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177. 

 

На основу члана 54. и 59. Закона о 

локалној самоуправи ("Службени  гласник 

Републике Српске", број: 97/16), члана 62. и 

64. Статута Општине Пелагићево 

("Службени  гласник Општине 

Пелагићево", број: 02/17), Одлуке о 

прихватању нацрта Плана Буџета Општине 

Пелагићево за 2021. годину, начелник 

Општине Пелагићево  д о н о с и : 

 

О Д Л У К У 

о награђивању ученика  

 

Члан 1. 

 

Овом Одлуком у укупном новчаном 

износу од 400,00 KM награђују се ученици 

који су похађали Основну школу „Васо 

Пелагић“ Пелагићево  и који су остварили  

запажене резултата током  свог основног 

образовања .  

На основу  Информације о  

ученицима 9. разреда за школску 2020/2021 

годину,  достављену од  ЈУ Основне школе 

„Васо Пелагић“ Пелагићево  то су следећи 

ученици : 

1.Јерковић Љубица  – ученик генерације и 

добитник диломе „Вук Караџић“    

 

2.Давидовић Стеван – добитник дипломе 

„Вук Караџић“ 

 

3.Танасић Мирослав -  добитник дипломе 

„Вук Караџић“ 

 

4.Лазаревић Нада -  добитник дипломе 

„Вук Караџић“ 

 

5.Симић Николина – добитник дипломе 

„Вук Караџић“ 

 

6.Семизовић Дајана -  добитник дипломе 

„Вук Караџић“ и  

 

7.Томанић Нада –  истакнути ученик са 

значајним резултатима током школовања. 

 

 

 

ОПШТИНА ПЕЛАГИЋЕВО 

 

СЛУЖБЕНИ ГЛАСНИК 

 

 
 

 

 

"Службени гласник Општине 

Пелагићево" 

 

 

примјерак је бесплатан 

 

 

 

Година X 

 

Број 10/21 

 

Пелагићево 

 

датум издавања 

 

     05.07.2021.г. 

"Службени гласник" 

 

издаје Скупштина општине Пелагићево 

 

излази по потреби 

 

главни и одговорни уредник 

                       стручна служба 

 

тел 054/810-106 
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Члан 2. 

 

Новчана средства из члана 1.ове 

Одлуке исплатит ће се из буџета Општине 

Пелагићево са потрошачке јединице - 

0034140, позиција  416124/000030 -  

трошкови за  ученике .  

 

Члан 3. 

 

За спровођење ове Одлуке задужује 

се Одјељење за привреду, финансије и 

друштвене дјелатности. 

 

Члан 4. 

 

Ова одлука ступа на снагу даном 

доношења и биће објављена у "Службеном 

гласнику Општине Пелагићево". 

 

Број:02-022-89/21            НАЧЕЛНИК 

Дана, 10.06.2021.г.    Општине Пелагићево  

    Славко Тешић с.р. 

 

 

 

 

178. 

 

На основу члана 64. став 1. тачка 2. 

и члана 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: Кошење банкина на локалној 

путној мрежи на подручју општине 

Пелагићево, начелник општине Пелагићево 

је донио  

 

ОДЛУКУ 

о избору најповољнијег понуђача 

 

Члан 1. 

 

            Прихвата се Препорука службеника 

за јавне набавке и Одјељења за општу 

управу, просторно уређење и стамбено – 

комуналне послове општине Пелагићево, 

број: 03/10-404-13/21 од 04.06.2021. године 

и Уговори за јавну набавку Кошење 

банкина на локалној путној мрежи на 

подручју општине Пелагићево, додјељују 

се сљедећим понуђачима: 

за Лот 1: Кошење банкина на 

локалној путној мрежи у насељеном мјесту 

Пелагићево додјељује се Мирославу 

Арсићу из Пелагићева, за понуђену цијену 

од 1.441,20 КМ (понуђач није у систему 

ПДВ-а), као најбоље оцијењеном понуђачу; 

за Лот 2: Кошење банкина на 

локалној путној мрежи у насељеним 

мјестима Доња Трамошница, Горња 

Трамошница, Орлово Поље и Њивак 

додјељује се Сабиту Лафитовићу из 

Вукосавља, за понуђену цијену од 1.008,00 

КМ (понуђач није у систему ПДВ-а), као 

најбоље оцијењеном понуђачу; 

за Лот 3: Кошење банкина на 

локалној путној мрежи у насељеним 

мјестима Поребрице и Блажевац додјељује 

се Ђорђану Новаковићу из Поребрица, за 

понуђену цијену од 600,00 КМ (понуђач 

није у систему ПДВ-а), као најбоље 

оцијењеном понуђачу; 

за Лот 4: Кошење банкина на 

локалној путној мрежи у насељеним 

мјестима Турић и Самаревац додјељује се 

Младену Зорановићу из Самаревца, за 

понуђену цијену од 859,20 КМ (понуђач 

није у систему ПДВ-а), као најбоље 

оцијењеном понуђачу; 

за Лот 5: Кошење банкина на 

локалној путној мрежи у насељу Ћендићи 

додјељује се Милораду Ђукићу из 

Пелагићева, за понуђену цијену од 1.080,00 

КМ (понуђач није у систему ПДВ-а), као 

најбоље оцијењеном понуђачу. 

 

Члан 2. 

 

Приједлог уговора о набавци доставиће се 

на потпис изабраним понуђачима 

Мирославу Арсићу из Пелагићева за Лот 1, 

Сабиту Лафитовићу из Вукосавља за Лот 2, 

Ђорђану Новаковићу из Поребрица за Лот 

3, Младену Зорановићу из Самаревца за 

Лот 4 и Милораду Ђукићу из Пелагићева за 

Лот 5. 
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Члан 3. 

 

За извршење ове одлуке задужује се и 

овлашћује Одјељење за општу управу, 

просторно уређење и стамбено – 

комуналне послове општине 

Пелагићево. 

 

Члан 4. 

 

Ова одлука објавиће се на веб-страници 

www.opstinapelagicevo.org, истовремено 

са упућивањем понуђачима који су 

учествовали у поступку јавне набавке, у 

складу са чланом 70. став 6. Закона о 

јавним набавкама Босне и Херцеговине. 

 

Члан 5. 

 

          Ова одлука ступа на снагу 

даном доношења и доставља се свим 

понуђачима који су учествовали у 

поступку јавне набавке, у складу са 

чланом 71. став 2. Закона о јавним 

набавкама Босне и Херцеговине. 

 

Образложење 

 

Поступак јавне набавке покренут је 

Одлуком о покретању поступка јавне 

набавке број: 02-022-83/21 од 

31.05.2021. године. 

Јавна набавка је спроведена путем 

директног споразума. 

Процијењена вриједност јавне набавке 

без ПДВ-а је 6.000,00 КМ и то за Лот 1 

износи 1.500,00 КМ, за Лот 2 износи 

1.500,00 КМ, за Лот 3 износи 1.000,00 

КМ, за Лот 4 износи 1.000,00 и за Лот 5 

износи 1.000,00 КМ. 

Писмени захтјев за достављање понуде 

упућен је Мирославу Арсићу из 

Пелагићева, Сабиту Лафитовићу из 

Вукосавља, Ђорђану Новаковићу из 

Поребрица, Младену Зорановићу из 

Самаревца и Милораду Ђукићу из 

Пелагићева. 

 

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 04.06.2021. године  записник о оцјени 

понуда и Препоруку о избору 

најповољнијег понуђача број: 03/10-404-

13/21 од 04.06.2021. године, у поступку 

јавне набавке Кошење банкина на локалној 

путној мрежи на подручју општине 

Пелагићево. 

 

У поступку по записнику о оцјени понуда 

је утврђено да је службеник за јавну 

набавку благовремено и правилно извршио 

отварање понуда и оцјену приспјелих 

понуда, о чему је сачинињен одговарајући 

записник, у којем је утврђено сљедеће:  

- да је укупан број пристиглих понуда 5. 

