ОПШТИНА ПЕЛАГИЋЕВО
СЛУЖБЕНИ ГЛАСНИК
"Службени гласник"
Година ИX
издаје
Број 08/20
"Службени гласник Општине
Пелагићево"

Пелагићево

Скупштина општине
Пелагићево

датум издавања

излази по потреби

12.06.2020.г.

главни и одговорни уредник
стручна служба

примјерак је бесплатан

тел 054/810-106

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 2020. годину.

142.
На основу члана 17. ставови 1. и 2.
Закона о јавним набавкама Босне и
Херцеговине ("Службени гласник БиХ",
број 39/14), чланова 59. и 82. Закона о
локалној самоуправи ("Сл. гласник РС",
број: 97/16) и чланова 61. и 100. Статута
општине Пелагићево ("Службени гласник
општине
Пелагићево"
број:
10/14),
начелник општине Пелагићево је донио

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

ОДЛУКУ
o измјенама и допунама
Плана јавних набавки
Општине Пелагићево за 2020. годину

Број: 02-022-72/20
НАЧЕЛНИК
Дана, 13.05.2020.г. Општине Пелагићево
Симо Стакић
мр.ек. с.р.

Члан 1.
Мијења сеПлан јавних набавки
општине Пелагићевоза 2020.годину од
03.02.2020. године, као у табели која се
налази у прилогу и чини саставни дио ове
Одлуке.

143.
На основу члана 18. став 1. и члана
88. Закона о јавним набавкама Босне и
Херцеговине ("Сл. гласник БиХ", број
39/14), чланова 59. и 82. Закона о локалној
самоуправи ("Сл. гласник РС", број: 97/16),
чланова 61. и 100. Статута општине

Члан 2.

1

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 2020. годину, број: 02-0228/20 од 03.02.2020. године, начелник
општине Пелагићево је донио

- 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.

ОДЛУКУ
о покретању поновног поступка набавке
Ископ артерског бунара у насељу Брђани

Члан 6.

Члан 1.

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

Одобрава се покретање поновног
поступка јавне набаве радова – Ископ
артерског бунара у насељу Брђани.
Процијењена
вриједност
јавне
набавке (без ПДВ-а) износи 22.000,00 КМ
(словима: двадесетдвијехиљаде КМ).
За проведбу јавне набавке осигурана
су средства из Секретаријата за избјеглице
и расељена лица Републике Српске 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: 16.

ОБРАЗЛОЖЕЊЕ
На основу расположивих чињеница,
утврђено је да је предложени поступак
јавне набавке основан и да садржи све
потребне елементе за одлучивање, у складу
сачланом 18.Закона о јавним набавкама
("Сл. гласник БиХ", број 39/14).
При доношењу Одлуке, начелник
Општине Пелагићево се посебно руководио
чињеницом да је предложена набавка
планирана Планом набавки за 2020.
годину– под ставком 16, 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.

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.

Број: 02-022-53/20
НАЧЕЛНИК
Дана, 09.04.2020.г. Општине Пелагићево
Симо Стакић
мр.ек. с.р.

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

144.
Отварање и оцјену понуда провешће
комисија за јавне набавке, у саставу од 3
члана, сљедеће квалификационе структуре:

На основу члана 14. став 1, члана 18.
став 1. и члана 25. Закона о јавним
набавкама Босне и Херцеговине ("Сл.
гласник БиХ", број 39/14), чланова 59. и 82.
Закона о локалној самоуправи ("Сл. гласник

- дипломирани економиста;
- дипломирани правник;
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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
2020. годину, број: 02-022-72/20 од
13.05.2020. године, начелник општине
Пелагићево је донио

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.

ОДЛУКУ
о покретању поступка набавке
Реконструкција Дома културе у МЗ
Блажевац

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

Члан 1.
Одобрава се покретање поступка
јавне набаве радова – Реконструкција Дома
културе у МЗ Блажевац.
Процијењена
вриједност
јавне
набавке (без ПДВ-а) износи 130.000,00 КМ
(словима: стотинутридесетхиљада КМ).
За проведбу јавне набавке осигурана
су средства из Федералног министарства
расељених особа и избјеглица и буџета
општине Пелагићево.
Јавна набавка ће се провести путем
отвореног поступка.
Поступак јавне набавке провешће се
у складу са Законом о јавним набавкама,
подзаконским и интерним актима.
Евиденциони број јавне набавке: 43.

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 2020.
годину – под ставком 43, 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.

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.

Број: 02-022-81/20
НАЧЕЛНИК
Дана, 14.05.2020.г. Општине Пелагићево
Симо Стакић
мр.ек. с.р.

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

145.
Отварање и оцјену понуда провешће
комисија за јавне набавке, у саставу од
3члана,
сљедеће
квалификационе

На основу члана 14. став 1, члана 18.
став 1. и члана 25. Закона о јавним
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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
2020. годину, број: 02-022-72/20 од
13.05.2020. године, начелник општине
Пелагићево је донио

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.

ОДЛУКУ
о покретању поступка набавке
Реконструкција Дома културе
у МЗ Доња Трамошница

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

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

Одобрава се покретање поступка
јавне набаве радова – Реконструкција Дома
културе у МЗ Доња Трамошница.
Процијењена
вриједност
јавне
набавке (без ПДВ-а) износи 42.000,00 КМ
(словима: четрдесетдвијехиљаде КМ).
За проведбу јавне набавке осигурана
су средства из Федералног министарства
расељених особа и избјеглица 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.

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 2020.
годину – под ставком42, 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.

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.

Број: 02-022-77/20
НАЧЕЛНИК
Дана, 14.05.2020.г. Општине Пелагићево
Симо Стакић
мр.ек. с.р.

Критеријум за додјелу уговора је
најнижа цијена.
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Члан 3.

146.
На основу члана 18. став 1. и члана
90. Закона о јавним набавкама Босне и
Херцеговине ("Сл. гласник БиХ", број
39/14), чланова 59. и 82. Закона о локалној
самоуправи ("Сл. гласник РС", број: 97/16),
чланова 61. и 100. Статута општине
Пелагићево ("Службени гласник општине
Пелагићево" број: 10/14) и члана 5.
Правилника
о
поступку
директног
споразума, број: 02-022-6/15 од 17.02.2015.
године, а поступајући по приједлогу
Одјељења за општу управу, просторно
уређење и стамбено-комуналне послове
општине Пелагићево и у складу са Планом
јавних набавки општине Пелагићево за
2020. годину, број: 02-022-8/20 од
03.02.2020. године, начелник општине
Пелагићево је донио

Критеријум за додјелу уговора је
најнижа цијена.
Члан 4.
Отварање
и
оцјену
понуда
спровешће службеник за јавне набавке у
сарадњи са службеницима Одјељења за
општу управу, просторно уређење и
стамбено-комуналне послове.
Члан 5.
Саставни дио ове одлуке је процјена
вриједности.
Члан 6.
Ова одлука ступа на снагу даном
доношења и биће објављења у Службеног
гласнику Општине Пелагићево.

ОДЛУКУ
о покретању поступка набавке
елабората о експропријацији за
рјешавање одводње у насељу Шаркани

ОБРАЗЛОЖЕЊЕ

Члан 1.

На основу расположивих чињеница,
утврђено је да је предложени поступак
директног споразума основан и да садржи
све потребне елементе за одлучивање, у
складу са чланом 4. Правилника о поступку
директног споразума, број: 02-022-6/15 од
17.02.2015. године.
При доношењу Одлуке, начелник
Општине Пелагићево се посебно руководио
чињеницом да је предложена набавка
планирана Планом набавки за 2020. годину,
под бројем 09, да је реално процијењена
њена вриједност на тржишту, да су
обезбијеђена средства за исплату, те да је
предложена одговарајућа врста поступка.

Одобрава се покретање поступка јавне
набавке
услуга
–
Елаборат
о
експропријацији за рјешавање одводње у
насељу Шаркани.
Процијењена
вриједност
јавне
набавке (без ПДВ-а) износи 6.000,00 КМ
(словима: шестхиљада КМ).
За спровођење јавне набавке
обезбијеђена су средства из буџета општине
Пелагићево, економски код 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: 09.

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

Члан 2.
Број: 02-022-87/20
НАЧЕЛНИК
Дана, 01.06.2020.г. Општине Пелагићево
Симо Стакић
мр.ек. с.р.

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

147.
5

На основу члана 18. став 1. и члана
90. Закона о јавним набавкама Босне и
Херцеговине ("Сл. гласник БиХ", број
39/14), чланова 59. и 82. Закона о локалној
самоуправи ("Сл. гласник РС", број: 97/16),
чланова 61. и 100. Статута општине
Пелагићево ("Службени гласник општине
Пелагићево" број: 10/14) и члана 5.
Правилника
о
поступку
директног
споразума, број: 02-022-6/15 од 17.02.2015.
године, а поступајући по приједлогу
Одјељења за општу управу, просторно
уређење и стамбено-комуналне послове
општине Пелагићево и у складу са Планом
јавних набавки општине Пелагићево за
2020. годину, број: 02-022-8/20 од
03.02.2020. године, начелник општине
Пелагићево је донио

Члан 3.
Критеријум за додјелу уговора је
најнижа цијена.
Члан 4.
Отварање
и
оцјену
понуда
спровешће службеник за јавне набавке у
сарадњи са службеницима Одјељења за
општу управу, просторно уређење и
стамбено-комуналне послове.
Члан 5.
Саставни дио ове одлуке је процјена
вриједности.
Члан 6.

