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92. 

 

На основу члана 22. Закона о 

заштити и спасавау у ванредним 

ситуацијама („Службени гласник Републике 

Српске“, број: 12/12 и 46/17), члана 43. 

Закона о заштити становништва од заразних 

болести („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“, број: 97/16 и 36/19), 

члана 62. и 64. Статута Општине 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 Пелагићево доноси:  

 

 

 

 

 

Н А Р Е Д Б У 

о регулисању рада трговинских, 

угоститељских, занатских, услужних и  

других објеката и служби на територији 

Општине Пелагићево 

 

1. У циљу превенције ширења вируса 

корона САРС-Цо В-2 и ЦОВИД-19 

болести на територији  Општине 

Пелагићево и заштите и спасавања 

становништва до 25.03.2021.године 

забрањују се:  

1) Сва јавна окупљања у групама већим 

од 50 лица,  

2) Сва приватна окупљања у групама 

већим од 10 лица (свадбе, крштења, 

рођендани, прославе и други 

породични скупови личне природе).  

3) Рад спортске дворане  

4) Организација и извођење музике 

уживо у угоститељским објкеитма за 

смјештај,исхрану и пиће. 
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2. Обавезују се грађани да: 

- У затвореном простору носе 

заштитну маску (покривена уста, 

нос и брада) и придржавају се 

заштитне мјере физичког растојања 

од два метра, како у затвореном, 

тако и на отвореном простору, те да 

се придржавају упутстава ЈЗУ 

Институт за јавно здравство 

Републике Српске за боравак у 

затвореном простору, у зависности 

од дјелатности која се обавља. 

 

3. 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 

Институт за јавно здравство 

Републике Српске за кориштење 

заштитне маске на отвореном 

простору.  

 

4. Изузетно до подтачке 1) тачке 2. 

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.  

 

5. Обавезују се правна лица, 

предузетници и физичка лица, који у 

директном контакту пружају услуге 

грђанима да:  

1) Услуге пружају заштићени 

маском,  

2) Обавезно проводе мјере 

дезинфекције,  

3) Обезбиједе маску грађанима 

који користе њихове услуге, а 

немају их,  

4) Придржавају се упутстава 

Института за јавно здравство 

Републике Српске за 

организовање рада у зависности 

од дјелатности коју обављају.  

 

6. До 21.03.2021.године ограничава се 

радно вријеме у периоду од 06:00 до 

22:00 часова 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 сл.). 

 

7. До 25.03.2021.године ограничава се 

радно вријеме у периоду од 06:00 до 

22.00 часова свим приређивачима 

игара на срећу (кладионице, аутомат 

клубови исл.) 

 

8. До 25.03.2021.године ограничава се 

број присутних уособа у 

угоститељским објектима, на начин 

да се број истих одређује у складу са 

важећим препурукама ЈЗУ Институт 

за јавно здравство Републике 

Српске, с тим да се присуство на 

једној етажи угоститељског објекта 

ограничава на 50 људи максимално.  

 

9. До 25.03.2021.године забрањује се 

организовање рекреативне 

активности, тренажни процеси и 

такмичарске активности спортских 

организација и спортиста свих 

узраста, осим професионалних 

спортских активности укључујући и 

тренажни процес истих. 

 

10. Субјекти који обављају 

регистровану дјелатност дужни су 

да услове за обављање дјелатности 

прилагоде мјерама прописаним од 

стране ЈЗУ Институ за јавно 

здравство Републике Српске за 

спречавање појаве и ширења 

ЦОВИД-19 болести на радном 

мјесту.  

 

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 организовати ће свој рад на 

сљедећи начин:  

1) На улазу у службене просторије 

ограничити број особа које 
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истовремено могу да уђу и 

бораве у простроијама органа,  

2) Одржавати растојање у 

затвореним просторијама од 

најмање дв аметра, уз 

благовремено предузимање 

мјера дезинфекције и појачане 

хигијене и  

3) Омогућити рад шалтер сале и 

матичне службе у јединицама 

локалне самоуправе уз 

обезбјеђење физичке провидне 

баријере на радном мјесту која 

пружа довољну заштиту 

запосленим и кориснику. 

 

13. Правни субјекти, као и републички 

органи управе, органи јединица 

локалне управе и остали субјекти 

који врше јавна овлаштења требају 

организовати рад од куће за раднике 

и послове за које је то могуће.  

 

14. Надзор над провођењем овог 

закључка проводи Министарство 

унутрашњих послова, СЈБ 

Пелаигћево, Одјељење за 

инспекције, цивилну азштиту и 

заједничке послове.  

 

15. У складу са закључком Владе 

Републике Српске, број: 71-1/21 од 

18.03.2021.године задужује се 

Министарство унутрашњих 

послова, Полицијска станица 

Пелагићево, Општина Пелагићево, 

Одјељење за инспекције, цивилну 

заштиту и заједничке послове да 

заједно са комуналном полицијом, у 

извођењу ове наредбе обезбиједи 

поштовање исте од стране напријед 

наведних субјеката.  

 

16. О извршавању задатака из ове 

наредбе одјељење из претходне 

тачке свакодневно ће извјештавати 

команданта општинског штаба за 

ванредне ситуације.  

 

17. Непоштовање мјера забране из тачке 

1. и 2. ове Наредбе санкционисати ће 

се у складу са Законом о јавном реду 

и миру („Службени гласник 

Републике српске“, број: 11/15 и 

58/19) и Законом о заштити 

становништва од заразних болести 

(„Службени гласник Републике 

Српске“, број: 90/17, 42/20 и 98/20).  

 

18. Наредба о обавезном провођењу 

мјера за реаговањем на појаву 

болести изазавне новим вирусом 

корона (ЦОВИД-19) у здравственим 

установама и установама социјалне 

заштите у Републици Српској 

(„Службени гласник Републике 

Српске“, број: 23/20) и Наредба о 

обавезној контроли лица којима је 

одређена кућна изолација због новог 

вируса корона (ЦОВИД-19) у 

Републици Српској („Службени 

гласник Реублике Српске“, број: 

24/20) се примјењују уз ову наредбу.  

19. Ступањем на снагу ове наредбе  о 

регулисању рада трговинских, 

угоститељских, занатских, 

услужних и других објеката и 

служби на територији Општине 

Пелагићево, престаје да важи 

наредба о регулисању рада 

трговинских, угоститељских, 

занатских, услужних и других 

објеката и служби на територији 

Општине Пелагићево број: 02-022-

35/21 од 12.03.2021.године. 

20. Ова наредба ступа на снагу одмах и 

биће објављена у Службеном 

гласнику Општине Пелагићево.  

 

Број:02-022-38/21               НАЧЕЛНИК 

Дана, 19.03.2021.г.      Општине Пелагићево 

      Славко Тешић, с.р. 

 

 

 

93. 

 

На основу члана 22. Закона о 

заштити и спасавау у ванредним 

ситуацијама („Службени гласник Републике 

Српске“, број: 12/12 и 46/17), члана 43. 

Закона о заштити становништва од заразних 

болести („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“, број: 97/16 и 36/19), 

члана 62. и 64. Статута Општине Пелагићево 
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(„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 Пелагићево доноси:  

 

Н А Р Е Д Б У 

о регулисању рада трговинских, 

угоститељских, занатских, услужних и  

других објеката и служби на територији 

Општине Пелагићево 

 

1.У циљу превенције ширења вируса корона 

САРС-Цо В-2 и ЦОВИД-19 болести на 

територији  Општине Пелагићево и заштите 

и спасавања становништва налаже се 

провођење сљедећих мјера:  

 

1) до 29.03.2021.године забрањују се:  

- Сва јавна окупљања у групама већим од 50 

лица,  

- Сва приватна окупљања у групама већим 

од 10 лица (свадбе, крштења, рођендани, 

прославе и други породични скупови личне 

природе).  

- Рад спортске дворане  

- Организација и извођење музике уживо у 

угоститељским објекитма за 

смјештај,исхрану и пиће. 

 

2) од 22.03. до 29.03.2021.године забрањује 

се:  

- рад угоститељским објектима за исхрану и 

пиће, укључујући објекте који послују 

самостално или у оквиру других објеката у 

којима се обавља привредна дјелатност 

(бензинске пумпне станице идр.) изузев 

објеката из тачке 2. ове Наредбе, 

- обављање услужних и занатских 

дјелатности чије обављање захтијева 

непосредан контакт са корисницима 

(фризерски и други третмани за 

уљепшавање и дјелатности за његу и 

одржавање тијела),  

- рад приређивачима игара на срећу, осим 

приређивачима интернт игара и лутријских 

игара на срећу, осим класичне томболе,  

- активности унутар установа културе које 

подразумијевају истовремено присуство 

више лица у истом простору.  

 

2. Угоститељи који послују у 

угоститељском објекту за смјештај могу без 

временског ограничења пружати услуге 

смјештаја, а услуге исхране и точења пића 

могу пружати у периоду од 06:00 до 22:00 

само гостима којима пружају услуге 

смјештаја.  

 

3. У периоду од 22.03. до 29.03.2021.године 

обуставља се васпитно-образовни рад у 

просторијама основних школа, уз 

организовану наставу на даљину 

кориштењем средстава електронске 

комуникације.  

  

4. Ресорно министарство ће донијети 

инструкције о начину наставе на даљину из 

тачке 3. ове Наредбе.  

 

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 простроу, те да се придржавају 

упутства ЈЗУ „Институт за јавно здравство 

Републике Српске“ за кориштење заштитне 

маске на отвореномпростору.  

 

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 грђанима да:  

1) Услуге пружају заштићени маском,  

2) Обавезно проводе мјере 

дезинфекције,  

3) Обезбиједе маску грађанима који 

користе њихове услуге, а немају их,  

4) Придржавају се упутстава 

Института за јавно здравство 

Републике Српске за организовање 

рада у зависности од дјелатности 

коју обављају.  

5) Обезбиједе једно или више лица која 

ће упозоравати грађане и кориснике 
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услуга да се морају придржавати 

препоручених епидемиолошких 

мера (ковид редар/редари), а у 

супротном ускратити им услугу. 

 

9. Изузетно од тачке 1. подтачка 2. алинеја 

1. до 29.03.2021.године у периоду од 06:00 

до 21:00 часова дозвољава се вршење услуге 

доставе хрнае и пића као и шалтерска 

продаја хране и пића, без могућности 

конзумирања унутар и испред 

угоститељског објекта.  

 

10. До 29.03.2021.године забрањује се 

продаја алкохолних пића сим привредним 

субјектима у периоду од 22:00 до 06:00 

часова.  

 

11. До 29.03.2021.године забрањује се 

организовање рекреативне активности, 

тренажни процеси и такмичарске 

активнсоти спортских организација и 

спортиста свих узраста осим 

професионалних спортских активности 

укључујући и тренажни процес истих, али 

без присуства публике, родитеља или 

других лица која нису акредитована од 

стране организатора.  

 

12. Субјекти који обављају регистровану 

дјелатност дужни су да услове за обављање 

дјелатности прилагоде мјерама прописаним 

од стране ЈЗУ „Институт за јавно здравство 

Републике Српске“ за спречавање појаве и 

ширења ЦОВИД-19 на рандом мјесту.  

 

13. Субјекти који пружају услуге грађанима 

дужни су:  

1) организовати свој рад уз примјену 

прописаних епидемиолошких мјера од 

стране ЈЗУ „Институт за јавно здравство 

Републике Српске“ са посебном пажњом на 

ограничење броја лица у објекту у заисности 

од површине простора и уз обавезно 

поштовање прописаног физичког растојања.  

2) на улазу у објкат поставити обавјештење 

о укупном броју лица која могу боравити у 

односу на његову површину.  

 

14. Субјекти који обављају регистровану 

дјелатност могу самостално обављати 

дезинфекцију пословних простора у складу 

са упутством ЈЗУ Институт за јавно 

здравство Републике Српске. 

 

15. Општинска управа и општинске службе 

организовати ће свој рад на сљедећи начин:  

1) На улазу у службене просторије 

ограничити број особа које 

истовремено могу да уђу и бораве у 

простроијама органа,  

2) Одржавати растојање у затвореним 

просторијама од најмање дв аметра, 

уз благовремено предузимање мјера 

дезинфекције и појачане хигијене и  

3) Омогућити рад шалтер сале и 

матичне службе у јединицама 

локалне самоуправе уз обезбјеђење 

физичке провидне баријере на 

радном мјесту која пружа довољну 

заштиту запосленим и кориснику. 

 

16. Правни субјекти, органи јединица 

локалне управе и остали субјекти који врше 

јавна овлаштења требају организовати рад 

од куће за раднике и послове за које је то 

могуће. 

 

17. Надзор над провођењем овог закључка 

проводи Министарство унутрашњих 

послова, СЈБ Пелаигћево, Одјељење за 

инспекције, цивилну азштиту и заједничке 

послове.  

 

18. У складу са закључком Владе Републике 

Српске, број: 73-1/21 од 21.03.2021.године 

задужује се Министарство унутрашњих 

послова, Полицијска станица Пелагићево, 

Општина Пелагићево, Одјељење за 

инспекције, цивилну заштиту и заједничке 

послове да заједно са комуналном 

полицијом, у извођењу ове наредбе 

обезбиједи поштовање исте од стране 

напријед наведних субјеката.  

 

19. О извршавању задатака из ове наредбе 

одјељење из претходне тачке свакодневно 

ће извјештавати команданта општинског 

штаба за ванредне ситуације.  

 

20.Непоштовање мјера из ове наредбе 

санкционисати ће се у складу са Законом о 

јавном реду и миру („Службени гласник 

Републике Српске“, број: 11/15 и 58/19) и 

Законом о заштити становништва од 

заразних болести („Службени глансик 

Републике Српске“, број: 90/17, 42/20 и 

98/20).  
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21. Наредба о обавезном провођењу мјера за 

реаговање на појаву болести изазване новим 

вирусом корона (ЦОВИД-19) у 

здравственим установама и установама 

социјалне заштите у Републици Српској 

(„Службени гласник Републике Српске“, 

број: 23/20) и Наредба о обавезној контроли 

лица којима је одређена кужна изолација 

због новог вируса корона (ЦОВИД-19) у 

Републици Српској („Службени гласник 

Републике Српске“, број: 24/20), примјењују 

се уз ову Наредбу.  

