
 

1 
 

 

 

358. 

 

На основу члана 51. Статута 

општине Пелагићево („Службени гласник 

општине Пелагићево“, број: 2/17), члана 39. 

став 2, тачка 25. Закона о локалној 

самоуправи („Службени глсник Републике 

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

50. Закона о буџетском систему Републике 

Српске („Службени гласник Републике 

Српске“, број: 121/12, 52714, 103/15 и 

15/16), чланова 59. став 1, 62, 63. тачка б, 65. 

и 66. став 2, тачка а) и б) Закона о 

задуживању, дугу и гаранцијама Републике 

Српске („Службени гласник Републике 

Српске“, број: 71/12, 52/14, 114/17, 131/20 и 

28/21), Скупштина општине Пелагићево на 

VII (седмој) редовној сједници одржаној 

дана 17.12.2021. године доноси: 

 

 

О Д Л У К У 

 

о дугорочном задужењу општине 

Пелагићево путем прве емисије 

обвезница 

 

Члан 1. 

 

1) Скупштина општине Пелагићево 

сагласна је да се Општина Пелагићево 

задужи емисијом обвезница на домаћем 

тржишту капитала у износу од 1.200.000,00 

КМ, на рок доспијећа од 10 (десет) година. 

 

Члан 2. 

 

2) Средства прибављена путем 

емисије обвезница користиће се за 

оперативно и финансијско реструктуирање, 

које укључује рефинансирање постојећег 

дуга и финансирање капиталних 

инвестиција и то: 

- Финансијско реструктуирање и 

измирење пренесених обавеза у 

износу 320.000,00 КМ: 
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• 250.082,65 КМ – рефинансирање 

кредитног задужења, 

• 36.641,62 КМ – репрограм према ПУ 

РС, 

• 33.275,73 КМ – измирење 

пренесених обавеза (10.946,88 

„Драник“ доо, 10.446,15 подстицај у 

привреди за куповину девастираног 

објекта, 2.819,09 спецификација, 

9.063,61 „Галакс нискоградња“ дд 

Брчко). 

- Инвестиције у износу 880.000,00: 

• 500.000,00 КМ – асфалтирање 

локалних путева према проведеној 

јавној процедури, 

• 150.000,00 КМ – изградња дјечијег 

вртића, 

• 30.000,00 КМ  – суфинансирање 

изградње Парохијског дома у 

Поребрицама, 

• 50.000,00 КМ  – реконструкција 

Дома културе у Блажевцу, 

• 50.000,00 КМ  – реконструкција 

старе школе у Самаревцу, 

• 35.000,00 КМ – реконструкција 

спортских свлачионица на 

фудбалском стадиону у Пелагићеву, 

• 40.000,00 КМ – реконструкција 

спортског полигона код ОШ „Васо 

Пелагић“ Пелагићево, 

• 25.000,00 КМ – асфалтирање 

прилаза капели на гробЉу у 

Округлићу, МЗ-ца Горња 

Трамошница. 

   

Члан 3. 

 

1) Општина Пелагићево се задужује 

емисијом обвезница под следећим 

условима: 

- Износ 

задужења..............1.200.000,00 КМ. 

- Каматна стопа..................до 4%. 

- Рок отплате...................10 година без 

грејс периода. 

- Отплата: Главница и камата ће се 

исплаћивати у једнаким мјесечним 

ануитетима. 

- Обезбјеђење: У циљу обезбјеђења 

уредног плаћања обавеза по основу 

емитованих обвезница из прве 

емисије, гарант емисије Влада 

Републике Спске ће издати 

гаранцију на цијелокупан износ 

емисије (главница + камата) и 

положити је код платног агента. 

Платни агент прве емисије 

обвезница Емитента је Нова банка 

а.д. Бања Лука, Краља Алфонса XIII 

37a, 78 000 Бања Лука. 

 

Члан 4.  

 

1) Отплата главнице и камата по 

основу емисије обвезница ће се вршити из 

редовних прихода Буџета општине 

Пелагићево. 

 

Члан 5. 

 

1) Сходно члану 59. Закона о 

задуживању, дугу и гаранцијама Републике 

Српске, општина Пелагићево овим 

задужењем не прелази износ од 18% од 

остварених редовних прихода из претходне 

године. 

- Остварени редовни приходи у 2020. 

години износе 2.385.230,00 КМ. 

- Укупна задуженост општине 

Пелагићево, на дан 

30.11.2021.године, по цјелокупном 

неизмиреном дугу износи 320.000,00 

КМ, а по дугорочном дугу који 

подлијеже законском ограничењу 

272.103,60 КМ. 

- Годишњи ануитет по дугорочним 

кредитима из подтачке 2. ове тачке, 

који подлијеже законском 

ограничењу у 2021.години, износи 

170.580,36 КМ или 7,15% 

остварених редовних прихода у 

2020.години. 

 

Члан 6.  

 

1) Посебном Одлуком Скупштине 

општине Пелагићево, утврдиће 

се елементи емисије хартија од 

вриједности – обвезница, у 

складу са Законом о тржишту 

хартија од вриједности 

Републике Српске („Службени 

гласник Републике Српске“, 

број: 92/06, 34/09, 30/12, 59/13, 

108/13, 4/17 и 63/21) и другим 

прописима Комисије за хартије 

од вриједности Републике 

Српске. 
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Члан 7.  

 

1) На дан доношења ове одлуке, 

општина нема доспјелих, а неизмирених 

обавеза по основу пореза и доприноса. 

 

Члан 8.  

 

1) Овлашћује се Начелник општине 

Пелагићево, да Министарству финансија 

Републике Српске поднесе захтјев за 

добијање сагласности за задужење Општине 

Пелагићево емисијом обвезница. 

