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329. 

 
 

На основу члана 18. став 1. и члана 

88. Закона о јавним набавкама Босне и 

Херцеговине ("Сл. гласник БиХ", број 

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

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

чланова 61. и 100. Статута општине 

Пелагићево ("Службени гласник општине 

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

приједлогу Одјељења за општу управу и 

просторно уређење општине Пелагићево и у 

складу са Планом јавних набавки општине 

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

34/21 од 04.02.2021. године, начелник 

општине Пелагићево је донио 

 

О Д Л У К У 

о покретању поступка набавке   

Набавка нове медицинске опреме за 

новоизграђену амбуланту породичне 

медицине Пелагићево 

 

 

Члан 1. 

 

Одобрава се покретање поступка 

јавне набаве роба – Набавка нове 

медицинске опреме за новоизграђену 

амбуланту породичне медицине Пелагићево 

(Лот 1: Набавка медицинске опреме и 

помагала и Лот 2: Набавка намјештаја и 

остале опреме).  

Процијењена вриједност јавне 

набавке (без ПДВ-а) износи 40.000,00 КМ 

(словима: четрдесетхиљада КМ) и то: за Лот 

1 износи 21.500,00 КМ (словима: 

двадесетједнахиљадапетстотина КМ) и за 

Лот 2 износи 18.500,00 КМ (словима: 

осамнаестхиљадапетстотина КМ). 

За проведбу јавне набавке осигурана 

су средства од стране UNDP-a БиХ и 

Швицарске агенције за развој и сарадњу, те 

из буџета општине Пелагићево. 

 

 

 

ОПШТИНА ПЕЛАГИЋЕВО 

 

СЛУЖБЕНИ ГЛАСНИК 

 

 
 

 

 

"Службени гласник Општине 

Пелагићево" 

 

 

примјерак је бесплатан 

 

 

 

Година X 

 

Број 15/21 

 

Пелагићево 

 

датум издавања 

 

      20.10.2021.г. 

"Службени гласник" 

 

издаје Скупштина општине Пелагићево 

 

излази по потреби 

 

главни и одговорни уредник 

                       стручна служба 

 

тел 054/810-106 
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Јавна набавка ће се провести путем 

конкурентског захтјева за доставу понуда. 

Поступак јавне набавке провешће се 

у складу са Законом о јавним набавкама, 

подзаконским и интерним актима. 

Евиденциони број јавне набавке: 27. 

 

Члан 2. 

 

Тендерску документацију сачиниће 

уговорни орган, односно службеник за јавне 

набавке у сарадњи са Одјељењем за општу 

управу и просторно, у року од 7 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 Службеном 

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 Планом набавки за 2021. годину 

– под ставком 27, 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:02-022-133/21              НАЧЕЛНИК 

Дана, 23.09.2021.г.        Општине Пелагићево 

       Славко Тешић с.р. 

 

 

 

 

330. 

 

 На основу члана 54. и 59. Закона о 

локалној самоуправи („Службени гласник 

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

61/21), члана 79., 80. и 81. Закона о 

службеницима и намјешптеницима у 

органима јединица локалне самоуправе 

(„Службени гласник Републике Српске“, 

број: 97/16), члана 20. и 24. Правилника о 

јединственим процедурама за попуњавање 

упражњених радних мјеста у градској, 

односно општинској управи („Службени 

гласник Републике Српске“, број: 42/17), 

члана 62. и 64. Статута Општине Пелагићево 

(„Службени гласник Општине Пелагићево“, 

број: 2/17), члана 190. Закона о општем 

управном поступку („Службени гласник 

Републике Српске“, број: 13/02, 87/07, 50/10 

и 66/18), а све у вези са Планом 

запошљавања у општинској управи 

Пелагићево за 2021.годину од 22.03.2021. 