 

22.Ступањем на снагу ове наредбе  о 

регулисању рада трговинских, 

угоститељских, занатских, услужних и 

других објеката и служби на територији 

Општине Пелагићево, престаје да важи 

наредба о регулисању рада трговинских, 

угоститељских, занатских, услужних и 

других објеката и служби на територији 

Општине Пелагићево број: 02-022-38/21 од 

19.03.2021.године. 

 

23.Ова наредба ступа на снагу одмах и биће 

објављена у Службеном гласнику Општине 

Пелагићево.  

 

Број:02-022-41/21               НАЧЕЛНИК 

Дана, 22.03.2021.г.      Општине Пелагићево 

      Славко Тешић, с.р. 

 

 

 

94. 

 

 На основу члана 54. и 59. Закона о 

локалној самоуправи („Службени гласник 

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

члана 62. и 64. Статута Општине Пелагићево 

(„Службени гласник Општине Пелаигћево“, 

број: 2/17), а све у увези са Одлуком о 

начину и условима јавне продаје 

непокретности на подручју Доње 

Трамошнице број: 01-022-14/20 од 

05.06.2020.године, Јавне лицитације за 

продају непокретности на подручју Доње 

Трамошнице број: 02-477-5/20 од 

25.06.2020.године и Записника број: 02-111-

12/20 од 13.07.2020.године, начелник 

Општине Пелагићево доноси сљедећу:  

 

ОДЛУКУ 

о продужењу рока плаћања 

 

Члан 1. 

 Предметномодлуком уређују се 

права и обавезе везане за продужење рока 

плаћања лицитиране цијене по записнику 

број: 02-111-12/20 од 13.07.2020.године 

будућих уговорних страна.  

 

Члан 2. 

 

 У складу са Одлуком о начину и 

условима јавне продаје напокретности на 

подручју Доње Трамошнице број: 01-022-

14/20 од 05.06.2020.године и Записника 

број: 02-111-12/20 од 13.07.2020.године, 

будућем купцу, ДОО „Љеваоница умјетнина 

Јуркић“, са сједиштем у пелагићеву, Доња 

Трамошница бб, продужава се рок плаћања 

предметне непокретности до 30.05.2021. 

године, а не како је било регулисано чланом 

4. Уговора о купопродаји некретнина, св еиз 

разлога помоћи привреди у превазилажењу 

насталих посљедица узрокованих 

пандемијом ЦОВИД-19 болести.  

 

Члан 3. 

 

 Ова одлука ступа на снагу даном 

доношења и биће објављена у Службеном 

глансику Општине Пелаигћево.  

 

Број:02-022-42/21               НАЧЕЛНИК 

Дана, 22.03.2021.г.      Општине Пелагићево 

      Славко Тешић, с.р. 

 

 

 

95. 

 

 На основу члана 18 став 1. и члана 

88. Закона о јавним набавкама Босне и 

Херцеговине („Службени гласник БиХ“, 

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

локалној самоуправи („Службени гласник 

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

Општине Пелаигћево („Службени гласник 

Општине Пелагићево“, број: 10/14), а 

поступајући по приједлогу Одјељења за 

општу управу, просторно уређење и 

стамбено-комуналне послове Општине 

Пелаигћево 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:  
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ОДЛУКУ 

о покретању поступка набавке – набавка 

горива за потребе општинске управе 

 

Члан 1. 

 

 Одобрава се покретање поступка 

јавна набавке роба – набавка горива за 

потребе општинске управе.  

 Процјењена вриједност јавне 

набавке (без ПДВ-а) износи 26.000,00 КМ 

(словима: двадесетшестхиљада КМ).  

 За проведбу јавне набавке осигурана 

су средства из буџета Општионе 

Пелагићево.  

 Јавна набавка ће се провести путем 

конкурентског захтјева за доставу пшонуда.  

 Поступак јавне набавке провешће се 

у складу са Законом о јавним набавкама, 

подзаконским и интерним актима.  

 Евиденциони број јавне набавке: 8.  

 

Члан 2. 

 

 Тендерску документацију сачинити 

ће уговорни орган,односно службеник за 

јавне набавке у сарадњи са Одјељењем за 

општу управу, просторно уређење и 

стамбено-комуналне послове.  

 

Члан 3. 

 

 Критеријум за додјелу је најнижа 

цијена.  

 

Члан 4. 

 

 Отварање и оцјену понуда провести 

ће комсија за јавне набавке, у саставу од три 

члана, сљедеће квалификационе структуре:  

- Дипломирани економиста 

- Дипломирани правник  

- Грађевински техничар.  

         Састав и дјелокруг рада комисије из 

претходног става утврдити ће 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 објављена у Службеном 

гласнику Општине Пелагићево.  

 

Образложење 

 

 На основну 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 („Службени гласник БиХ“, број: 

39/14).  

 При доношењу одлуке, начелник 

Општине Пелагићево се посебно руководио 

чињеницом да је предложена набавка 

планирана Планом јавних набавки за 

2021.годину – под ставком 08, 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 темељуутврђеног чињеничног 

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

 

Број:02-022-43/21               НАЧЕЛНИК 

Дана, 23.03.2021.г.      Општине Пелагићево 

      Славко Тешић, с.р. 

 

 

 

96. 

 

          На основу члана 18 став 1. и члана 90. 

Закона о јавним набавкама Босне и 

Херцеговине („Службени гласник БиХ“, 

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

локалној самоуправи („Службени гласник 

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

Општине Пелаигћево („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 

04.02.2021.године, начелник Општине 

Пелагићево је донио:  

 

ОДЛУКУ 



 

8 
 

о покретању поступка набавке – набавка 

канцеларијског материјала за потребе 

општинске управе  

 

Члан 1. 

 

 Одобрава се покретање поступка 

јавна набавке роба – набавка канцеларијског 

материјала за потребе општинске управе.  

 Процјењена вриједност јавне 

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

(словима: шестхиљада КМ).  

 За проведбу јавне набавке осигурана 

су средства из буџета Општионе 

Пелагићево, економски код 412300.  

 Јавна набавка ће се провести путем 

директног споразума. .  

 Поступак јавне набавке провешће се 

у складу са Законом о јавним набавкама, 

подзаконским и интерним актима.  

 Евиденциони број јавне набавке: 6.  

 

Члан 2. 

 

 Потребну документацију за 

провођење поступка директног споразума 

сачинити ће уговорни орган,односно 

службеник за јавне набавке у сарадњи са 

Одјељењем за општу управу, просторно 

уређење и стамбено-комуналне послове, у 

року од 5 дана, рачунајући од дана 

доношења ове одлуке.  

 

Члан 3. 

 

 Критеријум за додјелу је најнижа 

цијена.  

 

Члан 4. 

 

 Отварање и оцјену понуда провести 

ће службеник за јавне набавке у сарадњи са 

службеницима Одјељења за општу управу, 

просторно уређење и стамбено-комухналне 

послове.  

Члан 5. 

 

          Саставни дио ове одлуке је процјена 

вриједности. 

 

Члан 6. 

 

 Ова одлука ступа на снагу даном 

доношења и биће објављена у Службеном 

гласнику Општине Пелагићево.  

Образложење 

 

 На основну 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 јавних набавки за 

2021.годину – под ставком 06, да је реално 

процијењена њена вриједност на тржишту, 

да су осигурана средства за исплату,  те да је 

предложена одговарајућа врста поступка. 

 На темељуутврђеног чињеничног 

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

 

Број:02-022-44/21               НАЧЕЛНИК 

Дана, 23.03.2021.г.      Општине Пелагићево 

      Славко Тешић, с.р. 

 

 

 

97. 

 

На основу члана 18 став 1. и члана 

90. Закона о јавним набавкама Босне и 

Херцеговине („Службени гласник БиХ“, 

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

локалној самоуправи („Службени гласник 

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

Општине Пелаигћево („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 

04.02.2021.године, начелник Општине 

Пелагићево је донио:  

 

ОДЛУКУ 

о покретању поступка набавке – 

осигурање имовине Општине 

Пелагићево  

 

Члан 1. 
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 Одобрава се покретање поступка 

јавна набавке услуга – осигурање имовине 

Општине Пелагићево.  

 Процјењена вриједност јавне 

набавке (без ПДВ-а) износи 3.000,00 КМ 

(словима: трихиљаде КМ).  

 За проведбу јавне набавке осигурана 

су средства из буџета Општионе 

Пелагићево, економски код 412800.  

 Јавна набавка ће се провести путем 

директног споразума. .  

 Поступак јавне набавке провешће се 

у складу са Законом о јавним набавкама, 

подзаконским и интерним актима.  

 Евиденциони број јавне набавке: 03.  

 

Члан 2. 

 

 Потребну документацију за 

провођење поступка директног споразума 

сачинити ће уговорни орган, односно 

службеник за јавне набавке у сарадњи са 

Одјељењем за привреду, финансије и 

друштвнее дјелатности, у року од 5 дана, 

рачунајући од дана доношења ове одлуке.  

 

Члан 3. 

 

 Критеријум за додјелу је најнижа 

цијена.  

 

Члан 4. 

 

 Отварање и оцјену понуда провести 

ће службеник за јавне набавке у сарадњи са 

службеницима Одјељења за привреду, 

финансије и друштвене дјелатности. 

 

Члан 5. 

 

          Саставни дио ове одлуке је процјена 

вриједности. 

 

Члан 6. 

 

 Ова одлука ступа на снагу даном 

доношења и биће објављена у Службеном 

гласнику Општине Пелагићево.  

 

Образложење 

 

 На основну 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 јавних набавки за 

2021.годину – под ставком 03, да је реално 

процијењена њена вриједност на тржишту, 

да су осигурана средства за исплату,  те да је 

предложена одговарајућа врста поступка. 

 На темељуутврђеног чињеничног 

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

 

Број:02-022-45/21               НАЧЕЛНИК 

Дана, 23.03.2021.г.      Општине Пелагићево 

      Славко Тешић, с.р. 

 

 

 

98. 

 

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: 

02-022-58/21 од 19.04.2021. године, у 

поступку јавне набавке: Набавка горива за 

потребе општинске управе, начелник 

општине Пелагићево је донио  

 

 

ОДЛУКУ 

о избору најповољнијег понуђача 

 

Члан 1. 

 

Прихвата се Препорука Комисије за 

јавне набавке, број: 02-022-37/21 од 

23.03.2021. године и уговор за јавну набавку 

Уклањање објекта дома културе у Доњој 

Трамошници додјељује се понуђачу 

„Салаш“ ДОО Орлово Поље, за понуђену 

цијену од 18.000,00 КМ без ПДВ-а, односно 

21.060,00 КМ са ПДВ-ом, као најбоље 

оцијењеном понуђачу.   

 

Члан 2. 
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Приједлог оквирног споразума о 

набавки доставиће се на потпис изабраном 

понуђачу „Салаш“ ДОО Орлово Поље  по 

протеку рока од 10 дана, рачунајући од дана 

када су сви понуђачи обавијештени о избору 

најповољније понуде.   

 

Члан 3. 

 

За извршење ове одлуке задужује се 

и овлашћује Одјељење за општу управу, 

просторно уређење и стамбено – комуналне 

послове. 

 

Члан 4. 

 

Ова одлука објавиће се на веб-

страници www. пелагицево.гов.ба, 

истовремено с упућивањем понуђачима који 

су учествовали у поступку јавне набавке, 

сходно члану 70. став (6) Закона о јавним 

набавкама. 

 

Члан 5. 

 

          Ова одлука 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: 02-022-30/21 од 02.03.2021. 

године. 

Јавна набавка је проведена путем 

конкурентског захтјева за доставу понуда. 

Процијењена вриједност јавне набавке без 

ПДВ-а је 24.000,00 КМ. 

Обавјештење о набавци број: 298-7-3-1-3-

2/21 послато је на објаву дана 03.03.2021. 

године, а објављено је на Порталу јавних 

набавки истог дана. 

 

Комисија за јавну набавку 

именована је Одлуком број: 02-022-37/21 од 

17.03.2021. године. 

Комисија за јавну набавку доставила 

је дана 23.03.2021. године записник о оцјени 

понуда и Препоруку о избору најповољнијег 

понуђача број: 02-022-37/21 од 23.03.2021. 

године, у поступку јавне набавке Уклањање 

објекта у Доњој Трамошници.  

 

У поступку је утврђено је да је 

Комисија за јавну набавку благовремено и 

правилно извршила отварање понуда и 

оцјену приспјелих понуда, о чему је 

сачинила одговарајуће записнике, у којима 

је утврђено сљедеће: 

-  да је укупан број пристиглих понуда 3. 

-  да су благовремено запримљене 3 понуде. 

-  да није било неблаговремено запримљених 

понуда. 

-  да су понуде понуђача „Интинера С“ ДОО 

Брчко, „Папилон“ ДОО Челић и 

„Салаш“ ДОО Орлово Пољ прихватљиве.  

 

У поступку доношења ове одлуке 

посебно су цијењене чињенице да је 

Комисија, правилно и потпуно, извршила 

оцјену квалификованости понуђача те 

оцјену приспјелих понуда, сходно 

критеријумима из тендерске документације. 

У поступку оцјене проведеног 

поступка, начелник Општине Пелагићево 

није нашао разлоге, неправилности нити 

пропусте у раду, који би евентуално били 

основ за неприхватање препоруке Комисије 

за јавну набавку. 