- да је благовремено запримљено 5 

понуда. 

- да није било неблаговремено 

запримљених понуда. 

- да је за Лот 1 понуда понуђача Мирослава 

Арсића из Пелагићева прихватљива. 

- да је за Лот 2 понуда понуђача Сабита 

Лафитовића из Вукосавља прихватљива. 

- да је за Лот 3 понуда понуђача Ђорђана 

Новаковића из Поребрица прихватљива. 

- да је за Лот 4 понуда понуђача Младена 

Зорановића из Самаревца прихватљива. 

- да је за Лот 5 понуда понуђача Милорада 

Ђукића из Пелагићева прихватљива. 

 

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 понуђачи 

задовољавају све потребне услове у оквиру 

овог поступка.  
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Из наведених разлога, примјеном члана 64. 

став 1. тачка 2. Закона о јавним набавкама 

Босне и Херцеговине, те чланова чланова 

61. и 100. Статута општине Пелагићево 

("Службени гласник општине Пелагићево" 

број: 10/14) и члана 7. Правилника о 

поступку директног споразума, број: 02-

022-6/15 од 17.02.2015. године одлучено је 

као у диспозитиву. 

 

ПОУКА О ПРАВНОМ ЛИЈЕКУ 

 

Против ове одлуке може се изјавити 

приговор начелнику Општине, најкасније у 

року од 5 (пет) дана од дана пријема ове 

одлуке, на основу члана 9. Правилника о 

поступку директног споразума, број: 02-

022-6/15 од 17.02.2015. године. 

 

Број:02-022-90/21            НАЧЕЛНИК 

Дана, 07.06.2021.г.    Општине Пелагићево  

    Славко Тешић с.р. 

 

 

 

 

179. 

 

На основу члана 70. став 5. 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) и чланова 61. и 

100. Статута општине Пелагићево 

("Службени гласник општине Пелагићево" 

број: 10/14), на Препоруку Комисије за 

јавну набавку број: 03/10-404-15/21 од  

09.06.2021. године, у поступку јавне 

набавке Непредвиђени додатни радови на 

амбуланти породичне медицине у 

насељеном мјесту Пелагићево, начелник 

општине Пелагићево је донио  

 

ОДЛУКУ 

о резултатима квалификације  

у преговарачком поступку без објаве 

обавјештења 

 

Члан 1. 

 

Прихвата се Препорука Комисије за 

јавне набавке, број: 03/10-404-15/21 од 

09.06.2021. године и тендерска 

документација са позивом за доставу 

понуде доставиће се квалификованом 

кандидату "Папилон" доо Челић у поступку 

јавне набавке Непредвиђени додатни 

радови на амбуланти породичне медицине 

у насељеном мјесту Пелагићево.    

 

Члан 2. 

 

          Тендерска документација са позивом 

за доставу понуда квалификованим 

понуђачима доставиће се понуђачу 

"Папилон" доо Челић, који ће доставити 

понуде у року од 5 дана од дана упућивања 

позива.  

 

Члан 3. 

 

У предметном поступку није било 

других кандидата, па тако ни оних који 

нису доказали своју способност за наставак 

учешћа у поступку јавне набавке путем 

преговарачког поступка без објаве 

обавјештења. 

 

Члан 4. 

 

          За извршење ове одлуке задужује се и 

овлашћује Одјељење за општу управу, 

просторно уређење и стамбено-комуналне 

послове. 

 

Члан 5. 

 

Ова одлука ступа на снагу даном 

доношења и доставља се свим кандидатима 

који су судјеловали у поступку јавне 

набавке, у складу са чланом 71.  Закона о 

јавним набавкама. 

 

ОБРАЗЛОЖЕЊЕ 

 

          Поступак јавне набавке покренут је 

Одлуком о покретању поступка јавне 

набавке број 02-022-85/21 од 02.06.2021. 

године. 

          Јавна набавка се проводи путем 

преговарачког поступка без објаве 

обавјештења. 

          Процијењена вриједност јавне 

набавке без ПДВ-а је 35.000,00 КМ.  

          Комисија за јавну набавку именована 

је Одлуком број: 02-022-87/21 од 

04.06.2021. године. 

          Комисија за јавну набавку доставила 

је дана 09.06.2021. године Записник о 

оцјени квалификованих понуђача и 
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Препоруку о квалификованим понуђачима 

број: 03/10-404-15/21 од 09.06.2021. године, 

у поступку јавне набавке Непредвиђени 

додатни радови на амбуланти породичне 

медицине у насељеном мјесту Пелагићево. 

 

          У поступку по извјештају о раду је 

утврђено 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: 

-  број запримљених захтјева за 

судјеловање 1; 

-  да је укупан број пристиглих понуда / 

документација за фазу квалификације 1; 

-  да је благовремено запримљена 1 

понуда / документација за фазу 

квалификације; 

-  да није било неблаговремено 

запримљених понуда / документација за 

фазу квалификације; 

-  да је понуда понуђача "Папилон" доо 

Челић квалификована; 

-  да није било неквалификованих понуда.   

 

          У поступку доношења ове одлуке 

посебно су цијењене чињенице да је 

Комисија, правилно и потпуно, извршила 

оцјену квалификованости понуђача, у 

складу са критеријумима из тендерске 

документације. 

          У поступку оцјене проведеног 

поступка, начелник општине није нашао 

разлоге, неправилности нити пропусте у 

раду, који би евентуално били основ за 

неприхватање Препоруке Комисије за јавне 

набавку. 

          Наиме, у поступку је оцијењено да је 

Комисија у свему правилно поступила те да 

је квалификованост понуђача извршена у 

складу са Законом о јавним набавкама 

Босне и Херцеговине, подзаконским 

актима, интерним актима и тендерским 

документом.  

         Увидом у приложену документацију, 

неспорно је да је понуђач "Папилон" доо 

Челић квалификован.   

 

ПОУКА О ПРАВНОМ ЛИЈЕКУ 

 

          Против ове одлуке може се изјавити 

жалба, најкасније у року од 10 (десет) дана 

од дана пријема ове одлуке. 

 

Број:02-022-91/21              НАЧЕЛНИК 

Дана, 09.06.2021.г.    Општине Пелагићево  

    Славко Тешић с.р. 

 

 

 

 

180. 

 

На основу члана 64. став 1. тачка 2. 

и члана 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: Прољетно гредерисање 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 стамбено-

комуналне послове општине Пелагићево, 

број: 03/10-404-14/21 од 24.05.2021. године 

и Уговор за јавну набавку Прољетно 

гредерисање путева на подручју општине 

Пелагићево, додјељује се "Martić-Inter-

Copp" доо Модрича, понуда број: 3-6/21 од 

07.06.2021. године, за понуђену цијену од 

5.880,00 КМ без ПДВ-а, односно 6.579,60 

КМ са ПДВ-ом, као најбоље оцијењеном 

понуђачу. 

 

Члан 2. 

 

          Приједлог уговора о набавци 

доставиће се на потпис изабраном понуђачу 

"Martić-Inter-Copp" доо Модрича. 

 

Члан 3. 
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          За извршење ове одлуке задужује се и 

овлашћује Одјељење за општу управу, 

просторно уређење и стамбено-комуналне 

послове општине Пелагићево. 

 

Члан 4. 

 

          Ова одлука објавиће се на веб-

страници www.opstinapelagicevo.org, 

истовремено са упућивањем понуђачима 

који су учествовали у поступку јавне 

набавке, у складу са чланом 70. став 6. 

Закона о јавним набавкама Босне и 

Херцеговине. 

 

Члан 5. 

 

          Ова одлука ступа на снагу даном 

доношења и доставља се свим понуђачима 

који су учествовали у поступку јавне 

набавке, у складу са чланом 71. став 2. 

Закона о јавним набавкама Босне и 

Херцеговине. 

 

Образложење 

 

          Поступак јавне набавке покренут је 

Одлуком о покретању поступка јавне 

набавке број: 02-022-84/21 од 02.06.2021. 

