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38. 

 
 На основу члана 45,46,47 и 48 Закона о буџетском систему  Републике Српске («Службени 

гласник РС» број:121/12,52/14,103/15 и 15/16), члана 51. Статута општине Пелагићево ("Службени 

гласник општине Пелагићево» број: 2/17) и члана 39. Закона о локалној самоуправи ("Службени гласник 

РС» број: 97/16) Скупштина општине Пелагићево на XXVI редовној сједници одржаној дана 05.06.2020. 

године  д о н о с и : 

 

О Д Л У К У  

о усвајању Извјештаја о извршењу Плана Буџета  

Општине Пелагићево за период 01.01.-31.12.2021. године 

 

 Усваја се Извјештај о извршењу Плана Буџета општине Пелагићево за период 01.01.-31.12.2021. 

године 

 

 

 

 

 

ОПШТИНА ПЕЛАГИЋЕВО 

 

СЛУЖБЕНИ ГЛАСНИК 

 

 
 

 

 

"Службени гласник Општине 

Пелагићево" 

 

 

примјерак је бесплатан 

 

 

 

Година XI 

 

Број 05/22 

 

Пелагићево 

 

датум издавања 

 

09.05.2022.г. 

"Службени гласник" 

 

издаје Скупштина општине Пелагићево 

 

излази по потреби 

 

главни и одговорни уредник 

стручна служба 

 

тел 054/810-106 
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БУЏЕТСКА СРЕДСТВА И БУЏЕТСКА ПОТРОШЊА-ЕКОНОМСКА 

КЛАСИФИКАЦИЈА 

 

О П И С 

Ребаланс  

2021.год. 

Извршење 

01.01.-

31.12.2021. 

год. 

% 

Учешћа 

1 2 3 4 

А. БУЏЕТСКА СРЕДСТВА 2.758.000,00 2.744.938,00 100,00 

I ПРИХОДИ (1+2+3) 2.625.650,00 2.744.938,00 100,00 

1.ПОРЕСКИ ПРИХОДИ 2.207.050,00 2.308.140,00 84,09 

2.НЕПОРЕСКИ ПРИХОДИ 148.600,00 164.728,00 6,00 

3. ТРАНСФЕРИ 270.000,00 272.070,00 9,91 

II. ПРИМИЦИ ЗА НЕФИНАНСИЈСКУ ИМОВИНУ 132.350,00 132.355,00   

III КАПИТАЛНИ ГРАНТОВИ  0,00 0,00 0,00 

1. КАПИТАЛНЕ ПОМОЋИ ОД НЕВЛАДИН. ИЗВ.     0,00 

IV ПРИМЉЕНЕ ОТПЛАТЕ ДАТИХ КРЕДИТА       

V ПРИМЉЕНИ КРЕДИТИ И ЗАЈМОВИ 0,00 0,00   

        

Б. БУЏЕТСКА ПОТРОШЊА 2.788.000,00 2.734.812,00 100 

I РАСХОДИ (1+2) 2.428.350,00 2.406.537,00 88,00 

1. ТЕКУЋИ ТРОШКОВИ 2.428.350,00 2.406.537,00 88,00 

2. КАПИТАЛНЕ ПОМОЋИ       

Трансфери између и унутар јединица власти 550,00 518,00   

II НАБАВКЕ 158.500,00 157.174,00 5,75 

III ОТПЛАТА КРЕДИТА 170.600,00 170.583,00 6,24 

IV БУЏЕТСКА РЕЗЕРВА 30.000,00     

        

В. РАЗЛИКА ПРИХОДА И РАСХОДА 197.300,00 338.401,00   

        

    

О б р а з л о ж е њ е 

Уз извјештај о извршењу буџета за период: 01.01.-31.12.2021.године 

 

1. Законски основ  

 

 Законски основ за доношење Извјештаја  о  годишњем извршењу буџета општине садржан је у 

одредбама члана 45, 46, 47. 48. и 49. Закона о буџетском систему Републике Српске («Службени глсник 

РС» број:121/12, 52/14, 103/15 и 15/16) у коме је прописано да се извјештај о извршењу подноси 

Начелнику општине а за период шест и дванаест мјесеци Скупштини општине. 

 Везано за одредбе Правилника о финансијском извјештавању за кориснике буџета Републике, 

општина, градова и фондова («Службени гласник Републике Српске» број:16/11) прописано је да су  

буџетски корисници у обавези сачинити финансијске извјештаје по периодима а за шестомјесечни 

период и годишњи извјештај о извршењу буџета подноси се на увид Начелнику општине а Начелник 

Скупштини општине. Такође одредбама члана 49. Закона о буџетском систему Републике Српске 

прописано је да су извршни органи општина и градова одговорни Скупштинама општина за извршење 

буџета, те сходно наведеним одредбама исти извјештај се ставља на увид, разматрање и усвајање. 

 

 2.   Извршење буџета и анализа  прихода и расхода  

 

2.1 П р и х о д и  
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 Приходи и примици  општине за период 01.01.-31.12.2021. године износили су 2.774.938  KM 

или 104,54 % у односу на план.  

Остварени  приходи и примици општине Пелагићево у извјештајном периоду  су: 

-порески приходи 

-непорески приходи  

-трансфери 

-примици за нефинансијску имовину и 

-грантови 

 

Порески приходи остварени су у износу од 2.308.140 КМ или 104,58% у односу на план. 

Остварени порески приходи су: 

-порез на лична примања и приходе од самосталне дјелатности, 

-порез на непокретности, 

-порез на имовину, 

 -порез на промет производа и услуга и  

 -индиректни порези, односно:  

  

Приходи од пореза на доходак и добит остварени су у износу од 31КМ,порези на лична примања и 

приходе од самосталних дјелатности 43.778 КМ; порези на имовину 69.636 КМ; порези на промет 

производа и услуга 21 КМ; индиректни порези дозначени од УИО 2.194.350 КМ,остали непорески 

приходи 324 КМ.   

 Непорески приходи  износе 164.728 КМ или 110,85 % у односу на план, а односе се на приходе 

од финансијске и нефинансијске имовине и позитивних курсних разлика 28.651 КМ a oдноси се на 

приходе од закупа , накнаде, таксе и приходи од пружања јавних услуга 96.165 КМ (административне 

накнаде и таксе 8.251 КМ, комуналне накнаде и таксе 12.472 КМ и накнаде по разним основама 75.442 

КМ); остали непорески приходи 39.912 КМ. 

 Трансфери између буџетских јединица износе 272.070 КМ или 100,77 % у односу на план а 

односе се на редовне трансфере од Министарства управе и локалне самоуправе РС за помоћ 

неразвијеним општинама у износу од 83.425 КМ и Министарства здравља и социјалне заштите РС у 

области здравствене и социјалне заштите, у износу од  111.322 КМ ,те за личне инвалиднине у износу 

од 17.323 КМ, такође од Министарства здравља и социјалне заштите РС, Републички секретаријат за 

расељена лица и миграције 60.000 КМ за пројекат „Вањско уређење школе и изградња паркинга у 

Турићу“. 

 

2.2 Расходи 

 

 Буџетска потрошња општине Пелагићево у извјештајном периоду износила је  2.407.055 КМ , а 

чине их текући расходи, издаци за нефинансијску имовину и издаци за отплату дугова.  

 Текући расходи  општине Пелагићево у извјештајном периоду износили су 2.406.537  КМ или 

99,10 % а исти се састоје: 

 Расходи за лична примања остварени су у износу о.д 1.150.657 КМ или 98,95% у односу на план, 

а односе се на расходе за бруто плате 1.015.717 КМ и расходе за бруто накнаде трошкова  и осталих 

личних примања запослених 127.838 КМ и расходи за отпремнине и једнократне помоћи у износу од 

7.102 КМ. 

Расходи по основу коришћења роба и услуга остварени су у износу од 524.500 КМ  или 101,65 

%, а односе се на : 

Расходи по основу утрошка енергије, комуналних, комуникационих  и транспортних услуга 

125.823 КМ; расходи за режијски материјал 8.564 КМ; расходи за материјал за посебне намјене 2.300 

КМ; расходи за текуће одржавање (расходи за одржавање зграда, опреме, превозних средстава, путева, 

мостова) 124.220 КМ; расходи по основу путовања и смјештаја 1.088 КМ; расходи за стручне услуге 

48.154 КМ; расходи за услуге одржавања јавних површина и заштите животне средине 43.653 КМ и 

остали непоменути расходи ( трошкови за семинаре, стручно усавршавање, бруто накнаде за привремене 

послове, уговоре о дјелу бруто накнаде скупштинским одборницима, репрезентација) 170.698 КМ. 

Расходи финансирања и други финансијски трошкови остварени су у износу 11.477 КМ или 

95,64 %, а а односе се на расходе по основу камата на примљене зајмове у земљи . 
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Субвенције износе 39.707 КМ а исте се односе на додјелу подстицајних средстава за куповину 

девастираних објеката на подручју општине Пелагићево, а у вези са Правилником о подстицајима 

приликом куповине девастираних објеката на територији општине Пелагићево.  

Грантови су остварени у износу од 157.987 КМ или 99,99 %, а исти се односе текуће грантове 

политичким организацијама 7.500 КМ; текући грантови хуманитарним организацијама 34.835 КМ; 

текући грантови спортским и омладинским организацијама 16.148 КМ; текићи грантови етничким и 

вјерским организацијама 12.864 КМ; текући грантови организацијама и удружењима за афирмацију 

породице, и заштиту права жена, дјеце, избјеглих и расељених лица, бораца и особа са инвалидитетом 

5.333 КМ; текући грантови организацијама и удружењима у здравствене и социјалне заштите 11.224 

КМ; текући грантови организацијама и удружењима у области образовања, науке и културе 16.276 КМ; 

текући грантови организацијама и удружењима у области економске и привредне сарадње 1.579 КМ; 

остали текући грантови непрофитним субјектима у земљи 52.228 КМ. 

Дознаке на име социјалне заштите које се исплаћују из буџета Републике, општина и градова 

остварене су у износу од 480.445 КМ или 96,53 %, а односе се на дознаке грађанима на име сталне 

социјалне помоћи, додатка за његу и помоћ од стране другог лица, једнократне новчане помоћи које се 

исплаћују из буџета општине у износу 462.632 КМ и дознаке другим институцијама обавезног 

социјалног осигурања које се исплаћују из буџета Републике, општина и градова 17.813 КМ, односе се 

на трошкове социјалног осигурања за кориснике социјалне заштите. 

Расходи по судским рјешењима извршени су у износу од 41.764 КМ, а односи се на исплату 

главнице по судском поравнању  90 0 I 057848 21 I у износу од 36.500 КМ  ,  адвокатске трошкове 5.064 

КМ КМ и остале расходе по судским рјешењима у износу од 200 КМ . 

Издаци за нефинансијску имовину остварени су у износу од 157.174 КМ или 99,16 % у односу 

на план, а исти се односи на издатке  за и прибављање зграда и објеката у износу од 71.434 КМ и издатке  

за нвестиционо одржавање, реконструкцију и адаптацију зграда и објеката у износу од 36.003 КМ; 

издаци за набавку постројења и опреме 5.754 КМ,  издаци за непроизведену имовину у износу од 43.983 

КМ. 

 

2.3. Финансирање 

 

Издаци за отплату дугова оставрени су у износу од 170.583 КМ или 99,99 % у односу на план, а 

исти се односе на издатке за отплату главнице зајмова-кредита примљених од домаћих финансијских 

субјеката код Уникредит  и Raiffeisen банке .  

 

Број:01-022-33/22                                                                                        ПРЕДСЈЕДНИК 

Дана, 04.05.2022.године      Скупштине општине Пелагићево 

         Недељко Тривундић 

 

 

 

 
 

 

ИЗВРШЕЊЕ  БУЏЕТА ОПШТИНЕ ПЕЛАГИЋЕВО ЗА ПЕРИОД 01.01. – 31.12.2021.Г 

ОПШТИ ДИО 

 
 Економс

ки  
код 

Опис  Буџет за 
2021. год 

Ребаланс 
Плана 

Буџета за 
2021.год. 

Извршење 
01.01.-

31.12.2021.
год. 

Индекс 
6/5 

1 2 3 4 5 6 7 

1  А. БУЏЕТСКИ ПРИХОДИ 
1=(2+11+17+19) 

2.450.000,0
0 

2.625.650,0
0 

2.744.938,0
0 

104,54 

2 710000 Порески приходи 
2=(3+4+5+6+7+8+9+10) 

2.050.550,0
0 

2.207.050,0
0 

2.308.140,0
0 

104,58 

3 711000 Приходи од пореза на доходак и добит   31,00  
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4 712000 Доприноси за социјално осигурање     

5 713000 Порези на лична примања и приходи од 
самосталних дјелатности 

49.000,00 41.000,00 43.778,00 106,78 

6 714000 Порези на имовину 56.500,00 66.000,00 69.636,00 105,51 

7 715000 Порези на промет производа и услуга 50,00 50,00 21,00 42,00 

8 716000 Царине и увозне дажбине     

9 717000 Индиректни порези прикупљени преко 
УИО 

1.940.000,0
0 

2.100.000,0
0 

2.194.350,0
0 

104,49 

10 719000 Остали порески приходи 5.000,00  324,00  

11 720000 Непорески приходи 
11=(12+13+14+15+16) 

166.450,00 148.600,00 164.728,00 110,85 

12 721000 Приходи од финансијске и 
нефинансијске имовине и позитивних 

курсних разлика 

25.000,00 25.000,00 28.651,00 114,60 

13 722000 Накнаде, таксе и приходи од пружања 
јавних услуга 

90.500,00 97.000,00 96.165,00 99,14 

14 723000 Новчане казне     

15 728000 Приходи од финансијске и нефинансијске имовине и трансакција размјене између или унутар 
јединица власти 

16 729000 Остали непорески приходи 50.950,00 26.600,00 39.912,00 150,05 

17 730000 Грантови 17=(18) 30.000,00 0,00 0,00  

18 731000 Грантови 30.000,00    

19 780000 Трансфери између или унутар 
јединица власти 19=(20+21) 

203.000,00 270.000,00 272.070,00 100,77 

20 787000 Трансфери између различитих јединица 
власти 

203.000,00 270.000,00 272.070,00 100,77 

21 788000 Трансфери унутар исте јединице власти     

22  Б. БУЏЕТСКИ РАСХОДИ 22= (23+33+36) 2.174.400,0
0 

2.428.900,0
0 

2.407.055,0
0 

99,10 

23 410000 Текући расходи 
23=(24+25+26+27+28+29+30+31+32) 

2.143.700,0
0 

2.428.350,0
0 

2.406.537,0
0 

99,10 

24 411000 Расходи за лична примања запослених 991.100,00 1.162.850,0
0 

1.150.657,0
0 

98,95 

25 412000 Расходи по основу коришћења роба и 
услуга 

443.600,00 516.000,00 524.500,00 101,65 

26 413000 Расходи финансирања и други 
финансијски трошкови 

12.000,00 12.000,00 11.477,00 95,64 

27 414000 Субвенције 50.000,00 40.000,00 39.707,00 99,27 

28 415000 Грантови 225.000,00 158.000,00 157.987,00 99,99 

29 416000 Дознаке на име социјалне заштите које 
се исплаћују из буџета Републике, 
општина и градова 

397.000,00 497.700,00 480.445,00 96,53 

30 417000 Дознаке на име социјалне заштите које исплаћују институције обавезног социјалног осигурања 

31 418000 Расходи финансирања, други финансијски трошкови и расходи трансакција размјене између или 
унутар јединица власти 

32 419000 Расходи по судским рјешењима 25.000,00 41.800,00 41.764,00 99,91 

33 480000 Трансфери између и унутар јединица 
власти 33=(34+35) 

700,00 550,00 518,00 94,18 

34 487000 Трансфери између различитих јединица 
власти 

700,00 550,00 518,00 94,18 

35 488000 Трансфери унутар исте јединице власти     

36 * * * * Буџетска резерва 30.000,00    

37  В. БРУТО БУЏЕТСКИ 
СУФИЦИТ/ДЕФИЦИТ (А-Б) 37=(1-22) 

275.600,00 196.750,00 337.883,00 171,73 

38  Г. НЕТО ИЗДАЦИ ЗА 
НЕФИНАНСИЈСКУ ИМОВИНУ (I+II-III-
IV)38=(39+46-48-56) 

-105.000,00 -26.150,00 -24.819,00 94,91 

39 810000 I Примици за нефинансијску имовину 
39=(40+41+42+43+44+45) 

0,00 132.350,00 132.355,00 100,00 

40 811000 Примици за произведену сталну имовину 132.350,00 132.355,00 100,00 

41 812000 Примици за драгоцјености     

42 813000 Примици за непроизведену сталну имовину    



 

6 
 

43 814000 Примици од продаје сталне имовине намијењене продаји и обустављених пословања 

44 815000 Примици за стратешке залихе     

45 816000 Примици од залиха материјала, учинака, робе и ситног инвентара, амбалаже и сл. 

46 880000 II Примици за нефинансијску имовину 
из трансакција између или унутар 
јединица власти 46=(47) 

0,00 0,00 0,00  

47 881000 Примици за нефинансијску имовину из трансакција између или унутар јединица власти 

48 510000 III Издаци за нефинансијску имовину 
48=(49+50+51+52+53+54+55) 

105.000,00 158.500,00 157.174,00 99,16 

49 511000 Издаци за произведену сталну имовину 105.000,00 114.300,00 113.191,00 99,03 

50 512000 Издаци за драгоцјености     

51 513000 Издаци за непроизведену сталну имовину 44.200,00 43.983,00 99,51 

52 514000 Издаци за сталну имовину намјењену продаји    

53 515000 Издаци за стратешке залихе     

54 516000 Издаци за залихе материјала, робе и ситног инвентара, амбалаже и сл.  

55 518000 Издаци за улагање на туђим некретнинама, постројењима и опреми  

56 580000 IV Издаци за нефинансијску имовину 
из трансакција између или унутар 
јединица власти 56=(57) 

0,00 0,00 0,00  

57 581000 Издаци за нефинансијску имовину из трансакција између или унутар јединица власти 

58  Д. БУЏЕТСКИ СУФИЦИТ/ДЕФИЦИТ 
(В+Г) 58=(37+38) 

170.600,00 170.600,00 313.064,00 183,51 

59  Ђ. НЕТО ФИНАНСИРАЊЕ (Е+Ж+З+И) 
59=(60+67+74+81) 

-170.600,00 -170.600,00 -170.583,00 99,99 

60  Е.  НЕТО ПРИМИЦИ ОД 
ФИНАНСИЈСКЕ ИМОВИНЕ (I-II)  60=(61-
64) 

0,00 0,00 0,00  

61 910000 I Примици од финансијске имовине 
61=(62+63) 

0,00 0,00 0,00  

62 911000 Примици од финансијске имовине     

63 918000 Примици од финансијске имовине из трансакција између или унутар јединица власти 

64 610000 II Издаци за финансијску имовину 
64=(65+66) 

0,00 0,00 0,00  

65 611000 Издаци за финансијску имовину     

66 618000 Издаци за финансијску имовину из транскација између или унутар јединица власти 

67  Ж. НЕТО ЗАДУЖИВАЊЕ (I-II) 67=(68-71) -170.600,00 -170.600,00 -170.583,00 99,99 

68 920000 I Примици од задуживања 68=(69+70) 0,00 0,00 0,00  

69 921000 Примици од задуживања     

70 928000 Примици од задуживања из транскација између или унутар јединица власти  

71 620000 II Издаци за отплату дугова 71=(72+73) 170.600,00 170.600,00 170.583,00 99,99 

72 621000 Издаци за отплату дугова 170.600,00 170.600,00 170.583,00 99,99 

73 628000 Издаци за отплату дугова из трансакција између или унутар јединица власти  

74  З. ОСТАЛИ НЕТО ПРИМИЦИ (I-II) 
74=(75-78) 

0,00 0,00 0,00  

75 930000 I Остали примици 75=(76+77) 0,00 0,00 0,00  

76 931000 Остали примици     

77 938000 Остали примици из трансакција између или унутар јединица власти  

78 630000 II Остали издаци 78=(79+80) 0,00 0,00 0,00  

79 631000 Остали издаци     



 

7 
 

80 638000 Остали издаци из трансакција између или унутар јединица власти   

81 **** И. РАСПОДЈЕЛА СУФИЦИТА ИЗ РАНИЈИХ ПЕРИОДА       

       

82  Ј. РАЗЛИКА У ФИНАНСИРАЊУ (Д+Ђ) 
82=(58+59) 

0,00 0,00 142.481,00  

 

 

 
  ИЗВРШЕЊЕ  БУЏЕТА ОПШТИНЕ ПЕЛАГИЋЕВО ЗА ПЕРИОД 01.01.-31.12.2021. ГОДИНУ - 

БУЏЕТСКИ ПРИХОДИ И ПРИМИЦИ ЗА НЕФИНАНСИЈСКУ ИМОВИНУ 

       

Ред
.бр. 

Економс
ки код 

О п и с  План  
Буџета за 
2021.год. 

Ребаланс 
Плана 

Буџета за 
2021.год. 

Извршење 
01.01.-

31.12.2021.го
д. 