Наиме, у поступку је оцијењено да је 

Комисија у свему правилно поступила те да 

је избор најповољнијег понуђача извршен у 

складу са Законом о јавним набавкама, 

подзаконским актима, интерним актима и 

тендерском документацијом. Увидом у 

приложену документацију, неспорно је да је 

изабрани понуђач најбоље оцијењен због: 

најниже цијене, како слиједи: 

 

 

Назив  понуђача 

Понуђена 

цијена (без 

ПДВ-а) 

1. 
„Салаш“ ДОО Орлово 

Поље 
18.000,00 

2. „Интинера“ ДОО Брчко 19.500,00 

3. „Папилон“ ДОО Челић  28.400,00 

 

Изабрани понуђач је изабран 

примјењујући критериј најниже цијене, која 

је понуђена у износу од 18.000,00 без  ПДВ-

а, док су остали понуђачи чије су понуде 

прихватљиве понудили сљедеће цијене:  

- „Интинера“ ДОО Брчко, 19.500,00 

КМ без ПДВ-а 

- „Папилон“ ДОО Челић, 28.400,00 

КМ без ПДВ-а. 
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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:02-022-46/21               НАЧЕЛНИК 

Дана, 24.03.2021.г.      Општине Пелагићево 

      Славко Тешић, с.р. 

 

 

 

99. 

 

 На основу члана 69. став 3. 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), те у складу са 

Рјешењем Канцеларије за разматрање жалби 

БиХ, број: ЈН-02-07-1-171-6/21 од 

25.02.2021.године, у поступку јавне набавке 

– реконструкција путева на подручју 

Општине Пелагићево, начелник Општине 

Пелагићево је донио:  

 

ОДЛУКУ 

о отказивању поступка јавне набавке 

 

Члан 1. 

 

Отказује се поступак јавне набавке – 

Реконструкција путева на подручју 

Општине Пелагићево, из разлога што нису 

обезбијеђена новчана средства из Буџета 

Општине Пелагићево, а због промјене 

финансијских околности које су изван 

контроле уговорног органа и које се нису 

могле предвидјети у вријеме покретања 

поступка јавна набавке (члан 69. став 3. 

Закона о јавним набавкама БиХ).  

 

Члан 2. 

 

  Ова одлука објавиће се на веб 

страници www.пелагицево.гов.ба , 

истовремено са упућивањем понуђачима 

који су учествовали у поступку јавне 

набавке, сходно чалну 70. став 6. Закона о 

јавним набавкама. 

 

Члан 3. 

 

 Ова одлука се доставља свим 

понуђачима који су учествовали у поступку 

јавна набавке, сходно члану 71. став 2. 

закона о јавним набавкама.  

 

Образложење 

 

 Поступак јавне набавке покренут је 

одлуком о покретању поступка јавна 

набавке број: 02-022-154/20 од 

02.11.2020.године. 

 Јавна набавка је проведен апутем 

отвореног поступка. 

 Процијењена вриједност јавна 

набавке без ПДВ-а је 675.000,00 КМ.  

 Обавјештење о јавној набавци број 

298-1-3-24-3-14/20 послато је на објаву дана 

03.11.2020.године, а објављено на Порталу 

јавних набавки истог дана. Сажетак 

обавјештења о набавци објављен је у 

Службеном гласнику БиХ, бој: 73 од 

13.11.2020.године. 

 Комисија за јавну набавку 

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

од 25.11.2020.године.  

 Комсија за јавну набавку доставила 

је дана 08.12.2020.године Записник о оцјени 

понуда број: 02-022-159/20 од 

26.11.2020.године, у поступку јавне набавке 

-  реконструкција путева на подручју 

Општине Пелагићево.   

 У поступку је утврђено да је Комсија 

за јавну набавку благовремено и правилно 

извршила отварање понуда иоцјену 

приспјелих понуда , о чему је сачинила 

одговарајуће записнике, у којима је 

утврђено сљедеће:  

- да је укупан број приспјелих понуда 

3, 

- да је благовремено запримљено 3 

понуде,  

- да није било неблаговремених 

понуда,  

- да су понуде понуђача „Араповац 

путеви“ ДОО Челић, понуђача 

„Галакс нискоградња“ ДД Брчко и 

понуђача „Бијељина пут“ ДОО 

Бијељина прихватљиве.  
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          Утврђено је, да је након тога прводена 

е-аукција и да је на истој било промјене 

цијене, те је на основу тога формирана 

коначна ранг листа понуђача. 

 

 

Назив  понуђача 

Понуђена 

цијена (без 

ПДВ-а) 

1. 
„Галакс 

нискоградња“ ДД Брчко  
788.891,61 

2. 
„Бијељина пут“ ДОО 

Бијељина  
789.681,27 

3. 
„Араповац 

путеви“ ДОО Челић 
801.450,68 

 

На основу тога донесена је Олдука о 

избору најповољнијег понуђача, број: 02-

022-168/20 од 09.12.2020.године. 

Из разлога који су изван контроле 

уговорног органа и који се нису могли 

предвидјети у вријеме покретања поступка 

јавна набавке, донесена је Одлука о 

поништењу поступка, број: 02-022-172/20 од 

29.12.2020.године.  

Након тога, понуђач „Галакс 

нискоградња“ ДД Брчко, дана 

08.01.2021.године упутио је жалбу на 

предметну одлуку о поништењу поступка, 

те је жалба, заједно са изјашњењем уговрног 

органа и осталом пратећом документацијом 

прослијеђена КРЖ-у. 

Канцеларија за разматрање жалби 

БиХ, донијела је рјешење број ЈН-02-07-1-

171-6/21 од 25.02.2021.године, у којем је 

усвојила као основану жалбу понуђача 

„Галакс нискоградња“ ДД Брчко, 

поништила одлуку о поништењу поступка 

јавна набавке број 02-022-172/20 од 

29.12.2020.године, те је предмет вратила на 

поновно поступање и одлучивање.  

Уговорни орган, у односу на 

околности, донио је одлуку да се, у складу 

са ЗЈН БиХ, откаже поступак јавне набавке.  

Наиме, уговорни орган јесте 

покренуо предметни поступак у новембру 

претходне године и јесте планирао 

процијењена средства из два извора: 

средства прикупљена  од стране грађана ( а 

која нису никад пребачена на општински 

рачун) и средства која би Општина 

Пелагићево обезбиједила из сопственог 

буџета (планирано је кредитно задужење). 

Поступак је проведену складу са Законом, 

изабран је најповољнији понуђач, те је 

09.12.2020.године донесена одлука о 

избору.  

Међутим, након преузимања 

дужности од стране нове администрације, 

извршене су детаљне анализе и процјене, те 

утврђено да уговорни орган не може улазити 

у нова кредитна задужења и да финансијске 

околности више нису такве да дозвољавају 

провођење овог пројекта.  

Влада Републике српске је донијела 

закључак број: 10.3-053-894/20 од 

25.12.2020.године којим је изразила 

опредјељење да 2021.година буде годинау 

којој ће све институције у Републици 

српској фукнкционисати на принципу 

рационализације пословања и штедње у 

погледу расподјеле финансијских средстава.  

У наведеном закључку, између 

осталог, стоји сљедеће:  

 

2. Влада Републике Српске очекује од свих 

јединица локалне самоуправе да своје 

буџете планирају у складу са начелом 

рационализације и штедње, у погледу 

расподјеле финансијских средстава и са 

максималним уштедама.  

3. Влада Републике Српске тражи од свих 

јединица локалне самоуправе да се у 

2021.години суздрже од максималног 

задуживања у складу са Законом о 

задуживању, дугу и гаранцијама Републике 

Српске („Службени гласник Републике 

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

имајући у виду да укупни дуг Републике 

Српске, на крају фискалне године не може 

бити већи од 60% оствареног бруто домаћег 

производа у тој години, тако да у овом 

моменту укупни дуг Републике српске, 

процентуално износи 56,5 %.  

 

 Приликом примопредаје дужности 

између старго и ного начелника утврђено је 

да укупне обавезе Општине Пелагићево из 

претходног периода износе 899.200,60 КМ 

(од тога 491.940,75) на основу раније 

узиманих кредита, те да поред тога постоје 

и затечене, неукљижене фактуре у износу од 

163.899,81 КМ:  

 Исто тако, утврђено је да Општина 

Пелаигћево има активно 11 судских 

предмета, од који су 4 завршена, а остали су 

окончани, али не и плаћени, те даће и по 

овом основу уговорни орган имати значајне 

и непредвиђене трошкове.  
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Такође, ни средства грађана за 

предвиђени поступак јавне набавке нису 

обезбијеђена у предвиђеном износу. Од 14 

путних праваца, а који су планирани овом 

набавком, за само њих неколико су 

прикупљена финансијска средства од стране 

грађана, а ни она нису никада пребачена на 

општински рачун.  

 Уговорни орган је закључио да није 

реално очекивати да ће предвиђена средства 

бити обезбијеђена од стране грађана, те да 

би реалније било да се некада у будућности, 

онда када финансијски услови буду 

погоднији, провцеде јавна набавка за 

реконструкцију само оних путева гдје 

грађани раније обезбиједе средства и иста 

пребаце на за то, предвиђен рачун.  

 У складу са претходно наведеним, 

Општина Пелаигћево не може улазити у 

нова кредитна задужења, нити може 

издвојити финансијска средства потребна за 

предметну јавну набавку. Средства су 

планирана на описани начин, уз учешће 

грађана, на основу Измјене плана јавних 

набавки и на основу буџета у 2020.години. 

Послиоје поништења поступка, па жалбе на 

поништење, те рјешавања по истој од стране 

КРЖ-а, прошло је неколико мјесеци и у 

међувременује наступила 20201.година, 

донесен је буџет за 2021.годину и у истом 

нису предвиђена средства за предметну 

набавку. Буџет је у складу са закључцима 

Владе Републике Српске, примјерен датим 

околностима, рационализацији и штедњи, те 

у њему нису предвиђена средства за сличне 

инвестиције.  

 У околностима глобалне пандемије, 

те питања до када ће иста трајати и какве ће 

све економске и друштвене посљедице 

имати, уговорни орган није у могућности да 

обезбјеђује   непостојећа финансијска 

средтва, те је приморан на рационализацију 

и на усмјеравање средстава у оне друштвене 

сфере којима су та средства најпотребнија, а 

сву у духу основног принципа ЗЈН БиХ да се 

јавна средства користе на најефикаснији 

могући начин.  

 Због свега наведеног, односно због 

чињенице да је предметни поступак 

покренут у новембру претходне године, да 

је везан за буџет Општине Пелаигћево у 

2020.години, те да је због низа околности, 

поступак развучен до краја марта 

2021.године, односно периода када је 

донесен нови општински буџет, а којим 

нису предвиђена ова средства, уговорни 

орган је приморан да примјеном члана 69. 

став 3. ЗЈН БиХ отлаже поступак јавна 

набавке, а све због разло9га који су изван 

одговорности уговорног органа и на које 

уговорни орган није могао утицати нитије то 

могао предвидјети у вријеме покретања 

поступка јавна набавке.  

 

Поука о правном лијеку 

 

          Против ове одлуке може се изјавити 

жалба, најкасније у року од 10 (десет) дана 

од дана пријема ове одлуке.  

 

Број:02-022-47/21               НАЧЕЛНИК 

Дана, 31.03.2021.г.      Општине Пелагићево 

      Славко Тешић, с.р. 

 

 

 

100. 

 
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 поступка набавке  

Услуге и консалтинг у 

 реализацији пројекта  

"Имплементација система менаџмента 

квалитетом (QМС)"  

у складу са захтјевима стандарда ИСО 

9001:2015 

 

Члан 1. 

 

           Одобрава се покретање поступка 

јавне набавке услуга – Услуге и консалтинг 
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у реализацији пројекта "Имплементација 

система менаџмента квалитетом (QМС)" у 

складу са захтјевима стандарда ИСО 

9001:2015. 

Процијењена вриједност јавне 

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

(словима: шестхиљада КМ). 

За спровођење јавне набавке 

обезбијеђена су средства из буџета општине 

Пелагићево, економски код 511200. 

Јавна набавка ће се спровести путем 

директног споразума. 

Поступак јавне набавке спровешће 

се у складу са Законом о јавним набавкама, 

подзаконским и интерним актима. 

Евиденциони број јавне набавке: 24. 

 

Члан 2. 

 

Потребну документацију за 

провођење поступка директног споразума 

сачиниће уговорни орган, односно 

службеник за јавне набавке у сарадњи са 

службеницима Одјељења за општу управу, 

просторно уређење и стамбено-комуналне 

послове, у року од 5 дана, рачунајући од 

доношења ове одлуке. 

 

Члан 3. 

 

Критеријум за додјелу уговора је 

најнижа цијена. 

 

Члан 4. 

 

Отварање и оцјену понуда 

спровешће службеник за јавне набавке у 

сарадњи са службеницима Одјељења за 

општу управу, просторно уређење и 

стамбено-комуналне послове. 

 

Члан 5. 

 

Саставни дио ове одлуке је процјена 

вриједности. 

 

Члан 6. 

 

Ова одлука ступа на снагу даном 

доношења и биће објављења у Службеног 

гласнику Општине Пелагићево. 

 

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 24, да је реално процијењена 

њена вриједност на тржишту, да су 

обезбијеђена средства за исплату, те да је 

предложена одговарајућа врста поступка. 

 

На основу утврђеног чињеничног 

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

 

Број:02-022-48/21               НАЧЕЛНИК 

Дана, 29.03.2021.г.      Општине Пелагићево 

      Славко Тешић, с.р. 

 

 

 

101. 

 

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 услуга: Услуге и консалтинг у 

реализацији пројекта "Имплементација 

система менаџмента квалитетом (QМС)" у 

складу са захтјевима стандарда ИСО 

9001:2015, начелник општине Пелагићево је 

донио  

 

ОДЛУКУ 

о избору најповољнијег понуђача 

 

Члан 1. 
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            Прихвата се Препорука службеника 

за јавне набавке и Одјељења за општу 

управу, просторно уређење и стамбено-

комуналне послове општине Пелагићево, 

број: 03/10-404-7/21 од 31.03.2021. године и 

Уговор за јавну набавку Услуге и 

консалтинг у реализацији пројекта 

"Имплементација система менаџмента 

квалитетом (QМС)" у складу са захтјевима 

стандарда ИСО 9001:2015, додјељује се 

најбоље оцијењеном понуђачу "Ецос церт" 

доо Бања Лука, на основу понуде број: 03-

01/21 од 31.03.2021. године, за понуђену 

цијену од 6.000,00 КМ са ПДВ-ом. 

 

Члан 2. 

