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265. 

 
         На основу члана 59. sтав 1. tачка 8. 

Закона о локалној самоуправи („Службени 
гласник Републике Српске“, број 97/16), 

члана 1. до 22. Уредбе о начелима за 

унутрашњу организацију и систематизацију 

радних мјеста у градској, односно 
општинској управи („Службени гласник 

Републике Српске“, број: 10/17), члана 1. до 

25. Уредбе о категоријама, звањима и 
условима за обављање послова службеника 

у јединицама локалне самоуправе 

(„Службени гласник Републике Српске“, 
број: 10/17), члана 64. Статута Општине 

пелагићево („Службени гласник Општине 

Пелагићево“, број: 2/17), Одлуке о 

оснивању Општинске управе Пелагићево 
(„Службени гласник Општине Пелагићево“, 

број: 4/17) и Правилника о организацији и 

систематизацији радних мјеста Општинске 
управе Пелагићево („Службени гласник 

Општине Пелагићево“, број. 14/17 и 03/18), 

начелник Општине Пелагићево доноси:  
 

 

П Р А В И Л Н И К 

о измјенама и допунама Правилника о 

организацији и систематизацији радних 

мјеста Општинске управе Пелагићево 

 

 
 

 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 

Члан 1. 

 

          У Правилнику о организацији и 

систематизацији радних мјеста Општинске 
управе Пелагићево („Службени гласник 

Општине Пелагићево“, број: 14/17 и 03/18), 

члана 25. мијења се и гласи:  

 
4. Стручни сарадник у пријемној 

канцеларији  

 
СТАТУС: службеник  

 

КАТЕГОРИЈА: седма категорија  
 

ЗВАЊЕ: првог звања  

 

УСЛОВИ: ССС – VI степен, економског 
или управног смјера, двије године радног 

искуства у траженом степену стручне 

спреме, положен стручни сиспит за рад у 
управи  

 

СЛОЖЕНОСТ: рутински послови са 
великим бројем међусобно повезаних 

задатака у којима се примјењују 

једноставно и прецизно утврђене методе 

рада и поступци 
 

САМОСТАЛНОСТ У РАДУ: самосталност 

у раду граничена је надзором и помоћи 

 

ОПШТИНА ПЕЛАГИЋЕВО 

СЛУЖБЕНИ ГЛАСНИК 
 

 

 
 

 

 

"Службени гласник Општине 
Пелагићево" 

 

 
примјерак је бесплатан 
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непосредног руководиоца у рјешавању 

стручних питања 
 

ОДГОВОРНОСТ: одговара за правилну 

примјену метода рада, поступака или 
стручних техника, за свој рад одговара 

начелнику Одјељења. 

 

ПОСЛОВНА КОМУНИКАЦИЈА: контакти 
унутар основне и унутрашње оеганизацоне 

јединице у којој је систематизовано радно 

мјесто. 
 

БРОЈ ИЗВРШИЛАЦА: 1 

 
ОПИС ПОСЛОВА:  

- Прима поднеске грађана и пружа 

стручну помоћ грађанима у вези са 

подношењем поднесака ради  бржег 
остваривања права и извршавања 

обавеза код општинске управе,  

- Пријем, отварање, евидентирање и 
распореиђивање поште, 

- Врши овјере потписа, преписа и 

рукописа, 

- Издаје нове и дупликате радних 
књижица, 

- Отпрема пошту,  

- Води помоћне евиденције: књигу 
примљене и достављене поште, 

кеигу рачуна, картон за доставу 

службених листова и часописа, 
- Издаје кућне листе,  

- Обавља и друге послове по налогу 

начелника одјељења. 

 
Члан 2. 

 

          Овај Правилник ступа на снагу 8 
(осам) дана од дана објаве у Службеном 

гласнику Општине Пелагићево.  

 
 

Број: 02-022-32/18           НАЧЕЛНИК 

Дана, 06.03.2018.г.   Општине Пелагићево 

        Симо Стакић 
           мр.ек. с.р. 

 

 
 

266. 

 

          На основу члана 59. И 82. Закона о 
локалној самоуправи („Службени гласник 

Републике Српске“, број: 97/16), члана 64. 