Индек
с 6/5 

1 2 3 4 5 6 7 

83 БУЏЕТСКИ ПРИХОДИ 2.450.000,00 2.625.650,00 2.744.938,00 104,54 

84 710000 П о р е с к и   п р и х о д и 2.050.550,00 2.207.050,00 2.308.140,00 104,58 

85 711000 Приходи од пореза на доходак и 
добит 

0,00 0,00 31,00  

86 711100 Порези на доходак   31,00  

87 711200 Порези на добит правних лица     

88 711300 Порези на приходе капиталних 
добитака 

    

89 712000 Доприноси за социјално осигурање 0,00 0,00 0,00  

90 712100 Доприноси за социјално осигурање     

91 713000 Порези на лична примања и приходе 
од самосталних дјелатности 

49.000,00 41.000,00 43.778,00 106,78 

92 713100 Порези на лична примања и приходе од 
самосталних дјелатности 

49.000,00 41.000,00 43.778,00 106,78 

93 714000 Порези на имовину 56.500,00 66.000,00 69.636,00 105,51 

94 714100 Порези на имовину 56.500,00 66.000,00 69.636,00 105,51 

95 714200 Порези на насљеђе и поклоне     

96 714300 Порези на финансијске и капиталне трансакције    

97 714900 Остали порези на имовину     

98 715000 Порези на промет производа и услуга 50,00 50,00 21,00 42,00 

99 715100 Порези на промет производа 50,00 50,00 21,00 42,00 

100 715200 Порези на промет услуга     

101 715300 Акцизе     

102 716000 Царине и увозне дажбине     

103 716100 Царине и увозне дажбине     

104 717000 Индиректни порези прикупљени 
преко УИО 

1.940.000,00 2.100.000,00 2.194.350,00 104,49 

105 717100 Индиректни порези прикупљени преко 
УИО - збирно 

1.940.000,00 2.100.000,00 2.194.350,00 104,49 

106 719000 Остали порески приходи 5.000,00 0,00 324,00  

107 719100 Остали порески приходи 5.000,00  324,00  

108 720000 Н е п о р е с к и   п р и х о д и 166.450,00 148.600,00 164.728,00 110,85 

109 721000 Приходи од финансијске и 
нефинансијске имовине и 
позитивних курсних разлика 

25.000,00 25.000,00 28.651,00 114,60 

110 721100 Приходи од дивиденде, учешћа у капиталу и сличних права   

111 721200 Приходи од закупа и ренте 25.000,00 25.000,00 28.651,00 114,60 

112 721300 Приходи од камата на готовину и готовинске 
еквиваленте 

   

113 721400 Приходи од хартија од вриједности и финансијских деривата   

114 721500 Приходи од камата и осталих накнада на дате зајмове    
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115 721600 Приходи по основу реализованих позитивних курсних разлика из пословних и инвестиционих 
активности 

116 722000 Накнаде, таксе и приходи од 
пружања јавних услуга 

90.500,00 97.000,00 96.165,00 99,14 

117 722100 Административне накнаде и таксе 9.000,00 8.000,00 8.251,00 103,14 

118 722200 Судске накнаде и таксе     

119 722300 Комуналне накнаде и таксе 16.500,00 13.000,00 12.472,00 95,94 

120 722400 Накнаде по разним основама 65.000,00 76.000,00 75.442,00 99,27 

121 722500 Приходи од пружања јавних услуга     

122 723000 Новчане казне 0,00 0,00 0,00  

123 723100 Новчане казне     

124 728000 Приходи од финансијске и 
нефинансијске имовине и 
трансакција размјене између или 
унутар јединица власти 

0,00 0,00 0,00  

125 728100 Приходи од финансијске и нефинансијске имовине и трансакција са другим јединицама власти 

126 728200 Приходи од финансијске и нефинансијске имовине и трансакција унутар исте јединице власти 

127 729000 Остали непорески приходи 50.950,00 26.600,00 39.912,00 150,05 

128 729100 Остали непорески приходи 50.950,00 26.600,00 39.912,00 150,05 

129 730000 Г р а н т о в и 30.000,00 0,00 0,00  

130 731000 Грантови 30.000,00 0,00 0,00  

131 731100 Грантови из иностранства     

132 731200 Грантови из земље 30.000,00    

133 780000 Т р а н с ф е р и   и з м е ђ у   и л и   у 
н у т а р   ј е д и н и ц а   власти 

203.000,00 270.000,00 272.070,00 100,77 

134 787000 Трансфери између различитих 
јединица власти 

203.000,00 270.000,00 272.070,00 100,77 

135 787100 Трансфери од државе     

136 787200 Трансфери од ентитета 203.000,00 270.000,00 272.070,00 100,77 

137 787300 Трансфери од јединица локалне 
самоуправе 

    

138 787400 Трансфери од фондова обавезног социјалног осигурања    

139 787900 Трансфери од осталих јединица власти     

140 788000 Трансфери унутар исте јединице 
власти 

    

141 788100 Трансфери унутар исте јединице власти     

       

142 ПРИМИЦИ ЗА НЕФИНАНСИЈСКУ ИМОВИНУ 0,00 132.350,00 132.355,00 100,00 

143 810000 П р и м и ц и   з а   н е ф и н а н с и ј с 
к у   и м о в и н у 

0,00 132.350,00 132.355,00 100,00 

144 811000 Примици за произведену сталну 
имовину 

0,00 132.350,00 132.355,00 100,00 

145 811100 Примици за зграде и објекте  132.350,00 132.355,00 100,00 

146 811200 Примици за постројења и опрему     

147 811300 Примици за биолошку имовину     

148 811400 Примици за инвестициону имовину     

149 811900 Примици за осталу произведену 
имовину 

    

150 812000 Примици за драгоцјености     

151 812100 Примици за драгоцјености     

152 813000 Примици за непроизведену сталну имовину    

153 813100 Примици за земљиште     

154 813200 Примици за подземна и површинска налазишта    

155 813300 Примици за остала природна добра     

156 813900 Примици за осталу непроизведену имовину    
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157 814000 Примици од продаје сталне имовине намијењене продаји и обустављених пословања 

158 814100 Примици од продаје сталне имовине намијењене продаји и обустављених пословања 

159 815000 Примици за стратешке залихе     

160 815100 Примици за стратешке залихе     

161 816000 Примици од залиха материјала, учинака, робе и ситног инвентара, амбалаже и сл.  

162 816100 Примици од залиха материјала, учинака, робе и ситног инвентара, амбалаже и сл.  

163 880000 П р и м и ц и   з а   н е ф и н а н с и ј  с к у   и м о в и н у   и з   т р а н с а к ц и ј а   и з м е ђ у   и л 
и   у н у т а р   ј е д и н и ц а   в л а с т и 

164 881000 Примици за нефинансијску имовину из трансакција између или унутар јединица власти 

165 881100 Примици за нефинансијску имовину из трансакција са другим јединицама власти  

166 881200 Примици за нефинансијску имовину из трансакција са другим буџетским корисницима исте јединице 
власти 

167 УКУПНИ БУЏЕТСКИ ПРИХОДИ И ПРИМИЦИ ЗА 
НЕФИНАНСИЈСКУ ИМОВИНУ 

2.450.000,00 2.758.000,00 2.877.293,00 104,33 

       

 

 
  ИЗВРШЕЊЕ БУЏЕТА ОПШТИНЕ ПЕЛАГИЋЕВО ЗА ПЕРИОД 01.01.-31.12.2021. ГОДИНУ - 

БУЏЕТСКИ РАСХОДИ И ИЗДАЦИ ЗА НЕФИНАНСИЈСКУ ИМОВИНУ 
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д- 
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168 БУЏЕТСКИ РАСХОДИ 2.174.400,00 2.428.900,00 2.407.055,00 99,10 

169 410000 Т е к у ћ и   р а с х о д и 2.143.700,00 2.428.350,00 2.406.537,00 99,10 

170 411000 Расходи за лична примања 
запослених 

991.100,00 1.162.850,00 1.150.657,00 98,95 

171 411100 Расходи за бруто плате запослених 855.600,00 1.021.100,00 1.015.717,00 99,47 

172 411200 Расходи за бруто накнаде трошкова и 
осталих личних примања запослених по 
основу рада 

130.500,00 134.600,00 127.838,00 94,98 

173 411300 Расходи за накнаду плата запослених за вријеме боловања (бруто)   

174 411400 Расходи за отпремнине и једнократне 
помоћи (бруто) 

5.000,00 7.150,00 7.102,00 99,33 

175 412000 Расходи по основу коришћења роба 
и услуга 

443.600,00 516.000,00 524.500,00 101,65 

176 412100 Расходи по основу закупа     

177 412200 Расходи по основу утрошка енергије, 
комуналних, комуникационих и 
транспортних услуга 

108.500,00 121.500,00 125.823,00 103,56 

178 412300 Расходи за режијски материјал 10.000,00 10.000,00 8.564,00 85,64 

179 412400 Расходи за материјал за посебне 
намјене 

2.000,00 2.500,00 2.300,00 92,00 

180 412500 Расходи за текуће одржавање 101.100,00 124.000,00 124.220,00 100,18 

181 412600 Расходи по основу путовања и 
смјештаја 

2.000,00 1.900,00 1.088,00 57,26 
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182 412700 Расходи за стручне услуге 35.700,00 43.300,00 48.154,00 111,21 

183 412800 Расходи за услуге одржавања јавних 
површина и заштите животне средине 

35.000,00 44.000,00 43.653,00 99,21 

184 412900 Остали некласификовани расходи 149.300,00 168.800,00 170.698,00 101,12 

185 413000 Расходи финансирања и други 
финансијски трошкови 

12.000,00 12.000,00 11.477,00 95,64 

186 413100 Расходи по основу камата на хартије од вриједности    

187 413200 Расходи финансирања по основу финансијских деривата   

188 413300 Расходи по основу камата на примљене 
зајмове у земљи 

12.000,00 12.000,00 11.477,00 95,64 

189 413400 Расходи по основу камата на примљене зајмове из иностранства   

190 413700 Трошкови сервисирања примљених зајмова    

191 413800 Расходи по основу негативних курсних разлика из пословних и инвестиционих активности 

192 413900 Расходи по основу затезних камата 0,00 0,00 0,00  

193 414000 Субвенције 50.000,00 40.000,00 39.707,00 99,27 

194 414100 Субвенције 50.000,00 40.000,00 39.707,00 99,27 

195 415000 Грантови 225.000,00 158.000,00 157.987,00 99,99 

196 415100 Грантови у иностранство     

197 415200 Грантови у земљи 225.000,00 158.000,00 157.987,00 99,99 

198 416000 Дознаке на име социјалне заштите 
које се исплаћују из буџета 
Републике, општина и  градова 

397.000,00 497.700,00 480.445,00 96,53 

199 416100 Дознаке грађанима које се исплаћују из 
буџета Републике, општина и градова 

375.000,00 479.700,00 462.632,00 96,44 

200 416300 Дознаке пружаоцима услуга социјалне 
заштите које се исплаћују из буџета 
Републике, општина и градова 

22.000,00 18.000,00 17.813,00 98,96 

201 417000 Дознаке на име социјалне заштите 
које исплаћују институције обавезног 
социјалног осигурања 

0,00 0,00 0,00  

202 417100 Дознаке по основу пензијског осигурања     

203 417200 Дознаке по основу здравственог осигурања    

204 417300 Дознаке по основу осигурања од незапослености    

205 417400 Дознаке по основу дјечије заштите     

206 418000 Расходи финансирања, други 
финансијски трошкови и расходи 
трансакција размјене између или 
унутар јединица власти 

0,00 0,00 0,00  

207 418100 Расходи финансирања и други финансијски трошкови између јединица власти  

208 418200 Расходи из трансакције размјене између јединица власти   

209 418300 Расходи финансирања и други финансијски трошкови из трансакција унутар исте јединице власти 

210 418400 Расходи из трансакције размјене унутар исте јединице власти   

211 419000 Расходи по судским рјешењима 25.000,00 41.800,00 41.764,00 99,91 

212 419100 Расходи по судским рјешењима 25.000,00 41.800,00 41.764,00 99,91 

213 480000 Т р а н с ф е р и  и з м е ђ у  и  у н у т а 
р  ј е д и н и ц а  в л а с т и 

700,00 550,00 518,00 94,18 

214 487000 Трансфери између различитих 
јединица власти 

700,00 550,00 518,00 94,18 

215 487100 Трансфери држави     

216 487200 Трансфери ентитету     

217 487300 Трансфери јединицама локалне самоуправе    

218 487400 Трансфери фондовима обавезног социјалног осигурања   

219 487900 Трансфери осталим јединицама власти 700,00 550,00 518,00 94,18 

220 488000 Трансфери унутар исте јединице 
власти 

0,00 0,00 0,00  

221 488100 Трансфери унутар исте јединице власти     

222 **** Буџетска резерва 30.000,00 0,00 0,00  

223 **** Буџетска резерва 30.000,00 0,00 0,00  
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224 ИЗДАЦИ ЗА НЕФИНАНСИЈСКУ ИМОВИНУ 105.000,00 158.500,00 157.174,00 99,16 

225 510000 И з д а ц и   з а   н е ф и н а н с и ј с к у   
и м о в и н у 

105.000,00 158.500,00 157.174,00 99,16 

226 511000 Издаци за произведену сталну 
имовину 

90.000,00 114.300,00 113.191,00 99,03 

227 511100 Издаци за изградњу и прибављање 
зграда и објеката 

35.000,00 71.500,00 71.434,00 99,91 

228 511200 Издаци за инвестиционо одржавање, 
реконструкцију и адаптацију зграда и 
објеката 

50.000,00 36.800,00 36.003,00 97,83 

229 511300 Издаци за набавку постројења и опреме 5.000,00 6.000,00 5.754,00 95,90 

230 511400 Издаци за инвестиционо одржавање 
опреме 

0,00 0,00 0,00  

231 511500 Издаци за биолошку имовину     

232 511600 Издаци за инвестициону имовину     

233 511700 Издаци за нематеријалну произведену имовину    

234 512000 Издаци за драгоцјености 0,00 0,00 0,00  

235 512100 Издаци за драгоцјености     

236 513000 Издаци за непроизведену сталну 
имовину 

15.000,00 44.200,00 43.983,00 99,51 

237 513100 Издаци за прибављање земљишта 0,00 0,00 0,00  

238 513200 Издаци по основу улагања у побољшање земљишта    

239 513300 Издаци за прибављање подземних и 
површинских налазишта 

0,00 0,00 0,00  

240 513400 Издаци по основу улагања у побољшање подземних и површинских налазишта  

241 513500 Издаци за прибављање осталих природних добара    

242 513600 Издаци по основу улагања у побољшање осталих природних добара   

243 513700 Издаци за нематеријалну 
непроизведену имовину 

15.000,00 44.200,00 43.983,00 99,51 

244 514000 Издаци за сталну имовину намјењену 
продаји 

0,00 0,00 0,00  

245 514100 Издаци за сталну имовину намјењену продаји    

246 515000 Издаци за стратешке залихе 0,00 0,00 0,00  

247 515100 Издаци за стратешке залихе     

248 516000 Издаци за залихе материјала, робе и 
ситног инвентара, амбалаже исл. 

0,00 0,00 0,00  

249 516100 Издаци за залихе материјала, робе и ситног инвентара, амбалаже и сл.   

250 518000 Издаци за улагање на туђим 
некретнинама, постројењима и 
опреми 

0,00 0,00 0,00  

251 518100 Издаци за улагање на туђим некретнинама, постројењима и опреми   

252 580000 И з д а ц и   з а   н е ф и н а н с и ј с к у   
и м о в и н у   и з   т р а н с к а ц и ј а   
и з м е ђ у   и л и   у н у т а р   ј е д и н 
и ц а   в л а с т и 

0,00 0,00 0,00  

253 581000 Издаци за нефинансијску имовину из 
трансакција између или унутар 
јединица власти 

0,00 0,00 0,00  

254 581100 Издаци за нефинансијску имовину из трансакција са другим јединицама власти  

255 581200 Издаци за нефинансијску имовину из трансакција са другим буџетским корисницима исте јединице 
власти 

256 УКУПНИ БУЏЕТСКИ РАСХОДИ И ИЗДАЦИ ЗА 
НЕФИНАНСИЈСКУ ИМОВИНУ 

2.279.400,00 2.587.400,00 2.564.229,00 99,10 
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  НАЗИВ ПОТРОШАЧКЕ ЈЕДИНИЦЕ:   СКУПШТИНА 
ОПШТИНЕ 

   

       

  БРОЈ ПОТРОШАЧКЕ ЈЕДИНИЦЕ: 110     

       

1 4129 Расходи по  основу репрезентације 8.000,00 9.500,00 10.907,00 114,81 

2 4129 Расходи за  накнаде скупштинским 
посланицима и одборницима 

95.500,00 95.500,00 95.238,00 99,73 

3 4129 Расходи за  накнаде члановима 
управних и надзорних одбора 

7.500,00 7.000,00 5.298,00 75,69 

 4152 Текући грантови      

  УКУПНО: 111.000,00 112.000,00 111.443,00 99,50 

  НАЗИВ ПОТРОШАЧКЕ ЈЕДИНИЦЕ : КАБИНЕТ НАЧЕЛНИКА ОПШТИНЕ   

       

  БРОЈ ПОТРОШАЧКЕ ЈЕДИНИЦЕ: 120     

       

4 4152 Остали текући грантови непрофитним субјектима    

5 4161 Остале текуће дознаке грађанима  25.000,00 81.700,00 81.527,00 99,79 

       

  УКУПНО: 25.000,00 81.700,00 81.527,00 99,79 

  НАЗИВ ПОТРОШАЧКЕ ЈЕДИНИЦЕ :   БУЏЕТСКА 
РЕЗЕРВА 

   

       

  БРОЈ ПОТРОШАЧКЕ ЈЕДИНИЦЕ: 122     

6  Буџетска резерва 30.000,00    

  УКУПНО: 30.000,00 0,00 0,00  

  НАЗИВ ПОТРОШАЧКЕ ЈЕДИНИЦЕ:                                                                                ОДЈЕЉЕЊЕ ЗА 
ОПШТУ УПРАВУ И ПРОСТОРНО УРЕЂЕЊЕ   

       

  БРОЈ ПОТРОШАЧКЕ ЈЕДИНИЦЕ: 130     

7 4122 Расходи по основу утрошка енергије 30.000,00 35.000,00 28.773,00 82,21 

8 4122 Расходи за комуналне услуге 20.000,00 22.000,00 21.706,00 98,66 

9 4122 Расходи за комуникационе услуге 16.000,00 21.000,00 25.983,00 123,73 

10 4122 Расходи по основу утрошка 
енергије,нафте ,нафтних деривата, 
плина, и друго 

30.000,00 31.000,00 36.776,00 118,63 

11 4123 Расходи за режијски материјал 9.500,00 9.500,00 8.452,00 88,97 

12 4125 Расходи за текуће одржавање осталих 
грађевинских објеката 

67.100,00 90.000,00 89.028,00 98,92 

13 4125 Расходи за текуће одржавање,зграда и 
опреме 

30.000,00 30.000,00 31.340,00 104,47 

14 4127 Расходи за услуге осигурања 7.000,00 9.000,00 8.917,00 99,08 

15 4127 Расходи за остале стручне услуге- учешће у финансирању пројеката за безбиједност у саобраћају 

16 4128 Расходи за услуге одржавања јавних 
површина 

35.000,00 44.000,00 43.653,00 99,21 

17 5111 Издаци за изградњу и прибављање 
зграда и објеката 

35.000,00 71.500,00 71.434,00 99,91 

18 5112 Издаци за инвестиционо 
одржавање,реконструкцију и адаптацију 
зграда и објеката-учешће у 
финансирању капиталних пројеката 

50.000,00 36.800,00 36.003,00 97,83 

 5112 Издаци за инвестиционо одржавање,реконструкцију и адаптацију зграда и објеката-учешће у 
финансирању пројеката за безбиједност у саобраћају 

 5112 Издаци за инвестиционо одржавање,реконструкцију и адаптацију зграда и објеката-учешће у 
финансирању ИПА  пројеката 

19 5113 Издаци за набавку канцеларијске 
опреме, алата и инвентара 

5.000,00 6.000,00 5.754,00 95,90 
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20 5113 Издаци за набавку превозних средстава     

21 5114 Издаци за инвестиционо одржавање 
опреме 

    

22 5131 Издаци за прибављање земљишта     

23 5133 Издаци за прибављање осталих сталних средставав    

24 5137 Издаци за нематеријалну произведену 
имовину 

15.000,00 44.200,00 43.983,00 99,51 

  УКУПНО: 349.600,00 450.000,00 451.802,00 100,40 

       

  НАЗИВ ПОТРОШАЧКЕ ЈЕДИНИЦЕ:  ОДЈЕЉЕЊЕ ЗА  ФИНАНСИЈЕ И ДРУШТВЕНЕ 
ДЈЕЛАТНОСТИ 

  БРОЈ ПОТРОШАЧКЕ ЈЕДИНИЦЕ: 140     

25 4111 Бруто плате  731.000,00 896.500,00 894.087,00 99,73 

26 4112 Расходи за  накнаде трошкова и 
осталих личних примања запослених 

113.000,00 117.000,00 110.422,00 94,38 

27 4114 Расходи за отпремнине и једнократне 
помоћи (бруто) 

5.000,00 7.150,00 7.102,00 99,33 

28 4124 Расходи за медицински и 
лабораторијски материјал 

2.000,00 2.500,00 2.300,00 92,00 

29 4126 Расходи по основу путовања и 
смјештаја 

2.000,00 1.900,00 1.088,00 57,26 

30 4127 Расходи за услуге финансијског 
посредовања 

9.000,00 10.000,00 3.812,00 38,12 

31 4127 Расходи за услуге информисања и 
медија 

16.000,00 20.000,00 31.908,00 159,54 

32 4127 Расходи за остале стручне услуге     

33 4129 Расходи за стручно усавршавање 
запослених 

5.000,00 2.000,00 1.560,00 78,00 

34 4129 Расходи по  основу репрезентације, 
пријеми, манифестације и др. 