 

Приједлог уговора о набавци 

доставиће се на потпис изабраном понуђачу 

"Ецос церт" доо Бања Лука. 

 

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.пелагицево.гов.ба, 

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: 02-022-48/21 од 29.03.2021. 

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 "Ецос церт" доо Бања Лука. 

 

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 31.03.2021. године записник о оцјени 

понуда и Препоруку о избору најповољнијег 

понуђача број: 03/10-404-7/21 од 31.03.2021. 

године, у поступку јавне набавке Услуге и 

консалтинг у реализацији пројекта 

"Имплементација система менаџмента 

квалитетом (QМС)" у складу са захтјевима 

стандарда ИСО 9001:2015. 

 

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 "Ецос церт" доо 

Бања Лука прихватљива. 

- да није било неприхватљивих понуда. 

 

У поступку доношења ове одлуке, 

посебно су цијењене чињенице да је 

службеник за јавне набавке у сарадњи са 

Одјељењем за општу управу, просторно 

уређење и стамбено-комуналне послове, 

правилно и потпуно, дао оцјену приспјелих 

понуда, у складу са критеријумима из 

захтјева и позива. 

Наиме, у поступку је оцијењено да је 

службеник за јавне набавке у сарадњи са 

Одјељењем за општу управу, просторно 

уређење и стамбено-комуналне послове 

правилно поступио те да је избор 

најповољнијег понуђача извршен у складу 

са Законом о јавним набавкама Босне и 

Херцеговине, подзаконским актима, 

интерним актима и тендерским документом.   

Увидом у приложену 

документацију, неспорно је да изабрани 
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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:02-022-49/21               НАЧЕЛНИК 

Дана, 31.03.2021.г.      Општине Пелагићево 

      Славко Тешић, с.р. 

 

 

 

102. 

 

На основу члана 22. Закона о 

заштити и спасавау у ванредним 

ситуацијама („Службени гласник Републике 

Српске“, број: 12/12 и 46/17), члана 43. 

Закона о заштити становништва од заразних 

болести („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“, број: 97/16 и 36/19), 

члана 62. и 64. Статута Општине 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 Пелагићево доноси:  

 

Н А Р Е Д Б У 

о спровођењу мјера за реаговање на 

појаву болести изазване новим вирусом 

корона (ЦОВИД 19) на територији 

Општине Пелагићево  

 

1.У циљу превенције ширења вируса корона 

САРС-Цо В-2 и ЦОВИД-19 болести на 

територији  Општине Пелагићево и заштите 

и спасавања становништва налаже се 

провођење сљедећих мјера:  

 

1) до 12.04.2021.године забрањују се:  

- Сва јавна окупљања у групама већим од 30 

лица,  

- Сва приватна окупљања у групама већим 

од 10 лица (свадбе, крштења, рођендани, 

прославе и други породични скупови личне 

природе).  

- Рад спортске дворане  

- Организација и извођење музике уживо у 

угоститељским објекитма за 

смјештај,исхрану и пиће. 

- рад приређивачима игара на срећу, као и 

организација класичне томболе, осим 

приређивачима интернет игара и осталих 

лутријских игара на срећу,  

- активности унутар установа културе које 

подразумијевају истовремено присуство 

више лица у истом простору.  

 

2. У периоду од 05.04. до 08.04.2021.године 

ограничава се рад угоститељским објкетима 

за исхрану и пиће укључујући објекте који 

послују самостално или у оквиру других 

објеката у којима се обавља привредна 

дјелатност (бензинске пумпне станице и др.) 

на начин да се у периоду од 06:00 до 22:00 

часова дозвољава вршење услуга доставе 

хране и пића, шалтерска продаја хране и 

пића, те пшослуживање хране и пића у 

вањском дијелу угоститељског објекта, 

односноу простору за услуживање на 

отвореном (љетна башта, тераса, врт) уз 

услов да је простор отворен са најмање три 

стране, без обзира да ли је поменути простор 

наткривен, уз строго поштовање упутстава 

ЈЗУ Институт за јавно здравство Републике 

Српске. 

 

3. У периоду од 05.04. до 08.04. 2021.године 

угоститељи који послују у угоститељском 

објекту за смјештај, услуге смјештаја могу 

пружати без временског ограничења, 

ауслуге исхране и пића само гостима којима 

пружају услуге смјештаја у периоду од 06:00 

до 22:00 часа, док гостима који нису 

корисници услуге смјештаја могу пружити 
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остал еуслуге у складу са тачком 2. ове 

Наредбе.  

 

4. Од 08.04.2021.године дозвољава се  рад 

угоститељским објектима за смјештај, 

исхрану и пиће, уз строго поштовање 

упутстава ЈЗУ Институт за јавно здравство 

Републике Српске. 

 

5. Након истека периода из тачке 4. ове 

Наредбе рад угоститељских објеката за 

смјештај, исхрану и пиће на пдручју 

Општине Пелагићево биће прописан у 

зависности од епидемиолошке ситуације уз 

обавезно поштовање упутстава ЈЗУ 

Институт за јавно здравство Републике 

Српске. 

 

6. Субјекти који врше производњу и продају 

хљеба и свјежих пецива, пекарских 

производа, производа од брашна, колача и 

свјеже тјестенине могу обављати дјелатност 

искључиво продајом својих производа, без 

могућности конзумирања унутар продајног 

објекта уз строго поштовање упутстава ЈЗУ 

Институт за јавно здравство Републике 

Српске. 

 

7. Од 05.04.2021.године обуставља се 

васпитно-образовни рад у просторијама 

основних школа за ученике од шестог до 

деветог разреда, уз обавезу организовања 

наставе на даљину кориштењем средстава 

електронске комуникације.  

 

8. Од 06.04.2021.године наставиће се 

одвијање васпитно-образовног рада у 

просторијама основних школа за ученике од 

првог до петог разреда основних школа у 

складу са Закључком Владе Републике 

Српске број: 04/1-012-2-184/20 од 

17.08.2020.године и Планоморганизовања 

рада основних и средњих школа и ђачких 

домова у школској 2021/2022.години за 

вријеме трајања пандемије корона вируса од 

24.08.2020.године. 

 

9. Ресорно министарство ће извршити 

контролу провођења инструкције о начину 

одржавања наставе на даљину из тачке 7. ове 

Наредбе.  

 

10. 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 простроу, те да се придржавају 

упутства ЈЗУ „Институт за јавно здравство 

Републике Српске“ за кориштење заштитне 

маске на отвореном простору.  

 

11. Препоручује се грађанима да на 

отвореном простору користе заштитне 

маске, уколико ние могуће одржати физичко 

растојање од два метра, а у складу са 

упутством ЈЗУ „Институт за јавно здравство 

Републике Српске“ за кориштење заштитне 

маске на отвореном простору. 

 

12. 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.  

 

13. Обавезују се правна лица, предузетници 

и физичка лица, који у директном контакту 

пружају услуге грађанима да:  

1) Услуге пружају заштићени маском,  

2) Обавезно проводе мјере 

дезинфекције,  

3) Обезбиједе маску грађанима који 

користе њихове услуге, а немају их,  

4) Придржавају се упутстава 

Института за јавно здравство 

Републике Српске за организовање 

рада у зависности од дјелатности 

коју обављају.  

5) Обезбиједе једно или више лица која 

ће упозоравати грађане и кориснике 

услуга да се морају придржавати 

препоручених епидемиолошких 

мера (ковид редар/редари), а у 

супротном ускратити им услугу. 

 

14. Од 05.04. до 12.04.2021.године  

забрањује се продаја алкохолних пића сим 

привредним субјектима у периоду од 22:00 

до 06:00 часова.  

 

15. Од 05.04. до 12.04.2021.године забрањује 

се организовање рекреативне активности, 
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тренажни процеси и такмичарске 

активнсоти спортских организација и 

спортиста свих узраста осим 

професионалних спортских активности 

укључујући и тренажни процес истих, али 

без присуства публике, родитеља или 

других лица која нису акредитована од 

стране организатора.  

 

16. Субјекти који обављају регистровану 

дјелатност дужни су да услове за обављање 

дјелатности прилагоде мјерама прописаним 

од стране ЈЗУ „Институт за јавно здравство 

Републике Српске“ за спречавање појаве и 

ширења ЦОВИД-19 на радном мјесту. 

 

17. Субјекти који пружају услуге грађанима 

дужни су:  

1) организовати свој рад уз примјену 

прописаних епидемиолошких мјера од 

стране ЈЗУ „Институт за јавно здравство 

Републике Српске“ са посебном пажњом на 

ограничење броја лица у објекту у заисности 

од површине простора и уз обавезно 

поштовање прописаног физичког растојања.  

2) на улазу у објкат поставити обавјештење 

о укупном броју лица која могу боравити у 

односу на његову површину.  

 

18. Субјекти који обављају регистровану 

дјелатност могу самостално обављати 

дезинфекцију пословних простора у складу 

са упутством ЈЗУ Институт за јавно 

здравство Републике Српске. 

 

19. Општинска управа и општинске службе 

организовати ће свој рад на сљедећи начин:  

1) На улазу у службене просторије 

ограничити број особа које 

истовремено могу да уђу и бораве у 

простроијама органа,  

2) Одржавати растојање у затвореним 

просторијама од најмање дв аметра, 

уз благовремено предузимање мјера 

дезинфекције и појачане хигијене и  

3) Омогућити рад шалтер сале и 

матичне службе у јединицама 

локалне самоуправе уз обезбјеђење 

физичке провидне баријере на 

радном мјесту која пружа довољну 

заштиту запосленим и кориснику. 

 

20. Правни субјекти, органи јединица 

локалне управе и остали субјекти који врше 

јавна овлаштења требају организовати рад 

од куће за раднике и послове за које је то 

могуће. 

 

21. Надзор над провођењем овог закључка 

проводи Министарство унутрашњих 

послова, СЈБ Пелаигћево, Одјељење за 

инспекције, цивилну азштиту и заједничке 

послове.  

 

22. У складу са закључком Владе Републике 

Српске, број: 73-1/21 од 21.03.2021.године 

задужује се Министарство унутрашњих 

послова, Полицијска станица Пелагићево, 

Општина Пелагићево, Одјељење за 

инспекције, цивилну заштиту и заједничке 

послове да заједно са комуналном 

полицијом, у извођењу ове наредбе 

обезбиједи поштовање исте од стране 

напријед наведних субјеката.  

 

23. О извршавању задатака из ове наредбе 

одјељење из претходне тачке свакодневно 

ће извјештавати команданта општинског 

штаба за ванредне ситуације.  

 

24. Непоштовање мјера из ове наредбе 

санкционисати ће се у складу са Законом о 

јавном реду и миру („Службени гласник 

Републике Српске“, број: 11/15 и 58/19) и 

Законом о заштити становништва од 

заразних болести („Службени глансик 

Републике Српске“, број: 90/17, 42/20 и 

98/20).  

 

25. Наредба о обавезном провођењу мјера за 

реаговање на појаву болести изазване новим 

вирусом корона (ЦОВИД-19) у 

здравственим установама и установама 

социјалне заштите у Републици Српској 

(„Службени гласник Републике Српске“, 

број: 23/20) и Наредба о обавезној контроли 

лица којима је одређена кужна изолација 

због новог вируса корона (ЦОВИД-19) у 

Републици Српској („Службени гласник 

Републике Српске“, број: 24/20), примјењују 

се уз ову Наредбу.  

 

26. Ступањем на снагу ове наредбе  о 

регулисању рада трговинских, 

угоститељских, занатских, услужних и 

других објеката и служби на територији 

Општине Пелагићево, престаје да важи 

наредба о регулисању рада трговинских, 

угоститељских, занатских, услужних и 

других објеката и служби на територији 
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Општине Пелагићево број: 02-022-41/21 од 

229.03.2021.године. 

 

27. Ова наредба ступа на снагу одмах и биће 

објављена у Службеном гласнику Општине 

Пелагићево.  

 

Број:02-022-50/21               НАЧЕЛНИК 

Дана, 05.04.2021.г.      Општине Пелагићево 

      Славко Тешић, с.р. 

 

 

 

103. 

 

На основу члана 22. Закона о 

заштити и спасавау у ванредним 

ситуацијама („Службени гласник Републике 

Српске“, број: 12/12 и 46/17), члана 43. 

Закона о заштити становништва од заразних 

болести („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“, број: 97/16 и 36/19), 

члана 62. и 64. Статута Општине 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 Пелагићево доноси:  

 

Н А Р Е Д Б У 

о спровођењу мјера за реаговање на 

појаву болести изазване новим вирусом 

корона (ЦОВИД 19) на територији 

Општине Пелагићево  

 

1.У циљу превенције ширења вируса корона 

САРС-Цо В-2 и ЦОВИД-19 болести на 

територији  Општине Пелагићево и заштите 

и спасавања становништва од 08.04. до 

15.04.2021.године забрањује се:  

  

- Сва јавна окупљања у групама већим од 30 

лица,  

- Сва приватна окупљања у групама већим 

од 10 лица (свадбе, крштења, рођендани, 

прославе и други породични скупови личне 

природе).  

- Рад спортске дворане  

- Организација и извођење музике уживо у 

угоститељским објекитма за 

смјештај,исхрану и пиће. 

- рад приређивачима игара на срећу, као и 

организација класичне томболе, осим 

приређивачима интернет игара и осталих 

лутријских игара на срећу,  

- активности унутар установа културе које 

подразумијевају истовремено присуство 

више лица у истом простору.  

 

2. У периоду од 08.04. до 15.04.2021.године 

ограничава се рад угоститељским објектима 

за исхрану и пиће укључујући објекте који 

послују самостално или у оквиру других 

објеката у којима се обавља привредна 

дјелатност (бензинске пумпне станице и др.) 

од 06:00 до 22:00 часова, уз строго 

поштовање упутстава ЈЗУ Институт за јавно 

здравство Републике Српске. 

 

3. Од 08.04.2021.године обуставља се 

васпитно-образовни рад у просторијама 

основних школа за ученике од шестог до 

деветог разреда, уз обавезу организовања 

наставе на даљину кориштењем средстава 

електронске комуникације.  

