ОПШТИНА ПЕЛАГИЋЕВО
СЛУЖБЕНИ ГЛАСНИК

"Службени гласник"
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излази по потреби
Пелагићево
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датум издавања

главни и одговорни уредник
стручна служба

04.06.2021.г.

тел 054/810-106

Именује се Комисија за разматрање
захтјева за новчану помоћ по Јавном позиву
за подношење захтјева за новчану помоћ
социјално
угроженим
незапосленим
борцима Одбрамбено-отаџбинског рата
Републике Српске од прве до пете
категорије, млађим од 60 година, у следећем
саставу:

157.
На основу члана 54. и 59. Закона о
локалној самоуправи ("Службени гласник
Републике Српске", број: 97/16 и 36/19),
члана 62. и 64. Статута Општине Пелагићево
("Службени гласник општине Пелагићево",
број: 2/17), члана 190. Закона о општем
управном поступку ("Службени гласник
Републике Српске", број: 13/02, 87/07, 50/10
и 66/18), а све у вези са Јавним позивом за
подношење захтјева за новчану помоћ
социјално
угроженим
незапосленим
борцима Одбрамбено-отаџбинског рата
Републике Српске од прве до пете
категорије, млађим од 60 година број: 1603/2.1-56-266/21 од 30.03.2021. године,
начелник општине Пелагићево, д о н о с и:

1. Цвијета Иљић-Лукановић Општина
Пелагићево,
предсједник;
2. Марко Перић - Удружење
ратних ветрана општине
Пелагићево, члан;
3. Милан Перић – Општинска
борачка
организација
Пелагићево,члан.
Задатак Комисије из тачке 1.
диспозитива овог Рјешења јесте да након
разматрања захтјева за новчану помоћ и
достављене документације, у року од 30
дана од дана пријема захтјева, утврди листу

РЈ ЕШЕЊЕ
о именовању Комисије општине
Пелагићево за разматрање захтјева за
новчану помоћ по Јавном позиву
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подносилаца захтјева који испуњавају
услове за добијање новчане помоћи и листу
подносилаца захтјева чији су захтјеви,
непотпуни,
неблаговремени
или
неосновани, те да по захтјеву, о томе
подноси извјештај начелнику општине
Пелагићево.

("Службени гласник општине Пелагићево",
број: 2/17), члана 190. Закона о општем
управном поступку ("Службени гласник
Републике Српске", број: 13/02, 87/07, 50/10
и 66/18), а све у вези са Јавним позивом за
подношење захтјева за новчану помоћ
социјално
угроженим
незапосленим
борцима Одбрамбено-отаџбинског рата
Републике Српске од прве до пете
категорије, млађим од 60 година број: 1603/2.1-56-266/21 од 30.03.2021. године,
начелник oпштине Пелагићево је одлучио
као диспозитиву овог Рјешења.

Образложење
Дана
30.03.2021.
године
Министарсво рада и борачко инвалидске
заштите Републике Српске објавило је Јавно
позив за подношење захтјева за новчану
помоћ социјално угроженим незапосленим
борцима Одбрамбено-отаџбинског рата
Републике Српске од прве до пете
категорије, млађим од 60 година број: 1603/2.1-56-266/21 од 30.03.2021. године,
којим се одобрава новчана помоћ социјално
угроженим незапосленим борцима од прве
до пете категорије, млађим од 60 година.
Јавним позивом је прописан предмет
јавног позива, услови за одобравање
новчане помоћи,начин подношења захтјева
и потребна документација, поступак по
захтјеву, рок за подношење захтјева као и
начин исплате новчане помоћи.
Дана
31.03.2021.
године
Министарство рада и борачко инвалидске
заштите Републике Српске доставило је
свим градоначелницима и начелницима
општина Информацију о активностима у
вези новчане помоћи социјално угроженим
незапосленим борцима број: 16-03/1-56266/21 којом је предвиђено да захтјеве за
новчану помоћ разматра Комисија коју
именује начелник општине у чијем саставу
ће бити представник органа управе
надлежног за послове борачко-инвалидске
заштите као предсједник Комисије, те
представник
општинске
борачке
организације коју предложи Борачка
организација и представник Удружења
грађана „Ветерани Републике Српске“, као
чланови, те је у складу са тим начелник
општине Пелагићево одлучио да именује
Комисију како стоји у диспозитиву овог
Рјешења.

ПОУКА О ПРАВНОМ ЛИЈЕКУ
Против овог Рјешења именована има
право уложити приговор начелнику
општине Пелагићево у року од 8 (осам) дана
од дана доставе истог, односно именовани
могу покренути Управни спор пред
надлежним судом.
Број:02-014-8/21
Дана,26.04.2021.г.

НАЧЕЛНИК
Општине Пелагићево
Славко Тешић с.р.

158.
На основу члана 100. став 3. Закона
о јавним набавкама ("Сл. гласник БиХ",
број 39/14), чланова 59. и 82. Закона о
локалној самоуправи ("Сл. гласник РС",
број: 97/16) и чланова 61. и 100. Статута
општине Пелагићево ("Службени гласник
општине
Пелагићево"
број:
10/14),
рјешавајући по Жалби на Одлуку о избору
најповољнијег понуђача, број: 02-022-65/21
од 21.04.2021. године у поступка јавне
набавке број: 02-022-24/20 - Набавка горива
за потребе општинске управе, изјављеној од
стране жалиоца "Нестро петрол" ад Бања
Лука, начелник општине Пелагићево је
донио
ОДЛУКУ
о дјелимичном усвајању Жалбе и
избору најповољнијег понуђача

Имајући у виду напријед наведено,
односно примјеном 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

Члан 1.
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Дјелимично се усваја Жалба
жалиоца "Нестро петрол" ад Бања Лука,
изјављена 29.04.2021. године на Одлуку о
избору најповољнијег понуђача, број: 02022-65/21 од 22.04.2021. године у поступка
јавне набавке, број: 03/10-404-5/21 - Набавка
горива за потребе општинске управе.

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.

Члан 2.
Ставља се ван снаге Одлука о избору
најповољнијег понуђача, број: 02-022-65/21
од 22.04.2021. године у поступка јавне
набавке: Набавка горива за потребе
општинске управе, из разлога што понуђач
"Никић" доо Блажевац није доставио
комплетну документацију према члану 45
ЗЈН БиХ.