ОДЛУКУ
о покретању поступка набавке
Посипање шљунком
осталих макадамских
путева на подручју општине Пелагићево

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

Члан 1.
На основу расположивих чињеница,
утврђено је да је предложени поступак
директног споразума основан и да садржи
све потребне елементе за одлучивање, у
складу са чланом 4. Правилника о поступку
директног споразума, број: 02-022-6/15 од
17.02.2015. године.
При доношењу Одлуке, начелник
Општине Пелагићево се посебно руководио
чињеницом да је предложена набавка
планирана Планом набавки за 2020. годину,
под бројем 27, да је реално процијењена
њена вриједност на тржишту, да су
обезбијеђена средства за исплату, те да је
предложена одговарајућа врста поступка.
На основу утврђеног чињеничног
стања, одлучено је као у члану 1. ове
одлуке.

Одобрава се покретање поступка јавне
набавке радова – Посипање шљунком
осталих макадамских путева на подручју
општине Пелагићево.
Процијењена
вриједност
јавне
набавке (без ПДВ-а) износи 6.000,00 КМ
(словима: шестхиљада КМ).
За спровођење јавне набавке
обезбијеђена су средства из буџета општине
Пелагићево, економски код 412500.
Јавна набавка ће се спровести путем
директног споразума.
Поступак јавне набавке спровешће
се у складу са Законом о јавним набавкама,
подзаконским и интерним актима.
Евиденциони број јавне набавке: 27.
Члан 2.

Број: 02-022-71/20
НАЧЕЛНИК
Дана, 12.05.2020.г. Општине Пелагићево
Симо Стакић
мр.ек. с.р.

Потребну
документацију
за
провођење поступка директног споразума
сачиниће
уговорни
орган,
односно
службеник за јавне набавке у сарадњи са
службеницима Одјељења за општу управу,
просторно уређење и стамбено-комуналне
послове, у року од 5 дана, рачунајући од
доношења ове одлуке.

148.

6

На основу члана 18. став 1. и члана
90. Закона о јавним набавкама Босне и
Херцеговине ("Сл. гласник БиХ", број
39/14), чланова 59. и 82. Закона о локалној
самоуправи ("Сл. гласник РС", број: 97/16),
чланова 61. и 100. Статута општине
Пелагићево ("Службени гласник општине
Пелагићево" број: 10/14) и члана 5.
Правилника
о
поступку
директног
споразума, број: 02-022-6/15 од 17.02.2015.
године, а поступајући по приједлогу
Одјељења за општу управу, просторно
уређење и стамбено-комуналне послове
општине Пелагићево и у складу са Планом
јавних набавки општине Пелагићево за
2020. годину, број: 02-022-8/20 од
03.02.2020. године, начелник општине
Пелагићево је донио

Члан 3.
Критеријум за додјелу уговора је
најнижа цијена.
Члан 4.
Отварање
и
оцјену
понуда
спровешће службеник за јавне набавке у
сарадњи са службеницима Одјељења за
општу управу, просторно уређење и
стамбено – комуналне послове.
Члан 5.
Саставни дио ове одлуке је процјена
вриједности са предмјером радова.
Члан 6.

ОДЛУКУ
о покретању поступка набавке радова
Прољетно гредерисање
макадамских путева
на подручју општине Пелагићево

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

Члан 1.
На основу расположивих чињеница,
утврђено је да је предложени поступак
директног споразума основан и да садржи
све потребне елементе за одлучивање, у
складу са чланом 4. Правилника о поступку
директног споразума, број: 02-022-6/15 од
17.02.2015. године.
При доношењу Одлуке, начелник
Општине Пелагићево се посебно руководио
чињеницом да је предложена набавка
планирана Планом набавки за 2020. годину,
под бројем 15, да је реално процијењена
њена вриједност на тржишту, да су
обезбијеђена средства за исплату, те да је
предложена одговарајућа врста поступка.
На основу утврђеног чињеничног
стања, одлучено је као у члану 1. ове
одлуке.

Одобрава се покретање поступка јавне
набавке радова – Прољетно гредерисање
макадамских путева на подручју општине
Пелагићево.
Процијењена
вриједност
јавне
набавке (без ПДВ-а) износи 6.000,00 КМ
(словима: шестхиљада КМ).
За спровођење јавне набавке
обезбијеђена су средства из буџета општине
Пелагићево, економски код 412500.
Јавна набавка ће се спровести путем
директног споразума.
Поступак јавне набавке спровешће
се у складу са Законом о јавним набавкама,
подзаконским и интерним актима.
Евиденциони број јавне набавке: 15.
Члан 2.

Број: 02-022-78/20
НАЧЕЛНИК
Дана, 14.05.2020.г. Општине Пелагићево
Симо Стакић
мр.ек. с.р.

Потребну
документацију
за
провођење поступка директног споразума
сачиниће
уговорни
орган,
односно
службеник за јавне набавке у сарадњи са
службеницима Одјељења за општу управу,
просторно уређење и стамбено – комуналне
послове, у року од 5 дана, рачунајући од
доношења ове одлуке.

149.

7

На основу члана 14. став 1, члана 18.
став 1. и члана 25. 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
2020. годину, број: 02-022-72/20 од
13.05.2020. године, начелник општине
Пелагићево је донио

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.

ОДЛУКУ
о покретању поступка набавке
Реконструкција пута Пелагићево – Доња
Трамошница у насељу Чардак

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

Члан 1.

Члан 6.

Одобрава се покретање поступка
јавне набаве радова – Реконструкција пута
Пелагићево – Доња Трамошница у насељу
Чардак.
Процијењена
вриједност
јавне
набавке (без ПДВ-а) износи 320.000,00 КМ
(словима: тристотинедвадесетхиљада КМ).
За проведбу јавне набавке осигурана
су средства из Федералног министарства
расељених особа и избјеглица и буџета
општине Пелагићево.
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: 39.

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 2020.
годину – под ставком39, да је реално
процијењена њена вриједност на тржишту,
да су осигурана средства за исплату,
предложена одговарајућа врста поступка, те
да предложени састав комисије по
стручности одговара предмету јавне
набавке.
На темељу утврђеног чињеничног стања,
одлучено је као у члану 1. ове одлуке

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.

Број: 02-022-78/20
НАЧЕЛНИК
Дана, 14.05.2020.г. Општине Пелагићево
Симо Стакић
мр.ек. с.р.
8

Критеријум за додјелу уговора је
најнижа цијена.

150.
На основу члана 14. став 1, члана 18.
став 1. и члана 25. 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
2020. годину, број: 02-022-72/20 од
13.05.2020. године, начелник општине
Пелагићево је донио

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.

ОДЛУКУ
о покретању поступка набавке
- реконструкција дијела
пута у насељу Парићи,
МЗ Орлово Поље у општини Пелагићево

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.

Члан 1.
Одобрава се покретање поступка
јавне набаве радова – Реконструкција
дијела пута у насељу Парићи, МЗ Орлово
Поље, у општини Пелагићево.
Процијењена
вриједност
јавне
набавке (без ПДВ-а) износи 90.000,00 КМ
(словима: деведесетхиљада КМ).
За проведбу јавне набавке осигурана
су средства из Федералног министарства
расељених особа и избјеглица и буџета
општине Пелагићево.
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: 41.

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 2020.
годину – под ставком41, 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.

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.

Број: 02-022-75/20
НАЧЕЛНИК
Дана, 14.05.2020.г. Општине Пелагићево
Симо Стакић
мр.ек. с.р.
151.

Члан 3.
9

Критеријум за додјелу уговора је
најнижа цијена.

На основу члана 14. став 1, члана 18.
став 1. и члана 25. 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
2020. годину, број: 02-022-72/20 од
13.05.2020. године, начелник општине
Пелагићево је донио

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.

ОДЛУКУ
о покретању поступка набавке
Санација путне инфраструктуре на
подручју општине Пелагићево

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

Члан 1.

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

Одобрава се покретање поступка
јавне набаве радова – Санација путне
инфраструктуре на подручју општине
Пелагићево.
Процијењена
вриједност
јавне
набавке (без ПДВ-а) износи 65.000,00 КМ
(словима: шездесетпетхиљада КМ).
За проведбу јавне набавке осигурана
су средства из Федералног министарства
расељених особа и избјеглица 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: 40.

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 2020.
годину – под ставком 40, да је реално
процијењена њена вриједност на тржишту,
да су осигурана средства за исплату,
предложена одговарајућа врста поступка, те
да предложени састав комисије по
стручности одговара предмету јавне
набавке.
На темељу утврђеног чињеничног
стања, одлучено је као у члану 1. ове
одлуке.

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.

Број: 02-022-75/20
НАЧЕЛНИК
Дана, 14.05.2020.г. Општине Пелагићево
Симо Стакић
мр.ек. с.р.

Члан 3.
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Критеријум за додјелу уговора је
најнижа цијена.

152.
На основу члана 14. став 1, члана 18.
став 1. и члана 25. 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
2020. годину, број: 02-022-72/20 од
13.05.2020. године, начелник општине
Пелагићево је донио

Члан 4.
Отварање
и
оцјену
понуда
спровешће службеник за јавне набавке у
сарадњи са службеницима Одјељења за
општу управу, просторно уређење и
стамбено-комуналне послове.
Члан 5.
Саставни дио ове одлуке је процјена
вриједности.
Члан 6.
Ова одлука ступа на снагу даном
доношења и биће објављења у Службеног
гласнику Општине Пелагићево.

ОДЛУКУ
о покретању поступка набавке
- накнадни радови на замјени
лошег носивог материјала на путу за
Пословну зону Поребрице на краку 1

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 2020.
годину – под ставком44, 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.