Статута Општине Пелагићево („Службени 

гласник Општине Пелагићево“, број: 2/17) и 
Одлуке о извршењу буџета Општине 

Пелагићево за 2018.годину, начелник 

Општине Пелагићево доноси:  
 

 

О Д Л У К У 

o једнократној помоћи  

новорођеној дјеци 

 

Члан 1. 

 

          Овом одлуком регулишу се услови за 

остваривање и висина једнократен новчане 
помоћу за све бебе са подручја Општине 

пелагићево рођене током 2018.године. 

 

Члан 2. 

 

         Висина једнократне новћане помоћи 

исплаћује се и одређује у сљедећем износу:   
А) за прву и другу рођену бебу у 

породици.....................300,00 КМ 

Б) за трећу рођену бебу у породици 

..................................... 500,00 КМ 
В) за четврту и наредну рођену бебу у 

породици .................... 1.000,00 КМ. 

 
Члан 3.  

 

          Право на наведену помоћ имају 
родитељи чије је пребивалиште на подручју 

Општине Пелагићево даном доношења ове 

Одлуке, који приликомподношења захтјева 

достављају овјерене копије личних карата 
оба родитеља, родни лист новорођенчета, 

кућну листу и копију текућег рачуна једног 

од родитеља.  
          Изузетно од става 1. овог члана, право 

на наведену помоћ имају и родитељи од 

којих бар један има пребивалиште на 
подручју Општине Пелагћево даном 

доношења ове одлуке, односно оба 

родитеља стварно живе на подручју 

Општине Пелагићево и који нису остварили 
наведено право код институција и органа 

друге општине што доказују увјерењем. 

 
Члан 4. 

 

          Захтјеви се подносе начелнику 

Општине Пелагићево, након рођења 
дјетета, а најкасније до краја календарске 

године. 
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           Неријешени захтјеви из 2017.године 

и захтјеви поднесени у 2018.години, за 
дјецу рођену у децембру 2017.године, 

рјешаваће се у складу са овом одлуком.  

 
Члан 5. 

 

          Сврха и циљ ове одлуке је помоћ 

родитељима у првим мјесецима одгоја 
дјетета.  

 

Члан 6. 

 

          Средства за наведену намјену 

исплаћују се из буџета Општине 
Пелагићево за 2018.годину, са позиције 

416126 – једнократне помоћи новорођеној 

дјеци. 

 
Члан 7. 

 

          Ова одлука ступа на снагу доношења 
и биће објављена у Службеном гласнику 

Општине Пелагићево. 

 

Број: 02-022-26/18           НАЧЕЛНИК 
Дана, 20.02.2018.г.   Општине Пелагићево 

        Симо Стакић 

           мр.ек. с.р. 
 

 

 
267. 

 

          На основу члана 54. и 59. Закона о 

локалној самоуправи („Службени гласник 
Републике Српске“, број: 97/16), члана 348. 

Закона о стварним правима („Службени 

гласник Републике Српске“, број: 124/08, 
58/09 и 95/11), чланова 62. и 64. Статута 

Општине пелагићево („Службени гласник 

Општине Пелагићево“, број: 2/17), а у 
складу са правилником о условима и 

начинима отуђења непокретности у својини 

Општине Пелагићево испод тржишне 

вриједности или без накнаде број: 01-022-
91/17 од 27.12.2017.године и са одлуком 

Скупштине општине Пелагићево о начину и 

условима отуђења непокретности у КО 
Поребрице број: 01-022-92/17 од 

27.12.2017.године, те на основу Јавног 

конкурса за отуђење непокретности без 

накнаде за изградњу фабрике за 
производњу пиротехнике број: 02-477-1/18 

од 05.01.2018.године, начелник Општине 

Пелагићево доноси:  
 

 

О Д Л У К У 

о избору најповољнијег понуђача 

 

Члан 1. 

 
          Прихвата се приједлог комисије за 

провођење јавног конкурса број: 02-111-

2/18 од 19.01.2018.године из Записника 
број: 02-477-1/18 од 22.01.2018.године и 

уговор, на основу јавног конкурса за 

отуђење непокретности без наканде за 
изградњу фабрике за производњу 

пиротехнике, додјељује се, без наканде, 

понуђачу „Moram Vatrometi“ ДОО 

Пелагићево, као најбоље оцијењеном 
понуђачу. 

