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1.  

 

          На основу члана 59. Закона о локалној 

самоуправи ("Службени гласник Републике 

Српске", број: 97/16), члана 64. Статута 

Општине Пелагићево ("Службени гласник 

Општине Пелагићево", број: 02/17), члана 

41. Закона о буџетском систему Републике 

Српске ("Службени гласник Републике 

Српске", број. 121/12, 52/14, 103/15 и 15/16) 

и члана 10. Одлуке о извршењу плана 

буџета Општине пелагићево за 2020.годину 

број. 01-022-74/19 од 30.12.2019.године, 

начелник Општине Пелагићево доноси:  

 

ОДЛУКУ 

о прерасподјели (релокацији)  

буџетских средстава 

 

Члан 1. 

 

 Одобрава се прерасподјела 

(релокација) буџетских средстава у оквиру 

и између потрошачких јединица на сљедећи 

начин:  

0034140 – одјељење за привреду, финансије 

и друштвене дјелатности  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- са конта 412900 – расходи за бруто 

накнаде за привремени и повремене 

послове износ од 60,00 КМ 

- са конта 413900 – расходи по основу 

затезних камата у земљи, износ од 13.000,00  

- са конта 414100 – субвенције 

нефианнсијским субјектима у осталим 

областима, износ од 10.600,00 КМ,  

 

Прераспоредити  у оквиру исте потрошачке 

јединице: 

- на конто 487900 – трансфери осталим 

јединицама власти, износ од 60,00 КМ 

- на конто 412700 – расходи за услуге 

финансијског посредовања,  износ од 

3.000,00КМ 

- на конто 415200 – текући грантови, износ 

од 20.600,00 КМ. 

 

0034530 – Туристичка организација  

- са конта 412900 – расходи по основу 

репрезентације, пријеми, манифестације и 

др. износ од 1.800,00 КМ 

 

Прераспоредити у оквиру исте потрошачке 

јединцие 

ОПШТИНА ПЕЛАГИЋЕВО 

СЛУЖБЕНИ ГЛАСНИК 
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- на конто 411400 – расходи за отпремнине 

и једнократне помоћи, износ од 1.800,00 

КМ.  

 

0034130 – Одјељење за општу управу, 

просторно уређење и стамбено-комуналне 

послове  

- са конта 511100 – издаци за изградњу и 

прибављање зграда и објеката, износ од 

10.000,00 КМ 

 

Прераспоредити у оквиру исте потрошачке 

јединице  

- на конто 511200 издаци за инвестиционо 

одржавање, реконструкцију и адаптацију 

зграда и објеката, износ од 10.000,00 КМ.  

 

0034300 – Центар за социјални рад  

- са конта 412200 – расходи по основу 

утрошка енергије, комуналних, 

комуникационих и транспортних услуга, 

износ од 300,00 КМ 

 

Прераспоредити у оквиру исте потрошачке 

јединице  

- на конто 412700 – расходи за услуге 

осигурања, износ од 300,00 КМ. 

 

Члан 2. 

 

Средства распоређена Одлуком у 

Буџету Општине Пелагићево за 

2020.годину, прераспоредити ће се у оквиру 

потрошачке јединице како слиједи: 

 

У оквиру потрошачке јединцие 0034130 – 

одјељење за општу управу, просторно 

уређење и стамбено-комуналне послове  

- на броју рачуна контног плана група 

511100 – издаци за изградњу и прибављање 

зграда и објеката, износ од 100.000,00 КМ 

замјењује се  износом од 90.000,00 КМ.  

- на броју рачуна контног плана група 

511200 – издаци за инвестиционо 

одржавање, реконструкцију и адаптацију 

зграда и објеката, износ од 70.000,00 КМ 

замјењује се износом од 80.000,00 КМ. 

 

У Оквиру потрошачке јединице 0034140 – 

Одјељење за привреду, финансије и 

друштвене дјелатности  

- на броју рачуна контног плана група 

412900 – расходи за бруто накнаде за 

привремени и повремен послове износ од 

6.500,00 КМ замјењује се износосм од 

6.440,00 КМ.  

- на броју рачуна група 487900 – трансфери 

осталих јединица власти износ од 500,00 

КМ замјењује се износом од 560,00 КМ. 

- на броју рачуна контног плана група 

413900 – расходи по основу затезних камата 

у земљи износ од 13.000,00 КМ замјењује се 

износом од 0,00 КМ.  

- на броју рачуна контног плана група 

412700 – расходи за услуге финансијског 

посредовања, износ од 9.000,00 КМ 

замјењује се износом од 12.000,00 КМ. 

- на броју рачуна контног плана 414100 – 

субвенције нефианнсијским субјектима у 

осталим областима износ од 51.100,00 КМ 

замјењује се изсом од 40.500,00 КМ.  

- на броју рачуна контног плана група 

415200 – текући грантови износ  од 

280.000,00 КМ замјењује се износом од 

300.600,00КМ.  

 

У оквиру потрошачке јединице 0034300 – 

Центар за социјални рад  

- на броју рачуна контног плана 412200 – 

расходи по основу утрошка енергије, 

комуналних, комуникационих и 

транспортних услуга износ од 11.700,00 КМ 

замјењује се изнсом од 11.400,00КМ. 

- на броју рачуна контног плана група 

412700 – расходи за услуге осигурања, 

износ 1.300,00 КМ замјењује се износом од 

1.600,00 КМ.  

 

У оквиру потрошачке јединице 0034530 – 

Туристичка организација  

- на броју рачуна контног плана група 

412900 расходи по основу репрезентације, 

пријеми, манифестације и друго износ од 

2.000,00 КМ замјењује се износом од 200,00 

КМ. 

- на броју рачуна контног плана група 

411400 – расходи за отпремнине и 

једнократне новчане помоћи износ од 0,00 

КМ замјењује се износом од 1.800,00 КМ.  

 

Члан 3. 

 

 За провођење ове одлуке задужује 

се Одјељење за ривреду, финансије и 

друштвене дјелатности.  

 

Члан 4. 
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 Ова одлука ступа на снагу даном 

доношења и биће објављена у Службеном 

гласнику Општине Пелагићево.  

 

Број:02-022-164/20            НАЧЕЛНИК 

Дана, 14.09.2020.г.       Општине Пелагићево  

          Симо Стакић 

             мр.ек. с.р. 

 

 

 

2.  

 

 На основу члана 18. тачка 1. Закона 

о систему јавних служби ("Службени 

гласник Републике Српске", број. 68/07, 

109/12 и 44/16), члана 16. Статута Јавне 

установе Центар за социјални рад 

Пелагићево ("Службени гласник Општине 

Пелагићево", број: 2/20), а све у вези са 

чланом 14. Закона о печатима ("Службени 

гласник републике Српске", број: 17/92, 

63/01, 49/07 и 54/19), директор Јавне 

установе Центар за социјални рад 

Пелагићево доноси:  

 

ОДЛУКУ 

о уништењу печата ЈУ Центар за 

социјални рад Пелагићево 

 

Члан 1. 

 

 Овом одлуком одређује се 

уништење печата ЈУ Центар за социјални 

рад Пелагићево.  

 

Члан 2. 

 

 С обзиром на то да је дошло до 

промјене назива, као и нормативно-правних 

аката ЈУ Центар за социјални рад 

Пелагићево, на основу које је дошло до 

промјене како облика тако и изгледа печата 

ЈУ Центар за социјални рад Пелагићево, као 

и до израде нових печата, директор ЈУ 

Центар за социјални рад Пелагићево доноси 

ову одлуку којом се уништавају:  

- печат Центра за социјални рад 

Пелагићево, округлог облика, пречника 30 

мм, са амблемом Републике Српске, на 

коме је концентричним круговима, 

ћириличним и латиничним писмом, 

српским језиком, исписан текст: 

"РЕПУБЛИКА СРПСКА, ОПШТИНА 

ПЕЛАГИЋЕВО, ЦЕНТАР ЗА 

СОЦИЈАЛНИ РАД".  

