ОПШТИНА ПЕЛАГИЋЕВО
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"Службени гласник Општине Пелагићево"
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Пелагићево
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132.
На основу члана 59. Закона о локалној
смоуправи („Службени гласник Републике
Српске“, број: 97/16), члана 64. Стаута
Општине Пелагићево („Службени гласник
Општине Пелагићево“, број: 2/17), члана 41.
Закона о буџетском систему Републике
Српске („Службени гласник Републике
Српске“, број: 121/12, 52/14, 103/15 и 15/16)
и члана 10. Одлуке о извршењу буџета
Општине Пелагићево за 2017.годину, број:
01-022-103/16
од
29.12.2016.године,
начелник Општине Пелагићево доноси:
ОДЛУКУ
о прерасподјели (релокацији) буџетских
средстава
Члан 1.
Одобрава се прерасподјела (релокација)
буџетских средстава у оквиру и између
потрошачких јединица на сљедећи начин:
0034200 – мјесне заједнице
- Са конта 411 100 бруто плате износ
4.290,00 КМ
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Прераспоредити у оквиру потрошачке
јединице 0034140 – Одјељење за привреду,
финансије и друштвене дјелатности
- На конто 411 100 – бруто плате
износ од 4.290,00 КМ
0034300 – Центар за социјални рад
- Са конта 411 100 – бруто плате,
износ од 3.000,00 КМ
Прераспоредити у оквиру исте потрошачке
јединице
- На конто 412900 – расходи за бруто
накнаде за привремене и повремене
послове, износ од 3.000,00 КМ.
Члан 2.
Средства распоређена Одлуком о
буџету
Општине
Пелагићево
за
2017.годину, прераспоредити ће се у оквиру
потрошачке јединице како слиједи:
У оквиру потрошачке јединице
0034200 – Мјесне заједнице
- На броју рачуна контног плана
група 411100 – бруто плате, износ
од 11.200,00 КМ замјењује се
износом 6.910,00 КМ.

У оквиру потрошачке јединице 0034140 –
Одјељење за привреду, финансије и
друштвене дјелатности,
- На броју контног плана група
411100 – бруто плате износ од
622.700,00 КМ замјењује се износом
626,900,00 КМ.
У оквиру потрошачке јединице 0034300 –
Центар за социјални рад
- На броју рачуна контног плана
група411100 – бруто плате износ од
51.000,00 КМ замјењује се износом
од 48.000,00 КМ.
- На броју рачуна контног плана
група 412900 – расходи за бруто
накнаде за привремене и повремене
послове износ од 0,00 КМ замјењује
се износом од 3.000,00 КМ.
Члан 3.
За провођење ове одлуке задужује се
Одјељење за привреду, финансије и
друштвене дјелатности.
Члан 4.
Ова одлука ступа на снагу даном
доношења и биће објављена у службеном
гласнику Општине Пелагићево.
Број: 02-022-93/17
Дана, 30.06.2017.г.

НАЧЕЛНИК
Симо Стакић
мр. ек. с.р.

133.
На основу члана 18. став 1. и члана
90. Закона о јавним набавкама Босне и
Херцеговине („Службени гласник БиХ“,
број: 39/14), чланова 59. И 82. Закона о
локалној смоуправи („Службени гласник
РС“, број: 97/16), чланова 61. И 100.
Статута Општине Пелагићево („Службени
гласник Општине Пелагићево“, број: 10/14)
и члана 5. Правилника о поступку
директног споразума број: 02-022-6/15 од
17.02.2015.године, а поступајући по
приједлогу Одјељења за општу управу,
просторно уређење и стамбено-комуналне
послове Општине Пелагићево и у складу са
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Измјеном плана јавних набавки Општине
Пелагићево за 2017.годину, број: 02-022/17 од 14.07.2017.г., начелник Општине
Пелагићево је донио:
ОДЛУКУ
oпокретању поступка набавке услуга
Израда пројектно техничке
документације за изградњу моста на
ријеци Бријежници на путном правцу
Пелагићево Центар –Ћендићи
Члан 1.
Одобрава се покретање поступка
јавне набавке услуга- Израда пројектно
техничке документације за изградњу моста
на ријеци Бријежници на путном правцу
Пелагићево Центар – Ћендићи.
Процијењена
вриједност
јавне
набавке (без ПДВа) износи 6.000,00 КМ
(словима: шестхиљда КМ).
За
провођење
јавне
набавке
обезбијеђена су средства из буџета
Општине Пелагићево, економски код
511133 – изградња моста.
Јавна набавка ће се провести путем
директног споразума.
Поступак јавне набавке провести ће
се у складу са Законом о јавним набавкама,
подзаконским и интерним актима.
Евиденциони број јавне набавке: 34.
Члан 2.
Потребну
документацију
за
провођење поступка директног споразума
сачиниће
уговорни
орган,
односно
службеник за јавне набавке у сарадњи са
службеницима Одјељења за општу управу,
просторно уређење и стамбено комуналне
послове, у року од 5 дана рачунајћи од
доношења ове одлуке.
Члан 3.
Критеријум за додјелу уговора је
најнижа цијена.
Члан 4.
Отвaрање и оцјену понуда провести
ће службеик за јаавне набавке у сарадњи са
службеницима одјељења за општу управу,