Из записника о отварању понуда
видљиво је да Комисија 13.04.2021. године у
12,15 часова извршила јавно отварање
благовремено приспјелих понуда и то:
"Брчко гас" доо Брчко, "Нестро петрол" ад
Бања Лука и "Никић" доо Блажевац.

Члан 3.
Оквирни споразум о јавној набавци
додјељује се другоранираном понуђачу
"Нестро петрол" ад Бања Лука, за понуђену
цијену од 22.275,00 КМ без ПДВ-а, односно
26.061,75 КМ са ПДВ-ом, као сљедећем
најбоље оцијењеном понуђачу.

Из записника о прегледу и оцјени
понуда, са наредна три састанка Комисије за
јавну набавку, одржаних у периоду од
13.04.2021. године до 19.04.2021. године,
јасно је видљиво да је Комисија извршила
детаљан преглед понуда, да је провјеравала
кавалификационе услове у понудама, као и
да је вршила рачунске провјере, те да је
провела е-аукцију и направила коначну ранг
листу понуђача.

Члан 4.
Ова одлука ће бити достављена свим
понуђачима који су учествовали у
предметном поступку јавне набавке, те
објављена на сајту општине.

Према предметним записницама,
Комисија је утврдила да су све пристигле
понуде квалификоване и прихватљиве, те је
након проведене е – аукције донијела
Препоруку
о
избору
најповољнијег
понуђача број: 02-022-58/21 од 19.04.2021.
године, којом предлаже избор "Никић" доо
Блажевац као најповољнијег понуђача, за
понуђену цијену од 22.250,00 КМ без ПДВа, односно 26.032,50 КМ са ПДВ-ом.

Члан 5.
Ступањем на снагу ове Одлуке,
престаје да важи Одлука о избору
најповољнијег понуђача, број: 02-022-65/21
од 22.04.2021. године.
ОБРАЗЛОЖЕЊЕ

Одлука о избору најповољнијег
понуђача, број: 02-022-65/21 од 22.04.2021.
године, заједно са записницима о прегледу и
оцјени понуда, достављена је свим
понуђачима који су учествовали у
предметном поступку.

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: 298-7-1-5-34/21 послато је на објаву дана 25.03.2021.

Понуђач "Нестро петрол" ад Бања
Лука поднио је 26.04.2021. године захтјев за
увид у понуде свих понуђача, те је
28.04.2021. године овлаштени представних
понуђача извршио преглед понуда у
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просторијама уговорног органа, у присуству
чланова Комисије за јавну набавку.

којим доказује да у кривичном
поступку
није
изречена
правоснажна пресуда којом је
осуђен за кривично дјело учешћа
у криминалној организацији, за
корупцију, превару или прање
новца, него је умјесто истог
доставио Увјерење Основног
суда у Шамцу од 28.04.2021.
године,
надлежног
према
сједишту привредног друштва.

Након тога, понуђач "Нестро
петрол" ад Бања Лука, дана 29.04.2021.
године, поднио је Жалбу на Одлуку о избору
најповољнијег понуђача, број: 02-022-65/21
од 22.04.2021. године.
У Жалби се, између осталог, наводи
сљедеће:
1. Понуђач "Никић" доо Блажевац
је у својој понуди, у Обрасцу за
достављање понуда, означио да
његова понуда испуњава услове
за примјену префернцијалног
третмана домаћег и на тај начин
дао лажну изјаву јер је
општепозната чињеница да
једини домаћи произвођач нафте
и
нафтних
деривата
на
територији БиХ "Рафинерија
нафте Брод" АД не врши прераду
и производњу нафте и нафтних
деривата након експлозије која
се догодила 2019. године
(жалилац је у прилогу доставио
Информацију Привредне коморе
РС у којој је наведено да иста не
може потврдити БХ поријекло за
ову врсту производа);
2. Понуђач "Никић" доо Блажевац
је у Обрасцу за достављање
понуда навео да његова понуда
важи до 07.06.2021. године што
је у супротности са тачком 5.8.
тендерске документације којом
је прописано да понуде морају
важити најмање 60 дана од
истека рока за подношење
понуда. Рок за пријем понуда је
био 13.04.2021. године из чега
произилази да је опција опција
понуде изабраног понуђача 55
дана;
3. Понуђач "Никић" доо Блажевац
је у Обрасцу за достављање
понуда и у Обрасцу за понуду
учинио
рачунску
грешку
приликом навођења укупне
цијене понуде са ПДВ-ом;
4. Изабрани понуђач "Никић" доо
Блажевац
пропустио
је
доставити Увјерење суда БиХ

Поред наведеног, жалилац је
скренуо пажњу уговорном органу да је
понуђач "Никић" доо Блажевац доставио
увјерења о усклађености квалитета течних
горива старија од три мјесеца од дана
достављања
понуде.
Тендерском
документацијом није дефинисано колико
стара морају бити тражена увјерења, али
жалилац сматра да иста трабају бити стара
највише три мјесеца, али препушта
уговорном органу да сам оцијени валидност
ових доказа.
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, те утврдио сљедеће:
-
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По
питању
преференцијалног
третмана домаћег, Уговорни орган је
био свјестан чињенице да се
предметна роба не може третирати
као домаћа, односно као роба са
поријеклом из БиХ, те да сви
понуђачи исту набављају из
окружења, на првом мјесту из
рафинерије у Панчеву, односно из
Србије, чланице ЦЕФТА-е. Ипак,
уговорни орган је овај превид
понуђача сматрао грешком коју
једноставно није прихватио, без
потребе да због исте у потпуности
одбије понуду, него је све три
понуде третирао на исти начин,
односно на начин да не испуњавају
преференцијални третман домаћег,