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 "Martić-Inter-Copp" 

доо Модрича. 

          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 07.06.2021. године записник 

о оцјени понуда и Препоруку о избору 

најповољнијег понуђача број: 03/10-404-

14/21 од 07.06.2021. године, у поступку 

јавне набавке Прољетно гредерисање 

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 "Martić-Inter-Copp" 

доо Модрича прихватљива. 

- да није било неприхватљивих понуда. 

 

          У поступку доношења ове одлуке, 

посебно су цијењене чињенице да је 

службеник за јавне набавке у сарадњи са 

Одјељењем за општу управу, просторно 

уређење и стамбено-комуналне послове, 

правилно и потпуно, дао оцјену приспјелих 

понуда, у складу са критеријумима из 

захтјева и позива. 

          Наиме, у поступку је оцијењено да је 

службеник за јавне набавке у сарадњи са 

Одјељењем за општу управу, просторно 

уређење и стамбено-комуналне послове 

правилно поступио те да је избор 

најповољнијег понуђача извршен у складу 

са Законом о јавним набавкама Босне и 

Херцеговине, подзаконским актима, 

интерним актима и тендерским 

документом.  

          Увидом у приложену документацију, 

неспорно је да изабрани понуђач 

задовољава све потребне услове у оквиру 

овог поступка.  

          Из наведених разлога, примјеном 

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

набавкама Босне и Херцеговине, те чланова 

чланова 61. и 100. Статута општине 

Пелагићево ("Службени гласник општине 

Пелагићево" број: 10/14) и члана 7. 

Правилника о поступку директног 

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

године одлучено је као у диспозитиву. 

 

ПОУКА О ПРАВНОМ ЛИЈЕКУ 

 

          Против ове одлуке може се изјавити 

приговор начелнику Општине, најкасније у 

року од 5 (пет) дана од дана пријема ове 

одлуке, на основу члана 9. Правилника о 

поступку директног споразума, број: 02-

022-6/15 од 17.02.2015. године. 

 

Број:02-022-92/21            НАЧЕЛНИК 

Дана, 10.06.2021.г.    Општине Пелагићево  

    Славко Тешић с.р. 
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181. 

 

          На основу чланова 59. и 82. Закона о 

локалној самоуправи ("Сл. гласник РС", 

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

општине Пелагићево ("Службени гласник 

општине Пелагићево" број: 10/14), а у 

складу са Рјешењем број 04/2-320-4/21 од 

21.05. 2021. године, издатог од стране 

Одјељења за привреду, финансије и 

друштвене дјелатности Општине 

Пелагићево, начелник општине Пелагићево 

је донио   

 

О Д Л У К У 

о једностраном раскиду Уговора  

број: 02-122-17/21 од 09.04.2021. године 

 

Члан 1. 

 

           Овом Одлуком се једнострано 

раскида Уговор о испоруци роба, број: 02-

122-17/21 од 09.04.2021. године, закључен 

између Општине Пелагићево као наручиоца 

и СП Књижаре „Посавина“ као добављача, 

у поступку јавне набавке роба: Набавка 

канцеларијског материјала за потребе 

Општинске управе Пелагићево. 

 Уговор из претходног става раскида 

се из разлога што наведени добављач више 

не обавља регистровану дјелатност и што је 

избрисан из регистра предузетника, а на 

основу Рјешења број 04/2-320-4/21 од 21.05. 

2021. године. 

 

Члан 2. 

 

Oва Одлука ступа на снагу даном 

доношења и биће објављена у Службеном 

гласнику општине Пелагићево 

 

Број:02-022-93/21            НАЧЕЛНИК 

Дана, 10.06.2021.г.    Општине Пелагићево  

    Славко Тешић с.р. 

 

 

 

 

182. 

 

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 

2021. годину, број: 02-022-34/21 од 

04.03.2021. године, начелник општине 

Пелагићево је донио   

 

О Д Л У К У 

о покретању поновног поступка набавке  

Набавка канцеларијског материјала  

за потребе општинске управе 

 

Члан 1. 

 

           Одобрава се покретање поновног 

поступка јавне набавке роба – Набавка 

канцеларијског материјала за потребе 

општинске управе. 

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 

412300. 

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: 6. 

 

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. 
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Члан 4. 

 

          Отварање и оцјену понуда спровешће 

службеник за јавне набавке у сарадњи са 

службеницима Одјељења за општу управу, 

просторно уређење и стамбено-комуналне 

послове. 

 

Члан 5. 

 

           Саставни дио ове одлуке је процјена 

вриједности. 

 

Члан 6. 

 

          Ова одлука ступа на снагу даном 

доношења и биће објављења у Службеног 

гласнику Општине Пелагићево. 

 

ОБРАЗЛОЖЕЊЕ 

 

          На основу расположивих чињеница, 

утврђено је да је предложени поступак 

директног споразума основан и да садржи 

све потребне елементе за одлучивање, у 

складу са чланом 4. Правилника о поступку 

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

17.02.2015. године. 

          При доношењу Одлуке, начелник 

Општине Пелагићево се посебно руководио 

чињеницом да је предложена набавка 

планирана Планом набавки за 2021. годину, 

под бројем 6, да је реално процијењена 

њена вриједност на тржишту, да су 

обезбијеђена средства за исплату, те да је 

предложена одговарајућа врста поступка. 

         На основу утврђеног чињеничног 

стања, одлучено је као у члану 1. ове 

одлуке. 

 

Број:02-022-94/21            НАЧЕЛНИК 

Дана, 11.06.2021.г.    Општине Пелагићево  

    Славко Тешић с.р. 

 

 

183. 

 

          На основу члана 17. ставови 1. и 2. 

Закона о јавним набавкама Босне и 

Херцеговине ("Службени гласник БиХ", 

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

локалној самоуправи ("Сл. гласник РС", 

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

општине Пелагићево ("Службени гласник 

општине Пелагићево" број: 10/14), 

начелник општине Пелагићево је донио 

 

О Д Л У К У 

o измјенама и допунама  

Плана јавних набавки  

општине Пелагићево за 2021. годину 
 

Члан 1. 

 

Мијења се План јавних набавки 

општине Пелагићево за 2021. годину од 

04.03.2021. 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 2021. годину. 

 

Члан 3. 

 

          Ова одлука ступа на снагу даном 

доношења и биће објављења у "Службеног 

гласнику Општине Пелагићево". 

 

 
ИЗМЈЕНА И ДОПУНА ПЛАНА 

ЈАВНИХ НАБАВКИ 

ОПШТИНЕ ПЕЛАГИЋЕВО ЗА 2021. 

ГОДИНУ 

 
 

-р/б – 44 

- предмет набавке – Набавка 

трансформаторске станице са прикључним 

далеководом 

- врста набавке – роба  

- шифра ЈРЈН - 31682540-7 
- организациона јединица – општа управа 

- економски код – 511200 

- процијењена вриједност (без ПДВ-а) у КМ 

– 175.000,00 

- врста поступка – преговарачки поступак 

без објаве обавјештења  

- оквирни датум покретања поступка – 

15.06. 

- оквирни датум закључења уговора – 

15.07. 

- извор финансирања – буџет  
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Број:02-022-95/21               НАЧЕЛНИК 

Дана, 11.06.2021.г.      Општине Пелагићево  

      Славко Тешић с.р. 

 

 

 

 

184. 

 

          На основу члана 14. став 4, члана 18. 

став 1. и чланова 21. и 28. Закона о јавним 

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

чланова 59. и 82. Закона о локалној 

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

и чланова 61. и 100. Статута општине 

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 2021. годину, број: 02-022-

95/21 од 11.06.2021. године, начелник 

општине Пелагићево је донио 

 

О Д Л У К У 

о покретању поступка набавке   

Набавка трансформаторске станице  

са прикључним далеководом 

  путем преговарачког поступка без 

објаве обавјештења 

 

Члан 1.  

