјелих
понуда, у складу са критеријумима из
захтјева и позива.
Наиме, у поступку је оцијењено да
је службеник за јавне набавке у сарадњи са
Одјељењем за општу управу, просторно
уређење и стамбено – комуналне послове
правилно поступио те да је избор
најповољнијег понуђача извршен у складу
са Законом о јавним набавкама Босне и
Херцеговине,
подзаконским
актима,
интерним
актима
и
тендерским
документом.
Увидом
у
приложену
документацију, неспорно је да изабрани
понуђач задовољава све потребне услове у
оквиру овог поступка.
Из наведених разлога, примјеном
члана 64. став 1. тачка 2. Закона о јавним
набавкама Босне и Херцеговине, те чланова
чланова 61. и 100. Статута општине
Пелагићево ("Службени гласник општине
Пелагићево" број: 10/14) и члана 7.
Правилника
о
поступку
директног
споразума, број: 02-022-6/15 од 17.02.2015.
године одлучено је као у диспозитиву.

ПОУКА О ПРАВНОМ ЛИЈЕКУ
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:02-022-133/19 НАЧЕЛНИК
Дана, 10.12.2019.г.
Општине Пелагићево
Симо Стакић
мр.ек. с.р.

31.
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: 02-022107/19 од 06.11.2019. године, начелник
општине Пелагићево је донио
ОДЛУКУ
о покретању поступка набавке
Санација пута у Подбарама
у мјесној заједници Блажевац
Члан 1.
Одобрава се покретање поступка јавне
набавке радова – Санација пута у
Подбарама у мјесној заједници Блажевац.
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.
38

Јавна набавка ће се спровести путем
директног споразума.
Поступак јавне набавке спровешће
се у складу са Законом о јавним набавкама,
подзаконским и интерним актима.
Евиденциони број јавне набавке: 54.
Члан 2.
Потребну
документацију
за
провођење поступка директног споразума
сачиниће
уговорни
орган,
односно
службеник за јавне набавке у сарадњи са
службеницима Одјељења за општу управу,
просторно уређење и стамбено-комуналне
послове, у року од 5 дана, рачунајући од
доношења ове одлуке.
Члан 3.
Критеријум за додјелу уговора је
најнижа цијена.
Члан 4.
Отварање
и
оцјену
понуда
спровешће службеник за јавне набавке у
сарадњи са службеницима Одјељења за
општу управу, просторно уређење и
стамбено-комуналне послове.
Члан 5.
Саставни дио ове одлуке је процјена
вриједности.
Члан 6.
Ова одлука ступа на снагу даном
доношења и биће објављења у Службеног
гласнику Општине Пелагићево.
ОБРАЗЛОЖЕЊЕ
На основу расположивих чињеница,
утврђено је да је предложени поступак
директног споразума основан и да садржи
све потребне елементе за одлучивање, у
складу са чланом 4. Правилника о поступку
директног споразума, број: 02-022-6/15 од
17.02.2015. године.
При доношењу Одлуке, начелник
Општине Пелагићево се посебно руководио
чињеницом да је предложена набавка
планирана Измјеном плана набавки за 2019.

годину, под бројем 54, да је реално
процијењена њена вриједност на тржишту,
да су обезбијеђена средства за исплату, те
да је предложена одговарајућа врста
поступка.
На основу утврђеног чињеничног
стања, одлучено је као у члану 1. ове
одлуке.
Број:02-022-130/19 НАЧЕЛНИК
Дана, 06.12.2019.г.
Општине Пелагићево
Симо Стакић
мр.ек. с.р.