- печат Центра за социјални рад 

Пелагићево, округлог облика, пречника 25 

мм, са амблемом Републике Српске, на 

коме је концентричним круговима, 

ћириличним и латиничним писмом, 

српским језиком, исписан текст: 

"РЕПУБЛИКА СРПСКА, ОПШТИНА 

ПЕЛАГИЋЕВО, ЦЕНТАР ЗА 

СОЦИЈАЛНИ РАД".  

 

Члан 3. 

 

 У складу са Законом о печатима 

извршиће се предаја претходно наведених 

печата надлежном органу унурашњих 

послова на уништавање у складу са чалном 

14. Закона о печетима.  

 

Члан 4. 

 

 Ова одлука ступа на снагу 8 (осмог) 

дана од дана објаве на огласној плочи ЈУ 

Центар за социјални рад Пелагићево и биће 

објављена у Службеном гласнику Општине 

Пелагићево.  

 

Број: 01/1-022-27/20          ДИРЕКТОР:  

Дана, 01.12.2020.г.          Гордана Балаћ 

       дипл. психолог с.р.  

 

 

 

3.  

 

 На основу члана 54. и 59. Закона о 

локалној самоуправи ("Службени гласник 

Републике Српске", број: 97/16 и 36/19), 

члана 62. и 64. Статута Општине 

Пелагићево ("Службени гласник Општине 

Пелагићево",  број:2/17), начелник 

Општине Пелагићево доноси:  

 

ОДЛУКУ 

о стављању ван снаге Правилника о 

организацији и систематизацији радних 

мјеста Општинске управе Пелагићево 

 

Члан 1. 

 

 Ставља се вана снаге правилник о 

организацији и систематизацији радних 

мјеста Општинске управе Пелагићево број: 

12/20).  
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Члан 2. 

 

 Ова одлука ступа на снагу даном 

доношења и биће објављена у службеном 

гласнику Општине Пелагићево. 

 

Број:02-022-166/20            НАЧЕЛНИК 

Дана, 07.12.2020.г.       Општине Пелагићево  

          Симо Стакић 

             мр.ек. с.р. 

 

 

 

4. 

 

На основу члана 18. тачка 1. Закона 

о систему јавних служби ("Службени 

гласник Републике Српске", број. 68/07, 

109/12 и 44/16), члана 16. Статута Јавне 

установе Центар за социјални рад 

Пелагићево ("Службени гласник Општине 

Пелагићево", број: 2/20), директор Јавне 

установе Центар за социјални рад 

Пелагићево доноси:  

 

ОДЛУКУ 

о изради штембиља Јавне установе 

Центар за социјални рад Пелагићево  

 

Члан 1.  

 

 Овом одлуком одређује се израда 

штембиља ЈУ Центар за социјални рад 

Пелагићево. 

 

Члан 2. 

 

 С обзиром на то да је дошло 

допромјене назива, као и нормативно-

правних аката ЈУ Центар за социјални рад 

Пелагићево, на основу које је дошло до 

промјене како облика тако и изгледа печата 

ЈУ Центар за социјални рад Пелагићево, 

директор ЈУ Центар за социјални рад је 

донио ову одлуку у циљу израде нових 

штембиља.  

 

Члан 3. 

 

 Јавна установа Центар за социјални 

рад Пелагићево у правном саобраћају 

користи пријемни штембиљ правоугаоног 

облика , димензија 45х25 мм, на коме је 

ћириличним писмом, српским језиком 

исписан текст: "РЕПУБЛИКА СРПСКА, 

ОПШТИНА ПЕЛАГИЋЕВО, ЈУ ЦЕНТАР 

ЗА СОЦИЈАЛНИ РАД ПЕЛАГИЋЕВО, 

ПЕЛАГИЋЕВО", КАО И РУБРИКА У 

КОЈУ СЕ УНОСИ БРОЈ АКТА И ДАТУМ 

ЗАВОЂЕЊА. 

 

Члан 4. 

 

 Јавна установа Центар за социјални 

рад Пелагићево у правном саобраћају 

користи штембиљ извршности, на коме 

ћириличним писмом ,српским језиком пише 

да је Рјешење извршно, затим рубрика у 

коју се уписује датум извршности рјешења, 

као и рубрика предвиђена за потпис 

службеног лица које је израдило предметни 

акт.  

 

Члан 5. 

 

 Доношењем ове одлуке, те израдом 

нових штембиља престају да се 

употребљавају штембиљи Центра за 

социјални рад Пелагићево.  

 

Члан 6. 

 

Ова одлука ступа на снагу 8 (осмог) 

дана од дана објаве на огласној плочи ЈУ 

Центар за социјални рад Пелагићево и биће 

објављена у Службеном гласнику Општине 

Пелагићево.  

 

Број: 01/1-022-29/20          ДИРЕКТОР:  

Дана, 08.12.2020.г.          Гордана Балаћ 

       дипл. психолог с.р.  

 

 

 

5. 

 
На основу члана 39. и 43.Закона о 

локалној самоуправи ("Службени гласник 

Републике Српске", број: 97/16 и 36/19), 

члана 51. и 55. Статута Општине 

Пелагићево ("Службени гласник општине 

Пелагићево", број: 2/17) и члана 8. став 5. 

Пословника Скупштине општине 

Пелагићево („Службени гласник општине 

Пелагићево“, број: 02/18), а све у вези 

Увјерења о додјели мандата Централне 

изборне комисије Босне и Херцеговине 

број:06-1-07-1-2103-1/20 од 21.12.2020. 

године, пресједавајући Скупштине општине 
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Пелагићево на Конститутивној сједници 

одржаној дана 28.12.2020. године: 

 

П Р О Г Л А ША В А 

верификованим мандате одборника у 

Скупштини општине Пелагићево 

 

I 

И то сљедећим одборницима: 

1. Илија Бијелић, партија: РЕБАЛАНС,  

2. Никола Бошњак, партија:  ХДЗ БиХ,  

3. Илија Дубравац, партија: независни  

4. Јово Гојковић, партија:СП,  

5. Ђоко Ивановић, партија СП,  

6. Слободан јерковић, партија: ДЕМОС,  

7. Горан Јовановнић, партија ДНС,  

8. Петар Јовић, партија: ДНС,  

9. Милан Латић, партија: ХДЗ БиХ,  

10. Славиша максимовић, партија: СДС,  

11. Душан Марјановић, партија: СНСД – 

Милорад Додик,  

12. Божо Радић, партија: УС, 

13. Васо Шаркановић, партија: ПДП, 

14. Недељко Тривундић, партија: СРС- др. 

Војислав Шешељ,  

15. Жељко Зовкић, партија: независни 

кандидат.  

 

II 

Овај проглас ступа на снагу даном 

доношења и бити ће објављен у 

"Службеном гласнику Општине 

Пелагићево". 

 

Број:01-022-36/20           ПРЕДСЈЕДНИК 

Дана, 28.12.2020.г.      Скупштине општине 

               Недељко Тривундић 

                                                  с.р. 

 

 

 

6.  

 

На основу члана 39. и 43.Закона о 

локалној самоуправи ("Службени гласник 

Републике Српске", број: 97/16 и 36/19), 

члана 51. и 55. Статута Општине 

Пелагићево ("Службени гласник општине 

Пелагићево", број: 2/17) и члана 7. став 1. 

тачка 6. Пословника Скупштине општине 

Пелагићево („Службени гласник општине 

Пелагићево“, број: 02/18), а све у вези 

Увјерења о додјели мандата Централне 

изборне комисије Босне и Херцеговине 

број:06-1-07-1-2103-1/20 од 21.12.2020. 