 

4. Ресорно министарство ће извршити 

контролу провођења инструкције о начину 

одржавања наставе на даљину из тачке 7. ове 

Наредбе. 

 

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 простроу, те да се придржавају 

упутства ЈЗУ „Институт за јавно здравство 

Републике Српске“ за кориштење заштитне 

маске на отвореном простору. 

 

6. Препоручује се грађанима да на 

отвореном простору користе заштитне 

маске, уколико ние могуће одржати физичко 

растојање од два метра, а у складу са 

упутством ЈЗУ „Институт за јавно здравство 

Републике Српске“ за кориштење заштитне 

маске на отвореном простору. 

 

7. Изузетно од тачке 5. обавезе ношења 

заштитне маске су изузета:  
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4) Дјеца млађа од 7 година 

живота,  

5) Лица са инвалидитетом и 

дјеца са сметњама у 

развоју  

6) 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 проводе мјере 

дезинфекције,  

3) Обезбиједе маску грађанима који 

користе њихове услуге, а немају их,  

4) Придржавају се упутстава 

Института за јавно здравство 

Републике Српске за организовање 

рада у зависности од дјелатности 

коју обављају.  

5) Одреде једно или више лица за 

провођење епидемиолошких мјера 

унутар продајног објекта, уз 

могућност ускраћивања пружања 

услуге у случају непридржавања 

мјера.  

 

9. Од 08.04. до 15.04.2021.године  забрањује 

се продаја алкохолних пића сим привредним 

субјектима у периоду од 22:00 до 06:00 

часова.  

 

10. Од 08.04. до 15.04.2021.године забрањује 

се организовање рекреативне активности, 

тренажни процеси и такмичарске 

активности спортских организација и 

спортиста свих узраста осим 

професионалних спортских активности 

укључујући и тренажни процес истих, али 

без присуства публике, родитеља или 

других лица која нису акредитована од 

стране организатора.  

 

11. Субјекти који обављају регистровану 

дјелатност дужни су да услове за обављање 

дјелатности прилагоде мјерама прописаним 

од стране ЈЗУ „Институт за јавно здравство 

Републике Српске“ за спречавање појаве и 

ширења ЦОВИД-19 на радном мјесту. 

 

12. Субјекти који пружају услуге грађанима 

дужни су:  

1) организовати свој рад уз примјену 

прописаних епидемиолошких мјера од 

стране ЈЗУ „Институт за јавно здравство 

Републике Српске“ са посебном пажњом на 

ограничење броја лица у објекту у заисности 

од површине простора и уз обавезно 

поштовање прописаног физичког растојања.  

2) на улазу у објекат поставити обавјештење 

о укупном броју лица која могу боравити у 

односу на његову површину.  

 

13. Субјекти који обављају регистровану 

дјелатност могу самостално обављати 

дезинфекцију пословних простора у складу 

са упутством ЈЗУ Институт за јавно 

здравство Републике Српске. 

 

14. Општинска управа и општинске службе 

организовати ће свој рад на сљедећи начин:  

6) На улазу у службене просторије 

ограничити број особа које 

истовремено могу да уђу и бораве у 

простроијама органа,  

7) Одржавати растојање у затвореним 

просторијама од најмање дв аметра, 

уз благовремено предузимање мјера 

дезинфекције и појачане хигијене и  

8) Омогућити рад шалтер сале и 

матичне службе у јединицама 

локалне самоуправе уз обезбјеђење 

физичке провидне баријере на 

радном мјесту која пружа довољну 

заштиту запосленим и кориснику. 

 

15. Правни субјекти, органи јединица 

локалне управе и остали субјекти који врше 

јавна овлаштења требају организовати рад 

од куће за раднике и послове за које је то 

могуће. 

 

16. Надзор над провођењем овог закључка 

проводи Министарство унутрашњих 

послова, СЈБ Пелаигћево, Одјељење за 

инспекције, цивилну азштиту и заједничке 

послове.  

 

17. У складу са закључком Владе Републике 

Српске, број: 73-1/21 од 21.03.2021.године 

задужује се Министарство унутрашњих 

послова, Полицијска станица Пелагићево, 

Општина Пелагићево, Одјељење за 

инспекције, цивилну заштиту и заједничке 

послове да заједно са комуналном 
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полицијом, у извођењу ове наредбе 

обезбиједи поштовање исте од стране 

напријед наведних субјеката.  

 

18. О извршавању задатака из ове наредбе 

одјељење из претходне тачке свакодневно 

ће извјештавати команданта општинског 

штаба за ванредне ситуације.  

 

19. Непоштовање мјера из ове наредбе 

санкционисати ће се у складу са Законом о 

јавном реду и миру („Службени гласник 

Републике Српске“, број: 11/15 и 58/19) и 

Законом о заштити становништва од 

заразних болести („Службени глансик 

Републике Српске“, број: 90/17, 42/20 и 

98/20).  

 

20. Наредба о обавезном провођењу мјера за 

реаговање на појаву болести изазване новим 

вирусом корона (ЦОВИД-19) у 

здравственим установама и установама 

социјалне заштите у Републици Српској 

(„Службени гласник Републике Српске“, 

број: 23/20) и Наредба о обавезној контроли 

лица којима је одређена кућна изолација 

због новог вируса корона (ЦОВИД-19) у 

Републици Српској („Службени гласник 

Републике Српске“, број: 24/20), примјењују 

се уз ову Наредбу.  

 

21. Ступањем на снагу ове наредбе  о 

регулисању рада трговинских, 

угоститељских, занатских, услужних и 

других објеката и служби на територији 

Општине Пелагићево, престаје да важи 

наредба о регулисању рада трговинских, 

угоститељских, занатских, услужних и 

других објеката и служби на територији 

Општине Пелагићево број: 02-022-50/21 од 

229.03.2021.године. 

 

22. Ова наредба ступа на снагу одмах и биће 

објављена у Службеном гласнику Општине 

Пелагићево.  

 

Број:02-022-53/21               НАЧЕЛНИК 

Дана, 07.04.2021.г.      Општине Пелагићево 

      Славко Тешић, с.р. 

 

 

 

104. 

 

 

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: 03/10-404-6/21 од 02.04.2021. године и 

Уговор за јавну набавку Набавка 

канцеларијског материјала за потребе 

општинске управе, додјељује се СП 

Књижара "Посавина" Пелагићево, понуда 

број: 02-4/2021 од 01.04.2021. године, за 

понуђену цијену од  4.868,95 КМ без ПДВ-

а, односно 5.696,67 КМ са ПДВ-ом, као 

најбоље оцијењеном понуђачу. 

 

Члан 2. 

 

Приједлог уговора о набавци 

доставиће се на потпис изабраном понуђачу 

СП Књижара "Посавина" Пелагићево. 

 

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 
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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 23.03.2021. 

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 СП Књижара "Посавина" 

Пелагићево. 

 

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 02.04.2021. године записник о оцјени 

понуда и Препоруку о избору најповољнијег 

понуђача број: 03/10-404-6/21 од 02.04.2021. 

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 СП Књижара 

"Посавина" Пелагићево  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:02-022-54/21               НАЧЕЛНИК 

Дана, 07.04.2021.г.      Општине Пелагићево 

      Славко Тешић, с.р. 

 

 

 

105. 

 

На основу члана 100. став 3. Закона 

о јавним набавкама  ("Сл. гласник БиХ", 

број 39/14), члана 72. Закона о локалној 
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самоуправи ("Сл. гласник РС", број: 101/04, 

42/05 и 118/05) и чланова 61. и 100. Статута 

општине Пелагићево ("Службени гласник 

општине Пелагићево" број: 10/14), 

рјешавајући по Жалби на тендерску 

документацију у поступка јавне набавке 

број: 03/10-404-4/21 - Санација путне 

инфраструктуре на подручју општине 

Пелагићево, изјављеној од стране понуђача 

"Galax-niskogradnja" дд Брчко, начелник 

општине Пелагићево је донио 

 

ОДЛУКУ 

о дјелимичном усвајању Жалбе  

 

Члан 1. 

 

Дјелимично се усваја жалба 

понуђача "Galax-niskogradnja" дд Брчко, 

изјављена 01.04.2021. године на тендерску 

документацију у поступку јавне набавке, 

број: 03/10-404-4/21 - Санација путне 

инфраструктуре на подручју општине 

Пелагићево, број обавјештења: 298-1-3-4-3-

3/21, објављену на порталу јавних набавки 

19.03.2021. године.  

 Жалба се у потпуности усваја у 

дијелу који се односи на први жалбени 

навод, а дјелимично у дијелу који се односи 

на други жалбени навод, односно усваја се 

за ставке три и четири у вези техничке 

опремљености за извршење уговора док се 

не усваја за ставке један и два. 

 

Члан 2. 

 

Налаже се Одјељењу за општу 

управу, просторно уређење и стамбено-

комуналне послове да изврши измјену 

тендерске документације у тачки 3.4. у 

складу са усвојеним жалбеним наводима 

жалиоца и образложењем ове Одлуке. 

 

Члан 3. 

 

 Ова одлука ће бити достављена 

подносиоцу жалбе, те објављена на сајту 

Општине. 

 

ОБРАЗЛОЖЕЊЕ 

 

Уговорни орган је покренуо 

поступак јавне набавке радова - Санација 

путне инфраструктуре на подручју општине 

Пелагићево, број обавјештења: 298-1-3-4-3-

3/21, објављен на порталу јавних набавки 

19.03.2021. године. Након преузимања 

тендерске документације, понуђач "Galax-

niskogradnja" дд Брчко изјавио је жалбу на 

тендерску документацију. 

 

Прије разматрања жалбених навода, 

Уговорни орган је утврдио процесне 

претпоставке, односно да је жалба 

благовремена, допуштена и изјављена од 

овлаштене особе, те да су испуњени услови 

за разматрање жалбе у смислу члана 100. 

став 3. Закона о јавним набавкама БиХ. 

 

Након што је провјерио претходне 

претпоставке, Уговорни орган је извршио 

увид у жалбене наводе и тендерску 

документацију, те утврдио да жалбу у 

потпуности треба усвојити у дијелу који се 

односи на први жалбени навод, а 

дјелимично у дијелу који се односи на други 

жалбени навод. 

 

У првом жалбеном наводу жалилац 

је оправдано примијетио грешку уговорног 

органа, а која се односи на финансијску 

вриједност претходних уговора на сличним 

радовима у збирној вриједности од 

180.000,00 КМ без ПДВ-а из разлога што је 

наведени услов у супротности са одредбама 

члана 7. став 6. Упутства за припрему 

тендерске документације и понуда, гдје је 

наведено да минимални услови понуђача 

морају бити сразмјерни процијењеној 

вриједности подијељеној са бројем година 

за које се склапа оквирни споразум. На 

основу наведеног, овај жалбени навод 

жалиоца је основан. 

У складу с тим, из разлога што је 

процијењена вриједност набавке 180.000,00 

КМ без ПДВ-а, а оквирни споразум се 

закључује на 3 године, уговорни орган ће 

спорну збирну вриједност за претходне 

уговоре на сличним радовима промијенити 

у износ од 60.000,00 КМ без ПДВ-а. 

 

 У другом жалбеном наводу, а који се 

односи на техничку опремљеност и 

оспособљеност за извршење уговора, 

уговорни орган је увидом у документацију 

утврдио да услови који су наведени у трећој 

и четвртој ставци (багер точкаш са тарупом 

и 2 трактора за кошење канала са 

хидрауличним тарупом) нису оправдани 

нити потребни, да могу утицати на 
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равноправну конкуренцију понуђача, те да 

је неопходно да се у потпуности избаце из 

тендерске документације. И овдје су 

жалбени наводи основани. 

 

 По питању прве ставке у вези 

техничке опремљености и оспособљености 

за извршење уговора, а која се, такође, 

односи на други жалбени навод жалиоца, 

уговорни орган сматра да је овај услов из 

тендерске документације оправдан и да је 

постављен у складу са потребама на терену. 

 

 Наиме, уговорни орган планира да 

закључи оквирни споразума на 3 године у 

сврху санирања и одржавања макадамских 

путева на подручју општине. Током те три 

године, уговорни орган ће склапати 

појединачне, мање или веће, уговоре са 

изабраним понуђачем, а који ће се односити 

на радове гредерисања путева, довоза и 

планирања шљунка на локалним и 

некатегорисаним путевима на подручју 

општине. У свему томе, уговорни орган не 

жели да дозволи пропусте или застоје у 

раду, не жели да поједини дијелови општине 

буду фаворизовани у односу на друге, да 

неке мјесне заједнице морају чекати на свој 

ред и да се ствара незадовољство међу 

становништвом, те због тога инсистира на 

значајним техничким могућности понуђача, 

на довољном броју камиона који могу да 

довезу и распореде шљунак на потребне 

путне правце у свим мјесним заједницама на 

територији општине Пелагићево. 

 

 С обзиром да је квалификациони 

услов од 10 камиона, носивости 15 t или 

више, несумњиво и јасно релевантан и везан 

за предмет набавке, што уговорни орган, 

због динамике рада на терену и искустава од 

раније по предметним пословима, има право 

да постави овакав услов и да тражи одређен 

ниво техничке опремљености понуђача, 

закључено је да по овом питању неће бити 

промјене у тендерској документацији и да је 

овај жалбени навод жалиоца неоснован. 

  

Такође, по питању друге ставке која 

се односи на техничку опремљеност и 

оспособљеност за извршење уговора, а која 

се, исто тако, односи на други жалбени 

навод жалиоца, уговорни орган сматра да је 

предвиђени гредер, снаге 118 KW или више, 

оправдан и релевантан за предмене радове, 

из горе наведених разлога који су већ 

објашњени за тражене камионе из прве 

ставке.  

 

Оно што је битно нагласити у вези 

овога, јесте да су овим оквирним 

споразумом планирани и радови 

гредерисања путева, не само у смислу 

разастирања шљунка по макадамским 

путевима током радова на посипању, него и 

радови претходног гредерисања путева, а 

гдје је потребан знатно снажнији гредер који 

може квалитетно и брзо да изврши 

предметне радове. 