 

Члан 2. 

 

          „Moram Vatrometi“ ДОО Пелагићево 

је најбоље оцијењени пону   

Ђач на основу понуде у којој је предвидио 
4.000.000,00 еура улагања у изградњу 

фабрике, те између 50 и 80 запослених 

радника. 
 

Члан 3. 

 
          Предметни уговор ће се закључити 

код нотара по истеку рока од 15 дана од 

дана пријема ове одлуке од стране 

понуђача.  
          Трошкове израдњ нотарске исправе 

сноси изабрани понуђач.  

 
Члан 4. 

 

          Понуђач „Moram Vatrometi“ ДОО 
Пелагићево се обавезује да до потписивања 

нотарског уговора достави оригиналне или 

овјерене копије потребних докумената, а 

према примједби комисије уа провођење 
јавног конкурса наведеној у записнику. 

 

Члан 5. 

 

          Непокретности које су предмет овог 

јавног конкурса се отуђују трајно и без 

накнаде.  
 

Члан 6. 
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          Ова одлука ступа на снагу доношења 
и биће објављена у Службеном гласнику 

Општине Пелагићево. 

 
Број: 02-022-16/18           НАЧЕЛНИК 

Дана, 29.01.2018.г.   Општине Пелагићево 

        Симо Стакић 

           мр.ек. с.р. 
 

 

 
268. 

 

          На основу члана 14. став 1., члана 18. 
став 1. и члана 25. Закона о јавним 

набавкама („Службени 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), а поступајући по приједлогу 

Одјељења за општу управу, просторно 

уређење и стамбено комуналне послове 

Општине Пелагићево и у складу са Планом 
јавних набавки Општине Пелагићево за 

2018.годину, број: 02-022-21/18 од 

14.02.2018.године, начелник Општине 
Пелагићево је донио: 

 

 
О Д Л У К У 

о покретању поступка набавке – 

реконструкција пута у насељеном  

мјесту Орлово поље 

 

Члан 1. 

 
          Одобрава се покретање поступка 

јавне набавке радова – реконструкција пута 

у насељеном мјесту Орлово Поље. 
          Процијењена вриједност јавне 

набавке (без ПДВ-а) износи 90.000,00 Км 

(словима: деведесетхиљада КМ). 

          За проведбу јавне набавке осигурана 
су средства из Министарства за избјеглице 

и расељена лица РС и буџета Општине 

Пелагићево, економски код 511200. 
          Јавна набавка ће се провести путем 

отвореног поступка.  

           Поступак набавке провешће се у 

складу са Законом о јавним набавкама, 
подзаконским и интерним актима. 

          Евиденциони број јавне набавке: 03. 

 

Члан 2. 

 

          Начин плаћања биће регулисан 

уговором о извођењу радова.  
 

Члан 3. 

 

          Тендерску документацију сачиниће 
уговорни орган, односно службеник за 

јавне набавке у сарадњи са Одјељењем за 

општу управу, просторно уређење и 
стамбено-комуналне послове у року од 

седам дана, рачунајући од доношења ове 

одлуке.  
 

Члан 4. 

 

          Критеријум за додјелу уговора је 
најнижа цијена.  

 

Члан 5. 

 

          Отварање и оцјену понуда провешће 

комисија за јавне набавке у саставу од три 

члана, сљедеће квалификационе структуре:  
- Дипломирани правник,  

- Дипломирани економиста  

- Грађевински техничар. 
 

          Састав и  дјелокруг рада комисије из 

претходног става утврдити ће се посебном 
одлуком или рјешењем. 

 

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. 

 

 
О б р а з л о ж е њ е 

 

          На основу расположивих чињеница, 
утврђено је да је предложени поступак 

јавна набавке основан и да садржи све 

потребне елементе за одлучивање, у складу 

са чланом 18. Закона о јавним набавкама 
(„Службени гласник Републике Српске“, 

број: 39/14).  
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          При доношењу ове одлуке, начелник 

Општине Пелагићево се посебно руководио 
чињеницом да је предложена јавна набавка 

планирана планом набавки за 2018.годину – 

под ставком 03, 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, одлучћено је као у члану 1. ове 
одлуке. 