-

-

-

те је на тим основама заказана и е
аукција. Јасно је да понуђач није
довео у заблуду уговорни орган, да
он ни на који начин није био
фаворизован у смислу цијене, те да
је у читавом поступку оцјењивања и
рангирања понуда његова понуда
третирана једнако као остале двије,
односно као понуде на које се не
примјењује
префернцијални
третман домаћег. На основу горе
наведеног, Уговорни орган сматра
да је овај жалбени навод жалиоца
неоснован.
У обрасцу за доставање понуда
понуђач "Никић" доо Блажевац јесте
навео да његова понуда важи до
07.06.2021. године, а што у односу
на крајњи датум одређен за пријем
понуда представља 55 дана (5 мање
од утврђеног рока), али је такође
навео (бројевима и словима) да
његова понуда важи шездесет дана.
Уговорни орган такав навод сматра
прихватљивим, односно сматра да
предметна понуда има валидност
предвиђену
тендерском
документацијом, а датум који је
наведен у наставку техничком
грешком. Из наведеног разлога, и
овај жалбени навод је неоснован.
Рачунска грешка коју је направио
изабрани понуђач, а коју наводи
жалилац, односи се на укупну цијену
понуде са ПДВ-ом. Укупна цијена
понуде без ПДВ-а износи 24.044.00
КМ, а жалилац је погрешно
израчунао ПДВ на тај износ и навео
је 4.091,00 КМ умјесто 4.087,50 КМ.
Разлика је у 3,50 КМ. И та грешка
није имала никакав утицај на е
аукцију (ту је наведена цијена без
ПДВ-а), а такође је након е аукције
постала ирелевантна зато што су
формиране нове цијене без ПДВ-а на
које је уговорни орган израчунао
ПДВ и крајњу цијену са ПДВ-ом.
Сходно томе, Уговорни орган овај
жалбени навод, такође, сматра
неоснован.
Међутим, што се тиче жалбеног
навода у вези са обавезном
документацијом
предвиђеном
чланом 45. ЗЈН БиХ, уговорни орган
је у потпуности сагласан са

жалиоцем по питању доказа којим се
доказује да понуђачу у кривичном
поступку
није
изречена
правоснажна пресуда којом је
осуђен за кривично дјело учешћа у
криминалној
организацији,
за
корупцију, превару или прање
новца. Наиме, као што је и сам
жалиоц навео у својој Жалби, по
овом питању је надлежан Суд БиХ,
што је недвосмислено потврђено
ставом Агенције за јавне набавке,
Суда БиХ, те КРЖ-а, а не основни
суд надлежан према сједишту.
Понуђач "Никић" доо Блажевац није
доставио Увјерење Суда БиХ, него је
доставио увјерење Основног суда
Шамац, а које, према горе наведеним
ставовима, није довољно да би се
испунили услови у складу са чланом
45. ЗЈН БиХ. На основу наведеног,
Уговорни орган овај жалбени навод
жалиоца сматра основаним.
Такође, уговорни орган тендерском
документацијом није дефинисао колико
стара морају бити тражена увјерења о
усклађености квалитета течних горива, тако
да не може сада, накнадно, да одређује
некакве рокове по овом питању, те због тога
нема могућност да не прихвати увјерења
која је доставио понуђач "Никић" доо
Блажевац.
На основу свега наведеног, уговорни
орган је Жалбу жалиоца оцијенио као
дјелимично основану, у дијелу који се
односи на Увјерење Суда БиХ, те је
закључио да са најповољнијим понуђачем
"Никић" доо Блажевац не може закључити
оквирни споразум из разлога што исти није
доставио у предвиђеном року сву потребну
документацију према члану 45. ЗЈН БиХ.
У складу са тим, на основу члана 72.
став 3. Закона о јавним набавкама ("Сл.
гласник БиХ", број 39/14), уговорни орган је
одлучио као у диспозитиву, односно ставио
је ван снаге Одлуку број: 02-022-65/21 од
22.04.2021. године и додијелио оквирни
споразум
другоранираном
понуђачу
"Нестро петрол" доо Бања Лука.
ПОУКА О ПРАВНОМ ЛИЈЕКУ
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Против ове Одлуке може се изјавити
жалба, најкасније у року од 10 (десет) дана
од дана пријема ове Одлуке.
Број:02-022-77/21
Дана,07.05.2021.г.

Члан 3.
За извршење ове одлуке задужује се
и овлашћује Одјељење за општу управу,
просторно уређење и стамбено-комуналне
послове општине Пелагићево.

НАЧЕЛНИК
Општине Пелагићево
Славко Тешић с.р.

Члан 4.
Ова одлука објавиће се на вебстраници
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.

159.
На основу члана 64. став 1. тачка 2. и
члана 70. ставови 1, 3. и 6. Закона о јавним
набавкама Босне и Херцеговине ("Сл.
гласник БиХ", број 39/14), чланова 59. и 82.
Закона о локалној самоуправи ("Сл. гласник
РС", број: 97/16), чланова 61. и 100. Статута
општине Пелагићево ("Службени гласник
општине Пелагићево" број: 10/14) и члана 7.
Правилника
о
поступку
директног
споразума, број: 02-022-6/15 од 17.02.2015.
године, на основу препоруке службеника за
јавне набавке и Одјељења за општу управу,
просторно уређење и стамбено-комуналне
послове општине Пелагићево, у поступку
јавне
набавке
радова:
Радови
на
реконструкцији уличне расвјете на подручју
општине Пелагићево, начелник општине
Пелагићево је донио

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: 02-022-75/21 од 05.05.2021.
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 "Електро" СП Пелагићево.

ОДЛУКУ
о избору најповољнијег понуђача
Члан 1.
Прихвата се Препорука службеника
за јавне набавке и Одјељења за општу
управу, просторно уређење и стамбенокомуналне послове општине Пелагићево,
број: 03/10-404-11/21 од 07.05.2021. године
и Уговор за јавну набавку Радови на
реконструкцији уличне расвјете на подручју
општине
Пелагићево,
додјељује
се
"Електро" СП Пелагићево, понуда од
07.05.2021. године, за понуђену цијену од
5.969,70 КМ (понуђач није у систему ПДВа), као најбоље оцијењеном понуђачу.

За отварање понуда је задужен Службеник
за јавне набавке у сарадњи са службеницима
из Одјељења за општу управу, просторно
уређење и стамбено-комуналне послове.
Службеник за јавну набавку је доставио
дана 07.05.2021. године записник о оцјени
понуда и Препоруку о избору најповољнијег
понуђача
број:
03/10-404-11/21
од
07.05.2021. године, у поступку јавне набавке
Радови на реконструкцији уличне расвјете
на подручју општине Пелагићево.
У поступку по записнику о оцјени
понуда је утврђено да је службеник за јавну
набавку благовремено и правилно извршио
отварање понуда и оцјену приспјелих

Члан 2.
Приједлог уговора о набавци
доставиће се на потпис изабраном понуђачу
"Електро" СП Пелагићево.
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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.