године, Скупштине општине Пелагићево на 

Конститутивној сједници одржаној дана 

28.12.2020. године д о н о с и: 

 

О Д Л У К У 

оконстатовању престанка 

мандата одборника у скупштинском 

сазиву 2016-2020.година 

 

I 

 

Предметном Одлуком Скупштина 

општине Пелагићево констатује да су 

престали мандати одборника у 

Скупштинском сазиву 2016-2020 година и 

то сљедећим одборницима:  

 

1. Бошковић Јуро, 

2. Бошковић Младен, 

3. Бркић Горан, 

4. Ивановић Ђоко, 

5. Јовић Петар, 

6. Лазић Дујко, 

7. Лучић Мато, 

8. Маријановић Душан, 

9. Микулић Нико, 

10. Надаревић Ивана, 

11. Петровић Драган, 

12. Петровић Слободан, 

13. Тешић Славко, 

14. Тривундић Недељко, 

15. Шокчевић Иван. 

 

II 

 

Ова Одлука ступа на снагу даном 

доношења и бити ће објављен у 

"Службеном гласнику Општине 

Пелагићево". 

 

Број:01-022-37/20           ПРЕДСЈЕДНИК 

Дана, 28.12.2020.г.      Скупштине општине 

               Недељко Тривундић 

                                                  с.р. 

 

 

 

7.  

 

На основу члана 39, 43. и 48. Закона 

о локалној самоуправи („Службени гласник 

Републике Српске", број: 97/16), члана 51. 

Статута општине Пелагићево („службени 

гласник општине Пелагићево“, број: 2/17), 

Скупштина општине Пелагићево 
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наКонститутивној сједници одржаној дана 

28.12.2020. године доноси: 

 

О Д Л У К У  

о избору Комисије за  

примопредају дужности  

 

Члан 1. 

 

У Комисију за примопредају 

дужностибирају се: 

 

Испред СО Пелагићево: 

1. Душан Марјановић, 

2. Жељко Зовкић, 

3. Слободан Јерковић. 

Испред Општинске управе Пелагићево: 

4. Петра Мићић, 

5. Михајло Симеуновић, 

6. Горан Јовановић. 

Испред установа основаних од стране СО 

Пелагићево: 

7. Гордан Балаћ, 

8. Петар Јаковљевић. 

 

Члан 2. 

 

 Надлежност и радни задаци 

Комисије одређују се у складу са чланом 

46. до 49. Закона о локалној самоуправи. 

 

Члан 3. 

 

Ова одлука ступа на снагу 8 (осмог) 

дана од дана објаве у „Службеном гласнику 

општине Пелагићево“. 

 
Број:01-022-38/20           ПРЕДСЈЕДНИК 

Дана, 28.12.2020.г.      Скупштине општине 

               Недељко Тривундић 

                                                  с.р. 

 

 

 

8.  

 
На основу члана 39. и 43. Закона о 

локалној самоуправи ("Службени гласник 

Републике Српске", број: 97/16 и 36/19), 

члана 51. и 55. Статута Општине 

Пелагићево ("Службени гласник општине 

Пелагићево", број: 2/17) и члана 27. став 1. 

тачка 2. Закона о статусу функционера 

јединица локалне самоуправе („Службени 

гласник Републике Српске“, број: 96/05 и 

98/13), Скупштина општине Пелагићево на 

Конститутивној сједници одржаној дана 

28.12.2020. године донијела је: 

 

О Д Л У К У  

опрестанку обнашања  

функције потпредсједника  

Скупштине општине Пелагићево 

 

Члан 1. 

 

Којом констатује престанак 

обнашања функције потпредсједника 

Скупштине општине Пелагићево Ђоки 

Ивановићу, због истека мандата, а 

закључно са 15.12.2020. године. 

 

Члан 2. 

 

Ова одлука ступа на снагу 8 (осмог) 

дана од дана објаве у "Службеном гласнику 

општине Пелагићево". 

 

Број:01-022-39/20           ПРЕДСЈЕДНИК 

Дана, 28.12.2020.г.      Скупштине општине 

               Недељко Тривундић 

                                                  с.р. 

 

 

 

9. 

 

На основу члана 39. став 2. тачка 

21. и члана 43. Закона о локалној 

самоуправи („Службени гласник Републике 

Српске", број: 97/16и 36/19), члана 52. став 

4. Закона о службеницима и 

намјештеницима у органима јединице 

локалне самоуправе („Службени гласник 

Републике Српске“, број: 97/16), члана 51. 

Статута општине Пелагићево ("Службени 

гласник општине Пелагићево", број: 02/17), 

Скупштина општине Пелагићево на 

Конститутивној сједници одржаној дана 

28.12.2020. године донијела је: 

 

О Д Л У К У  

оименовању вршиоца дужности 

секретара Скупштине општине 

Пелагићево 

 

Члан 1. 
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Именује се Игор (Симо) Петровић 

за вршиоца дужности секретара Скупштине 

општине Пелагићево, на период од 90 дана. 

 

Члан 2. 

 

Ова одлука ступа на снагу даном 

доношења и биће објављена у "Службеном 

гласнику општине Пелагићево". 

 

Број:01-022-40/20           ПРЕДСЈЕДНИК 

Дана, 28.12.2020.г.      Скупштине општине 

               Недељко Тривундић 

                                                  с.р. 

 

 

 

10. 

 

На основу члана 39. и 43. Закона о 

локалној самоуправи ("Службени гласник 

Републике Српске", број: 97/16 и 36/19), 

члана 51. и 55. Статута Општине 

Пелагићево ("Службени гласник општине 

Пелагићево", број: 2/17) и члана 27. став 1. 

тачка 2. Закона о статусу функционера 

јединица локалне самоуправе („Службени 

гласник Републике Српске“, број: 96/05 и 

98/13), Скупштина општине Пелагићево на 

Конститутивној сједници одржаној дана 

28.12.2020. године донијела је: 

 

О Д Л У К У  

опрестанку обнашања функције 

замјеника начелника  

 

Члан 1. 

 

Којом констатује престанак 

функције замјеника начелника Николи 

(Марко) Бошњак, због истека мандата, а 

закључно са 15.12.2020. године. 

 

Члан 2. 

 

Ова одлука ступа на снагу 8 (осмог) 

дана од дана објаве у "Службеном гласнику 

општине Пелагићево". 

 

Број:01-022-41/20           ПРЕДСЈЕДНИК 

Дана, 28.12.2020.г.      Скупштине општине 

               Недељко Тривундић 

                                                  с.р. 

 

 

11. 

 

На основу члана 39, 43. и 52. Закона 

о локалној самоуправи ("Службени гласник 

Републике Српске", број: 97/16 и 36/19), 

члана 51. и 55. Статута Општине 

Пелагићево ("Службени гласник општине 

Пелагићево", број: 2/17) и члана 31. 

Пословника Скупштине општине 

Пелагићево („Службени гласник општине 

Пелагићево“, број: 02/18), Скупштина 

општине Пелагићево на Конститутивној 

сједници одржаној дана 28.12.2020. године 

донијела је: 

 

О Д Л У К У  

оразрјешењу дужности секретара 

Скупштине општине Пелагићево 

 

Члан 1. 

 

Којом констатује престанак мандата 

секретару Скупштине општине Пелагићево, 

Игору (Симо) Петровићу, због истека 

времена на који је именован, а закључно са 

15.12.2020. године. 

 

Члан 2. 

 

Ова одлука ступа на снагу 8 (осмог) 

дана од дана објаве у "Службеном гласнику 

Општине Пелагићево". 

 
Број:01-022-42/20           ПРЕДСЈЕДНИК 

Дана, 28.12.2020.г.      Скупштине општине 

               Недељко Тривундић 

                                                  с.р. 

 

 

 

12. 

 

На основу члана 39. Закона о 

локалној самоуправи („Службени гласник 

Републике Српске", број: 97/16 и 36/19), 

члана 51. Статута општине Пелагићево 

(„службени гласник општине Пелагићево“, 

број: 2/17), члана 94. и 155. став 1. 

Пословника Скупштине општине 

Пелагићево („Службени гласник општине 

Пелагићево“, број: 02/18), Скупштина 

општине Пелагићево на Конститутивној 

сједници одржаној дана 28.12.2020. године 

донијела је: 
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О Д Л У К У  

о именовању Комисије за провођење 

процедуре избора предсједника и 

потпредсједника СО Пелагићево и 

замјеника начелника општине 

Пелагићево 

 

Члан 1. 