 

Одобрава се покретање поступка 

јавне набаве роба – Набавка 

трансформаторске станице са прикључним 

далеководом путем преговарачког поступка 

без објаве обавјештења.  

Процијењена вриједност јавне 

набавке (без ПДВ-а) износи 175.000,00 КМ 

(словима: стотинуседамдесетпеттхиљада 

КМ). 

За проведбу јавне набавке 

осигурана су средства из буџета општине 

Пелагићево, економски код 511200. 

Јавна набавка ће се провести путем 

преговарачког поступка без објаве 

обавјештења. 

          Поступак јавне набавке провешће се у 

складу са Законом о јавним набавкама, 

подзаконским и интерним актима. 

           Евиденциони број јавне набавке: 44. 

 

Члан 2. 

 

Тендерску документацију сачиниће 

уговорни орган, односно службеник за 

јавне набавке у сарадњи са Одјељењем за 

општу управу, просторно урећење и 

стамбено – комуналне послове, у року од 

10 дана, рачунајући од доношења ове 

одлуке. 

  

Члан 3. 

 

          Критеријум за додјелу уговора је 

најнижа цијена. 

 

Члан 4. 

 

Отварање и оцјену понуда 

провешће комисија за јавне набавке, у 

саставу од 3 члана, сљедеће 

квалификационе структуре: 

 

-  дипломирани економиста; 

-  дипломирани правник; 

-  грађевински техничар; 

 

Састав и дјелокруг рада комисије из 

претходног става утврдиће се посебном 

одлуком или рјешењем. 

 

Члан 5. 

 

          Саставни дио ове одлуке је процјена 

вриједности са предмјером радова. 

 

Члан 6. 

 

          Ова одлука ступа на снагу даном 

доношења и биће објављења у Службеног 

гласнику Општине Пелагићево. 

 

ОБРАЗЛОЖЕЊЕ 

 

На основу расположивих чињеница, 

утврђено је да је предложени поступак 

јавне набавке основан и да садржи све 

потребне елементе за одлучивање, у складу 

са чланом 21. и чланом 28. 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 2021. 

годину – под ставком 44, да је реално 

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

предложена одговарајућа врста поступка, 

те да предложени састав комисије по 

стручности одговара предмету јавне 

набавке. 

          На темељу утврђеног чињеничног 

стања, одлучено је као у члану 1. ове 

одлуке 

 

Број:02-022-96/21               НАЧЕЛНИК 

Дана, 11.06.2021.г.      Општине Пелагићево  

      Славко Тешић с.р. 

 

 

 

 

185. 

 

          На основу члана 64. став 1. тачка 2. и 

члана 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  

 

ОДЛУКУ 

о избору најповољнијег понуђача 

 

Члан 1. 

 

            Прихвата се Препорука службеника 

за јавне набавке и Одјељења за општу 

управу, просторно уређење и стамбено – 

комуналне послове општине Пелагићево, 

број: 03/10-404-17/21 од 18.06.2021. године 

и Уговор за јавну набавку Набавка 

канцеларијског материјала за потребе 

општинске управе, додјељује се "Корона" 

доо Бијељина, понуда број: 8/21 од 

15.06.2021. године, за понуђену цијену од  

3.395.63 КМ без ПДВ-а, односно 3.972,89 

КМ са ПДВ-ом, као најбоље оцијењеном 

понуђачу. 

Члан 2. 

 

         Приједлог уговора о набавци 

доставиће се на потпис изабраном 

понуђачу "Корона" доо Бијељина. 

 

Члан 3.  

 

          За извршење ове одлуке задужује 

се и овлашћује Одјељење за општу 

управу, просторно уређење и стамбено 

– комуналне послове општине 

Пелагићево. 

 

Члан 4. 

 

          Ова одлука објавиће се на веб-

страници www.pelagicevo.gov.ba, 

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: 02-022-44/21 од 

11.06.2021. 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 "Корона" доо 

Бијељина. 

 

          За отварање понуда је задужен 

Службеник за јавне набавке у сарадњи 

са службеницима из Одјељења за општу 

управу, просторно уређење и стамбено 

– комуналне послове. 
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          Службеник за јавну набавку је 

доставио дана 18.06.2021. године записник 

о оцјени понуда и Препоруку о избору 

најповољнијег понуђача број: 03/10-404-

17/21 од 18.06.2021. године, у поступку 

јавне набавке Набавка канцеларијског 

материјала за потребе општинске управе. 

 

          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 "Корона" доо 

Бијељина прихватљива. 

- да није било неприхватљивих понуда. 

 

          У поступку доношења ове одлуке, 

посебно су цијењене чињенице да је 

службеник за јавне набавке у сарадњи са 

Одјељењем за општу управу, просторно 

уређење и стамбено – комуналне послове, 

правилно и потпуно, дао оцјену приспјелих 

понуда, у складу са критеријумима из 

захтјева и позива. 

          Наиме, у поступку је оцијењено да је 

службеник за јавне набавке у сарадњи са 

Одјељењем за општу управу, просторно 

уређење и стамбено – комуналне послове 

правилно поступио те да је избор 

најповољнијег понуђача извршен у складу 

са Законом о јавним набавкама Босне и 

Херцеговине, подзаконским актима, 

интерним актима и тендерским 

документом.  

          Увидом у приложену документацију, 

неспорно је да изабрани понуђач 

задовољава све потребне услове у оквиру 

овог поступка.  

          Из наведених разлога, примјеном 

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

набавкама Босне и Херцеговине, те чланова 

чланова 61. и 100. Статута општине 

Пелагићево ("Службени гласник општине 

Пелагићево" број: 10/14) и члана 7. 

Правилника о поступку директног 

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

године одлучено је као у диспозитиву. 

ПОУКА О ПРАВНОМ ЛИЈЕКУ 

 

          Против ове одлуке може се изјавити 

приговор начелнику Општине, најкасније у 

року од 5 (пет) дана од дана пријема ове 

одлуке, на основу члана 9. Правилника о 

поступку директног споразума, број: 02-

022-6/15 од 17.02.2015. године. 

 

Број:02-022-99/21               НАЧЕЛНИК 

Дана, 22.06.2021.г.      Општине Пелагићево  

      Славко Тешић с.р. 

 

 

 

 

186. 

 

На основу члана 70. став 5. 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) и чланова 61. и 

100. Статута општине Пелагићево 

("Службени гласник општине Пелагићево" 

број: 10/14), на Препоруку Комисије за 

јавну набавку број: 03/10-404-16/21 од  

25.06.2021. године, у поступку јавне 

набавке: Набавка трансформаторске 

станице са прикључним далеководом, 

начелник општине Пелагићево је донио  

 

ОДЛУКУ 

о резултатима квалификације  

у преговарачком поступку  

без објаве обавјештења 

 

Члан 1. 

 

Прихвата се Препорука Комисије за 

јавне набавке, број: 03/10-404-16/21 од 

25.06.2021. године и тендерска 

документација са позивом за доставу 

понуде доставиће се квалификованом 

кандидату "Енерго систем" доо Брчко у 

поступку јавне набавке Набавка 

трансформаторске станице са прикључним 

далеководом.    

 

Члан 2. 

 

Тендерска документација са позивом за 

доставу понуда квалификованим 

понуђачима доставиће се понуђачу "Енерго 

систем" доо Брчко, који ће доставити 
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понуде у року од 5 дана од дана упућивања 

позива.  

 

Члан 2. 

 

У предметном поступку није било 

других кандидата, па тако ни оних који 

нису доказали своју способност за наставак 

учешћа у поступку јавне набавке путем 

преговарачког поступка без објаве 

обавјештења. 

 

Члан 4. 

 

          За извршење ове одлуке задужује се и 

овлашћује Одјељење за општу управу, 

просторно уређење и стамбено-комуналне 

послове. 

 

Члан 5. 

 

Ова одлука ступа на снагу даном 

доношења и доставља се свим кандидатима 

који су судјеловали у поступку јавне 

набавке, у складу са чланом 71.  Закона о 

јавним набавкама. 