просторно уређење и стамбено-комуналне
послове.
Члан 5.
Сасатавни дио ове одлуке је процјена
вриједности.

поступку директног споразума број: 02-0226/15 од 17.02.2015.године, а поступајући по
приједлогу Одјељења за општу управу,
просторно уређење и стамбено-комуналне
послове Општине Пелагићево, у поступку
јавне набавке радова; санација привременог
прелаза преко ријеке Бријежнице, начелник
Општине Пелагићево је донио:

Члан 6.
Ова одлука ступа на снагу даном
доношења и биће објављена у службеном
гласнику Општине Пелагићево.

ОДЛУКУ
о избору најповољнијег понуђача
Члан 1.

Образложење
На основу расположивих чињеница,
утврђено је да је предложени поступак
директног споразума основан и да садржи
све потребне елементе за одлучивање, у
складу са чланом 4. Правилника о поступку
директног споразума, број: 02-022-6/15 од
17.02.2015.године.
При доношењу ове одлуке начелник
Општине Пелагићево се посебно руководио
чињеницом да је предложена набавка
планирана измјеном плана набавки за
2017.годину, под бројем 34. , да је рално
процијењена њена вријдност 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: 02-022-82/17
Дана, 14.07.2017.г.

НАЧЕЛНИК
Симо Стакић
мр. ек. с.р.

Прихавата се препорука службеника
за јавне набавке и Одјељења за општу
управу, просторно уређење и стамбенокомуналне послове Општине Пелагићево,
број: 06/3-404-18/17 од 05.07.2017.године и
Уговор за јавну набавку – санација
привременог
прелаза
преко
ријеке
Бријежхице додјељује се „Шике“ ДОО
Градачац, за понуђену цијену од 5.413,12
КМ без ПДВ-а, као најбоље оцијењеном
понуђачу.
Члан 2.
Приједлог
уговора
о
набавци
доставиће се на потпис изабраном понуђачу
„Шике“ ДОО Градачац.
Члан 3.
За извршење ове одлуке задужује се и
овлашћује Одјељење за општу управу,
просторноуређење и стабено-комуналне
послове Пелагићево.
Члан 4.

134.
На основу члана 64. став 1. тачка 2. и
члана 70. ставови 1., 3. и 6. Закона о јавним
набавкама
Босне
и
Херцеговине
(„Службени гласник Босне и Херцеговине“,
број: 39/14), чланова 59. и 82. Закона о
локалној самоуправи („Службени гласник
Републике Српске“, број: 97/16), чланова
61. и 100. Статута Општине Пелагићево
(„Службени гласник Општине Пелагићево“,
број: 10/14) и члана 7. Правилника о
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Ова одлука објвиће се на веб
страници
www.opstinapelagicevo.org,
истовремено са упућивањем понуђачима
који су учествовали у поступку јавне
набавке, у складу са чланом 70. Став 6.
Закона о јавним набавкама Босне и
Херцеговине.
Члан 5.
Ова одлука ступа на снагу даном
доношења и достав ља се свим понуђачима
који су учествовали у поступку јавне