 

Члан 9.  

 

1) Ова одлука ступа на снагу даном 

доношења и бити ће објављена у 

"Службеном гласнику општине 

Пелагићево". 

Број:01-022-99/21           ПРЕДСЈЕДНИК 

Дана,17.12.2021.г.      Скупштине општине 

                      Недељко Тривундић с.р. 

 

 

 

 

359. 

 

На основу члана 35. Закона о 

пољопривредном земљишту („Сл. гласник 

Републике Српске“, број: 93/06, 86/07, 14/10 

и 5/12), члана 39. Закона о локалној 

самоуправи („Сл. гласник Републике 

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

општине Пелагићево („Сл.гласник општине 

Пелагићево“, број: 2/17) Скупштина 

општине Пелагићево на VII (седмој) 

редовној сједници одржаној дана 

17.12.2021. године, доноси 

 

П Л А Н 

коришћења средстава прикупљених 

по основу накнаде за промјену  

намјене поопривредног 

земљишта у непољопривредне  

сврхе у 2022.години 

 

Члан 1. 

 

Овим Планом утврђује се начин 

коришћења средстава прикупљених по 

основу накнаде за пронмјену 

пољопривредног земљишта у 

непољопривредне сврхе у Буџету општине 

Пелагићево у 2022.години. 

 

Члан 2. 

 

 

Од укупно прикупљених средстава по 

основу накнаде за промјену намјене 

пољопривредног земљишта у 

непољопривредне сврхе Министарство 

финансија распоређује 70% тих средстава на 

рачун Буџета општине Пелагићево на чијем 

се подручју и налази земљиште. 

 

Члан 3. 

Планом Буџета за 2022.годину по 

основу накнада из члана 1. овог Плана 

планирана су средства у износу од 11.000,00 

КМ. 

 

Члан 4. 

 

Средства остварена по основу накнаде 

за промјену намјене пољопривредног 

земљишта у непољопривредне сврхе у 

2022.години у циљу спречавања плављења 

пољопривредног земљишта и 

оспосабљавања и уређења пољопривредног 

земљишта користиће се за финансирање 

прочишћавања канала ради одвођења вишка 

површинских вода са пољопривредног 

земљишта на подручју општине 

Пелагићево. 

 

Члан 5. 

 

Овај План ступа на снагу даном 

доношења и бити ће објављен у „Службеном 

гласнику општине Пелагићево“. 

 

Број:01-022-100/21         ПРЕДСЈЕДНИК 

Дана,17.12.2021.г.      Скупштине општине 

                      Недељко Тривундић с.р. 

 

 

 

 

360. 
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На основу члана 32. Закона о 

концесијама („Сл. гласник Републике 

Српске“, број: 59/13), члана 39. Закона о 

локалној самоуправи („Сл. гласник 

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

Статута општине Пелагићево („Сл.гласник 

општине Пелагићево“, број: 2/17) 

Скупштина општине Пелагићево на VII 

(седмој) редовној сједници одржаној дана 

17.12.2021. године, доноси 

 

П Л А Н 

коришћења средстава прикупљених 

по основу концесионе накнаде у 

2022.години 

 

Члан 1. 

 

Овим Планом утврђује се начин 

коришћења средстава прикупљених по 

основу концесионе накнаде у Буџету 

општине Пелагићево у 2022.години. 

 

Члан 2. 

 

Од укупно прикупљених средстава по 

основу концесионих накнада Министарство 

финансија распоређује 80% тих средстава на 

рачуне неразвијених јединица локлне 

самоуправе на чијој се територији обавља 

концесиона дјелатност, односно на рачун 

Буџета општине Пелагићево. 

 

Члан 3. 

 

Планом Буџета за 2022.годину по 

основу накнада из члана 1. овог Плана 

планирана су средства у износу од 50.000,00 

КМ. 

 

Члан 4. 

 

Средства остварена по основу 

концесионих накнада у 2020.години 

користиће се за финансирање изградње и 

реконструкције инфраструктурних објеката 

(водовод, канализација, локални путеви и 

др.) и за финансирање заштите животне 

средине (екологија) на подручју општине 

Пелагићево. 

 

Члан 5. 

Овај План ступа на снагу даном 

доношења и бити ће објављен у „Службеном 

гласнику општине Пелагићево“. 

 

Број:01-022-101/21         ПРЕДСЈЕДНИК 

Дана,17.12.2021.г.      Скупштине општине 

                      Недељко Тривундић с.р. 

 

 

 

361. 

 

На основу члана 81. Закона о заштити 

од пожара („Сл. гласник Републике Српске“, 

број: 7/12), члана 39. Закона о локалној 

самоуправи („Сл. гласник Републике 

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

општине Пелагићево („Сл.гласник општине 

Пелагићево“, број: 2/17) Скупштина 

општине Пелагићево на VII (седмој) 

редовној сједници одржаној дана 

17.12.2021. године, доноси 

 

П Л А Н 

коришћења средстава прикупљених 

по основу накнаде за заштиту од пожара 

у 2022.години 

 

Члан 1. 

 

Овим Планом утврђује се начин 

коришћења средстава прикупљених од 

накнада по основу обавеза привредних  

друштава и других правних лица за 

финансирање посебних мјера заштите од 

пожара на територији општине Пелагићево. 

 

Члан 2. 

 

Привредна друштва и друга правна 

лица која обављају дјелатност на територији 

општине Пелагићево обрачунавају и 

уплаћују накнаду у висини од 0,04% од 

пословног прихода за реализацију посебних 

мјера заштите од пожара на рачуне јавних 

прихода Републике Српске за опште уплате, 

а Министарство финансија распоређује 60% 

тих средстава на рачун Буџета општине 

Пелагићево. 
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Члан 3. 

