ОПШТИНА ПЕЛАГИЋЕВО

СЛУЖБЕНИ ГЛАСНИК
"Службени гласник"
Година VIII
"Службени гласник Општине Пелагићево"

број: 6/17
Пелагићево

издаје Скупштина општине
Пелагићево
излази по потреби

датум издавања
примјерак је бесплатан

главни и одговорни уредник
25.04.2017.г.
Секретар скупштине
тел 054/810-106

44.
На основу члана 64. став 1. тачка 2. и
члана 70. ставови 1, 3. и 6. Закона о јавним
набавкама Босне и Херцеговине ("Сл. гласник
БиХ", број 39/14), чланова 59. и 82. Закона о
локалној самоуправи ("Сл. гласник РС", број:
97/16), чланова 61. и 100. Статута општине
Пелагићево ("Службени гласник општине
Пелагићево" број: 10/14) и члана 7.
Правилника о поступку директног споразума,
број: 02-022-6/15 од 17.02.2015. године, на
основу препоруке службеника за јавне набавке
и Одјељења за општу управу, просторно
уређење и стамбено-комуналне послове
општине Пелагићево, у поступку јавне набавке
услуга: Израда плана управљања комуналним
отпадом, начелник општине Пелагићево је
донио

просторно уређење и стамбено-комуналне
послове општине Пелагићево, број: 06/3-40411/17 од 26.04.2017. године и Уговор за јавну
набавку
Израда
плана
управљања
комуналним отпадом, додјељује се најбоље
оцијењеном
понуђачу
Институт
за
грађевинарство "ИГ" доо Бања Лука, на
основу понуде број: РО-IGBL-IN-PN-1530/17
од 21.04.2017. године, за понуђену цијену од
6.000,00 КМ без ПДВ-а.

ОДЛУКУ
о избору најповољнијег понуђача

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

Члан 1.
Прихвата се Препорука службеника за
јавне набавке и Одјељења за општу управу,

Члан 2.
Приједлог уговора о набавци доставиће
се на потпис изабраном понуђачу Институт за
грађевинарство "ИГ" доо Бања Лука.
Члан 3.

Члан 4.

Ова одлука објавиће се на вебстраници
www.opstinapelagicevo.org,
истовремено са упућивањем понуђачима који
су учествовали у поступку јавне набавке, у
складу са чланом 70. став 6. Закона о јавним
набавкама Босне и Херцеговине.
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: 02-022-8/17 од 09.02.2017.
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 Институт за грађевинарство "ИГ"
доо Бања Лука.
За отварање понуда је задужен Службеник за
јавне набавке у сарадњи са службеницима из
Одјељења за општу управу, просторно
уређење и стамбено-комуналне.
Службеник за јавну набавку је доставио дана
26.04.2017. године записник о оцјени понуда и
Препоруку
о
избору
најповољнијег
понуђача број: 06/3-404-11/17 од 26.04.2017.
године, у поступку јавне набавке Израда
плана управљања комуналним отпадом.
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 Институт за
грађевинарство "ИГ" доо Бања Лука
прихватљива.
- да није било неприхватљивих понуда.

У поступку доношења ове одлуке,
посебно су цијењене чињенице да је
службеник за јавне набавке у сарадњи са
Одјељењем за општу управу, просторно
уређење и стамбено-комуналне послове,
правилно и потпуно, дао оцјену приспјелих
понуда, у складу са критеријумима из захтјева
и позива.
Наиме, у поступку је оцијењено да је
службеник за јавне набавке у сарадњи са
Одјељењем за за општу управу, просторно
уређење и стамбено-комуналне 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: 02-0226/15 од 17.02.2015. године.
Број: 02-022- 49/17
Датум: 26.04.2017.

НАЧЕЛНИК
Симо Стакић
мр.ек. с.р.

45.
На основу члана 64. став 1. тачка 2,
члана 70. ставови 1, 3. и 6. и члана 72. став 3.
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
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Пелагићево" број: 10/14), начелник општине
Пелагићево је донио

сходно члану 71. став (2) Закона о јавним
набавкама.

ОДЛУКУ
о поништењу Одлуке број: 02-022-29/17 од
15.032017. године и избору најповољнијег
понуђача

ОБРАЗЛОЖЕЊЕ

Члан 1.
Поништава се Одлука о избору
најповољнијег понуђача број: 02-022-15/17 од
02.02.2017. године у поступку јавне набавке
Реконструкција пута према етно селу у
насељу Блажевац из разлога што изабрани
понуђач "Еко пром" доо Брчко у
предвиђеном року није доставио потребну
документацију из члана 45. ЗЈН и лиценцу
за извођење радова у нискоградњи издату од
стране Министарства за просторно уређење,
грађевинарство и екологију РС (члан 72.
став 3. тачке 1. и 2. ЗЈН БиХ).
Члан 2.
Уговор
за
јавну
набавку
Реконструкција пута према етно селу у
насељу
Блажевац,
додјељује
се
другопласираном
понуђачу
"Galax
niskogradnja" доо Брчко, за понуђену цијену
од 21.928,00 КМ без ПДВ-а, односно 25.655,76
КМ са ПДВ-ом.
Члан 3.
За извршење ове одлуке задужује се и
овлашћује Одјељење за општу управу,
просторно уређење и стамбено – комуналне
послове.
Члан 4.
Ова одлука објавиће се на вебстраници
www.opstinapelagicevo.org,
истовремено с упућивањем понуђачима који су
учествовали у поступку јавне набавке, сходно
члану 70. став (6) Закона о јавним набавкама.
Члан 5.
Ова одлука ступа на снагу даном
доношења и доставља се свим понуђачима
који су учествовали у поступку јавне набавке,

Поступак јавне набавке покренут је
Одлуком о покретању поступка јавне
набавке број: 02-022-11/17 од 09.02.2017.
године.
Јавна набавка је проведена путем
конкурентског захтјева за доставу понуда.
Процијењена вриједност јавне набавке без
ПДВ-а је 22.000,00 КМ.
Обавјештење о набавци број: 298-7-3-3-32/17 послато је на објаву дана 28.02.2017.
године, а објављено је на Порталу јавних
набавки истог дана.
Захтјев за доставу понуда је
прослијеђен
сљедећим
понуђачима
(истовремено са слањем обавјештења на
Портал јавних набавки):
- Понуђачу: "Дејокоп" доо Бок
- Понуђачу: "Дом инвест" доо Орашје
- Понуђачу: "Galax niskogradnja" доо
Брчко
те је на основу захтјева, тендерска
документација такође прослијеђена:
- Понуђачу: "Aстра план" доо Брчко
- Понуђачу: "Бијељина пут" доо
Бијељина
- Понуђачу: "Балегем" доо Градачац
- Понуђачу: "Араповац путеви" доо
Челић
- Понуђачу: "Еко пром" доо Брчко
Комисија за јавну набавку именована је
Одлуком број: 02-022-26/17 од 09.03.2017.
године.
Комисија за јавну набавку доставила је
дана 14.03.2017. године записник о оцјени
понуда и Препоруку о избору најповољнијег
понуђача број: 06/3-404-4/17 од 14.03.2017.
године,
у
поступку
јавне
набавке
Реконструкција пута према етно селу у
насељу Блажевац.
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 4.
- да су благовремено запримљене 4 понуде.
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- да није било неблаговремено запримљених
понуда.