набавке, у складу са чланом 71. Став 2.
Закона о јавним набавкама Босне и
Херцеговине.
О бр а з л о ж е њ е
Поступак јавне набавке покренут је
одлуком о покретању поступка јавне
набавке
број:
02-022-72/17
од
27.06.2017.године.
Јавна набавка је проведена путем
директног споразума.
Процијењена
вриједност
јавне
набавке без ПДВ-а је 6.000,00 КМ.
Писани захтјев за достављање понуде
упућен је фирми „Шике“ ДОО градачац.
За отварање понуда је задужен
службеник за јавне набавке у сарадњи са
службеницима
из
Одјељења
за
општууправу,
просторно уређење и
стамбено-комуналне послове.
Службеник за јавну набавку је
доставио дана 05.07.2017.године записник о
оцјени понуда и препоруку о избору
најповољнијег понуђача број: 06/3-40418717 од 05.07.2017.године, у поступку
јавне набавке – санација привременог
прелаза преко ријеке Бријежнице.
У поступку по записнику о оцјени
понуда утврђено је да је службеник за јавну
набавку благовремено и правилно извршио
отварање понуда и оцјену најповољнијег
понуђача, о чему је сачињен одговарајући
записник, у којем је утврђено сљедеће:
- Да је укупан број пристиглих
понуда 1
- Да је благовремено запримљена
једна понуда
- Да није било неблаговремено
запримљених понуда
- Да је понуда понуђача „Шике“ доо
Градачац прихватљива
- Да није било неприхватљивих
понуда.
У поступку доношења ове одлуке посебно
су цијењене чињенице да је службеник за
јавне набавке у сарадњи са Одјељењм за
општу управу, просторно уређење и
стамбено-комуналне послове, правилно и
потпуно дао оцјену приспјелих понуда, у
складу са критеријима из захтјева и позива.
Наиме, у поступку је оцијењено да је
службеник за јавне набавке у сарадњи са
одјљењем
за
општу
управу,

4

просторноуређење и стамбено-комуналне
послове правилно поступио те да је избор
најповољнијег понуђача извршен у складу
са Законом о јавним набавкама Босне и
Херцеговине,
подзаконским
актима,
интерним
актима
и
тендерским
документом.
Увидом у приложену документацију,
неспорно је да
изабрани понуђач
задовољава све потребне услове у оквиру
овог поступка.
Из наведених разлога, примјеном
члана 64. став 1. тачка 2. Закона о јавним
набавкама Босне и Херцеговине, те чланова
61. и 100. Статута Општине Пелагићево
(„Службени гласник Општине пелагићево“,
број: 10/14) и члана 7. Правилника о
поступку директног споразума, број: 02022-6/15 од 17.02.2015.године одлучено је
као у диспозитиву.
ПОУКА О ПРАВНОМ ЛИЈЕКУ
Против ове одлуке може се изјавити
приговор начелнику Општине, најкасније у
року од 5 (пет) дана од дана пријема ове
одлуке, на основу члана 9. Правилника о
поступку директног споразума, број: 02022-6715 од 17.02.2015.године.
Број: 02-022-90/17
Дана, 17.07.2017.г.

НАЧЕЛНИК
Симо Стакић
мр. ек. с.р.

135.
На основу члана 64. став 1. тачка 2. и
члана 70. ставови 1., 3. и 6. Закона о јавним
набавкама
Босне
и
Херцеговине
(„Службени гласник Босне и Херцеговине“,
број: 39/14), чланова 59. и 82. Закона о
локалној самоуправи („Службени гласник
Републике Српске“, 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: 02-0226/15 од 17.02.2015.године, а поступајући по
приједлогу Одјељења за општу управу,
просторно уређење и стамбено-комуналне
послове Општине Пелагићево, у поступку
јавне набавке услуга: израда пројектно-

техничке документације за изградњу моста
на ријеци Бријежници на путном правцу
пелагићево Центар - Ћендићи, начелник
Општине Пелагићево је донио:
ОДЛУКУ
о избору најповољнијег понуђача
Члан 1.
Прихавата се препорука службеника
за јавне набавке и Одјељења за општу
управу, просторно уређење и стамбенокомуналне послове Општине Пелагићево,
број: 06/3-404-21/17 од 19.07.2017.године и
Уговор за јавну набавку услуга –израда
пројектно-техничке
документације
за
изградњу моста на ријеци Бријежници на
путном правцу Пелагићево Центар –
Ћендићи додјељује се „Планинвест“ ДОО
Брчко, за понуђену цијену од 6.633,90 КМ
са ПДВ-ом.
Члан 2.
Приједлог
уговора
о
набавци
доставиће се на потпис изабраном понуђачу
„Планинвест“ ДОО Брчко.
Члан 3.
За извршење ове одлуке задужује се и
овлашћује Одјељење за општу управу,
просторноуређење и стабено-комуналне
послове Пелагићево.
Члан 4.
Ова одлука објвиће се на веб
страници
www.opstinapelagicevo.org,
истовремено са упућивањем понуђачима
који су учествовали у поступку јавне
набавке, у складу са чланом 70. Став 6.
Закона о јавним набавкама Босне и
Херцеговине.
Члан 5.
Ова одлука ступа на снагу даном
доношења и достав ља се свим понуђачима
који су учествовали у поступку јавне
набавке, у складу са чланом 71. Став 2.
Закона о јавним набавкама Босне и
Херцеговине.