 

Планом Буџета за 2022.годину по 

основу накнада из члана 1. овог Плана 

планирана су средства у износу од 6.000,00 

КМ. 

 

Члан 4. 

 

Средства остварена по основу накнаде 

за реализацију посебних мјера заштите од 

пожара у 2022.години користиће се за 

финансирање рада Добровољног 

ватрогасног друштва Пелагићево. 

Начелник општине може дио 

наведених средстава у висини до 30% 

усмјерити у друге намјене које се односе на 

заштиту од пожара. 

 

Члан 5. 

 

Овај План ступа на снагу даном 

доношења и бити ће објављен у „Службеном 

гласнику општине Пелагићево“. 

 

Број:01-022-102/21         ПРЕДСЈЕДНИК 

Дана,17.12.2021.г.      Скупштине општине 

                      Недељко Тривундић с.р. 

 

 

 

 

362. 

 

На основу члана 195. Закона о водама 

(„Сл. гласник Републике Српске“, број: 

50/06, 92/09 и 121/12), члана 39. Закона о 

локалној самоуправи („Сл. гласник 

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

Статута општине Пелагићево („Сл.гласник 

општине Пелагићево“, број: 2/17) 

Скупштина општине Пелагићево на VII 

(седмој) редовној сједници одржаној дана 

17.12.2021. године, доноси 

 

П Л А Н 

коришћења средстава прикупљених 

по основу водних накнада у 2022.години 

 

Члан 1. 

Овим Планом утврђује се начин 

коришћења средстава прикупљених од 

накнада по основу посебних водних накнада 

у Буџету Општине Пелагићево за 

2022.годину. 

 

Члан 2. 

 

Од укупних прикупљених средстава 

по основу посебних водних накнада 

Министарство финансија распоређује 30% 

тих средстава на рачун посебних намјена 

Буџета општине Пелагићево. 

 

Члан 3. 

 

Планом Буџета за 2022.годину по 

основу накнада из члана 1. овог Плана 

планирана су средства у износу од 8.000,00 

КМ. 

 

Члан 4. 

 

Средства остварена по основу 

посебних водних накана у 2022.години 

користиће се за финансирање истражних 

(испитних) радњи на локалитетима 

изворишта за водоснабдијевање подручја 

општине Пелагићево. 

 

Члан 5. 

 

Овај План ступа на снагу даном 

доношења и бити ће објављен у „Службеном 

гласнику општине Пелагићево“. 

 

Број:01-022-103/21         ПРЕДСЈЕДНИК 

Дана,17.12.2021.г.      Скупштине општине 

                      Недељко Тривундић с.р. 

 

 

 

363. 
 

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 
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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". 

 

Број:02-022-149/21              НАЧЕЛНИК 

Дана,04.11.2021.г.         Општине Пелагићево  

      Славко Тешић с.р. 

 

 

 

364. 
 

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". 
 

Број:02-022-161/21              НАЧЕЛНИК 

Дана,30.11.2021.г.         Општине Пелагићево  

      Славко Тешић с.р. 

 

 

 

365. 

 

ИЗМЈЕНА И ДОПУНА  

ПЛАНА ЈАВНИХ НАБАВКИ 

ОПШТИНЕ ПЕЛАГИЋЕВО ЗА 2021. 

ГОДИНУ 
 

- р/б – 31 

- предмет набавке – радови на 

уређењу простора бившег објекта 

дома у Доњој Трамошници 

- врста нбавке – радови  

- шифра ЈРЈН - 45110000-1 

- организациона јединица – општа 

управа  

- економски код – 511200 

- процијењена вриједност без ПДВ-а у 

КМ- 1.500,00 КМ 

- врста поступка – директни споразум  

- оквирни датум покретања поступка 

– 01.12. 

- оквирни датум закључења уговора – 

15.12. 

- извор финансирања буџет  
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- р/б – 32 

- предмет набавке – Машинско 

скидање траве и ниског растиња уз 

некатегорисане путеве на подручју 

општине Пелагићево 

- врста набавке – радови  

- шифра ЈРЈН - 77211300-5 

- организациона јединица – општа 

управа  

- економски код – 511200 

- процијењена вриједност без ПДВ-а у 

КМ- 6.000,00 КМ 

- врста поступка – директни поступак  

- оквирни датум покретања поступка 

– 05.12. 

- оквирни датум закључења уговора – 

20.12. 

- извор финансирања буџет  

 

Број:02-022-161/21              НАЧЕЛНИК 

Дана,30.11.2021.г.         Општине Пелагићево  

      Славко Тешић с.р. 

 

 

 

 

366. 

 

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: 03/9-404-27/21 од 30.11.2021. године, у 

поступку јавне набавке Санација путне 

инфраструктуре на подручју општине 

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: 03/9-404-27/21 од 

30.11.2021. године и тендерска 

документација са позивом за доставу понуде 

доставиће се квалификованом кандидату 

"Martić-Inter-Copp" доо Moдрича у поступку 

јавне набавке Санација путне 

инфраструктуре на подручју општине 

Пелагићево.    

 

Члан 2. 

 

Тендерска документација са 

позивом за доставу понуда квалификованим 

понуђачима доставиће се понуђачу "Martić-

Inter-Copp" доо Moдрича, 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 и 

просторно уређење. 

 

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 02-022-156/21 од 24.11.2021. 

године. 

Јавна набавка се проводи путем 

преговарачког поступка без објаве 

обавјештења. 

Процијењена вриједност јавне набавке без 

ПДВ-а је 180.000,00 КМ.  