године, Правилником о организацији и 

систематизацији радних мјеста општинске 

управе Пелагићево („Службени гласник 

Општине Пелагићево“, број: 11/12) и 

Одлуком о расписивању јавног конкурса за 

попуну упражњених радних мјеста од 

22.09.2021.године, начелник Општине 

Пелагићево доноси:  

 

РЈЕШЕЊЕ 

о именовању комсије за провођење 

Јавног конкурса за попуну упражњених 

радних мјеста 
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 Комисију за провођење Јавног 

конкурса за попуну радних мјеста у 

општинској управи Пелагићево чине:  

 

Из реда службеника: 

1. Ивана панић, предсједник 

2. Јовановнић Петра, члан  

Службеник за управљање људским 

ресурсима: 

3. Перо Несторовић, члан 

Са листе стручњака:  

4. Гордана Балаћ,члан и  

5. Игор Петровић, члан. 

 

Задатак комисије из тачка 1. 

диспозитива овог рјешења јестеда, 

поступајући по пријавама на Јавни конкурс 

за попуну упражњених радних мјеста 

проведе изборни поступак по правилима 

Правилника о јдинственим процедурама за 

попуњавање упражњених радних мјеста у 

градској, односно општинској управи 

(„Службени гласник Републике Српске“, 

број: 42/17). 

 Предметно рјешење бити ће чињено 

доступним јавности путем службене 

интернет странице Општине Пелагићево, 

најмање три дана прије усменог интервјуа.  

 Предметно рјешење ступа на снагу 

даном доношења.  

 

Образложење 

 

 Обзиром да је Планом запошљавања 

општинске управе Пелагићево предвиђено 

редовно попуњавање руководећих радних 

мјеста у мандатномпериоду, као и потребе 

пријема радника одређених структура, т је 

начелник Општине Пелаигћево одлучио да 

именује комсију из струке у претходно 

наведеном саставу, те да истој одреди 

задатак да, поступајући по пријавама на 

Јавни конкурс за попуну упражњених 

радних мјеста проведе изборни поступак по 

правилим Правилника о јединственим 

процедурама за попуњавање упражњених 

радних мјеста у градској, односно 

Општинској управи („Службени гласник 

Републике Српске“, број: 42/17). 

 На основу претходно наведеног, а на 

основу члана 54. и 59. Закона о локалној 

самоуправи („Службени гласник Републике 

Српске“, број: 97/16, 36/19 и 61/21), члана 

79., 80. и 81. Закона о службеницима и 

намјешптеницима у органима јединица 

локалне самоуправе („Службени гласник 

Републике Српске“, број: 97/16), члана 20. и 

24. Правилника о јединственим 

процедурама за попуњавање упражњених 

радних мјеста у градској, односно 

општинској управи („Службени гласник 

Републике Српске“, број: 42/17), члана 62. и 

64. Статута Општине Пелагићево 

(„Службени гласник Општине Пелагићево“, 

број: 2/17), члана 190. Закона о општем 

управном поступку („Службени гласник 

Републике Српске“, број: 13/02, 87/07, 50/10 

и 66/18), а све у вези са Планом 

запошљавања у општинској управи 

Пелагићево за 2021.годину од 22.03.2021. 

године, Правилником о организацији и 

систематизацији радних мјеста општинске 

управе Пелагићево („Службени гласник 

Општине Пелагићево“, број: 11/12) и 

Одлуком о расписивању јавног конкурса за 

попуну упражњених радних мјеста од 

22.09.2021.године, начелник Општине 

Пелагићево је одлучио као у диспозитиву 

овог рјешења.  

 

Поука о правном лијеку 

 

 Против овог рјешења 

заинтересована страна има правоуложити 

приговор начелнику Општине Пелагићево у 

року од 8 (осам) дана од дана доставе истог.  

 

Број:02-111-12/21               НАЧЕЛНИК 

Дана, 05.10.2021.г.        Општине Пелагићево 

       Славко Тешић с.р. 
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САДРЖАЈ: 

 

 

 

329. Одлука о покретању поступка набавке  - Набавка нове медицинске 

опреме за новоизграђену амбуланту породичне медицине 

Пелагићево 

 

1. 

330. Рјешење о именовању комсије за провођење Јавног конкурса за 

попуну упражњених радних мјеста 

 

2.  

 

 

 