 

Број: 02-022-23/18           НАЧЕЛНИК 
Дана, 16.02.2018.г.   Општине Пелагићево 

        Симо Стакић 

           мр.ек. с.р. 

 
 

 

269. 

 

          На основу члана 18. став 1. и члана 

90. Закона о јавним набавкама („Службени 

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),и члана 5. 

Правилника о поступку директног 
споразума, број: 02-022-6715 од 17.-

02.2015.годфине,  а поступајући по 

приједлогу Одјељења за општу управу, 

просторно уређење и стамбено комуналне 
послове Општине Пелагићево и у складу са 

Планом јавних набавки Општине 

Пелагићево за 2018.годину, број: 02-022-
21/18 од 14.02.2018.године, начелник 

Општине Пелагићево је донио: 

 
 

О Д Л У К У 

о покретању поступка набавке  радова – 

реконструкција централног гријања у 

спортској дворани у Пелагићеву 

 

Члан 1. 

 

          Одобрава се покретање поступка 

јавне набавке радова – реконструкција 

централног гријања у спортској дворани у 
Пелагићеву.  

          Процијењена вриједност јавне 

набавке (без ПДВ-а) износи 6.000,00 Км 
(словима: шестхиљада КМ). 

          За проведбу јавне набавке осигурана 

су средства из буџета Општине Пелагићево, 
економски код 511200. 

          Јавна набавка ће се провести путем 

директног споразума.  

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

подзаконским и интерним актима. 

          Евиденциони број јавне набавке: 02. 
 

Члан 2. 

 
           Потребну документацију за 

провођење поступка директног споразума 

сачиниће уговорни орган, односно 

службеник за јавне набавке у сарадњи са 
Одјељењем за општу управу, просторно 

уређење и стамбено-комуналне послове у 

року од пет дана, рачунајући од доношења 
ове одлуке.  

 

Члан 3. 

 
          Критеријум за додјелу уговора је 

најнижа цијена.  

 
Члан 4. 

 

          Отварање и оцјену понуда провешће 
службеник за јавне набавке у сарадњи са 

службеницима Одјељења за општу управу, 

просторно уређење и стамбено-комуналне 

послове.  
 

Члан 5. 

 
          Саставни дио ове одлуке је процјена 

вриједности са предмјером радова.  

 
Члан 6. 

 

          Ова одлука ступа на снагу даном 

доношења и биће објављена у Службеном 
гласнику Општине Пелагићево. 

 

О б р а з л о ж е њ е 

 

          На основу расположивих чињеница, 

утврђено је да је предложени поступак 

јавна набавке основан и да садржи све 
потребне елементе за одлучивање, у складу 

са чланом 4. Правилника о поступку 
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директног споразума број: 02-022-6715 од 

17.02.2015.године. 
          При доношењу ове одлуке, начелник 

Општине Пелагићево се посебно руководио 

чињеницом да је предложена јавна набавка 
планирана планом набавки за 2018.годину – 

под ставком 02, да је реално процијењена 

њена вриједност на тржишту, да су 

осигурана средства за исплату, те 
предложена одговарајућа врста поступка. 

          На темељу утврђеног чињеничног 

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

 

Број: 02-022-24/18           НАЧЕЛНИК 
Дана, 16.02.2018.г.   Општине Пелагићево 

        Симо Стакић 

           мр.ек. с.р. 

 
 

 

270. 

 

          На основу члана 18. став 1. и члана 

90. Закона о јавним набавкама („Службени 

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),и члана 5. 

Правилника о поступку директног 
споразума, број: 02-022-6715 од 17.-

02.2015.годфине,  а поступајући по 

приједлогу Одјељења за општу управу, 

просторно уређење и стамбено комуналне 
послове Општине Пелагићево и у складу са 

Планом јавних набавки Општине 

Пелагићево за 2018.годину, број: 02-022-
21/18 од 14.02.2018.године, начелник 

Општине Пелагићево је донио: 

 
 

О Д Л У К У 

о покретању поступка набавке  услуга- 

ангажовање надзорног органа за праћење 

машинских радова на реконструкцији са 

доградњом и надоградњом дома културе 

у Пелагићеву – завршна фаза енергетске 

ефикасности 

 

Члан 1. 