 

Комисија за јавну набавку 

именована је Одлуком број: 02-022-158/21 

од 26.11.2021. године. 
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Комисија за јавну набавку доставила 

је дана 30.11.2021. године Записник о оцјени 

квалификованих понуђача и Препоруку о 

квалификованим понуђачима број: 03/9-

404-27/21 од 30.11.2021. године, у поступку 

јавне набавке Санација путне 

инфраструктуре на подручју општине 

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 "Martić-Inter-Copp" 

доо Moдрича 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 

"Martić-Inter-Copp" доо Moдрича 

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:02-022-160/21              НАЧЕЛНИК 

Дана,30.11.2021.г.         Општине Пелагићево  

      Славко Тешић с.р. 

 

 

 

367. 

 

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) и чланова 61. и 100. Статута 

општине Пелагићево ("Службени гласник 

општине Пелагићево" број: 10/14), на 

Препоруку Комисије за јавну набавку број: 

03/9-404-27/21 од 06.12.2021. године, у 

поступку јавне набавке: Санација путне 

инфраструктуре на подручју општине 

Пелагићево, начелник општине Пелагићево 

је донио: 

 

ОДЛУКУ 

о избору најповољнијег понуђача 

 

Члан 1. 

 

Прихвата се Препорука Комисије за 

јавне набавке, број: 03/9-404-27/21 од 

06.12.2021. године и уговор за јавну набавку 

Санација путне инфраструктуре на подручју 

општине Пелагићево, додјељује се понуђачу 

"Martić-Inter-Copp" доо Moдрича, за 

понуђену цијену од 179.500,00 КМ без ПДВ-

а, односно 210.015,00 КМ са ПДВ-ом, као 

најбоље оцијењеном понуђачу.   

 

Члан 2. 

 

Приједлог уговора о набавки 

доставиће се на потпис изабраном понуђачу 

"Martić-Inter-Copp" доо Moдрича по протеку 

рока од 15 дана, рачунајући од дана када су 

сви понуђачи обавијештени о избору 

најповољније понуде.   

 

Члан 3. 

 

За извршење ове одлуке задужује се 

и овлашћује Одјељење за општу управу и 

просторно уређење. 
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Члан 4. 

 

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 5. 

 

          Ова одлука ступа на снагу даном 

доношења и доставља се свим понуђачима 

који су учествовали у поступку јавне 

набавке, сходно члану 71. став (2) Закона о 

јавним набавкама. 

 

ОБРАЗЛОЖЕЊЕ 

 

Поступак јавне набавке покренут је 

Одлуком о покретању поступка јавне 

набавке број: 02-022-156/21 од 24.11.2021. 

године. 

Јавна набавка је проведена путем 

преговарачког поступка без објаве 

обавјештења. 

Процијењена вриједност јавне набавке без 

ПДВ-а је 180.000,00 КМ. 

 

Комисија за јавну набавку 

именована је Одлуком број: 02-022-158/21 

од 26.11.2021. године. 

Комисија за јавну набавку доставила 

је дана 06.12.2021. године Записник о оцјени 

понуда и Препоруку о избору најповољнијег 

понуђача број: 03/9-404-27/21 од 06.12.2021. 

године, у поступку јавне набавке Санација 

путне инфраструктуре 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 1. 

-  да је благовремено запримљена 1 понуда. 

-  да није било неблаговремено запримљених 

понуда. 

-  да је понуда понуђача "Martić-Inter-Copp" 

доо Moдрича прихватљива. 

 

У поступку доношења ове одлуке 

посебно су цијењене чињенице да је 

Комисија, правилно и потпуно, извршила 

оцјену квалификованости понуђача те 

оцјену приспјелих понуда, сходно 

критеријумима из тендерске документације. 

У поступку оцјене проведеног 

поступка, начелник Општине Пелагићево 

није нашао разлоге, неправилности нити 

пропусте у раду, који би евентуално били 

основ за неприхватање препоруке Комисије 

за јавну набавку. 

Наиме, у поступку је оцијењено да је 

Комисија у свему правилно поступила те да 

је избор најповољнијег понуђача извршен у 

складу са Законом о јавним набавкама, 

подзаконским актима, интерним актима и 

тендерском документацијом. Увидом у 

приложену документацију, неспорно је да је 

изабрани понуђач најбоље оцијењен због: 

најниже цијене, како слиједи: 

 

 

Назив  понуђача 

Понуђена 

цијена (без 

ПДВ-а) 

1. 

"Martić-Inter-

Copp" доо 

Moдрича 

179.500,00 

КМ 

   

   

 

Изабрани понуђач је изабран 

примјењујући критериј најниже цијене, која 

је понуђена у износу од 179.500,00 КМ без 

ПДВ-а, те није било других понуђача 

 

чиме је утврђен и њихов сукцесивни ред. 

 

Из наведених разлога, примјеном 

члана 64. става (1) тачка 2. Закона о јавним 

набавкама, одлучено је као у диспозитиву. 

 

ПОУКА О ПРАВНОМ ЛИЈЕКУ 

 

Против ове одлуке може се изјавити 

жалба, најкасније у року од 10 (десет) дана 

од дана пријема ове одлуке. 

 

Број:02-022-163/21              НАЧЕЛНИК 

Дана,30.11.2021.г.         Општине Пелагићево  

      Славко Тешић с.р. 
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368. 

 

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 и просторно 

уређење општине Пелагићево и у складу са 

Измјеном плана јавних набавки општине 

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

161/21 од 30.11.2021. године, начелник 

општине Пелагићево је донио   

 

О Д Л У К У 

о покретању поступка набавке  

Радови на уређењу простора бившег  

објекта дома у Доњој Трамошници 

 

Члан 1. 