 

ОБРАЗЛОЖЕЊЕ 

 

          Поступак јавне набавке покренут је 

Одлуком о покретању поступка јавне 

набавке број 02-022-96/21 од 11.06.2021. 

године. 

          Јавна набавка се проводи путем 

преговарачког поступка без објаве 

обавјештења. 

          Процијењена вриједност јавне 

набавке без ПДВ-а је 175.000,00 КМ.  

          Комисија за јавну набавку именована 

је Одлуком број: 02-022-97/21 од 

14.06.2021. године. 

          Комисија за јавну набавку доставила 

је дана 25.06.2021. године записник о 

оцјени квалификованих понуђача и 

Препоруку о квалификованим понуђачима 

број: 03/10-404-16/21 од 25.06.2021. године, 

у поступку јавне набавке Набавка 

трансформаторске станице са прикључним 

далеководом. 

          У поступку по извјештају о раду је 

утврђено 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: 

-  број запримљених захтјева за 

судјеловање 1; 

-  да је укупан број пристиглих понуда / 

документација за фазу квалификације 1; 

-  да је благовремено запримљена 1 

понуда / документација за фазу 

квалификације; 

-  да није било неблаговремено 

запримљених понуда / документација за 

фазу квалификације; 

-  да је понуда понуђача "Енерго систем" 

доо Брчко квалификована; 

-  да није било неквалификованих понуда.   

 

         У поступку доношења ове одлуке 

посебно су цијењене чињенице да је 

Комисија, правилно и потпуно, извршила 

оцјену квалификованости понуђача, у 

складу са критеријумима из тендерске 

документације. 

          У поступку оцјене проведеног 

поступка, начелник општине није нашао 

разлоге, неправилности нити пропусте у 

раду, који би евентуално били основ за 

неприхватање Препоруке Комисије за јавне 

набавку. 

         Наиме, у поступку је оцијењено да је 

Комисија у свему правилно поступила те да 

је квалификованост понуђача извршена у 

складу са Законом о јавним набавкама 

Босне и Херцеговине, подзаконским 

актима, интерним актима и тендерским 

документом.  

          Увидом у приложену документацију, 

неспорно је да је понуђач "Енерго систем" 

доо Брчко квалификован.   

 

ПОУКА О ПРАВНОМ ЛИЈЕКУ 

 

          Против ове одлуке може се изјавити 

жалба, најкасније у року од 10 (десет) дана 

од дана пријема ове одлуке. 

 

Број:02-022-101/21             НАЧЕЛНИК 

Дана, 28.06.2021.г.      Општине Пелагићево  

      Славко Тешић с.р. 

 

 

 

 

187. 

На основу члана 59. Закона о 

локалној самоуправи („Службени гласник 

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

члана 61. став 1. тачка 2. Закона о 
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службеницима и намјештеницима  у 

органима јединице локалне самоуправе 

(„Службени гласник Републике Српске“, 

број: 97/16), члана 64. Статута општине 

Пелагићево (“Службени гласник општине 

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

Пелагићево,  д о н о с и: 

 

О Д Л У К У 

о потреби пријема радника ради 

заснивања радног односана  

на одређено вријеме због привремено 

повећаног обима послова 

 

Члан 1. 

 

Ову Одлуку Начелник општине 

Пелагићево доноси ради потребе 

ангажовања додатног радника на 

пословима Командира – Старјешине ДВЈ-е. 

 

Члан 2. 

 

 У складу са чланом 1. ове Одлуке 

утврђено је да је потребно примити лице са 

ВСС или лице које има завршен први 

циклус студија са остварених најмање 240 

ЕЦТС бодова, и које посједује положен 

стручни испит за рад у управи, а које би као 

такво испуњавало опште услове за 

запошљавање у општинској управи и 

прописане посебне услове радног мјеста у 

складу са чланом 49. Правилника о 

организацији и систематизацији радних 

мјеста општинске управе Пелагићево 

(„Службени гласник општине Пелагићево“, 

број: 09/21). 

 

Члан 3. 

 

Због хитности потрбе пријема 

радника због повећаног обима послова 

начелник општине Пелагићево одлучио, а 

на основу увида у службене податке ЈУ 

Завода за запошљавање, Филијала Добој, 

Биро Пелагићево,  да се на претходно 

наведено радно мјесто прими Голијанин 

Саша, син Саве из Пелагићева, ул. Ломница 

бр. 12, рођен 21.11.1988. године у 

Градачцу, дипломирани инжењер пословне 

информатике са постигнутим укупним 

бројем од 240 ЕЦТС бодова, ЈМБГ: 

2111988181955. 

 

Члан 4. 

Начелник општине Пелагићево ову 

Одлуку доноси, водећи рачуна о 

општинским приходима и Плану буџета у 

2021. години. 

 

Члан 5. 

 

Након ступања на снагу ове Одлуке, 

Начелник општине Пелагићево ће донијети 

Рјешење о пријему у радни однос 

Голијанин Саше, на одређено вријеме у 

трајању од шест мјесеци, почевши од 

01.07.2021. године, а у складу са чланом 61. 

Закона о службеницима и намјештеницима 

у органима јединице локалне самоуправе 

(„Службени гласник Републике Српске“, 

број: 97/16). 

 

Члан 6. 

 

Ова одлука ступа на снагу даном 

доношења и биће објављена у „Службеном 

гласнику Општине Пелагићево“. 

 

Број:02-022-102/21               НАЧЕЛНИК 

Дана, 29.06.2021.г.      Општине Пелагићево  

      Славко Тешић с.р. 

 

 

 

 

188. 

 

          На основу члана 17. ставови 1. и 2. 

Закона о јавним набавкама Босне и 

Херцеговине ("Службени гласник БиХ", 

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

локалној самоуправи ("Сл. гласник РС", 

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

општине Пелагићево ("Службени гласник 

општине Пелагићево" број: 10/14), 

начелник општине Пелагићево је донио 

 

О Д Л У К У 

o измјенама и допунама  

плана јавних набавки  

општине Пелагићево за 2021. годину 
 

Члан 1. 

 

Мијења се План јавних набавки 

општине Пелагићево за 2021. годину од 

04.03.2021. године, као у табели која се 

налази у прилогу и чини саставни дио ове 

Одлуке. 
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Члан 2. 

 

          С обзиром да су настале нове потребе 

општине Пелагићево, а које нису могле 

бити предвиђене у вријеме доношења 

Плана набавки, утврђене су измјене и 

допуне Плана набавки општине Пелагићево 

за 2021. годину. 

 

Члан 3. 

           

           Ова одлука ступа на снагу даном 

доношења и биће објављења у "Службеног 

гласнику Општине Пелагићево". 
 

 

 

ИЗМЈЕНА И ДОПУНА  

ПЛАНА ЈАВНИХ НАБАВКИ 

ОПШТИНЕ ПЕЛАГИЋЕВО ЗА 2021. 

ГОДИНУ 

 

 

-р/б – 45 

- предмет набавке – Набавка уџб еника за 

ученике основне школе  

- врста набавке – роба  

- шифра ЈРЈН - 22111000-1 
- организациона јединица – финансије и 

друштвене дјелатности  

- економски код – 416124 

- процијењена вриједност (без ПДВ-а) у КМ 

– 15.500,00 

- врста поступка – отворени поступак  

- оквирни датум покретања поступка – 

05.07. 

- оквирни датум закључења уговора – 

15.08. 

- извор финансирања – буџет  

 

Број:02-022-103/21               НАЧЕЛНИК 

Дана, 01.07.2021.г.      Општине Пелагићево  

      Славко Тешић с.р. 

 

 

 

 

189. 

 

           На основу члана 14. став 1, члана 18. 