5.000,00 12.000,00 10.230,00 85,25 

35 4129 Расходи по  основу репрезентације 12.000,00 8.000,00 7.442,00 93,03 

36 4129 Расходи за бруто  накнаде за 
привремене и повремене послове 

6.500,00 10.000,00 10.374,00 103,74 

37 4129 Расходи по основу пореза, доприноса и непореских накнада на терет послодавца  

38 4129 Расходи по основу доприноса за 
професионалну рехабилитацију 
инвалида 

2.000,00 2.000,00 1.944,00 97,20 

39 4129 Остали непоменути расходи 5.000,00 20.000,00 25.048,00 125,24 

40 4139 Расходи по основу затезних камата у 
земљи 

    

41 4152 Текући грантови  225.000,00 158.000,00 157.987,00 99,99 

42 4161 Трошкови за ученике 60.000,00 60.000,00 64.879,00 108,13 

43 4161 Трошкови набавке уџбеника 20.000,00 20.000,00 16.126,00 80,63 

44 4161 Стипендије 20.000,00 20.000,00 18.520,00 92,60 

45 4141 Субвенције нефинансијским субјектима 
у пољопривреди 

50.000,00 40.000,00 39.707,00 99,27 

46 4191 Расходи по судским рјешењима 25.000,00 41.800,00 41.764,00 99,91 

47 4879 Трансфери осталим јединицама власти 700,00 550,00 518,00 94,18 

       

  УКУПНО: 1.314.200,00 1.449.400,00 1.446.818,00 99,82 

  НАЗИВ ПОТРОШАЧКЕ ЈЕДИНИЦЕ :   ОДЈЕЉЕЊЕ ЗА ПРИВРЕДУ, ПОЉОПРИВРЕДУ И 
ЗАЈЕДНИЧКЕ ПОСЛОВЕ 

48 4123 Расходи за режијски материјал     

49 4127 Расходи за услуге осигурања     

50 4141 Субвенције нефинансијским субјектима у пољопривреди    

  УКУПНО: 0,00 0,00 0,00  

       

  НАЗИВ ПОТРОШАЧКЕ ЈЕДИНИЦЕ :   ОСТАЛА БУЏЕТСКА ПОТРОШЊА   
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  БРОЈ ПОТРОШАЧКЕ ЈЕДИНИЦЕ: 190     

51 4133 Расходи по основу камата на зајмове 
примљене од осталих јавних 
финансијских субјеката 

12.000,00 12.000,00 11.477,00 95,64 

52 4137 Трошкови обраде кредитне документације    

53 6213 Издаци за отплату главнице зајмова примљених од  домаћих јавних финансијских 
субјеката 

 

       

  УКУПНО: 12.000,00 12.000,00 11.477,00 95,64 

       

  НАЗИВ ПОТРОШАЧКЕ ЈЕДИНИЦЕ :   МЈЕСНЕ 
ЗАЈЕДНИЦЕ 

   

  БРОЈ ПОТРОШАЧКЕ ЈЕДИНИЦЕ: 200     

54 4111 Бруто плате      

55 4112 Расходи за бруто накнаде трошкова и осталих личних примања 
запослених 

  

56 4122 Расходи по основи утрошка енергије 4.000,00 4.000,00 4.493,00 112,33 

57 4122 Расходи по основу утрошка енергије, комуналних, комуникационих и транспортних услуга  

58 4123 Расходи за режијски материјал     

59 4125 Расходи за текуће одржавање 500,00 500,00 384,00 76,80 

60 4161 Остале текуће дознаке грађанима  8.000,00 8.000,00 6.600,00 82,50 

61 4161 Текуће помоћи породицама палих 
бораца 

    

  УКУПНО: 12.500,00 12.500,00 11.477,00 91,82 

       

       

  НАЗИВ ПОТРОШАЧКЕ ЈЕДИНИЦЕ:  ЦЕНТАР ЗА СОЦИЈАЛНИ РАД    

  БРОЈ ПОТРОШАЧКЕ ЈЕДИНИЦЕ: 300     

62 4111 Бруто плате  88.800,00 88.800,00 85.908,00 96,74 

63 4112 Расходи за  накнаде трошкова и 
осталих личних примања запослених 

12.000,00 12.000,00 11.993,00 99,94 

64 4112 Порез и доприноси на накнаде     

65 4122 Расходи по основу утрошка енергије,нафте ,нафтних деривата, плина, и друго  

66 4122 Расходи по основу утрошка енергије     

67 4122 Расходи по основу утрошка енергије, 
комуналних, комуникационих и 
транспортних услуга 

8.500,00 8.500,00 8.092,00 95,20 

68 4123 Расходи за режијски материјал 500,00 500,00 112,00 22,40 

69 4125 Расходи за текуће одржавање     

70 4126 Расходи по основу путовања и 
смјештаја 

    

71 4127 Расходи за услуге осигурања 1.700,00 1.700,00 1.560,00 91,76 

72 4129 Расходи за бруто  накнаде за привремене и повремене послове   

73 4129 Расходи по  основу репрезентације 400,00 400,00 320,00 80,00 

74 4129 Расходи по основу доприноса за 
професионалну рехабилитацију 
инвалида 

250,00 250,00 195,00 78,00 

       

  УКУПНО: 112.150,00 112.150,00 108.180,00 96,46 

  НАЗИВ ПОТРОШАЧКЕ ЈЕДИНИЦЕ : ТРОШКОВИ СОЦИЈАЛНЕ 
ЗАШТИТЕ 

  

  БРОЈ ПОТРОШАЧКЕ ЈЕДИНИЦЕ: 301     

75 4161 Текуће дознаке корисницима социјалне 
заштите које се исплаћују од стране 
установа социјалне заштите 

242.000,00 290.000,00 274.980,00 94,82 
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76 4163 Дознаке пружаоцима услуга социјалне 
заштите које се исплаћују из буџета 
Републике, општина и градова 

22.000,00 18.000,00 17.813,00 98,96 

  УКУПНО: 264.000,00 308.000,00 292.793,00 95,06 

  НАЗИВ ПОТРОШАЧКЕ ЈЕДИНИЦЕ :  ЈУ ТУРИСТИЧКА ОРГАНИЗАЦИЈА ПЕЛАГИЋЕВО  

  БРОЈ ПОТРОШАЧКЕ ЈЕДИНИЦЕ: 530     

77 4111 Бруто плате  35.800,00 35.800,00 35.722,00 99,78 

78 4112 Расходи за  накнаде трошкова и 
осталих личних примања запослених 

5.500,00 5.600,00 5.423,00 96,84 

79 4114 Расходи за отпремнине и једнократне помоћи (бруто)    

80 4122 Расходи по основу утрошка енергије,нафте ,нафтних деривата, плина, и друго  

81 4125 Расходи за текуће одржавање 3.500,00 3.500,00 3.468,00 99,09 

82 4127 Расходи за услуге осигурања 2.000,00 2.600,00 1.957,00 75,27 

83 4129 Расходи по основу доприноса за 
професионалну рехабилитацију 
инвалида 

150,00 150,00 82,00 54,67 

84 4129 Расходи по  основу репрезентације, 
пријеми, манифестације и др. 

2.000,00 2.000,00 2.060,00 103,00 

       

  УКУПНО: 48.950,00 49.650,00 48.712,00 98,11 

  УКУПНА БУЏЕТСКА ПОТРОШЊА 2.279.400,00 2.587.400,00 2.564.229,00 99,10 

 

 
  ИЗВРШЕЊЕ БУЏЕТА ОПШТИНЕ ПЕЛАГИЋЕВО ЗА ПЕРИОД 01.01.-31.12.2021. ГОД. - 

ФИНАНСИРАЊЕ 
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257  Ф И Н А Н С И Р А Њ Е -170.600,00 -170.600,00 -170.583,00 99,99 

258  Н Е Т О   П Р И М И Ц И   О Д   Ф И Н А 
Н С И Ј С К Е   И М О В И Н Е 

0,00 0,00 0,00  

259 910000 П р и м и ц и   о д   ф и н а н с и ј с к е   
и м о в и н е 

0,00 0,00 0,00  

260 911000 Примици од финансијске имовине 0,00 0,00 0,00  

261 911100 Примици од хартија од вриједности (изузев акција)    

262 911200 Примици за акције и учешћа у капиталу     

263 911300 Примици од финансијских деривата     

264 911400 Примици од наплате датих зајмова     

265 911500 Примици по основу орочених новчаних средстава    

266 918000 Примици од финансијске имовине из 
трансакција између или унутар 
јединица власти 

0,00 0,00 0,00  

267 918100 Примици од финансијске имовине из трансакција са другим јединицама власти  

268 918200 Примици од финансијске имовине из трансакција са другим буџетским корисницима исте јединице 
власти 

269 610000 И з д а ц и   з а   ф и н а н с и ј с к у   и 
м о в и н у 

0,00 0,00 0,00  

270 611000 Издаци за финансијску имовину 0,00 0,00 0,00  

271 611100 Издаци за хартије од вриједности 
(изузев акција) 

    

272 611200 Издаци за акције и учешћа у капиталу     

273 611300 Издаци за финансијске деривате     

274 611400 Издаци за дате зајмове     

275 611500 Издаци по основу орочавања новчаних средстава    



 

16 
 

276 618000 Издаци за финансијску имовину из 
транскација између или унутар 
јединица власти 

0,00 0,00 0,00  

277 618100 Издаци за финансијску имовину из транскација са другим јединицама власти  

278 618200 Издаци за финансијску имовину из транскација са другим буџетским корисницима исте јединице 
власти 

       

279  Н Е Т О   З А Д У Ж И В А Њ Е -170.600,00 -170.600,00 -170.583,00 99,99 

280 920000 П р и м и ц и   од   з а д у ж и в а њ а 0,00 0,00 0,00  

281 921000 Примици од задуживања 0,00 0,00 0,00  

282 921100 Примици од издавања хартија од вриједности (изузев акција)   

283 921200 Примици од узетих зајмова     

284 928000 Примици од задуживања из 
транскација између или унутар 
јединица власти 

0,00 0,00 0,00  

285 928100 Примици од задуживања код других јединица власти    

286 928200 Примици од задуживања код других буџетских корисника исте јединице власти  

287 620000 И з д а ц и   з а   о т п л а т у   д у г о в 
а 

170.600,00 170.600,00 170.583,00 99,99 

288 621000 Издаци за отплату дугова 170.600,00 170.600,00 170.583,00 99,99 

289 621100 Издаци за отплату главнице по хартијама од вриједности (изузев акција)   

290 621200 Издаци за отплату дуга по финансијским дериватима    

291 621300 Издаци за отплату главнице примљених 
зајмова у земљи 

170.600,00 170.600,00 170.583,00 99,99 

292 621400 Издаци за отплату главнице зајмова примљених из иностранства   

293 621900 Издаци за отплату осталих дугова     

294 628000 Издаци за отплату дугова из 
трансакција између или унутар 
јединица власти 

0,00 0,00 0,00  

295 628100 Издаци за отплату дугова према другим јединицама 
власти 

   

296 628200 Издаци за отплату дугова према другим буџетским корисницима исте јединице власти 

       

297  О С Т А Л И   Н Е Т О   П Р И М И Ц И 0,00 0,00 0,00  

298 930000 О с т а л и   п р и м и ц и 0,00 0,00 0,00  

299 931000 Остали примици 0,00 0,00 0,00  

300 931100 Примици по основу пореза на додату вриједност    

301 931200 Примици по основу депозита и кауција     

302 931300 Примици по основу аванса     

303 931900 Остали примици     

304 938000 Остали примици из трансакција 
између или унутар јединица власти 

0,00 0,00 0,00  

305 938100 Остали примици из трансакција са другим јединицама власти   

306 938200 Остали примици из трансакција са другим буџетским корисницама исте јединице власти 

307 630000 О с т а л и   и з д а ц и 0,00 0,00 0,00  

308 631000 Остали издаци 0,00 0,00 0,00  

309 631100 Издаци по основу пореза на додату 
вриједност 

    

310 631200 Издаци по основу депозита и кауција     

311 631300 Издаци по основу аванса     

312 631900 Остали издаци     

313 638000 Остали издаци из трансакција између 
или унутар јединица власти 

0,00 0,00 0,00  

314 638100 Остали издаци из трансакција са другим јединицама 
власти 

   

315 638200 Остали издаци из трансакција са другим буџетским корисницима исте јединице власти 
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316 **** РАСПОДЈЕЛА СУФИЦИТА ИЗ 
РАНИЈИХ ПЕРИОДА    

    

 

 

39. 

 

На основу члана 2. и 7. Закона о комуналним таксама ("Сл.гласник РС"број: 4/12, 123/20 и 

119/21), члана 39 i 43. Закона о локалној самоуправи ("Сл.гласник РС" број: 97/16 i 36/19) и члана 

51.Статута општине Пелагићево ("Сл.гласник општине Пелагићево", број: 2/17), Скупштина општине 

Пелагићево на IX (деветој) редовној сједници одржаној дана 04.05.2022. године, д о н о с и: 

 

О Д Л У К У 

о комуналним таксама 

 

Члан 1. 

 

За коришћење права,предмета и услуга плаћају се комуналне таксе код општинских органа 

управе. 

Члан 2. 

 

Предмет таксене обавезе,врста таксене обавезе, висина, рокови и начин плаћања комуналне 

таксе, утврђује се Таксеном тарифом која је саставни дио ове Одлуке. 

 

Члан 3. 

 

Обвезник комуналне таксе је корисник права, предмета и услуга за чије је коришћење прописано 

плаћање таксе Таксеном тарифом. 

 

Члан 4. 

 

Таксена обавеза настаје даном почетка коришћења права, предмета и услуга за чије је 

коришћење прописано плаћање комуналне таксе. 

 

Члан 5. 

 

У погледу застаријевања наплате таксене обавезе, права на поврат више уплаћених износа 

комуналне такве, принудне наплате и свих других радњи које нису наведене у овој одлуци, примјењују 

се одредбе Закона о комуналним таксама и прописи којима се уређује порески поступак. 

 

Члан 6. 

 

           Таксе које се плаћају по тарифи  комуналних такси су приходи буџета општине. 

 

            Члан 7. 

Од плаћања комуналних такси ослобођени су: 

а)   институције БиХ 

б)  органи, организације и јавне установе Републике Српске и јединица локалне   

     самоуправе, 

в)  акредитоване међународне организације, 

г)  дипломатска и конзуларна представништва, 

д)  удружења од  јавног интереса за Републику  Српску, а којима је то својство признато у 

складуса актом којим се утврђује додјела и престанакстатуса удружења од јавног интереса. 

ђ)  лица којима је рјешењем надлежног органа признато својство члана породице 

     погинулих, умрлих, несалих и заробљених бораца, ратних војних инвалида и 
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     цивилних жртава рата, особе са инвалидитетом који имају 80% инвалидитета и особе са 

тјелесним оштећењемод 70-100% родитељ или старатељ који има статус лица са инвалидитетом, 

односно лице којем је ријешењем тај статус утврђен. 

е) предузетници који, у смислу закона којим се утврђује порез на доходак, имају статус малог 

предузетника. 

з)   обавезници  комуналних такса за 12 мјесеци од регистарције  

Право на ослобађање у случајевима из става 1. тачка ђ)  и   тачка е) овог члана оставрује се 

подношењем захтјева надлежном општинском одјељењу  прије истека рока за пријављивање односно 

плаћање таксене обавезе. 

 

Члан 8. 

 

Актом о утврђивању комуналне таксе јединице локалне самоуправе могу да 

утврде  и друге случајеве ослобађања од комуналних такса обавезнику који: 

а) обавља нискоакумулативне и дефицитарне дјелатности, 

б) се бави старим и традиционалним занатима, 

в) први пут покреће привредну или услужну дјелатност,уколикоје обавезник предузетник, 

г)запосли нове раднике уколико је обавезник предузетник и  

д)корисници права из социјалне заштите. 

 

Члан 9. 

 

Надлежна служба јединице локалне самоуправе појединачним рјешењем утврђује обавезу 

плаћања комуналне таксе. 

Против Рјешења из става 1.  Овог члана обавезник може изјавити жалбу начелнику у року и 

начину прописан ЗУП-ом 

Члан 10. 

 

Инспекцијски надзор над спровођењем ове одлуке везано за тарифни број  1,2,3 и 5 врши 

надлежни инспектор.  

 

Члан  11. 

 

Ступањем на снагу ове одлуке престаје да важи Одлука о комуналним таксама, број: 01-022-

34/12 од 11.05.2012.године. 

 

Члан 12. 

 

Ова одлука ступа на снагу даном доношења и бити објављена у "Службеном гласнику општие 

Пелагићево". 

 

Број:01-022-32/22                                                                                        ПРЕДСЈЕДНИК 

Дана, 04.05.2022.године      Скупштине општине Пелагићево 

         Недељко Тривундић 

 

ТАРИФА КОМУНАЛНИХ ТАКСИ 

 

Тарифни број 1. 

 

За коришћење простора на јавним површинама испред пословних просторија плаћа се такса мјесечно и 

то: 

           а) за коришћење јавних површина (тротоара,тргова, зелених и других јавних  

               површина) по 1м2 .......................................................................................      2 КМ 

          б) за коришћење јавних површина за продају сладоледа, сјеменки, 

               кикирикија, кестења и друго по 1 м2 ........................................................     1 КМ 
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          в) за постављање столова, за продају разгледница,лутрија и слика, 

              за једно продајно мјесто..............................................................................   10 КМ 

          г) за постављање столова испред угоститељских објеката за један 

              сто..................................................................................................................     5 КМ 

Напомена: орган који издаје одобрење за коришћење јавних површина дужан је да     

                    о издавању одобрења обавијести надлежни орган пореске управе. 

                    Сваки започети м2 коришћења јавне површине и сваки започети мјесец  

                    из овог тарифног броја рачуна се као цијели. 

 

Тарифни број  2. 

 

1.       За истицање рекламе на јавним и другим површинама осим рекламних паноа и билборда поред 

ауто-путева, магистралних и регионалних путева плаћа се комунална такса у годишњем износу и то: 

                  а)реклама величине до 2 м2 ...................................................................     50 КМ 

                  б) реклама величине  преко 2м2(билборд)............................................   100 КМ 

                  в) стуб и јарбол........................................................................................   100 КМ 

                  

2.   За постављање транспарената на јавним и другим површинама плаћа се комунална такса  по 

транспаренту дневно............................................................................................   2 КМ 

Напомена: Комуналну таксу из овог тарифног броја појединачним рјешењем  

                    утврђује одјељење за општу управу и просторно уређење  

                    Таксени обвезник комуналну таксу из тачке 1 овог тарифног броја плаћа  

                    унапријед за читаву годину а из тачке 2 приликом издавања одобрења за 

                    постављање транспарента и то унапријед за одобрени период. 

 

Ова тарифа завршава се са Тарифним бројем 2 (два). 

 

 

 

40. 

 

На основу члана 39. и 43. Закона о локалној самоуправи („Службени гласник Републике 

Српске", број: 97/16, 36/19 И 61/21) и члана 51. Статута општине Пелагићево ("Службени гласник 

општине Пелагићево", број: 2/17), Одлуке о именовању замјенског члана Општинске изборне комисије 

Пелагићево („Службени гласник општине Пелагићево“, број: 14/20), а све у вези са чланом 2.15 

Изборног закона Босне и Херцеговине („Службени гласник Босне и Херцеговине“, број: 23/01, 7/02, 

9/02, 20/02, 25/02, 4/04, 20/04, 25/05, 52/05, 65/05, 77/05, 11/06, 24/06, 32/07, 33/08, 37/08, 32/10, 18/13, 

7/14, 31/16, и 41/20), Скупштина општине Пелагићево на IX (деветој) редовној сједници одржаној дана 

04.05.2022. године донијела је: 

 

О Д Л У К У  

о разрјешењу дужности замјенског члана  

Општинске изборне комисије Пелагићево 

 

 

Члан 1.  

 

Скупштина општине Пелагићево разрјешује дужности замјенског члана Општинске изборне 

комисје Пелагићево и то: 

 

1. ИВИЦУ (Мато) ЕШЕГОВИЋА, из Горње Трамошнице, Тузлани 80, општина 

Пелагићево, рођен: 13.02.1979. године у Градачцу, ЈМБГ: 1302979181957, именован 

Одлуком Скупштине општине Пелагићево („Службени гласник општине Пелагићево“, 

број: 14/20) 
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Члан 2. 

 

           Претходно именовани се разрјешује дужности замјенског члана општинске изборне комисје 

Пелагићево из разлога истека мандата. 

 

Члан 3.  

 

Ова одлука ступа на снагу даном доношења сагласности Централне изборне комисје Босне и 

Херцеговине и биће објављена у „Службеном гласнику општине Пелагићево“.   

 

Број:01-022-22/22                                                                                        ПРЕДСЈЕДНИК 

Дана, 04.05.2022.године      Скупштине општине Пелагићево 

         Недељко Тривундић 

 

 

 

41. 

 

На основу члана 39. и 43. Закона о локалној самоуправи („Службени гласник Републике 

Српске", број: 97/16, 36/19 и 61/21) и члана 51. Статута општине Пелагићево ("Службени гласник 

општине Пелагићево", број: 2/17), Одлуке о именовању замјенског члана Општинске изборне комисије 

Пелагићево („Службени гласник општине Пелагићево“, број: 14/20), а све у вези са чланом 2.14 и 2.15 

Изборног закона Босне и Херцеговине („Службени гласник Босне и Херцеговине“, број: 23/01, 7/02, 

9/02, 20/02, 25/02, 4/04, 20/04, 25/05, 52/05, 65/05, 77/05, 11/06, 24/06, 32/07, 33/08, 37/08, 32/10, 18/13, 

7/14, 31/16, и 41/20), Скупштина општине Пелагићево на IX (деветој) редовној сједници одржаној дана 

04.05.2022. године донијела је: 

 

О Д Л У К У  

о именовању замјенског члана  

Општинске изборне комисије Пелагићево 

 

Члан 1.  