 

За чланове Комисије за провођење 

процедуре избора предсједника и 

потпредсједника СО Пелагићево и 

замјеника начелника именују се: 

1. Душан Марјановић, 

предсједник; 

2. Никола Бошњак, члан; 

3. Васо Шаркановић, члан. 

 

Члан 2. 

 

 Задатак чланова Комисије је 

провођење процедуре тајног гласања за 

избор предсједника и потпредсједника 

Скупштине и замјеника начелника 

Општине у складу са Пословником о раду 

Скупштине општине Пелагићево 

(„Службени гласник општине Пелагићево“, 

број: 02/18). 

 

Члан 3. 

 

Чланови Комисије именују се на 

период потребан ради спровођења Тајног 

гласања. 

 

Члан 4. 

 

Ова одлука ступа на снагу даном 

доношења и бити ће објављена у 

"Службеном гласнику општине 

Пелагићево". 

 

Број:01-022-43/20           ПРЕДСЈЕДНИК 

Дана, 28.12.2020.г.      Скупштине општине 

               Недељко Тривундић 

                                                  с.р. 

 

 

 

13. 

 

На основу члана 44. Закона о 

локалној самоуправи ("Службени гласник 

Републике Српске", број: 97/16 и 36/19), 

члана 51. Статута Општине Пелагићево 

("Службени гласник општине Пелагићево", 

број: 2/17) и члана 6. до 13. Пословника 

Скупштине општине Пелагићево 

("Службенигласник општине Пелагићево", 

број: 02/18), Скупштина општине 

Пелагићево на Конститутивној сједници 

одржаној дана 28.12.2020. године донијела 

је: 

 

О Д Л У К У  

о избору Комисије за избор и именовања  

 

Члан 1. 

 

У Комисију за избор и именовања 

бирају се: 

1. Душан Марјановић, предсједник; 

2. Славиша Максимовић, члан; 

3. Милан Латић, члан; 

4. Илија Бијелић, члан; 

5. Слободан Јерковић, члан. 

 

Члан 2. 

 

 Ступањем на снагу ове Одлуке 

престају да ваше друге одлуке које су 

регулисале ову правну материју.  

 

Члан 3. 

 

Ова одлука ступа на снагу даном 

доношења и биће објављена у "Службеном 

гласнику општине Пелагићево". 

 

Број:01-022-44/20           ПРЕДСЈЕДНИК 

Дана, 28.12.2020.г.      Скупштине општине 

               Недељко Тривундић 

                                                  с.р. 

 

 

 

14. 

 

На основу члана 39, 43. и 51. Закона 

о локалној самоуправи („Службени гласник 

Републике Српске", број: 97/16), члана 51. 

Статута Општине Пелагићево („Службени 

гласник општине Пелагићево“, број: 2/17) и 

члана 52. став 1. тачка 5. и члана 57. 

Пословника Скупштине општине 

Пелагићево („Службени гласник Општине 

Пелагићево“, број: 02/18), Скупштина 

општине Пелагићево на Конститутивној 

сједници одржаној дана 28.12.2020. године 

доноси: 
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О Д Л У К У  

о избору Комисије за привреду,  

буџет и финансије  

 

Члан 1. 

 

У Комисију за привреду, буџет и 

финансије бирају се: 

9. Жарко Бркић, 

10. Младен Јерковић, 

11. Никола Бошњак, 

12. Илија Дубравац, 

13. Божо Радић. 

 

Члан 2. 

 

 Надлежност и радни задаци 

Комисије одређују се у складу са чланом 

57. Пословника Скупштине општине 

Пелагићево. 

 

Члан 3. 

 

 Ступањем на снагу ове Одлуке 

престају да ваше друге одлуке које су 

регулисале ову правну материју.  

 

Члан4. 

 

Ова одлука ступа на снагу 8 (осмог) 

дана од дана објаве у „Службеном гласнику 

општине Пелагићево“. 

 

Број:01-022-45/20           ПРЕДСЈЕДНИК 

Дана, 28.12.2020.г.      Скупштине општине 

               Недељко Тривундић 

                                                  с.р. 

 

 

 

15. 

 

На основу члана 39. став 2. тачка 

21. и члана 43. Закона о локалној 

самоуправи („Службени гласник Републике 

Српске", број: 97/16 и 36/19), члана 55. став 

4. Закона о службеницима и 

намјештеницима у органима јединице 

локалне самоуправе („Службени гласник 

Републике Српске“, број: 97/16), члана 51. 

Статута општине Пелагићево ("Службени 

гласник општине Пелагићево", број: 02/17), 

по приједлогу начелника Општине 

Скупштина општине Пелагићево на 

Конститутивној сједници одржаној дана 

28.12.2020. године донијела је: 

 

О Д Л У К У  

о именовању вршиоца дужности 

начелникаОдјељења за привреду, 

финансије и друштвене дјелатности  

 

Члан 1. 

 

Именује се Петра (Мика) Мићић за 

вршиоца дужности начелника Одјељења за 

привреду, финансије и друштвене 

дјелатности у општинској управи 

Пелагићево, на период од 90 дана. 

 

Члан 2. 

 

Ова одлука ступа на снагу даном 

доношења и биће објављена у "Службеном 

гласнику општине Пелагићево". 

 

Број:01-022-46/20           ПРЕДСЈЕДНИК 

Дана, 28.12.2020.г.      Скупштине општине 

               Недељко Тривундић 

                                                  с.р. 

 

 

 

16. 

 

На основу члана 39, 43. и 55. Закона 

о локалној самоуправи ("Службени гласник 

Републике Српске", број: 97/16 и 36/19), 

члана 51. и 55. Статута Општине 

Пелагићево ("Службени гласник општине 

Пелагићево", број: 2/17), Скупштина 

општине Пелагићево на Конститутивној 

сједници одржаној дана 28.12.2020. године 

донијела је: 

 

О Д Л У К У  

о престанку мандата начелника 

одјељења Општинске управе Пелагићево 

 

Члан 1. 

 

 Којом констатује престанак мандата 

начелницима одјељењаОпштинске управе 

Пелагићево, и то: 

1. Пери Несторовићу, Начелнику 

Одјељења за општу управу, 

просторно уређење и стамбено - 

комуналне послове; 
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2. Јовановић Горану, начелнику 

Одјељења за привреду, финансије и 

друштвене дијелатности; 

3. Лази Андрићу, начелнику Одјељења 

за инспекције, комуналну полицију 

изаједничке послове. 

 

Члан 2. 

 

Прењтходно именованим мандат 

престаје закључно са 15.12.2020. године. 

 

Члан 3. 

 

Ова одлука ступа на снагу 8 (осмог) 

дана од дана објаве у "Службеном гласнику 

општине Пелагићево". 

 

Број:01-022-47/20           ПРЕДСЈЕДНИК 

Дана, 28.12.2020.г.      Скупштине општине 

               Недељко Тривундић 

                                                  с.р. 

 

 

 

17. 

 

На основу члана 39. став 2. тачка 

21. и члана 43. Закона о локалној 

самоуправи („Службени гласник Републике 

Српске", број: 97/16 и 36/19), члана 51. 

Статута општине Пелагићево ("Службени 

гласник општине Пелагићево", број: 02/17), 

Скупштина општине Пелагићево на 

Конститутивној сједници одржаној дана 

28.12.2020. године донијела је: 

 

О Д Л У К У  

о избору предсједника 

 Скупштине општине Пелагићево 

 

Члан 1. 

 

За предсједника Скупштине 

општине Пелагићево бира се  НЕДЕЉКО 

(Милорад) ТРИВУНДИЋ. 

 

Члан 2. 

 

Предсједник Скупштине општине 

Пелагићево ступа на функцију даном 

избора.  

 

Члан 3. 

Ова одлука ступа на снагу даном 

доношења и биће објављена у "Службеном 

гласнику општине Пелагићево". 