5

О бр а з л о ж е њ е
Поступак јавне набавке покренут је
одлуком о покретању поступка јавне
набавке
број:
02-022-82/17
од
14.07.2017.године.
Јавна набавка је проведена путем
директног споразума.
Процијењена
вриједност
јавне
набавке без ПДВ-а је 6.000,00 КМ.
Писани захтјев за достављање понуде
упућен је понуђачу „Планинвест“ ДОО
Брчко.
За отварање понуда је задужен
службеник за јавне набавке у сарадњи са
службеницима
из
Одјељења
за
општууправу,
просторно уређење и
стамбено-комуналне послове.
Службеник за јавну набавку је
доставио дана 19.07.2017.године записник о
оцјени понуда и препоруку о избору
најповољнијег понуђача број: 06/3-40421/17 од 19.07.2017.године, у поступку
јавне набавке – израда пројектно-техничке
документације за изградњу моста на ријеци
Бријежници на путномправцу Пелагићево
Центар – Ћендићи.
.
У поступку по записнику о оцјени
понуда утврђено је да је службеник за јавну
набавку благовремено и правилно извршио
отварање понуда и оцјену најповољнијег
понуђача, о чему је сачињен одговарајући
записник, у којем је утврђено сљедеће:
- Да је укупан број пристиглих
понуда 1
- Да је благовремено запримљена
једна понуда
- Да није било неблаговремено
запримљених понуда
- Да је понуда понуђача „План
инвест“ ДОО 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, просторно уређење и
стамбено-комуналне послове, правилно и
потпуно дао оцјену приспјелих понуда, у
складу са критеријима из захтјева и позива.
Наиме, у поступку је оцијењено да је
службеник за јавне набавке у сарадњи са
одјљењем за општу управу, просторно

уређење и стамбено-комуналне послове
правилно поступио те да је избор
најповољнијег понуђача извршен у складу
са Законом о јавним набавкама Босне и
Херцеговине,
подзаконским
актима,
интерним
актима
и
тендерским
документом.
Увидом у приложену документацију,
неспорно је да
изабрани понуђач
задовољава све потребне услове у оквиру
овог поступка.
Из наведених разлога, примјеном
члана 64. став 1. тачка 2. Закона о јавним
набавкама Босне и Херцеговине, те чланова
61. и 100. Статута Општине Пелагићево
(„Службени гласник Општине пелагићево“,
број: 10/14) и члана 7. Правилника о
поступку директног споразума, број: 02022-6/15 од 17.02.2015.године одлучено је
као у диспозитиву.

Члан 1.
План за превазилажење проблема
финансирања пренесених обавеза уређује
начин финансирања пренесених обавеза из
претходног периода, који подразумијева
период закључно са 31.12.2016.године у
износу од 200.000,00 КМ којим се
елиминише пренос обавеза у наредни
период.
Члан 2.
Финансирање пренесених обавеза у
износу од 200.000,00 Км ће се реализовати
кредитним
задужењем
Општине
Пелагићево, односно одмах по реализацији
кредита и повлачењу средстава.
Члан 3.

ПОУКА О ПРАВНОМ ЛИЈЕКУ
Против ове одлуке може се изјавити
приговор начелнику Општине, најкасније у
року од 5 (пет) дана од дана пријема ове
одлуке, на основу члана 9. Правилника о
поступку директног споразума, број: 02022-6715 од 17.02.2015.године.
Број: 02-022-85/17
Дана, 20.07.2017.г.

НАЧЕЛНИК
Симо Стакић
мр. ек. с.р.