 
          Одобрава се покретање поступка 

јавне набавке – ангажовање надзорног 

органа за праћење машинских радова на 

реконструкцији са доградњом и 
надоградњом дома културе у Пелагићеву – 

завршна фаза енергетске ефикасности.    

          Процијењена вриједност јавне 
набавке (без ПДВ-а) износи 2.500,00 Км 

(словима: двијехиљадепетстотина КМ). 

          За проведбу јавне набавке осигурана 

су средства из буџета Општине Пелагићево, 
економски код 511200. 

          Јавна набавка ће се провести путем 

директног споразума.  
           Поступак набавке провешће се у 

складу са Законом о јавним набавкама, 

подзаконским и интерним актима. 
          Евиденциони број јавне набавке: 01. 

 

Члан 2. 

 
           Потребну документацију за 

провођење поступка директног споразума 

сачиниће уговорни орган, односно 
службеник за јавне набавке у сарадњи са 

Одјељењем за општу управу, просторно 

уређење и стамбено-комуналне послове у 

року од пет дана, рачунајући од доношења 
ове одлуке.  

 

Члан 3. 

 

          Критеријум за додјелу уговора је 

најнижа цијена.  
 

Члан 4. 

 

          Отварање и оцјену понуда провешће 
службеник за јавне набавке у сарадњи са 

службеницима Одјељења за општу управу, 

просторно уређење и стамбено-комуналне 
послове.  

 

Члан 5. 

 

          Саставни дио ове одлуке је процјена 

вриједности са предмјером радова.  

 
Члан 6. 

 

          Ова одлука ступа на снагу даном 
доношења и биће објављена у Службеном 

гласнику Општине Пелагићево. 

 

О б р а з л о ж е њ е 
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          На основу расположивих чињеница, 

утврђено је да је предложени поступак 
јавна набавке основан и да садржи све 

потребне елементе за одлучивање, у складу 

са чланом 4. Правилника о поступку 
директног споразума број: 02-022-6715 од 

17.02.2015.године. 

          При доношењу ове одлуке, начелник 

Општине Пелагићево се посебно руководио 
чињеницом да је предложена јавна набавка 

планирана планом набавки за 2018.годину – 

под ставком 01, да је реално процијењена 
њена вриједност на тржишту, да су 

осигурана средства за исплату, те 

предложена одговарајућа врста поступка. 
          На темељу утврђеног чињеничног 

стања, одлучћено је као у члану 1. ове 

одлуке. 

 
Број: 02-022-25/18           НАЧЕЛНИК 

Дана, 16.02.2018.г.   Општине Пелагићево 

        Симо Стакић 
           мр.ек. с.р. 

 

 

 
271. 

 

          На основу члана 18. став 1. и члана 
90. Закона о јавним набавкама („Службени 

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),и члана 5. 
Правилника о поступку директног 

споразума, број: 02-022-6715 од 17.-

02.2015.годфине,  а поступајући по 
приједлогу Одјељења за општу управу, 

просторно уређење и стамбено комуналне 

послове Општине Пелагићево и у складу са 
Планом јавних набавки Општине 

Пелагићево за 2018.годину, број: 02-022-

21/18 од 14.02.2018.године, начелник 

Општине Пелагићево је донио: 
 

 

О Д Л У К У 

о покретању поступка набавке – 

осигурање имовине и лица   

 

Члан 1. 

 

          Одобрава се покретање поступка 

јавне набавке услуга – осигурање лица и 
имовине.    

          Процијењена вриједност јавне 

набавке (без ПДВ-а) износи 6.000,00 КМ 
(словима: шестхиљада  КМ). 

          За проведбу јавне набавке осигурана 

су средства из буџета Општине Пелагићево, 

економски код 412800. 
          Јавна набавка ће се провести путем 

директног споразума.  

           Поступак набавке провешће 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 
Одјељењем за општу управу, просторно 

уређење и стамбено-комуналне послове у 

року од пет дана, рачунајући од доношења 

ове одлуке.  
 

Члан 3. 