160.
На основу члана 22. Закона о
заштити и спасавању у ванредним
ситуацијама („Службени гласник Републике
Српске“, број 121/12 и 46/17), члан 43.
Закона о заштити становништва од заразних
болест („Службени гласник Републике
Српске“, број 90/17), Одлуке о проглашењу
ванредне ситуације у Републици Српској
(„Службени гласник Републике Српске“,
број 25/20), члана 59. и 82. Закона о локалној
самоуправи („Службени гласник Републике
Српске“ 97/16 и 36/19), члана 62. и 64.
Статута Опшине Пелагићево („Службени
гласник Општине Пелагићево“, број: 2/17) и
Одлуке о организацији и функционисању
цивилне заштите на територији Општине
Пелагићево („Службени гласник Општине
Пелагићево“ број 11/13), а на приједлог
Општинског штаба за ванредне ситуације
начелник Општине доноси:

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.

НАРЕДБУ
o спровођењу мјера за реаговање на
појаву болести изазване новим вирусом
корона (COVID 19) на територији
Општине Пелагићево
1. У циљу превенције ширења вируса
корона SARS-Co V-2 i COVID-19
болести на територији Општине
Пелагићево и заштите и спасавања
становништва од 20.05.2021. до
07.06.2021. године забрањује се:
- сва јавна окупљања у групама већим
од 100 лица,
- сва приватна окупљања у групама
већим од 50 лица (свадбе, крштења,
рођендани, прославе и други
породични
скупови
сличне
природе),
- организација и извођење музике
уживо
у
затвореном
дијелу
угоститељског објекта.
2. Од
20.05.2021.
године
до
07.06.2021. године ограничава се
радно вријеме у периоду од 06:00 до
24:00 часа:
1) свим
врстама
угоститељских
објеката за исхрану и пиће без
обзира да ли послују самостално
или у оквиру других објеката у
којима се обавља привредна

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: 02022-6/15 од 17.02.2015. године.
Број:02-022-80/21
Дана,13.05.2021.г.

НАЧЕЛНИК
Општине Пелагићево
Славко Тешић с.р.
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2)

3.

4.

5.

6.

7.

8.

дјелатност
(бензинске пумпне
станице и др.).
приређивачима игара на срећу
(кладионице, аутомат клубови,
казина, томболе и др.).
Од 21.05.2021. године дозвољава се
организација и извођење музике
уживо угоститељским објектима за
смјештај, исхрану и пиће у
простору за услуживање на
отовреном (љетна башта, тераса,
врт), као и на отвореном уз строго
придржавање мјера прописаних од
стране ЈЗУ „Институт за јавно
здравство Републике Српске“.
Од 21.05.2021. до 07.06.2021.
године, а изузетно од тачке 1.,
подтачке
1)
ове
Наредбе,
дозвољавају
се
такмичарске
активности спортских организација
и спортиста уз присуство публике и
уз строго придржавање мјера
прописаних
од
стране
ЈЗУ
„Институт за јавно здравство
Републике Српске“.
Дозвољене активности из ове
Наредбе спроводе се уз пуну
одговорност организатора за строго
спровођење мјере прописаних од
стране ЈЗУ „Институт за јавно
здравство Републике Српске“.
Задужују се васпитно – образовне
установе и општински штаб за
ванредне ситуације да у складу са
епидемиолошком ситуацијом у
Републици
Српској,
редовно
обавјештавају
Министарство
просвјете и културе, те да уколико
буде потребно доставе приједлог за
обустављање наставе у школама и
преласку на одвијање наставе на
даљину.
Приједлог за обустављање наставе
у школама из тачке 6. ове Наредбе
може да обухвата све школе на
подручју општине са или без
подручних одјељења.
Обавезују се грађани да у
затвореном простору носе заштитну
маску (прекривена уста, нос и
брада), да се придржавају заштитне
мјере физичког растојања од два
метра како у затвореном тако и на
отвореном простору те да се
придржавају
упутства
ЈЗУ

9.

10.

11.

12.
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„Институт за јавно здравство
Републике Српске“ за боравак у
затвореном простору, у зависности
од дјелатности која се обавља.
Препоручује се грађанима да на
отвореном
простору
користе
заштитне маске уколико није
могуће одржати физичко растојање
од два метра, а у складу са
упутством ЈЗУ „Института за јавно
здравство Републике Српске“ за
кориштење заштитне маске на
отвореном простору.
Изузетно од тачке 8. 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.
Обавезују
се
правна
лица,
предузетници и физичка лица који у
директном контакту пружају услуге
грађанима да:
1) услуге
пружају
заштићени маском,
2) обавезно спроводе мјере
дезинфекције
3) обезбиједе
маске
грађанима који користе
њихове услуге, а немају
их,
4) придржавају се упутства
ЈЗУ „Институт за јавно
здравство
Републике
Српске“ за организовање
рада у зависности од
дјелатности
коју
обављају.
5) одреде једно или више
лица за спровођење
епидемиолошких мјера
унутар
продајног
објекта, уз могућност
ускраћивања пружања
услуге
у
случају
непридржавања мјера.
Субјекти
који
обављају
регистровану дјелатност дужни су

да услове за обављање дјелатности
прилагоде мјерама прописаним од
стране ЈЗУ „Института за јавно
здравство Републике Српске“ за
спречавање појаве и ширење
COVID -19 болести на радном
мјесту.
13. Субјекти који пружају услуге
грађанима дужни су:
1) организовати свој рад уз
примјену
прописаних
епидемиолошких мјера од
стране ЈЗУ „Института за јавно
здравство Републике Српске“ са
посебном
пажњом
на
ограничење броја лица у објекту
у зависности од површине
простора
и
уз
обавезно
поштовање
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 као и остале институције
општине Пелагићево организоваће
свој рад на следећи начин:
1) на улазу у службене
просторије ограничити
број
особа
које
истовремено могу да уђу
и бораве у просторијама
органа,
2) одржавати растојање у
затвореним
просторијама од најмање
два
метра,
уз
благовремено
предузимање
мјера
дезинфекције и појачане
хигијене и
3) омогућити рад шалтер
сале и матичне службе у
јединицама
локалне
самоуправе
уз
обезбијеђене
физичке
провидне баријере на

16.

17.

18.

19.