- да су понуде понуђача "Aстра план" доо
Брчко, "Бијељина пут" доо Бијељина,
"Galax niskogradnja" доо Брчко и "Еко
пром" доо Брчко прихватљиве.
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
1.
2.
3.
4.

"Еко пром" доо
Брчко
"Galax
niskogradnja" доо
Брчко
"Бијељина
пут"
доо Бијељина
"Астра план" доо
Брчко

Понуђена цијена
(без ПДВ-а)
21.473,10 КМ

Члан 1.

29.309,75 КМ
29.808,00 КМ

Члан 2.

21.928,00 КМ

ПОУКА О ПРАВНОМ ЛИЈЕКУ
Против ове одлуке може се изјавити
жалба, најкасније у року од 10 (десет) дана од
дана пријема ове одлуке.

46.

ОДЛУКУ
о поништењу поступка јавне набавке

Поништава се поступак јавне набавке
Санација моста на ријеци Бријежници, из
разлога што није достављена ниједна понуда
у одређеном крајњем року за предметну
набавку (члан 69. став 2. тачка а ЗЈН БиХ).

Изабрани понуђач "Еко пром" доо
Брчко у предвиђеном року није доставио
потребну документацију из члана 45. ЗЈН и
лиценцу за извођење радова у нискоградњи
издату од стране Министарства за просторно
уређење, грађевинарство и екологију РС, те је
због тога, у складу са чланом 72. став 3. тачке
1. и 2. ЗЈН БиХ, одлучено да се уговор о
извођењу радова достави понуђачу "Galax
niskogradnja" доо Брчко који је рангиран на
другом мјесту.

Број: 02-022- 48/17
Датум: 24.04.2017.г.

На основу члана 69. став 2, тачка е,
члана 70. ставова 1, 4. и 6. Закона о јавним
набавкама ("Сл. гласник БиХ", број 39/14),
члана 72. Закона о локалној самоуправи ("Сл.
гласник РС", број: 101/04, 42/05 и 118/05) и
чланова 61. и 100. Статута општине
Пелагићево ("Службени гласник општине
Пелагићево" број: 10/14), на Препоруку
Комисије за јавну набавку број: 06/3-404-10/17
од 20.04.2017. године, у поступку јавне
набавке радова: Санација моста на ријеци
Бријежници, начелник општине Пелагићево је
донио

НАЧЕЛНИК
Симо Стакић
мр. ек. с.р.

За извршење ове одлуке задужује се и
овлашћује Одјељење за општу управу,
просторно уређење и стамбено – комуналне
послове.
Члан 3.
Ова одлука објавиће се на вебстраници
www.opstinapelagicevo.org,
истовремено с упућивањем понуђачима који су
учествовали у поступку јавне набавке, сходно
члану 70. став (6) Закона о јавним набавкама.
Члан 4.
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.
ОБРАЗЛОЖЕЊЕ
Поступак јавне набавке покренут је
Одлуком о покретању поступка јавне набавке
број: 02-022-37/17 од 07.04.2017. године.
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Јавна
набавка
је
проведена
путем
конкурентског захтјева за доставу понуда.
Процијењена вриједност јавне набавке без
ПДВ-а је 33.000,00 КМ.
Обавјештење о набавки број: 298-7-3-6-34/17 објављено је на Порталу јавних
набавки дана 10.04.2017. године
Захтјев за доставу понуда је прослијеђен
сљедећим понуђачима (истовремено са слањем
обавјештења о набавки на Портал јавних
набавки):
- Понуђачу: "Galax niskogradnja" доо Брчко
- Понуђачу: "Папилон" доо Челић
- Понуђачу: "Gradex" доо Градачац

за предметну набавку, чиме су се стекли
законски услови за поништење поступка јавне
набавке.

Комисија за јавну набавку именована је
Одлуком број: 02-022-43/17 од 19.04.2017.
године.

Број: 02-022- 44/17
Датум: 20.04.2017.г.

Комисија за јавну набавку доставила је
дана 20.04.2017. године Записник о оцјени
понуда и Препоруку о поништењу поступка
јавне набавке број: 06/3-404-10/17 од
20.04.2017. године, у поступку јавне набавке
Санација моста на ријеци Бријежници.
У поступку по извјештају о раду је
утврђено да је Комисија за јавну набавку
благовремено и правилно извршила отварање
понуда и оцјену приспјелих понуда, о чему је
сачинила одговарајуће записнике, у којима је
утврђено сљедеће:
- да није пристигла ниједна понуда;
- да благовремено није запримљена ниједна
понуда;
- да није било неблаговремено запримљених
понуда;
- да нема прихватљивих понуда;
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.
У поступку је утврђено да је Комисија
у свему правилно поступила те да је препорука
о поништењу поступка набавке дата у складу
са Законом, подзаконским и интерним актима
и тендерским документом.
Наиме, у поступку предметне набавке
несумњиво је утврђено да није достављена
ниједна понуда у одређеном крајњем року

Из наведених разлога, примјеном члана
69. став 2. тачка а, Закона о јавним набавкама,
одлучено је као у члану 1. ове одлуке
ПОУКА О ПРАВНОМ ЛИЈЕКУ
Против ове одлуке може се изјавити
жалба начелнику Општине, најкасније у року
од 10 (десет) дана од дана пријема од ове
одлуке.
НАЧЕЛНИК
Симо Стакић
мр.ек. с.р.

47.
На основу члана 18. став 1. и члана 90.
Закона о јавним набавкама Босне и
Херцеговине ("Сл. гласник БиХ", број 39/14),
чланова 59. и 82. Закона о локалној
самоуправи ("Сл. гласник РС", број: 97/16),
чланова 61. и 100. Статута општине
Пелагићево ("Службени гласник општине
Пелагићево" број: 10/14) и члана 5.
Правилника о поступку директног споразума,
број: 02-022-6/15 од 17.02.2015. године, а
поступајући по приједлогу Одјељења за општу
управу, просторно уређење и стамбенокомуналне послове општине Пелагићево и у
складу са Измјеном плана јавних набавки
општине Пелагићево за 2017. годину, број: 02022-46/17 од 21.04.2017. године, начелник
општине Пелагићево је донио
ОДЛУКУ
о покретању поступка набавке радова
на изградњи привременог прелаза преко
ријеке Бријежнице
Члан 1.
Одобрава се покретање поступка јавне
набавке услуга – Изградња привременог
прелаза преко ријеке Бријежнице.
Процијењена вриједност јавне набавке
(без ПДВ-а) износи 6.000,00 КМ (словима:
шестхиљада КМ).
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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: 27.
Члан 2.
Потребну документацију за провођење
поступка директног споразума сачиниће
уговорни орган, односно службеник за јавне
набавке у сарадњи са службеницима Одјељења
за општу управу, просторно уређење и
стамбено-комуналне послове, у року од 5 дана,
рачунајући од доношења ове одлуке.
Члан 3.
Критеријум за додјелу уговора је
најнижа цијена.
Члан 4.
Отварање и оцјену понуда спровешће
службеник за јавне набавке у сарадњи са
службеницима Одјељења за општу управу,
просторно уређење и стамбено-комуналне
послове.
Члан 5.