Члан 1.
Одобрава се покретање поступка
јавне набаве радова – Накнадни радови на
замјени лошег носивог материјала на путу
за Пословну зону Поребрице на краку 1.
Процијењена
вриједност
јавне
набавке (без ПДВ-а) износи 6.000,00 КМ
(словима: шестхиљада КМ).
За проведбу јавне набавке осигурана
су средства из буџета општине Пелагићево.
Јавна набавка ће се провести путем
директног споразума.
Поступак јавне набавке провешће се
у складу са Законом о јавним набавкама,
подзаконским и интерним актима.
Евиденциони број јавне набавке: 44.
Члан 2.

Број: 02-022-79/20
НАЧЕЛНИК
Дана, 14.05.2020.г. Општине Пелагићево
Симо Стакић
мр.ек. с.р.

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.

153.
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На основу члана 14. став 1, члана 18.
став 1. и члана 25. 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
2020. годину, број: 02-022-72/20 од
13.05.2020. године, начелник општине
Пелагићево је донио

Члан 4.
Отварање
и
оцјену
понуда
спровешће службеник за јавне набавке у
сарадњи са службеницима Одјељења за
општу управу, просторно уређење и
стамбено-комуналне послове.
Члан 5.
Саставни дио ове одлуке је процјена
вриједности.
Члан 6.
Ова одлука ступа на снагу даном
доношења и биће објављења у Службеног
гласнику Општине Пелагићево.

ОДЛУКУ
о покретању поступка набавке
Накнадни радови на замјени лошег
носивог материјала на путу за Пословну
зону Поребрице на краку 2

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 2020.
годину – под ставком 45, да је реално
процијењена њена вриједност на тржишту,
да су осигурана средства за исплату,
предложена одговарајућа врста поступка, те
да предложени састав комисије по
стручности одговара предмету јавне
набавке.
На темељу утврђеног чињеничног стања,
одлучено је као у члану 1. ове одлуке.

Члан 1.
Одобрава се покретање поступка
јавне набаве радова– Накнадни радови на
замјени лошег носивог материјала на путу
за Пословну зону Поребрице на краку 2.
Процијењена
вриједност
јавне
набавке (без ПДВ-а) износи 6.000,00 КМ
(словима: шестхиљада КМ).
За проведбу јавне набавке осигурана
су средства из буџета општине Пелагићево.
Јавна набавка ће се провести путем
директног споразума.
Поступак јавне набавке провешће се
у складу са Законом о јавним набавкама,
подзаконским и интерним актима.
Евиденциони број јавне набавке: 45.
Члан 2.

Број: 02-022-80/20
НАЧЕЛНИК
Дана, 14.05.2020.г. Општине Пелагићево
Симо Стакић
мр.ек. с.р.

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.

154.
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

Критеријум за додјелу уговора је
најнижа цијена.
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самоуправи ("Сл. гласник РС", број: 97/16),
чланова 61. и 100. Статута општине
Пелагићево ("Службени гласник општине
Пелагићево" број: 10/14) и члана 5.
Правилника
о
поступку
директног
споразума, број: 02-022-6/15 од 17.02.2015.
године, а поступајући по приједлогу
Одјељења за општу управу, просторно
уређење и стамбено-комуналне послове
општине Пелагићево и у складу са Планом
јавних набавки општине Пелагићево за
2020. годину, број: 02-022-8/20 од
03.02.2020. године, начелник општине
Пелагићево је донио

Члан 4.
Отварање
и
оцјену
понуда
спровешће службеник за јавне набавке у
сарадњи са службеницима Одјељења за
општу управу, просторно уређење и
стамбено-комуналне послове.
Члан 5.
Саставни дио ове одлуке је процјена
вриједности.
Члан 6.

ОДЛУКУ
о покретању поступка набавке
Мaшинско скидање траве и ниског
растиња у насељеном мјесту Пелагићево

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

Члан 1.
На основу расположивих чињеница,
утврђено је да је предложени поступак
директног споразума основан и да садржи
све потребне елементе за одлучивање, у
складу са чланом 4. Правилника о поступку
директног споразума, број: 02-022-6/15 од
17.02.2015. године.
При доношењу Одлуке, начелник
Општине Пелагићево се посебно руководио
чињеницом да је предложена набавка
планирана Планом набавки за 2020. годину,
под бројем 24, да је реално процијењена
њена вриједност на тржишту, да су
обезбијеђена средства за исплату, те да је
предложена одговарајућа врста поступка.
На основу утврђеног чињеничног
стања, одлучено је као у члану 1. ове
одлуке.

Одобрава се покретање поступка јавне
набавке радова– Мaшинско скидање траве и
ниског растиња у насељеном мјесту
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: 24.
Члан 2.

Број: 02-022-66/20
НАЧЕЛНИК
Дана, 06.05.2020.г. Општине Пелагићево
Симо Стакић
мр.ек. с.р.

Потребну
документацију
за
провођење поступка директног споразума
сачиниће
уговорни
орган,
односно
службеник за јавне набавке у сарадњи са
службеницима Одјељења за општу управу,
просторно уређење и стамбено-комуналне
послове, у року од 5 дана, рачунајући од
доношења ове одлуке.

155.
На основу члана 14. став 1, члана 18.
став 1. и члана 25. Закона о јавним
набавкама Босне и Херцеговине ("Сл.
гласник БиХ", број 39/14), чланова 59. и 82.
Закона о локалној самоуправи ("Сл. гласник

Члан 3.
Критеријум за додјелу уговора је
најнижа цијена.
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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 2020.
годину, број: 02-022-8/20 од 03.02.2020.
године, начелник општине Пелагићево је
донио

- дипломирани економиста;
- дипломирани правник;
- грађевински техничар;
Састав и дјелокруг рада комисије из
претходног става утврдиће се посебном
одлуком или рјешењем.
Члан 5.
Саставни дио ове одлуке је процјена
вриједности са спецификацијом робе и
монтаже.

ОДЛУКУ
о покретању поступка набавке
Набавка трансформаторске станице
са прикључним далеководом

Члан 6.

Члан 1.

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

Одобрава се покретање поступка
јавне
набаве
роба
–
Набавка
трансформаторске станице са прикључним
далеководом.
Процијењена
вриједност
јавне
набавке (без ПДВ-а) износи 205.000,00 КМ
(словима: двијестотинепетхиљада КМ).
За проведбу јавне набавке осигурана
су средства из Владе Републике Српске и
буџета општине Пелагићево.
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: 14.

ОБРАЗЛОЖЕЊЕ
На основу расположивих чињеница,
утврђено је да је предложени поступак
јавне набавке основан и да садржи све
потребне елементе за одлучивање, у складу
сачланом 18.Закона о јавним набавкама
("Сл. гласник БиХ", број 39/14).
При доношењу Одлуке, начелник
Општине Пелагићево се посебно руководио
чињеницом да је предложена набавка
планирана Планом набавки за 2020.
годину– под ставком 14, 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.

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.

Број: 02-022-73/20
НАЧЕЛНИК
Дана, 14.05.2020.г. Општине Пелагићево
Симо Стакић
мр.ек. с.р.

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

156.
Отварање и оцјену понуда провешће
комисија за јавне набавке, у саставу од 3
члана, сљедеће квалификационе структуре:

Нa oснoву члaнa 39. Зaкoнa o
лoкaлнoj сaмoупрaви ("Сл.глaсник
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Рeпубликe Српскe",брoj: 97/16), члaнa
348.Зaкoнa
o
стaвним
прaвимa
("Сл.глaсник Рeпубликe Српскe",брoj:
124/08 и 58/09), члaнa 6. стaв 1. тaчкa б.
Прaвилникa
o
пoступку
jaвнoг
кoнкурсa
зa
рaспoлaгaњe
нeпoкрeтнoстимa у свojини Рeпубликe
Српскe и jeдиницa лoкaлнe сaмoупрaвe
("Сл.глaсник Рeпубликe Српскe",брoj:
20/12) и члaнa 51.Стaтутa oпштинe
Пeлaгићeвo ("Сл.глaсник oпштинe
Пeлaгићeвo",брoj: 2/17), Скупштинa
oпштинe
Пeлaгићeвo
нaXXVI
(двадесетшестој) рeдoвнoj сjeдници
oдржaнoj дaнa 05.06.20220. гoдинe
дoниjeлa je:

Пелагићево је уписана као посједник
земљишта са дијелом 1/1.
Члан 2.
Грађевинске парцеле и објекти
које су предмет продаје се продају
само у посједу, а не у власништву, што
ће бити дефинисано нотарском
исправом
приликом
закључења
уговора о продаји.
Члан 3.
На наведеним грађевинским
парцелама из члана 1. став 1. тачка 1.
ове Одлуке предвиђена је обавњање
привредне дјелатности и изградња
првиредних објеката.

ОДЛУКУ
о начину и условима јавне
продаје непокретности
на подручју Доње Трамошнице

Члан 4.

Члан 1.

Почетна
продајна
цијена
непокретности из члана 1. став 1. тачка
1. ове Одлуке укупно
износи:
131.855,00 КМ

Под условима и на начин
регулисан овом Одлуком спровешће се
усменим
јавним
надметањем
–
лицитацијом
(у
даљем
тексту:
лицитација) продаја непокретности у
својини општине Пелагићево, и то:

Члан 5.
Грађевинске парцеле и објекат
из члана 1. став 1. тачка 1. ове Одлуке
продају се затеченом стању.