20.
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радном
мјесту
која
пружа довољну заштиту
запосленом и кориснику.
Надзор над спровођењем ове
Наредбе спроводи Министарство
унутрашњих
пословаСЈБ
Пелагићево,
Одјељење
за
инспекције, цивилну заштиту и
заједничке послове.
Задужује се општински цивилни
штаб да у случају погоршане
епидемиолошке
ситуације
на
подручју општине Пелагићево, а
складу са Законом о заштити и
спасавању
у
ванредним
ситуацијама („Службени гласник
Републике Српске“, број: 121/12 и
46/17), донесе рестриктивније мјере
и да под хитно предузме све
потребне мјере и радње на санацији
епидемиолошке ситуације, те да о
предузетим мјерама и радњама у
року од 48 часова обавијесте
Републички штаб за ванредне
ситуације.
О извршавању задатака из ове
Наредбе Одјељење за инспекције,
цивилну заштиту и заједничке
послове (Комунална полиција)
свакодневно
ће
извјештавати
комаданта општинског штаба за
ванредне ситуације.
Непоштовање мјера забране из ове
наредбе санкционисаће се у складу
са Законом о јавном реду и миру
(„Службени гласник Републике
Српске“ број: 11/15 и 58/19) и Закон
о заштити становништва од
заразних
болести
(„Службени
гласник Републике Српске“ број:
90/17, 42/20 и 98/20).
Наредба о обавезном спровођењу
мјера за реаговање на појаву
болести изазване новим вирусом
корона (COVID-19) у здравственим
установама и установама социјалне
заштите у Републици Српској
(„Службени гласник Репубилке
Српске“, број: 23/20) и Наредба о
обавезној контроли лица којима је
одређена кућна изолација због
новог вируса корона (COVID 19) у
Републици Српској („Службени
гласник Републике Срспке“ број:

24/20) се примјењује уз ову
Наредбу.
21. Ступањем на снагу ове Наредбе o
спровођењу мјера за реаговање на
појаву болести изазване новим
вирусом корона (COVID 19) на
територији Општине Пелагићево,
престаје да важи Наредба o
спровођењу мјера за реаговање на
појаву болести изазване новим
вирусом корона (COVID 19) на
територији Општине Пелагићево
број: 02-022-79/21 од 10.05.2021.
године узузев тачке 4. чије важење
престаје 21.05.2021. године.
22. Ова Наредба ступа на снагу одмах и
биће објављена у „Службеном
гласнику Општине Пелагићево“.
Број:02-022-81/21
Дана,20.05.2021.г.

Ова одлука ступа на снагу 8 (осмог)
дана од дана објаве у "Службеном гласнику
општине Пелагићево".
Број:01-022-51/21
Дана, 28.05.2021.г.

ПРЕДСЈЕДНИК
Скупштине општине
Недељко Тривундић

162.
На основу члана 39. и 43. Закона о
локалној самоуправи („Службени гласник
Републике Српске", број: 97/16 и 36/19) и
члана 51. Статута општине Пелагићево
("Службени гласник општине Пелагићево",
број: 2/17), Скупштина општине Пелагићево
на IV (четвртој) редовној сједници одржаној
дана 28.05.2021. године донијела је:

НАЧЕЛНИК
Општине Пелагићево
Славко Тешић с.р.

ОДЛУКУ
о усвајању програма
Члан 1.
161.
Усваја се Програм рада Ногометног
клуба Трамошница за 2021. годину, који је
усмено подншен Скупштини општине
Пелагићево на IV (четвртој) редовној
сједници.

На основу члана 39. и 43. Закона о
локалној самоуправи („Службени гласник
Републике Српске", број: 97/16 и 36/19) и
члана 51. Статута општине Пелагићево
("Службени гласник општине Пелагићево",
број: 2/17), Скупштина општине Пелагићево
на IV (четвртој) редовној сједници одржаној
дана 28.05.2021. године донијела је:

Члан 2.
Ова одлука ступа на снагу 8 (осмог)
дана од дана објаве у "Службеном гласнику
општине Пелагићево".

ОДЛУКУ
о прихватању извјештаја

Број:01-022-52/21
Дана, 28.05.2021.г.

Члан 1.
Прихвата се Извјештај о раду
Одбојкашког клува Пелагићево за 2020.
годину.
Члан 2.

ПРЕДСЈЕДНИК
Скупштине општине
Недељко Тривундић

163.

Извјештај из претходно наведеног
члана је саставни дио ове одлуке.

На основу члана 39. и 43. Закона о
локалној самоуправи („Службени гласник
Републике Српске", број: 97/16 и 36/19) и
члана 51. Статута општине Пелагићево
("Службени гласник општине Пелагићево",
број: 2/17), Скупштина општине Пелагићево

Члан 3.
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на IV (четвртој) редовној сједници одржаној
дана 28.05.2021. године донијела је:

Члан 3.
Ова одлука ступа на снагу 8 (осмог)
дана од дана објаве у "Службеном гласнику
општине Пелагићево".

ОДЛУКУ
о прихватању извјештаја
Члан 1.

Број:01-022-54/21
Дана, 28.05.2021.г.

Прихвата се Извјештај о раду
Ногометног клуба Трамошница за 2020.
годину.

ПРЕДСЈЕДНИК
Скупштине општине
Недељко Тривундић

Члан 2.
165.
Извјештај из претходно наведеног
члана је саставни дио ове одлуке.

На основу члана 39. и 43. Закона о
локалној самоуправи („Службени гласник
Републике Српске", број: 97/16 и 36/19),
члана 51. Статута општине Пелагићево
("Службени
гласник
општине
Пелагићево", број: 2/17), Скупштина
општине Пелагићево на IV (четвртој)
редовној
једници
одржаној
дана
28.05.2021. године донијела је:

Члан 3.
Ова одлука ступа на снагу 8 (осмог)
дана од дана објаве у "Службеном гласнику
општине Пелагићево".
Број:01-022-53/21
Дана, 28.05.2021.г.

ПРЕДСЈЕДНИК
Скупштине општине
Недељко Тривундић

ОДЛУКУ
о давању на кориштење
пословних канцеларија
Члан 1.

164.
На основу члана 39. и 43. Закона о
локалној самоуправи („Службени гласник
Републике Српске", број: 97/16 и 36/19) и
члана 51. Статута општине Пелагићево
("Службени гласник општине Пелагићево",
број: 2/17), Скупштина општине Пелагићево
на IV (четвртој ) редовној сједници
одржаној дана 28.0504.2021. године
донијела је:

Општина Пелагићево даје на
кориштење
Општинском
удружењу
пензионера „Пелагићево“ Пелагићево,
пословне канцеларије у Пелагићеву које се
налазе у непокретности – згради спратности
П, изграђеној на парцели означеној као: к.ч.
бр. 2152/1, уписаној у ЛН бр. 1084 КО
Пелагићево, у посједу СО Пелагићево 1/1
(бивша
зграда
општинске
управе
Пелагићево).

