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219. 

 

На основу члана 64. Закона о 

службеницима и намјештеницима у 

органима јединице локалне самоуправе 

(„Службени гласник Републике Српске“, 

број: 97/16, 36/19 и 61/21), члана 62. и 64. 

Статута општине Пелагићево („Службени 

гласник општине Пелагићево“, број 2/17), 

Одлука о усвајању Плана Буџета општине 

Пелагићево за 2021. годину („Службени 

гласник општине Пелагићево“, број: 04/21), 

начелник општине Пелагићево, д о н о с и : 

 

ПЛАН ЗАПОШЉАВАЊА 

у општинској управи Пелагићево за 

2021. годину 

Члан 1. 

 

 

План запошљавања у општинској 

управи Пелагићево за 2021. годину доноси 

се из разлога што ће доћи до потребе 

пријема радника због повећаног обима 

послова општинске управе, а које ће настати 

као последица увођења нових надлежности 

Општинске управе везаних за стратешко 

планирање и управљање развојем, као и 

потребе редовног попуњавања радних 

мјеста као и руководећих радних мјеста у 

мандатном периоду, из разлога што је 

досадашњимаи истекао мандат. 

Члан 2. 

План запошљавања се заснива на 

начелима законитости, ефикасности, 

економичности и транспарентности, а 

приликом његове израде осигуран је 

принцип финансијске равнотеже. 

Истим се утврђује стварно стање 

попуњености радних мјеста, потребан број 
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службеника и намјештеника на неодређено 

вријеме. 

 

 

Члан 3. 

Графички приказ стварног стања попуњености радних мјеста: 

 

ПРИКАЗ ПОПУЊЕНОСТИ РАДНИХ МЈЕСТА ОПШТИНСКЕ УПРАВЕ ПЕЛАГИЋЕВО СА 22.03.2021. ГОДИНЕ 

Редн

и 

број. 

Организацио

на јединица 

општинске 

управе 

Пелагићево 

Стварно стање попуњености радних мјеста Општинске управе Пелагићево 

Укупан број 

предвиђених 

радних мјеста 

Укупан број 

запос. рад. по 

претходно 

предвиђеним 

рад. мјестима 

Приказ структуе ангажовања запос. рад. по претходно предвиђеним рад. 

мјестима 

на одређено 

вријеме 

на 

неодређено 

вријеме 

Од тога 

службе 

ника 

Од тога 

намјешт

еника 

Од тога радника по 

чл. 63. ЗЛС 

1. Кабинет 

начелника 

општине 

3 - - - - - - 

2. Матична 

служба 
2 - - - - - - 

2. Одсјек за 

стратешко 

планирање и 

управљање 

развојем 

3 - - - - - - 

3. Одјељење за 

општу, 

просторно 

уређење и 

стамбено 

комуналне 

послове 

9 - - - - - - 

4. Одјељење за 

привреду,фи

нансије и 

друштвене 

дјелатности 

12 - - - - - - 

4.1 Одсјек за 

привреду и 

пољопривре

ду 

5 - - - - - - 

4.2 Одсјек за 

финансије 
4 - - - - - - 
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* Напомена: Приказ стварног стања 

попуњености радних мјеста рађен је по 

актуелном Правилнику о организацији и 

систематизацији радних мјеста општинске 

управе Пелагићево („Службени гласник 

општине Пелагићево“, број: 12/20), по којем 

још увјек нису урађена рјешења о 

распоређивању радника. Тако да је након 

извршеног увида у персонални досије 

радника, односно у актуелна решења о 

распоређивању, утврђено да је у 

Општинској управи ангажовано 40 радника, 

од тога 6 на одређено вријеме, 34 на 

неодређено вријеме, 30 службеника и 9 

намјештеника, те један запосленик по члану 

63. ЗЛС.   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5. Одјељење за 

инспекције, 

цивилну 

заштиту и 

заједничке 

послове 

19 - - - - - - 

5.1 Одсјек за 

цивилну и 

противпожар

ну заштиту 

3 - - - - - - 

5.2 Одсјек за 

заједничке 

послове 

10 - - - - - - 

6. укупан број 

(изузев  4.1; 

4.2; 5.1 и 5.2) 

48 - - - - - - 

7. број радника 

који одлазе у 

пензију у 

2021. години 

1 
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Члан 4. 