 
          Критеријум за додјелу уговора је 

најнижа цијена.  

 
Члан 4. 

 

          Отварање и оцјену понуда провешће 

службеник за јавне набавке у сарадњи са 
службеницима Одјељења за општу управу, 

просторно уређење и стамбено-комуналне 

послове.  
 

Члан 5. 

 
          Саставни дио ове одлуке је процјена 

вриједности. 

 

Члан 6. 

 

          Ова одлука ступа на снагу даном 

доношења и биће објављена у Службеном 
гласнику Општине Пелагићево. 

 

О б р а з л о ж е њ е 
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          На основу расположивих чињеница, 

утврђено је да је предложени поступак 
јавна набавке основан и да садржи све 

потребне елементе за одлучивање, у складу 

са чланом 4. Правилника о поступку 
директног споразума број: 02-022-6715 од 

17.02.2015.године. 

          При доношењу ове одлуке, начелник 

Општине Пелагићево се посебно руководио 
чињеницом да је предложена јавна набавка 

планирана планом набавки за 2018.годину – 

под ставком 04, да је реално процијењена 
њена вриједност на тржишту, да су 

осигурана средства за исплату, те 

предложена одговарајућа врста поступка. 
          На темељу утврђеног чињеничног 

стања, одлучћено је као у члану 1. ове 

одлуке. 

 
Број: 02-022-22/18           НАЧЕЛНИК 

Дана, 16.02.2018.г.   Општине Пелагићево 

        Симо Стакић 
           мр.ек. с.р. 

 

 

 
272. 

 

          На основу члана 17. ставови 1. и 2. 
Закона о јавним набавкама Босне и 

Херцеговине („Службени гласник БиХ“, 

број: 397149, 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:  

 
 

О Д Л У К У 

о доношењу Плана јавних набавки 

Општине Пелагићево за 2018.годину 

 

Члан 1. 

 
          Доноси се План јавних набавки 

Општине Пелагићево за 2018.годину. 

 
Члан 2. 

 

          План набавки Општине Пелагићево за 

2018.годину доноси се на основу буџета 
Општине Пелагићево за 2018.годину. 

          План јавних набавки Општине 

Пелагићево ће се проводити у складу са 
Законом о јавним набавкама Босне и 

Херцеговине („Службени гласник Босне и 

Херцеговине“, број: 39/14) и другим 
подзаконским актима објављеним од стране 

Агенције за јавне набавке. 

 

Члан 3. 

 

          План јавних набавки урађен је 

ускладу са буџетом Општине Пелагићево за 
2018.годину. 

 

Члан 4. 

 

          Осим наведним набаки, 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 

2018.годину. 
 

Члан 6. 

 
Ова одлука ступа на снагу доношења и биће 

објављена у Службеном гласнику Општине 

Пелагићево. 

 
Број: 02-022-21/18           НАЧЕЛНИК 

Дана,14.02.2018.г.   Општине Пелагићево 

        Симо Стакић 
           мр.ек. с.р. 

 

 
 

273. 

 

          На основу члана 54. и 59. Закона о 
локалној самоуправи („Службени гласник 

Републике Српске“, број: 97/16), члана 64. 

Статута Општине Пелагићево („Службени 
гласник Општине Пелагићево“, број: 2/17), 

одлуке о стипендирању студената Општине 

Пелагићево број: 02-022-143/17 од 

01.02.2017.године и записника комисије за 
избор студената број. 02-111-1718 од 
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31.01.2018.године, начелник Општине 

Пелагићево доноси:  
 

 

О Д Л У К У 

о стипендистима Општине Пелагићево за 

академску 2017/2018 годину 

 

Члан 1. 