ОДЛУКУ
о прихватању извјештаја

Члан 2.
Подаци о канцеларијама:
Пословне канцеларије се налази у
приземљу бивше зграде општинске управе
Пелагићево,
изграђеној
на
парцели
означеној као: к.ч. бр. 2152/1, уписаној у ЛН
бр. 1084 КО Пелагићево, те подразумјевају
канцеларију број 1. и 2.
• канцеларија
бр.
1.
подразумјева чајну кухињу
претходно наведене зграде,

Члан 1.
Прихвата се Извјештај о раду
начелника Општине за период између два
скупштинска засједања, број: 02-014-17/21
од 27.05.2021. године.
Члан 2.
Извјештај из претходно наведеног
члана је саставни дио ове одлуке.
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•

Члан 1.

док канцеларија бр. 2.
подразумјева
бившу
Скупштинску салу општине
Пелагићево,
такође
у
претходно наведеној згради .

Отписују се у цијелости спорна
потраживања у износу од 12.612,34 КМ због
ненаплативости, а која се односе на
потраживања од „Танасић компани“ доо и
„Бетон компани“ доо.

Члан 3.

Члан 2.

Пословне канцеларије из члана 1.
ове Одлуке се дају на кориштење без
накнаде.

Налаже се Одјељењу за привреду,
финансије и друштвене дјелатности да
поступи у складу са претходним чланом, те
да
изврши
искњижавање
спорних
потраживања из Главне књиге трезора.

Члан 4.
Претходно
наведене
пословне
канцеларије се дају на кориштење на перод
до краја календарске 2021. гходине.

Члан 3.
Ова Одлука ступа на снагу 8 (осмог)
дана од дана објављивања у „Службеном
гласнику општине Пелагићево.“

Члан 5.
За
реализацију
ове
овлашћује
се
начелник
Пелагићево.

Одлуке
општине

Број:01-022-55/21
Дана, 28.05.2021.г.

Члан 6.

ПРЕДСЈЕДНИК
Скупштине општине
Недељко Тривундић

Ова одлука ступа на снагу 8 (осмог)
дана од дана објаве у "Службеном гласнику
општине Пелагићево".
167.
Број:01-022-56/21
Дана, 28.05.2021.г.

ПРЕДСЈЕДНИК
Скупштине општине
Недељко Тривундић

На основу члана 64. став 1. тачка 2. и
члана 70. ставови 1, 3. и 6. Закона о јавним
набавкама Босне и Херцеговине ("Сл.
гласник БиХ", број 39/14), чланова 59. и 82.
Закона о локалној самоуправи ("Сл. гласник
РС", број: 97/16), чланова 61. и 100. Статута
општине Пелагићево ("Службени гласник
општине Пелагићево" број: 10/14) и члана 7.
Правилника
о
поступку
директног
споразума, број: 02-022-6/15 од 17.02.2015.
године, на основу препоруке службеника за
јавне набавке и Одјељења за општу управу,
просторно уређење и стамбено-комуналне
послове општине Пелагићево, у поступку
јавне набавке радова: Прољетна санација
ударних рупа на подручју општине
Пелагићево, начелник општине Пелагићево
је донио

166.
На основу чланова 39. и 43. Закона о
локалној самоуправи („Службени гласник
Републике Српске“, број: 97/16 и 36/19) и
члана 51. Статута општине Пелагићево
(„Службени гласник општине Пелагићево“,
број: 2/17), те на приједлог начелника
општине a на основу препоруке Комисије за
попис обавеза и потраживања Општине
Пелагићево,
број:
02-111-15/20
од
28.12.2020. године, Скупштина општине
Пелагићево на IV (четвртој) редовној
сједници одржаној дана 28.05.2021. године,
д о н о с и:

ОДЛУКУ
о избору најповољнијег понуђача

ОДЛУКУ
о отпису спорних потраживања

Члан 1.
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Прихвата се Препорука службеника
за јавне набавке и Одјељења за општу
управу, просторно уређење и стамбенокомуналне послове општине Пелагићево,
број: 03/10-404-12/21 од 24.05.2021. године
и Уговор за јавну набавку Прољетна
санација ударних рупа на подручју општине
Пелагићево, додјељује се "Martić-InterCopp" доо Модрича, понуда број: 12-5/21 од
21.05.2021. године, за понуђену цијену од
5.985,00 КМ без ПДВ-а, односно 7.002,45
КМ са ПДВ-ом, као најбоље оцијењеном
понуђачу.

Писмени захтјев за достављање понуде
упућен је фирми "Martić-Inter-Copp" доо
Модрича.
За отварање понуда је задужен Службеник
за јавне набавке у сарадњи са службеницима
из Одјељења за општу управу, просторно
уређење и стамбено-комуналне послове.
Службеник за јавну набавку је доставио
дана 24.05.2021. године записник о оцјени
понуда и Препоруку о избору најповољнијег
понуђача
број:
03/10-404-12/21
од
24.05.2021. године, у поступку јавне набавке
Прољетна санација ударних рупа на
подручју општине Пелагићево.
У поступку по записнику о оцјени
понуда је утврђено да је службеник за јавну
набавку благовремено и правилно извршио
отварање понуда и оцјену приспјелих
понуда, о чему је сачинињен одговарајући
записник, у којем је утврђено сљедеће:
- да је укупан број пристиглих понуда 1.
- да је благовремено запримљена 1 понуда.
- да није било неблаговремено
запримљених понуда.
- да је понуда понуђача "Martić-Inter-Copp"
доо Модрича прихватљива.
- да није било неприхватљивих понуда.

Члан 2.
Приједлог уговора о набавци
доставиће се на потпис изабраном понуђачу
"Martić-Inter-Copp" доо Модрича.
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 вебстраници
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.

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.

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: 02-022-73/21 од 05.05.2021.
године.
Јавна набавка је спроведена путем
директног споразума.
Процијењена вриједност јавне набавке без
ПДВ-а је 6.000,00 КМ.

Из наведених разлога, примјеном
члана 64. став 1. тачка 2. Закона о јавним
набавкама Босне и Херцеговине, те чланова
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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.