став 1. и члана 25. Закона о јавним 

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

чланова 59. и 82. Закона о локалној 

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

и чланова 61. и 100. Статута општине 

Пелагићево ("Службени гласник општине 

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

приједлогу Одјељења за финансије и 

друштвене дјелатности и у складу са 

Измјеном плана јавних набавки општине 

Пелагићево за 2021. годину, број: 02-022-

153/21 од 01.07.2021. године, начелник 

општине Пелагићево је донио 

 

О Д Л У К У 

о покретању поступка набавке   

Набавка уџбеника за ученике основне 

школе 

 

Члан 1.  

 

Одобрава се покретање поступка 

јавне набаве роба – Набавка уџбеника за 

ученике основне школе.  

Процијењена вриједност јавне 

набавке (без ПДВ-а) износи 15.500,00 КМ 

(словима: петнаестхиљадапетстотина КМ). 

За проведбу јавне набавке 

осигурана су средства из буџета општине 

Пелагићево, економски код 416124. 

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: 45. 

 

Члан 2. 

 

Тендерску документацију сачиниће 

уговорни орган, односно службеник за 

јавне набавке у сарадњи са Одјељењем за 

привреду и финансије у року од 10 дана, 

рачунајући од доношења ове одлуке. 

  

Члан 3. 

 

Критеријум за додјелу уговора је 

најнижа цијена. 

 

Члан 4. 

 

Отварање и оцјену понуда 

провешће комисија за јавне набавке, у 

саставу од 3 члана, сљедеће 

квалификационе структуре: 

 

-  дипломирани економиста; 

-  дипломирани правник; 
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-  грађевински техничар; 

 

Састав и дјелокруг рада комисије из 

претходног става утврдиће се посебном 

одлуком или рјешењем. 

 

Члан 5. 

 

          Саставни дио ове одлуке је процјена 

вриједности са предмјером радова. 

 

Члан 6. 

 

          Ова одлука ступа на снагу даном 

доношења и биће објављења у Службеног 

гласнику Општине Пелагићево. 

 

ОБРАЗЛОЖЕЊЕ 

 

На основу расположивих чињеница, 

утврђено је да је предложени поступак 

јавне набавке основан и да садржи све 

потребне елементе за одлучивање, у складу 

са чланом 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 2021. 

годину – под ставком 45, да је реално 

процијењена њена вриједност на тржишту, 

да су осигурана средства за исплату, 

предложена одговарајућа врста поступка, 

те да предложени састав комисије по 

стручности одговара предмету јавне 

набавке. 

 

На темељу утврђеног чињеничног стања, 

одлучено је као у члану 1. ове одлуке 

 

Број:02-022-104/21               НАЧЕЛНИК 

Дана, 01.07.2021.г.      Општине Пелагићево  

      Славко Тешић с.р. 

 

 

 

 

190. 

 

На основу члана 22. Закона о 

заштити и спасавању у ванредним 

ситуацијама („Службени гласник 

Републике Српске“, број 121/12 и 46/17), 

члан 43. Закона о заштити становништва од 

заразних болест („Службени гласник 

Републике Српске“, број 90/17), Одлуке о 

проглашењу ванредне ситуације у 

Републици Српској („Службени гласник 

Републике Српске“, број 25/20), члана 59. и 

82. Закона о локалној самоуправи 

(„Службени гласник Републике Српске“ 

97/16 и  36/19), члана 62. и 64. Статута 

Опшине Пелагићево („Службени гласник 

Општине Пелагићево“, број: 2/17) и Одлуке 

о организацији и функционисању цивилне 

заштите на територији Општине 

Пелагићево („Службени гласник Општине 

Пелагићево“ број 11/13), а на приједлог 

Општинског штаба за ванредне ситуације 

начелник Општине доноси: 

 

НАРЕДБУ 

o спровођењу мјера за реаговање на 

појаву болести изазване новим вирусом 

корона (COVID 19) на територији 

Општине Пелагићево 

 

1. У циљу превенције ширења вируса 

корона  SARS-Co V-2 i COVID-19 

болести на територији Општине 

Пелагићево и заштите и спасавања 

становништва од 01.07.2021. до 

15.07.2021. године забрањује се: 

- сва јавна окупљања у групама 

већим од 120 лица, 

- сва приватна окупљања која се не 

одржавају на јавном мјесту у 

групама већим од 70 лица,  

2. Од 01.07.2021. године до 

15.07.2021. године ограничава се 

радно вријеме у периоду од 06:00 

до 24:00 часа, осим у случају када 

је другим подзаконским актом 

прописано краће радно вријеме од 

наведеног: 

1) свим врстама угоститељских 

објеката за исхрану и пиће без 

обзира  да ли послују самостално 

или у оквиру других објеката у 

којима се обавља привредна 

дјелатност  (бензинске пумпне 

станице, објекти за смјештај и др.). 

2) приређивачима игара на срећу 

(кладионице, аутомат клубови, 

казина, томболе и др.). 

3. Од 01.07.2021. до 15.07.2021. 

године у периоду од 06:00 до 24:00 

часа, осим у случају када је другим 

подзаконским актом прописано 
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краће радно вријеме од наведеног, 

а изузетно од тачке 1., подтачке 1) 

ове Наредбе, дозвољавају се  

1) такмичарске активности 

спортских организација и 

спортиста уз присуство 

публике и уз строго 

придржавање мјера 

прописаних од стране ЈЗУ 

„Институт за јавно 

здравство Републике 

Српске“. 

2) организација културних 

манифестација и фестивала 

на отвореном уз строго 

придржавање мјера 

прописаних од стране ЈЗУ 

„Институт за јавно 

здравство Републике 

Српске“. 

4. Дозвољене активности из ове 

Наредбе спроводе се уз пуну 

одговорност организатора за строго 

спровођење мјере прописаних од 

стране ЈЗУ „Институт за јавно 

здравство Републике Српске“. 

5. Обавезују се грађани да у 

затвореном простору носе 

заштитну маску (прекривена уста, 

нос и брада), да се придржавају 

заштитне мјере физичког растојања 

од два метра како у затвореном 

тако и на отвореном простору те да 

се придржавају упутства ЈЗУ 

„Институт за јавно здравство 

Републике Српске“ за боравак у 

затвореном простору, у зависности 

од дјелатности која се обавља.  

6. Препоручује се грађанима да на 

отвореном простору користе 

заштитне маске уколико није 

могуће одржати физичко растојање 

од два метра, а у складу са 

упутством ЈЗУ „Института за јавно 

здравство Републике Српске“ за 

кориштење заштитне маске на 

отвореном простору.  

7.  Изузетно од тачке 5. обавезе 

ношења заштитне маске су изузета:      

1) дјеца млађа од 7 година 

живота,  

2) лица са инвалидитетом и 

дјеца са сметњама у 

развоју, 

3) лица која обављају 

физичку, спортску и 

рекреативну активност у 

оквиру спортских 

објеката. 

8. Обавезују се правна лица, 

предузетници и физичка лица који 

у директном контакту пружају 

услуге грађанима да: 

1) услуге пружају 

заштићени маском, 

2) обавезно спроводе мјере 

дезинфекције 

3) обезбиједе маске 

грађанима који користе 

њихове услуге, а немају 

их, 

4)  придржавају се 

упутства ЈЗУ „Институт 

за јавно здравство 

Републике Српске“ за 

организовање рада у 

зависности од 

дјелатности коју 

обављају. 

5) одреде једно или више 

лица за спровођење 

епидемиолошких мјера 

унутар продајног 

објекта, уз могућност 

ускраћивања пружања 

услуге у случају 

непридржавања мјера. 

9. Субјекти који обављају 

регистровану дјелатност дужни су 

да услове за обављање дјелатности 

прилагоде мјерама прописаним од 

стране ЈЗУ „Института за јавно 

здравство Републике Српске“ за 

спречавање појаве и ширење 

COVID -19 болести на радном 

мјесту.  

10. Субјекти који пружају услуге 

грађанима дужни су:  

1) организовати свој рад уз 

примјену прописаних 

епидемиолошких мјера од 

стране ЈЗУ „Института за јавно 

здравство Републике Српске“ 

са посебном  пажњом на 

ограничење броја лица у 

објекту у зависности од 

површине простора и уз 

обавезно поштовање  
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прописаног физичког 

растојања, 

2) на улазу у објекат поставити 

обавјештење о укупном броју 

лица која могу боравити у 

односу на његову површину. 