Измирење обавеза из претходног
периода, односно финансирање пренесених
обавеза у износу од 200.000,00 КМ, у
табеларном прегледу је саставни дио овог
Плана.
Члан 4.
За провођење овог плана задужује се
начелнник
Општине
Пелагићево
и
Одјељење за привреду, финансије и
друштвене дјелатности.
Члан 5.

136.
На основу члана 51. Статута Општине
Пелагићево /“Службени гласник Општине
Пелагићево“, број: 2/17), члана 39. Закона о
локалној самоуправи („Службени гласник
Републике Српске“, број: 97/16) и члана 66.
став 3. тачка а) Закона о задужењу, дугу и
гаранцијама Републике Српске („Службени
гласник Републике Српске“, број: 71/12 и
52/14), Скупштина општине Пелагићево на
VII (седмој) редовној сједници одржаној
дана 24.07.2017.године доноси:

Овај план ступа на снагу даном
доношења и биће објављен у Службеном
гласнику
Општине
Пелагићево,
а
примјењивати ће се по реализацији
кредитног задужења Општине Пелагићево.
Број: 01-022-60/17
Дана, 24.07.2017.г.

Предсједник:
Скупштине општине
Славко Тешић с.р.

137.
ПЛАН
за превазилажење проблема
финансирања пренесених обавеза
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На основу члана 59. Закона о локалној
самоуправи („Службени гласник Републике
Српске“,, број: 97/16), члана 64. Статута

Општине Пелагићево („Службени гласник
Општине Пелагићево“, број: 2/17), сходно
члану 43. Закона о буџетском ситему
Реппублике Српске („Службени гласник
Републике Српске“, број: 121/12, 52/14,
103/15 и 15/16), начелник Општине
Пелагићево доноси:
ОДЛУКУ
о распоређивању и кориштењу средстава
буџетске резерве

Општине Пелагићево“, број: 2/17), члана
43. Закона о буџетском ситему Реппублике
Српске („Службени гласник Републике
Српске“, број: 121/12, 52/14, 103/15 и
15/16), и члана 10. Одлуке о извршењу
буџета Општине Пелагићево за 2017.годину
број: 01-022-103/16 од 29.12.2016.године,
начелник Општине Пелагићево доноси:
ОДЛУКУ
о прерасподјели (релокацији)
буџетских средстава

Члан 1.
Члан 1.
Овом одлуком распоређују се и
одобравају средства буџетске резерве у
износу од 1.204,00КМ како слиједи: ж
- 996,00 КМ за трошкове поступка
принудне наплате по рјешењу
Пореске управе,
- 208,00 КМ за трошкове затезне
камате по рјешењу Пореске управе.
Члан 2.
Новчана средства из члана 1. Ове
одлуке исплатити ће се из буџета Општине
Пелагићево, са позиције буџетска резерва.

Одобрава
се
прерасподјела
(релокација) буџетских средстава у оквиру
и из,еђу потрошачких јединица на сљедећи
начин:
0034140 – Одјељење за привреду,
финансије и друштвене дјелатности
- Са конта 411200 расходи за накнаде
трошкова
и
осталих
личних
примања износ од 1.590,00 КМ
Прераспоредити у оквиру исте потрошаке
јединице
- На конто 411400 – расходи за
отпремнине и једнократне помоћи
износ од 1.590,00 КМ.

Члан 3.
Члан 2.
За провођење ове одлуке задзжује се
Одјељењ за привреду финансије и
друштвене дјелатости.
Члан 4.
Ова одлука ступа на снагу даном
доношења и биће објављена у Службеномм
гласнику Општине Пелагићево.
Број: 02-022-94/17
Дана, 31.07.2017.г.

НАЧЕЛНИК
Симо Стакић
мр. ек. с.р.

138.
На основу члана 59. Закона о локалној
самоуправи („Службени гласник Републике
Српске“,, број: 97/16), члана 64. Статута
Општине Пелагићево („Службени гласник
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Средства распоређена Одлуком о
буџету
Општине
пелагићево
за
2017.годину, прераспоредити ће се како
слиједи:
У оквиру потрошачке јединице 0034140 –
Одјељење за привреду, финансије и
друштвене дјелатности
- На броју контног плана група
411200 – расходи за накнаде
трошкова
и
осталих
личних
примања износ од 113.000,00 КМ
замјењује се износом од 111.400,00
КМ
- На броју рачуна контног плана
група 411400 – расходи за
отпремнине и једнократне помоћи,
износ од 0,00 Км замјењује се
износом од 1.590,00 КМ.
Члан 3.