Графички приказ Плана: 

ПЛАН ЗАПОШЉАВАЊА У ОПШТИНСКОЈ УПРАВИ ПЕЛАГИЋЕВО ЗА 2021. ГОДИНУ 

Ре

дн

и 

бр

ој. 

Организациона 

јединица 

општинске 

управе 

Пелагићево 

Пожењно стање попуњености радних мјеста Општинске управе Пелагићево 

Приказ планиране структуе ангажовања запослених радника 

 

 

 

Потрбно ангажовати 

радника 

 

Планирана 

попуњеност 

радних мјеста 

радницима 

Општинске 

управе 

 
Број 

предв

иђени

х 

радних 

мјеста 

на 

одређен

о 

вријеме 

на 

неодређ

ено 

вријеме 

Од тога 

службе 

ника 

Од тога 

намјештен

ика 

Од тога 

радника по 

чл. 63. ЗЛС 

Од тога 

службе 

ника 

Од тога 

намјешт

еника 

1. Кабинет 

начелника 

општине 

3 2 1 2 - 1 1 

(секрет

ар СО) 

- 3 

2. Одсјек за 

стратешко 

планирање и 

управљање 

развојем 

3 - 3 3 - - 1 (шеф 

Одјсека) 

- 3 

3. Одјељење за 

општу управу и 

просторно 

уређење 

11 1 8 8 1 - 1(начелн

ик 

Одјеље

ња) 

- 9 

4. Одјељење за 

финансије и 

друштвене 

дјелатности 

10 1 9 8 1 - 1(начелн

ик 

Одјеље

ња) 

1 

(возач 

општи

нске 

управе

) 

10 

5. Одјељење за 

привреду, 

пољопривреду 

и заједничке 

послове 

15 

(16 

извр

шила

ца) 

1 13   7 7 - 1(начелн

ик 

Одјеље

ња) 

 13 (14 

радних 

мјеста) 

6. укупан број 42 5 33 28 8 - 5 1 38 

7. број радника 

који одлазе у 

пензију у 2021. 

години 

1 
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Члан 5. 

 

У складу са чланом 1. и 4. овог 

Плана постоји потреба да се у току 2021. 

године изврши попуна сљедећих радних 

мјеста и то:  

 

1. Секретар Скупштине општине 

Пелагићево, 

2. Шеф Одсјеказ а стратешко 

планирање и управљање развојем, 

3. Начелник Одјељења за општу 

управу и просторно уређење, 

4. Начелник Одјељења за финансије и 

друштвене дјелатности 

5. Возач општинске управе и 

6. Начелник Одјељења за привреду, 

пољопривреду и заједничке послове. 

 

Члан 6. 

 

Током планирања Плана 

запошљавања у општинској управи 

Пелагићево осигуран је принцип 

финансијске равнотеже, на начин да укупни 

планирани приходи покривају укупне 

планиране расходе. 

 

Члан 7. 

 

У општинску управу Пелагићево 

може се извршити пријем радника који није 

планиран овим Планом под условом да се 

обезбједе финансијска срества по другом 

основу. 

 

Члан 8. 

 

Овај План ступа на снагу 8 (осмог) 

дана од дана објаве у „Службеном гласнику 

општине Пелагићево“. 

 

Број:02-103-1/21                 НАЧЕЛНИК 

Дана, 22.03.2021.г.      Општине Пелагићево 

                                         Славко Тешић с.р. 

 

 

 

 

220. 
 

На основу члана 17. ставови 1. и 2. 