1.
На
подручју
Доње
Трамошница парцеле означене као:
к.ч. бр. 216/1звано "
Посавина" у нарави зграде, тлоцртне
површине 1206 м2 уписане у ПЛ 874
КО Доња Трамошница, (нови премјер).
к.ч. број: 216/1, звано "
Посавина"
у нарави економско
двориште, површине 4357 м2, уписане
у ПЛ 874 КО Доња Трамошница, (нови
премјер).
к.ч. број: 216/2 звано "
Узурпација" , у нарави њива, површине
568м2,
уписане у ПЛ 874 КО
ДоњаТрамошница, ( нови премјер);

Члан 6.
За
учешће
у
поступку
лицитације учесници су дужни
уплатити износ од 10% од почетне
продајне цијене непокретности, на
благајни Продавца.
Члан 7.
Продајну цијену наведених
непокретности учесник лицитације, са
којим ће се закључити уговор, обавезан
је уплатити прије
потписивања
уговора на жиро рачун општине, а
предаја непокретности у посјед купцу
извршиће се у року од осам дана по
уплати купопродајне цијене, о чему ће
се сачинити Записник.

Укупна површина земљишта
износи 4925 м² и зграда површине
1206 м2 и продају се у пакету.
Све
грађевинске
парцеле
наведене у ставу 1. тачка 1. уписане су
у ПЛ. број: 874, КО Доња Трамошница
, а на свим парцелама општина

Члан 8.
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Поступак
лицитације
непокретности спровешће Комисија за
спровођење јавног конкурса за продају
коју ће именовати Начелник општине.
Оглас
за
продају
непокретности из члана 1. ове Одлуке
објавиће се на огласној табли општине
Пелагићево, дневном листу и веб сајту
општине Пелагићево.

РС", број: 97/16), чланова 61. и 100. Статута
општине Пелагићево ("Службени гласник
општине Пелагићево" број: 10/14) и члана
7. Правилника о поступку директног
споразума, број: 02-022-6/15 од 17.02.2015.
године, на основу препоруке службеника за
јавне набавке и Одјељења за привреду,
финансије и друштвене дјелатности
општине Пелагићево, у поступку јавне
набавке услуга: Израда документације
потребне
за
реализацију
пројекта
„Успостављање
система
финансијског
управљања и контроле у општинској управи
Пелагићево“,
начелник
општине
Пелагићево је донио

Члан 9.
Остварена
финансијска
средства од продаје непокретности
биће
усмјерена
на
уређење
грађевинског земљишта на подручју
општине Пелагићево.

ОДЛУКУ
о избору најповољнијег понуђача

Члан 10.
Члан 1.
Овлашћује
се
Начелник
општине Пелагићево да по окончању
лицитационог
поступка
са
најповољнијим понуђачем закључи
Уговор
о
купопродаји,
а
по
прибављеном
мишљењу
правобраниоца Републике Српске.

Прихвата се Препорука службеника
за јавне набавке и Одјељења за привреду,
финансије и друштвене дјелатности
општине Пелагићево, број: 03/10-404-04/20
од 05.03.2020. године и Уговор за јавну
набавку Израда документације потребне за
реализацију
пројекта
„Успостављање
система финансијског управљања
и
контроле
у
општинској
управи
Пелагићево“,
додјељује
се
најбоље
оцијењеном понуђачу "Sevoi Financial
Consulting" dooBanja Luka, на основу
понуде од 04.03.2020. године, за понуђену
цијену од 5.700,00 КМ без ПДВ-а.

Члан 11.
Трошкове израде
исправе сноси купац.

нотарске

Члан 12.
Ова одлука ступа на снагу 8
(осмог) дана од дана објављивања у
"Службеном
гласнику
општине
Пелагићево".

Члан 2.
Приједлог уговора о набавци
доставиће се на потпис изабраном понуђачу
"Sevoi Financial Consulting" dooBanja Luka.

Број: 01-022-14/20 ПРЕДСЈЕДНИК
Дана,05.06.2020.г. Скупштине општине

Члан 3.
За извршење ове одлуке задужује се
и овлашћујеОдјељење за за привреду,
финансије и друштвене дјелатности
општине Пелагићево.
Члан 4.
Ова одлука објавиће се на вебстраници
www.opstinapelagicevo.org,
истовремено са упућивањем понуђачима
који су учествовали у поступку јавне
набавке, у складу са чланом 70. став 6.

157.
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
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Закона о јавним
Херцеговине.

набавкама

Босне

и

У поступку доношења ове одлуке,
посебно су цијењене чињенице да је
службеник за јавне набавке у сарадњи са
Одјељењем за привреду, финансије и
друштвене дјелатности,
правилно и
потпуно, дао оцјену приспјелих понуда, у
складу са критеријумима из захтјева и
позива.
Наиме, у поступку је оцијењено да
је службеник за јавне набавке у сарадњи са
Одјељењем за привреду, финансије и
друштвене дјелатности правилно поступио
те да је избор најповољнијег понуђача
извршен у складу са Законом о јавним
набавкама
Босне
и
Херцеговине,
подзаконским актима, интерним актима и
тендерским документом.
Увидом
у
приложену
документацију, неспорно је да изабрани
понуђач задовољава све потребне услове у
оквиру овог поступка.
Из наведених разлога, примјеном
члана 64. став 1. тачка 2. Закона о јавним
набавкама Босне и Херцеговине, те чланова
чланова 61. и 100. Статута општине
Пелагићево ("Службени гласник општине
Пелагићево" број: 10/14) и члана 7.
Правилника
о
поступку
директног
споразума, број: 02-022-6/15 од 17.02.2015.
године одлучено је као у диспозитиву.

Члан 5.
Ова одлука ступа на снагу даном
доношења и доставља се свим понуђачима
који су учествовали у поступку јавне
набавке, у складу са чланом 71. став 2.
Закона о јавним набавкама Босне и
Херцеговине.
Образложење
Поступак јавне набавке покренут је
Одлуком о покретању поступка јавне
набавке број: 02-022-24/20 од 02.03.2020.
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 "Sevoi
Financial
Consulting" dooBanja Luka.
За отварање понуда је задужен Службеник
за
јавне
набавке
у
сарадњи
са
службеницима из Одјељења за привреду,
финансије и друштвене дјелатности.

ПОУКА О ПРАВНОМ ЛИЈЕКУ

Службеник за јавну набавку је доставио
дана 05.03.2020. године записник о оцјени
понуда
и
Препоруку
о
избору
најповољнијег понуђача број: 03/10-40404/20 од 05.03.2020. године, у поступку
јавне
набавкеИзрада
документације
потребне
за
реализацију
пројекта
„Успостављање
система
финансијског
управљања и контроле у општинској управи
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 "Sevoi Financial
Consulting" dooBanja Luka прихватљива.
- да није било неприхватљивих понуда.

Против ове одлуке може се изјавити
приговор начелнику Општине, најкасније у
року од 5 (пет) дана од дана пријема ове
одлуке, на основу члана 9. Правилника о
поступку директног споразума, број: 02022-6/15 од 17.02.2015. године.
Број: 02-022-33/20
НАЧЕЛНИК
Дана, 05.03.2020.г. Општине Пелагићево
Симо Стакић
мр.ек. с.р.

158.
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
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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: Посипање шљунком
осталих макадамских путева на подручју
општине Пелагићево, начелник општине
Пелагићево је донио

Ова одлука ступа на снагу даном
доношења и доставља се свим понуђачима
који су учествовали у поступку јавне
набавке, у складу са чланом 71. став 2.
Закона о јавним набавкама Босне и
Херцеговине.
Образложење
Поступак јавне набавке покренут је
Одлуком о покретању поступка јавне
набавке број: 02-022-71/20 од 12.05.2020.
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 "Бетон коп" доо Оџак.

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: 03/10-404-13/20 од 21.05.2020. године
и Уговор за јавну набавку Посипање
шљунком осталих макадамских путева на
подручју општине Пелагићев, додјељује се
"Бетон коп" доо Оџак, за понуђену цијену
од 6.903,00КМ са ПДВ-ом, као најбоље
оцијењеном понуђачу.

За отварање понуда је задужен Службеник
за
јавне
набавке
у
сарадњи
са
службеницима из Одјељења за општу
управу, просторно уређење и стамбенокомуналне послове.
Службеник за јавну набавку је доставио
дана 21.05.2020. године записник о оцјени
понуда
и
Препоруку
о
избору
најповољнијег понуђача број: 03/10-40413/20 од 21.05.2020. године, у поступку
јавне набавкеПосипање шљунком осталих
макадамских путева на подручју општине
Пелагићево.
У поступку по записнику о оцјени
понуда је утврђено да је службеник за јавну
набавку благовремено и правилно извршио
отварање понуда и оцјену приспјелих
понуда, о чему је сачинињен одговарајући
записник, у којем је утврђено сљедеће:
- да је укупан број пристиглих понуда 1.
- да је благовремено запримљена 1 понуда.
- да није било неблаговремено
запримљених понуда.
- да је понуда понуђача "Бетон коп" доо
Оџак прихватљива.
- да није било неприхватљивих понуда.

Члан 2.
Приједлог уговора о набавци
доставиће се на потпис изабраном понуђачу
"Бетон коп" доо Оџак.
Члан 3.
За извршење ове одлуке задужује се
и овлашћујеОдјељење за општу управу,
просторно уређење и стамбено-комуналне
послове општине Пелагићево.
Члан 4.
Ова одлука објавиће се на вебстраници
www.opstinapelagicevo.org,
истовремено са упућивањем понуђачима
који су учествовали у поступку јавне
набавке, у складу са чланом 70. став 6.
Закона о јавним набавкама Босне и
Херцеговине.