За провођење ове одлуке задужује се
Одјељење за привреду, финансије и
друштвене дјелатности.

пијаца, спортска дворана, простор око
спортске дворане.
Члан 4.

Члан 4.
Ова одлука ступа на снагу даном
доношења и биће објављена у Службеном
гласнику Општине Пелагићево.

Акција иѕз члана 3. ове наредбе
трајаће у времену од 04.09.2017. до
10.09.2017.године.
Члан 5.

Број: 02-022-95/17
Дана, 10.08.2017.г.

НАЧЕЛНИК
Симо Стакић
мр. ек. с.р.

По завршетку акције, представници
„Санитарац“ ДОО Власеница доставиће ми
писани извјештај.
Број: 02-022-96/17
Дана, 30.08.2017.г.

139.
На основу чланова 59. И 82. Закона о
локалној самоуправи („Службени гласник
Републике Српске“, број: 97/16) и чланова
61. и 100. Статута Општине Пелагићево
(„Службени гласник Општине Пелагићево“,
број: 10/14), начелник Општине пелагићево
доноси:
НАРЕДБУ
о извођењу систематске дератизације
подручја Општине пелагићево
Члан 1.
Овом наредбом регулише се начин,
извођач и вријеме извођења јесење
систематске
дератизације
подручја
Општине пелагићево.

НАЧЕЛНИК
Симо Стакић
мр. ек. с.р.

140.
На основу члана 17. ставови 1. и 2.
Закона о јавним анабавкама Босне и
Херцеговине („Службеени гласник БиХ“,
број: 39/14), чланова 59. и 82. Закона о
локалној самоуправи („Службени гласник
Републике Српске“, број. 97/16) и чланова
61. и 100. Статута Општине Пелагићево
(„Службени гласник Општине Пелагићево“,
број: 10/14), начелник Општине Пелагићево
је донио:
ИЗМЈЕНА ПЛАНА
јавних набавки Општине Пелагићево за
2017.годину

Члан 2.
Јесењу систематску дератизацију
подручја општине Пелагићево извршити ће
Санитарац ДОО Власеница.

-

Члан 3.
Дератизацијом биће обухваћена сва
приватна
домаћинства,
предузећа,
самосталне радње, зград аопштине, стара
зграда општине, амбуланта, објекти школа
у Пелагићеву, Трамошници, Ћендићима и
Блажевцу, Црвени крст, јавне зелеен
површине, канализациона мрежа, отворени
и затворени канали, депоније смећа, сточна
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-

р/б – 35.
Измјене и допуне Плана набавки од
31.01.2017.г. – н – ново
Предмет набавке – изградња моста
на ријеци Бријежници на путном
правцу Пелагићево Центар –
Ћендићи
Врста набавке – радови
Шифра ЈРЈН – 45221111-3
Организациона јединица – општа
управа
Економски код – 511133
Процијењена вриједност (беѕ ПДВа) у КМ – 110.000,00 КМ

-

-

-

Врста поступка – отворени поступак
Оквирни
датума
покретања
поступка – 10.09.
Оквирни датум закључења уговора
– 15.10.
Извор финансирања – буџет и влада
РС
р/б – 36.
Измјене и допуне Плана набавки од
31.01.2017.г. – н – ново
Предмет набавке – ангажовање
надзорног органа за прааћење
радова на реконструкцији путева на
подручју Општине Пелагићево
Врста набавке – услуге
Шифра ЈРЈН – 712470000-1
Организациона јединица – општа
управа
Економски код – 511200
Процијењена вриједност (беѕ ПДВа) у КМ – 6.000,00 КМ
Врста
поступка
–
директни
споразум
Оквирни
датума
покретања
поступка – 10.09.
Оквирни датум закључења уговора
– 25.09.
Извор финансирања – буџет.