Закона о јавним набавкама Босне и 

Херцеговине ("Службени гласник БиХ", 

број 39/14), чланова 59. и 82. Закона о 

локалној самоуправи ("Сл. гласник РС", 

број: 97/16) и чланова 61. и 100. Статута 

општине Пелагићево ("Службени гласник 

општине Пелагићево" број: 10/14), начелник 

општине Пелагићево је донио 

 

О Д Л У К У 

o измјенама и допунама  

Плана јавних набавки  

општине Пелагићево за 2021. годину 
 

 

Члан 1. 

 

Мијења се План јавних набавки 

општине Пелагићево за 2021. годину од 

04.03.2021. године, као у табели која се 

налази у прилогу и чини саставни дио ове 

Одлуке. 

 

Члан 2. 

 

С обзиром да су настале нове 

потребе општине Пелагићево, а које нису 

могле бити предвиђене у вријеме доношења 

Плана набавки, утврђене су измјене и 

допуне Плана набавки општине Пелагићево 

за 2021. годину. 

 

Члан 3. 

 

Ова одлука ступа на снагу даном 

доношења и биће објављења у "Службеног 

гласнику Општине Пелагићево". 
 

Број:02-107-1/21                 НАЧЕЛНИК 

Дана, 05.07.2021.г.      Општине Пелагићево 

                                         Славко Тешић с.р. 

 

 

 

ИЗМЈЕНА И ДОПУНА ПЛАНА 

ЈАВНИХ НАБАВКИ 

ОПШТИНЕ ПЕЛАГИЋЕВО ЗА 2021. 

ГОДИНУ 

 

 

- р/б- 46 

- предмет набавке - Реконструкција уличне 

расвјете у МЗ Доња Трамошница и израда и 

монтажа јарбола у МЗ Ћендићи 

- врста набавке – радови 

- шифра ЈРЈН - 45316110-9 

- организациона јединица – општа управа  
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- економски код – 511200 

- процијењена вриједност без ПДВ-а у КМ- 

2.000,00 КМ 

- врста поступка – директни споразум  

- оквирни датум покретања поступка – 

10.07. 

- оквирни датум закључења уговора – 25.07. 

- извор финансирања – буџет  

 

 

 

221. 

 
На основу члана 18. став 1. и члана 

90. Закона о јавним набавкама Босне и 

Херцеговине ("Сл. гласник БиХ", број 

39/14), чланова 59. и 82. Закона о локалној 

самоуправи ("Сл. гласник РС", број: 97/16), 

чланова 61. и 100. Статута општине 

Пелагићево ("Службени гласник општине 

Пелагићево" број: 10/14) и члана 5. 

Правилника о поступку директног 

споразума, број: 02-022-6/15 од 17.02.2015. 

године, а поступајући по приједлогу 

Одјељења за општу управу и просторно 

уређење општине Пелагићево и у складу са 

Измјеном плана јавних набавки општине 

Пелагићево за 2021. годину, број: 02-022-

107/21 од 05.07.2021. године, начелник 

општине Пелагићево је донио   

 

О Д Л У К У 

о покретању поступка набавке  

Реконструкција уличне расвјете  

у МЗ Доња Трамошница  

и израда и монтажа јарбола у МЗ 

Ћендићи 

 

Члан 1. 

 

           Одобрава се покретање поступка 

јавне набавке радова – Реконструкција 

уличне расвјете у МЗ Доња Трамошница и 

израда и монтажа јарбола у МЗ Ћендићи. 

Процијењена вриједност јавне 

набавке (без ПДВ-а) износи 2.000,00 КМ 

(словима: двијехиљаде КМ). 

За спровођење јавне набавке 

обезбијеђена су средства из буџета општине 

Пелагићево, економски код 511200. 

Јавна набавка ће се спровести путем 

директног споразума. 

Поступак јавне набавке спровешће 

се у складу са Законом о јавним набавкама, 

подзаконским и интерним актима. 