У поступку доношења ове одлуке,
посебно су цијењене чињенице да је
службеник за јавне набавке у сарадњи са
Одјељењем за општу управу, просторно
уређење и стамбено-комуналне послове,
правилно и потпуно, дао оцјену приспјелих

Члан 5.
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понуда, у складу са критеријумима из
захтјева и позива.
Наиме, у поступку је оцијењено да
је службеник за јавне набавке у сарадњи са
Одјељењем за општу управу, просторно
уређење и стамбено-комуналне послове
правилно поступио те да је избор
најповољнијег понуђача извршен у складу
са Законом о јавним набавкама Босне и
Херцеговине,
подзаконским
актима,
интерним
актима
и
тендерским
документом.
Увидом
у
приложену
документацију, неспорно је да изабрани
понуђач задовољава све потребне услове у
оквиру овог поступка.

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:
Прољетно
гредерисање макадамских путева на
подручју општине Пелагићево, начелник
општине Пелагићево је донио
ОДЛУКУ
о избору најповољнијег понуђача
Члан 1.
Прихвата се Препорука службеника
за јавне набавке и Одјељења за општу
управу, просторно уређење и стамбенокомуналне послове општине Пелагићево,
број: 03/10-404-14/20 од 21.05.2020. године
и Уговор за јавну набавку Прољетно
гредерисање макадамских путева на
подручју општине Пелагићево, додјељује се
"Бетон коп" доо Оџак, за понуђену цијену
од 6.844,50КМ са ПДВ-ом, као најбоље
оцијењеном понуђачу.

Из наведених разлога, примјеном
члана 64. став 1. тачка 2. Закона о јавним
набавкама Босне и Херцеговине, те чланова
чланова 61. и 100. Статута општине
Пелагићево ("Службени гласник општине
Пелагићево" број: 10/14) и члана 7.
Правилника
о
поступку
директног
споразума, број: 02-022-6/15 од 17.02.2015.
године одлучено је као у диспозитиву.

Члан 2.

ПОУКА О ПРАВНОМ ЛИЈЕКУ

Приједлог уговора о набавци
доставиће се на потпис изабраном понуђачу
"Бетон коп" доо Оџак.

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.

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

Број: 02-022-83/20
НАЧЕЛНИК
Дана, 22.05.2020.г. Општине Пелагићево
Симо Стакић
мр.ек. с.р.

Члан 4.
Ова одлука објавиће се на вебстраници
www.opstinapelagicevo.org,
истовремено са упућивањем понуђачима
који су учествовали у поступку јавне
набавке, у складу са чланом 70. став 6.
Закона о јавним набавкама Босне и
Херцеговине.

159.
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.

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.
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Закона о јавним
Херцеговине.

набавкама

Босне

и

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.

Образложење
Поступак јавне набавке покренут је
Одлуком о покретању поступка јавне
набавке број: 02-022-78/20 од 14.05.2020.
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 "Бетон коп" доо Оџак.

Из наведених разлога, примјеном
члана 64. став 1. тачка 2. Закона о јавним
набавкама Босне и Херцеговине, те чланова
чланова 61. и 100. Статута општине
Пелагићево ("Службени гласник општине
Пелагићево" број: 10/14) и члана 7.
Правилника
о
поступку
директног
споразума, број: 02-022-6/15 од 17.02.2015.
године одлучено је као у диспозитиву.

За отварање понуда је задужен Службеник
за
јавне
набавке
у
сарадњи
са
службеницима из Одјељења за општу
управу, просторно уређење и стамбенокомуналне послове.
Службеник за јавну набавку је доставио
дана 21.05.2020. године записник о оцјени
понуда
и
Препоруку
о
избору
најповољнијег понуђача број: 03/10-40414/20 од 21.05.2020. године, у поступку
јавне
набавкеПрољетно
гредерисање
макадамских путева на подручју општине
Пелагићево.
У поступку по записнику о оцјени
понуда је утврђено да је службеник за јавну
набавку благовремено и правилно извршио
отварање понуда и оцјену приспјелих
понуда, о чему је сачинињен одговарајући
записник, у којем је утврђено сљедеће:
- да је укупан број пристиглих понуда 1.
- да је благовремено запримљена 1 понуда.
- да није било неблаговремено
запримљених понуда.
- да је понуда понуђача "Бетон коп" доо
Оџак прихватљива.
- да није било неприхватљивих понуда.

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: 02-022-84/20
НАЧЕЛНИК
Дана, 22.05.2020.г. Општине Пелагићево
Симо Стакић
мр.ек. с.р.

160.
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: Накнадни радови на

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
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замјени лошег носивог материјала на путу
за Пословну зону Поребрице на краку 1,
начелник општине Пелагићево је донио

Поступак јавне набавке покренут је
Одлуком о покретању поступка јавне
набавке број: 02-022-79/20 од 14.05.2020.
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.

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: 03/10-404-1/20 од 04.03.2020. године и
Уговор за јавну набавку Накнадни радови
на замјени лошег носивог материјала на
путу за Пословну зону Поребрице на краку
1, додјељује се "Бијељина пут" доо
Бијељина, понуда број: 787-1/20, од
18.05.2020. године, за понуђену цијену од
6.879,60 КМ са ПДВ-ом, као најбоље
оцијењеном понуђачу.

За отварање понуда је задужен Службеник
за
јавне
набавке
у
сарадњи
са
службеницима из Одјељења за општу
управу, просторно уређење и стамбенокомуналне послове.
Службеник за јавну набавку је доставио
дана 20.05.2020. године записник о оцјени
понуда
и
Препоруку
о
избору
најповољнијег понуђача број: 03/10-40415/20 од 20.05.2020. године, у поступку
јавне набавкеНакнадни радови на замјени
лошег носивог материјала на путу за
Пословну зону Поребрице на краку 1.
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.

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.

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

Члан 5.
Ова одлука ступа на снагу даном
доношења и доставља се свим понуђачима
који су учествовали у поступку јавне
набавке, у складу са чланом 71. став 2.
Закона о јавним набавкама Босне и
Херцеговине.
Образложење
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са Законом о јавним набавкама Босне и
Херцеговине,
подзаконским
актима,
интерним
актима
и
тендерским
документом.
Увидом
у
приложену
документацију, неспорно је да изабрани
понуђач задовољава све потребне услове у
оквиру овог поступка.

ОДЛУКУ
о избору најповољнијег понуђача
Члан 1.
Прихвата се Препорука службеника
за јавне набавке и Одјељења за општу
управу, просторно уређење и стамбенокомуналне послове општине Пелагићево,
број: 03/10-404-1/20 од 04.03.2020. године и
Уговор за јавну набавку Накнадни радови
на замјени лошег носивог материјала на
путу за Пословну зону Поребрице на краку
2, додјељује се "Бијељина пут" доо
Бијељина, понуда број: 795-1/20, од
19.05.2020. године, за понуђену цијену од
6.739,20 КМ са ПДВ-ом, као најбоље
оцијењеном понуђачу.

Из наведених разлога, примјеном
члана 64. став 1. тачка 2. Закона о јавним
набавкама Босне и Херцеговине, те чланова
чланова 61. и 100. Статута општине
Пелагићево ("Службени гласник општине
Пелагићево" број: 10/14) и члана 7.
Правилника
о
поступку
директног
споразума, број: 02-022-6/15 од 17.02.2015.
године одлучено је као у диспозитиву.
ПОУКА О ПРАВНОМ ЛИЈЕКУ

Члан 2.

Против ове одлуке може се изјавити
приговор начелнику Општине, најкасније у
року од 5 (пет) дана од дана пријема ове
одлуке, на основу члана 9. Правилника о
поступку директног споразума, број: 02022-6/15 од 17.02.2015. године.

Приједлог уговора о набавци
доставиће се на потпис изабраном понуђачу
"Бијељина пут" доо Бијељина.
Члан 3.

Број: 02-022-86/20
НАЧЕЛНИК
Дана, 29.05.2020.г. Општине Пелагићево
Симо Стакић
мр.ек. с.р.

За извршење ове одлуке задужује се
и овлашћујеОдјељење за општу управу,
просторно уређење и стамбено-комуналне
послове општине Пелагићево.
Члан 4.
Ова одлука објавиће се на вебстраници
www.opstinapelagicevo.org,
истовремено са упућивањем понуђачима
који су учествовали у поступку јавне
набавке, у складу са чланом 70. став 6.
Закона о јавним набавкама Босне и
Херцеговине.

161.
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: Накнадни радови на
замјени лошег носивог материјала на путу
за Пословну зону Поребрице на краку 2,
начелник општине Пелагићево је донио

Члан 5.
Ова одлука ступа на снагу даном
доношења и доставља се свим понуђачима
који су учествовали у поступку јавне
набавке, у складу са чланом 71. став 2.
Закона о јавним набавкама Босне и
Херцеговине.
Образложење
Поступак јавне набавке покренут је
Одлуком о покретању поступка јавне
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набавке број: 02-022-80/20 од 14.05.2020.
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.

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.

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 20.05.2020. године записник о оцјени
понуда
и
Препоруку
о
избору
најповољнијег понуђача број: 03/10-40416/20 од 20.05.2020. године, у поступку
јавне набавкеНакнадни радови на замјени
лошег носивог материјала на путу за
Пословну зону Поребрице на краку 2.
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.

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: 02-022-85/20
НАЧЕЛНИК
Дана, 29.05.2020.г. Општине Пелагићево
Симо Стакић
мр.ек. с.р.