 

          Мјесечном стипендијом у износу од 

100,00 КМ стипендирати ће се сљедећи 
студенти:  

 

1. Ставрић (Велизар) Марија, ЈМБ 
0804997185864, студент 2 године 

Високе медицинске школе у 

Приједору,  

2. Лазаревић (Драган) Славиша, ЈМБ 
3004997181502, студент 2 године 

Факултета техничких наука у Новом 

Саду, 
3. Гојковић (Јово) Божо, ЈМБ 

0301997180852, студент 2 године 

Пољопривредног факултета у 

Бијељини,  
4. Максимовић (Јово) Цвијета, ЈМБ 

1602997186501, студент 2 године 

Педагошког факултета у Бијељини, 
5. Јанковић (Јовица) Јована, ЈМБ 

0810997186518, студент 2 године 

Педагошког факултета у Бијељини,  
6. Павловић (Влајко) Илијана, ЈМБ 

0311997186546, студент 2 године 

Природно-математичког факултета 

– хемија у Бања Луци,  
7. Шокчевић (Петар) Дарио, ЈМБ 

2709995124994 студент 3 године 

Грађевинског факултета у Осијеку,  
8. Удовичић (Симо) Јована, ЈМБ 

1707996186938 , студент 3 године 

Медицинског факултета у Бања 
Луци,  

9. Смиљић (Јовица) Немања , ЈМБ 

0406996181533, студент 3 године 

Факултета здравствених наука 
Универзитета Апеирон у Бања 

Луци,  

10. Кушлаковић (Ђорђа) Јелена , ЈМБ 
2819995186512, студент 3 године 

педагошког факултета у Бијељини, 

11. Јанковић (Перо) Рада, ЈМБ 

0906996186511, студент 3 године 
Природно-математичког факултета 

– туризам у Новом Саду,  

12. Цвјетковић (Стојан) Давид, ЈМБ 

3011995181501, студент 4 године 
природноматематичког факултета – 

хемија у Бања Луци,  

13. Топић (Ранко) Ђуја, ЈМБ 
1201996186503, студнет 4. Године 

Економског факултета у Брчком,  

14.   Симић (Биљана) Љиљана, ЈМБ 

2210995805067, студент 4.године 
Медицинског факултета у Новом 

Саду 

15. Стакић (Саво) Александра, ЈМБ 
2507995186939, студент 4. Године 

Правног факултета у Бијељини, 

Универзитета Источно Сарајево, 
16. Радић (Мојсије) Божо, ЈМБ 

2312993181500, студент 5. Године 

Медицинског факултета – 

стоматологија у Бања Луци, 
17. Ђуричић (Рајко) Николина, ЈМБ 

0106992805400, студент 5. Године 

Медицинског факултета . фармација 
у Бања Луци,  

18. Драгић (Константин) Теодора, ЈМБ 

2809993186504, студент 6. Године 

Медицинског факултета – медицина 
у Бања Луци.  

 

Члан 2. 

 

          Са свим стипендистима биће 

потписани уговори о стипендирању.  
 

Члан 3. 

 

          Стипендије се исплаћују за мјесеце: 
октобар, новембар, децембар, јануар, 

фебруар, март, април и мај текуће 

академске године.  
 

Члан 4. 

 
          Ова одлука ступа на снагу осмог дана 

од дана објављивања у Службеном 

гласнику Општине Пелагићево. 

 
 

Број: 02-022-167/18           НАЧЕЛНИК 

Дана,08.02.2018.г.    Општине Пелагићево 
          Симо Стакић 

             мр.ек. с.р. 
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САДРЖАЈ: 

 

 

 

 

р/б садржај страна 

265. Правилник о измјенама и допунама Правилника о организацији и 

систематизацији радник мјеста Општинске управе Пелагићево  

1 

266. Одлука о једнократнојпомоћи новорођеној дјеци 2 

267. Одлука о извору најповољнијег понуђача 3 

268. Одлука о покретању поступка набавке – реконструкција пута у 

насељеном мјесту Орлово Поље 

4 

269. Одлука о покретању поступка набавке радова – реконструкција 

централног гријања у спортској дворани у Пелагићеву  

5 

270. Одлука о покретању поступка набавке услуга – ангажовање 

надзорног органа за праћење машинских радова на 

реконструкцији са доградњом и надоградњом дома културе у 

Пелагићеву, завршна фаза енергетске ефикасности 

6 

271. Одлука о покретању поступка набавке услуга – осигурање 

имовине и лица  

7 

272. Одлука о доношењу Плана јавних набавки Општине Пелагићево 

за 2018.годину  

8 

273. Одлука о стипендистима Општине Пелагићево за академску 

2017/2018. годину  

8.  

 