 

Умјесто разрјешеног члана Општинске изборне комисје Пелагићево Ивице Ешеговића, именује 

се замјенски члан и то: 

 

1. ИВИЦА (Мато) ЕШЕГОВИЋ, из Горње Трамошнице, Тузлани 80,општина Пелагићево, 

рођен: 13.02.1979. године у Градачцу, ЈМБГ: 1302979181957. 

 

Члан 2.  

 

           Мандат замјенског члана из тачке 1. ове Одлуке траје до потврђивања коначних изборних 

резултата Општрих избора у 2022. године од стране Централне изборне комисије Босне и Херцеговине, 

након чега ће се извршити именовање новог члана изборне комисије по поступку прописаним Законом.     

                                                                    

Члан 3.  

 

Ова одлука ступа на снагу даном доношења сагласности Централне изборне комисје Босне и 

Херцеговине и биће објављена у „Службеном гласнику општине Пелагићево“.   

 

Број:01-022-23/22                                                                                        ПРЕДСЈЕДНИК 

Дана, 04.05.2022.године      Скупштине општине Пелагићево 

         Недељко Тривундић 
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42. 

 

На основу члана 39. и 43. Закона о локалној самоуправи („Службени гласник Републике 

Српске", број: 97/16, 36/19 и 61/21), 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), по приједлогу Комисје за изборе, 

именовања и мандатна питања, Скупштина општине Пелагићево на IX (деветој) редовној сједници 

одржаној дана 04.05.2022. 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.  

 

Ступањем на снагу ове Одлуке престаје да важи, односно укида се Одлука о именовању вршиоца 

дужности директора Јавне установе Туристичка организација „Пелагићево“ Пелагићево („Службени 

гласник општине Пелагићево“, број: 16/21). 

 

Члан 4.  

 

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

Пелагићево". 

 

Број:01-022-25/22                                                                                        ПРЕДСЈЕДНИК 

Дана, 04.05.2022.године      Скупштине општине Пелагићево 

         Недељко Тривундић 

 

 

43. 

 

На основу члана 39. и 43. Закона о локалној самоуправи  ( “ Службени гласник Републике Српске 

“, број : 97/16,36/19, 61/21) и члана 51. Статута  Скупштине општине Пелагићево ( “Службени гласник 

општине Пелагићево “ , број: 2/17) ,Скупштина општине Пелагићево  , на  приједлог  Начелника општине 

Пелагићево, је  на својој   9 - ој Редовној сједници одржаној дана 04.05.2022. године, донијела сљедећу   

: 

 

О Д Л У К У 

              о измјенама и допунама Одлуке о суфинансирању инфраструктурних  

пројеката на  подручју општине Пелагићево 

 

Члан 1. 
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 У  Одлуци о суфинансирању инфраструктурних пројеката на подручју општине Пелагићево 

у износу до 50 % средстава , број: 01-022-18/20 од 05.06.2020. године ( “Службени гласник општине 

Пелагићево “ , број: 09/20 ) , у називу Одлуке  , иза ријечи “Пелагићево “ бришу се ријечи  “ у износу до 

50 % . “ 

Члан 2. 

 

 У члану 2. Одлуке  , проценат “  50 % “  замјењује се процентом “  80 % “  те се додаје став 2.  

и гласи : 

                  “ Одлуку о   проценту  суфинансирања пројеката из ове Одлуке , Начелник општине  

Пелагићево доноси на образложени , заједнички приједлог Одјељења за финансије и друштвене 

дјелатности  и Одјељења за општу управу и просторно уређење општине Пелагићево , зависно од 

критерија : укупне вриједности инфраструктурног пројекта , локације ( зоне ) гдје се пројекат изводи  , 

насељености и развијености тог подручја , стања средстава у Буџету општине и финасијске  могућности 

Општине , као и других објективних и образложених разлога “ . 

                                                                                     

Члан 3. 

 

Ова Одлука ступа на снагу 8 ( осам ) дана од дана објављивања у “ Службеном гласнику општине 

Пелагићево “ . 

 

Број:01-022-26/22                                                                                        ПРЕДСЈЕДНИК 

Дана, 04.05.2022.године      Скупштине општине Пелагићево 

         Недељко Тривундић 

 

 

 

44. 

 

На основу члана 39. и 43. Закона о локалној самоуправи („Службени гласник Републике 

Српске", број: 97/16, 36/19 и 61/21) и члана 51. Статута општине Пелагићево ("Службени гласник 

општине Пелагићево", број: 2/17), Скупштина општине Пелагићево на IX (деветој) редовној сједници 

одржаној дана 04.05.2022. године донијела је: 

 

О Д Л У К У  

о прихватању извјештаја  

 

Члан 1.  

 

Прихвата се Извјештај о раду Кола Српских Сестара „Света Петка Трнова“ Пелагићево за период 

од 01.01.-31.12.2021. године, број: 2-2022 од 25.02.2022. године. 

 

Члан 2.  

 

           Извјештај из претходно наведеног члана је саставни дио ове одлуке. 

                                                                    

Члан 3.  

 

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

Пелагићево". 

 

Број:01-022-27/22                                                                                        ПРЕДСЈЕДНИК 

Дана, 04.05.2022.године      Скупштине општине Пелагићево 

         Недељко Тривундић 
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45. 

 

На основу члана 39. и 43. Закона о локалној самоуправи („Службени гласник Републике 

Српске", број: 97/16, 36/19 и 61/21) и члана 51. Статута општине Пелагићево ("Службени гласник 

општине Пелагићево", број: 2/17), Скупштина општине Пелагићево на IX (деветој) редовној сједници 

одржаној дана 04.05.2022. године донијела је: 

 

О Д Л У К У  

о прихватању извјештаја  

 

Члан 1.  

 

Прихвата се Извјештај о раду начелника Општине за период од 28.02.2022. године до 27.04.2022. 

године, број: 02-014-13/22 од 27.04.2022. године. 

 

Члан 2.  

 

           Извјештај из претходно наведеног члана је саставни дио ове одлуке. 

                                                                    

Члан 3.  

 

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

Пелагићево". 

 

Број:01-022-28/22                                                                                        ПРЕДСЈЕДНИК 

Дана, 04.05.2022.године      Скупштине општине Пелагићево 

         Недељко Тривундић 

 

 

 

46. 

 

На основу члана 39. и 43. Закона о локалној самоуправи („Службени гласник Републике 

Српске", број: 97/16, 36/19 и 61/21) и члана 51. Статута општине Пелагићево ("Службени гласник 

општине Пелагићево", број: 2/17), Скупштина општине Пелагићево на IX (деветој) редовној сједници 

одржаној дана 04.05.2022. године донијела је: 

 

О Д Л У К У  

о прихватању извјештаја  

 

 

Члан 1. 

 

Прихвата се Извјештај о раду Удружења пчелара „Маја“ за период 01.01.-31.12.2021. године. 

 

Члан 2.  

 

           Извјештај из претходно наведеног члана је саставни дио ове одлуке.     

                                                                    

Члан 3.  

 

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

Пелагићево". 
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Број:01-022-29/22                                                                                        ПРЕДСЈЕДНИК 

Дана, 04.05.2022.године      Скупштине општине Пелагићево 

         Недељко Тривундић 

 

 

 

47. 

 

На основу члана 39. и 43. Закона о локалној самоуправи („Службени гласник Републике 

Српске", број: 97/16, 36/19 и 61/21) и члана 51. Статута општине Пелагићево ("Службени гласник 

општине Пелагићево", број: 2/17), Скупштина општине Пелагићево на IX (деветој) редовној сједници 

одржаној дана 04.05.2022. године донијела је: 

 

О Д Л У К У  

о усвајању програма  

 

Члан 1.  

 

Усваја се Програм рада Удружења пчелара „Маја“ за 2022. годину. 

 

Члан 2. 

 

           Програм из претходно наведеног члана је саставни дио ове одлуке. 

                                                                    

Члан 3.  

 

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

Пелагићево". 

 

Број:01-022-30/22                                                                                        ПРЕДСЈЕДНИК 

Дана, 04.05.2022.године      Скупштине општине Пелагићево 

         Недељко Тривундић 

 

 

 

 

48. 

 

На основу члана 39. и 43. Закона о локалној самоуправи („Службени гласник Републике 

Српске", број: 97/16, 36/19 и 61/21) и члана 51. Статута општине Пелагићево ("Службени гласник 

општине Пелагићево", број: 2/17), Скупштина општине Пелагићево на IX (деветој) редовној сједници 

одржаној дана 04.05.2022. године донијела је: 

 

О Д Л У К У  

усвајању извјештаја 

о намјенском утрошку додјељених финансијских средстава 

 

Члан 1.  

 

Усваја се Извјештај Општинске борачке организације Пелагићево о намјенском утрошку додјељених 

средстава за 2021. годину, број: 5-56-02-19/22 од 21.02.2022. године. 

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

                                                                

Члан 3.  

 

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

Пелагићево". 

 

Број:01-022-31/22                                                                                        ПРЕДСЈЕДНИК 

Дана, 04.05.2022.године      Скупштине општине Пелагићево 

         Недељко Тривундић 

 

 

 

49. 

 

На основу члана 39. и 43. Закона о локалној самоуправи („Службени гласник Републике 

Српске", број: 97/16, 36/19 и 61/21) и члана 51. Статута општине Пелагићево ("Службени гласник 

општине Пелагићево", број: 2/17), Скупштина општине Пелагићево на IX (деветој) редовној сједници 

одржаној дана 04.05.2022. године донијела је: 

 

О Д Л У К У  

о прихватању извјештаја  

 

Члан 1.  

 

Прихвата се Извјештај Културно просвјетног друштва „Васо Пелагић“ Пелагићево о намјенском 

утрошку додјељених средстава у 2021. години, број: 01/1-1/22 од 10.01.2022. године. 

 

Члан 2.  

 

           Извјештај из претходно наведеног члана је саставни дио ове одлуке. 

                                                                 

Члан 3.  

 

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

Пелагићево". 

 

Број:01-022-34/22                                                                                        ПРЕДСЈЕДНИК 

Дана, 04.05.2022.године      Скупштине општине Пелагићево 

         Недељко Тривундић 

 

50. 

 

 

На основу члана 39. и 43. Закона о локалној самоуправи („Службени гласник Републике 

Српске", број: 97/16, 36/19 и 61/21) и члана 51. Статута општине Пелагићево ("Службени гласник 

општине Пелагићево", број: 2/17), Скупштина општине Пелагићево на IX (деветој) редовној сједници 

одржаној дана 04.05.2022. године донијела је: 

 

О Д Л У К У  

о усвајању програма рада  

 

Члан 1.  
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Усваја се Програм рада Културно просвјетног друштва „Васо Пелагић“ Пелагићево за 2022. 

години, број: 01/1-7/22 од 14.02.2022. године. 

 

Члан 2.  

 

           Програм из претходно наведеног члана је саставни дио ове одлуке. 

                                                                    

Члан 3.  

 

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

Пелагићево". 

 

Број:01-022-35/22                                                                                        ПРЕДСЈЕДНИК 

Дана, 04.05.2022.године      Скупштине општине Пелагићево 

         Недељко Тривундић 

 

 

 

51. 

 

На основу члана 39. и 43. Закона о локалној самоуправи („Службени гласник Републике 

Српске", број: 97/16, 36/19 и 61/21) и члана 51. Статута општине Пелагићево ("Службени гласник 

општине Пелагићево", број: 2/17), Скупштина општине Пелагићево на IX (деветој) редовној сједници 

одржаној дана 04.05.2022. године донијела је: 

 

О Д Л У К У  

о усвајању програма рада  

 

Члан 1.  

 

Усваја се Програм рада Удружења пензионера „Пелагићево“ Пелагићево за 2022. годину, број: 

2, од 17.02.2022. године. 

 

Члан 2.  

 

           Програм из претходно наведеног члана је саставни дио ове одлуке. 

                                                                    

Члан 3.  

 

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

Пелагићево". 

Број:01-022-36/22                                                                                        ПРЕДСЈЕДНИК 

Дана, 04.05.2022.године      Скупштине општине Пелагићево 

         Недељко Тривундић 

 

 

 

52. 

 

На основу члана 39. и 43. Закона о локалној самоуправи („Службени гласник Републике 

Српске", број: 97/16, 36/19 и 61/21) и члана 51. Статута општине Пелагићево ("Службени гласник 

општине Пелагићево", број: 2/17), Скупштина општине Пелагићево на IX (деветој) редовној сједници 

одржаној дана 04.05.2022. године донијела је: 

 

О Д Л У К У  
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о прихватању извјештаја  

 

I 

 

Прихвата се Извјештај о раду Удружења пензионера „Пелагићево“ Пелагићево за 2021. годину, 

од 17.02.2022. године. 

 

II 

 

           Извјештај из претходно наведеног члана је саставни дио ове одлуке.     

                                                                    

III 

 

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

Пелагићево". 

 

Број:01-022-37/22                                                                                        ПРЕДСЈЕДНИК 

Дана, 04.05.2022.године      Скупштине општине Пелагићево 

         Недељко Тривундић 

 

 

 

53. 

 

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), члана 94. Пословника Скупштине општине Пелагићево („Службени гласник 

општине Пелагићево“, број: 02/18), Скупштина општине Пелагићево на IX (деветој) редовној сједници 

одржаној дана 04.05.2022. године донијела је: 

 

О Д Л У К А  

о именовању Комисије за спровођење процедуре опозива (тајног гласања) 

 замјеника начелника општине Пелагићево 

 

Члан 1.  

 

За чланове Комисије за спровођење процедуре тајног гласања по приједлогу за опозив замјеника 

начелника општине Пелагићево именују се: 

1. Славиша Максимовић, предсједник; 

2. Никола Бошњак, члан; 

3. Божо Радић, члан. 

 

Члан 2.  

 

 Задатак чланова Комисије је провођење процедуре тајног гласања у смислу претходног члана, а 

у складу са Пословником о раду Скупштине општине Пелагићево („Службени гласник општине 

Пелагићево“, број: 02/18). 

 

Члан 3.  

 

Чланови Комисије именују се на вријеме потребано ради спровођења тајног гласања из тачке I 

ove Одлуке. 

 

Члан 4.  
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Ова одлука ступа на снагу даном доношења и бити ће објављена у "Службеном гласнику 

општине Пелагићево". 
 
Број:01-022-38/22                                                                                        ПРЕДСЈЕДНИК 

Дана, 04.05.2022.године      Скупштине општине Пелагићево 

         Недељко Тривундић 

 

 

 

54. 

 

На основу члана 39. и 43. Закона о локалној самоуправи („Службени гласник Републике 

Српске", број: 97/16, 36/19 и 61/21) и члана 51. Статута општине Пелагићево ("Службени гласник 

општине Пелагићево", број: 2/17), Скупштина општине Пелагићево на IX (деветој) редовној сједници 

одржаној дана 04.05.2022. године донијела је: 

 

О Д Л У К У  

о прихватању извјештаја  

 

I 

 

Прихвата се Извјештај о раду за период од 01.01.-31.12.2021. године Одјељења за финсије и 

друштвене дјелатности, број: 04-052-3/22 од 13.04.2022. године. 

 

II 

 

           Извјештај из претходно наведеног члана је саставни дио ове одлуке. 

                                                                    

III 

 

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

Пелагићево". 

 

Број:01-022-39/22                                                                                        ПРЕДСЈЕДНИК 

Дана, 04.05.2022.године      Скупштине општине Пелагићево 

         Недељко Тривундић 

 

 

 

 

55. 

На основу члана 39. и 43. Закона о локалној самоуправи („Службени гласник Републике 

Српске", број: 97/16, 36/19 и 61/21) и члана 51. Статута општине Пелагићево ("Службени гласник 

општине Пелагићево", број: 2/17), Скупштина општине Пелагићево на IX (деветој) редовној сједници 

одржаној дана 04.05.2022. године донијела је: 

 

О Д Л У К У  

о прихватању извјештаја  

 

Члан 1. 

 

Прихвата се Извјештај о раду Јавне установе „Центар за социјални рад Пелагићево“ Пелагићево 

за 2021. годину, број: 01/1-022-4/22 од 23.03.2022. године. 

 

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

                                                                    

Члан 3.  

 

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

Пелагићево". 

 

Број:01-022-40/22                                                                                        ПРЕДСЈЕДНИК 

Дана, 04.05.2022.године      Скупштине општине Пелагићево 

         Недељко Тривундић 

 

 

 

56. 

На основу члана 39. и 43. Закона о локалној самоуправи („Службени гласник Републике 

Српске", број: 97/16, 36/19 и 61/21) и члана 51. Статута општине Пелагићево ("Службени гласник 

општине Пелагићево", број: 2/17), Скупштина општине Пелагићево на IX (деветој) редовној сједници 

одржаној дана 04.05.2022. године донијела је: 

 

О Д Л У К У  

о усвајању програма  

 

Члан 1.  

 

Усваја се годишњи Програм рада Јавне установе „Центар за социјални рад Пелагићево“ 

Пелагићево за 2022. годину, број: 01/1-022-5/22 од 23.03.2022. године. 

 

Члан 2.  

 

           Програм из претходно наведеног члана је саставни дио ове одлуке. 

                                                                    

Члан 3.  

 

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

Пелагићево". 

 

Број:01-022-41/22                                                                                        ПРЕДСЈЕДНИК 

Дана, 04.05.2022.године      Скупштине општине Пелагићево 

         Недељко Тривундић 

 

57. 

 

 

На основу члана 39. и 43. Закона о локалној самоуправи („Службени гласник Републике 

Српске", број: 97/16, 36/19 и 61/21) и члана 51. Статута општине Пелагићево ("Службени гласник 

општине Пелагићево", број: 2/17), Скупштина општине Пелагићево на IX (деветој) редовној сједници 

одржаној дана 04.05.2022. године донијела је: 

 

О Д Л У К У  

о прихватању извјештаја  

 

Члан 1. 
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Прихвата се Извјештај о раду за период јануар – децембар 2021. године Одјељења за општу 

управу и просторно уређење, број: 03-052-4/22 од 21.04.2022. године. 

 

Члан 2. 

 

           Извјештај из претходно наведеног члана је саставни дио ове одлуке. 

                                                                    

Члан 3.  

 

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

Пелагићево". 

 

Број:01-022-42/22                                                                                        ПРЕДСЈЕДНИК 

Дана, 04.05.2022.године      Скупштине општине Пелагићево 

         Недељко Тривундић 

 

 

 

58. 

 

На основу члана 39. и 43. Закона о локалној самоуправи („Службени гласник Републике 

Српске", број: 97/16, 36/19 и 61/21) и члана 51. Статута општине Пелагићево ("Службени гласник 

општине Пелагићево", број: 2/17), Скупштина општине Пелагићево на IX (деветој) редовној сједници 

одржаној дана 04.05.2022. године донијела је: 

 

О Д Л У К У  

 о прихватању извјештаја 

о намјенском утрошку додјељених финансијских средстава 

 

I 

 

Прихвата се Извјештај Добровољног ватрогасног друштва „Пелагићево“ Пелагићево о 

намјенском утрошку додјељених средстава за 2021. годину, број: 07/22 од 21.02.2022. године. 

 

II 

 

           Извјештај из претходно наведеног члана је саставни дио ове одлуке.     

                                                                    

III 

 

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

Пелагићево". 

 

Број:01-022-43/22                                                                                        ПРЕДСЈЕДНИК 

Дана, 04.05.2022.године      Скупштине општине Пелагићево 

         Недељко Тривундић 

 

 

 

59. 

 

На основу члана 39. и 43. Закона о локалној самоуправи („Службени гласник Републике 

Српске", број: 97/16, 36/19 и 61/21) и члана 51. Статута општине Пелагићево ("Службени гласник 

општине Пелагићево", број: 2/17), Скупштина општине Пелагићево на IX (деветој) редовној сједници 

одржаној дана 04.05.2022. године донијела је: 
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О Д Л У К У  

о усвајању програма рада 

 

Члан 1. 

 

Усваја се Програм рада Добровољног ватрогасног друштва „Пелагићево“ Пелагићево за 2022. 

годину, број: 06/22 од 15.01.2022. године. 

 
Члан 2. 

 

           Програм из претходно наведеног члана је саставни дио ове одлуке.     

                                                                    

Члан 3.  

 

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

 

Број:01-022-44/22                                                                                        ПРЕДСЈЕДНИК 

Дана, 04.05.2022.године      Скупштине општине Пелагићево 

         Недељко Тривундић 

 

 

 

60. 

 

На основу члана 39. и 43. Закона о локалној самоуправи („Службени гласник Републике 

Српске", број: 97/16, 36/19 и 61/21) и члана 51. и 111. Статута општине Пелагићево ("Службени гласник 

општине Пелагићево", број: 2/17), а све у вези Захтјева Viena Tour од 10.04.2022. године, Скупштина 

општине Пелагићево на IX (деветој) редовној сједници одржаној дана 04.05.2022. године доноси с љ е д 

е ћ е: 

 

Р Ј Е Ш Е Њ Е  

 

Члан 1.  

 

Усваја се Захтјев Viena Tour, од 10.04.2022. године, са пратећим прилогом, односно Цјеновником 

прикупљања и одвоза комуналног отпада на подручју општине Пелагићево (тачка II предметног 

Рјешења). 

Члан 2.  