локалној путној мрежи у насељеном мјесту
Пелагићево, Лот 2: Кошење банкина на
локалној путној мрежи у насељеним
мјестима Доња Трамошница, Горња
Трамошница, Орлово Поље и Њивак, Лот 3:
Кошење банкина на локалној путној мрежи
у насељеним мјестима Поребрице и
Блажевац и Лот 4: Кошење банкина на
локалној путној мрежи у насељеним
мјестима Турић и Самаревац).
Процијењена
вриједност
јавне
набавке (без ПДВ-а) износи 6.000,00 КМ
(словима: шестхиљада КМ) и то за Лот 1
износи 2.000,00 КМ (словима: двијехиљаде
КМ), за Лот 2 износи 2.000,00 КМ (словима:
двијехиљаде КМ), за Лот 3 износи 1.000,00
КМ (словима: једнахиљада КМ) и за Лот 4
износи 1.000,00 КМ (словима: једнахиљада
КМ).
За спровођење јавне набавке
обезбјеђена 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: 14.

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: 02022-6/15 од 17.02.2015. године.
Број:02-022-82/21
Дана,28.05.2021.г.

НАЧЕЛНИК
Општине Пелагићево
Славко Тешић с.р.

168.
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

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.

ОДЛУКУ
о покретању поступка набавке радова
кошења банкина на локалној путној
мрежи на подручју општине Пелагићево

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 1.
Одобрава се покретање поступка
јавне набавке радова – Кошење банкина на
локалној путној мрежи на подручју општине
Пелагићево (Лот 1: Кошење банкина на

Члан 5.
14

Саставни дио ове одлуке је процјена
вриједности са предмјером радова.

04.03.2021. године,
Пелагићево је донио

Члан 6.

начелник

општине

ОДЛУКУ
о покретању поступка набавке
-прољетно гредерисање путева
на подручју општине Пелагићево

Ова одлука ступа на снагу даном
доношења и биће објављења у Службеног
гласнику Општине Пелагићево.

Члан 1.
ОБРАЗЛОЖЕЊЕ

Одобрава се покретање поступка
јавне набавке радова – Прољетно
гредерисање 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: 7.

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 14, 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:02-022-83/21
Дана,31.05.2021.г.

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.

НАЧЕЛНИК
Општине Пелагићево
Славко Тешић с.р.

169.
Члан 3.
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

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.
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Члан 6.

-непредвиђени додатни радови
на амбуланти породичне медицине у
насељеном мјесту Пелагићево
путем преговарачког поступка без
објаве обавјештења

Ова одлука ступа на снагу даном
доношења и биће објављења у Службеног
гласнику Општине Пелагићево.

Члан 1.

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 7, да је реално процијењена њена
вриједност на тржишту, да су обезбијеђена
средства за исплату, те да је предложена
одговарајућа врста поступка.

Одобрава се покретање поступка
јавне набаве радова – Непредвиђени
додатни радови на амбуланти породичне
медицине у насељеном мјесту Пелагићево
путем преговарачког поступка без објаве
обавјештења.
Процијењена
вриједност
јавне
набавке (без ПДВ-а) износи 35.000,00 КМ
(словима: тридесетпеттхиљада КМ).
За проведбу јавне набавке осигурана
су средства из буџета општине Пелагићево,
економски код 511200.
Јавна набавка ће се провести путем
преговарачког
поступка
без
објаве
обавјештења.
Поступак јавне набавке провешће се
у складу са Законом о јавним набавкама,
подзаконским и интерним актима.
Евиденциони број јавне набавке: 17.

На основу утврђеног чињеничног
стања, одлучено је као у члану 1. ове одлуке.
Број:02-022-84/21
Дана,02.06.2021.г.

НАЧЕЛНИК
Општине Пелагићево
Славко Тешић с.р.

Члан 2.
Тендерску документацију сачиниће
уговорни орган, односно службеник за јавне
набавке у сарадњи са Одјељењем за општу
управу, просторно урећење и стамбено –
комуналне послове, у року од 10 дана,
рачунајући од доношења ове одлуке.

170.
На основу члана 14. став 4, члана 18.
став 1. и чланова 24. и 28. Закона о јавним
набавкама ("Сл. гласник БиХ", број 39/14),
чланова 59. и 82. Закона о локалној
самоуправи ("Сл. гласник РС", број: 97/16) и
чланова 61. и 100. Статута општине
Пелагићево ("Службени гласник општине
Пелагићево" број: 10/14), а поступајући по
приједлогу Одјељења за општу управу,
просторно уређење и стамбено-комуналне
послове општине Пелагићево и у складу са
Планом
јавних
набавки
општине
Пелагићево за 2021. годину, број: 02-02234/21 од 04.03.2021. године, начелник
општине Пелагићево је донио

Члан 3.
Критеријум за додјелу уговора је
најнижа цијена.
Члан 4.
Отварање и оцјену понуда провешће
комисија за јавне набавке, у саставу од 3
члана, сљедеће квалификационе структуре:
- дипломирани економиста;
- дипломирани правник;
- грађевински техничар;
Састав и дјелокруг рада комисије из
претходног става утврдиће се посебном
одлуком или рјешењем.

ОДЛУКУ
о покретању поступка набавке
16

Члан 5.

Републике Српске од прве до пете
категорије, млађим од 60 година број: 1603/2.1-56-266/21 од 30.03.2021. године,
начелник општине Пелагићево, д о н о с и:

Саставни дио ове одлуке је процјена
вриједности са предмјером радова.
Члан 6.

РЈ ЕШЕЊЕ
о именовању Комисије општине
Пелагићево за разматрање захтјева за
новчану помоћ по Јавном позиву

Ова одлука ступа на снагу даном
доношења и биће објављења у Службеног
гласнику Општине Пелагићево.

Именује се Комисија за разматрање
захтјева за новчану помоћ по Јавном позиву
за подношење захтјева за новчану помоћ
социјално
угроженим
незапосленим
борцима Одбрамбено-отаџбинског рата
Републике Српске од прве до пете
категорије, млађим од 60 година, у следећем
саставу:

ОБРАЗЛОЖЕЊЕ
На основу расположивих чињеница,
утврђено је да је предложени поступак јавне
набавке основан и да садржи све потребне
елементе за одлучивање, у складу са чланом
24. и чланом 28. Закона о јавним набавкама
("Сл. гласник БиХ", број 39/14).