162.
На основу члана 64. став 1. тачка 2.
ичлана 70. ставови 1, 3. и 6. Закона о јавним
набавкама Босне и Херцеговине ("Сл.
гласник БиХ", број 39/14), чланова 59. и 82.
Закона о локалној самоуправи ("Сл. гласник
РС", број: 97/16), чланова 61. и 100. Статута
општине Пелагићево ("Службени гласник
општине Пелагићево" број: 10/14) и члана
7. Правилника о поступку директног
споразума, број: 02-022-6/15 од 17.02.2015.
године, на основу препоруке службеника за
јавне набавке и Одјељења за општу управу,
просторно уређење и стамбено-комуналне
послове општине Пелагићево, у поступку
јавне набавке услуга: Израда пројекта
водоснадбијевања индустријске зоне са
изворишта Поребрице, начелник општине
Пелагићево је донио

У поступку доношења ове одлуке,
посебно су цијењене чињенице да је
службеник за јавне набавке у сарадњи са
Одјељењем за општу управу, просторно
уређење и стамбено-комуналне послове,
правилно и потпуно, дао оцјену приспјелих
понуда, у складу са критеријумима из
захтјева и позива.
Наиме, у поступку је оцијењено да
је службеник за јавне набавке у сарадњи са
Одјељењем за општу управу, просторно
уређење и стамбено-комуналне послове
правилно поступио те да је избор
најповољнијег понуђача извршен у складу
са Законом о јавним набавкама Босне и
Херцеговине,
подзаконским
актима,

ОДЛУКУ
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о избору најповољнијег понуђача

Јавна набавка је спроведена путем
директног споразума.
Процијењена вриједност јавне набавке без
ПДВ-а је 6.000,00 КМ.

Члан 1.
Прихвата се Препорука службеника
за јавне набавке и Одјељења за општу
управу, просторно уређење и стамбенокомуналне послове општине Пелагићево,
број: 03/10-404-07/20 од 16.03.2020. године
и Уговор за јавну набавку Израда пројекта
водоснадбијевања индустријске зоне са
изворишта Поребрице, додјељује се
најбоље оцијењеном понуђачу "НЕРО
инжењеринг"доо Бања Лука, на основу
понуда од 12.03.2020. године, за понуђену
цијену од 5.900,00 КМ без ПДВ-а.

Писмени захтјев за достављање понуде
упућен је фирми "НЕРО инжењеринг"доо
Бања Лука.
За отварање понуда је задужен Службеник
за
јавне
набавке
у
сарадњи
са
службеницима из Одјељења за општу
управу, просторно уређење и стамбенокомуналне послове.
Службеник за јавну набавку је доставио
дана 16.03.2020. године записник о оцјени
понуда
и
Препоруку
о
избору
најповољнијег понуђача број: 03/10-40407/20 од 12.03.2020. године, у поступку
јавне
набавкеИзрада
пројекта
водоснадбијевања индустријске зоне са
изворишта Поребрице.

Члан 2.
Приједлог уговора о набавци
доставиће се на потпис изабраном понуђачу
"НЕРО инжењеринг"доо Бања Лука.

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 "НЕРО
инжењеринг"доо Бања Лука прихватљива.
- да није било неприхватљивих понуда.
У поступку доношења ове одлуке,
посебно су цијењене чињенице да је
службеник за јавне набавке у сарадњи са
Одјељењем за општу управу, просторно
уређење и стамбено-комуналне послове,
правилно и потпуно, дао оцјену приспјелих
понуда, у складу са критеријумима из
захтјева и позива.
Наиме, у поступку је оцијењено да
је службеник за јавне набавке у сарадњи са
Одјељењем за општу управу, просторно
уређење и стамбено-комуналне послове
правилно поступио те да је избор
најповољнијег понуђача извршен у складу
са Законом о јавним набавкама Босне и
Херцеговине,
подзаконским
актима,
интерним
актима
и
тендерским
документом.

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: 02-022-17/20 од 26.02.2020.
године.
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Увидом
у
приложену
документацију, неспорно је да изабрани
понуђач задовољава све потребне услове у
оквиру овог поступка.
Из наведених разлога, примјеном
члана 64. став 1. тачка 2. Закона о јавним
набавкама Босне и Херцеговине, те чланова
чланова 61. и 100. Статута општине
Пелагићево ("Службени гласник општине
Пелагићево" број: 10/14) и члана 7.
Правилника
о
поступку
директног
споразума, број: 02-022-6/15 од 17.02.2015.
године одлучено је као у диспозитиву.

Члан 1.
Прихвата се Препорука службеника
за јавне набавке и Одјељења за општу
управу, просторно уређење и стамбено –
комуналне послове општине Пелагићево,
број: 03/10-404-8/20 од 07.04.2020. године и
Уговор за јавну набавку Набавка
канцеларијског материјала за потребе
општинске управе, додјељује се СП
Књижара "Посавина" Пелагићево, понуда
од 06.04.2010. године, за понуђену цијену
од 5.020,18КМ без ПДВ-а, као најбоље
оцијењеном понуђачу.

ПОУКА О ПРАВНОМ ЛИЈЕКУ

Члан 2.

Против ове одлуке може се изјавити
приговор начелнику Општине, најкасније у
року од 5 (пет) дана од дана пријема ове
одлуке, на основу члана 9. Правилника о
поступку директног споразума, број: 02022-6/15 од 17.02.2015. године.

Приједлог уговора о набавци
доставиће се на потпис изабраном понуђачу
СП Књижара "Посавина" Пелагићево.

Број: 02-022-40/20
НАЧЕЛНИК
Дана, 16.03.2020.г. Општине Пелагићево
Симо Стакић
мр.ек. с.р.

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

Члан 3.

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.

163.
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 канцеларијског материјала за
потребе општинске управе, начелник
општине Пелагићево је донио

Члан 5.
Ова одлука ступа на снагу даном
доношења и доставља се свим понуђачима
који су учествовали у поступку јавне
набавке, у складу са чланом 71. став 2.
Закона о јавним набавкама Босне и
Херцеговине.
Образложење
Поступак јавне набавке покренут је
Одлуком
о
покретању
поступка
јавненабавке
број:
02-022-27/20
од
03.02.2020. године.
Јавна набавка је спроведена путем
директног споразума.

ОДЛУКУ
о избору најповољнијег понуђача
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Процијењена вриједност јавне набавке без
ПДВ-а је 5.000,00 КМ.

понуђач задовољава све потребне услове у
оквиру овог поступка.

Писмени захтјев за достављање понуде
упућен је фирми СП Књижара "Посавина"
Пелагићево.

Из наведених разлога, примјеном
члана 64. став 1. тачка 2. Закона о јавним
набавкама Босне и Херцеговине, те чланова
чланова 61. и 100. Статута општине
Пелагићево ("Службени гласник општине
Пелагићево" број: 10/14) и члана 7.
Правилника
о
поступку
директног
споразума, број: 02-022-6/15 од 17.02.2015.
године одлучено је као у диспозитиву.

За отварање понуда је задужен Службеник
за јавне набавке у сарадњи са
службеницима из Одјељења за општу
управу, просторно уређење и стамбено –
комуналне послове.
Службеник за јавну набавку је доставио
дана 07.04.2020. године записник о оцјени
понуда
и
Препоруку
о
избору
најповољнијег понуђача број: 03/10-4048/20 од 07.04.2020. године, у поступку јавне
набавкеНабавка канцеларијског материјала
за потребе општинске управе.

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.

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 СП Књижара
"Посавина" Пелагићево прихватљива.
- да није било неприхватљивих понуда.

Број: 02-022-52/20
НАЧЕЛНИК
Дана, 09.04.2020.г. Општине Пелагићево
Симо Стакић
мр.ек. с.р.

164.
На основу члана 69. став 2, тачка е,
члана 70. ставова 1, 4. и 6. 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), на Препоруку
Комисије за јавну набавку број: 03/10-4045/20од 23.03.2020. године, у поступку јавне
набавке радова: Ископ артерског бунара у
насељу
Брђани,
начелник
општине
Пелагићево је донио

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

ОДЛУКУ
о поништењу поступка јавне набавке
Члан 1.
Поништава се поступак јавне
набавке Ископ артерског бунара у насељу
Брђани, из разлога што није достављена
ниједна понудау одређеном крајњем року за
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предметну набавку (члан 69. став 2. тачка а
ЗЈН БиХ).

отварање понуда и оцјену приспјелих
понуда, о чему је сачинила одговарајуће
записнике, у којима је утврђено сљедеће:
- да није пристигла ниједна понуда;
- да благовремено није запримљенаниједна
понуда;
да
није
било
неблаговремено
запримљених понуда;
- да нема прихватљивих понуда;
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.
У поступку је утврђено да је
Комисија у свему правилно поступила те да
је препорука о поништењу поступка
набавке дата у складу са Законом,
подзаконским и интерним актима и
тендерским документом.
Наиме, у поступку предметне
набавке несумњиво је утврђенода није
достављена ниједна понудау одређеном
крајњем року за предметну набавку, чиме
су се стекли законски услови за поништење
поступка јавне набавке.
Из наведених разлога, примјеном
члана 69. став 2. тачка а, Закона о јавним
набавкама, одлучено је као у члану 1. ове
одлуке

Члан 2.
За извршење ове одлуке задужује се
и овлашћује Одјељење за општу управу,
просторно уређење и стамбено – комуналне
послове.
Члан 3.
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 4.
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.
ОБРАЗЛОЖЕЊЕ
Поступак
јавне
набавке
покренут
јеОдлуком о покретању поступка јавне
набавке број: 02-022-14/20 од 26.02.2020.
године.
Јавна
набавка
је
проведена
путемконкурентског захтјева за доставу
понуда.
Процијењена вриједност јавне набавке без
ПДВ-а је 22.000,00 КМ.
Обавјештење о набавки број: 298-7-3-3-32/20 објављено је на Порталу јавних
набавки дана 09.03.2020. године.
Комисија
за
јавну
набавку
именована је Одлуком број: 02-022-39/20 од
23.03.2020. године.
Комисија за јавну набавку доставила
је дана 23.03.2020. године Записник о
оцјени понуда и Препоруку о поништењу
поступка јавне набавке број: 03/10-404-5/20
од 23.03.2020. године, у поступку јавне
набавке Ископ артерског бунара у насељу
Брђани.