32.
На основу члана 64. став 1. тачка 2.
ичлана 70. ставови 1, 3. и 6. Закона о јавним
набавкама Босне и Херцеговине ("Сл.
гласник БиХ", број 39/14), чланова 59. и 82.
Закона о локалној самоуправи ("Сл. гласник
РС", број: 97/16), чланова 61. и 100. Статута
општине Пелагићево ("Службени гласник
општине Пелагићево" број: 10/14) и члана
7. Правилника о поступку директног
споразума, број: 02-022-6/15 од 17.02.2015.
године, на основу препоруке службеника за
јавне набавке и Одјељења за општу управу,
просторно уређење и стамбено-комуналне
послове општине Пелагићево, у поступку
јавне набавке радова: Санација пута у
Подбарама у мјесној заједници Блажевац,
начелник општине Пелагићево је донио
ОДЛУКУ
о избору најповољнијег понуђача
Члан 1.
Прихвата се Препорукаслужбеника за јавне
набавке и Одјељења за општу управу,
просторно уређење и стамбено-комуналне
послове општине Пелагићево, број: 03/10404-33/19 од 13.12.2019. године и Уговор за
јавну набавкуСанација пута у Подбарама у
мјесној заједници Блажевац, додјељује се
"Достанић" СП Пелагићево, понуда број:
14/19, од 13.12.2019. године, за понуђену
цијену од 7.000,00КМ са ПДВ-ом, као
најбоље оцијењеном понуђачу.
Члан 2.
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Приједлог уговора о набавци
доставиће се на потпис изабраном понуђачу
"Достанић" СП 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.
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: 02-022-130/19 од 06.12.2019.
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
"Достанић"
СП
Пелагићево.
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 13.12.2019. године записник о оцјени
понуда
и
Препоруку
о
избору
најповољнијег понуђача број: 03/10-404-

33/19 од 13.12.2019. године, у поступку
јавне набавкеСанација пута у Подбарама у
мјесној заједници Блажевац.
У поступку по записнику о оцјени
понуда је утврђено да је службеник за јавну
набавку благовремено и правилно извршио
отварање понуда и оцјену приспјелих
понуда, о чему је сачинињен одговарајући
записник, у којем је утврђено сљедеће:
- да је укупан број пристиглих понуда 1.
- да је благовремено запримљена 1 понуда.
- да није било неблаговремено
запримљених понуда.
- да је понуда понуђача "Достанић" СП
Пелагићево прихватљива.
- да није било неприхватљивих понуда.
У поступку доношења ове одлуке,
посебно су цијењене чињенице да је
службеник за јавне набавке у сарадњи са
Одјељењем за општу управу, просторно
уређење и стамбено-комуналне послове,
правилно и потпуно, дао оцјену приспјелих
понуда, у складу са критеријумима из
захтјева и позива.
Наиме, у поступку је оцијењено да
је службеник за јавне набавке у сарадњи са
Одјељењем за општу управу, просторно
уређење и стамбено-комуналне послове
правилно поступио те да је избор
најповољнијег понуђача извршен у складу
са Законом о јавним набавкама Босне и
Херцеговине,
подзаконским
актима,
интерним
актима
и
тендерским
документом.
Увидом
у
приложену
документацију, неспорно је да изабрани
понуђач задовољава све потребне услове у
оквиру овог поступка.
Из наведених разлога, примјеном
члана 64. став 1. тачка 2. Закона о јавним
набавкама Босне и Херцеговине, те чланова
чланова 61. и 100. Статута општине
Пелагићево ("Службени гласник општине
Пелагићево" број: 10/14) и члана 7.
Правилника
о
поступку
директног
споразума, број: 02-022-6/15 од 17.02.2015.
године одлучено је као у диспозитиву.
ПОУКА О ПРАВНОМ ЛИЈЕКУ
Против ове одлуке може се изјавити
приговор начелнику Општине, најкасније у
року од 5 (пет) дана од дана пријема ове
одлуке, на основу члана 9. Правилника о
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поступку директног споразума, број: 02022-6/15 од 17.02.2015. године.
Број:02-022-134/19 НАЧЕЛНИК
Дана, 17.12.2019.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 општу управу,
просторно уређење и стамбено-комуналне
послове, у року од 5 дана, рачунајући од
доношења ове одлуке.
Члан 3.

33.
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: 02-022107/19 од 06.11.2019. године, начелник
општине Пелагићево је донио
ОДЛУКУ
о покретању поступка набавке
Гредерисање дијела путне мреже
на подручју општине Пелагићево
Члан 1.
Одобрава се покретање поступка јавне
набавке радова – Гредерисање дијела путне
мреже 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: 55.