чињеницом да је предложена набавка
планирана Измјеном плана набавки за 2017.
годину, под бројем 27, 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: 02-022-47/17
Датум: 24.04.2017.г.

НАЧЕЛНИК
Симо Стакић
мр.ек. с.р.

48.
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
ИЗМЈЕНА ПЛАНА ЈАВНИХ НАБАВКИ
ОПШТИНЕ ПЕЛАГИЋЕВО ЗА 2017.
ГОДИНУ
-

р/б - 27

Саставни дио ове одлуке је процјена
вриједности.

-

измјене и допуне Плана набавки од

Члан 6.

-

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

31.01.2017.г. - н - ново
предмет

набавке

-

изградња

привременог прелаза преко ријеке
Бријежнице
-

врста набавке - радови

ОБРАЗЛОЖЕЊЕ

-

шифра ЈРЈН - 45221119-9

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

-

органзациона јединица - општа
управа

-

економски код - 412500

-

процијењена вриједност у КМ (без
ПДВ-а) - 6.000,00
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-

врста поступка

- конкурентски

поступак
-

оквирни датум покретања поступка
- 24.04.2017.г.

-

оквирни датум закљућења уговора
- 28.04.2017.г.

-

извор финансирања - буџет

Број: 02-022-4617
Датум: 24.04.2017.г.

НАЧЕЛНИК
Симо Стакић
мр.ек. с.р.

49.
На основу члана 13. став 1. Закона о
јавним набавкама ("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 4. Одлуке о
покретању поступка јавне набавке број: 02022-37/17 од 07.04.2017. године, начелник
општине Пелагићево је донио
ОДЛУКУ
о именовању Комисије за јавну набавку
Члан 1.
Именује се Комисија за јавну набавку –
Санација моста на ријеци Бријежници у
конкурентском захтјеву за доставу понуда,
евиденциони број: 26, у сљедећем саставу:
- Лука Зечевић,
- Лазо Андрић,
- Дадо Доган,

предсједник,
члан,
члан.
Члан 2.

За секретара Комисије за јавну набавку
именује се Перо Несторовић, без права гласа,
који ће обављати административно-техничке
послове за потребе Комисије за јавну набавку.

Предсједавајући, чланови и секретар
Комисије за јавну набавку не могу учествовати
у раду Комисије за јавну набавку док не
потпишу изјаву о повјерљивости у складу са
чланом 11. Закона о јавним набавкама.
Члан 4.
Задатак Комисије за набавку из тачке I
ове одлуке је да, у складу са одредбама Закона
о јавним набавкама („Сл. гласник БиХ“, број
39/14), изврши сљедеће задатке:
1. утврди број приспјелих понуда;
2. отвори благовремено приспјеле понуде по
редослиједу пријема, дана 20.04.2017.
године, са почетком у 12,15 сати;
3. по обављеном поступку отварања понуда,
одмах уручи копију записника са отварања
понуда присутним представницима
понуђача, а осталим понуђачима
најкасније у року од три дана;
4. изврши оцјену понуда;
5. сачини извјештај о оцјени понуда;
6. сачини извјештај о раду;
7. да препоруку о избору најповољнијег
понуђача или препоруку о поништењу
поступка јавне набавке.
Члан 5.
По обављеном послу из претходне
тачке ове одлуке, Комисија за јавну набавку је
дужна доставити извјештај о раду са
потребним прилозима, извјештај о оцјени
понуда, са препоруком о избору најповољнијег
понуђача или препоруком о поништењу
поступка набавке, у писаном облику, у року од
3 дана, рачунајући од дана отварања
понуда.
Рок из претходног става изузетно се
може продужити, на образложен захтјев
Комисије, у случају сложеног поступка оцјене
понуда или других оправданих разлога.
На темељу утврђеног чињеничног
стања, одлучено је као у члану 1. ове одлуке.
Број: 02-022-43/17
Датум: 19.04.2017.г.

НАЧЕЛНИК
Симо Стакић
мр. ек. с.р.

Члан 3
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50.
На основу члана 64. став 1. тачка 2. и
члана 70. ставови 1, 3. и 6. Закона о јавним
набавкама Босне и Херцеговине ("Сл. гласник
БиХ", број 39/14), чланова 59. и 82. Закона о
локалној самоуправи ("Сл. гласник РС", број:
97/16), чланова 61. и 100. Статута општине
Пелагићево ("Службени гласник општине
Пелагићево" број: 10/14) и члана 7.
Правилника о поступку директног споразума,
број: 02-022-6/15 од 17.02.2015. године, на
основу препоруке службеника за јавне набавке
и Одјељења за општу управу, просторно
уређење и стамбено-комуналне послове
општине Пелагићево, у поступку јавне набавке
услуга: Израда акционог плана енергетске
ефикасности, начелник општине Пелагићево је
донио
ОДЛУКУ
о избору најповољнијег понуђача
Члан 1.
Прихвата се Препорука службеника за
јавне набавке и Одјељења за општу управу,

просторно уређење и стамбено-комуналне
послове општине Пелагићево, број: 06/3-4049/17 од 11.04.2017. године и Уговор за јавну
набавку Израда акционог плана енергетске
ефикасности,
додјељује
се
најбоље
оцијењеном понуђачу "ГЕО-ЦЕНТАР" доо,
Бања Лука, на основу понуде број: 52/17 од
10.04.2017. године, за понуђену цијену од
6.201,00 КМ са ПДВ-ом.
Члан 2.
Приједлог уговора о набавци доставиће
се на потпис изабраном понуђачу "ГЕОЦЕНТАР" доо, Бања Лука.
Члан 3.
За извршење ове одлуке задужује се и
овлашћује Одјељење за општу управу,
просторно уређење и стамбено-комуналне
послове општине Пелагићево.
Члан 4.

Ова одлука објавиће се на вебстраници
www.opstinapelagicevo.org,
истовремено са упућивањем понуђачима који
су учествовали у поступку јавне набавке, у
складу са чланом 70. став 6. Закона о јавним
набавкама Босне и Херцеговине.
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: 02-022-7/17 од 09.02.2017.
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 "ГЕО-ЦЕНТАР" доо, Бања
Лука.
За отварање понуда је задужен
Службеник за јавне набавке у сарадњи са
службеницима из Одјељења за општу управу,
просторно уређење и стамбено-комуналне.
Службеник за јавну набавку је доставио
дана 11.04.2017. године записник о оцјени
понуда и Препоруку о избору најповољнијег
понуђача број: 06/3-404-9/17 од 11.04.2017.
године, у поступку јавне набавке Израда
акционог плана енергетске ефикасности.
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 "ГЕО-ЦЕНТАР"
доо, Бања Лука прихватљива.
- да није било неприхватљивих понуда.
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У поступку доношења ове одлуке,
посебно су цијењене чињенице да је
службеник за јавне набавке у сарадњи са
Одјељењем за општу управу, просторно
уређење и стамбено-комуналне послове,
правилно и потпуно, дао оцјену приспјелих
понуда, у складу са критеријумима из захтјева
и позива.
Наиме, у поступку је оцијењено да је
службеник за јавне набавке у сарадњи са
Одјељењем за за општу управу, просторно
уређење и стамбено-комуналне 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: 02-022-42/17
Датум: 13.04.2017.Г.