 

           Одобрава се покретање поступка 

јавне набавке радова – Радови на уређењу 

простора бившег објекта дома у Доњој 

Трамошници. 

Процијењена вриједност јавне 

набавке (без ПДВ-а) износи 1.500,00 КМ 

(словима: једнахиљадапетстотина КМ). 

За спровођење јавне набавке 

обезбијеђена су средства из Секретаријата 

за расељена лица и миграције Републике 

Српске и буџета општине Пелагићево, 

економски код 511200. 

Јавна набавка ће се спровести путем 

директног споразума. 

Поступак јавне набавке спровешће 

се у складу са Законом о јавним набавкама, 

подзаконским и интерним актима. 

Евиденциони број јавне набавке: 51. 

 

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 и 

просторно уређење, 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 и просторно уређење. 

 

Члан 5. 

 

Саставни дио ове одлуке је процјена 

вриједности. 

 

Члан 6. 

 

Ова одлука ступа на снагу даном 

доношења и биће објављења у Службеног 

гласнику Општине Пелагићево. 

 

ОБРАЗЛОЖЕЊЕ 

На основу расположивих чињеница, 

утврђено је да је предложени поступак 

директног споразума основан и да садржи 

све потребне елементе за одлучивање, у 

складу са чланом 4. Правилника о поступку 

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

17.02.2015. године. 

При доношењу Одлуке, начелник 

Општине Пелагићево се посебно руководио 

чињеницом да је предложена набавка 

планирана Измјеном плана набавки за 2021. 

годину, под бројем 51, 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:02-022-162/21              НАЧЕЛНИК 

Дана,01.12.2021.г.         Општине Пелагићево  

      Славко Тешић с.р. 

 

 

 

369. 
 

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

члана 70. ставови 1, 3. и 6. Закона о јавним 
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набавкама Босне и Херцеговине ("Сл. 

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

Закона о локалној самоуправи ("Сл. гласник 

РС", број: 97/16), 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 и 

просторно уређење општине Пелагићево, у 

поступку јавне набавке радова: Радови на 

уређењу простора бившег објекта дома у 

Доњој Трамошници, начелник општине 

Пелагићево је донио  

 

ОДЛУКУ 

о избору најповољнијег понуђача 

 

Члан 1. 

 

            Прихвата се Препорука службеника 

за јавне набавке и Одјељења за општу 

управу и просторно уређење општине 

Пелагићево, број: 03/9-404-28/21 од 

03.12.2021. године и Уговор за јавну набавку 

Радови на уређењу простора бившег објекта 

дома у Доњој Трамошници, додјељује се 

"Папилон" доо Челић, понуда од 03.12.2021. 

године, за понуђену цијену од 1.460,00 КМ 

без ПДВ односно 1.708,20 КМ са ПДВ-ом 

као најбоље оцијењеном понуђачу. 
 

Члан 2. 

Приједлог уговора о набавци 

доставиће се на потпис изабраном понуђачу 

"Папилон" доо Челић. 

 

Члан 3. 

 

За извршење ове одлуке задужује се 

и овлашћује Одјељење за општу управу и 

просторно уређење 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: 02-022-162/21 од 01.12.2021. 

године. 

Јавна набавка је спроведена путем 

директног споразума. 

Процијењена вриједност јавне набавке без 

ПДВ-а је 1.500,00 КМ. 

 

Писмени захтјев за достављање понуде 

упућен је фирми "Папилон" доо Челић. 
 

За отварање понуда је задужен Службеник 

за јавне набавке у сарадњи са службеницима 

из Одјељења за општу управу и просторно 

уређење. 
 

Службеник за јавну набавку је доставио 

дана 03.12.2021. године записник о оцјени 

понуда и Препоруку о избору најповољнијег 

понуђача број: 03/9-404-28/21 од 03.12.2021. 

године, у поступку јавне набавке Радови на 

уређењу простора бившег објекта дома у 

Доњој Трамошници. 

У поступку по записнику о оцјени 

понуда је утврђено да је службеник за јавну 

набавку благовремено и правилно извршио 

отварање понуда и оцјену приспјелих 

понуда, о чему је сачинињен одговарајући 

записник, у којем је утврђено сљедеће:  

- да је укупан број пристиглих понуда 1. 

- да је благовремено запримљена 1 понуда. 

- да није било неблаговремено 

запримљених понуда. 

- да је понуда понуђача "Папилон" доо 

Челић прихватљива. 

- да није било неприхватљивих понуда. 
 

У поступку доношења ове одлуке, 

посебно су цијењене чињенице да је 

службеник за јавне набавке у сарадњи са 

Одјељењем за општу управу и просторно 

уређење, правилно и потпуно, дао оцјену 

приспјелих понуда, у складу са 

критеријумима из захтјева и позива. 
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Наиме, у поступку је оцијењено да је 

службеник за јавне набавке у сарадњи са 

Одјељењем за општу управу и просторно 

уређење 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:02-022-165/21              НАЧЕЛНИК 

Дана,06.12.2021.г.         Општине Пелагићево  

      Славко Тешић с.р. 

 

 

 

370. 

 
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 и просторно 

уређење општине Пелагићево и у складу са 

Измјеном плана јавних набавки општине 

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

161/21 од 30.11.2021. године, начелник 

општине Пелагићево је донио  

 

О Д Л У К У 

о покретању поступка набавке радова  

Машинско скидање траве и  

ниског растиња  

уз некатегорисане путеве на подручју 

општине Пелагићево 

 

Члан 1. 