1.Цвијета Иљић-Лукановић - Општина
Пелагићево, предсједник;
2.Марко Перић - Удружење ратних ветрана
општине Пелагићево, члан;
3.Милан Перић – Општинска борачка
организација Пелагићево,члан.

При доношењу Одлуке, начелник
Општине Пелагићево се посебно руководио
чињеницом да је предложена набавка
планирана Планом набавки за 2021. годину
– под ставком 17, да је реално процијењена
њена вриједност на тржишту, да су
осигурана средства за исплату, предложена
одговарајућа врста поступка, те да
предложени састав комисије по стручности
одговара предмету јавне набавке.
На темељу утврђеног чињеничног
стања, одлучено је као у члану 1. ове одлуке.
Број:02-022-85/21
Дана,02.06.2021.г.

Задатак Комисије из тачке 1.
диспозитива овог Рјешења јесте да након
разматрања захтјева за новчану помоћ и
достављене документације, у року од 30
дана од дана пријема захтјева, утврди листу
подносилаца захтјева који испуњавају
услове за добијање новчане помоћи и листу
подносилаца захтјева чији су захтјеви,
непотпуни,
неблаговремени
или
неосновани, те да по захтјеву, о томе
подноси извјештај начелнику општине
Пелагићево.

НАЧЕЛНИК
Општине Пелагићево
Славко Тешић с.р.

Образложење
171.
Дана
30.03.2021.
године
Министарсво рада и борачко инвалидске
заштите Републике Српске објавило је Јавно
позив за подношење захтјева за новчану
помоћ социјално угроженим незапосленим
борцима Одбрамбено-отаџбинског рата
Републике Српске од прве до пете
категорије, млађим од 60 година број: 1603/2.1-56-266/21 од 30.03.2021. године,
којим се одобрава новчана помоћ социјално
угроженим незапосленим борцима од прве
до пете категорије, млађим од 60 година.

На основу члана 54. и 59. Закона о
локалној самоуправи ("Службени гласник
Републике Српске", број: 97/16 и 36/19),
члана 62. и 64. Статута Општине Пелагићево
("Службени гласник општине Пелагићево",
број: 2/17), члана 190. Закона о општем
управном поступку ("Службени гласник
Републике Српске", број: 13/02, 87/07, 50/10
и 66/18), а све у вези са Јавним позивом за
подношење захтјева за новчану помоћ
социјално
угроженим
незапосленим
борцима Одбрамбено-отаџбинског рата
17

Јавним позивом је прописан предмет
јавног позива, услови за одобравање
новчане помоћи,начин подношења захтјева
и потребна документација, поступак по
захтјеву, рок за подношење захтјева као и
начин исплате новчане помоћи.
Дана
31.03.2021.
године
Министарство рада и борачко инвалидске
заштите Републике Српске доставило је
свим градоначелницима и начелницима
општина Информацију о активностима у
вези новчане помоћи социјално угроженим
незапосленим борцима број: 16-03/1-56266/21 којом је предвиђено да захтјеве за
новчану помоћ разматра Комисија коју
именује начелник општине у чијем саставу
ће бити представник органа управе
надлежног за послове борачко-инвалидске
заштите као предсједник Комисије, те
представник
општинске
борачке
организације коју предложи Борачка
организација и представник Удружења
грађана „Ветерани Републике Српске“, као
чланови, те је у складу са тим начелник
општине Пелагићево одлучио да именује
Комисију како стоји у диспозитиву овог
Рјешења.

ПОУКА О ПРАВНОМ ЛИЈЕКУ
Против овог Рјешења именована има
право уложити приговор начелнику
општине Пелагићево у року од 8 (осам) дана
од дана доставе истог, односно именовани
могу покренути Управни спор пред
надлежним судом.
Број:02-014-8/21
Дана,20.05.2021.г.

Имајући у виду напријед наведено,
односно примјеном члана 54. и 59. Закона о
локалној самоуправи ("Службени гласник
Републике Српске", број: 97/16 и 36/19),
члана 62. и 64. Статута Општине Пелагићево
("Службени гласник општине Пелагићево",
број: 2/17), члана 190. Закона о општем
управном поступку ("Службени гласник
Републике Српске", број: 13/02, 87/07, 50/10
и 66/18), а све у вези са Јавним позивом за
подношење захтјева за новчану помоћ
социјално
угроженим
незапосленим
борцима Одбрамбено-отаџбинског рата
Републике Српске од прве до пете
категорије, млађим од 60 година број: 1603/2.1-56-266/21 од 30.03.2021. године, као и
чињеницу да је Рјешењем број 02-014-8/21
од 26.04.2021.године, као представник
Удружења ратних ветерана пштине
Пелагићево именован Марко Перић, који је
у међувремену преминуо, начелник
oпштине Пелагићево је именовао Брану
Стојчевића као новог члана и представника
Удружења ратних војних ветерана Општине
Пелаигћево и одлучио као у диспозитиву
овог Рјешења.
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НАЧЕЛНИК
Општине Пелагићево
Славко Тешић с.р.

САДРЖАЈ:

157.
158.
159.
160.

161.
162.
163.
164.
165.
166.
167.
168.
169.
170.

171.

Рјешење о именовању Комисије општине Пелагићево за разматрање
захтјева за новчану помоћ по Јавном позиву
Одлука о дјелимичном усвајању Жалбе и избору најповољнијег
понуђача
Одлука о избору најповољнијег понуђача
Наредбаo спровођењу мјера за реаговање на појаву болести изазване
новим вирусом корона (COVID 19) на територији Општине
Пелагићево
Одлука о прихватању извјештаја
Одлука о усвајању програма
Одлука о прихватању извјештаја
Одлука о прихватању извјештаја
Одлука о давању на кориштење пословних канцеларија
Одлука о отпису спорних потраживања
Одлука о избору најповољнијег понуђача
Одлука о покретању поступка набавке радовакошења банкина на
локалној путној мрежи на подручју Општине Пелагићево
Одлука о покретању поступка набавке -прољетно гредерисање путева
на подручју Општине Пелагићево
Одлука о покретању поступка набавке -непредвиђени додатни радови
на амбуланти породичне медицине у насељеном мјесту Пелагићево
путем преговарачког поступка без објаве обавјештења
Рјешење о именовању Комисије општине Пелагићево за разматрање
захтјева за новчану помоћ по Јавном позиву
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