Евиденциони број јавне набавке: 46. 

 

Члан 2. 

 

Потребну документацију за 

провођење поступка директног споразума 

сачиниће уговорни орган, односно 

службеник за јавне набавке у сарадњи са 

службеницима Одјељења за општу управу и 

просторно уређење, у року од 5 дана, 

рачунајући од доношења ове одлуке. 

 

Члан 3. 

 

Критеријум за додјелу уговора је 

најнижа цијена. 

 

Члан 4. 

 

Отварање и оцјену понуда 

спровешће службеник за јавне набавке у 

сарадњи са службеницима Одјељења за 

општу управу, 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 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 2021. 

годину, под бројем 46, да је реално 

процијењена њена вриједност на тржишту, 

да су обезбијеђена средства за исплату, те да 

је предложена одговарајућа врста поступка. 
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На основу утврђеног чињеничног 

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

 

Број:02-022-108/21             НАЧЕЛНИК 

Дана, 06.07.2021.г.      Општине Пелагићево 

                                         Славко Тешић с.р. 

 

 

 

222. 

 

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 финансије и друштвене 

дјелатности општине Пелагићево и у складу 

са Планом јавних набавки општине 

Пелагићево за 2021. годину, број: 02-022-

34/21 од 04.03.2021. године, начелник 

општине Пелагићево је донио   

 

О Д Л У К У 

о покретању поступка набавке  

Осигурање запослених у  

Општинској управи Пелагићево 

 

Члан 1. 

 

           Одобрава се покретање поступка 

јавне набавке услуга – Осигурање 

запослених у Општинској управи 

Пелагићево. 

Процијењена вриједност јавне 

набавке (без ПДВ-а) износи 3.000,00 КМ 

(словима: трихиљаде КМ). 

За спровођење јавне набавке 

обезбијеђена су средства из буџета општине 

Пелагићево, економски код 412800. 

Јавна набавка ће се спровести путем 

директног споразума. 

Поступак јавне набавке спровешће 

се у складу са Законом о јавним набавкама, 

подзаконским и интерним актима. 

Евиденциони број јавне набавке: 04. 

 

Члан 2. 

 

Потребну документацију за 

провођење поступка директног споразума 

сачиниће уговорни орган, односно 

службеник за јавне набавке у сарадњи са 

службеницима Одјељења за финансије и 

друштвене дјелатности, у року од 5 дана, 

рачунајући од доношења ове одлуке. 

 

Члан 3. 

 

Критеријум за додјелу уговора је 

најнижа цијена. 

 

Члан 4. 

 

Отварање и оцјену понуда 

спровешће службеник за јавне набавке у 

сарадњи са службеницима Одјељења за 

привреду, финансије и друштвене 

дјелатности. 

 

Члан 5. 

 

Саставни дио ове одлуке је процјена 

вриједности. 

 

Члан 6. 

 

Ова одлука ступа на снагу даном 

доношења и биће објављења у Службеног 

гласнику Општине Пелагићево. 

 

ОБРАЗЛОЖЕЊЕ 

На основу расположивих чињеница, 

утврђено је да је предложени поступак 

директног споразума основан и да садржи 

све потребне елементе за одлучивање, у 

складу са чланом 4. Правилника о поступку 

директног споразума, број: 02-022-6/15 од 

17.02.2015. године. 

При доношењу Одлуке, начелник 

Општине Пелагићево се посебно руководио 

чињеницом да је предложена набавка 

планирана Планом набавки за 2021. годину, 

под бројем 04, 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:02-022-109/21             НАЧЕЛНИК 

Дана, 06.07.2021.г.      Општине Пелагићево 

                                         Славко Тешић с.р. 
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223. 
 

На основу члана 64. став 1. тачка 2. и 

члана 70. ставови 1, 3. и 6. Закона о јавним 

набавкама Босне и Херцеговине ("Сл. 

гласник БиХ", број 39/14), чланова 59. и 82. 