 

Број:01-022-48/20           ПРЕДСЈЕДНИК 

Дана, 28.12.2020.г.      Скупштине општине 

               Недељко Тривундић 

                                                  с.р. 

 

 

 

18. 

 

На основу члана 39. став 2. тачка 

21. и члана 43. Закона о локалној 

самоуправи („Службени гласник Републике 

Српске", број: 97/16 и 36/19), члана 51. 

Статута општине Пелагићево ("Службени 

гласник општине Пелагићево", број: 02/17), 

Скупштина општине Пелагићево на 

Конститутивној сједници одржаној дана 

28.12.2020. године донијела је: 

 

О Д Л У К У  

о избору потпредсједника 

 Скупштине општине Пелагићево 

 

Члан 1. 

 

За потпредсједника Скупштине 

општине Пелагићево бира се  Жељко 

Зовкић. 

 

Члан 2. 

 

Потпредсједник Скупштине 

општине Пелагићево ступа на функцију 

даном избора.  

 

Члан 3. 

 

Ова одлука ступа на снагу даном 

доношења и биће објављена у "Службеном 

гласнику општине Пелагићево". 

 

Број:01-022-49/20           ПРЕДСЈЕДНИК 

Дана, 28.12.2020.г.      Скупштине општине 

               Недељко Тривундић 

                                                  с.р. 

 

 

 

19. 
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На основу члана 39. став 2. тачка 21. и 

члана 43. Закона о локалној самоуправи 

(„Службени гласник Републике Српске", 

број: 97/16 и 36/19), члана 51. Статута 

општине Пелагићево ("Службени гласник 

општине Пелагићево", број: 02/17), 

Скупштина општине Пелагићево на 

Конститутивној сједници одржаној дана 

28.12.2020. године донијела је: 

 

О Д Л У К У  

о избору замјеника начелника општине 

 

Члан 1. 

 

За замјеника начелника општине 

Пелагићево бира се Мато Марјановић. 

 

Члан 2. 

 

Замјеник начелника општине 

Пелагићево ступа на функцију даном 

избора.  

 

Члан 3. 

 

Ова одлука ступа на снагу даном 

доношења и биће објављена у "Службеном 

гласнику општине Пелагићево". 

 

Број:01-022-50/20           ПРЕДСЈЕДНИК 

Дана, 28.12.2020.г.      Скупштине општине 

               Недељко Тривундић 

                                                  с.р. 

 

 

 

20. 

 

На основу члана 64. став 1. тачка 2. 

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

набавкама Босне и Херцеговине ("Сл. 

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

Закона о локалној самоуправи ("Сл. гласник 

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

Статута општине Пелагићево ("Службени 

гласник општине Пелагићево" број: 10/14), 

те на основу достављених записника 

Комисије за јавну набавку број: 02-022-

159/20 од08.12.2020. године и Одлуке о 

избору најповољнијег понуђача број: 02-

022-168/20 од 09.12.2020. године, у 

поступку јавне набавке Реконструкција 

путева на подручју општине Пелагићево, 

начелник општине Пелагићево је донио  

ОДЛУКУ 

о поништењу поступка јавне набавке 

 

Члан 1.  

 

Поништава се поступак јавне 

набавке: Реконструкција путева на подручју 

општине Пелагићево, из разлога што нису 

обезбијеђена планирана новчана средства 

из Буџета општине Пелагићево, а због 

промјене финансијских околности које су 

изван контроле уговорног органа и које се 

нису могле предвидјети у вријеме 

покретања поступка јавне набавке (члан 69. 

став (3) Закона о јавним набавкама БиХ). 

 

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 веб-

страници www.pelagicevo.gov.ba, 

истовремено с упућивањем понуђачима 

који су учествовали у поступку јавне 

набавке, сходно члану 70. став (6) Закона о 

јавним набавкама. 

 

Члан 4. 

 

 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. 

 

Члан 5. 

 

 Ступањем на снагу ове одлуке, 

престаје да важи Одлука о избору 

најповољнијег понуђача број: 02-022-168/20 

од 09.12.2020. године. 

 

ОБРАЗЛОЖЕЊЕ 

 

Поступак јавне набавке покренут је 

Одлуком о покретању поступка јавне 

набавке број: 02-022-154/20 од 02.11.2020. 

године. 

Јавна набавка је проведена путем отвореног 

поступка. 
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Процијењена вриједност јавне набавке без 

ПДВ-а је 675.000,00 КМ. 

Обавјештење о набавци број 298-1-3-24-3-

14/20 послато је на објаву дана 03.11.2020. 

године, а објављено је на Порталу јавних 

набавки истог дана.Сажетак обавјештења о 

набавци објављен је у "Сл. гласнику БиХ", 

број 73 од 13.11.2020. године.  

 

Комисија за јавну набавку 

именована је Одлуком број: 02-022-159/20 

од25.11.2020. године. 

 

Комисија за јавну набавку доставила 

је дана 08.12.2020. године Записник о 

оцјени понуда број: 02-022-159/20 од 

26.11.2020. године, у поступку јавне 

набавке Реконструкција путева на подручју 

општине Пелагићево.  

 

У поступку је утврђено је да је 

Комисија за јавну набавку благовремено и 

правилно извршила отварање понуда и 

оцјену приспјелих понуда, о чему је 

сачинила одговарајуће записнике, у којима 

је утврђено сљедеће: 

- да је укупан број пристиглих понуда 3. 

- да је благовремено запримљено 3 понуде. 

- да није било неблаговремено 

запримљених понуда. 

- да су понуде понуђача "Aраповац путеви" 

доо Челић; понуђача "Galax niskogradnja" дд 

Брчко и понуђача "Бијељина пут" доо 

Бијељина прихватљиве. 

 

Утврђено је да је након тога 

проведена е-Аукција и да је на истој било 

промјене цијене, те је на основу тога 

формирана коначна ранг листа понуђача. 

 

Назив  понуђача 

Понуђена 

цијена (без 

ПДВ-а) 

1. 

"Galax 

niskogradnja

" дд Брчко 

788,891,61 

2. 

"Бијељина 

пут" доо 

Бијељина 

789.681,27 

3. 

"Aраповац 

путеви" доо 

Челић 

801.450,68 

 

 На основу тога донесена је Одлука о 

избору најповољнијег понуђача, број: 02-

022-168/20 од 09.12.2020. године. 

 

Meђутим, због постојања разлога 

који су изван контроле уговорног органа и 

који се нису могли предвидјети у вријеме 

покретања поступка јавне набавке, 

начелник општине Пелагићево је сходно 

одредбама члана 69. став 3. Закона о јавним 

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

одлучио да откаже поступак додјеле 

уговора. 

 

Наиме, нису обезбијеђена довољна 

средства од стране грађана, а који су 

требали да суфинансирају предметни 

пројекат у износу од 50 %. Исто тако, 

преостала средства која су била планирана 

приликом расписивања јавне набавке, 

односно износ од 50 % из Буџета општине 

Пелагићево, због промјене финансијских 

околности по питању овог пројекта, нису на 

располагању уговорном органу.  

 

 Из наведеног разлога је, у складу са 

новонасталом ситуацијом, начелник 

општине одлучио да поништи Одлуку о 

избору најповољнијег понуђача, број: 02-

022-168/20 од 09.12.2020. године и поништи 

предметни поступак додјеле уговора.  

 

Из наведених разлога, примјеном 

члана 69. став (3) Закона о јавним 

набавкама,одлучено је као у члану 1. ове 

одлуке. 

 

ПОУКА О ПРАВНОМ ЛИЈЕКУ 

 

Против ове одлуке може се изјавити 

жалба, најкасније у року од 10 (десет) дана 

од дана пријема ове одлуке. 

 

 

Број:02-022-172/20           НАЧЕЛНИК 

Дана, 29.12.2020.г.       Општине Пелагићево 

                 Славко Тешић с.р. 

 

 

 

21. 