ПОУКА О ПРАВНОМ ЛИЈЕКУ
Против ове одлуке може се изјавити
жалба начелнику Општине, најкасније у
року од 10 (десет) дана од дана пријема од
ове одлуке.
Број: 02-022-43/20
НАЧЕЛНИК
Дана, 26.03.2020.г. Општине Пелагићево
Симо Стакић
мр.ек. с.р.

165.
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.

У поступку по извјештају о раду је
утврђено да је Комисија за јавну набавку
благовремено и правилно извршила
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Статута општине Пелагићево ("Службени
гласник општине Пелагићево" број: 10/14),
на Препоруку Комисије за јавну набавку
број: 02-022-58/20 од 06.05.2020. године, у
поступку јавне набавке:Ископ артерског
бунара у насељу Брђани, начелник општине
Пелагићево је донио

Поступак јавне набавке покренут је
Одлуком о покретању поступка јавне
набавке број: 02-022-53/20 од 09.04.2020.
године.
Јавна набавка је проведена путем
конкурентског захтјева за доставу понуда.
Процијењена вриједност јавне набавке без
ПДВ-а је 22.000,00 КМ.
Обавјештење о набавци број: 298-7-3-5-34/20 послато је на објаву дана 09.04.2020.
године, а објављено је на Порталу јавних
набавки истог дана.
Комисија
за
јавну
набавку
именована је Одлуком број: 02-022-58/20 од
23.04.2020. године.
Комисија за јавну набавку доставила
је дана 06.05.2020. године записник о
оцјени понуда и Препоруку о избору
најповољнијег понуђача број: 02-022-58/20
од 06.05.2020. године, у поступку јавне
набавке Ископ артерског бунара у насељу
Брђани.
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 "ГСВ-АКВА" СП
Горње Црњелово и "ПГН" доо 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,

ОДЛУКУ
о избору најповољнијег понуђача
Члан 1.
Прихвата се Препорука Комисије за
јавне набавке, број: 02-022-58/20 од
06.05.2020. године и уговор за јавну
набавку Ископ артерског бунара у насељу
Брђани, додјељује се понуђачу "ГСВАКВА" СП Горње Црњелово, за понуђену
цијену од 24.500,00 КМса ПДВ-ом.
Члан 2.
Приједлог уговора о набавки
доставиће се на потпис изабраном понуђачу
"ГСВ-АКВА" СП Горње Црњелово 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
који су учествовали у поступку јавне
набавке, сходно члану 71. став (2) Закона о
јавним набавкама.
ОБРАЗЛОЖЕЊЕ
28

неспорно је да је изабрани понуђач најбоље
оцијењен због:
најниже цијене, како слиједи:
Назив понуђача

класификацији, категоризацији и прорачуну
резерви подземних вода на локалитету
индустријске зоне Поребрице, начелник
општине Пелагићево је донио

Понуђена цијена
(без ПДВ-а)

1.

"ГСВ-АКВА" СП
Горње Црњелово

24.500,00 КМ

2.

"ПГН" доо Брчко

42.000,00 КМ

ОДЛУКУ
о избору најповољнијег понуђача
Члан 1.
Прихвата се Препорука Комисије за
јавне набавке, број: 02-022-65/20 од
15.05.2020. године и уговор за јавну
набавку
Eлаборат о класификацији,
категоризацији и прорачуну резерви
подземних вода на локалитету индустријске
зоне Поребрице, додјељује се понуђачу
"IBIS-inženjering" доо Бања Лука, за
понуђену цијену од 37.720,00 КМ без ПДВа, односно 44.132,40 КМса ПДВ-ом.

Изабрани понуђач је изабран
примјењујући критериј најниже цијене, која
је понуђена у износу од 24.500,00 КМ без
ПДВ-а (понуђач није у систему ПДВ-а), док
су остали понуђачи чије су понуде
прихватљиве понудили сљедеће цијене:
- "ПГН" доо Брчко 42.000,00 КМ без
ПДВ-а и

Члан 2.

чиме је утврђен и њихов сукцесивни ред.

Приједлог уговора о набавки
доставиће се на потпис изабраном понуђачу
"IBIS-inženjering" доо Бања Лука по
протеку рока од 10 дана, рачунајући од дана
када су сви понуђачи обавијештени о
избору најповољније понуде.

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.

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

Број: 02-022-67/20
НАЧЕЛНИК
Дана, 07.05.2020.г. Општине Пелагићево
Симо Стакић
мр.ек. с.р.

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

166.
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: 02-022-65/20 од 15.05.2020. године, у
поступку јавне набавке: Eлаборат о

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.
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ОБРАЗЛОЖЕЊЕ

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.

Поступак јавне набавке покренут је
Одлуком о покретању поступка јавне
набавке број: 02-022-15/20 од 26.02.2020.
године.
Јавна набавка је проведена путем
конкурентског захтјева за доставу понуда.
Процијењена вриједност јавне набавке без
ПДВ-а је 48.000,00 КМ.
Обавјештење о набавци број: 298-7-2-7-36/20 послато је на објаву дана 18.04.2020.
године, а објављено је на Порталу јавних
набавки истог дана.

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:

Комисија
за
јавну
набавку
именована је Одлуком број: 02-022-65/20 од
06.05.2020. године.
Комисија за јавну набавку доставила
је дана 15.05.2020. године записник о
оцјени понуда и Препоруку о избору
најповољнијег понуђача број: 02-022-65/20
од 15.05.2020. године, у поступку јавне
набавке
Eлаборат
о
класификацији,
категоризацији и прорачуну резерви
подземних вода на локалитету индустријске
зоне Поребрице.

Назив понуђача

1.

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 је понуда понуђача "IBIS-inženjering"
доо Бања Лука прихватљива.
- да понуда понуђача "IPIN" доо Бијељина
нје прихватљива из сљедећеих разлога:

"IBISinženjering"
доо
Бања
Лука

Понуђена
цијена (без
ПДВ-а)
37.720,00 КМ

Изабрани понуђач је изабран
примјењујући критериј најниже цијене, која
је понуђена у износу од 37.720,00 КМ без
ПДВ-а, односно 44.132,40 КМса ПДВом.Такође, није било других прихватљивих
понуда.
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.

Понуда је одбијена из разлога што понуђач
није прихватио утврђену рачунску грешку у
својој понуди, него је желио да мијења
јединичне цијене, а које се не могу
мијењати и које се не сматрају рачунском
грешком. На основу члана 68. став 4. тачка
g) Закона о јавним набавкама БиХ,
Комисија је одбацила предметну понуду
као неприхватљиву.У поступку доношења
ове одлуке посебно су цијењене чињенице
да је Комисија, правилно и потпуно,
извршила
оцјену
квалификованости

Број: 02-022-82/20
НАЧЕЛНИК
Дана, 18.05.2020.г. Општине Пелагићево
Симо Стакић
мр.ек. с.р.
167.
На основу члана 64. став 1. тачка 2.
ичлана 70. ставови 1, 3. и 6. Закона о јавним
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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: 02-022-60/20 од 06.05.2020. године, у
поступку јавне набавке:Реконструкција
куће у Доњој Трамошници, начелник
општине Пелагићево је донио

набавке, сходно члану 71. став (2) Закона о
јавним набавкама.
ОБРАЗЛОЖЕЊЕ
Поступак јавне набавке покренут је
Одлуком о покретању поступка јавне
набавке број: 02-022-20/20 од26.02.2020.
године.
Јавна набавка је проведена путем
конкурентског захтјева за доставу понуда.
Процијењена вриједност јавне набавке без
ПДВ-а је 30.000,00 КМ.
Обавјештење о набавци број: 298-7-3-6-35/20 послато је на објаву дана 09.04.2020.
године, а објављено је на Порталу јавних
набавки истог дана.

ОДЛУКУ
о избору најповољнијег понуђача
Члан 1.
Прихвата се Препорука Комисије за
јавне набавке, број: 02-022-60/20 од
06.05.2020. године и уговор за јавну
набавку Реконструкција куће у Доњој
Трамошници, додјељује се понуђачу
"Винковић" доо Оштра Лука, за понуђену
цијену од 50.310,00 КМса ПДВ-ом.

Комисија
за
јавну
набавку
именована је Одлуком број: 02-022-60/20 од
27.04.2020. године.
Комисија за јавну набавку доставила
је дана 06.05.2020. године записник о
оцјени понуда и Препоруку о избору
најповољнијег понуђача број: 02-022-60/20
од 06.05.2020. године, у поступку јавне
набавке Реконструкција куће у Доњој
Трамошници.

Члан 2.
Приједлог уговора о набавки
доставиће се на потпис изабраном понуђачу
"Винковић" доо Оштра Лука по протеку
рока од 10 дана, рачунајући од дана када су
сви понуђачи обавијештени о избору
најповољније понуде.

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 "Винковић" доо
Оштра Лука, "Расимградња" доо Градачац и
"Астра план" доо Брчко прихватљиве.

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.

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.