Закона о локалној самоуправи ("Сл. гласник 

РС", број: 97/16), чланова 61. и 100. Статута 

општине Пелагићево ("Службени гласник 

општине Пелагићево" број: 10/14) и члана 7. 

Правилника о поступку директног 

споразума, број: 02-022-6/15 од 17.02.2015. 

године, на основу препоруке службеника за 

јавне набавке и Одјељења за општу управу и 

просторно уређење општине Пелагићево, у 

поступку јавне набавке радова: 

Реконструкција уличне расвјете у МЗ Доња 

Трамошница и израда и монтажа јарбола у 

МЗ Ћендићи, начелник општине Пелагићево 

је донио  

 

ОДЛУКУ 

о избору најповољнијег понуђача 

 

Члан 1. 

 

            Прихвата се Препорука службеника 

за јавне набавке и Одјељења за општу 

управу и просторно уређење општине 

Пелагићево, број: 03/9-404-19/21 од 

08.07.2021. године и Уговор за јавну набавку 

Реконструкција уличне расвјете у МЗ Доња 

Трамошница и израда и монтажа јарбола у 

МЗ Ћендићи, понуда од 08.07.2021. године, 

за понуђену цијену од 2.250,00 КМ (понуђач 

није у систему ПДВ-а), као најбоље 

оцијењеном понуђачу. 
 

Члан 2. 

 

Приједлог уговора о набавци 

доставиће се на потпис изабраном понуђачу 

"Електро" СП Пелагићево. 

 

Члан 3. 

 

За извршење ове одлуке задужује се 

и овлашћује Одјељење за општу управу и 

просторно уређење општине Пелагићево. 
 

Члан 4. 

 

Ова одлука објавиће се на веб-

страници www.pelagicevo.gov.ba, 

истовремено са упућивањем понуђачима 

који су учествовали у поступку јавне 

набавке, у складу са чланом 70. став 6. 

Закона о јавним набавкама Босне и 

Херцеговине. 
 

Члан 5. 

 

          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: 02-022-108/21 од 06.07.2021. 

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 "Електро" СП Пелагићево. 
 

За отварање понуда је задужен Службеник 

за јавне набавке у сарадњи са службеницима 

из Одјељења за општу управу и просторно 

уређење. 
 

Службеник за јавну набавку је доставио 

дана 08.07.2021. године записник о оцјени 

понуда и Препоруку о избору најповољнијег 

понуђача број: 03/9-404-19/21 од 08.07.2021. 

године, у поступку јавне набавке 

Реконструкција уличне расвјете у МЗ Доња 

Трамошница и израда и монтажа јарбола у 

МЗ Ћендићи. 

У поступку по записнику о оцјени 

понуда је утврђено да је службеник за јавну 

набавку благовремено и правилно извршио 

отварање понуда и оцјену приспјелих 

понуда, о чему је сачинињен одговарајући 

записник, у којем је утврђено сљедеће:  

- да је укупан број пристиглих понуда 1. 

- да је благовремено запримљена 1 понуда. 

- да није било неблаговремено 

запримљених понуда. 

- да је понуда понуђача "Електро" СП 

Пелагићево прихватљива. 

- да није било неприхватљивих понуда. 
 

У поступку доношења ове одлуке, 

посебно су цијењене чињенице да је 
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службеник за јавне набавке у сарадњи са 

Одјељењем за општу управу, просторно 

уређење и стамбено-комуналне послове, 

правилно и потпуно, дао оцјену приспјелих 

понуда, у складу са критеријумима из 

захтјева и позива. 

Наиме, у поступку је оцијењено да је 

службеник за јавне набавке у сарадњи са 

Одјељењем за општу управу, просторно 

уређење и стамбено-комуналне послове 

правилно поступио те да је избор 

најповољнијег понуђача извршен у складу 

са Законом о јавним набавкама Босне и 

Херцеговине, подзаконским актима, 

интерним актима и тендерским документом.  