НАЧЕЛНИК
Симо Стакић
мр.ек. с.р.

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 стамбенокомуналне послове општине Пелагићево и у
складу са Измјеном плана јавних набавки
општине Пелагићево за 2017. годину, број: 02022-5/17 од 21.03.2017. године, начелник
општине Пелагићево је донио
ОДЛУКУ
о покретању поступка набавке
пројектовања и имплементације веб сајта
Члан 1.
Одобрава се покретање поступка јавне
набавке
услуга
–
Пројектовање
и
имплементација веб сајта.
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.
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: 25.
Члан 2.
Потребну документацију за провођење
поступка директног споразума сачиниће
уговорни орган, односно службеник за јавне
набавке у сарадњи са службеницима Одјељења
за општу управу, просторно уређење и
стамбено-комуналне послове, у року од 5 дана,
рачунајући од доношења ове одлуке.
Члан 3.

51.
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),

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

Измјеном плана јавних набавки општине
Пелагићево за 2017. годину, број: 02-022-36/17
од 06.04.2017. године, начелник општине
Пелагићево је донио
ОДЛУКУ
о покретању поступка набавке
Санација моста на ријеци Бријежници

Члан 6.
Члан 1.
Ова одлука ступа на снагу даном
доношења и биће објављења у Службеног
гласнику Општине Пелагићево.
ОБРАЗЛОЖЕЊЕ
На основу расположивих чињеница,
утврђено је да је предложени поступак
директног споразума основан и да садржи све
потребне елементе за одлучивање, у складу са
чланом 4. Правилника о поступку директног
споразума, број: 02-022-6/15 од 17.02.2015.
године.
При доношењу Одлуке, начелник
Општине Пелагићево се посебно руководио
чињеницом да је предложена набавка
планирана Измјеном плана набавки за 2017.
годину, под бројем 25, 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: 02-022-33/17
Датум: 21.03.2017.г.

НАЧЕЛНИК
Симо Стакић
мр. ек. с.р.

Одобрава се покретање поступка јавне
набаве радова – Санација моста на ријеци
Бријежници.
Процијењена вриједност јавне набавке
(без ПДВ-а) износи 33.000,00 КМ (словима:
тридесеттрихиљаде КМ).
За проведбу јавне набавке осигурана су
средства из буџета општине Пелагићево.
Јавна набавка ће се провести путем
конкурентског захтјева за доставу понуда.
Поступак јавне набавке провешће се у
складу са Законом о јавним набавкама,
подзаконским и интерним актима.
Евиденциони број јавне набавке: 26.
Члан 2.
Тендерску документацију сачиниће
уговорни орган, односно службеник за јавне
набавке у сарадњи са Одјељењем за општу
управу, просторно урећење и стамбено –
комуналне послове, у року од 7 дана,
рачунајући од доношења ове одлуке.
Члан 3.
Критеријум за додјелу уговора је
најнижа цијена.
Члан 4.

52.
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), а поступајући по
приједлогу Одјељења за општу управу,
просторно уређење и стамбено-комуналне
послове општине Пелагићево и у складу са

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

имплементација веб сајта, начелник општине
Пелагићево је донио

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 Измјеном плана набавки за 2017.
годину – под ставком 26, 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: 02-022-37/17
Датум: 07.04.2017.г.

НАЧЕЛНИК
Симо Стакић
мр. ек. с.р.

53.
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, финансије и
друштвене дјелатности општине Пелагићево, у
поступку јавне набавке услуга: Пројектовање и

ОДЛУКУ
о избору најповољнијег понуђача
Члан 1.
Прихвата се Препорука службеника за
јавне набавке и Одјељења за привреду,
финансије и друштвене дјелатности општине
Пелагићево, број: 06/3-404-8/17 од 23.03.2017.
године и Уговор за јавну набавку
Пројектовање и имплементација веб сајта,
додјељује се најбоље оцијењеном понуђачу
СП "MAGUS" IT Solutions Brčko, на основу
понуда од 23.03.2017. године, за понуђену
цијену од 2.000,00 КМ са ПДВ-ом.
Члан 2.
Приједлог уговора о набавци доставиће
се на потпис изабраном понуђачу СП
"MAGUS" IT Solutions Brčko.
Члан 3.
За извршење ове одлуке задужује се и
овлашћује Одјељење за за привреду, финансије
и друштвене дјелатности општине Пелагићево.
Члан 4.
Ова одлука објавиће се на вебстраници
www.opstinapelagicevo.org,
истовремено са упућивањем понуђачима који
су учествовали у поступку јавне набавке, у
складу са чланом 70. став 6. Закона о јавним
набавкама Босне и Херцеговине.
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: 02-022-33/17 од 21.03.2017.
године.
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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 СП "MAGUS" IT Solutions Brčko.

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.

За отварање понуда је задужен
Службеник за јавне набавке у сарадњи са
службеницима из Одјељења за привреду,
финансије и друштвене дјелатности.

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: 02-0226/15 од 17.02.2015. године.

Службеник за јавну набавку је доставио
дана 23.03.2017. године записник о оцјени
понуда и Препоруку о избору најповољнијег
понуђача број: 06/3-404-8/17 од 23.03.2017.
године,
у
поступку
јавне
набавке
Пројектовање и имплементација веб сајта.
У поступку по записнику о оцјени
понуда је утврђено да је службеник за јавну
набавку благовремено и правилно извршио
отварање понуда и оцјену приспјелих понуда,
о чему је сачинињен одговарајући записник, у
којем је утврђено сљедеће:
- да је укупан број пристиглих понуда 1.
- да је благовремено запримљена 1 понуда.
- да није било неблаговремено запримљених
понуда.
- да је понуда понуђача СП "MAGUS" IT
Solutions Brčko 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, 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 привреду, 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

ПОУКА О ПРАВНОМ ЛИЈЕКУ

Број: 02-022-35/17
Датум: 28.03.2017.

НАЧЕЛНИК
Симо Стакић
мр.ек. с.р.

54.
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
ИЗМЈЕНА ПЛАНА ЈАВНИХ НАБАВКИ
ОПШТИНЕ ПЕЛАГИЋЕВО ЗА 2017.
ГОДИНУ
-

р/б - 26

-

измјене и допуне Плана набавки од
31.01.2017.г. - н - ново

-

предмет набавке - санација моста
на ријеци Бријежници

-

врста набавке - радови

-

шифра ЈРЈН - 45221119-9

-

органзациона јединица - општа
управа

-

економски код - -------
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-

процијењена вриједност у КМ (без

-

ПДВ-а) - 33.000,00
-

врста поступка

ПДВ-а) - 2.000,00
- конкурентски

-

поступак
-

оквирни датум покретања поступка

-

оквирни датум закључења уговора

-

-

директни

оквирни датум покретања поступка
оквирни датум закључења уговора
- 01.04.2017.г.

извор финансирања - буџет

Број: 02-022-36/17
Датум, 06.04.2017.г.