Члан 5.
Ова одлука ступа на снагу даном
доношења и доставља се свим понуђачима
који су учествовали у поступку јавне
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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
1.
2.
3.

"Винковић"
доо
Оштра Лука
"Расимградња" доо
Градачац
"Астра план" доо
Брчко

168.
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: 02-022-41/20 од 02.04.2020. године, у
поступку јавне набавке:Санација путне
инфраструктуре на подручју општине
Пелагићево, начелник општине Пелагићево
је донио

Понуђена
цијена (без
ПДВ-а)
43.000,00
43.210,94

ОДЛУКУ
о избору најповољнијег понуђача

49.376,61

Члан 1.
Изабрани понуђач је изабран
примјењујући критериј најниже цијене, која
је понуђена у износу од 43.000,00 КМ без
ПДВ-а (понуђач није у систему ПДВ-а), док
су остали понуђачи чије су понуде
прихватљиве понудили сљедеће цијене:
-

Прихвата се Препорука Комисије за
јавне набавке, број: 02-022-41/20 од
02.04.2020. године и уговор за јавну
набавку Санација путне инфраструктуре на
подручју општине Пелагићево, додјељује се
понуђачу "Бетон-коп" доо Оџак, за
понуђену цијену од 14.000,00 КМ без ПДВа, односно 16.380,00 КМ са ПДВ-ом, као
најбоље оцијењеном понуђачу.

"Расимградња"
доо
Градачац,
43.210,94 без ПДВ-а и
"Астра план" доо Брчко, 49.376,61
без ПДВ-а.

Члан 2.

чиме је утврђен и њихов сукцесивни ред.

Приједлог уговора о набавки
доставиће се на потпис изабраном понуђачу
"Бетон-коп" доо Оџак по протеку рока од 10
дана, рачунајући од дана када су сви
понуђачи
обавијештени
о
избору
најповољније понуде.

Из наведених разлога, примјеном
члана 64. става (1) тачка 2. Закона о јавним
набавкама, одлучено је као у диспозитиву.
ПОУКА О ПРАВНОМ ЛИЈЕКУ

Члан 3.

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

За извршење ове одлуке задужује се
и овлашћује Одјељење за општу управу,
просторно уређење и стамбено – комуналне
послове.
Члан 4.

Број: 02-022-68/20
НАЧЕЛНИК
Дана, 07.05.2020.г. Општине Пелагићево
Симо Стакић
мр.ек. с.р.

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

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:

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: 02-022-21/20 од 26.02.2020.
године.
Јавна набавка је проведена путем
конкурентског захтјева за доставу понуда.
Процијењена вриједност јавне набавке без
ПДВ-а је 35.000,00 КМ.
Обавјештење о набавци број: 298-7-3-4-33/20 послато је на објаву дана 09.03.2020.
године, а објављено је на Порталу јавних
набавки истог дана.

Назив понуђача
1.
2.

Комисија
за
јавну
набавку
именована је Одлуком број: 02-022-41/20 од
23.03.2020. године.
Комисија за јавну набавку доставила
је дана 02.04.2020. године записник о
оцјени понуда и Препоруку о избору
најповољнијег понуђача број: 02-022-41/20
од 02.04.2020. године, у поступку јавне
набавке Санација путне инфраструктуре на
подручју општине Пелагићево.

3.

"Бетон-коп" доо Оџак
"Galax niskogradnja" дд
Брчко
"Martić-Inter-Copp" доо
Гаревац

Понуђена
цијена (без
ПДВ-а)
14.000,00 КМ
15.000,00 КМ
35.000,00 КМ

Изабрани понуђач је изабран
примјењујући критериј најниже цијене, која
је понуђена у износу од 14.000,00 КМ без
ПДВ-а, док су остали понуђачи чије су
понуде прихватљиве понудили сљедеће
цијене:
- "Galax niskogradnja" дд Брчко,
15.000,00 КМ без ПДВ-а и
- "Martić-Inter-Copp" доо Гаревац,
35.000,00 без ПДВ-а.

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 3.
- да су благовремено запримљене 3 понуде.
да
није
било
неблаговремено
запримљених понуда.
-да су понуде понуђача "Бетон-коп" доо
Оџак, "Galax niskogradnja" дд Брчко
и"Martić-Inter-Copp"
доо
Гаревац
прихватљиве.
У поступку доношења ове одлуке
посебно су цијењене чињенице да је
Комисија, правилно и потпуно, извршила
оцјену квалификованости понуђача те

чиме је утврђен и њихов сукцесивни ред.
Из наведених разлога, примјеном
члана 64. става (1) тачка 2. Закона о јавним
набавкама, одлучено је као у диспозитиву.
ПОУКА О ПРАВНОМ ЛИЈЕКУ
Против ове одлуке може се изјавити
жалба, најкасније у року од 10 (десет) дана
од дана пријема ове одлуке.
Број: 02-022-47/20
НАЧЕЛНИК
Дана, 06.04.2020.г. Општине Пелагићево
Симо Стакић
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мр.ек. с.р.

- врста набавке – радови
- шифра ЈРЈН – 45233120-6
- организациона јединица – општа управа
- економски код – 511200
- процијењена вриједност (без ПДВа) у КМ
– 90.000,00 КМ
- врста поступка – отворени поступак
- оквирни датум покретања поступка –
15.05.2020.године
- овкирни датум закључења уговора –
15.07.2020. године
- извор финансирања – федерално
министарство расељних особа и избјеглица
и буџет

169.
ИЗМЈЕНА И ДОПУНА ПЛАНА
ЈАВНИХ НАБАВКИ ОПШТИНЕ
ПЕЛАГИЋЕВО ЗА 2020.ГОДИНУ
- р/б – 39
- предмет набавке – реконструкција пута
Пелагићево – Доња Трамошница у насељу
Чардак
- врста набавке – радови
- шифра ЈРЈН – 45233120-6
- организациона јединица – општа управа
- економски код – 511200
- процијењена вриједност (без ПДВа) у КМ
– 320.000,00 КМ
- врста поступка – отворени поступак
- оквирни датум покретања поступка –
15.05.2020.године
- овкирни датум закључења уговора –
15.07.2020. године
- извор финансирања – Федерално
министарство расељних особа и избјеглица
и буџет

- р/б – 42
- предмет набавке – реконструкција Дома
културе у МЗ Трамошница Доња
- врста набавке – радови
- шифра ЈРЈН – 45233120-6
- организациона јединица – општа управа
- економски код – 511200
- процијењена вриједност (без ПДВа) у КМ
– 42.000,00 КМ
- врста поступка – конкурентски поступак
- оквирни датум покретања поступка –
15.05.2020.године
- овкирни датум закључења уговора –
15.06.2020. године
- извор финансирања – федерално
министарство расељних особа и избјеглица
и буџет

- р/б – 40
- предмет набавке – санација путне
инфраструктуре на подручју Општине
Пелагићево
- врста набавке – радови
- шифра ЈРЈН – 45233141-9
- организациона јединица – општа управа
- економски код – 511200
- процијењена вриједност (без ПДВа) у КМ
– 65.000,00 КМ
- врста поступка – конкурентски поступак
- оквирни датум покретања поступка –
15.05.2020.године
- овкирни датум закључења уговора –
15.06.2020. године
- извор финансирања – Федерално
министарство расељних особа и избјеглица
и буџет

- р/б – 43
- предмет набавке – реконструкција Дома
културе у МЗ Блажевац
- врста набавке – радови
- шифра ЈРЈН – 45233120-6
- организациона јединица – општа управа
- економски код – 511200
- процијењена вриједност (без ПДВа) у КМ
– 130.000,00 КМ
- врста поступка – отворени поступак
- оквирни датум покретања поступка –
15.05.2020.године
- овкирни датум закључења уговора –
15.07.2020. године
- извор финансирања – федерално
министарство расељних особа и избјеглица
и буџет

- р/б – 41
- предмет набавке – реконструкција дијела
пута у насељу Парићи, МЗ Орлово Поље у
Општини Пелагићево

- р/б – 44
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- предмет набавке – накнадни радови на
замјени лошег носиовг материјала на путу
за пословну зону Поребрице на краку 1
- врста набавке – радови
- шифра ЈРЈН – 45233141-9
- организациона јединица – општа управа
- економски код – 511200
- процијењена вриједност (без ПДВа) у КМ
– 6.000,00 КМ
- врста поступка – директни споразум
- оквирни датум покретања поступка –
15.05.2020.године
- овкирни датум закључења уговора –
01.06.2020. године
- извор финансирања – буџет
- р/б – 45
- предмет набавке – накнадни радови на
замјени лошег носиовг материјала на путу
за пословну зону Поребрице на краку 2
- врста набавке – радови
- шифра ЈРЈН – 45233141-9
- организациона јединица – општа управа
- економски код – 511200
- процијењена вриједност (без ПДВа) у КМ
– 6.000,00 КМ
- врста поступка – директни споразум
- оквирни датум покретања поступка –
15.05.2020.године
- овкирни датум закључења уговора –
01.06.2020. године
- извор финансирања – буџет
Број: 02-022-72/20
НАЧЕЛНИК
Дана, 13.05.2020.г. Општине Пелагићево
Симо Стакић
мр.ек. с.р.
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Одлука о измјенама и допунама Плана јавних набавки Општине Пелагићево за
2020.годину
Одлука о покретању поновног поступка набавке – ископ артерског бунара у
насељу Брђани
Одлука о покретању поступка набавке – реконструкција дома културе у МЗ
Блажевац
Одлука о покретању поступка набавке – реконструкција дома културе у МЗ
Доња Трамошница
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