 

           Одобрава се покретање поступка 

јавне набавке радова – Машинско скидање 

траве и ниског растиња уз некатегорисане 

путеве на подручју општине Пелагићево. 

Процијењена вриједност јавне 

набавке (без ПДВ-а) износи 6.000,00 КМ 

(словима: шестхиљада КМ). 

За спровођење јавне набавке 

обезбијеђена су средства из буџета општине 

Пелагићево, економски код 511200. 

Јавна набавка ће се спровести путем 

директног споразума. 

Поступак јавне набавке спровешће 

се у складу са Законом о јавним набавкама, 

подзаконским и интерним актима. 

Евиденциони број јавне набавке: 52. 

 

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 и 

просторно уређење, 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 и просторно уређење. 

 

Члан 5. 
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Саставни дио ове одлуке је процјена 

вриједности са предмјером радова. 

 

Члан 6. 

 

Ова одлука ступа на снагу даном 

доношења и биће објављења у Службеног 

гласнику Општине Пелагићево. 

 

ОБРАЗЛОЖЕЊЕ 

На основу расположивих чињеница, 

утврђено је да је предложени поступак 

директног споразума основан и да садржи 

све потребне елементе за одлучивање, у 

складу са чланом 4. Правилника о поступку 

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

17.02.2015. године. 

При доношењу Одлуке, начелник 

Општине Пелагићево се посебно руководио 

чињеницом да је предложена набавка 

планирана Измјеном плана набавки за 2021. 

годину, под бројем 52, 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:02-022-166/21              НАЧЕЛНИК 

Дана,06.12.2021.г.         Општине Пелагићево  

      Славко Тешић с.р. 

 

 

371. 
 

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 и 

просторно уређење општине Пелагићево, у 

поступку јавне набавке радова: Машинско 

скидање траве и ниског растиња уз 

некатегорисане путеве 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 и просторно уређење општине 

Пелагићево, број: 03/9-404-29/21 од 

13.12.2021. године и Уговор за јавну набавку 

Машинско скидање траве и ниског растиња 

уз некатегорисане путеве на подручју 

општине Пелагићево, додјељује се "Мика" 

доо Шамац, понуда број: 3/21 од 13.12.2021. 

године, за понуђену цијену од 6.000,00 КМ 
без ПДВ односно 1.020,00 КМ са ПДВ-ом 

као најбоље оцијењеном понуђачу. 
 

Члан 2. 

 

Приједлог уговора о набавци 

доставиће се на потпис изабраном понуђачу 

"Мика" доо Шамац. 

 

Члан 3. 

 

За извршење ове одлуке задужује се 

и овлашћује Одјељење за општу управу и 

просторно уређење 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 
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набавке број: 02-022-166/21 од 09.12.2021. 

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 "Мика" доо Шамац. 
 

За отварање понуда је задужен Службеник 

за јавне набавке у сарадњи са службеницима 

из Одјељења за општу управу и просторно 

уређење. 
 

Службеник за јавну набавку је доставио 

дана 13.12.2021. године записник о оцјени 

понуда и Препоруку о избору најповољнијег 

понуђача број: 03/9-404-29/21 од 13.12.2021. 

године, у поступку јавне набавке Машинско 

скидање траве и ниског растиња уз 

некатегорисане путеве 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 "Мика" доо Шамац 

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 и просторно 

уређење, 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 и просторно 

уређење 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:02-022-167/21              НАЧЕЛНИК 

Дана,06.12.2021.г.         Општине Пелагићево  

      Славко Тешић с.р. 

 

 

 

372. 

 

ИЗМЈЕНА И ДОПУНА  

ПЛАНА ЈАВНИХ НАБАВКИ 

ОПШТИНЕ ПЕЛАГИЋЕВО ЗА 2021. 

ГОДИНУ 
 

- р/б – 53 

- предмет набавке – зимско 

одржавање путева на подручју 

насељеног мјеста Пелагићево  

- врста набавке – услуге   

- шифра ЈРЈН - 90620000-9 

- организациона јединица – општа 

управа  

- економски код – 412800 

- процијењена вриједност без ПДВ-а у 

КМ- 4.000,00 

- врста поступка – директни споразум  

- оквирни датум покретања поступка 

– 15.12. 

- оквирни датум закључења уговора – 

31.12. 

- извор финансирања буџет  
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- р/б – 54 

- предмет набавке – зимско 

одржавање путева на подручју 

насељеног 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- 2.000,00 

- врста поступка – директни споразум  

- оквирни датум покретања поступка 

– 15.12. 

- оквирни датум закључења уговора – 

31.12. 

- извор финансирања буџет  

 

 

 

- р/б – 55 

- предмет набавке – зимско 

одржавање путева на подручју 

насељеног 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- 4.000,00 

- врста поступка – директни споразум  

- оквирни датум покретања поступка 

– 15.12. 

- оквирни датум закључења уговора – 

31.12. 

- извор финансирања буџет  

 

 

- р/б – 56 

- предмет набавке – зимско 

одржавање путева на подручју 

насељеног 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- 2.000,00 

- врста поступка – директни споразум  

- оквирни датум покретања поступка 

– 15.12. 

- оквирни датум закључења уговора – 

31.12. 

- извор финансирања буџет  

 

 

- р/б – 57 

- 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 

– 15.12. 

- оквирни датум закључења уговора – 

31.12. 

- извор финансирања буџет  

 

 

- р/б – 58 

- предмет набавке – зимско 

одржавање споредних 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 

– 15.12. 

- оквирни датум закључења уговора – 

31.12. 

- извор финансирања буџет  
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373. 
 

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". 
 

Број:02-022-168/21              НАЧЕЛНИК 

Дана,06.12.2021.г.         Општине Пелагићево  

      Славко Тешић с.р. 