Цјеновником прикупљања и одвоза комуналног отпада на подручју општине Пелагићево: 

1. Одвоз смећа по једном домаћинству до три члана ........................................................... 5КМ 

2. Одвоз смећа по једном домаћинству са више од два члана ............................................. 7КМ 

3. Одвоз смећа за правна лица и предузетнике по једној канти за смеће (од 80 до 240 литара) – цјена 

исказана по једној канти ...................................................................................... 20 КМ 

4. Одвоз смећа за правна лица и предузетнике по контењеру (од 1,1 м³) – цјена исказана по једном 

контењеру .............................................................................................................. 40 КМ 

5. Одвоз смећа за удружења, организације и канцеларије (представништва) по једној канти 

.............................................................................................................................................. 15 КМ 

6. Одвоз смећа за институције (школа, општина, полиција, амбуланта, пореска управа, геодетска 

управа и сл) по једној канти ............................................................................ 25 КМ 

7. Одвоз смећа за институције (као под подтачком 6) по једном контењеру од 5,5 м³ 

............................................................................................................................................ 100 КМ 

8. Чишћење јавних површина (прикупљање, одвоз и уништавање са паркова и тргова ) по м² 

........................................................................................................................................... 0,10 КМ 
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9. Чишћење јавних површина (прикупљање, одвоз и уништавање отпадака са улица, локалних 

путева, раскрсница, путног и земљишног појаса и сл) по м² 

........................................................................................................................................... 0,15 КМ 

 

Цјене се обрачунавају на мјесечном нивоу. 

 

У цјену је урачунат ПДВ. 

 

Члан 3.  

 

Ступањем на снагу предметног Рјешења престаје да важи, односно укида се Одлука Скупштине 

општине Пелагићево број: 01-022-12/14 од 29.01.2014. године. 

Предметно Рјешење Ступа на снагу (осмог) дана од дана објаве у „Службеном гласнику општине 

Пелагићево“.  

О б р а з л  о ж е њ е 

  

Скупштина општине Пелагићево је дана 20.04.2022. године запримила Захтјев Viena Tour везан 

за повећање цјена прикупљања и одвоза комуналног отпада са подручја општине Пелагићево. У 

предметном Захтјеву је наведено да Viena Tour, а у вези повјеравања послова комуналне дјелатности – 

збрињавања отпада из стамбено-пословних простора са подручја општине Пелагићево, обавјештава 

општину Пелагићево да одређене цјене услуга, које су по тендеру закључили са Општином, нису више 

економски исплативе, с обзиром на новонасталу ситуацију са цјеном горива на тржишту, а такође и 

повећањем и осталих пратећих елемената кроз посао. С тим у вези навели су да су принуђени тражити 

повећање цјена, те су у прилог предметном Захтјеву доставили нови цјеновник прикупљања и одвоза 

комуналног отпада са подручја општине Пелагићево. 

 Скупштина општине Пелагићево је предметни Захтјев разматрала под тачком дневног реда 29.1. 

По тачки је отворена расправе по којој су се заинтересована лица јављала, а по затварању расправе 

прешло се на гласање гдје је предметни захтјев  Viena Tour везан за повећање цјена прикупљања и одвоза 

комуналног отпада са подручја општине Пелагићево већином гласова одборника усвојен. 

 На основу претходно наведеног, а примјеном члана 39. и 43. Закона о локалној самоуправи 

(„Службени гласник Републике Српске", број: 97/16, 36/19 и 61/21) и члана 51. и 111. Статута општине 

Пелагићево ("Службени гласник општине Пелагићево", број: 2/17), одлучено је као у диспозитиву 

Рјешења. 

 

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

 

Рјешење је коначно и против истог се може покренути управни спор. 

 

Број:01-022-45/22                                                                                        ПРЕДСЈЕДНИК 

Дана, 04.05.2022.године      Скупштине општине Пелагићево 

         Недељко Тривундић 

 

 

 

61. 

 

На основу члана 39. и 43. Закона о локалној самоуправи („Службени гласник Републике 

Српске", број: 97/16, 36/19 и 61/21) и члана 51. и 111. Статута општине Пелагићево ("Службени гласник 

општине Пелагићево", број: 2/17), члана 56. Закона о општем управном поступку („Службени гласник 

Републике Српске“, број: 13/02, 87/07, 50/10 и 66/18), а све у вези Захтјева Општинске организације 

породица заробљених и погинулих бораца и несталих цивила Пелагићево, број: 3/22 од 07.04.2022. 

године, Скупштина општине Пелагићево на IX (деветој) редовној сједници одржаној дана 04.05.2022. 

године доноси с љ е д е ћ и: 

 

З А К Љ У Ч А К 
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1. Позива се подносилац Захтјева Општинска организација породица заробљених и погинулих 

бораца и несталих цивила Пелагићево да употпуни свој Захтјев на начин да прецизно наведе 

висину износа као и основе по којима тражи исти. 

 

2. Тражено из тачке 1. дужни сте доставити у року од 7. дана од дана пријема овог Закључка. 

 

3. Уколико не доставите документацију из тачке 1. овог закључка у року из тачке 2. закључка 

захтјев ће бити одбачен. 

 

Број:01-022-46/22                                                                                        ПРЕДСЈЕДНИК 

Дана, 04.05.2022.године      Скупштине општине Пелагићево 

         Недељко Тривундић 

 

 

 

62. 

 
На основу члана 39. и 43. Закона о локалној самоуправи („Службени гласник Републике 

Српске", број: 97/16, 36/19 и 61/21) и члана 51. Статута општине Пелагићево ("Службени гласник 

општине Пелагићево", број: 2/17), Скупштина општине Пелагићево на IX (деветој) редовној сједници 

одржаној дана 04.05.2022. године донијела је 

 

О Д Л У К У  

о усвајању програма рада 

 

 

Члан 1.  

Усваја се Програм рада Добровољног ватрогасног друштва „Пелагићево“ Пелагићево за 2022. 

годину, број: 06/22 од 15.01.2022. године. 

Члан 2.  

           Програм из претходно наведеног члана је саставни дио ове одлуке.                                                                    

Члан 3.  

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

Пелагићево". 

Број:01-022-44 /22                                                                                        ПРЕДСЈЕДНИК 

Дана, 04.05.2022.године      Скупштине општине Пелагићево 

         Недељко Тривундић 

 

 

 

63. 

 

На основу члана 82. став 2. Закона о локалној самоуправи („Службени гласник Републике 

Српске“, број: 97/16, 36/19 и 61/21), члана 51. Статута општине Пелагићево („Службени гласник 

општине Пелагићево“, број: 02/17), а поступајући по пресуди Окружног суда у Добоју број 13 0 У 006437 

21 У од 22.02.2022. године донесеној поводом тужбе Слободанке Лазаревић против рјешења Скупштине 

општине Пелагићево број 01-111-1/21 од 23.04.2021. године, којим је Слободанка Лазаревић 

разријешена дужности директора Јавне установе Туристичка организација „Пелагићево“ Пелагићево, 



 

34 
 

Скупштина општине Пелагићево на IX (деветој) редовној сједници, одржаној дана 04.05.2022. године, 

доноси сљедећи: 

 

З А К Љ У Ч А К 

 

Прима се на знање пресуда Окружног суда у Добоју број 13 0 У 006437 21 У од 22.02.2022. 

године. 

Задужују се начелник општине Пелагићево да на пресуду Окружног суда у Добоју број 13 0 У 

006437 21 У од 22.02.2022. године, у законском року, изјави захтјев за ванредно преиспитивање судске 

одлуке Врховном суду Републике Српске. 

 

О б р а з л о ж е њ е 

 

Дана 04.03.2022. године Скупштина општине Пелагићево је запримила пресуду Окружног суда 

у Добоју број 13 0 У 006437 21 У од 22.02.2022. године, донесеној поводом тужбе Слободанке Лазаревић 

против рјешења Скупштине општине Пелагићево број 01-111-1/21 од 23.04.2021. године, којим је 

Слободанка Лазаревић разријешена дужности директора Јавне установе Туристичка организација 

„Пелагићево“ Пелагићево. 

Кад суд поништи оспорени управни акт или оспорени и првостепени акт, предмет се враћа у 

стање у коме се налазио прије него што је поништени акт донесен.  

У конкретном случају, према природи ствари која је била предмет спора треба умјесто 

поништеног управног акта донијети нови управни акт, али је Скупштина општине приликом 

расправљања предметног питања била става да пресуда од 22.02.2022. године садржи недостатке о 

којима је потребно да се изјасни Врховни суд Републике Српске поводом улагања правног лијека, 

односно захтјева за ванредно преиспитивање судске одлуке. 

Подношење захтјева за ванредно преиспитивање пресуде од стране органа који је донио 

оспорени управни акт, по природи ствари одлаже њено извршење, до доношења одлуке по захтјеву за 

ванредно преиспитивање, иако у том правцу нема изричите законске одредбе. У противном, у случају 

да захтјев буде уважен наступила би правно неодржива ситуација да у истој правној ствари истовремено 

егзистирају два акта са различитим рјешењима (правно схватање Врховног суда Републике Српске у 

пресуди 11 0 У 001720 09 Увп од 29.09.2010. године). 

Слиједом наведеног одлучено је као у диспозитиву, примјеном одредби члана 35. став 1. и 50. 

Закона о управним споровима („Службени гласник Републике Српске“, број: 109/05 и 63/11). 

 

Број:01-022-24/22                                                                                          ПРЕДСЈЕДНИК 

Дана, 04.05.2022.године      Скупштине општине Пелагићево 

         Недељко Тривундић 

 

 

 

64. 

 

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 доношењу плана јавних набавки  

општине Пелагићево за 2022. годину 

 

Члан 1. 

 

Доноси се План јавних набавки општине Пелагићево за 2022. годину. 
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Члан 2. 

 

План јавних набавки општине Пелагићево за 2022. годину доноси се на основу на основу Буџета 

општине Пелагићево за 2022. годину.  

План јавних набавки ће се проводити у складу са Законом о јавним набавкама Босне и 

Херцеговине ("Сл. гласник БиХ", број 39/14) и другим подзаконским актима објављеним од стране 

Агенције за јавне набавке. 

 

Члан 3. 

 

План јавних набавки урађен је у складу са Буџетом општине Пелагићево за 2022. годину. 

 

Члан 4. 

 

Осим наведених набавки, општина Пелагићево ће вршити и друге набавке према указаној 

потреби и расположивим финансијским средствима уз доношење одлуке о покретању поступка и 

допуном плана набавке, а у складу са Законом о јавним набавкама. 

 

Члан 5. 

 

Саставни дио ове одлуке је План јавних набавки општине Пелагићево за 2022. годину. 

 

Члан 6. 

 

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

Пелагићево. 

 

Број: 02-022-6/22       НАЧЕЛНИК 

Дана,  21.01.2022. године               ОПШТИНЕ ПЕЛАГИЋЕВО 

                   Славко Тешић 

 

 

 

ПЛАН ЈАВНИХ НАБАВКИ 

ОПШТИНЕ ПЕЛАГИЋЕВО ЗА 2022. ГОДИНУ 

 
 

 

РБ 

 

 

Предмет 

набавке 

 

 

Врста 

набавке 

 

 

Шифра 

ЈРЈН  

 

 

Организ. 

јединица 

 

 

Економ. 

код 

 

 

Проције 

њена 

вријед. 

 без ПДВ-а 

(у КМ)  

 

 

Врста 

поступка 

 

Оквир

ни 

датум 

покре

тања 

посту

пка 

 

Оквир

ни 

датум 

закљу

чења 

уговор

а  

 

 

Извор 

Финанс. 

 

 

НА

ПО

МЕ

НА 

1 

Ископ 

одводног 

канала у 
насељу 

Шаркани 

Радови 45247112-8 
Општа 

управа 
412500 6.000,00 

Директни 

спорaзум 
25.01. 10.02. Буџет  

2 

Израда 
пропуста у 

насељу 

Шаркани 

Радови 45233142-6 
Општа 

управа 
412500 2.000,00 

Директни 

спорaзум 
25.01. 10.02. Буџет  

3 

Набавка 
огревног 

материјала 

за потребе 
општинске 

управе 

Роба 09111400-4 
Општа 

управа 
412200 2.000,00 

Директни 

споразум 
01.02. 15.02. Буџет  
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4 

Системска 

дератизаци

ја 

Услуге 90923000-3 Финансије 412200 2.000,00 
Директни 

споразум 
15.02. 01.03. Буџет  

5 

Инфрастру

ктурно 
уређење 

Пословне 

зоне 
Поребрице 

у општини 

Пелагићев
о 

Радови 45000000-7 
Општа 

управа 
511200 175.000.00 

Отворени 

поступак 
01.03. 01.05. 

Влада 

РС и 
Буџет 

 

6 

Пројектова

ње и 
изградња 

објекта 

дјечијег 
обданишта 

Пелагићев

о 

Радови 45214100-1 
Општа 

управа 
511200 580.000,00 

Отворени 

поступак 
01.03. 01.05. 

Влада 
РС и 

Буџет 

 

7 

Прољетна 
санација 

ударних 

рупа на 
подручју 

општине 
Пелагићев

о 

Радови 45233142-6 
Општа 
управа 

412500 6.000,00 
Директни 
споразум 

01.04. 15.04. Буџет  

8 

Набавка 

санитетско
г возила 

Роба 34114121-3 Финансије 511200 120.000,00 
Отворени 

поступак 
01.04. 01.06. 

Амбасад

а Јапана 
и Буџет 

 

9 

Мaшинско 
скидање 

траве и 

ниског 
растиња на 

подручју 

општине 

Пелагићев

о 

Радови 45112730-1 
Општа 

управа 
412500 100.000,00 

Отворени 

поступак 
01.04. 01.06. Буџет 

Окв

ирни 
спор

азум 

у 
траја

њу 

од 

три 

годи

не 

10 

Реконстру
кција 

спортских 

свалачион
ица на 

фудбалско

м стадиону 

Радови 45212224-2 Финансије 511300 60.000,00 
Конкурентск

и поступак 
01.05. 01.06. 

Брчко 

дистрикт  
и Буџет 

 

11 

Реконстру

кција 

спортског 
полигона 

код ОШ 

"Васо 
Пелагић" 

Радови 45212224-2 Финансије 511300 43.000,00 
Конкурентск

и поступак 
01.05. 01.06. 

Влада 
РС и 

Буџет 

 

12 

Туристичк

а 
сигнализац

ија 

Роба 44423450-0 Финансије 511200 17.000,00 
Конкурентск
и поступак 

15.05. 15.06. 

Влада 

РС и 

Буџет 

 

13 

Уређење 

гробља у 
Турићу 

Радови 45112714-3 
Општа 

управа 
511200 43.000,00 

Конкурентск

и поступак 
01.06. 01.07. 

Влада 

РС и 
Буџет 

 

14 

Набавка 

канцелариј
ског 

материјала 

за потребе 
општинске 

управе 

Роба 30192000-1 
Општа 
управа 

412300 6.000,00 
Директни 
споразум 

01.06. 15.06. Буџет 

 

15 

Набавка 

горива за 
потребе 

општинске 

управе 

Роба 09130000-9 
Општа 

управа 
412200 12.000,00 

Конкурентск

и поступак 
01.06. 01.07. Буџет 
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16 

Уређење 

паркинга 

код гробља 

у Доњој 
Трамошни

ци 

Радови 45223300-9 
Општа 

управа 
511200 30.000,00 

Конкурентск

и поступак 
01.06. 01.07. Буџет 

 

17 

Уређење 

новог 
гробља и 

паркинга 

Радови 45112714-3 
Општа 
управа 

511200 52.000,00 
Конкурентск
и поступак 

01.06. 01.07. Буџет 

 

18 

 
Уређење 

трга на 

платоу око 
стамбено-

пословног 

објекта 

Радови 45112700-2 
Општа 

управа 
511200 65.000,00 

Конкурентск

и поступак 
01.06. 01.07. Буџет 

 

19 

Реконстру
кција Дома 

културе у 

Блажевцу 

Радови 45212000-6 
Општа 

управа 
511200 85.000,00 

Отворени 

поступак 
01.06. 01.08. 

Влада 

РС и 
Буџет 

 

20 

Реконстру

кција старе 

школе у 
Самаревцу 

Радови 45212000-6 
Општа 

управа 
511200 130.000,00 

Отворени 

поступак 
01.06. 01.08. 

Влада 
РС и 

Буџет 

 

21 

Набавка 

табли са 
кућним 

бројевима 

и називима 
улица и 

насеља за 

насељена 
мјеста: 

Самаревац, 

Поребрице
, Блажевац 

и Турић 

Роба 44423460-3 
Општа 
управа 

511300 6.000,00 
Директни 
споразум 

10.06. 25.06. Буџет 

 

22 

Набавка 

табли са 
кућним 

бројевима 

и називима 
улица и 

насеља за 

насељена 
мјеста: 

Горња 

Трамошни
ца, Доња 

Трамошни
ца, Орлово 

Поље и 

Леденице 

Роба 44423460-3 
Општа 
управа 

511300 6.000,00 
Директни 
споразум 

10.06. 25.06. Буџет 

 

23 

Осигурање 
имовине 

општине 

Пелагићев
о 

Услуге 66510000-8 Финансије 412800 3.000,00 
Директни 
споразум 

20.06. 05.07. Буџет 

 

24 

Осигурање 

запослених 
у 

Општинск

ој управи 
Пелагићев

о 

Услуге 66510000-8 Финансије 412800 3.000,00 
Директни 
споразум 

20.06. 05.07. Буџет 

 

25 

Изградња 

саобраћајн
ице у 

центру 

Пелагићев
а 

Радови 45233122-0 
Општа 

управа 
511200 400.000,00 

Отворени 

поступак 
01.07. 01.09. 

Влада 

РС и 
Буџет 

 

26 

Асфалтира

ње прилаза 
капели на 

Радови 45233123-7 
Општа 

управа 
511200 25.000,00 

Конкурентск

и поступак 
01.07. 01.08. Буџет 
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гробљу у 

Округлићу 

27 

Реконстру

кција пута 

Пелагићев
о-

Трамошни

ца у 
насељу 

Чардак 

Радови 45233120-6 
Општа 

управа 
511200 400.000,00 

Отворени 

поступак 
01.07. 01.09. 

Влада 

РС 
и Буџет 

 

28 
Дигитализ
ација јавне 

управе 

Услуге 48613000-8 
Општа 

управа 
511200 60.000,00 

Отворени 

поступак 
01.08. 01.10. Буџет 

 

29 

Уређење 

сточне 
пијаце у 

МЗ 

Пелагићев
о-Центар 

Радови 45213142-0 Финансије 511200 40.000,00 
Конкурентск

и поступак 
01.09. 01.10. Буџет 

 

30 

Уклањање 

мини 
дивљих 

депонија 

на 
територији 

општине 

Пелагићев
о 

Радови 45222110-3 
Општа 

управа 
 20.000,00 

Конкурентск

и поступак 
01.09. 01.10. Буџет 

 

31 

Изградња 

и 
постављањ

е 

лансирних 
рампи на 

подручју 

општине 
Пелагићев

о 

Радови 45214640-8 Финансије 511200 25.000,00 
Конкурентск
и поступак 

01.09. 01.10. 

Влада 

РС 

и Буџет 

 

32 

Изградња 

зграде на 
новом 

гробљу у 

Пелагићев
у 

Радови 45215400-1 
Општа 

управа 
511200 25.000,00 

Конкурентск

и поступак 
01.09. 01.10. Буџет 

 

33 

Проширењ

е старог 
гробља у 

Пелагићев

у 

Радови 45112714-3 
Општа 

управа 
511200 25.000,00 

Конкурентск

и поступак 
15.09. 15.10. Буџет 

 

34 

Израда 
дигиталног 

ортофото 
снимка, 

резолуције 

0,10 м, са 
припадајућ

им ДЕМ 

моделом и 
облаком 

тачака за 

подручје 
Пелагићев

а 

Услуге 71355000-1 
Општа 

управа 
511200 35.000,00 

Конкурентск

и поступак 
15.09. 15.10. 

Влада 

РС 
и Буџет 

 

35 

Успостављ

ање видео 
надзора на 

подручју 

општине 
Пелагићев

о 

Роба 32323500-8 
Општа 
управа 

 43.000,00 
Конкурентск
и поступак 

15.09. 15.10. 

Влада 

РС 

и Буџет 

 

36 

Санација 
фудбалско

г стадиона 

у 

Радови 45212224-2 Финансије 511200 43.000,00 
Конкурентск

и поступак 
01.10. 01.11. 

Влада 

РС 
и Буџет 

 



 

39 
 

Пелагићев

у 

37 

Уређење 

Новог 

насеља 

Радови 45233123-7 
Општа 
управа 

511200 43.000,00 
Конкурентск
и поступак 

01.10. 01.11. 

Влада 

РС 

и Буџет 

 

38 

Реконстру

кција пута 

Самаревац 
- 

Пушкарић

и 

Радови 45233120-6 
Општа 
управа 

511200 120.000,00 
Отворени 
поступак 

01.10. 01.12. 

Влада 

РС 

и Буџет 

 

39 

Јесења 
санација 

ударних 

рупа 

Радови 45233142-6 
Општа 

управа 
412500 6.000,00 

Директни 

споразум 
01.10. 15.10. Буџет 

 

40 

Реконстру

кција пута 

Пелагићев
о (Центар) 

- Ћендићи 

Радови 45233120-6 
Општа 

управа 
511200 680.000,00 

Отворени 

поступак 
01.10. 01.12. 

Влада 

РС 
и Буџет 

 

41 

Реконстру

кција пута 
Пелагићев

о (Центар) 

- 
Старчевић

и 

Радови 45233120-6 
Општа 
управа 

511200 380.000,00 
Отворени 
поступак 

01.10. 01.12. 