поступка

- 22.03.2017.г.

- 30.04.2017.г.
-

врста
споразум

- 10.04.2017.г.
-

процијењена вриједност у КМ (без

НАЧЕЛНИК
Симо Стакић
мр.ек. с.р.

55.

-

извор финансирања - буџет

Број: 02-022-32/17
Датум, 06.04.2017.г.

НАЧЕЛНИК
Симо Стакић
мр.ек. с.р.

АКТИ СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ
ПЕЛАГИЋЕВО

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
ИЗМЈЕНА ПЛАНА ЈАВНИХ НАБАВКИ
ОПШТИНЕ ПЕЛАГИЋЕВО ЗА 2017.
ГОДИНУ
-

р/б - 25

-

измјене и допуне Плана набавки од
31.01.2017.г. - н - ново

-

предмет набавке - пројектовање и
имплементација веб сајта

-

врста набавке - услуга

-

шифра ЈРЈН - 72413000-8

-

органзациона јединица - општа

56.
На основу члана 39. и 43. Закона о
локалној самоуправи („Службени гласник
Републике Српске", број: 97/16) и члана 51.
Статута општине Пелагићево ("Службени
гласник општине Пелагићево", број: 2/17),
Скупштина општине Пелагићево на V (петој)
редовној сједници одржаној дана 10.03.2017.
године донијела је:
ОДЛУКУ
о прихватању извјештаја
Члан 1.
Прихвата се Извјештај о раду
начелника Oдјељења за привреду, финансије и
друштвене дјелатности за период 01.0131.12.2016. године. број акта 04-052-3/17 од
30.03.2017. године.
Члан 2.
Извјештај из претходно
члана је саставни дио ове одлуке.

наведеног

управа
-

економски код - -------

Члан 3.
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Ова одлука ступа на снагу 8 (осмог)
дана од дана објаве у "Службеном гласнику
општине Пелагићево".
Број: 01-022-27/17
Дана, 10.03.2017.г.

Предсједник
Скупштине општине
Славко Тешић с.р.

57.
На основу члана 39. и 43. Закона о
локалној самоуправи ("Службени гласник
Републике Српске", број: 97/16), члана 51.
Статута Скупштине општине Пелагићево
("Службени гласник Општине Пелагићево",
број: 2/17), а све у вези члана 16. став 6.
Законао систему јавних служби ("Службени
гласник Републике Српске", број: 68/07, 109/12
и 44/16), Скупштина општине Пелагићево на V
(петој) редовној сједници одржаној дана
10.04.2017.године донијела је:
ОДЛУКУ
о расписивању јавног огласа за избор
чланова Управног одбора Јавне установе
Центар за социјални рад Пелагићево
Члан 1.
У складу са овом одлуком овлашћује се
начелник Општине Пелагићево да распише
јавни оглас и проведе конкурсну процедуру за
избор чланова Управног одбора Јавне установе
Центар за социјални рад Пелагићево, те да по
окончању процедуре предложи чланове
Управног одбора Скупштини општине
пелагићево на именовање.

58.
На основу члана 39. и 43. Закона о
локалној самоуправи ("Службени гласник
Републике Српске", број: 97/16), члана 51.
Статута Скупштине општине Пелагићево
("Службени гласник Општине Пелагићево",
број: 2/17), а све у вези члана 16. став 6.
Законао систему јавних служби ("Службени
гласник Републике Српске", број: 68/07, 109/12
и 44/16), Скупштина општине Пелагићево на V
(петој) редовној сједници одржаној дана
10.04.2017.године донијела је:
ОДЛУКУ
о расписивању јавног огласа за избор
чланова Управног одбора Јавне установе
Туристичка организација "Пелагићево"
Пелагићево
Члан 1.
У складу са овом одлуком овлашћује се
начелник Општине Пелагићево да распише
јавни оглас и проведе конкурсну процедуру за
избор чланова Управног одбора Јавне установе
Туристичка
организација
"Пелагићево"
Пелагићево, те да по окончању процедуре
предложи
чланове
Управног
одбора
Скупштини
општине
пелагићево
на
именовање.
Члан 2.
Ова одлука ступа на снагу 8 (осмог)
дана од дана објаве у "Службеном гласнику
општине Пелагићево".
Број: 01-022-20/17
Дана, 10.03.2017.г.

Предсједник
Скупштине општине
Славко Тешић с.р.

Члан 2.
Ова одлука ступа на снагу 8 (осмог)
дана од дана објаве у "Службеном гласнику
општине Пелагићево".
Број: 01-022-21/17
Дана, 10.03.2017.г.

Предсједник
Скупштине општине
Славко Тешић с.р.

59.
На основу члана 39. став 2. тачка 21. и
члана 43. Закона о локалној самоуправи
("Службени гласник Републике Српске", број:
97/16), члана 55. став 4. Закона о
службеницима и намјештеницима у органима
јединице локалне самоуправе ("Службени
гласник Републике Српске", број: 97/16), члана
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51. Статута Општине Пелагићево ("Службени
гласник Општине Пелагићево", број: 2/17) и
чланова 239. и 241. Пословника Скупштине
општине Пелагићево ("Службени гласник
Општине Пелагићево", број: 6/12), Скупштина
општине Пелагићево на V (петој) редовној
сједници одржаној дана 10.04.2017.године
донијела је:
ОДЛУКУ
о именовању вршиоца дужности начелника
Одјељења за општу управу, просторно
уређење и стамбено-комуналне послове
Члан 1.
Именује се Несторовић (Милан) Перо за
вршиоца дужности начелника Одјељења за
општу управу, просторно уређење и стамбенокомуналне дјелатности у општинској управи
Пелагићево.
Члан 2.
Вршилац дужности начелника одјељења
именује се на период до окончања поступка
избора и именовања начелника одјељења у
конкурсној процедури, а најдуже на период од
90 дана.
Члан 3.
Именованом права и радне обавезе
вршиоца дужности теку од 01.05.2017.године.

60.
На основу члана 35. Закона о
пољопривредном земљишту (Сл. гласник
Републике Српске, број: 93/06, 86/07,14/10 и
5/12), члана 39. Закона о локалној самоуправи
(Сл. гласникк Републике Српске, број:97/16) и
члана 47. Статута Општине Пелагићево (Сл.
гласник
Општине Пелагићево,број:10/14)
Скупштина општине Пелагићево на V (петој)
редовној сједници одржаној дана 10.04.2017.
године, доноси
ПЛАН
коришћења средстава прикупљених
по основу накнаде за промјену намјене
пољопривредног земљишта у
непољопривредне сврхе у 2017.години
Члан 1.
Овим Планом утврђује се начин
коришћења средстава прикупљених по основу
накнаде за промјену намјене пољопривредног
земљишта у непољопривредне сврхе у Буџету
Општине Пелагићево у 2017.години.
Члан 2.
Од укупних прикупљених средстава по
основу
накнаде за промјену намјене
пољопривредног
земљишта
у
непољопривредне
сврхе
Министарство
финансија распоређује 70% тих средстава на
рачун Буџета Општине Пелагићево на чијем
се подручју и налази земљиште.