-

-

-

-

-
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р/б – 37.
Измјене и допуне Плана набавки од
31.01.2017.г. – н – ново
Предмет набавке – ангажовање
надзорног органа за праћење
изградње
моста
на
ријеци
Бријежници
Врста набавке – услуге
Шифра ЈРЈН – 71247000-1
Организациона јединица – општа
управа
Економски код – 511133
Процијењена вриједност (беѕ ПДВа) у КМ – 4.000,00 КМ
Врста
поступка
–
директни
споразум
Оквирни
датума
покретања
поступка – 01.10.
Оквирни датум закључења уговора
– 15.10.
Извор финансирањ – буџет.

-

р/б – 38.
Измјене и допуне Плана набавки од
31.01.2017.г. – н – ново
Предмет набавке – реконструкција и
адаптација девастираног простора у
комплексу цркве Светог Ивана
крститеља за потребе галерије „Фра
Ловро“ у доњој Трамошници
Врста набавке – радови
Шифра ЈРЈН – 45212330-8
Организациона јединица – општа
управа
Економски код – 416123
Процијењена вриједност (беѕ ПДВа) у КМ – 48.000,00 КМ
Врста поступка – конкурентски
поступак поступак
Оквирни
датума
покретања
поступка – 01.10.
Оквирни датум закључења уговора
– 01.11.
Извор финансирањ – буџет и
Министарство за људска права и
избјеглице БиХ
р/б – 39.
Измјене и допуне Плана набавки од
31.01.2017.г. – н – ново
Предмет набавке – реконструкција
пута Блажевац – дубраве на
подручју Општине Пелагићево
Врста набавке – радови
Шифра ЈРЈН – 452233123-7
Организациона јединица – општа
управа
Економски код – 511200
Процијењена вриједност (беѕ ПДВа) у КМ – 48.000,00 КМ
Врста поступка – конкурентски
поступак
Оквирни
датума
покретања
поступка – 01.10.
Оквирни датум закључења уговора
– 01.11
Извор финансирањ – буџет и влада
Брчко дистрикта.

Број: 02-022-97/17
Дана, 05.09.2017.г.

НАЧЕЛНИК
Симо Стакић
мр. ек. с.р.

141.
На основу члана 14. став 1., члна 18.
став 1. и чланова 87. став 2., 88. И 89.
Закона о јавним набавкама Босне и
Херцеговине („Службени гласник БиХ“,
број: 39/14), члана 72. Закона о локалној
смоуправи („Службени гласник РС“, број:
101/04, 42/05 и 118/05), чланова 61. и 100.
Статута Општине Пелагићево („Службени
гласник Општине Пелагићево“, број: 10/14),
а поступајући по приједлогу Одјељења за
општу управу, просторно уређење и
стамбено-комуналне послове Општине
Пелагићево и у складу са Измјеном плана
јавних набавки Општине Пелагићево за
2017.годину, број: 02-02297 /17 од
06.09.2017.г.,
начелник
Општине
Пелагићево је донио:
ОДЛУКУ
oпокретању поступка набавке –
Изградња моста на ријеци Бријежници
на путном правцу Пелагићево Центар –
Ћендићи
Члан 1.
Одобрава се покретање поступка
јавне набавке радова – Изградња мостана
ријеци Бријежници на путном правцу
Пелагићево Центар – Ћендићи.
Процијењена
вриједност
јавне
набавке (без ПДВа) износи 110.000,00 КМ
(словима: једнустотинудесетхиљада КМ).
За
провођење
јавне
набавке
обезбијеђена су средства из буџета
Општине Пелагићево, економски код
511133 и Владе Републике Српске.
Јавна набавка ће се провести путем
отовреног поступка.
Поступак јавне набавке провести ће
се у складу са Законом о јавним набавкама,
подзаконским и интерним актима.
Евиденциони број јавне набавке: 35.
Члан 2.
Начин плаћања биће
уговором о извођењу радова.
Члан 3.

регулисан

Тендерску документацију сачиниће
уговорни орган, односно службеник за
јавне набавке у сарадњи са службеницима
Одјељења за општу управу, просторно
уређење и стамбено комуналне послове, у
року од 7 дана рачунајћи од доношења ове
одлуке.
Члан 4.
Критеријум за додјелу уговора је
најнижа цијена.
Члан 5.
Отврање и оцјену понуда провести ће
комисија за јавне набавке у саставу од 3
члана сљедеће квалиикационе структуре.
Члан 6.
Саставни дио ове одлуке је процјена
вриједности са предмјером радова.
Члан 7.
Ова одлука ступа на снагу даном
доношења и биће објављена у службеном
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 18. Закона о јавним
набавкама („Службени гласник БиХ“, број:
39/14).
При доношењу ове одлуке начелник
Општине Пелагићево се посебно руководио
чињеницом да је предложена набавка
планирана измјеном плана набавки за
2017.годину, под бројем 35. , да је рално
процијењена њена вријдност на тржишту,
да су обезбијеђена средства за исплату, те
да је предложена одговарајућа врста
поступка, те да предложени састав комисије
по стручности одговара предмету јавне
набавке.
На основу утврђеног чињеничног
стања, одлучено је као у члану 1. ове
одлуке.
Број: 02-022-98/17
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НАЧЕЛНИК