11. Субјекти који обављају 

регистровану дјелатност могу 

самостално обављати  

дезинфекцију пословних простора 

у складу са упутством ЈЗУ 

„Институт за јавно здравство 

Републике Српске“. 

12. Општинска управа и Општинске 

службе  као и остале институције 

општине Пелагићево организоваће 

свој рад на следећи начин:  

1)  на улазу у службене 

просторије ограничити 

број особа које 

истовремено могу да уђу 

и бораве у просторијама 

органа, 

2)  одржавати растојање у 

затвореним 

просторијама од 

најмање два метра, уз 

благовремено 

предузимање мјера 

дезинфекције и појачане 

хигијене и  

3) омогућити рад шалтер 

сале и матичне службе у 

јединицама локалне 

самоуправе уз 

обезбијеђене физичке 

провидне баријере на 

радном мјесту која 

пружа довољну заштиту 

запосленом и 

кориснику.  

13. Надзор над спровођењем ове 

Наредбе спроводи Министарство 

унутрашњих послова- СЈБ 

Пелагићево, Одјељење за 

инспекције, цивилну заштиту и 

заједничке  послове. 

14. Задужује се општински цивилни 

штаб да у случају погоршане 

епидемиолошке ситуације на 

подручју општине Пелагићево, а 

складу са Законом о заштити и 

спасавању у ванредним 

ситуацијама („Службени гласник 

Републике Српске“, број: 121/12 и 

46/17), донесе рестриктивније 

мјере и да под хитно предузме све 

потребне мјере и радње на 

санацији епидемиолошке 

ситуације, те да о предузетим 

мјерама и радњама у року од 48 

часова обавијесте Републички штаб 

за ванредне ситуације. 

15. О извршавању задатака из ове 

Наредбе Одјељење за инспекције, 

цивилну заштиту и заједничке  

послове (Комунална полиција) 

свакодневно ће извјештавати 

комаданта општинског штаба за 

ванредне ситуације. 

16. Непоштовање мјера забране из ове 

наредбе  санкционисаће се у складу 

са Законом о јавном реду и миру 

(„Службени гласник Републике 

Српске“ број: 11/15 и 58/19) и 

Закон о заштити становништва од 

заразних болести („Службени 

гласник Републике Српске“ број: 

90/17, 42/20 и 98/20). 

17. Наредба о обавезној контроли лица 

којима је одређена кућна изолација 

због новог вируса корона (COVID 

19) у Републици Српској 

(„Службени гласник Републике 

Срспке“ број: 24/20) се примјењује 

уз ову Наредбу. 

18. Ступањем на снагу ове Наредбе o 

спровођењу мјера за реаговање на 

појаву болести изазване новим 

вирусом корона (COVID 19) на 

територији Општине Пелагићево, 

престаје да важи Наредба o 

спровођењу мјера за реаговање на 

појаву болести изазване новим 

вирусом корона (COVID 19) на 

територији Општине Пелагићево 

број: број: 02-022-86/21 од 

22.06.2021. године. 

19. Ова Наредба ступа на снагу одмах 

и биће објављена у „Службеном 

гласнику Општине Пелагићево“. 

 

Број:02-022-105/21               НАЧЕЛНИК 

Дана, 02.07.2021.г.      Општине Пелагићево  

      Славко Тешић с.р. 

 

 

 

 



 

18 
 

191. 

На основу члана 54. и 59. Закона о 

локалној самоуправи („Службени гласник 

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

члана 62. и9 64. Статута општине 

Пелагићево („Службени гласник општине 

Пелагићево“, број: 2/17) и члана 9, 10. и 11. 

Одлуке о оснивању општинске управе 

Пелагићево („Службени гласник општине 

Пелагићево“, број: 08/21) начелник 

општине Пелагићево  д о н о с и:  

 

О Д Л У К У 

о изради печата  

општинске управе Пелагићево 

 

Члан 1. 

 

Обзиром да је дошло до измјена 

нормативно-правних аката општине 

Пелагићево на основу које је дошло до 

промјене како облика тако и изгледа печата 

општинске управе Пелагићево, то начелник 

општине Пелагићево доноси предметну 

одлуку у циљу израде нових општинских 

печата. 

 

Члан 2. 

 

У складу са чланом 1. ове Одлуке 

бити ће израђени сљедећи печати, и то: 

-Начелника Општине, 

-Одјељења за општу управу и 

просторно уређење, 

-Одјељења за финансије и 

друштвене дјелатности и 

-Одјељења за привреду, 

пољопривреду и заједничке послове. 

 

Члан 3. 

 

Начелник Општине има печат 

округлог облика пречника 35 мм, у чијој 

средини се налази амблем Републике 

Српске, око којег је, изнад амблема, у 

концентричним круговима ћириличним и 

латиничним писмом исписан текст сљедеће 

садржине: "РЕПУБЛИКА СРПСКА, 

ОПШТИНА ПЕЛАГИЋЕВО, НАЧЕЛНИК, 

ПЕЛАГИЋЕВО". 

 

Члан 4. 

 

Одјељење за општу управу и 

просторно уређење има печат округлог 

облика пречника 35 мм и такође печат 

округлог облика пречника 25 мм, у чијој 

средини се налазити амблем Републике 

Српске, око којег је, изнад амблема, у 

концентричним круговима ћириличним и 

латиничним писмом исписан текст сљедеће 

садржине: "РЕПУБЛИКА СРПСКА, 

ОПШТИНА ПЕЛАГИЋЕВО, НАЧЕЛНИК, 

ОПШТИНСКА УПРАВА, ОДЈЕЉЕЊЕ ЗА 

ОПШТУ УПРАВУ И ПРОСТОРНО 

УРЕЂЕЊЕ, ПЕЛАГИЋЕВО“. 

 

Члан 5. 

 

Одјељење за општу управу и 

просторно уређење има такође печат 

округлог облика, пречника 35 mm, који се 

употребљава за овјеравање аката који се 

користе према иностранству, а који у 

средини има грб Босне и Херцеговине око 

којег је у концентричним круговима, 

ћириличним и латиничним писмом исписан 

сљедећи текст: "БОСНА И 

ХЕРЦЕГОВИНА, РЕПУБЛИКА СРПСКА, 

ОПШТИНА ПЕЛАГИЋЕВО, НАЧЕЛНИК, 

ОПШТИНСКА УПРАВА, ОДЈЕЉЕЊЕ ЗА 

ОПШТУ УПРАВУ И ПРОСТОРНО 

УРЕЂЕЊЕ, ПЕЛАГИЋЕВО“. 

 

Члан 6. 

 

Одјељење за општу управу и 

просторно уређење има печат округлог 

облика пречника 35 mm, који се 

употребљава за овјеравање аката који се 

користе у земљи за потребе матичног 

уреда/мјесне канцеларије Трамошница, у 

чијој средини се налази амблем Републике 

Српске, око којег је, изнад амблема, у 

концентричним круговима ћириличним и 

латиничним писмом исписан текст следеће 

садржине: "РЕПУБЛИКА СРПСКА, 

ОПШТИНА ПЕЛАГИЋЕВО, НАЧЕЛНИК, 

ОПШТИНСКА УПРАВА, ОДЈЕЉЕЊЕ ЗА 

ОПШТУ УПРАВУ И ПРОСТОРНО 

УРЕЂЕЊЕ, МАТИЧАР, МАТИЧНО 

ПОДРУЧЈЕ ДОЊА ТРАМОШНИЦА“. 

 

Члан 7. 