Влада 

РС 

и Буџет 

 

42 

Реконстру
кција пута 

Поребрице 

- Грабов 
Гај 

Радови 45233120-6 
Општа 
управа 

511200 430.000,00 
Отворени 
поступак 

01.10. 01.12. 

Влада 

РС 

и Буџет 

 

43 

Зимско 

одржавање 
путева на 

подручју 

насељеног 
мјеста 

Пелагићев

о 
 

Услуге 90620000-9 
Општа 

управа 
412800 4.000,00 

Директни 

споразум 
10.11. 25.11. Буџет 

 

44 

Зимско 

одржавање 

путева на 
подручју 

насељених 

мјеста 
Турић и 

Самаревац 

Услуге 90620000-9 
Општа 

управа 
412800 2.000,00 

Директни 

споразум 
10.11. 25.11. Буџет 

 

45 

Зимско 
одржавање 

путева на 

подручју 
мјесних 

заједница 

Горња и 
Доња 

Трамошни

ца 

Услуге 90620000-9 
Општа 

управа 
412800 4.000,00 

Директни 

споразум 
10.11. 25.11. Буџет 

 

46 

Зимско 

одржавање 

путева на 
подручју 

насељених 

мјеста 
Поребрице 

и 

Блажевац 

Услуге 90620000-9 
Општа 
управа 

412800 2.000,00 
Директни 
споразум 

10.11. 25.11. Буџет 

 

47 

Зимско 
одржавање 

јавних 

површина 
на 

подручју 

општине 

Услуге 90620000-9 
Општа 

управа 
412800 1.000,00 

Директни 

споразум 
10.11. 25.11. Буџет 
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Пелагићев

о 

48 

Зимско 

одржавање 

споредних 
путева на 

подручју 

општине 
Пелагићев

о 

Услуге 90620000-9 
Општа 

управа 
412800 2.000,00 

Директни 

споразум 
10.11. 25.11. Буџет 

 

 

 

 

 

65. 
 

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 2022. годину 
 

 

Члан 1. 

 

Мијења се План јавних набавки општине Пелагићево за 2021. годину од 21.01.2022. 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 2022. годину. 

 

Члан 3. 

 

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

Пелагићево". 

 

Број: 02-022-15/22               НАЧЕЛНИК 

Дана,  21.01.2022. године                      ОПШТИНЕ ПЕЛАГИЋЕВО 

                           Славко Тешић 

 

 

ИЗМЈЕНА И ДОПУНА ПЛАНА ЈАВНИХ НАБАВКИ 

ОПШТИНЕ ПЕЛАГИЋЕВО ЗА 2022. ГОДИНУ 

 
 

р/б 

 

 

Предмет набавке  

 

 

Врста 
набавке 

 

 

Шифр
а 

 ЈРЈН  

 

 

Организ. 
јединица 

 

 

еконо
м. код 

 

 

Проције
њена 

вриједно
ст (без 

ПДВ-а) у 

КМ 

 

 

Врста 
поступка  

 

Оквирни 

датум 
покрета

ња 
поступка 

 

Оквирни 

датум 
закључења 

уговора 

 

 

Извор 
Финанс. 
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49 

 

Санација уличне 

расвјете на 

подручју 
насељеног мјеста 

Пелагићево 

 

Радови 
453161

10-9 

Општа 

управа 
511200 5.500,00 

Директни 

споразум 
25.02. 10.03. Буџет 

 

50 

 
Истраживање 

јавног мњења на 

подручју 
општине 

Пелагићево 

 

Услуге 
793200

00-3 
Финансије 511200 6.000,00 

Директни 

споразум 
25.02. 10.03. Буџет 

 

 

 

66. 

 

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: 02-022-1/22 од 

18.01.2022. године, у поступку јавне набавке: Изградња паркинга у насељеном мјесту Турић, начелник 

општине Пелагићево је донио  

 

ОДЛУКУ 

о избору најповољнијег понуђача 

 

Члан 1. 

 

Прихвата се Препорука Комисије за јавне набавке, број: 02-022-1/22 од 18.01.2022. године и 

уговор за јавну набавку Изградња паркинга у насељеном мјесту Турић, додјељује се понуђачу "Galax-

niskogradnja" дд Брчко, за понуђену цијену од 51.992,00 КМ без ПДВ-а, односно 60.830,64 КМ са ПДВ-

ом, као најбоље оцијењеном понуђачу.   

 

Члан 2. 

 

Приједлог уговора о набавки доставиће се на потпис изабраном понуђачу "Galax-niskogradnja" 

дд 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 и просторно 

уређење. 

 

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 
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Поступак јавне набавке покренут је Одлуком о покретању поступка јавне набавке број: 02-022-

181/21 од 22.12.2021. године. 

Јавна набавка је проведена путем конкурентског захтјева за доставу понуда. 

Процијењена вриједност јавне набавке без ПДВ-а је 52.000,00 КМ. 

Обавјештење о набавци број: 298-7-3-25-3-14/21 послато је на објаву дана 24.12.2021. године, а 

објављено је на Порталу јавних набавки истог дана. 

Комисија за јавну набавку именована је Одлуком број: 02-022-1/22 од 11.12.2022. године. 

Комисија за јавну набавку доставила је дана 18.01.2022. године записник о оцјени понуда и 

Препоруку о избору најповољнијег понуђача број: 02-022-1/22 од 18.01.2022. године, у поступку јавне 

набавке Изградња паркинга у насељеном мјесту Турић. 

У поступку је утврђено је да је Комисија за јавну набавку благовремено и правилно извршила 

отварање понуда и оцјену приспјелих понуда, о чему је сачинила одговарајуће записнике, у којима је 

утврђено сљедеће: 

-  да је укупан број пристиглих понуда 1. 

-  да је благовремено запримљена 1 понуда. 

-  да није било неблаговремено запримљених понуда. 

-  да је понуда понуђача "Galax-niskogradnja" дд Брчко прихватљива. 

У поступку доношења ове одлуке посебно су цијењене чињенице да је Комисија, правилно и 

потпуно, извршила оцјену квалификованости понуђача те оцјену приспјелих понуда, сходно 

критеријумима из тендерске документације. 

У поступку оцјене проведеног поступка, начелник Општине Пелагићево није нашао разлоге, 

неправилности нити пропусте у раду, који би евентуално били основ за неприхватање препоруке 

Комисије за јавну набавку. 

Наиме, у поступку је оцијењено да је Комисија у свему правилно поступила те да је избор 

најповољнијег понуђача извршен у складу са Законом о јавним набавкама, подзаконским актима, 

интерним актима и тендерском документацијом. Увидом у приложену документацију, неспорно је да је 

изабрани понуђач најбоље оцијењен због: 

најниже цијене, како слиједи: 

 

 

Назив  понуђача Понуђена цијена (без ПДВ-а) 

1. "Galax-niskogradnja" дд Брчко 51.992,00 КМ 

2.   

3.   

 

Изабрани понуђач је изабран примјењујући критериј најниже цијене, која је понуђена у износу 

од 51.992,00 КМ без ПДВ-а, док других понуђача није било. 

чиме је утврђен и 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: 02-022-4/22               НАЧЕЛНИК 

Дана,  18.01.2022. године                      ОПШТИНЕ ПЕЛАГИЋЕВО 

                           Славко Тешић 
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67. 
 

На основу члана 14. став 1, члана 18. став 1. и члана 25.  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 62. и 64. Статута општине Пелагићево ("Службени гласник општине 

Пелагићево" број: 2/17), а поступајући по приједлогу Одјељења за општу управу и просторно уређење 

општине Пелагићево и у складу са Планом јавних набавки општине Пелагићево за 2022. годину, број: 

02-022-6/22 од 21.01.2022. године, начелник општине Пелагићево је донио 

 

О Д Л У К У 

о покретању поступка набавке   

Инфраструктурно уређење Пословне  

зоне Поребрице у Општини Пелагићево 

 

Члан 1. 

 

Одобрава се покретање поступка јавне набаве радова – Инфраструктурно уређење Пословне зоне 

Поребрици у општини Пелагићево.  

Процијењена вриједност јавне набавке (без ПДВ-а) износи 175.000,00 КМ (словима: 

стотинуседамдесетпетхиљада КМ).  

За проведбу јавне набавке осигурана су средства из Владе Републике Српске и буџета општине 

Пелагићево. 

Јавна набавка ће се провести путем отвореног поступка. 

Поступак јавне набавке провешће се у складу са Законом о јавним набавкама, подзаконским и 

интерним актима. 

Евиденциони број јавне набавке: 5. 

 

Члан 2. 

 

Тендерску документацију сачиниће уговорни орган, односно службеник за јавне набавке у 

сарадњи са Одјељењем за општу управу и просторно урећење, у року од 7 дана, рачунајући од доношења 

ове одлуке. 

  

Члан 3. 

 

Критеријум за додјелу уговора је најнижа цијена. 

 

Члан 4. 

 

Отварање и оцјену понуда провешће комисија за јавне набавке, у саставу од 3 члана, сљедеће 

квалификационе структуре: 

 

-  дипломирани економиста; 

-  дипломирани правник; 

-  грађевински техничар; 

 

Састав и дјелокруг рада комисије из претходног става утврдиће се посебном одлуком или 

рјешењем. 

Члан 5. 

 

Саставни дио ове одлуке је процјена вриједности са предмјером радова. 

 

Члан 6. 
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Ова одлука ступа на снагу даном доношења и биће објављења у Службеног гласнику Општине 

Пелагићево. 

 

ОБРАЗЛОЖЕЊЕ 

 

На основу расположивих чињеница, утврђено је да је предложени поступак јавне набавке 

основан и да садржи све потребне елементе за одлучивање, у складу са чланом 18. Закона о јавним 

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

 

При доношењу Одлуке, начелник Општине Пелагићево се посебно руководио чињеницом да је 

предложена набавка планирана Планом набавки за 2022. годину – под ставком 5, 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: 02-022-9/22               НАЧЕЛНИК 

Дана,  02.02.2022. године                      ОПШТИНЕ ПЕЛАГИЋЕВО 

                           Славко Тешић 

 

 

 

68. 

 

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: 02-022-18/22 од 

01.03.2022. године, у поступку јавне набавке: Инфраструктурно уређење Пословне зоне Поребрици у 

општини Пелагићево, начелник општине Пелагићево је донио  

 

ОДЛУКУ 

о избору најповољнијег понуђача 

 

Члан 1. 

 

Прихвата се Препорука Комисије за јавне набавке, број: 02-022-1/22 од 18.01.2022. године и 

уговор за јавну набавку Инфраструктурно уређење Пословне зоне Поребрици у општини Пелагићево, 

додјељује се понуђачу "Еnergo sistem" доо Брчко, за понуђену цијену од 174.999,00 КМ без ПДВ-а, 

односно 204.748,83 КМ са ПДВ-ом, као најбоље оцијењеном понуђачу.   

 

Члан 2. 

 

Приједлог уговора о набавки доставиће се на потпис изабраном понуђачу "Еnergo sistem" 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 и просторно 

уређење. 

 

Члан 4. 



 

45 
 

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-

9/22 од 02.02.2022. године. 

Јавна набавка је проведена путем oтвореног поступка. 

Процијењена вриједност јавне набавке без ПДВ-а је 175.000,00 КМ. 

Обавјештење о набавци број: 298-1-3-1-3-2/22 послато је на објаву дана 04.02.2022. године, а објављено 

је на Порталу јавних набавки истог дана. 

Комисија за јавну набавку именована је Одлуком број: 02-022-18/22 од 24.02.2022. године. 

Комисија за јавну набавку доставила је дана 01.03.2022. године записник о оцјени понуда и 

Препоруку о избору најповољнијег понуђача број: 02-022-18/22 од 01.03.2022. године, у поступку јавне 

набавке Инфраструктурно уређење Пословне зоне Поребрици у општини Пелагићево. 

У поступку је утврђено је да је Комисија за јавну набавку благовремено и правилно извршила 

отварање понуда и оцјену приспјелих понуда, о чему је сачинила одговарајуће записнике, у којима је 

утврђено сљедеће: 

-  да је укупан број пристиглих понуда 1. 

-  да је благовремено запримљена 1 понуда. 

-  да није било неблаговремено запримљених понуда. 

-  да је понуда понуђача "Еnergo sistem" доо Брчко прихватљива. 

У поступку доношења ове одлуке посебно су цијењене чињенице да је Комисија, правилно и 

потпуно, извршила оцјену квалификованости понуђача те оцјену приспјелих понуда, сходно 

критеријумима из тендерске документације. 

У поступку оцјене проведеног поступка, начелник Општине Пелагићево није нашао разлоге, 

неправилности нити пропусте у раду, који би евентуално били основ за неприхватање препоруке 

Комисије за јавну набавку. 

Наиме, у поступку је оцијењено да је Комисија у свему правилно поступила те да је избор 

најповољнијег понуђача извршен у складу са Законом о јавним набавкама, подзаконским актима, 

интерним актима и тендерском документацијом. Увидом у приложену документацију, неспорно је да је 

изабрани понуђач најбоље оцијењен због: 

најниже цијене, како слиједи: 

 

 

Назив  понуђача Понуђена цијена (без ПДВ-а) 

1. "Еnergo sistem" доо Брчко 174.999,00 КМ 

2.   

3.   

 

Изабрани понуђач је изабран примјењујући критериј најниже цијене, која је понуђена у износу 

од 174.999,00 КМ без ПДВ-а, док других понуђача није било. 

 

чиме је утврђен и сукцесивни ред. 
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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: 02-022-21/22               НАЧЕЛНИК 

Дана,  02.03.2022. године                      ОПШТИНЕ ПЕЛАГИЋЕВО 

                           Славко Тешић 

 

 

 

69. 

 
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) 

и члана 5. Правилника о поступку директног споразума, број: 02-022-6/15 од 17.02.2015. године, а 

поступајући по приједлогу Одјељења за привреду, пољопривреду и заједничке послове општине 

Пелагићево и у складу са Планом јавних набавки општине Пелагићево за 2022. годину, број: 02-022-6/22 

од 21.01.2022. године, начелник општине Пелагићево је донио   

 

О Д Л У К У 

о покретању поступка набавке  

систематске дератизације 

 

Члан 1. 

 

             Одобрава се покретање поступка јавне набавке услуга – Систематска дератизација. 

Процијењена вриједност јавне набавке (без ПДВ-а) износи 2.000,00 КМ (словима: двијехиљаде 

КМ). 

За спровођење јавне набавке обезбијеђена су средства из буџета општине Пелагићево, економски 

код 412200. 

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: 04. 

 

Члан 2. 

 

Потребну документацију за провођење поступка директног споразума сачиниће уговорни орган, 

односно службеник за јавне набавке у сарадњи са службеницима Одјељења за привреду, пољопривреду 

и заједничке 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 привреду, пољопривреду и заједничке послове. 
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Члан 5. 

 

Саставни дио ове одлуке је процјена вриједности са спецификацијом услуга. 

 

Члан 6. 

 

Ова одлука ступа на снагу даном доношења и биће објављена 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 2022. годину, под бројем 4, 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: 02-022-12/22               НАЧЕЛНИК 

Дана,  14.02.2022. године                      ОПШТИНЕ ПЕЛАГИЋЕВО 

                           Славко Тешић 

 

 

 

70. 

 

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 привреду, 

пољопривреду и заједничке послове општине Пелагићево, у поступку јавне набавке услуга: Систематска 

дератизација, начелник општине Пелагићево је донио  

 

ОДЛУКУ 

о избору најповољнијег понуђача 

 

Члан 1. 

 

            Прихвата се Препорука службеника за јавне набавке и Одјељења за привреду, пољопривреду и 

заједничке послове општине Пелагићево, број: 03/9-404-2/22 од 18.02.2022. године и Уговор за јавну 

набавку Систематска дератизација, додјељује се "Санитарац" доо, Власеница, понуда број: 16/22, од 

16.02.2022. године, за понуђену цијену од  1.800,00 КМ без ПДВ-а, односно 2.106,00 Км као најбоље 

оцијењеном понуђачу. 

 

Члан 2. 

 

Приједлог уговора о набавци доставиће се на потпис изабраном понуђачу "Санитарац" доо, 

Власеница. 

 

Члан 3. 
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За извршење ове одлуке задужује се и овлашћује Одјељење за за привреду, пољопривреду и 

заједничке послове општине Пелагићево. 

 

Члан 4. 

 

Ова одлука објавиће се на веб-страници www.opstinapelagicevo.gov.ba, истовремено са 

упућивањем понуђачима који су учествовали у поступку јавне набавке, у складу са чланом 70. став 6. 

Закона о јавним набавкама Босне и Херцеговине. 

 

Члан 5. 

 

          Ова одлука ступа на снагу даном доношења и доставља се свим понуђачима који су учествовали 

у поступку јавне набавке, у складу са чланом 71. став 2. Закона о јавним набавкама Босне и Херцеговине. 

 

Образложење 

 

Поступак јавне набавке покренут је Одлуком о покретању поступка јавне набавке број: 02-022-

12/22 од 14.02.2022. године. 

Јавна набавка је спроведена путем директног споразума. 

Процијењена вриједност јавне набавке без ПДВ-а је 2.000,00 КМ. 

Писмени захтјев за достављање понуде упућен је фирми "Санитарац" доо, Власеница. 

За отварање понуда је задужен Службеник за јавне набавке у сарадњи са службеницима из 

Одјељења за привреду, пољопривреду и заједничке послове. 

Службеник за јавну набавку је доставио дана 18.02.2022. године записник о оцјени понуда и 

Препоруку о избору најповољнијег понуђача број: 03/9-404-2/22 од 18.02.2022. године, у поступку јавне 

набавке Систематска дератизација. 

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 "Санитарац" доо, Власеница  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 привреду, пољопривреду и заједничке 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 

привреду, пољопривреду и заједничке 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. 
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Број: 02-022-14/22               НАЧЕЛНИК 

Дана,  21.02.2022. године                      ОПШТИНЕ ПЕЛАГИЋЕВО 

                           Славко Тешић 

 

 

 

71. 

 
На основу чланoва 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, доноси: 

 

Н А Р Е Д Б У  

о извођењу систематске дератизације 

подручја општине Пелагићево 

 

Члан 1. 

 

Овом Наредбом регулише се начин, извођач и вријеме извођења прољетне систематске 

дератизације подручја општине Пелагићево. 

 

Члан 2. 

 

Прољетну систематску дератизацију подручја општине Пелагићево извршиће "Санитарац" доо  

Власеница. 

 

Члан 3. 

 

Дератизацијом биће обухваћена државна и приватна предузећа, самосталне занатске радње, 

трговинске и угоститељске радње, стамбени објекти, стамбено – породични и помоћни објекти 

индивидуалног сектора, сви објекти локалних и републичких установа (зграда општине, старe зградe 

општине, амбуланта, полицијска станица, школски, културни и вјерски објекти), сакрални објекти, јавне 

зелене површине, канализациона мрежа, отворени канали и водотокови, депоније отпада, сточна пијаца, 

те сви остали објекти гдје постоји могућност присуства глодара. 

 

Члан 4. 

 

Акција из члана 3. ове Наредбе трајаће у времену од 09.03.2022. године до 15.03.2022. године. 

 

Члан 5. 

 

По завршетку акције, представници "Санитарац" доо Власеница доставиће ми писмени 

извјештај. 

 

Број: 02-022-23/22               НАЧЕЛНИК 

Дана,  08.03.2022. године                      ОПШТИНЕ ПЕЛАГИЋЕВО 

                           Славко Тешић 

 

 

 

72. 
 

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) 
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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 2022. годину 
 

 

Члан 1. 

 

Мијења се План јавних набавки општине Пелагићево за 2022. годину од 21.01.2022. 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 2022. годину. 

 

Члан 3. 

 

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

Пелагићево". 
 

Број: 02-022-30/22               НАЧЕЛНИК 

Дана,  30.03.2022. године                      ОПШТИНЕ ПЕЛАГИЋЕВО 

                           Славко Тешић 

 

 

 

 

ИЗМЈЕНА И ДОПУНА ПЛАНА ЈАВНИХ НАБАВКИ 

ОПШТИНЕ ПЕЛАГИЋЕВО ЗА 2022. ГОДИНУ 

 

РБ 

 
 

Предмет 

набавке 

 
 

Врста 

набавке 

 
 

Шифра 

 ЈРЈН  

 
 

Организ. 

јединица 

 
 

екон.  

код 

 
 

Процијењена 

вриједност 
(без  

ПДВ-а) у КМ  

 
 

Врста 

посдтупка 

 
Оквирни 

датум 

покрета
ња 

поступка   

 
Оквирни 

датум 

закључења 
уговора  

 
 

Извор 

финан
с. 

 
 

Н

А
П

О

М
Е

Н

А 
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Израда 

стручног 

мишљења и 

урбанистичк

о-техничких 
услова за 

објекат 

дјечијег 
обданишта у 

Пелагићеву 

 

Услуга 71250000-5 
Општа 
управа 

511200 1.300,00 
Директни 
споразум 

01.04. 15.04. Буџет 
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73. 

 
На основу члана 18. став 1. и члана 90. Закона о јавним набавкама Босне и Херцеговине ("Сл. 

гласник БиХ", број 39/14), чланова 59. и 82. Закона о локалној самоуправи ("Сл. гласник РС", број: 

97/16), чланова 61. и 100. Статута општине Пелагићево ("Службени гласник општине Пелагићево" број: 

10/14) и члана 5. Правилника о поступку директног споразума, број: 02-022-6/15 од 17.02.2015. године, 

а поступајући по приједлогу Одјељења за општу управу и просторно уређење општине Пелагићево и у 

складу са Измјеном плана јавних набавки општине Пелагићево за 2022. годину, број: 02-022-15/22 од 

21.02.2022. године, начелник општине Пелагићево је донио   

 

О Д Л У К У 

о покретању поступка набавке  

Санација уличне расвјете на подручју  

насељеног мјеста Пелагићево 

 

Члан 1. 