 

На основу члана 17. ставови 1. и 2. Закона о 

јавним набавкама Босне и Херцеговине 

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

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

и чланова 61. и 100. Статута општине 

Пелагићево ("Службени гласник општине 

Пелагићево" број: 10/14), начелник 

општине Пелагићево је донио 

 

О Д Л У К У 

o измјенама и допунама 

плана јавних набавки 

општине Пелагићево за 2020. годину 

 

Члан 1. 

 

Мијења се План јавних набавки 

општине Пелагићево за 2020.годину од 

03.02.2020. године, као у табели која се 

налази у прилогу и чини саставни дио ове 

Одлуке. 

 

Члан 2. 

 

С обзиром да су настале нове 

потребе општине Пелагићево, а које нису 

могле бити предвиђене у вријеме доношења 

Плана набавки, утврђене су измјене и 

допуне Плана набавки општине Пелагићево 

за 2020. годину. 

 

Члан 3. 

 

Ова одлука ступа на снагу даном 

доношења и биће објављења у "Службеног 

гласнику Општине Пелагићево". 

 

- р/б – 63 

- предмет набавке – зимско одржавање 

путева на подручју Општине Пелагићево  

- врста набавке – услуге 

- шифра – ЈРЈН – 90620000-9 

- организациона јединица – општа управа  

- економски код – 412800  

- процијењена вриједност (без ПДВ-а) у 

КМ- 2.000,00  

- врста поступка – директни споразум  

- оквирни датум покретања поступка – 

31.12. 

- оквирни датум закључења уговора – 15.01. 

- извор финансирања – буџет 

 

 

- р/б – 64 

- предмет набавке – зимско одржавање 

путева на подручју насељених мјеста Турић 

и Самаревац   

- врста набавке – услуге 

- шифра – ЈРЈН – 90620000-9 

- организациона јединица – општа управа  

- економски код – 412800  

- процијењена вриједност (без ПДВ-а) у 

КМ- 1.000,00  

- врста поступка – директни споразум  

- оквирни датум покретања поступка – 

31.12. 

- оквирни датум закључења уговора – 15.01. 

- извор финансирања – буџет. 

 

 

- р/б – 65 

- предмет набавке – зимско одржавање 

путева на подручју насељених мјеста Горња 

и Доња Трамошница   

- врста набавке – услуге 

- шифра – ЈРЈН – 90620000-9 

- организациона јединица – општа управа  

- економски код – 412800  

- процијењена вриједност (без ПДВ-а) у 

КМ- 1.000,00  

- врста поступка – директни споразум  

- оквирни датум покретања поступка – 

31.12. 

- оквирни датум закључења уговора – 15.01. 

- извор финансирања – буџет 

 

 

- р/б – 66 

- предмет набавке – зимско одржавање 

путева на подручју насељених мјеста 

Поребрице и Блажевац   

- врста набавке – услуге 

- шифра – ЈРЈН – 90620000-9 

- организациона јединица – општа управа  

- економски код – 412800  

- процијењена вриједност (без ПДВ-а) у 

КМ- 1.000,00  

- врста поступка – директни споразум  

- оквирни датум покретања поступка – 

31.12. 

- оквирни датум закључења уговора – 15.01. 

- извор финансирања – буџет. 

 

 

- р/б – 67 

- предмет набавке – зимско одржавање 

споредних путева на подручју Општине 

Пелагићево  

- врста набавке – услуге 

- шифра – ЈРЈН – 90620000-9 

- организациона јединица – општа управа  

- економски код – 412800  
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- процијењена вриједност (без ПДВ-а) у 

КМ- 1.000,00  

- врста поступка – директни споразум  

- оквирни датум покретања поступка – 

31.12. 

- оквирни датум закључења уговора – 15.01. 

- извор финансирања – буџет. 

 

 

- р/б – 68 

- предмет набавке – зимско одржавање 

јавних површина на подручју Општине 

Пелагићево  

- врста набавке – услуге 

- шифра – ЈРЈН – 90620000-9 

- организациона јединица – општа управа  

- економски код – 412800  

- процијењена вриједност (без ПДВ-а) у 

КМ- 1.000,00  

- врста поступка – директни споразум  

- оквирни датум покретања поступка – 

31.12. 

- оквирни датум закључења уговора – 15.01. 

- извор финансирања – буџет. 

 

Број:02-022-173/20           НАЧЕЛНИК 

Дана, 30.12.2020.г.       Општине Пелагићево 

                 Славко Тешић с.р. 

 

 

 

22.  

 

На основу члана 18. став 1. и члана 

90. Закона о јавним набавкама Босне и 

Херцеговине ("Сл. гласник БиХ", број 

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

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

чланова 61. и 100. Статута општине 

Пелагићево ("Службени гласник општине 

Пелагићево" број: 10/14) и члана 5. 

Правилника о поступку директног 

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

године, а поступајући по приједлогу 

Одјељења за општу управу, просторно 

уређење и стамбено-комуналне послове 

општине Пелагићево и у складу са 

Измјеном плана јавних набавки општине 

Пелагићево за 2020. годину, број: 02-022-

173/20 од 30.12.2020. године, начелник 

општине Пелагићево је донио  

 

О Д Л У К У 

о покретању поступка набавке  

Зимско одржавање путева на  

подручју насељеног мјеста Пелагићево 

 

Члан 1. 

Одобрава се покретање поступка јавне 

набавке услуга – Зимско одржавање путева 

на подручју насељеног мјеста Пелагићево. 

Процијењена вриједност јавне набавке (без 

ПДВ-а) износи 2.000,00 КМ (словима: 

двијехиљаде КМ). 

За спровођење јавне набавке 

обезбијеђена су средства из буџета општине 

Пелагићево, економски код 412800. 

Јавна набавка ће се спровести путем 

директног споразума. 

Поступак јавне набавке спровешће 

се у складу са Законом о јавним набавкама, 

подзаконским и интерним актима. 

Евиденциони број јавне набавке: 63. 

 

Члан 2. 

Потребну документацију за 

провођење поступка директног споразума 

сачиниће уговорни орган, односно 

службеник за јавне набавке у сарадњи са 

службеницима Одјељења за општу управу, 

просторно уређење и стамбено-комуналне 

послове, у року од 5 дана, рачунајући од 

доношења ове одлуке. 

 

Члан 3. 

 

Критеријум за додјелу уговора је 

најнижа цијена. 

 

Члан 4. 

 

Отварање и оцјену понуда 

спровешће службеник за јавне набавке у 

сарадњи са службеницима Одјељења за 

општу управу, просторно уређење и 

стамбено-комуналне послове. 

 

Члан 5. 

 

Саставни дио ове одлуке је процјена 

вриједности. 

 

Члан 6. 

 

Ова одлука ступа на снагу даном 

доношења и биће објављења у Службеног 

гласнику Општине Пелагићево. 
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ОБРАЗЛОЖЕЊЕ 

На основу расположивих чињеница, 

утврђено је да је предложени поступак 

директног споразума основан и да садржи 

све потребне елементе за одлучивање, у 

складу са чланом 4. Правилника о поступку 

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

17.02.2015. године. 

При доношењу Одлуке, начелник 

Општине Пелагићево се посебно руководио 

чињеницом да је предложена набавка 

планирана Измјеном плана набавки за 2020. 

годину, под бројем 63, да је реално 

процијењена њена вриједност на тржишту, 

да су обезбијеђена средства за исплату, те 

да је предложена одговарајућа врста 

поступка. 

 

На основу утврђеног чињеничног 

стања, одлучено је као у члану 1. ове 

одлуке. 

 

Број:02-022-174/20           НАЧЕЛНИК 

Дана, 31.12.2020.г.       Општине Пелагићево 

                 Славко Тешић с.р. 

 

 

 

23. 

 

На основу члана 18. став 1. и члана 

90. Закона о јавним набавкама Босне и 

Херцеговине ("Сл. гласник БиХ", број 

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

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

чланова 61. и 100. Статута општине 

Пелагићево ("Службени гласник општине 

Пелагићево" број: 10/14) и члана 5. 