 

 

 

374. 

 
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 и просторно 

уређење општине Пелагићево и у складу са 

Измјеном плана јавних набавки општине 

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

168/21 од 13.12.2021. 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 4.000,00 КМ 

(словима: четирихиљаде КМ). 

За спровођење јавне набавке 

обезбијеђена су средства из буџета општине 

Пелагићево, економски код 412800. 

Јавна набавка ће се спровести путем 

директног споразума. 

Поступак јавне набавке спровешће 

се у складу са Законом о јавним набавкама, 

подзаконским и интерним актима. 

Евиденциони број јавне набавке: 53. 

 

Члан 2. 

 

Потребну документацију за 

провођење поступка директног споразума 

сачиниће уговорни орган, односно 

службеник за јавне набавке у сарадњи са 

службеницима Одјељења за општу управу и 

просторно уређење, 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 
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сарадњи са службеницима Одјељења за 

општу управу и просторно уређење. 

 

Члан 5. 

 

Саставни дио ове одлуке је процјена 

вриједности. 

 

Члан 6. 

 

Ова одлука ступа на снагу даном 

доношења и биће објављења у Службеног 

гласнику Општине Пелагићево. 

 

ОБРАЗЛОЖЕЊЕ 

На основу расположивих чињеница, 

утврђено је да је предложени поступак 

директног споразума основан и да садржи 

све потребне елементе за одлучивање, у 

складу са чланом 4. Правилника о поступку 

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

17.02.2015. године. 

При доношењу Одлуке, начелник 

Општине Пелагићево се посебно руководио 

чињеницом да је предложена набавка 

планирана Измјеном плана набавки за 2021. 

годину, под бројем 53, да је реално 

процијењена њена вриједност на тржишту, 

да су обезбијеђена средства за исплату, те да 

је предложена одговарајућа врста поступка. 

 

На основу утврђеног чињеничног 

стања, одлучено је као у члану 1. ове одлуке. 

 

Број:02-022-169/21              НАЧЕЛНИК 

Дана,14.12.2021.г.         Општине Пелагићево  

      Славко Тешић с.р. 

 

 

 

375. 

 

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 2021. годину, број: 02-022-168/21 од 

13.12.2021. 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 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: 54. 

 

Члан 2. 

 

Потребну документацију за 

провођење поступка директног споразума 

сачиниће уговорни орган, односно 

службеник за јавне набавке у сарадњи са 

службеницима Одјељења за општу управу и 

просторно уређење, 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 и просторно уређење. 
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Члан 5. 

 

Саставни дио ове одлуке је процјена 

вриједности. 

 

Члан 6. 

 

Ова одлука ступа на снагу даном 

доношења и биће објављења у Службеног 

гласнику Општине Пелагићево. 

 

ОБРАЗЛОЖЕЊЕ 

На основу расположивих чињеница, 

утврђено је да је предложени поступак 

директног споразума основан и да садржи 

све потребне елементе за одлучивање, у 

складу са чланом 4. Правилника о поступку 

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

17.02.2015. године. 

При доношењу Одлуке, начелник 

Општине Пелагићево се посебно руководио 

чињеницом да је предложена набавка 

планирана Измјеном плана набавки за 2021. 

годину, под бројем 54, да је реално 

процијењена њена вриједност на тржишту, 

да су обезбијеђена средства за исплату, те да 

је предложена одговарајућа врста поступка. 

 

На основу утврђеног чињеничног 

стања, одлучено је као у члану 1. ове одлуке. 

 

Број:02-022-170/21              НАЧЕЛНИК 

Дана,14.12.2021.г.         Општине Пелагићево  

      Славко Тешић с.р. 

 

 

 

376. 

 

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 и просторно 

уређење општине Пелагићево и у складу са 

Измјеном плана јавних набавки општине 

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

168/21 од 14.12.2021. 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 4.000,00 КМ 

(словима: четирихиљаде 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: 55. 

 

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 и 

просторно уређење, 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 и просторно уређење. 

 

Члан 5. 

 

Саставни дио ове одлуке је процјена 

вриједности 
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Члан 6. 

 

Ова одлука ступа на снагу даном 

доношења и биће објављења у Службеног 

гласнику Општине Пелагићево. 

 

ОБРАЗЛОЖЕЊЕ 

На основу расположивих чињеница, 

утврђено је да је предложени поступак 

директног споразума основан и да садржи 

све потребне елементе за одлучивање, у 

складу са чланом 4. Правилника о поступку 

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

17.02.2015. године. 

При доношењу Одлуке, начелник 

Општине Пелагићево се посебно руководио 

чињеницом да је предложена набавка 

планирана Измјеном плана набавки за 2021. 

годину, под бројем 55, да је реално 

процијењена њена вриједност на тржишту, 

да су обезбијеђена средства за исплату, те да 

је предложена одговарајућа врста поступка. 

 

На основу утврђеног чињеничног 

стања, одлучено је као у члану 1. ове одлуке. 

 

Број:02-022-171/21              НАЧЕЛНИК 

Дана,14.12.2021.г.         Општине Пелагићево  

      Славко Тешић с.р. 

 

 

 

377. 

 

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 и просторно 

уређење општине Пелагићево и у складу са 

Измјеном плана јавних набавки општине 

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

168/21 од 13.12.2021. 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 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: 56. 

 

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 и 

просторно уређење, 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 и просторно уређење. 

 

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 2021. 

годину, под бројем 56, 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:02-022-172/21              НАЧЕЛНИК 

Дана,14.12.2021.г.         Општине Пелагићево  

      Славко Тешић с.р. 

 

 

 

378. 