 

           Одобрава се покретање поступка јавне набавке радова – Санација уличне расвјете на подручју 

насељеног мјеста Пелагићево. 

Процијењена вриједност јавне набавке (без ПДВ-а) износи 5.500,00 КМ (словима: 

петхиљадапетстотина 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: 49. 

 

Члан 2. 

 

Потребну документацију за провођење поступка директног споразума сачиниће уговорни орган, 

односно службеник за јавне набавке у сарадњи са службеницима Одјељења за општу управу и просторно 

уређење, у року од 5 дана, рачунајући од доношења ове одлуке. 

 

Члан 3. 

 

Критеријум за додјелу уговора је најнижа цијена. 

 

Члан 4. 

 

Отварање и оцјену понуда спровешће службеник за јавне набавке у сарадњи са службеницима 

Одјељења за општу управу и просторно уређење. 

 

Члан 5. 

 

Саставни дио ове одлуке је процјена вриједности. 

 

Члан 6. 

 

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

Пелагићево. 

 

ОБРАЗЛОЖЕЊЕ 
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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 2022. годину, под бројем 49, 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: 02-022-16/22               НАЧЕЛНИК 

Дана,  22.02..2022. године                      ОПШТИНЕ ПЕЛАГИЋЕВО 

                           Славко Тешић 

 

 

 

74. 

 

 

На основу члана 64. став 1. тачка 2. и члана 70. ставови 1, 3. и 6. Закона о јавним набавкама Босне и 

Херцеговине ("Сл. гласник БиХ", број 39/14), чланова 59. и 82. Закона о локалној самоуправи ("Сл. 

гласник РС", број: 97/16), чланова 61. и 100. Статута општине Пелагићево ("Службени гласник општине 

Пелагићево" број: 10/14) и члана 7. Правилника о поступку директног споразума, број: 02-022-6/15 од 

17.02.2015. године, на основу препоруке службеника за јавне набавке и Одјељења за општу управу и 

просторно уређење општине Пелагићево, у поступку јавне набавке радова: Санација уличне расвјете на 

подручју насељеног мјеста Пелагићево, начелник општине Пелагићево је донио  

 

ОДЛУКУ 

о избору најповољнијег понуђача 

 

Члан 1. 

 

            Прихвата се Препорука службеника за јавне набавке и Одјељења за општу управу и просторно 

уређење општине Пелагићево, број: 03/9-404-3/22 од 25.02.2022. године и Уговор за јавну набавку 

Санација уличне расвјете на подручју насељеног мјеста Пелагићево, додјељује се "Електро" СП 

Пелагићево, понуда број: 02/22, од 23.02.2022. године, за понуђену цијену од 5.415,00 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 и просторно 

уређење општине Пелагићево. 

 

Члан 4. 

 

Ова одлука објавиће се на веб-страници www.pelagicevo.gov.ba, истовремено са упућивањем 

понуђачима који су учествовали у поступку јавне набавке, у складу са чланом 70. став 6. Закона о јавним 

набавкама Босне и Херцеговине. 

 

Члан 5. 
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          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-

17/22 од 22.02.2022. године. 

Јавна набавка је спроведена путем директног споразума. 

Процијењена вриједност јавне набавке без ПДВ-а је 5.500,00 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 и просторно уређење. 

Службеник за јавну набавку је доставио дана 25.02.2022. године записник о оцјени понуда и 

Препоруку о избору најповољнијег понуђача број: 03/9-404-3/22 од 25.02.2022. године, у поступку јавне 

набавке Санација уличне расвјете на подручју насељеног мјеста 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 "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 и просторно уређење, правилно и потпуно, дао оцјену 

приспјелих понуда, у складу са критеријумима из захтјева и позива. 

Наиме, у поступку је оцијењено да је службеник за јавне набавке у сарадњи са Одјељењем за 

општу управу и просторно уређење правилно поступио те да је избор најповољнијег понуђача извршен 

у складу са Законом о јавним набавкама Босне и Херцеговине, подзаконским актима, интерним актима 

и тендерским документом.  

Увидом у приложену документацију, неспорно је да изабрани понуђач задовољава све потребне 

услове у оквиру овог поступка.  

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

Херцеговине, те чланова чланова 61. и 100. Статута општине Пелагићево ("Службени гласник општине 

Пелагићево" број: 10/14) и члана 7. Правилника о поступку директног споразума, број: 02-022-6/15 од 

17.02.2015. године одлучено је као у диспозитиву. 

 

ПОУКА О ПРАВНОМ ЛИЈЕКУ 

 

Против ове одлуке може се изјавити приговор начелнику Општине, најкасније у року од 5 (пет) 

дана од дана пријема ове одлуке, на основу члана 9. Правилника о поступку директног споразума, број: 

02-022-6/15 од 17.02.2015. године. 

 

Број: 02-022-19/22               НАЧЕЛНИК 

Дана,  25.02..2022. године                      ОПШТИНЕ ПЕЛАГИЋЕВО 

                           Славко Тешић 

 

 

 

75. 

 

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) 
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и 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 финансије и друштвене дјелатности општине Пелагићево и у 

складу са Измјеном плана јавних набавки општине Пелагићево за 2022. годину, број: 02-022-15/22 од 

21.02.2022. године, начелник општине Пелагићево је донио   

 

О Д Л У К У 

о покретању поступка набавке  

Истраживање јавног мњења на подручју општине Пелагићево 

 

Члан 1. 

 

           Одобрава се покретање поступка јавне набавке услуга – Истраживање јавног мњења на подручју 

општине Пелагићево. 

Процијењена вриједност јавне набавке (без ПДВ-а) износи 6.000,00 КМ (словима: шестхиљада 

КМ). 

За спровођење јавне набавке обезбијеђена су средства из буџета општине Пелагићево, економски 

код 511200. 

Јавна набавка ће се спровести путем директног споразума. 

Поступак јавне набавке спровешће се у складу са Законом о јавним набавкама, подзаконским и 

интерним актима. 

Евиденциони број јавне набавке: 50. 

 

Члан 2. 

 

Потребну документацију за провођење поступка директног споразума сачиниће уговорни орган, 

односно службеник за јавне набавке у сарадњи са службеницима Одјељења за финансије и друштвене 

дјелатности, 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 финансије и друштвене дјелатности. 

 

Члан 5. 

 

Саставни дио ове одлуке је процјена вриједности са спецификацијом услуга. 

 

Члан 6. 

 

Ова одлука ступа на снагу даном доношења и биће објављена 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 2022. годину, под бројем 50, да је реално 
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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: 02-022-17/22               НАЧЕЛНИК 

Дана,  22.02..2022. године                      ОПШТИНЕ ПЕЛАГИЋЕВО 

                           Славко Тешић 

 

 

 

76. 

 

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 финансије и 

друштвене дјелатности општине Пелагићево, у поступку јавне набавке услуга: Истраживање јавног 

мњења на подручју општине Пелагићево, начелник општине Пелагићево је донио  

 

ОДЛУКУ 

о избору најповољнијег понуђача 

 

Члан 1. 

 

            Прихвата се Препорука службеника за јавне набавке и Одјељења за финансије и друштвене 

дјелатности општине Пелагићево, број: 03/9-404-4/22 од 28.02.2022. године и Уговор за јавну набавку 

Истраживање јавног мњења на подручју општине Пелагићево, додјељује се "Интерактивни центар за 

развој друштва" Источна Илиџа, понуда број: 03-2/2022, од 23.02.2022. године, за понуђену цијену од 

5.900,00 КМ без ПДВ-а, односно 6.903,00 КМ као најбоље оцијењеном понуђачу. 

 

Члан 2. 

 

Приједлог уговора о набавци доставиће се на потпис изабраном понуђачу "Интерактивни центар 

за развој друштва" Источна Илиџа. 

 

Члан 3. 

 

За извршење ове одлуке задужује се и овлашћује Одјељење за финансије и друштвене 

дјелатности општине Пелагићево. 

 

Члан 4. 

 

Ова одлука објавиће се на веб-страници www.pelagicevo.gov.ba, истовремено са упућивањем 

понуђачима који су учествовали у поступку јавне набавке, у складу са чланом 70. став 6. Закона о јавним 

набавкама Босне и Херцеговине. 

 

Члан 5. 

 

          Ова одлука ступа на снагу даном доношења и доставља се свим понуђачима који су учествовали 

у поступку јавне набавке, у складу са чланом 71. став 2. Закона о јавним набавкама Босне и Херцеговине. 

 

Образложење 
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Поступак јавне набавке покренут је Одлуком о покретању поступка јавне набавке број: 02-022-

17/22 од 22.02.2022. 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 "Интерактивни центар за развој 

друштва" Источна Илиџа. 

За отварање понуда је задужен Службеник за јавне набавке у сарадњи са службеницима из 

Одјељења за финансије и друштвене дјелатности. 

Службеник за јавну набавку је доставио дана 24.02.2022. године записник о оцјени понуда и 

Препоруку о избору најповољнијег понуђача број: 03/9-404-4/22 од 24.02.2022. године, у поступку јавне 

набавке Истраживање јавног мњења 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 "Интерактивни центар за развој друштва" Источна Илиџа 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 финансије и друштвене дјелатности, 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 

финансије и друштвене дјелатности 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: 02-022-20/22               НАЧЕЛНИК 

Дана,  28.02.2022. године                      ОПШТИНЕ ПЕЛАГИЋЕВО 

                           Славко Тешић 

 

 

 

77. 

 
На основу члана 18. став 1. и члана 90. Закона о јавним набавкама Босне и Херцеговине ("Сл. 

гласник БиХ", број 39/14), чланова 59. и 82. Закона о локалној самоуправи ("Сл. гласник РС", број: 

97/16), чланова 61. и 100. Статута општине Пелагићево ("Службени гласник општине Пелагићево" број: 

10/14) и члана 5. Правилника о поступку директног споразума, број: 02-022-6/15 од 17.02.2015. године, 

а поступајући по приједлогу Одјељења за општу управу и просторно уређење општине Пелагићево и у 

складу са Планом јавних набавки општине Пелагићево за 2022. годину, број: 02-022-6/22 од 21.01.2022. 

године, начелник општине Пелагићево је донио  
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О Д Л У К У 

о покретању поступка набавке  

Ископ одводног канала у насељу Шаркани 

 

Члан 1. 

 

           Одобрава се покретање поступка јавне набавке радова – Ископ одводног канала у насељу 

Шаркани. 

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: 1. 

 

Члан 2. 

 

Потребну документацију за провођење поступка директног споразума сачиниће уговорни орган, 

односно службеник за јавне набавке у сарадњи са службеницима Одјељења за општу управу и просторно 

уређење, у року од 5 дана, рачунајући од доношења ове одлуке. 

 

Члан 3. 

 

Критеријум за додјелу уговора је најнижа цијена. 

 

Члан 4. 

 

Отварање и оцјену понуда спровешће службеник за јавне набавке у сарадњи са службеницима 

Одјељења за општу управу и просторно уређење. 

 

Члан 5. 

 

Саставни дио ове одлуке је процјена вриједности. 

 

Члан 6. 

 

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

Пелагићево. 

 

ОБРАЗЛОЖЕЊЕ 

 

На основу расположивих чињеница, утврђено је да је предложени поступак директног споразума 

основан и да садржи све потребне елементе за одлучивање, у складу са чланом 4. Правилника о поступку 

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

При доношењу Одлуке, начелник Општине Пелагићево се посебно руководио чињеницом да је 

предложена набавка планирана Планом набавки за 2022. годину, под бројем 1, 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: 02-022-27/22               НАЧЕЛНИК 

Дана,  22.03.2022. године                      ОПШТИНЕ ПЕЛАГИЋЕВО 

                           Славко Тешић 
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78. 

 
На основу члана 18. став 1. и члана 90. Закона о јавним набавкама Босне и Херцеговине ("Сл. 

гласник БиХ", број 39/14), чланова 59. и 82. Закона о локалној самоуправи ("Сл. гласник РС", број: 

97/16), чланова 61. и 100. Статута општине Пелагићево ("Службени гласник општине Пелагићево" број: 

10/14) и члана 5. Правилника о поступку директног споразума, број: 02-022-6/15 од 17.02.2015. године, 

а поступајући по приједлогу Одјељења за општу управу и просторно уређење општине Пелагићево и у 

складу са Планом јавних набавки општине Пелагићево за 2022. годину, број: 02-022-6/22 од 21.01.2022. 

године, начелник општине Пелагићево је донио   

 

О Д Л У К У 

о покретању поступка набавке  

Израда пропуста у насељу Шаркани 

 

Члан 1. 

 

           Одобрава се покретање поступка јавне набавке радова – Израда пропуста у насељу Шаркани. 

Процијењена вриједност јавне набавке (без ПДВ-а) износи 2.000,00 КМ (словима: двијехиљаде 

КМ). 

За спровођење јавне набавке обезбијеђена су средства из буџета општине Пелагићево, економски 

код 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: 2. 

 

Члан 2. 

 

Потребну документацију за провођење поступка директног споразума сачиниће уговорни орган, 

односно службеник за јавне набавке у сарадњи са службеницима Одјељења за општу управу и просторно 

уређење, у року од 5 дана, рачунајући од доношења ове одлуке. 

 

Члан 3. 

 

Критеријум за додјелу уговора је најнижа цијена. 

 

Члан 4. 

 

Отварање и оцјену понуда спровешће службеник за јавне набавке у сарадњи са службеницима 

Одјељења за општу управу и просторно уређење. 

 

Члан 5. 

 

Саставни дио ове одлуке је процјена вриједности. 

 

Члан 6. 

 

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

Пелагићево. 

 

ОБРАЗЛОЖЕЊЕ 

На основу расположивих чињеница, утврђено је да је предложени поступак директног споразума 

основан и да садржи све потребне елементе за одлучивање, у складу са чланом 4. Правилника о поступку 

директног споразума, број: 02-022-6/15 од 17.02.2015. године. 
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При доношењу Одлуке, начелник Општине Пелагићево се посебно руководио чињеницом да је 

предложена набавка планирана Планом набавки за 2022. годину, под бројем 2, 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: 02-022-28/22               НАЧЕЛНИК 

Дана,  22.03.2022. године                      ОПШТИНЕ ПЕЛАГИЋЕВО 

                           Славко Тешић 

 

 

 

79. 

 

На основу члана 14. став 1, члана 18. став 1. и члана 25.  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 62. и 64. Статута општине Пелагићево ("Службени гласник општине 

Пелагићево" број: 2/17), а поступајући по приједлогу Одјељења за општу управу и просторно уређење 

општине Пелагићево и у складу са Планом јавних набавки општине Пелагићево за 2022. годину, број: 

02-022-6/22 од 21.01.2022. године, начелник општине Пелагићево је донио 

 

О Д Л У К У 

о покретању поступка набавке   

Набавка санитетског возила и додатне медицинске опреме  

за потребе амбуланте породичне медицине Пелагићево 

 

Члан 1. 

 

Одобрава се покретање поступка јавне набаве роба – Набавка санитетског возила и додатне 

медицинске опреме за потребе амбуланте породичне медицине Пелагићево.  

Процијењена вриједност јавне набавке (без ПДВ-а) износи 100.000,00 КМ (словима: стохиљада 

КМ).  

За проведбу јавне набавке осигурана су средства из Амбасаде Јапана у Босни и Херцеговини и 

Владе Републике Српске. 

Јавна набавка ће се провести путем отвореног поступка. 

Поступак јавне набавке провешће се у складу са Законом о јавним набавкама, подзаконским и 

интерним актима. 

Евиденциони број јавне набавке: 8. 

 

Члан 2. 

 

Тендерску документацију сачиниће уговорни орган, односно службеник за јавне набавке у 

сарадњи са Одјељењем за општу управу и просторно урећење, у року од 7 дана, рачунајући од доношења 

ове одлуке. 

  

Члан 3. 

 

Критеријум за додјелу уговора је најнижа цијена. 

 

Члан 4. 

 

Отварање и оцјену понуда провешће комисија за јавне набавке, у саставу од 3 члана, сљедеће 

квалификационе структуре: 
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-  дипломирани економиста; 

-  дипломирани правник; 

-  грађевински техничар; 

 

Састав и дјелокруг рада комисије из претходног става утврдиће се посебном одлуком или 

рјешењем. 

 

Члан 5. 

 

Саставни дио ове одлуке је процјена вриједности са предмјером радова. 

 

Члан 6. 

 

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

Пелагићево. 

 

ОБРАЗЛОЖЕЊЕ 

 

На основу расположивих чињеница, утврђено је да је предложени поступак јавне набавке 

основан и да садржи све потребне елементе за одлучивање, у складу са чланом 18. Закона о јавним 

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

При доношењу Одлуке, начелник Општине Пелагићево се посебно руководио чињеницом да је 

предложена набавка планирана Планом набавки за 2022. годину – под ставком 8, 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: 02-022-33/22               НАЧЕЛНИК 

Дана,  01.04.2022. године                      ОПШТИНЕ ПЕЛАГИЋЕВО 

                           Славко Тешић 

 

 

 

80. 

 

На основу члана 18. став 1. и члана 90. Закона о јавним набавкама Босне и Херцеговине ("Сл. 

гласник БиХ", број 39/14), чланова 59. и 82. Закона о локалној самоуправи ("Сл. гласник РС", број: 

97/16), чланова 61. и 100. Статута општине Пелагићево ("Службени гласник општине Пелагићево" број: 

10/14) и члана 5. Правилника о поступку директног споразума, број: 02-022-6/15 од 17.02.2015. године, 

а поступајући по приједлогу Одјељења за општу управу и просторно уређење општине Пелагићево и у 

складу са Планом јавних набавки општине Пелагићево за 2022. годину, број: 02-022-6/22 од 21.01.2022. 

године, начелник општине Пелагићево је донио   

 

О Д Л У К У 

о покретању поступка набавке  

Прољетна санација ударних рупа на подручју општине Пелагићево 

 

Члан 1. 

 

           Одобрава се покретање поступка јавне набавке радова – Прољетна санација ударних рупа на 

подручју општине Пелагићево. 
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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. 

 

Члан 2. 

 

Потребну документацију за провођење поступка директног споразума сачиниће уговорни орган, 

односно службеник за јавне набавке у сарадњи са службеницима Одјељења за општу управу и просторно 

уређење, у року од 5 дана, рачунајући од доношења ове одлуке. 

 

Члан 3. 

 

Критеријум за додјелу уговора је најнижа цијена. 

 

Члан 4. 

 

Отварање и оцјену понуда спровешће службеник за јавне набавке у сарадњи са службеницима 

Одјељења за општу управу и просторно уређење. 

 

Члан 5. 

 

Саставни дио ове одлуке је процјена вриједности. 

 

Члан 6. 

 

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

Пелагићево. 

 

ОБРАЗЛОЖЕЊЕ 

На основу расположивих чињеница, утврђено је да је предложени поступак директног споразума 

основан и да садржи све потребне елементе за одлучивање, у складу са чланом 4. Правилника о поступку 

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

При доношењу Одлуке, начелник Општине Пелагићево се посебно руководио чињеницом да је 

предложена набавка планирана Планом набавки за 2022. 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. 

На основу утврђеног чињеничног стања, одлучено је као у члану 1. ове одлуке. 

 

Број: 02-022-29/22               НАЧЕЛНИК 

Дана,  22.03.2022. године                      ОПШТИНЕ ПЕЛАГИЋЕВО 

                           Славко Тешић 

 

 

 

81. 

 

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 
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Пелагићево" број: 10/14) и члана 7. Правилника о поступку директног споразума, број: 02-022-6/15 од 

17.02.2015. године, на основу препоруке службеника за јавне набавке и Одјељења за општу управу и 

просторно уређење општине Пелагићево, у поступку јавне набавке радова: Прољетна санација ударних 

рупа на подручју општине Пелагићево, начелник општине Пелагићево је донио  

 

ОДЛУКУ 

о избору најповољнијег понуђача 

 

Члан 1. 

 

            Прихвата се Препорука службеника за јавне набавке и Одјељења за општу управу и просторно 

уређење општине Пелагићево, број: 03/9-404-5/22 од 01.04.2022. године и Уговор за јавну набавку 

Прољетна санација ударних рупа на подручју општине Пелагићево, додјељује се "Galax-niskogradnja" 

дд Брчко, понуда број: 21/22, од 29.03.2022. године, за понуђену цијену од 6.000,00 КМ без ПДВ-а, 

односно 7.020,00 КМ са ПДВ-ом, као најбоље оцијењеном понуђачу. 

 

Члан 2. 

 

Приједлог уговора о набавци доставиће се на потпис изабраном понуђачу "Galax-niskogradnja" 

дд Брчко. 

 

Члан 3. 

 

За извршење ове одлуке задужује се и овлашћује Одјељење за општу управу и просторно 

уређење општине Пелагићево. 

 

Члан 4. 

 

Ова одлука објавиће се на веб-страници www.pelagicevo.gov.ba, истовремено са упућивањем 

понуђачима који су учествовали у поступку јавне набавке, у складу са чланом 70. став 6. Закона о јавним 

набавкама Босне и Херцеговине. 

 

Члан 5. 

 

          Ова одлука ступа на снагу даном доношења и доставља се свим понуђачима који су учествовали 

у поступку јавне набавке, у складу са чланом 71. став 2. Закона о јавним набавкама Босне и Херцеговине. 

 

Образложење 

 

Поступак јавне набавке покренут је Одлуком о покретању поступка јавне набавке број: 02-022-

29/22 од 22.03.2022. 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 "Galax-niskogradnja" дд Брчко. 