Члан 4.
Члан 3.
Обавезује
се
начелник
Општине
Пелагићево да по окончању поступка избора
начелника Одјељења за општу управу,
просторноуређење и стамбено-комуналне
послове претходно именованог распореди на
радно мјесто чије послове је обављао прије
доношења ове одлуке.
Члан 5.
Ова одлука ступа на снагу даном
доношења и биће објављена у Службеном
гласнику Општине Пелагићево.
Број: 01-022-18/17
Дана, 10.04.2017.г.

Предсједник
Скупштине општине
Славко Тешић с.р.

Планом Буџета за 2017.годину по основу
накнаде из члана 1. овог Плана планирана су
средства у износу од 1.000,00 КМ.
Члан 4.
Средства остварена по основу накнаде за
промјену намјене пољопривредног земљишта
у непољопривредне сврхе у 2017. години у
циљу спречавања плављеља пољопривредног
земљишта и оспособљавања и уређења
пољопривредног земљишта користиће се за
финансирање прочишћавања одводних канала
ради одвођења вишка површинских вода са
пољопривредног земљишта на подручју
Општине Пелагићево.

15

Члан 5.
Овај План ступа на снагу осмог дана од
дана објављивања у "Службеном гласнику
Општине Пелагићево".
Број: 01-022-22/17
Дана, 10.04.2017.г.

Предсједник
Скупштине општине
Славко Тешић с.р.

Средства
остварена
по
основу
концесионих накнада у 2017. години
користиће се за финансирање изградње и
реконструкције инфраструктурних објеката
(водовод канализација, локални путеви и др) и
за финансирање заштите животне средине
(екологија) на подручју Општине Пелагићево.
Члан 5.
Овај План ступа на снагу даном
доношења и бити ће објављен у "Службеном
гласнику Општине Пелагићево".

61.
На основу члана 32. Закона о
концесијама (Сл. гласник Републике Српске,
број: 59/13), члана 39. Закона о локалној
самоуправи (Сл. гласникк Републике Српске,
број: 97/16) и члана 47. Статута Општине
Пелагићево (Сл.гласник Општине Пелагићево,
број:10/14) Скупштина општине Пелагићево на
V (петој) редовној сједници одржаној дана
10.04.2017. године, доноси
ПЛАН
коришћења средстава прикупљених
по основу концесионе накнаде
у 2017.години
Члан 1.
Овим Планом утврђује се начин
коришћења средстава прикупљених по основу
концесионе накнаде у Буџету Општине
Пелагићево у 2017.години.
Члан 2.
Од укупних прикупљених средстава по
основу концесионих накнада Министарство
финансија распоређује 80% тих средстава на
рачуне неразвијених јединица
локалне
самоуправе на чијој се територији обавља
концесиона дјелатност, односно на рачун
Буџета Општине Пелагићево.
Члан 3.
Планом Буџета за 2017.годину по основу
накнада из члана 1. овог Плана планирана су
средства у износу од 35.000,00 КМ.
Члан 4.

Број: 01-022-24/17
Дана, 10.04.2017.г.

Предсједник
Скупштине општине
Славко Тешић с.р.

62.
На основу члана 195. Закона о водама
(Сл. гласник Републике Српске, број: 50/06,
92/09 и 121/12), члана 39. Закона о локалној
самоуправи (Сл. гласникк Републике Српске,
број: 97/16) и члана 47. Статута Општине
Пелагићево
(Сл.гласник
Општине
Пелагићево,број:10/14) Скупштина општине
Пелагићево на V (петој) редовној сједници
одржаној дана 10.04.2017.године, доноси
ПЛАН
коришћења средстава прикупљених
по основу водних накнада
у 2017.години
Члан 1.
Овим Планом утврђује се начин
коришћења средстава прикупљених по основу
посебних водних накнада у Буџету Општине
Пелагићево у 2017.години.
Члан 2.
Од укупних прикупљених средстава по
основу
посебних
водних
накнада
Министарство финансија распоређује 30% тих
средстава на рачун посебних намјена Буџета
Општине Пелагићево.
Члан 3.
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Планом Буџета за 2017.годину по основу
накнада из члана 1. овог Плана планирана су
средства у износу од 6.000,00 КМ.
Члан 4.
Средства остварена по основу посебних
водних накнада у 2017. години користиће се за
финансирање истражних (испитних) радњи
на
локалитетима
изворишта
за
водоснабдјевање
подручја
Општине
Пелагићево.
Члан 5.
Овај План ступа на снагу осмог дана од
дана објављивања у "Службеном гласнику
Општине Пелагићево".
Број: 01-022-23/17
Дана, 10.04.2017.г.

Предсједник
Скупштине општине
Славко Тешић с.р.

Ова одлука ступа на снагу 8 (осмог)
дана од дана објаве у "Службеном гласнику
општине Пелагићево".
Број: 01-022-26/17
Дана, 10.04.2017.г.

Предсједник
Скупштине општине
Славко Тешић с.р.

64.
На основу члана 81. Закона о заштити од
пожара (Сл. гласник Републике Српске, број:
71/12), члана 39. Закона о локалној самоуправи
(Сл. гласникк Републике Српске, број:97/16) и
члана 47. Статута Општине Пелагићево
(Сл.гласник Општине Пелагићево, број:10/14)
Скупштина општине Пелагићево на V (петој)
редовној
сједници
одржаној
дана
10.04.2017.године, доноси
ПЛАН
коришћења средстава прикупљених
по основу накнаде за заштиту од
пожара у 2017.години

63.
На основу члана 39. и 43. Закона о
локалној самоуправи („Службени гласник
Републике Српске", број: 97/16) и члана 51.
Статута општине Пелагићево ("Службени
гласник општине Пелагићево", број: 2/17),
Скупштина општине Пелагићево на V (петој)
редовној сједници одржаној дана 10.04.2017.
године донијела је:

Члан 1.
Овим Планом утврђује се начин
коришћења средстава прикупљених од накнада
по основу обавеза привредних друштава и
других правних лица за финансирање
посебних мјера заштите од пожара на
територији Општине Пелагићево.
Члан 2.

ОДЛУКУ
о прихватању извјештаја
Члан 1.
Прихвата се Извјештај о раду Јавне
установе Центар за социјални рад Пелагићево
за 2016. годину.
Члан 2.
Извјештај из претходно наведеног
члана је саставни дио ове одлуке.
Члан 3.

Привредна друштва и друга правна лица
која обављају дјелатност на територији
Општине Пелагићево обрачунавају и уплаћују
накнаду у висини 0,04% од пословног прихода
за реализацију посебних мјера заштите од
пожара на рачуне јавних прихода Републике
Српске за опште уплате, а Министарство
финансија распоређује 60% тих средстава на
рачун Буџета Општине Пелагићево.
Члан 3.
Планом Буџета за 2017.годину по основу
накнада из члана 1. овог Плана планирана су
средства у износу од 7.000,00 КМ.
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Члан 4.
Средства остварена по основу накнаде за
реализацију посебних мјера заштите од пожара
у 2017. години користиће се за финансирање
рада Добровољног ватрогасног друштва
Пелагићево.
Начелник општине може дио наведених
средстава у висини до 30% усмјерити у друге
намјене које се односе на заштиту од пожара.
Члан 5.
Овај План ступа на снагу осмог дана од
дана објављивања у "Службеном гласнику
Општине Пелагићево"
Број: 01-022-25/17
Дана, 10.04.2017.г.