Правилника о поступку директног 

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

године, а поступајући по приједлогу 

Одјељења за општу управу, просторно 

уређење и стамбено-комуналне послове 

општине Пелагићево и у складу са 

Измјеном плана јавних набавки општине 

Пелагићево за 2020. годину, број: 02-022-

173/20 од 30.12.2020. године, начелник 

општине Пелагићево је донио  

 

О Д Л У К У 

о покретању поступка набавке  

Зимско одржавање путева на  

подручју насељених мјеста Турић и  

Самаревац 

 

Члан 1. 

 

Одобрава се покретање поступка јавне 

набавке услуга – Зимско одржавање путева 

на подручју насељених мјеста Турић и  

Самаревац. 

Процијењена вриједност јавне 

набавке (без ПДВ-а) износи 1.000,00 КМ 

(словима: једнахиљада КМ). 

За спровођење јавне набавке 

обезбијеђена су средства из буџета општине 

Пелагићево, економски код 412800. 

Јавна набавка ће се спровести путем 

директног споразума. 

Поступак јавне набавке спровешће 

се у складу са Законом о јавним набавкама, 

подзаконским и интерним актима. 

Евиденциони број јавне набавке: 64. 

 

Члан 2. 

 

Потребну документацију за 

провођење поступка директног споразума 

сачиниће уговорни орган, односно 

службеник за јавне набавке у сарадњи са 

службеницима Одјељења за општу управу, 

просторно уређење и стамбено-комуналне 

послове, у року од 5 дана, рачунајући од 

доношења ове одлуке. 

 

Члан 3. 

 

Критеријум за додјелу уговора је 

најнижа цијена. 

 

Члан 4. 

 

Отварање и оцјену понуда 

спровешће службеник за јавне набавке у 

сарадњи са службеницима Одјељења за 

општу управу, просторно уређење и 

стамбено-комуналне послове. 

 

Члан 5. 

 

Саставни дио ове одлуке је процјена 

вриједности. 

 

Члан 6. 
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Ова одлука ступа на снагу даном 

доношења и биће објављења у Службеног 

гласнику Општине Пелагићево. 

 

ОБРАЗЛОЖЕЊЕ 

На основу расположивих чињеница, 

утврђено је да је предложени поступак 

директног споразума основан и да садржи 

све потребне елементе за одлучивање, у 

складу са чланом 4. Правилника о поступку 

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

17.02.2015. године. 

При доношењу Одлуке, начелник 

Општине Пелагићево се посебно руководио 

чињеницом да је предложена набавка 

планирана Измјеном плана набавки за 2020. 

годину, под бројем 64, да је реално 

процијењена њена вриједност на тржишту, 

да су обезбијеђена средства за исплату, те 

да је предложена одговарајућа врста 

поступка. 

 

На основу утврђеног чињеничног 

стања, одлучено је као у члану 1. ове 

одлуке. 

 

Број:02-022-175/20           НАЧЕЛНИК 

Дана, 31.12.2020.г.       Општине Пелагићево 

                 Славко Тешић с.р. 

 

 

 

24. 

 

На основу члана 18. став 1. и члана 

90. Закона о јавним набавкама Босне и 

Херцеговине ("Сл. гласник БиХ", број 

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

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

чланова 61. и 100. Статута општине 

Пелагићево ("Службени гласник општине 

Пелагићево" број: 10/14) и члана 5. 

Правилника о поступку директног 

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

године, а поступајући по приједлогу 

Одјељења за општу управу, просторно 

уређење и стамбено-комуналне послове 

општине Пелагићево и у складу са 

Измјеном плана јавних набавки општине 

Пелагићево за 2020. годину, број: 02-022-

173/20 од 30.12.2020. године, начелник 

општине Пелагићево је донио  

 

О Д Л У К У 

о покретању поступка набавке  

Зимско одржавање путева на подручју  

мјесних заједница Горња и Доња 

Трамошница 

 

Члан 1. 

 

Одобрава се покретање поступка јавне 

набавке услуга – Зимско одржавање путева 

на подручју мјесних заједница Горња и 

Доња Трамошница. 

Процијењена вриједност јавне 

набавке (без ПДВ-а) износи 1.000,00 КМ 

(словима: једнахиљада КМ). 

За спровођење јавне набавке 

обезбијеђена су средства из буџета општине 

Пелагићево, економски код 412800. 

Јавна набавка ће се спровести путем 

директног споразума. 

Поступак јавне набавке спровешће 

се у складу са Законом о јавним набавкама, 

подзаконским и интерним актима. 

Евиденциони број јавне набавке: 65. 

 

Члан 2. 

Потребну документацију за 

провођење поступка директног споразума 

сачиниће уговорни орган, односно 

службеник за јавне набавке у сарадњи са 

службеницима Одјељења за општу управу, 

просторно уређење и стамбено-комуналне 

послове, у року од 5 дана, рачунајући од 

доношења ове одлуке. 

 

Члан 3. 

 

Критеријум за додјелу уговора је 

најнижа цијена. 

 

Члан 4. 

 

Отварање и оцјену понуда 

спровешће службеник за јавне набавке у 

сарадњи са службеницима Одјељења за 

општу управу, просторно уређење и 

стамбено-комуналне послове. 

 

Члан 5. 

 

Саставни дио ове одлуке је процјена 

вриједности. 

 

Члан 6. 
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Ова одлука ступа на снагу даном 

доношења и биће објављења у Службеног 

гласнику Општине Пелагићево. 

 

ОБРАЗЛОЖЕЊЕ 

 

На основу расположивих чињеница, 

утврђено је да је предложени поступак 

директног споразума основан и да садржи 

све потребне елементе за одлучивање, у 

складу са чланом 4. Правилника о поступку 

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

17.02.2015. године. 

При доношењу Одлуке, начелник 

Општине Пелагићево се посебно руководио 

чињеницом да је предложена набавка 

планирана Измјеном плана набавки за 2020. 

годину, под бројем 65, да је реално 

процијењена њена вриједност на тржишту, 

да су обезбијеђена средства за исплату, те 

да је предложена одговарајућа врста 

поступка. 

 

На основу утврђеног чињеничног 

стања, одлучено је као у члану 1. ове 

одлуке. 

 

Број:02-022-176/20           НАЧЕЛНИК 

Дана, 31.12.2020.г.       Општине Пелагићево 

                 Славко Тешић с.р. 

 

 

 

25. 

 

На основу члана 18. став 1. и члана 

90. Закона о јавним набавкама Босне и 

Херцеговине ("Сл. гласник БиХ", број 

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

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

чланова 61. и 100. Статута општине 

Пелагићево ("Службени гласник општине 

Пелагићево" број: 10/14) и члана 5. 

Правилника о поступку директног 

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

године, а поступајући по приједлогу 

Одјељења за општу управу, просторно 

уређење и стамбено-комуналне послове 

општине Пелагићево и у складу са 

Измјеном плана јавних набавки општине 

Пелагићево за 2020. годину, број: 02-022-

173/20 од 30.12.2020. године, начелник 

општине Пелагићево је донио  

 

О Д Л У К У 

о покретању поступка набавке  

Зимско одржавање путева на подручју  

насељених мјеста Поребрице и Блажевац 

 

Члан 1. 

 

Одобрава се покретање поступка јавне 

набавке услуга – Зимско одржавање путева 

на подручју насељених мјеста Поребрице и 

Блажевац. 

Процијењена вриједност јавне 

набавке (без ПДВ-а) износи 1.000,00 КМ 

(словима: једнахиљада КМ). 

За спровођење јавне набавке 

обезбијеђена су средства из буџета општине 

Пелагићево, економски код 412800. 

Јавна набавка ће се спровести путем 

директног споразума. 

Поступак јавне набавке спровешће 

се у складу са Законом о јавним набавкама, 

подзаконским и интерним актима. 

Евиденциони број јавне набавке: 66. 

 

Члан 2. 

 

Потребну документацију за 

провођење поступка директног споразума 

сачиниће уговорни орган, односно 

службеник за јавне набавке у сарадњи са 

службеницима Одјељења за општу управу, 

просторно уређење и стамбено-комуналне 

послове, у року од 5 дана, рачунајући од 

доношења ове одлуке. 