Увидом у приложену 

документацију, неспорно је да изабрани 

понуђач задовољава све потребне услове у 

оквиру овог поступка.  

 

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:02-022-111/21             НАЧЕЛНИК 

Дана, 08.07.2021.г.      Општине Пелагићево 

                                         Славко Тешић с.р. 

 

 

 

 

224. 

 

На основу члана 64. став 1. тачка 2. и 

члана 70. ставови 1, 3. и 6. Закона о јавним 

набавкама Босне и Херцеговине ("Сл. 

гласник БиХ", број 39/14), чланова 59. и 82. 

Закона о локалној самоуправи ("Сл. гласник 

РС", број: 97/16), чланова 61. и 100. Статута 

општине Пелагићево ("Службени гласник 

општине Пелагићево" број: 10/14) и члана 7. 

Правилника о поступку директног 

споразума, број: 02-022-6/15 од 17.02.2015. 

године, на основу препоруке службеника за 

јавне набавке и Одјељења за финансије и 

друштвене дјелатности општине 

Пелагићево, у поступку јавне набавке 

услуга: Осигурање запослених у 

Општинској управи Пелагићево, начелник 

општине Пелагићево је донио  

 

ОДЛУКУ 

о избору најповољнијег понуђача 

 

Члан 1. 

 

            Прихвата се Препорука службеника 

за јавне набавке и Одјељења за финансије и 

друштвене дјелатности општине 

Пелагићево, број: 03/9-404-20/21 од 

13.07.2021. године и Уговор за јавну набавку 

Осигурање запослених у Општинској 

управи Пелагићево, додјељује се најбоље 

оцијењеном понуђачу "Дрина осигурање" 

АД Милићи, на основу понуде број: 10301-1 

од 09.07.2021. године за понуђену цијену од 

652,50 КМ са ПДВ-ом. 

 

Члан 2. 

 

Приједлог уговора о набавци 

доставиће се на потпис изабраном понуђачу 

"Дрина осигурање" АД Милићи. 

 

Члан 3. 

За извршење ове одлуке задужује се 

и овлашћује Одјељења за финансије и 

друштвене дјелатности општине 

Пелагићево. 

 

Члан 4. 

 

Ова одлука објавиће се на веб-

страници www.pelagicevo.gov.ba, 

истовремено са упућивањем понуђачима 

који су учествовали у поступку јавне 

набавке, у складу са чланом 70. став 6. 

Закона о јавним набавкама Босне и 

Херцеговине. 

 

Члан 5. 

 

          Ова одлука ступа на снагу даном 

доношења и доставља се свим понуђачима 

који су учествовали у поступку јавне 
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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: 02-022-109/21 од 07.07.2021. 

године. 

Јавна набавка је спроведена путем 

директног споразума. 

Процијењена вриједност јавне набавке без 

ПДВ-а је 3.000,00 КМ. 

Писмени захтјев за достављање 

понуде упућен је "Дрина осигурање" АД 

Милићи. 

За отварање понуда је задужен 

Службеник за јавне набавке у сарадњи са 

службеницима из Одјељења за финансије и 

друштвене дјелатности. 

Службеник за јавну набавку је 

доставио дана 13.07.2021. године записник о 

оцјени понуда и Препоруку о избору 

најповољнијег понуђача број: 03/9-404-

20/21 од 13.07.2021. године, у поступку 

јавне набавке Осигурање запослених у 

Општинској управи Пелагићево. 

У поступку по записнику о оцјени 

понуда је утврђено да је службеник за јавну 

набавку благовремено и правилно извршио 

отварање понуда и оцјену приспјелих 

понуда, о чему је сачинињен одговарајући 

записник, у којем је утврђено сљедеће:  

- да је укупан број пристиглих понуда 1. 

- да је благовремено запримљена 1 понуда. 

- да није било неблаговремено 

запримљених понуда. 