Критеријум за додјелу уговора је
најнижа цијена.
Члан 4.
Отварање
и
оцјену
понуда
спровешће службеник за јавне набавке у
сарадњи са службеницима Одјељења за
општу управу, просторно уређење и
стамбено-комуналне послове.
Члан 5.
Саставни дио ове одлуке је процјена
вриједности.
Члан 6.
Ова одлука ступа на снагу даном
доношења и биће објављења у Службеног
гласнику Општине Пелагићево.
ОБРАЗЛОЖЕЊЕ
На основу расположивих чињеница,
утврђено је да је предложени поступак
директног споразума основан и да садржи
све потребне елементе за одлучивање, у
складу са чланом 4. Правилника о поступку
директног споразума, број: 02-022-6/15 од
17.02.2015. године.
При доношењу Одлуке, начелник
Општине Пелагићево се посебно руководио
чињеницом да је предложена набавка
планирана Измјеном плана набавки за 2019.
годину, под бројем 55, да је реално
процијењена њена вриједност на тржишту,
да су обезбијеђена средства за исплату, те
да је предложена одговарајућа врста
поступка.
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На основу утврђеног чињеничног
стања, одлучено је као у члану 1. ове
одлуке.
Број:02-022-129/19 НАЧЕЛНИК
Дана, 06.12.2019.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.

34.
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: Гредерисање дијела
путне мреже на подручју општине
Пелагићево, начелник општине Пелагићево
је донио
ОДЛУКУ
о избору најповољнијег понуђача
Члан 1.
Прихвата се Препорукаслужбеника
за јавне набавке и Одјељења за општу
управу, просторно уређење и стамбенокомуналне послове општине Пелагићево,
број: 03/10-404-34/19 од 13.12.2019. године
и Уговор за јавну набавкуГредерисање
дијела путне мреже на подручју општине
Пелагићево, додјељује се "Дејокоп" доо
Бок, понуда број: 96-12/19, од 13.12.2019.
године, за понуђену цијену од 3.744,00КМ
са ПДВ-ом, као најбоље оцијењеном
понуђачу.
Члан 2.
Приједлог уговора о набавци
доставиће се на потпис изабраном понуђачу
"Дејокоп" доо Бок.

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.
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: 02-022-129/19 од 06.12.2019.
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.
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 13.12.2019. године записник о оцјени
понуда
и
Препоруку
о
избору
најповољнијег понуђача број: 03/10-40434/19 од 13.12.2019. године, у поступку
јавне набавкеГредерисање дијела путне
мреже 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
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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.
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:02-022-136/19 НАЧЕЛНИК
Дана, 16.12.2019.г.
Општине Пелагићево
Симо Стакић
мр.ек. с.р.

35.
На основу члана 18. став 1. и члана
90. Закона о јавним набавкама Босне и
Херцеговине ("Сл. гласник БиХ", број
39/14), чланова 59. и 82. Закона о локалној
самоуправи ("Сл. гласник РС", број: 97/16),
чланова 61. и 100. Статута општине
Пелагићево ("Службени гласник општине
Пелагићево" број: 10/14), а поступајући по
приједлогу Одјељења за општу управу,
просторно уређење и стамбено-комуналне
послове општине Пелагићево и у складу са
Измјеном плана јавних набавки општине
Пелагићево за 2019. годину, број: 02-022107/19 од 06.11.2019. године, начелник
општине Пелагићево је донио
ОДЛУКУ
о покретању поступка набавке
Изградња капеле- мртвачнице на
гробљу у Округлићу у насељеном
мјесту Горња Трамошница
Члан 1.
Одобрава се покретање поступка
јавне набаве радова – Изградња капеле
мртвачнице на гробљу у Округлићу у
насељеном мјесту Горња Трамошница.
Процијењена
вриједност
јавне
набавке (без ПДВ-а) износи 43.000,00 КМ
(словима: четрдесеттрихиљаде КМ).
За проведбу јавне набавке осигурана
су средства из Фонда за повратак БиХ и
буџета општине Пелагићево.
Јавна набавка ће се провести путем
конкурентског захтјева за доставу понуда.
Поступак јавне набавке провешће се
у складу са Законом о јавним набавкама,
подзаконским и интерним актима.
Евиденциони број јавне набавке: 56.
Члан 2.
Тендерску документацију сачиниће
уговорни орган, односно службеник за
јавне набавке у сарадњи са Одјељењем за
општу управу, просторно урећење и
стамбено – комуналне послове, у року од 7
дана, рачунајући од доношења ове одлуке.
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Симо Стакић
мр.ек. с.р.