 

Одјељење за општу управу и 

просторно уређење има печат округлог 

облика пречника 35 mm, који се 

употребљава за овјеравање аката који се 

користе у иностранству за потребе 
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матичног уреда/мјесне канцеларије 

Трамошница, у чијој средини се налази грб 

Босне и Херцеговине, око којег је, изнад 

грба, у концентричним круговима 

ћириличним и латиничним писмом исписан 

текст следеће садржине: "БОСНА И 

ХЕРЦЕГОВИНА, РЕПУБЛИКА СРПСКА, 

ОПШТИНА ПЕЛАГИЋЕВО, НАЧЕЛНИК, 

ОПШТИНСКА УПРАВА, ОДЈЕЉЕЊЕ ЗА 

ОПШТУ УПРАВУ И ПРОСТОРНО 

УРЕЂЕЊЕ, МАТИЧАР, МАТИЧНО 

ПОДРУЧЈЕ ДОЊА ТРАМОШНИЦА“. 

 

Члан 8. 

 

Одјељење за општу управу и 

просторно уређење има печат округлог 

облика пречника 35 mm, који се 

употребљава за овјеравање аката који се 

користе у земљи за потребе матичног 

уреда/мјесне канцеларије Пелагићево, у 

чијој средини се налази амблем Републике 

Српске, око којег је, изнад амблема, у 

концентричним круговима ћириличним и 

латиничним писмом исписан текст следеће 

садржине: "РЕПУБЛИКА СРПСКА, 

ОПШТИНА ПЕЛАГИЋЕВО, НАЧЕЛНИК, 

ОПШТИНСКА УПРАВА, ОДЈЕЉЕЊЕ ЗА 

ОПШТУ УПРАВУ И ПРОСТОРНО 

УРЕЂЕЊЕ, МАТИЧАР, МАТИЧНО 

ПОДРУЧЈЕ ПЕЛАГИЋЕВО“. 

 

Члан 9. 

 

Одјељење за општу управу и 

просторно уређење има печат округлог 

облика пречника 35 mm, који се 

употребљава за овјеравање аката који се 

користе у иностранству за потребе 

матичног уреда/мјесне канцеларије 

Пелагићево, у чијој средини се налази грб 

Босне и Херцеговине, око којег је, изнад 

грба, у концентричним круговима 

ћириличним и латиничним писмом исписан 

текст следеће садржине: "БОСНА И 

ХЕРЦЕГОВИНА, РЕПУБЛИКА СРПСКА, 

ОПШТИНА ПЕЛАГИЋЕВО, НАЧЕЛНИК, 

ОПШТИНСКА УПРАВА, ОДЈЕЉЕЊЕ ЗА 

ОПШТУ УПРАВУ И ПРОСТОРНО 

УРЕЂЕЊЕ, МАТИЧАР, МАТИЧНО 

ПОДРУЧЈЕ ПЕЛАГИЋЕВО“. 

 

Члан 10. 

 

Одјељење за финансије и 

друштвене дјелатности има печат округлог 

облика пречника 35 mm и такође печат 

округлог облика пречника 25 mm у чијој 

средини се налази амблем Републике 

Српске, око којег је, изнад амблема, у 

концентричним круговима ћириличним и 

латиничним писмом исписан текст следеће 

садржине: "РЕПУБЛИКА СРПСКА, 

ОПШТИНА ПЕЛАГИЋЕВО, НАЧЕЛНИК, 

ОПШТИНСКА УПРАВА, ОДЈЕЉЕЊЕ ЗА 

ФИНАНСИЈЕ И ДРУШТВЕНЕ 

ДЈЕЛАТНОСТИ, ПЕЛАГИЋЕВО". 

 

Члан 11. 

 

Одјељење за финансије и 

друштвене дјелатности има печат округлог 

облика пречника 35 mm који се 

употребљава за овјеравање аката, који се 

користе према иностранству, а који у 

средини имати грб Босне и Херцеговине 

око којег је у концентричним круговима 

ћириличним и латиничним писмом исписан 

следећи текст: "БОСНА И 

ХЕРЦЕГОВИНА, РЕПУБЛИКА СРПСКА, 

ОПШТИНА ПЕЛАГИЋЕВО, НАЧЕЛНИК, 

ОПШТИНСКА УПРАВА, ОДЈЕЉЕЊЕ ЗА 

ФИНАНСИЈЕ И ДРУШТВЕНЕ 

ДЈЕЛАТНОСТИ, ПЕЛАГИЋЕВО".   

 

Члан 12. 

 

Одјељење за привреду, 

пољопривреду и заједничке послове има 

печат округлог облика пречника 35 mm и 

такође печат округлог облика пречника 25 

mm у чијој средини се налази амблем 

Републике Српске, око којег је, изнад 

амблема, у концентричним круговима 

ћириличним и латиничним писмом исписан 

текст следеће садржине: "РЕПУБЛИКА 

СРПСКА, ОПШТИНА ПЕЛАГИЋЕВО, 

НАЧЕЛНИК, ОПШТИНСКА УПРАВА, 

ОДЈЕЉЕЊЕ ЗА ПРИВРЕДУ, 

ПОЉОПРИВРЕДУ И ЗАЈЕДНИЧКЕ 

ПОСЛОВЕ, ПЕЛАГИЋЕВО“. 

 

Члан 13. 

 

Одјељење за привреду, 

пољопривреду и заједничке послове има 

печат округлог облика пречника 35 mm 

који се употребљава за овјеравање аката, 

који се користе према иностранству, а који 
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у средини имати грб Босне и Херцеговине 

око којег је у концентричним круговима 

ћириличним и латиничним писмом исписан 

следећи текст: "БОСНА И 

ХЕРЦЕГОВИНА, РЕПУБЛИКА СРПСКА, 

ОПШТИНА ПЕЛАГИЋЕВО, НАЧЕЛНИК, 

ОПШТИНСКА УПРАВА, ОДЈЕЉЕЊЕ ЗА 

ПРИВРЕДУ, ПОЉОПРИВРЕДУ И 

ЗАЈЕДНИЧКЕ ПОСЛОВЕ, 

ПЕЛАГИЋЕВО“. 

".   

Члан 14. 

 

За реализацију ове Одлуке задужује 

се Одјељење за општу управу и просторно 

уређење. 

 

Члан 15. 

 

Ова одлука ступа на снагу 8 (осмог) 

дана од дана објављивања у „Службеном 

гласнику општине Пелагићево“. 

Број: 02-022-106/21 

Датум, 01.07.2021. године 

 

Број:02-022-106/21               НАЧЕЛНИК 

Дана, 01.07.2021.г.      Општине Пелагићево  

      Славко Тешић с.р. 
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САДРЖАЈ: 

 

 

 

177. Одлука  о награђивању ученика  1. 

178. Одлука о избору најповољнијег понуђача 2. 

179. Одлука о резултатима квалификације у преговарачком поступку без 

објаве обавјештења 

4. 

180. Одлука о избору најповољнијег понуђача 5. 

181. 

 

Одлука о једностраном раскиду Уговора број: 02-122-17/21 од 

09.04.2021. године 

7. 

182. Одлука о покретању поновног поступка набавке - Набавка 

канцеларијског материјала за потребе општинске управе 

7. 

183. Одлука o измјенама и допунама Плана јавних набавки општине 

Пелагићево за 2021. годину 

8. 

184. Одлука о покретању поступка набавке  - Набавка трансформаторске 

станице са прикључним далеководомпутем преговарачког поступка 

без објаве обавјештења 

9. 

185. Одлука о избору најповољнијег понуђача  10. 

186. Одлука о резултатима квалификације у преговарачком поступку без 

објаве обавјештења 

11. 

187. Одлука о потреби пријема радника ради заснивања радног односа на  

 одређено вријеме због привремено повећаног обима послова 

12 

188. Одлука o измјенама и допунама плана јавних набавки општине 

Пелагићево за 2021. годину 

13. 

189. Одлука о покретању поступка набавке  - Набавка уџбеника за 

ученике основне школе 

14. 

190. Наредба o спровођењу мјера за реаговање на појаву болести изазване 

новим вирусом корона (COVID 19) на територији Општине 

Пелагићево 

15. 

191. Одлука о изради печата општинске управе Пелагићево 18. 

 