Дана, 06.09.2017.г.

Симо Стакић
мр. ек. с.р.

оодјељењ за инспекције, комуналну
полицију и заједничке послове“.
Члан 4.

142.
На основу члана 54. и 59. Закона о
локалној самоуправи („Службени гласник
Републике Српске2, број: 97/16), члана 62. и
64.
Статута
Општине
Пелагићево
(„Службени гласник Општине Пелагићево“,
број: 2/17), члана 1. Закона о печатима
(„Службени гласник Републике Српске“,
број: 17/92, 63/01 и 49/07) и члана 11.
Одлуке о оснивању општинске управе
Пелагићево („Службени гласник Општине
Пелагићево“,
број:
4/17),
начелник
Општине Пелагићево доноси:
ОДЛУКУ
о изради печата општинске управе
Пелагићево

Одјељење за инспекције, комуналну
полицију и заједничке послове такође има
печат округлог облика, пречника 35 мм,
који се употребљава за овјеравање акта који
се користе у земљи и иностранству, а који у
средини има грб Босне и Херцеговине око
којег је, у концентричним круговима,
ћириличним и латиничним писмом исписан
сљедећи текст: „Босна и Херцеговина,
Република Српска, Општина Пелагићево,
начелник, општинска управа, Одјељење за
инспекције,
комуналну
полицију
и
заједничке послове“.
Члан 5.
За реализацију ове одлуке задужује се
Одјељење за општу управу, просторно
уређење и стамбено-комуналне послове.
Члан 6.

Члан 1.
Обзиром да је дошло до измјена
нормтивно-правних
аката
Општине
Пелагићево, на основу којих је дошло до
оснивања новог одјељења општине управе
Пелагићево и то Одјељење за инспекције,
комуналну полицију и заједничке послове,
то је начелник Општине пелагићево донио
ову одлуку.
Члан 2.
У складу са чланом 1. Ове одлуке
биће израђени сљедећи печати и то:
- Одјељења за инспекције, комуналну
полицију и заједничкке послове.
Члан 3.
Одјељење за инспекције, комуналну
полицију и заједничке послове има печат
округлог облика, пречника 35 мм, у чијој
средини се налази амблем Републике
Српске, око којег је, изнад амблема, у
концентричним круговима ћириличним и
латиничним писмом исписан текст сљедеће
садржине: „Република Српска, Општина
пелагићево, начелник, општинска управа,
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Ова одлука ступа на снагу даном
доношења и биће објављена у службеном
гласнику Општине пелагићево.
Број: 02-022-99/17
Дана, 06.09.2017.г.

НАЧЕЛНИК
Симо Стакић
мр. ек. с.р.

САДРЖАЈ:
132. Одлука о прерасподјели (релокацији) буџетских средстава
133. Одлука o покретању поступка набавке услуга Израда пројектно техничке

1.
2.

документације за изградњу моста на ријеци Бријежници на путном правцу Пелагићево
Центар –Ћендићи

134. Одлука о избору најповољнијег понуђача
135. Одлука о избору најповољнијег понуђача
136. План за превазилажење проблема финансирања пренесених обавеза
137. Одлука о распоређивању и кориштењу средстава буџетске резерве
138. Одлука о преарасподјели (релокацији) буџетских средстава
139. Наредба о извођењу системтске дератизације подручја Општине Пелагићево
140. Измјена Плана јавних набавки Општине Пелагићево за 2017.годину
141. Одлука о покретању поступка набавке – изградња моста на ријеци
Бријежници на путном правцу Пелагићево Центар – Ћендићи
142. Одлука о изради печата општинске управе Пелагићево
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3.
4.
6.
7.
7.
8.
8.
10.
11.