Члан 3.
Критеријум за додјелу уговора је
најнижа цијена.
Члан 4.
Отварање и оцјену понуда провешће
комисија за јавне набавке, у саставу од 3
члана, сљедеће квалификационе структуре:
- дипломирани економиста;
- дипломирани правник;
- грађевински техничар;
Састав и дјелокруг рада комисије из
претходног става утврдиће се посебном
одлуком или рјешењем.
Члан 5.
Саставни дио ове одлуке је процјена
вриједности са предмјером радова.
Члан 6.
Ова одлука ступа на снагу даном
доношења и биће објављења у Службеног
гласнику Општине Пелагићево.
ОБРАЗЛОЖЕЊЕ
На основу расположивих чињеница,
утврђено је да је предложени поступак
јавне набавке основан и да садржи све
потребне елементе за одлучивање, у складу
сачланом 18.Закона о јавним набавкама
("Сл. гласник БиХ", број 39/14).
При доношењу Одлуке, начелник
Општине Пелагићево се посебно руководио
чињеницом да је предложена набавка
планирана Измјеном плана набавки за 2019.
годину – под ставком 56, да је реално
процијењена њена вриједност на тржишту,
да су осигурана средства за исплату,
предложена одговарајућа врста поступка, те
да предложени састав комисије по
стручности одговара предмету јавне
набавке.
На темељу утврђеног чињеничног стања,
одлучено је као у члану 1. ове одлуке.
Број:02-022-128/19 НАЧЕЛНИК
Дана, 06.12.2019.г.
Општине Пелагићево

36.
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: 03/10-404-35/19 од 21.01.2020. године,
у поступку јавне набавке:Изградња капеле
мртвачнице на гробљу у Округлићу у
насељеном мјесту Горња Трамошница – II
фаза, начелник општине Пелагићево је
донио
ОДЛУКУ
о избору најповољнијег понуђача
Члан 1.
Прихвата се Препорука Комисије за
јавне набавке, број: 03/10-404-35/19 од
21.01.2020. године и уговор за јавну
набавку Изградња капеле мртвачнице на
гробљу у Округлићу у насељеном мјесту
Горња Трамошница – II фаза, додјељује се
понуђачу "Расимградња" доо Градачац, за
понуђену цијену од 54.176,35 КМ без ПДВа, односно 63.386,33 КМ са ПДВ-ом, као
најбоље оцијењеном понуђачу.
Члан 2.
Приједлог уговора о набавки
доставиће се на потпис изабраном понуђачу
"Расимградња" доо Градачац по протеку
рока од 10 дана, рачунајући од дана када су
сви понуђачи обавијештени о избору
најповољније понуде.
Члан3.
За извршење ове одлуке задужује се
и овлашћује Одјељење за општу управу,
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просторно уређење и стамбено – комуналне
послове.
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.
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: 02-022-128/19 од 06.12.2019.
године.
Јавна набавка је проведена путем
конкурентског захтјева за доставу понуда.
Процијењена вриједност јавне набавке без
ПДВ-а је 43.000,00 КМ.
Обавјештење о набавци број: 298-7-3-29-311/19 послато је на објаву дана 27.12.2019.
године, а објављено је на Порталу јавних
набавки истог дана.
Комисија
за
јавну
набавку
именована је Одлуком број: 02-022-2/20
од20.01.2020. године.
Комисија за јавну набавку доставила
је дана 21.01.2020. године записник о
оцјени понуда и Препоруку о избору
најповољнијег понуђача број: 03/10-40435/19 од 21.01.2020. године, у поступку
јавне набавке Изградња капеле мртвачнице
на гробљу у Округлићу у насељеном мјесту
Горња Трамошница – II фаза.
У поступку је утврђено је да је
Комисија за јавну набавку благовремено и
правилно извршила отварање понуда и
оцјену приспјелих понуда, о чему је
сачинила одговарајуће записнике, у којима
је утврђено сљедеће:
- да је укупан број пристиглих понуда 2.
- да је благовремено запримљено 2 понуда.
да
није
било
неблаговремено
запримљених понуда.

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

Назив понуђача
1.
2.

"Расимградња"
доо Градачац
"Винковић"
доо Оштра
Лука

Понуђена
цијена (без
ПДВ-а)
54.176,35 КМ
56.660,10 КМ

Изабрани понуђач је изабран
примјењујући критериј најниже цијене, која
је понуђена у износу од 54.176,35 КМ без
ПДВ-а, док су остали понуђачи чије су
понуде прихватљиве понудили сљедеће
цијене:
- " Винковић" доо Оштра Лука,
56.660,10 КМ без ПДВ-а
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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Против ове одлуке може се изјавити
жалба, најкасније у року од 10 (десет) дана
од дана пријема ове одлуке.
Број:02-022-9/20 НАЧЕЛНИК
Дана, 29.01.2020.г.
Општине Пелагићево
Симо Стакић
мр.ек. с.р.
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