Предсједник
Скупштине општине
Славко Тешић с.р.

65.
На основу члана 39. Закона о
локалној
самоуправи
("Сл.гласник
Републике Српске",број: 97/16), члана
348.
Закона
о ставним правима
("Сл.гласник Републике Српске",број:
124/08 и 58/09), члана 5. став 1. тачка б.
Правилника о поступку јавног конкурса за
располагање непокретностима у својини
Републике Српске и јединица локалне
самоуправе
("Сл.гласник
Републике
Српске",број: 20/12) и члана 47.Статута
општине
Пелагићево
("Сл.гласник
општине
Пелагићево",број:
10/14),
Скупштина општине Пелагићево на V
(петој) редовној сједници одржаној дана
10.04.2017. године донијела је:
ОДЛУКУ
о начину и условима јавне
продаје непокретности
на подручју Турића
Члан 1.
Под условима и на начин
регулисан овом Одлуком спровешће се
усменим
јавним
надметањем
–
лицитацијом
(
у
даљем
тексту:

лицитација) продаја непокретности
својини општине Пелагићево, и то:
1. На подручју
означене као:

у

Турића парцеле

к.ч. број: 1335 звано "
Травњак" у нарави њива VI класе,
површине 4.418м2, и шума IV
класе, површине 56.026 м2, те
кућа и зграда површине 514 м2
уписане у ПЛ 65 КО Турић, ( нови
премјер)
а
што
одговара
грунтовној парцели број: 473
уписане у з.к. уложак број: 91.
КО Самаревац (стари премјер);
к.ч. број: 1336 звано "
Травњак" у нарави фарма,
површине 6.961м2, уписане у ПЛ
65 КО Турић, ( нови премјер) а
што одговара дијелу грунтовних
парцела број: 452 и 457 уписане у
з.к. уложак бр. 71. КО Самаревац
(стари премјер);
Укупна површина земљишта
износи 67.919 м² и продају се у
пакету.
Све грађевинске парцеле наведене
у ставу 1. тачка 1. уписане су у ПЛ. број:
65, КО Турић , а на свим парцелама
општина Пелагићево је уписана као
посједник земљишта са дијелом 1/1.
Члан 2.
На
наведеним
грађевинским
парцелама из члана 1. став 1. тачка 1. ове
Одлуке
предвиђена
је
обавњање
привредне дјелатности и изградња
првиредних објеката
Члан 3.
Почетна
продајна
цијана
непокретности из члана 1. став 1. тачка 1.
ове Одлуке износи:
- к.ч. број: 1335 површине
4418 м² :
2209,00 КМ
- к.ч. број: 1335 површине
56026 м² :
39.218,20 КМ
- к.ч. број: 1335 површине
514 м² :
10.282,00 КМ
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-

к.ч. број: 1336 површине
6961 м² :
10.441,50 КМ ,
а што у укупном збиру изоси
62.150,70 КМ.
Члан 4.
Грађевинске парцеле из члана 1.
став 1. тачка 1.и 2. ове Одлуке продају се
у затеченом стању.
Члан 5.
За учешће у поступку лицитације
учесници су дужни уплатити износ од 10% од
почетне продајне цијене непокретности, на
благајни Продавца

прибављеном мишљењу правобраниоца
Републике Српске.
Члан 10.
Купац је дужан да у року од једне
године од дана закључења купопродајног
уговора, односно нотарске исправе, затражи
издавање рјешења о одобрењу градње
објеката, а у року од двије године од дана
закључења купопродајног уговора започне
градњу предвиђених објекта.
Члан 11.
Трошкове
израде
исправе сноси купац.

Члан 6.
Продајну
цијену
наведених
непокретности учесник лицитације, са
којим ће се закључити уговор, обавезан је
уплатити прије потписивања уговора на
жиро рачун општине, а предаја
непокретности у посјед купцу извршиће
се у року од осам дана по уплати
купопродајне цијене, о чему ће се
сачинити Записник.

нотарске

Члан 12.
Ова одлука ступа на снагу осмог
дана од дана од дана објављивања у
"Службеном
гласнику
општине
Пелагићево".
Број: 01-022-19/17
Дана, 10.04.2017.г.

Предсједник
Скупштине општине
Славко Тешић с.р.

Члан 7.
Поступак
лицитације
непокретности спровешће Комисија за
спровођење јавног конкурса за продају
коју ће именовати Начелник општине.
Оглас за продају непокретности
из члана 1. ове Одлуке објавиће се на
огласној табли Административне службе
општине Пелагићево, дневном листу и веб
сајту општине Пелагићево.
Члан 8.
Остварена финансијска средства
од продаје непокретности биће усмјерена
на уређење грађевинског земљишта на
подручју општине Пелагићево.
Члан 9.
Овлашћује се Начелник општине
Пелагићево да по окончању лицитационог
поступка са најповољнијим понуђачем
закључи Уговор о купопродаји, а по

66.
На основу члана 47. Статута
Општине Пелагићево ("Службени гласник
Општине Пелагићево", број: 10/14) и
члана 39. Закона о локалној самоуправи
("Службени гласник Републике Српске",
број: 97/16), а у вези са одредбом члана
10. став 6. закона о споменицима и спомен
обиљежјима
ослободилачких
ратова
("Службени гласник Републике Српске",
број: 28/12),
Скупштина општине
Пелагићево на V (петој) редовној
сједници одржаној дана 10.04.2017.
године донијела је:
ОДЛУКУ
о давању сагласности на допуну
листе споменхика и спомен обиљежја
од значаја за Општину Пелагићево
Члан 1.
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Даје се сагласност на допуну ранг
листе споменика и спомен обиљежја
ослободилачких ратова и одбрамбеноотаџбинског рата Републике Српске од
значаја за Општину Пелагићево.

Вршиоци дужности чланова управног
одбора именује се на период до окончања
поступка избора и именовања директора Јавне
установе
Туристичке
организације
„Пелагићево“ Пелагићево, а најдуже на период
од 90 дана.

Члан 2.
Члан 3.
Листа из тачке 1. је саставни дио ове
одлуке.
Члан 3.
Ова одлука ступа на снагу осмог дана од
дана објављивања у "Службеном гласнику
Општине Пелагићево"
Број: 01-022-32/17
Дана, 10.04.2017.г.

Ова одлука ступа на снагу 8 (осмог)
дана од дана објаве у "Службеном гласнику
општине Пелагићево".
Број: 01-022-31/17
Дана, 10.04.2017.г.

Предсједник
Скупштине општине
Славко Тешић с.р.

Предсједник
Скупштине општине
Славко Тешић с.р.
68.