 

Члан 3. 

 

Критеријум за додјелу уговора је 

најнижа цијена. 

 

Члан 4. 

 

Отварање и оцјену понуда 

спровешће службеник за јавне набавке у 

сарадњи са службеницима Одјељења за 

општу управу, просторно уређење и 

стамбено-комуналне послове. 

 

Члан 5. 

 

Саставни дио ове одлуке је процјена 

вриједности. 

 

Члан 6. 
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Ова одлука ступа на снагу даном 

доношења и биће објављења у Службеног 

гласнику Општине Пелагићево. 

 

ОБРАЗЛОЖЕЊЕ 

 

На основу расположивих чињеница, 

утврђено је да је предложени поступак 

директног споразума основан и да садржи 

све потребне елементе за одлучивање, у 

складу са чланом 4. Правилника о поступку 

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

17.02.2015. године. 

При доношењу Одлуке, начелник 

Општине Пелагићево се посебно руководио 

чињеницом да је предложена набавка 

планирана Измјеном плана набавки за 2020. 

годину, под бројем 66, да је реално 

процијењена њена вриједност на тржишту, 

да су обезбијеђена средства за исплату, те 

да је предложена одговарајућа врста 

поступка. 

 

На основу утврђеног чињеничног 

стања, одлучено је као у члану 1. ове 

одлуке. 

 

Број:02-022-177/20           НАЧЕЛНИК 

Дана, 31.12.2020.г.       Општине Пелагићево 

                 Славко Тешић с.р. 

 

 

 

26.  

 

На основу члана 18. став 1. и члана 

90. Закона о јавним набавкама Босне и 

Херцеговине ("Сл. гласник БиХ", број 

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

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

чланова 61. и 100. Статута општине 

Пелагићево ("Службени гласник општине 

Пелагићево" број: 10/14) и члана 5. 

Правилника о поступку директног 

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

године, а поступајући по приједлогу 

Одјељења за општу управу, просторно 

уређење и стамбено-комуналне послове 

општине Пелагићево и у складу са 

Измјеном плана јавних набавки општине 

Пелагићево за 2020. годину, број: 02-022-

173/20 од 30.12.2020. године, начелник 

општине Пелагићево је донио  

 

О Д Л У К У 

о покретању поступка набавке  

Зимско одржавање споредних путева  

на подручју општине Пелагићево 

 

Члан 1. 

 

Одобрава се покретање поступка јавне 

набавке услуга – Зимско одржавање 

споредних путева на подручју општине 

Пелагићево. 

Процијењена вриједност јавне 

набавке (без ПДВ-а) износи 1.000,00 КМ 

(словима: једнахиљада КМ). 

За спровођење јавне набавке 

обезбијеђена су средства из буџета општине 

Пелагићево, економски код 412800. 

Јавна набавка ће се спровести путем 

директног споразума. 

Поступак јавне набавке спровешће 

се у складу са Законом о јавним набавкама, 

подзаконским и интерним актима. 

Евиденциони број јавне набавке: 67. 

 

Члан 2. 

 

Потребну документацију за 

провођење поступка директног споразума 

сачиниће уговорни орган, односно 

службеник за јавне набавке у сарадњи са 

службеницима Одјељења за општу управу, 

просторно уређење и стамбено-комуналне 

послове, у року од 5 дана, рачунајући од 

доношења ове одлуке. 

 

Члан 3. 

 

Критеријум за додјелу уговора је 

најнижа цијена. 

 

Члан 4. 

 

Отварање и оцјену понуда 

спровешће службеник за јавне набавке у 

сарадњи са службеницима Одјељења за 

општу управу, просторно уређење и 

стамбено-комуналне послове. 

 

Члан 5. 

 

Саставни дио ове одлуке је процјена 

вриједности. 

 

Члан 6. 
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Ова одлука ступа на снагу даном 

доношења и биће објављења у Службеног 

гласнику Општине Пелагићево. 

 

ОБРАЗЛОЖЕЊЕ 

 

На основу расположивих чињеница, 

утврђено је да је предложени поступак 

директног споразума основан и да садржи 

све потребне елементе за одлучивање, у 

складу са чланом 4. Правилника о поступку 

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

17.02.2015. године. 

При доношењу Одлуке, начелник 

Општине Пелагићево се посебно руководио 

чињеницом да је предложена набавка 

планирана Измјеном плана набавки за 2020. 

годину, под бројем 67, да је реално 

процијењена њена вриједност на тржишту, 

да су обезбијеђена средства за исплату, те 

да је предложена одговарајућа врста 

поступка. 

 

На основу утврђеног чињеничног 

стања, одлучено је као у члану 1. ове 

одлуке. 

 

Број:02-022-178/20           НАЧЕЛНИК 

Дана, 31.12.2020.г.       Општине Пелагићево 

                 Славко Тешић с.р. 

 

 

 

27. 
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Члан 1. 
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(словима: једнахиљада КМ). 

За спровођење јавне набавке 

обезбијеђена су средства из буџета општине 
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вриједности. 
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САДРЖАЈ: 

 

р/б одлука страна 

1. Одлука  о прерасподјели (релокацији) буџетских средстава 1. 

2.  Одлука о уништењу печата ЈУ Центар за социјални рад Пелагићево  3.  

3.  Одлука  о стављању ван снаге Правилника о организацији и систематизацији радних 

мјеста Општинске управе Пелагићево 

3. 

4.  Одлука о  изради штембиља ЈУ Центар за социјални рад Пелагићево  4.  

5.  Одлука о проглашењу верикованим мандата одборника у Скупштини општине 

Пелагићево  

4.  

6.  Одлука оконстатовању престанка мандата одборника у скупштинском сазиву 2016-

2020.година 

5. 

7.  Одлука  о  избору комсије за примопредају дужности  5.  

8.  Одлука  о престанку обнашања функције потпредсједника Скупштине општине 

Пелагићево 

6. 

9.  Одлука  о именовању вршиоца дужности секретара Скупштине општине Пелагићево 6.  

10. Одлука о престанку обнашања функције замјеника начелника  7.  

11. Одлука о разрејшењу дужности секретара Скупштине општине Пелагићево  7.  

12. Одлука  о именовању Комисије за провођење процедуре избора предсједника и 

потпредсједника СО Пелагићево и замјеника начелника општине Пелагићево 

7.  

13. Одлука о избору комисије за избор и  именовања  8. 

14. Одлука о избору комисије за привреду, финансије и буџет  8.  

15. Одлука  о именовању вршиоца дужности начелника Одјељења за привреду, финансије 

и друштвене дјелатности  

9.  

16.  Одлука о престанку мандата начелника одјељења Општинске управе Пелагићево 9. 

17. Одлука  о избору предсједника Скупштине општине Пелагићево 10. 

18. Одлука о избору потпредсједника Скупштине општине Пелагићево  10. 

19. Одлука о избору замјеника начелника Општине Пелагићево  11. 

20. Одлука о поништењу поступка јавне набавке  11. 

21. Одлука o измјенама и допунама плана јавних набавки општине Пелагићево за 2020. 

годину 

12. 

22. Одлука о покретању поступка јавна набавке зимско одржавање путева на подручју 

насељеног мјеста Пелагићево 

14. 

23. Одлука о покретању поступка набавке Зимско одржавање путева на подручју 

насељених мјеста Турић и  Самаревац 

15. 

24. Одлука   о покретању поступка набавке Зимско одржавање путева на подручју 

насељених мјеста Горња и Доња Трамошница  

16. 

25. Одлука   о покретању поступка набавке Зимско одржавање путева на подручју 

насељених мјеста Поребрице и Блажевац 

17. 

26. Одлука   о покретању поступка набавке Зимско одржавање споредних путева на 

подручју Општине Пелагићево  
18. 

27. Одлука   о покретању поступка набавке Зимско одржавање јавних површина  на 

подручју Општине Пелагићево 

19. 

 