 
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 и просторно 

уређење општине Пелагићево и у складу са 

Измјеном плана јавних набавки општине 

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

168/21 од 13.12.2021. године, начелник 

општине Пелагићево је донио   

 

О Д Л У К У 

о покретању поступка набавке  

Зимско одржавање јавних површина  

на подручју општине Пелагићево 

 

Члан 1. 

 

           Одобрава се покретање поступка 

јавне набавке услуга – Зимско одржавање 

јавних површина 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: 57. 

 

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 и 

просторно уређење, 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 и просторно уређење. 

 

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 2021. 

годину, под бројем 57, 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:02-022-173/21              НАЧЕЛНИК 

Дана,14.12.2021.г.         Општине Пелагићево  

      Славко Тешић с.р. 

 

 

379. 

 

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 и просторно 

уређење општине Пелагићево и у складу са 

Измјеном плана јавних набавки општине 

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

168/21 од 13.12.2021. 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 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: 58. 

 

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 и 

просторно уређење, 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 и просторно уређење. 

 

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 
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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 2021. 

годину, под бројем 58, 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:02-022-174/21              НАЧЕЛНИК 

Дана,14.12.2021.г.         Општине Пелагићево  

      Славко Тешић с.р. 

 

 

380. 

 

На основу члана 39. и 43. Закона о 

локалној самоуправи („Службени гласник 

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

61/21) и члана 51. Статута општине 

Пелагићево ("Службени гласник општине 

Пелагићево", број: 2/17), Скупштина 

општине Пелагићево на VII (седмој) 

редовној сједници одржаној дана 

17.12.2021. године донијела је: 

 

О Д Л У К У  

о прихватању извјештаја  

 

Члан 1. 

 

Прихвата се Извјештај о раду 

начелника Општине за период од 

112.11.2021. године до 10.12.2021. године, 

број: 02-014-37/21 од 10.12.2021. године. 

 

Члан 2. 

 

           Извјештај из претходно наведеног 

члана је саставни дио ове одлуке. 

                                                                    

Члан 3. 

 

Ова одлука ступа на снагу 8 (осмог) 

дана од дана објаве у "Службеном гласнику 

општине Пелагићево". 

Број:01-022-   /21           ПРЕДСЈЕДНИК 

Дана,17.12.2021.г.      Скупштине општине 

                      Недељко Тривундић с.р. 

 

 

 

381. 

 

ИЗМЈЕНА И ДОПУНА  

ПЛАНА ЈАВНИХ НАБАВКИ 

ОПШТИНЕ ПЕЛАГИЋЕВО ЗА 2021. 

ГОДИНУ 

 

 

 

- р/б – 50 

- предмет набавке – набавка рачунара 

за Амбуланту породичне медицине 

Пелагићево 

- врста набавке – роба 

- шифра ЈРЈН - 30213300-8 

- организациона јединица – општа 

управа  

- економски код – 511200 

- процијењена вриједност без ПДВ-а у 

КМ- 2-200,00 

- врста поступка – директни споразум  

- оквирни датум покретања поступка 

– 05.11. 

- оквирни датум закључења уговора – 

15.11. 

- извор финансирања буџет  

 

Број:02-022-149/21              НАЧЕЛНИК 

Дана,04.11.2021.г.         Општине Пелагићево  

      Славко Тешић с.р. 
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САДРЖАЈ: 

 

358. Одлука о дугорочном задужењу општине Пелагићево путем прве емисије 

обвезница 

1. 

359. План коришћења средстава прикупљених по основу накнаде за промјену 

намјене поопривредногземљишта у непољопривредне сврхе у 2022.години 

3. 

360. План коришћења средстава прикупљених по основу концесионе накнаде у 

2022.години 

4.. 

361. План коришћења средстава прикупљених по основу накнаде за заштиту од 

пожара у 2022.години 

4, 

362. План коришћења средстава прикупљених по основу водних накнада у 

2022.години 

5. 

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

2021. годину 

5. 

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

2021. годину 

6. 

365. Измјена и допуна Плана јавних набавки Општине Пелагићево за 2021.годину  6. 

366. Одлука о резултатима квалификације у преговарачком поступку без објаве 

обавјештења 

7. 

367. Одлука о избору најповољнијег понуђача  8. 

368. Одлука о покретању поступка набавке - Радови на уређењу простора бившег  

објекта дома у Доњој Трамошници 

10. 

369. Одлука о избору најповољнијег понуђача  10. 

370. Одлука  о покретању поступка набавке радова - Машинско скидање траве и  

ниског растиња уз некатегорисане путеве на подручју општине Пелагићево 

12. 

371. Одлука о изборунајповљнијег понуђача  13. 

372. Измјена и допуна Плана јавних набавки Општине Пелагићево за 2021.годину 14. 

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

2021. годину 

16. 

374. Одлука о покретању поступка набавке - Зимско одржавање путева на подручју 

насељеног мјеста Пелагићево 

16. 

375. Одлука о покретању поступка набавке Зимско одржавање путева на  

подручју насељених мјеста Турић и  Самаревац 

17. 

376. Одлука о покретању поступка набавке - Зимско одржавање путева на подручју  

мјесних заједница Горња и Доња Трамошница 

18. 

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

насељених мјеста Поребрице и Блажевац 

19. 

378. Одлука о покретању поступка набавке Зимско одржавање јавних површина  

на подручју општине Пелагићево 

20. 

379. Одлука о покретању поступка набавке Зимско одржавање споредних путева  

на подручју општине Пелагићево 

21. 

380. Одлука о прихватању извјештаја  22. 

381. Измјена и допуна Плана јавних набавки Општине Пелагићево за 2021.годину 22. 
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