67.
На основу члана 39. и 43. Закона о
локалној самоуправи („Службени гласник
Републике Српске", број: 97/16), члана 51.
Статута Скупштине општине Пелагићево
(„Службени гласник општине Пелагићево“,
број: 2/17), а све у вези члана 16. ста 6. Закона
о систему јавних служби („Службени гласник
Републике Српске“, број: 68/07, 109/12 и
44/16), Скупштина општине Пелагићево на V
(петој) редовној сједници одржаној дана
10.04.2017. године донијела је:
ОДЛУКУ
о именовању вршиоца дужности чланова
Управног одбора Јавне установе
Туристичка организација „Пелагићево“
Пелагићево
Члан 1.
Именује се Драгана Танацковић,
Божановић Мато и Сајловић Александар за
вршиоца дужности члана Управног одбора
Јавне установе Туристичка организација
„Пелагићево“ Пелагићево.
Члан 2.

На основу члана 39. и 43. Закона о
локалној самоуправи („Службени гласник
Републике Српске", број: 97/16), члана 51.
Статута Скупштине општине Пелагићево
(„Службени гласник општине Пелагићево“,
број: 2/17), а све у вези члана 16. ста 6. Закона
о систему јавних служби („Службени гласник
Републике Српске“, број: 68/07, 109/12 и 44/16)
и члана 16. Статута Јавне установе Центар за
социјални рад Пелагићево број: 05-022-1201/13 од 10.01.2013. године, Скупштина
општине Пелагићево на V (петој) редовној
сједници одржаној дана 10.04.2017. године
донијела је:
ОДЛУКУ
о именовању вршиоца дужности чланова
Управног одбора Јавне установе Центар за
социјални рад Пелагићево
Члан 1.
Именује се Радивојевић Зоран, Смиљић
Јовица и Миловановић Павле за вршиоца
дужности члана Управног одбора Јавне
установе Центар за социјални рад Пелагићево.
Члан 2.
Вршиоци дужности чланова управног
одбора именује се на период до окончања
поступка избора и именовања директора Јавне
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установе Центар за социјални рад Пелагићево,
а најдуже на период од 90 дана.
Члан 3.
Ова одлука ступа на снагу 8 (осмог)
дана од дана објаве у "Службеном гласнику
општине Пелагићево".
Број: 01-022-30/17
Дана, 10.04.2017.г.

Предсједник
Скупштине општине
Славко Тешић с.р.

70.
На основу члана 39. и 43. Закона о
локалној самоуправи („Службени гласник
Републике Српске", број: 97/16) и члана 51.
Статута општине Пелагићево ("Службени
гласник општине Пелагићево", број: 2/17),
Скупштина општине Пелагићево на V (петој)
редовној сједници одржаној дана 10.03.2017.
године донијела је:
ОДЛУКУ
о прихватању извјештаја
Члан 1.

69.
На основу члана 39. и 43. Закона о
локалној самоуправи („Службени гласник
Републике Српске", број: 97/16) и члана 51.
Статута општине Пелагићево ("Службени
гласник општине Пелагићево", број: 2/17),
Скупштина општине Пелагићево на V (петој)
редовној сједници одржаној дана 10.03.2017.
године донијела је:

Прихвата се Извјештај о раду
начелника општине за период од фебруара до
марта 2017. године, број: 02-014-8/2017 од
29.03.2017. године.
Члан 2.
Извјештај из претходно наведеног
члана је саставни дио ове одлуке.
Члан 3.

ОДЛУКУ
о прихватању извјештаја
Члан 1.
Прихвата се Извјештај о раду Службе
за инспекцијске послове и комуналну полицију
за период Јануар-Децембар 2016. године.

Ова одлука ступа на снагу 8 (осмог)
дана од дана објаве у "Службеном гласнику
општине Пелагићево".
Број: 01-022-28/17
Дана, 10.04.2017.г.

Предсједник
Скупштине општине
Славко Тешић с.р.

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: 01-022-29/17
Дана, 10.04.2017.г.

Предсједник
Скупштине општине
Славко Тешић с.р.

71.
На основу члана 39. Закона о локалној
самоуправи ("Службени гласник Републике
Српске", број: 97/16) и члана 47. Статута
Општине Пелагићево ("Службени гласник
Општине Пелагићево", број: 10/14), а у вези са
чланом 348. став 7. Закона о стварним правима
("Службени гласник Репоублике Српске", број:
124/08, 58/09, 95/11 и 60/15) Скупштина
општине Пелагићево на V (петој) редовној
сједници одржаној дана 10.03.2017. године
донијела је:
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ОДЛУКУ
измјени одлуке о условној додјели земишта
Члан 1.
У члану 1. Одлуке о условној додјели
земљишта број: 01-022-2/17 од 24.02.
2017.године брише се "и к.ч. број: 1382/2
површине 79111 м2, КО Поребрице".
Члан 2.
За провођење ове одлуке задужује се
Општинска управа пелагићево на челу са
начелником општине.
Члан 3.
Ова одлука ступа на снагу даном
доношења и биће објављена у Службеном
гласнику Општине Пелагићево.
Број: 01-022-33/17
Дана, 10.04.2017.г.

Предсједник
Скупштине општине
Славко Тешић с.р.
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САДРЖАЈ:
- Одлука о избору најповољнијег понуђача
- Одлука о поништењу одлуке број: 02-022-29/17 од 15.03.2017.године и избору
најповољнијег понуђача
- Одлука о поништењу поступка јавне набавке
- Одлука о покретању поступка набавке радова на изградњи привременог прелаза преко
ријеке Бријежнице
- Измјена плана јавних набавки Општине Пелагићево за 2017.годину
- Одлука о именовању комисије за јавну набавку
- Одлука о избору најповољнијег понуђача
- Одлука о поступку набавке пројектовања и имплементације веб сајта
- Одлука о покретању поступка набавке - санација моста на ријеци Бријежници
- Одлука о избору најповољнијег понуђача
- Измјена плана јавних набавки Општине Пелагићево за 2017.годину
- Измјена плана јавних набавки Општине Пелагићево за 2017.годину
- Одлука о прихватању извјештаја
- Одлука о расписивању јавног огласа за избор и именовање чланова Управног одбора
Јавне установе Центар за социјални рад Пелагићево
- Одлука о расписивању јавног огласа за избор чланова Управног одбора Јавне установе
Туристичка организација "Пелагићево" Пелагићево
- Одлука о именовању вршиоца дужности начелника Одјељења за општу управу,
просторно уређење и стамбено-комуналне послове
- План кориштења средстава прикупљених на основу накнаде за промјену намјене
пољопривредног земљишта у непољопривредне сврхе
- План кориштења средстава прикупљених по основу концесионе накнаде
- План кориштења средстава прикупљених по основу водних накнада у 2017.години
- Одлука о прихватању извјештаја
- План кориштења средстава прикупљених по основу накнаде за заштиту од пожара у
2017.години
- Одлука о начину и условима јавне продаје непокретности на подручју Турића
- Одлука о давању сагласности на допуну листе споменика и спомен обиљежја од значаја
за Општину Пелагићево
- Одлука о именовању вршиоца дужности чланова Управног одбора Јавне установе
Туристичка организација "Пелагићево" Пелагићево
- Одлука о именовању вршиоца дужности чланова Управног одбора Јавне установе
Центар за социјални рад Пелагићево
- Одлука о прихватању извјештаја
- Одлука о прихватању извјештаја
- Одлука о измјени одлуке о условној додјели земљишта
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