Повременим претходним 

гредерисањем путева врши се уштеда 

шљунка који се користи за посипање из 

разлога што се затрпавају рупе и 

поравнавају макадамски путеви са 

постојећим наслагама шљунка на њему 

(шљунак може бити веома чврст и 

компактан током сувих и љетњих 

раздобља).  

 

И због свега наведеног, из разлога 

што је квалификациони услов који се односи 

на гредер, снаге 118 KW или више, 

несумњиво и јасно релевантан и везан за 

предмет набавке, што уговорни орган, због 

динамике рада на терену и искустава од 

раније по предметним пословима, има право 

да постави овакав услов и да тражи одређен 

ниво техничке опремљености понуђача, 

закључено је да по овом питању неће бити 

промјене у тендерској документацији и да је 

овај жалбени навод жалиоца неоснован. 

 

На основу горе наведеног, одлучено 

је као у диспозитиву ове Одлуке. 

 

ПОУКА О ПРАВНОМ ЛИЈЕКУ 

 

          Против ове Одлуке може се изјавити 

жалба Уреду за разматрање жалби, путем 

Уговорног органа, у року од 5 (пет) дана од 

дана пријема ове Одлуке 

 

Број:02-022-55/21               НАЧЕЛНИК 

Дана, 07.04.2021.г.      Општине Пелагићево 

      Славко Тешић, с.р. 

 

 

 

106. 
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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: 02-022-56/21 од 

09.04.2021. године, начелник општине 

Пелагићево је донио  

 

О Д Л У К У 

о покретању поступка набавке роба  

Постављање расвјете код самостана у 

Горњој Трамошници 

 

Члан 1. 

 

           Одобрава се покретање поступка 

јавне набавке роба – Постављање расвјете 

код самостана у Горњој Трамошници. 

Процијењена вриједност јавне 

набавке (без ПДВ-а) износи 2.100,00 КМ 

(словима: двијехиљадесто КМ). 

За спровођење јавне набавке 

обезбијеђена су средства из буџета општине 

Пелагићево, економски код 416123. 

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: 40. 

 

Члан 2. 

 

Потребну документацију за 

провођење поступка директног споразума 

сачиниће уговорни орган, односно 

службеник за јавне набавке у сарадњи са 

службеницима Одјељења за општу управу, 

просторно уређење и стамбено – комуналне 

послове, у року од 5 дана, рачунајући од 

доношења ове одлуке. 

 

Члан 3. 

Критеријум за додјелу уговора је 

најнижа цијена. 

 

Члан 4. 

 

Отварање и оцјену понуда 

спровешће службеник за јавне набавке у 

сарадњи са службеницима Одјељења за 

општу управу, просторно уређење и 

стамбено – комуналне послове. 

 

Члан 5. 

 

Саставни дио ове одлуке је процјена 

вриједности 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 40, 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:02-022-57/21               НАЧЕЛНИК 

Дана, 12.04.2021.г.      Општине Пелагићево 

      Славко Тешић, с.р. 

 

 

 

107. 

 

На основу члана 22. Закона о 

заштити и спасавау у ванредним 

ситуацијама („Службени гласник Републике 

Српске“, број: 12/12 и 46/17), члана 43. 
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Закона о заштити становништва од заразних 

болести („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“, број: 97/16 и 36/19), 

члана 62. и 64. Статута Општине 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 Пелагићево доноси:  

 

Н А Р Е Д Б У 

о спровођењу мјера за реаговање на 

појаву болести изазване новим вирусом 

корона (COVID 19) на територији 

Општине Пелагићево  

 

1.У циљу превенције ширења вируса корона 

САРС-Цо В-2 и ЦОВИД-19 болести на 

територији  Општине Пелагићево и заштите 

и спасавања становништва од 12.04. до 

19.04.2021.године забрањује се:  

  

- Сва јавна окупљања у групама већим од 30 

лица,  

- Сва приватна окупљања у групама већим 

од 10 лица (свадбе, крштења, рођендани, 

прославе и други породични скупови личне 

природе).  

- Организација и извођење музике уживо у 

угоститељским објекитма за 

смјештај,исхрану и пиће. 

- активности унутар установа културе које 

подразумијевају истовремено присуство 

више лица у истом простору.  

 

2. У периоду од 12.04. до 19.04.2021.године 

ограничава се радно вријеме у периоду од 

06:00 до 22:00 часа: 

 1) угоститељским објектима за исхрану и 

пиће без обзира да ли послују самостално 

или у оквиру других објекат ау којима се 

обавља привредна дјелатности (бензинске 

пумпне станице и др.),  

2) приређивачима игара на срећу 

(кладионице, аутомат клубови, казина, 

томболе и др.) 

 

3. Од 12.04.2021. наставиће се одвијање 

васпитно-образовног рада (настава), 

проширеног програма, свих спортских и 

других активности школске дјеце и 

омладине у просторијама основне школе у 

складу са закључком Владе Републике 

Српске број: 04/1-012-2-21894/20 од 

17.08.2020.године. 

 

4. Задужују се васпитно-образовне установе 

и општински штаб за ванредне ситуације да, 

ускладу са епидемиолошком ситуацијом у 

Републици Српској, редовно извјештавају 

Министарство просвјете и културе, те да, 

уколико буде потребно доставе приједлог за 

обустављањ наставе у школама и преласку 

на одвијање наставе на даљину.  

 

5. Приједлог за обустављање наставе у 

школама из тачке 4. ове Наредбе може да 

обухвата све школе на подручју општине са 

или без подручних одјељења.    

 

6. 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 простроу, те да се придржавају 

упутства ЈЗУ „Институт за јавно здравство 

Републике Српске“ за боравак у затвореном 

простору, у зависности од дјелатности која 

се обавља.  

 

7. Препоручује се грађанима да на 

отвореном простору користе заштитне 

маске, уколико ние могуће одржати физичко 

растојање од два метра, а у складу са 

упутством ЈЗУ „Институт за јавно здравство 

Републике Српске“ за кориштење заштитне 

маске на отвореном простору. 

 

8. 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.  
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9. Обавезују се правна лица, предузетници и 

физичка лица, који у директном контакту 

пружају услуге грађанима да:  

1) Услуге пружају заштићени маском,  

2) Обавезно проводе мјере 

дезинфекције,  

3) Обезбиједе маску грађанима који 

користе њихове услуге, а немају их,  

4) Придржавајусе упутстава Института 

за јавно здравство Републике Српске 

за организовање рада у зависности 

од дјелатностикоју обављају.  

5) Одреде једно или више лица за 

провођењеепидемиолошких мјера 

унутар продајног објекта, уз 

могућностускраћивања пружања 

услуге у случају непридржавања 

мјера.  

 

10. Од 12.04. до 19.04.2021.године  

забрањује се продаја алкохолних пића сим 

привредним субјектима у периоду од 22:00 

до 06:00 часова.  

 

11. Од 12.04. до 19.04.2021.године 

дозвољава  се организовање рекреативне и 

тренажне активности спортских 

организација и спортиста у групама до 30 

лица као и професионалне такмичарске 

активности спортских организација и 

спортиста, без присуства публике или 

других лиа која нису акредитована од стране 

организатора.  

 

12. Субјекти који обављају регистровану 

дјелатност дужни су да услове за обављање 

дјелатности прилагоде мјерама прописаним 

од стране ЈЗУ „Институт за јавно здравство 

Републике Српске“ за спречавање појаве и 

ширења ЦОВИД-19 на радном мјесту. 

 

13. Субјекти који пружају услуге грађанима 

дужни су:  

1) организовати свој рад уз примјену 

прописаних епидемиолошких мјера од 

стране ЈЗУ „Институт за јавно здравство 

Републике Српске“ са посебном пажњом на 

ограничење броја лица у објекту у заисности 

од површине простора и уз обавезно 

поштовање прописаног физичког растојања.  

2) на улазу у објекат поставити обавјештење 

о укупном броју лица која могу боравити у 

односу на његову површину.  

 

14. Субјекти који обављају регистровану 

дјелатност могу самостално обављати 

дезинфекцију пословних простора у складу 

са упутством ЈЗУ Институт за јавно 

здравство Републике Српске. 

 

15. Општинска управа и општинске службе 

организовати ће свој рад на сљедећи начин:  

1) На улазу у службене просторије 

ограничити број особа које 

истовремено могу да уђу и бораве у 

простроијама органа,  

2) Одржавати растојање у затвореним 

просторијама од најмање два метра, 

уз благовремено предузимање мјера 

дезинфекције и појачане хигијене и  

3) Омогућитирад шалтер сале и 

матичне службе у јединицама 

локалне самоуправе уз обезбјеђење 

физичке провидне баријере на 

радном мјесту која пружадовољну 

заштиту запосленим и кориснику. 

 

16. Правни субјекти, органи јединица 

локалне управе и остали субјекти који врше 

јавна овлаштења требају организовати рад 

од куће за раднике и послове за које је то 

могуће. 

 

17. Надзор над провођењем овог закључка 

проводи Министарство унутрашњих 

послова, СЈБ Пелаигћево, Одјељење за 

инспекције, цивилну зaштиту и заједничке 

послове.  

 

18. Задужује се општински цивилни штаб 

да, у случају погоршане епидемиолошке 

ситуације на подручју Општине Пелагићево, 

а у складу са Законом о заштити и спасавању 

у ванредним систуацијама („Службени 

гласник Републике Српске“, број: 121/12 и 

46/17), донесе рестриктивније мјере и да под 

хитно подузме све потребне мјере и радње 

на санацији епидемиолошке ситуације, те да 

о предузетим мјерама и радњама у року од 

48 часова обавијести Републички штаб за 

ванредне ситуације.  

19. О извршавању задатака из ове Наредбе, 

Одјељење за инспекције, цивилну заштиту и 

зајендичке послове (Комунална полиција), 

свакодневно ће извјештавати команданта 

општинског штаба за ванредне ситуације.  

 

20.Непоштовање мјера из ове наредбе 

санкционисати ће се у складу са Законом о 
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јавном реду и миру („Службени гласник 

Републике Српске“, број: 11/15 и 58/19) и 

Законом о заштити становништва од 

заразних болести („Службени глансик 

Републике Српске“, број: 90/17, 42/20 и 

98/20). 

 

21. Наредба о обавезном провођењу мјера за 

реаговање на појаву болести изазване новим 

вирусом корона (ЦОВИД-19) у 

здравственим установама и установама 

социјалне заштите у Републици Српској 

(„Службени гласник Републике Српске“, 

број: 23/20) и Наредба о обавезној контроли 

лица којима је одређена кужна изолација 

због новог вируса корона (ЦОВИД-19) у 

Републици Српској („Службени гласник 

Републике Српске“, број: 24/20), примјењују 

се уз ову Наредбу 

 

22. Ступањем на снагу ове наредбе  о 

регулисању рада трговинских, 

угоститељских, занатских, услужних и 

других објеката и служби на територији 

Општине Пелагићево, престаје да важи 

наредба о регулисању рада трговинских, 

угоститељских, занатских, услужних и 

других објеката и служби на територији 

Општине Пелагићево број: 02-022-53/21 од 

07.04.2021.године. 

 

23. Ова наредба ступа на снагу одмах и биће 

објављена у Службеном гласнику Општине 

Пелагићево.  

 

Број:02-022-59/21               НАЧЕЛНИК 

Дана, 12.04.2021.г.      Општине Пелагићево 

      Славко Тешић, с.р. 

 

 

 

 

108. 

 

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 роба: Постављање расвјете 

код самостана у Горњој 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, просторно уређење и стамбено-

комуналне послове општине Пелагићево, 

број: 03/10-404-1/20 од 04.03.2020. године и 

Уговор за јавну набавку Постављање 

расвјете код самостана у Горњој 

Трамошници, додјељује се "Електро" СП 

Пелагићево, понуда од 13.04.2021. године, 

за понуђену цијену од 2.650,00 КМ (понуђач 

није у систему ПДВ-а), као најбоље 

оцијењеном понуђачу. 

 

Члан 2. 

 

Приједлог уговора о набавци 

доставиће се на потпис изабраном понуђачу 

""Електро" СП Пелагићево. 

 

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. 
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Закона о јавним набавкама Босне и 

Херцеговине. 

 

Образложење 

 

Поступак јавне набавке покренут је 

Одлуком о покретању поступка јавне 

набавке број: 02-022-57/21 од 12.04.2021. 

године. 

Јавна набавка је спроведена путем 

директног споразума. 

Процијењена вриједност јавне набавке без 

ПДВ-а је 2.100,00 КМ. 

Писмени захтјев за достављање понуде 

упућен је фирми "Електро" СП Пелагићево. 
 

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 14.04.2021. године записник о оцјени 

понуда и Препоруку о избору најповољнијег 

понуђача број: 03/10-404-8/21 од 14.04.2021. 

године, у поступку јавне набавке 

Постављање расвјете код самостана у 

Горњој 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 "Електро" СП 

Пелагићево 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:02-022-60/21               НАЧЕЛНИК 

Дана, 14.04.2021.г.      Општине Пелагићево 

      Славко Тешић, с.р. 

 

 

 

109. 

 

На основу члана 22. Закона о 

заштити и спасавау у ванредним 

ситуацијама („Службени гласник Републике 

Српске“, број: 12/12 и 46/17), члана 43. 

Закона о заштити становништва од заразних 

болести („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“, број: 97/16 и 36/19), 

члана 62. и 64. Статута Општине 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 
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штаба за ванредне ситуације, начелник 

Општине Пелагићево доноси:  

 

Н А Р Е Д Б У 

о спровођењу мјера за реаговање на 

појаву болести изазване новим вирусом 

корона (COVID 19) на територији 

Општине Пелагићево  

 

1.У циљу превенције ширења вируса корона 

САРС-Цо В-2 и ЦОВИД-19 болести на 

територији  Општине Пелагићево и заштите 

и спасавања становништва до 

26.04.2021.године забрањује се:  

  

- Сва јавна окупљања у групама већим од 30 

лица,  

- Сва приватна окупљања у групама већим 

од 10 лица (свадбе, крштења, рођендани, 

прославе и други породични скупови личне 

природе).  