За отварање понуда је задужен Службеник за јавне набавке у сарадњи са службеницима из 

Одјељења за општу управу и просторно уређење. 

          Службеник за јавну набавку је доставио дана 01.04.2022. године записник о оцјени понуда и 

Препоруку о избору најповољнијег понуђача број: 03/9-404-5/22 од 01.04.2022. 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. 
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- да није било неблаговремено запримљених понуда. 

- да је понуда понуђача "Galax-niskogradnja" дд Брчко прихватљива. 

- да није било неприхватљивих понуда. 

 

У поступку доношења ове одлуке, посебно су цијењене чињенице да је службеник за јавне 

набавке у сарадњи са Одјељењем за општу управу и просторно уређење, правилно и потпуно, дао оцјену 

приспјелих понуда, у складу са критеријумима из захтјева и позива. 

Наиме, у поступку је оцијењено да је службеник за јавне набавке у сарадњи са Одјељењем за 

општу управу и просторно уређење правилно поступио те да је избор најповољнијег понуђача извршен 

у складу са Законом о јавним набавкама Босне и Херцеговине, подзаконским актима, интерним актима 

и тендерским документом.  

Увидом у приложену документацију, неспорно је да изабрани понуђач задовољава све потребне 

услове у оквиру овог поступка.  

 

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

Херцеговине, те чланова чланова 61. и 100. Статута општине Пелагићево ("Службени гласник општине 

Пелагићево" број: 10/14) и члана 7. Правилника о поступку директног споразума, број: 02-022-6/15 од 

17.02.2015. године одлучено је као у диспозитиву. 

 

ПОУКА О ПРАВНОМ ЛИЈЕКУ 

 

Против ове одлуке може се изјавити приговор начелнику Општине, најкасније у року од 5 (пет) 

дана од дана пријема ове одлуке, на основу члана 9. Правилника о поступку директног споразума, број: 

02-022-6/15 од 17.02.2015. године. 

 

Број: 02-022-32/22               НАЧЕЛНИК 

Дана,  01.04.2022. године                      ОПШТИНЕ ПЕЛАГИЋЕВО 

                           Славко Тешић 

 

 

 

82. 

 

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) 

и члана 5. Правилника о поступку директног споразума, број: 02-022-6/15 од 17.02.2015. године, а 

поступајући по приједлогу Одјељења за општу управу и просторно уређење општине Пелагићево и у 

складу са Измјеном плана јавних набавки општине Пелагићево за 2022. годину, број: 02-022-30/22 од 

30.03.2022. године, начелник општине Пелагићево је донио   

 

О Д Л У К У 

о покретању поступка набавке  

Израда стручног мишљења и урбанистичко-техничких  

услова за објекат дјечијег обданишта у Пелагићеву 

 

Члан 1. 

 

           Одобрава се покретање поступка јавне набавке услуга – Израда стручног мишљења и 

урбанистичко-техничких услова за објекат дјечијег обданишта у Пелагићеву. 

Процијењена вриједност јавне набавке (без ПДВ-а) износи 1.300,00 КМ (словима: 

хиљадутристотине КМ). 

За спровођење јавне набавке обезбијеђена су средства из буџета општине Пелагићево, економски 

код 511200. 
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Јавна набавка ће се спровести путем директног споразума. 

Поступак јавне набавке спровешће се у складу са Законом о јавним набавкама, подзаконским и 

интерним актима. 

Евиденциони број јавне набавке: 51. 

 

Члан 2. 

 

Потребну документацију за провођење поступка директног споразума сачиниће уговорни орган, 

односно службеник за јавне набавке у сарадњи са службеницима Одјељења за општу управу и просторно 

уређење, у року од 5 дана, рачунајући од доношења ове одлуке. 

 

Члан 3. 

 

Критеријум за додјелу уговора је најнижа цијена. 

 

Члан 4. 

 

Отварање и оцјену понуда спровешће службеник за јавне набавке у сарадњи са службеницима 

Одјељења за општу управу и просторно уређење. 

 

Члан 5. 

 

Саставни дио ове одлуке је процјена вриједности са спецификацијом услуга. 

 

Члан 6. 

 

Ова одлука ступа на снагу даном доношења и биће објављена 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 2022. годину, под бројем 51, да је реално 

процијењена њена вриједност на тржишту, да су обезбијеђена средства за исплату, те да је предложена 

одговарајућа врста поступка. 

На основу утврђеног чињеничног стања, одлучено је као у члану 1. ове одлуке. 

 

Број: 02-022-31/22               НАЧЕЛНИК 

Дана,  31.03.2022. године                      ОПШТИНЕ ПЕЛАГИЋЕВО 

                           Славко Тешић 

 

 

 

83. 

 

На основу члана 64. став 1. тачка 2. и члана 70. ставови 1, 3. и 6. Закона о јавним набавкама Босне 

и Херцеговине ("Сл. гласник БиХ", број 39/14), чланова 59. и 82. Закона о локалној самоуправи ("Сл. 

гласник РС", број: 97/16), чланова 61. и 100. Статута општине Пелагићево ("Службени гласник општине 

Пелагићево" број: 10/14) и члана 7. Правилника о поступку директног споразума, број: 02-022-6/15 од 

17.02.2015. године, на основу препоруке службеника за јавне набавке и Одјељења за општу управу и 

просторно уређење општине Пелагићево, у поступку јавне набавке услуга: Израда стручног мишљења 
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и урбанистичко-техничких услова за објекат дјечијег обданишта у Пелагићеву, начелник општине 

Пелагићево је донио  

 

ОДЛУКУ 

о избору најповољнијег понуђача 

 

Члан 1. 

 

            Прихвата се Препорука службеника за јавне набавке и Одјељења за општу управу и просторно 

уређење општине Пелагићево, број: 03/9-404-6/22 од 01.04.2022. године и Уговор за јавну набавку 

Израда стручног мишљења и урбанистичко-техничких услова за објекат дјечијег обданишта у 

Пелагићеву, додјељује се "Атриј" доо Добој, понуда од 31.03.2022. године, за понуђену цијену од 950,00 

КМ без ПДВ-а, односно 1.111,50 КМ са ПДВ-ом као најбоље оцијењеном понуђачу. 

 

Члан 2. 

 

Приједлог уговора о набавци доставиће се на потпис изабраном понуђачу "Атриј" доо Добој. 

 

Члан 3. 

 

За извршење ове одлуке задужује се и овлашћује Одјељење за општу управу и просторно 

уређење општине Пелагићево. 

 

Члан 4. 

 

Ова одлука објавиће се на веб-страници www.pelagicevo.gov.ba, истовремено са упућивањем 

понуђачима који су учествовали у поступку јавне набавке, у складу са чланом 70. став 6. Закона о јавним 

набавкама Босне и Херцеговине. 

 

Члан 5. 

 

          Ова одлука ступа на снагу даном доношења и доставља се свим понуђачима који су учествовали 

у поступку јавне набавке, у складу са чланом 71. став 2. Закона о јавним набавкама Босне и Херцеговине. 

 

Образложење 

 

Поступак јавне набавке покренут је Одлуком о покретању поступка јавне набавке број: 02-022-

31/22 од 31.03.2022. године. 

Јавна набавка је спроведена путем директног споразума. 

Процијењена вриједност јавне набавке без ПДВ-а је 1.300,00 КМ. 

Писмени захтјев за достављање понуде упућен је фирми "Атриј" доо Добој. 

За отварање понуда је задужен Службеник за јавне набавке у сарадњи са службеницима из 

Одјељења за општу управу и просторно уређење. 

Службеник за јавну набавку је доставио дана 01.04.2022. године записник о оцјени понуда и 

Препоруку о избору најповољнијег понуђача број: 03/9-404-6/22 од 01.04.2022. године, у поступку јавне 

набавке Израда стручног мишљења и урбанистичко-техничких услова за објекат дјечијег обданишта у 

Пелагићеву. 

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 "Атриј" доо Добој прихватљива. 
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- да није било неприхватљивих понуда. 

 

У поступку доношења ове одлуке, посебно су цијењене чињенице да је службеник за јавне 

набавке у сарадњи са Одјељењем за општу управу и просторно уређење, правилно и потпуно, дао оцјену 

приспјелих понуда, у складу са критеријумима из захтјева и позива. 

Наиме, у поступку је оцијењено да је службеник за јавне набавке у сарадњи са Одјељењем за 

општу управу и просторно уређење правилно поступио те да је избор најповољнијег понуђача извршен 

у складу са Законом о јавним набавкама Босне и Херцеговине, подзаконским актима, интерним актима 

и тендерским документом.  

Увидом у приложену документацију, неспорно је да изабрани понуђач задовољава све потребне 

услове у оквиру овог поступка.  

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

Херцеговине, те чланова чланова 61. и 100. Статута општине Пелагићево ("Службени гласник општине 

Пелагићево" број: 10/14) и члана 7. Правилника о поступку директног споразума, број: 02-022-6/15 од 

17.02.2015. године одлучено је као у диспозитиву. 

 

ПОУКА О ПРАВНОМ ЛИЈЕКУ 

 

Против ове одлуке може се изјавити приговор начелнику Општине, најкасније у року од 5 (пет) 

дана од дана пријема ове одлуке, на основу члана 9. Правилника о поступку директног споразума, број: 

02-022-6/15 од 17.02.2015. године. 

 

Број: 02-022-36/22               НАЧЕЛНИК 

Дана,  01.04.2022. године                      ОПШТИНЕ ПЕЛАГИЋЕВО 

                           Славко Тешић 

 

 

 

84. 

 

 На основу члана 39. и 43. Закона о локалној самоуправи („Службени гласник Републике Српске“, 

број: 97/16, 36/19 и 61/21), чланма 51. Статута Скупштине општине Пелагићево („Службени гласник 

Општине Пелагићево“, број: 2/17), а све у вези Рјешења Републичке управе за геодетске и имовинско-

правне послове Бања Лука, број: 21.56/473-157/21 од 23.08.2021.године, Скупштина општине 

Пелагићево на IX (деветој) редовној сједници одржаној дана 04.05.2022.године донијела је:  

 

ОДЛУКУ 

о прихватању накнаде за експроприсане непокретности 

 

Члан 1. 

 

 Прихавата се као основна понуда Правобранилаштва Републике Српске, сједиште замјеника 

Добој, у висини од 5,00 (словима:петконвертибилнихмарака) по метру квадратном за експроприсане 

непокретности, односно у укупном износу од 14.830,00 (словима:четрнаестхиљадаосамстотинатридесет 

конветибилних марака). 

 

Члан 2. 

 

 Непокретности у смислу претходне тачке су непокретности означене као к.ч. број 194/2, 437/2, 

2081/3, 2082/3, 2083, 2084/2, све уписане у Пл број: 150 к.о. Доња Трамошница, власништво СО 

Пелагићево.  

 

Члан 3. 
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 За реализацију предметне одлуке задужује се начелник Општине Пелагићево, односно исти се 

овлашћује да предузме све неопходне радње ради прихватања понуде и преноса права власништва на 

Републику Српску. 

 

Члан 4. 

 

 Ова одлука ступ ана снагу 8 (осмог) дана од дана објаве у Службеном гласнику Општине 

Пелагићево.  

 

Број:01-022-21/22                                                                                          ПРЕДСЈЕДНИК 

Дана, 04.05.2022.године      Скупштине општине Пелагићево 

         Недељко Тривундић 

 

 

 

85. 

 

 На основу члана 82. став 2. Закона о локалној самоуправи („Службени гласник Републике 

Српске“, број: 97/16, 36/19 и 61/21), члана 51. Статута Општине Пелаигћево („Службени гласник 

Општине Пелагићево“, број: 02/17), а поступајући по пресуди Окружног суда у Добоју број 13 О У 

006437 21 У од 22.02.2022.године донесеној поводом тужбе Слободанке Лазаревић против рјешења 

Скупштине општине Пелагићево број: 01-111-1/21 од 23.03.2021.године, којим је Слободанка Лазаревић 

разријешена дужности директора ЈУ Туристичка организација „Пелагићево“ Пелагићево, Скупштина 

општине Пелагићево  на IX (деветој) редовној сједници одржаној дана 04.05.2022.године донијела је:  

 

ЗАКЉУЧАК 

 

 Прима се на знање пресуда Окружног  суда у Добоју број 13 О У 0064437 21 У од 

22.02.2022.године 

 Задужује се начелник Општине Пелагићево да на пресуду Окружног  суда у Добоју број 13 О У 

0064437 21 У од 22.02.2022.године , у законском року, изјави захтјев за ванредно преиспитивање судске 

одлуке Врховном суду Републике Српске. 

 

Образложење 

 

Дана, 04.03.2022.године Скупштина општине Пелагићево запримила је пресуду Окружног суда 

у Добоју, број 13 О У 006437 21 У од 22.02.2022.године, донесеној поводом тужбе Слободанке 

Лазаревић против рјешења Скупштине општине Пелагићево број: 01-111-1/21 од 23.04.2021.године, 

којим је Слободанка Лазаревић разријешена дужности директора Јавне установе Туристичка 

организација „Пелагићево“ Пелагићево.  

 Кад су поништи оспорени правни акт или оспорени и првостепени акт, предмет се враћа у стање 

у коме с еналазио прије него што је поништени акт донесен.  

 У конкретном случају, према природи ствари која је била предмет спора, треба умјесто 

поништеног правног акта донијети нови управни акт, али је Скупштина општине Пелагићево приликом 

расправљања предметног питања била става да пресуда од 22.02.2022.године садржи недостатке о 

којима је потребно да се изјасни Врховни суд Републике Српске поводом улагања правног лијека, 

односно захтјева за ванредно преипситивање судске одлуке.  

 Подношење захтјева за ванредно преиспитивање пресуде од стране органа који је донио 

оспорени управни акт, по природи ствари одлаже њено извршење, до доношења одлуке по захтјеву за 

ванредно преиспитивање, иако у том правцу нема изричите законске одрдбе. У противном, у случају да 

захтјев буде уважен, наступила би правно неодржива ситуација да у истој правној ствари истовремено 

егзистирају дв акта са различитим рјешењима (правно схватање Врховног суда Републике Српске у 

пресуди 11 0 У 001720 09 УВП од 29.09.2010.године). 

 Слиједом наведног одлучено је као у диспозитиву, примјеном одредби члана 35. став 1. и 50 

Закона о управним споровима („Службени гласник Републике Српске“,број: 109/05 и 63/11).  
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Број:01-022-24/22                                                                                          ПРЕДСЈЕДНИК 

Дана, 04.05.2022.године      Скупштине општине Пелагићево 

         Недељко Тривундић 

 

 

 

86. 

 

 На основу одредби члана 39. став 2. тачка 21. и члана 56. став 2. Закона о локалној самоуправи 

(„Службени гласник Републике Српске“, број: 97/1, 36/19 и 61/21), а у вези са одредбама члана 160. став 

3. и члана 160 а) Пословника о раду Скупштине општине Пелагићево („Службени гласник Општине 

Пелагићево“, број: 2/18 и 6/21) и члана 51. став 2. тачка 22. Статута Општине Пелаигћево („Службени 

гласник Општине Пелагићево“, број: 2/17), а поступајући по пресуди Окружног суда у Добоју број: 13 

0 У 006457 21 У од 31.01.2022.године, Скупштина општине Пелагићево  на IX (деветој) редовној 

сједници одржаној дана 04.05.2022.године доноси сљедеће; 

 

РЈЕШЕЊЕ 

 

 Мато Марјановић, син Јозе из Пелагићева, Горња Трамошница број 1., опозива се са дужности 

замјеника начелника Општине Пелагићево.  

 Ово рјешење ступа на снагу даном доношења, а биће објављено у Службеном гласнику Општине 

Пелаигћево.  

 

Образложење 

 

 Дана, 30.03.2021.године Скупштини општине Пелагићево и начелнику Општине Пелагићево се 

обратила група одборника Скупштинеопштине Пелагићево са приједлогом (иницијативом) за опозив 

замјеника начелника Општине Пелагићево, Мате Марјановић из Пелагићева, са разлозима таксативно 

наведеним у наведеном Приједлогу. 

 Поводом наведене иницијативе начелник Општине Пелаигћево је Скупштини општине 

Пелаигћево поднио приједлог, који је уз претходно прибављено позитивно мишљење Комисије за избор 

и именовања, стављен на гласање на сједници Скупштине, т еје Скупштина општине, већином гласова 

опозвала Мату Марјановић дана, 23.03.2021.године. 

 Против наведеног рјешења Марјановић Мато је покренуо управни спор, коју тужбу је Окружни 

суд у Добоју уважио и рјешење о опозиву Мате Марјановић поништио својом пресудом број: 13 0 У 

006457 21 У од 31.01.2022.године. 

 Пресудом, суд је наложио туженој, Скупштини општине Пелагићево , да у поновљеном поступку 

пријдлог з аопозив начелника мора бити у писаној форми са конкретним образложењем разлога за 

опозив, те да се поднесени приједлог размотри од стране Скупштине уз отварање расправе по којој би 

се изјашњавали одборници, а и сам замјеник начелника.  

 У поновљеном поступку, а уважавајући ставове и изражена правна схватања Суда изнесена у 

пресуди, начелник Општине Пелагићево је дана 12.04.2022.године, Скупштини општине Пелагићево и 

Комисији за избор и и меновања, доставио детаљно образложен приједлог за опозив замјеника 

начелника Марјановић Мате, број: 02-1111-6/22, сачињен након проведених интерних процедура у вези 

са пропустима у раду Марјановић Мате наведених у иницијативи групе одборника од 30.03.2021.године.  

 Поводом наведеног приједлога начелника Општине Пелагићево, Комсија за избори и именовања 

је дана 21.04.2022.године дала позитивно мишљење број 01-111-3/22, те је у Скупштини општине 

одржане дана 04.05.2022.године, приједлог з аопозив замјеника начелника, Марјановић Мате разматран 

од стране одборника Скупштине.  

 Приликом разматрања наведеног приједлога начелника општине Пелагићево, по тој тачци 

дневног реда отворена је расправа при чему су од стране одборника изнесени ставови и мишљења из 

којих се може закључити да се, Марјановић Мато, као припадник хрватског народа, није на адекватан 

начин ангажовао на унапређењу положаја и статуса хрватског народа на подручју Општине Пелагићево, 

а који ангажман је за посљедицу требало да има предлагање начина аплицирања становника хрватског 

народа на средства Буџета, нарочито повратника, финансирање пројеката за подручје општине у којем 
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живе припадници ове категорије и расподјела средстава буџета општине у 2021.години намијењених за 

наведену популацију. Усљед тог пропуштања и нечињења, за популацију повратника из реда хрватског 

народа нису обезбијеђена средства у Буџету општине за 2021.годину, нити су обезбијеђена било каква 

средства за унапређење положаја и статуса хрватског народа, које све послове му је повјерио начелник 

општине, што је створило незадовољство међу становницима Општине Пелаигћево.  

 Осима тога, из наведених дискусија одборника могло се закључити да Марјановић мато није ни 

долазио редовно на посао, као и на колегију начелника општине, те да је за вријеме обављања послова 

замјеника начелника општине, неоправдано, упоредо обављао и друге послове који нису у вези са 

пословима које му је повјерио начелник општине.  

 На наведени начин именовани је поступао супротно одредбама члана 55. став 2. Закона о 

локалној самоуправи, члану 22. став 2. и 3. Одлуке о оснивању Општинске управе Пелагићево, члану 

160 а) Пословника о раду Скупштине општине Пелаигћево и члану 14. став 2. Правилника о 

организацији и систематизацији радних мјеста Општинске управе Пелагићево.  

 Сви наведени пропусти, набројани у Приједлогу за опозив који је поднио Начелник општине и 

који су стављени на увид и располагање одборницима, произилазе и из изнесеним дискусија одборника 

и вођене расправе на сједници Скупштине.  

 Након закључивања расправе, Скупштина је приступила тајном гласању по приједлогу 

начелника општине за опозив замјеника начелника општине Мате Марјановић, при чему је записнички 

констатовано да је од укупно 15 одборника Скупштинеопштине, сједници присуствовало 13 одборника, 

од којих је 10 (десет) одборника гласало ЗА, 3 (три) одборника су били ПРОТИВ, док суздржаних није 

било, чиме је Скупштина општине Пелагићево, потребном већином гласова одборника, прихватила 

приједлог начелника Општине Пелагићево за опозив замјнеика начелника Општине Пелагићево Мате 

Марјановић.  

 Слиједом свега напријед наведеног, примјеном одредби члана 56. у вези са чланом 55. став 2. 

Закона о локалној самоуправи („Службени гласник Републике Српске“, број: 97/1, 36/19 и 61/21), члана 

160. став 3. и 160 а) Пословника о раду Скупштине општине Пелагићево („Службени гласник Општине 

Пелагићево“, број: 2/18 и 6/21), члану 22. став 2. и 3. Одлуке о оснивању Општинске управе Пелагићево 

(„Службени гласник Општине Пелагићево“, број: 8/21, 12/21 и 1/22), члану 14. став 2. Правилника о 

организацији и систематизацији радних мјеста Општинске управе Пелагићево (Службени гласник 

Општине Пелаигћево“, број: 2/22) и члану 65. став 2. Статута општине Пелагићево („Службени гласник 

Општине Пелагићево“, број: 2/17), одлучено је као у диспозитиву овог рјешења.  

 

ПОУКА О ПРАВНОМ ЛИЈЕКУ 

 

 Против овог рјешења није дозвољена жалба, али се може покренути управни спор код Окружног 

суда у Добоју у року од 30 дана од дана пријема рјешења.  

 

Број:01-111-2/22                                                                                          ПРЕДСЈЕДНИК 

Дана, 04.05.2022.године      Скупштине општине Пелагићево 

         Недељко Тривундић 
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