- Организација и извођење музике уживо у 

угоститељским објекитма за 

смјештај,исхрану и пиће. 

- активности унутар установа културе које 

подразумијевају истовремено присуство 

више лица у истом простору.  

 

2. У периоду од 19.04. до 26.04.2021.године 

ограничава се радно вријеме у периоду од 

06:00 до 22:00 часа: 

 1) угоститељским објектима за исхрану и 

пиће без обзира да ли послују самостално 

или у оквиру других објекат ау којима се 

обавља привредна дјелатности (бензинске 

пумпне станице и др.),  

2) приређивачима игара на срећу 

(кладионице, аутомат клубови, казина, 

томболе и др.) 

 

3. Задужују се васпитно-образовне установе 

и општински штаб за ванредне ситуације да, 

ускладу са епидемиолошком ситуацијом у 

Републици Српској, редовно извјештавају 

Министарство просвјете и културе, те да, 

уколико буде потребно доставе приједлог за 

обустављањ наставе у школама и преласку 

на одвијање наставе на даљину.  

 

4. Приједлог за обустављање наставе у 

школама из тачке 4. ове Наредбе може да 

обухвата све школе на подручју општине са 

или без подручних одјељења.    

 

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 простроу, 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 „Институт 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 проводе мјере 

дезинфекције,  

3) Обезбиједе маску грађанима који 

користе њихове услуге, а немају их,  

4) Придржавајусе упутстава Института 

за јавно здравство Републике Српске 

за организовање рада у зависности 

од дјелатностикоју обављају.  

5) Одреде једно или више лица за 

провођењеепидемиолошких мјера 

унутар продајног објекта, уз 

могућност ускраћивања пружања 

услуге у случају непридржавања 

мјера.  

 

9. Од 19.04. до 26.04.2021.године  забрањује 

се продаја алкохолних пића сим привредним 

субјектима у периоду од 22:00 до 06:00 

часова.  

 

10. Од 12.04. до 19.04.2021.године 

дозвољава  се организовање рекреативне и 

тренажне активности спортских 
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организација и спортиста у групама до 30 

лица као и професионалне такмичарске 

активности спортских организација и 

спортиста, без присуства публике или 

других лиа која нису акредитована од стране 

организатора.  

 

11. Субјекти који обављају регистровану 

дјелатност дужни су да услове за обављање 

дјелатности прилагоде мјерама прописаним 

од стране ЈЗУ „Институт за јавно здравство 

Републике Српске“ за спречавање појаве и 

ширења ЦОВИД-19 на радном мјесту. 

 

12. Субјекти који пружају услуге грађанима 

дужни су:  

1) организовати свој рад уз примјену 

прописаних епидемиолошких мјера од 

стране ЈЗУ „Институт за јавно здравство 

Републике Српске“ са посебном пажњом на 

ограничење броја лица у објекту у заисности 

од површине простора и уз обавезно 

поштовање прописаног физичког растојања.  

2) на улазу у објекат поставити обавјештење 

о укупном броју лица која могу боравити у 

односу на његову површину.  

 

13. Субјекти који обављају регистровану 

дјелатност могу самостално обављати 

дезинфекцију пословних простора у складу 

са упутством ЈЗУ Институт за јавно 

здравство Републике Српске. 

 

14. Општинска управа и општинске службе 

организовати ће свој рад на сљедећи начин:  

1) На улазу у службене просторије 

ограничити број особа које 

истовремено могу да уђу и бораве у 

простроијама органа,  

2) Одржавати растојање у затвореним 

просторијама од најмање два метра, 

уз благовремено предузимање мјера 

дезинфекције и појачане хигијене и  

3) Омогућитирад шалтер сале и 

матичне службе у јединицама 

локалне самоуправе уз обезбјеђење 

физичке провидне баријере на 

радном мјесту која пружадовољну 

заштиту запосленим и кориснику. 

15. Правни субјекти, органи јединица 

локалне управе и остали субјекти који врше 

јавна овлаштења требају организовати рад 

од куће за раднике и послове за које је то 

могуће. 

 

16. Надзор над провођењем овог закључка 

проводи Министарство унутрашњих 

послова, СЈБ Пелаигћево, Одјељење за 

инспекције, цивилну зaштиту и заједничке 

послове.  

 

17. Задужује се општински цивилни штаб 

да, у случају погоршане епидемиолошке 

ситуације на подручју Општине Пелагићево, 

а у складу са Законом о заштити и спасавању 

у ванредним систуацијама („Службени 

гласник Републике Српске“, број: 121/12 и 

46/17), донесе рестриктивније мјере и да под 

хитно подузме све потребне мјере и радње 

на санацији епидемиолошке ситуације, те да 

о предузетим мјерама и радњама у року од 

48 часова обавијести Републички штаб за 

ванредне ситуације. 

  

18. О извршавању задатака из ове Наредбе, 

Одјељење за инспекције, цивилну заштиту и 

зајендичке послове (Комунална полиција), 

свакодневно ће извјештавати команданта 

општинског штаба за ванредне ситуације.  

 

19.Непоштовање мјера из ове наредбе 

санкционисати ће се у складу са Законом о 

јавном реду и миру („Службени гласник 

Републике Српске“, број: 11/15 и 58/19) и 

Законом о заштити становништва од 

заразних болести („Службени глансик 

Републике Српске“, број: 90/17, 42/20 и 

98/20). 

 

20. Наредба о обавезном провођењу мјера за 

реаговање на појаву болести изазване новим 

вирусом корона (ЦОВИД-19) у 

здравственим установама и установама 

социјалне заштите у Републици Српској 

(„Службени гласник Републике Српске“, 

број: 23/20) и Наредба о обавезној контроли 

лица којима је одређена кужна изолација 

због новог вируса корона (ЦОВИД-19) у 

Републици Српској („Службени гласник 

Републике Српске“, број: 24/20), примјењују 

се уз ову Наредбу 

 

21. Ступањем на снагу ове наредбе  о 

регулисању рада трговинских, 

угоститељских, занатских, услужних и 

других објеката и служби на територији 

Општине Пелагићево, престаје да важи 

наредба о регулисању рада трговинских, 

угоститељских, занатских, услужних и 

других објеката и служби на територији 
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Општине Пелагићево број: 02-022-59/21 од 

12.04.2021.године. 

 

22. Ова наредба ступа на снагу одмах и биће 

објављена у Службеном гласнику Општине 

Пелагићево.  

 

Број:02-022-61/21               НАЧЕЛНИК 

Дана, 19.04.2021.г.      Општине Пелагићево 

      Славко Тешић, с.р. 

 

 

 

110. 

 

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:02-022-62/21               НАЧЕЛНИК 

Дана, 21.04.2021.г.      Општине Пелагићево 

      Славко Тешић, с.р. 

 

 
ИЗМЈЕНА И ДОПУНА ПЛАНА 

ЈАВНИХ НАБАВКИ 

ОПШТИНЕ ПЕЛАГИЋЕВО ЗА 2021. 

ГОДИНУ 

 

 

- р/б – 41 

- предмет набавке – Гредерисање и 

санација дијела локалних 

некатегорисаних путева на подручју 

општине Пелагићево 

- врста набавке – радови 

- шифра ЈРЈН – 45233141-9 

- организациона јединица – општа 

управа 

- економски код – 412500 

- процијењена вриједност (без ПДВ-а) 

у КМ – 6.000,00 КМ 

- врста поступка –директно поступак  

- оквирни датум покретања поступка 

– 25.04.. 

- оквирни датум закључења уговора – 

10.01. 

- извор финансирања – Буџет  

 

 

- р/б – 42 

- предмет набавке – Дјелимична 

санација локалне путне мреже на 

подручју општине Пелагићево 

- врста набавке – радови 

- шифра ЈРЈН – 45233141-9 

- организациона јединица – општа 

управа 

- економски код – 412500 

- процијењена вриједност (без ПДВ-а) 

у КМ – 6.000,00 КМ 

- врста поступка –директно поступак  

- оквирни датум покретања поступка 

– 25.04.. 

- оквирни датум закључења уговора – 

10.01. 

- извор финансирања – Буџет  

 

Број:02-022-61/21               НАЧЕЛНИК 

Дана, 19.04.2021.г.      Општине Пелагићево 

      Славко Тешић, с.р. 
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111. 

 

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: 02-022-62/21 од 

21.04.2021. године, начелник општине 

Пелагићево је донио   

 

О Д Л У К У 

о покретању поступка набавке  

Гредерисање и санација дијела локалних  

некатегорисаних путева на подручју 

општине Пелагићево 

 

Члан 1. 

 

           Одобрава се покретање поступка 

јавне набавке радова – Гредерисање и 

санација дијела локалних некатегорисаних 

путева на подручју општине Пелагићево. 

Процијењена вриједност јавне 

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

(словима: шестхиљада КМ). 

За спровођење јавне набавке 

обезбијеђена су средства из буџета општине 

Пелагићево, економски код 412500. 

Јавна набавка ће се спровести путем 

директног споразума. 

Поступак јавне набавке спровешће 

се у складу са Законом о јавним набавкама, 

подзаконским и интерним актима. 

Евиденциони број јавне набавке: 41. 

 

Члан 2. 

 

Потребну документацију за 

провођење поступка директног споразума 

сачиниће уговорни орган, односно 

службеник за јавне набавке у сарадњи са 

службеницима Одјељења за општу управу, 

просторно уређење и стамбено-комуналне 

послове, у року од 5 дана, рачунајући од 

доношења ове одлуке. 

 

Члан 3. 

 

Критеријум за додјелу уговора је 

најнижа цијена. 

 

Члан 4. 

 

Отварање и оцјену понуда 

спровешће службеник за јавне набавке у 

сарадњи са службеницима Одјељења за 

општу управу, просторно уређење и 

стамбено-комуналне послове. 

 

Члан 5. 

 

Саставни дио ове одлуке је процјена 

вриједности. 

 

Члан 6. 

 

Ова одлука ступа на снагу даном 

доношења и биће објављења у Службеног 

гласнику Општине Пелагићево. 

 

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 41, 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:02-022-63/21               НАЧЕЛНИК 

Дана, 21.04.2021.г.      Општине Пелагићево 

      Славко Тешић, с.р. 
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112. 

 

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: 02-022-62/21 од 

21.04.2021. године, начелник општине 

Пелагићево је донио   

 

О Д Л У К У 

о покретању поступка набавке  

Дјелимична санација локалне путне  

мреже на подручју општине Пелагићево 

 

Члан 1. 

 

           Одобрава се покретање поступка 

јавне набавке радова – Дјелимична санација 

локалне путне мреже на подручју општине 

Пелагићево. 

Процијењена вриједност јавне 

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

(словима: шестхиљада КМ). 

За спровођење јавне набавке 

обезбијеђена су средства из буџета општине 

Пелагићево, економски код 412500. 

Јавна набавка ће се спровести путем 

директног споразума. 

Поступак јавне набавке спровешће 

се у складу са Законом о јавним набавкама, 

подзаконским и интерним актима. 

Евиденциони број јавне набавке: 42. 

 

Члан 2. 

 

Потребну документацију за 

провођење поступка директног споразума 

сачиниће уговорни орган, односно 

службеник за јавне набавке у сарадњи са 

службеницима Одјељења за општу управу, 

просторно уређење и стамбено-комуналне 

послове, у року од 5 дана, рачунајући од 

доношења ове одлуке. 

Члан 3. 

 

Критеријум за додјелу уговора је 

најнижа цијена. 

 

Члан 4. 

 

Отварање и оцјену понуда 

спровешће службеник за јавне набавке у 

сарадњи са службеницима Одјељења за 

општу управу, просторно уређење и 

стамбено-комуналне послове. 

 

Члан 5. 

 

Саставни дио ове одлуке је процјена 

вриједности. 

 

Члан 6. 

 

Ова одлука ступа на снагу даном 

доношења и биће објављења у Службеног 

гласнику Општине Пелагићево. 

 

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 42, 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:02-022-64/21               НАЧЕЛНИК 

Дана, 21.04.2021.г.      Општине Пелагићево 

      Славко Тешић, с.р. 

 

 

 

113. 
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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: 

02-022-58/21 од 19.04.2021. године, у 

поступку јавне набавке: Набавка горива за 

потребе општинске управе, начелник 

општине Пелагићево је донио  

 

ОДЛУКУ 

о избору најповољнијег понуђача 

 

Члан 1. 

 

Прихвата се Препорука Комисије за 

јавне набавке, број: 02-022-58/21 од 

19.04.2021. године и оквирни споразум за 

јавну набавку Набавка горива за потребе 

општинске управе, додјељује се понуђачу 

"Никић" доо Блажевац, за понуђену цијену 

од 22.250,00 КМ без ПДВ-а, односно 

26.032,50 КМ са ПДВ-ом, (јединична цијена 

дизела BAS EN 590: 1,463 КМ без ПДВ-а, 

односно 1,712 КМ са ПДВ-ом; јединична 

цијена бензина BMB – 95:1,550 КМ без 

ПДВ-а, односно 1,814 КМ са ПДВ-ом) као 

најбоље оцијењеном понуђачу.   

 

Члан 2. 

 

Приједлог оквирног споразума о 

набавки доставиће се на потпис изабраном 

понуђачу "Никић" доо Блажевац по протеку 

рока од 10 дана, рачунајући од дана када су 

сви понуђачи обавијештени о избору 

најповољније понуде.   

 

Члан 3. 

 

За извршење ове одлуке задужује се 

и овлашћује Одјељење за општу управу, 

просторно уређење и стамбено – комуналне 

послове. 

 

Члан 4. 

 

Ова одлука објавиће се на 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 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: 02-022-43/21 од 23.03.2021. 

године. 

Јавна набавка је проведена путем 

конкурентског захтјева за доставу понуда. 

Процијењена вриједност јавне набавке без 

ПДВ-а је 26.000,00 КМ. 

Обавјештење о набавци број: 298-7-1-5-3-

4/21 послато је на објаву дана 25.03.2021. 

године, а објављено је на Порталу јавних 

набавки истог дана. 

 

Комисија за јавну набавку 

именована је Одлуком број: 02-022-58/21 од 

12.04.2021. године. 

Комисија за јавну набавку доставила 

је дана 19.04.2021. године записник о оцјени 

понуда и Препоруку о избору најповољнијег 

понуђача број: 02-022-58/21 од 19.04.2021. 

године, у поступку јавне набавке Набавка 

горива за потребе општинске управе. 

 

У поступку је утврђено је да је 

Комисија за јавну набавку благовремено и 

правилно извршила отварање понуда и 

оцјену приспјелих понуда, о чему је 

сачинила одговарајуће записнике, у којима 

је утврђено сљедеће: 

-  да је укупан број пристиглих понуда 3. 

-  да су благовремено запримљене 3 понуде. 

-  да није било неблаговремено запримљених 

понуда. 

-  да су понуде понуђача "Брчко гас" доо 

Брчко, "Нестро петрол" ад Бања Лука и 

"Никић" доо Блажевац прихватљиве. 

 

У поступку доношења ове одлуке 

посебно су цијењене чињенице да је 

Комисија, правилно и потпуно, извршила 

оцјену квалификованости понуђача те 

оцјену приспјелих понуда, сходно 

критеријумима из тендерске документације. 
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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. "Никић" доо Блажевац 22.250,00 

2. 
"Нестро петрол" ад Бања 

Лука 
22.275,00 

3. "Брчко гас" доо Брчко 23.610,00 

 

Изабрани понуђач је изабран 

примјењујући критериј најниже цијене, која 

је понуђена у износу од 22.250,00 КМ без 

ПДВ-а, док су остали понуђачи чије су 

понуде прихватљиве понудили сљедеће 

цијене:  

- "Нестро петрол" ад Бања Лука, 

22.275,00 КМ без ПДВ-а и 

- "Брчко гас" доо Брчко, 23.610,00 без 

ПДВ-а. 

 

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:02-022-65/21               НАЧЕЛНИК 

Дана, 21.04.2021.г.      Општине Пелагићево 

      Славко Тешић, с.р. 

 

 

 

114. 

 

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: 

02-022-37/21 од 22.04.2021. године, у 

поступку јавне набавке: уклањање објекта 

дома културе у Доњој Трамошници, 

начелник општине Пелагићево је донио  

 

ОДЛУКУ 

о избору најповољнијег понуђача 

 

Члан 1. 

 

Прихвата се Препорука Комисије за 

јавне набавке, број: 02-022-37/21 од 

22.04.2021. године и уговор за јавну набавку 

– уклањање објекта дома културе у Доњој 

Трамошници, додјељује се понуђачу 

„Интинера С“ ДОО Брчко, за понуђену 

цијену од 17.576,00 КМ без ПДВ-а, односно 

20.563,90 Км са ПДВ-ом, као најбоље 

оцијељеномпонуђачу.  

 

Члан 2. 

 

Приједлог уговора о набавци 

доставиће се на потпис изабраном понуђачу 

„Интинерс С“ДОО Брчко,  по протеку рока 

од 10 дана, рачунајући од дана када су сви 

понуђачи обавијештени о избору 

најповољније понуде.   

 

Члан 3. 

 

За извршење ове одлуке задужује се 

и овлашћује Одјељење за општу управу, 

просторно уређење и стамбено – комуналне 

послове. 

 

Члан 4. 

 

Ова одлука објавиће се на 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. 
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Члан 5. 

 

          Ова одлука 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: 02-022-30/21 од 02.03.2021. 

године. 

Јавна набавка је проведена путем 

конкурентског захтјева за доставу понуда. 

Процијењена вриједност јавне набавке без 

ПДВ-а је 24.000,00 КМ. 

Обавјештење о набавци број: 298-7-3-1-3-

2/21 послато је на објаву дана 03.03.2021. 

године, а објављено је на Порталу јавних 

набавки истог дана. 

 

Комисија за јавну набавку 

именована је Одлуком број: 02-022-37/21 од 

17.03.2021. године. 

Комисија за јавну набавку доставила 

је дана 23.03.2021. године записник о оцјени 

понуда и Препоруку о избору најповољнијег 

понуђача број: 02-022-37/21 од 23.03.2021. 

године, у поступку јавне набавке – 

уклањање објекта дома културе у Доњој 

Трамошници. 

 

У поступку је утврђено је да је 

Комисија за јавну набавку благовремено и 

правилно извршила отварање понуда и 

оцјену приспјелих понуда, о чему је 

сачинила одговарајуће записнике, у којима 

је утврђено сљедеће: 

-  да је укупан број пристиглих понуда 3. 

-  да су благовремено запримљене 3 понуде. 

-  да није било неблаговремено запримљених 

понуда. 

-  да су понуде понуђача „Интинера С“ ДОО 

Брчко, „Папилон“  ДОО Челић и 

„Салаш“ ДОО Орлово Поље прихватљиве.  

 

 На предметну одлуку је, дана 

01.04.2021.године запримљена жалба од 

стране „ИнтинераС“ ДОО Брчко. У жалби је 

наведено да је понуда понуђача 

„Салаш“ ДОО Орлово Поље неприхватљива 

зато што су све тражене изјаве и анекси 

потписани од стране лица које није законски 

заступник, те да у склопу понуде није 

достављено овлаштење којим би се 

наведено лице овластило за потписивање.  

 

 Уговорни орган је извршио увид у 

жалбене наводе и закључио да су жалбени 

наводи жалиоца утемељени, те је донио 

Одлуку о прихватању жалбе и поништењу 

Одлуке о избору најповољнијег понуђача, 

број: 02-022-46/21 од 24.03.2021.године. 

 

 У наставку поступка предметне 

набавке, комисија је предложила, а уговорни 

орган упутио на адресу Агенције за јавне 

набавке захтјев о заказивању поновне е 

аукције. Агенција је уважила овај захтјев 

уговорног органа, те заказала нову е аукцију 

за 21.04.2021.године.  

 

 Након проведене е аукције, комисија 

је дана 22.04.2021.године доставила 

записнике, извјештај о току и завршетку е 

аукције, те Препоруку о избору 

најповољнијег понуђача број: 02-022-37/21 

од 22.04.2021.године, у поступку јавне 

набавке – уклањање објекта дома културе у 

Доњој Трамошници. 

 

 Увидом у приложену 

документацију, неспорно је изабрани 

понуђач најбоље оцијењен због најниже 

цијене, како слиједи:  

 
р

/
б 

понуђач Понуђе 

на цијена 
без ПДВ-

а (КМ)  

Понуђена 

цијена са 
ПДВ-ом 

(КМ)  

Поре 

дак 
понуђа

ча 

након 
рангир

ања  

1

. 

„Интинера 

С“ ДОО Брчко 

17.576,00 20.563,90 1 

2

. 

„Паилон“ ДОО 

Челић 

17.600,00 20.592,00 2 

 

 

Изабрани понуђач је изабран 

примјењујући критериј најниже цијене, која 

је понуђена у износу од 17.576,00 КМ без 

ПДВ-а, док су остали понуђачи чије су 

понуде прихватљиве понудили сљедеће 

цијене:  

- „Паилон“ ДОО Челић, 17.600,00 без 

ПДВ-а 

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. 
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ПОУКА О ПРАВНОМ ЛИЈЕКУ 

 

Против ове одлуке може се изјавити 

жалба, најкасније у року од 10 (десет) дана 

од дана пријема ове одлуке. 

 

Број:02-022-65/21               НАЧЕЛНИК 

Дана, 22.04.2021.г.      Општине Пелагићево 

      Славко Тешић, с.р. 

 

 

 

115. 

 

На основу члана 39. и 43. Закона о 

локалној самоуправи („Службени гласник 

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

члана 51. Статута Скупштине општине 

Пелагићево („Службени гласник општине 

Пелагићево“, број: 2/17), а све у вези члана 

18. Закона о систему јавних служби 

(„Службени гласник Републике Српске“, 

број: 68/07, 109/12 и 44/16), по приједлогу 

начелника општине, Скупштина општине 

Пелагићево на III (трећој) редовној сједници 

одржаној дана 23.04.2021. године донијела 

је: 

Р Ј Е Ш Е Њ Е 

о разрјешењу дужности директора 

Јавне установе Туристичка организација 

„Пелагићево“ Пелагићево 

 

Слободанка Лазаревић из 

Пелагићева разрјешава се дужности 

директора Јавне установе Туристичка 

организација „Пелагићево“ Пелагићево са 

23.04.2021. године. 

Ово рјешење ступа на снагу даном 

доношења, а биће објављено у ''Службеном 

гласнику општине Пелагићево. 

О б р а з л о ж е њ е 

Скупштина општине Пелагићево је 

на II (другој) редовној сједници одржаној 

дана 26.02.2021. године, разматрала 

Извјештаја о раду Јавне установе 

Туристичке организације „Пелагићево“ 

Пелагићево за 2019. годину, број: 01-325-

09/20 и Извјештај о раду Јавне установе 

Туристичке организације „Пелагићево“ 

Пелагићево за 2020. годину, број: 01-325-

01/21 од 21.01.2021. године.  Том приликом 

иста није усвојила претходно наведене 

Извјештаје због незадовољства радом и 

управљањем Установом од стране 

директора, а које се огледа у слабом 

промовисању туристичких потенцијала 

општине Пелагићево, слабом приходовању 

буџету Општине и неквалитетном 

аплицирању на фондове ЕУ.  

С тим у вези, Скупштина општине 

Пeлагићево је на III (трећој) редовној 

сједници одржаној дана 23.04.2021. године, 

по приједлогу начелника Општине, а у вези 

неусвајања Извјештаја о раду Јавне установе 

Туристичке организације „Пелагићево“ 

Пелагићево за 2019. и 2020. годину, 

донијела Рјешење о разрјешењу директора 

претходно наведене установе Слободанке 

Лазаревић, са девет од петнаест гласова за. 

На основу свега претходно 

наведеног, а примјеном члана 39. и 43. 

Закона о локалној самоуправи („Службени 

гласник Републике Српске", број: 97/16 и 

36/19), члана 51. Статута Скупштине 

општине Пелагићево („Службени гласник 

општине Пелагићево“, број: 2/17), а све у 

вези члана 18. Закона о систему јавних 

служби („Службени гласник Републике 

Српске“, број: 68/07, 109/12 и 44/16), 

одлучено је као у диспозитиву Рјешења. 

П о у к а  о  п р а в но м  л и ј е к у 

Ово Рјешење је коначно и против 

истог не може се уложити жалба, али се 

може покренути управни спор пред 

Окружним судом у Добоју у року од 30 дана 

од дана достављања истог. 

Број:01-111-1/21               Предсједник 

Дана, 23.04.2021.г.    Скупштине општине 

                                  Недељко Тривундић с.р. 

 

 

 

116. 

 
На основу члана 39. и 43. Закона о 

локалној самоуправи („Службени гласник 

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

члана 51. Статута Скупштине општине 

Пелагићево („Службени гласник општине 

Пелагићево“, број: 2/17), а све у вези члана 

18. ста 3а) Закона о систему јавних служби 
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(„Службени гласник Републике Српске“, 

број: 68/07, 109/12 и 44/16), по приједлогу 

начелника општине, Скупштина општине 

Пелагићево на III (трећој) редовној сједници 

одржаној дана 23.04.2021. године донијела 

је: 

 

О Д Л У К У 

о именовању вршиоца  

дужности директора 

Јавне установе Туристичка организација 

„Пелагићево“ Пелагићево 

 

Члан 1. 

 

Скупштина општине Пелагићево 

именује Марка (Никола) Каштеровића  из 

Пелагићева, ЈМБГ: 19039881811947, на 

радно мјесто вршиоца дужности директора 

Јавне установе Туристичка организација 

„Пелагићево“ Пелагићево. 

                                                                

Члан 2. 

 

Вршилац дужности директора 

именује се на период до окончања поступка 

избора и именовања директора Јавне 

установе Туристичка организација 

„Пелагићево“ Пелагићево у конкурсној 

процедури, а најдуже на период од 90 дана. 

 

Члан 3. 

 

Ова одлука ступа на снагу 8 (осмог) 

дана од дана објаве у "Службеном гласнику 

општине Пелагићево". 

О б р а з л о ж е њ е 

 

Скупштина општине Плагићево је 

на III (трећој) редовној сједници одржаној 

дана 23.04.2021. године, по приједлогу 

начелника Општине, а у вези неусвајања 

Извјештаја о раду Јавне установе 

Туристичке организације „Пелагићево“ 

Пелагићево за 2019. и 2020. годину, 

донијела Рјешење о разрјешењу директора 

претходно наведене установе Слободанке 

Лазаревић. 

С тим у вези, а у циљу омогућавања 

даљег несметаног рада Установе, начелник 

општине Пелагићево је предложио 

Скупштини општине Пелагићево да Марка 

(Никола) Каштеровића именује на период до 

окончања поступка избора и именовања 

директора Јавне установе Туристичка 

организација „Пелагићево“ Пелагићево у 

конкурсној процедури, а најдуже на период 

од 90 дана, на радно мјесто вршиоца 

дужности директора претходно наведене 

Установе. 

Скупштина општине Пелагићево, на 

III (трећој) редовној сједници одржаној дана 

23.04.2021. године усвоила је начелников 

приједлог. 

На основу свега претходно 

наведеног, а примјеном члана 39. и 43. 

Закона о локалној самоуправи („Службени 

гласник Републике Српске", број: 97/16 и 

36/19), члана 51. Статута Скупштине 

општине Пелагићево („Службени гласник 

општине Пелагићево“, број: 2/17), а све у 

вези члана 18. ста 3а) Закона о систему 

јавних служби („Службени гласник 

Републике Српске“, број: 68/07, 109/12 и 

44/16), одлучено је као по тачкама 

диспозитива предметне Одлуке. 

 

П о у к а  о  п р а в но м  л и ј е к у 

 

Ова одлука је коначна и против исте 

не може се уложити жалба, али се може 

покренути управни спор пред Окружним 

судом у Добоју у року од 30 дана од дана 

достављања овог акта. 

 

Број:01-022-25/21            Предсједник 

Дана, 23.04.2021.г.    Скупштине општине 

                                  Недељко Тривундић с.р. 
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