- да је понуда понуђача "Дрина осигурање" 

АД Милићи 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 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 

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:02-022-113/21             НАЧЕЛНИК 

Дана, 13.07.2021.г.      Општине Пелагићево 

                                         Славко Тешић с.р. 

 

 

 

 

225. 
 

На основу члана 64. став 1. тачка 2. и 

члана 70. ставови 1, 3. и 6. Закона о јавним 

набавкама Босне и Херцеговине ("Сл. 

гласник БиХ", број 39/14), чланова 59. и 82. 

Закона о локалној самоуправи ("Сл. гласник 

РС", број: 97/16) и чланова 61. и 100. Статута 

општине Пелагићево ("Службени гласник 

општине Пелагићево" број: 10/14), на 

Препоруку Комисије за јавну набавку број: 

03/10-404-16/21 од 13.07.2021. године, у 

поступку јавне набавке: Набавка 

трансформаторске станице са прикључним 

далеководом, начелник општине 

Пелагићево је донио  

 

ОДЛУКУ 

о избору најповољнијег понуђача 
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Члан 1. 

 

Прихвата се Препорука Комисије за 

јавне набавке, број: 03/10-404-16/21 од 

13.07.2021. године и уговор за јавну набавку 

Набавка трансформаторске станице са 

прикључним далеководом, додјељује се 

понуђачу "Енерго систем" доо Брчко, за 

понуђену цијену од 174.999,00 КМ без ПДВ-

а, односно 204.748,83 КМ са ПДВ-ом, као 

најбоље оцијењеном понуђачу.   

 

Члан 2. 

 

Приједлог уговора о набавки 

доставиће се на потпис изабраном понуђачу 

"Енерго систем" доо Брчко по протеку рока 

од 15 дана, рачунајући од дана када су сви 

понуђачи обавијештени о избору 

најповољније понуде.   

 

Члан 3. 

 

За извршење ове одлуке задужује се 

и овлашћује Одјељење за општу управу и 

просторно уређење. 

 

Члан 4. 

 

Ова одлука објавиће се на веб-

страници www.pelagicevo.gov.ba, 

истовремено с упућивањем понуђачима који 

су учествовали у поступку јавне набавке, 

сходно члану 70. став (6) Закона о јавним 

набавкама. 

 

Члан 5. 

          Ова одлука ступа на снагу даном 

доношења и доставља се свим понуђачима 

који су учествовали у поступку јавне 

набавке, сходно члану 71. став (2) Закона о 

јавним набавкама. 

 

ОБРАЗЛОЖЕЊЕ 

 

Поступак јавне набавке покренут је 

Одлуком о покретању поступка јавне 

набавке број 02-022-96/21 од 11.06.2021. 

године. 

Јавна набавка је проведена путем 

преговарачког поступка без објаве 

обавјештења. 

Процијењена вриједност јавне набавке без 

ПДВ-а је 175.000,00 КМ. 

Комисија за јавну набавку 

именована је Одлуком број: 02-022-97/21 од 

14.06.2021. године. 

Комисија за јавну набавку доставила 

је дана 13.07.2021. године Записник о оцјени 

понуда и Препоруку о избору најповољнијег 

понуђача број: 03/10-404-16/21 од 

13.07.2021. године, у поступку јавне набавке 

Набавка трансформаторске станице са 

прикључним далеководом. 

У поступку је утврђено је да је 

Комисија за јавну набавку благовремено и 

правилно извршила отварање понуда и 

оцјену приспјелих понуда, о чему је 

сачинила одговарајуће записнике, у којима 

је утврђено сљедеће: 

-  да је укупан број пристиглих понуда 1. 

-  да је благовремено запримљена 1 понуда. 

-  да није било неблаговремено запримљених 

понуда. 

-  да је понуда понуђача "Енерго систем" доо 

Брчко прихватљива 

У поступку доношења ове одлуке 

посебно су цијењене чињенице да је 

Комисија, правилно и потпуно, извршила 

оцјену квалификованости понуђача те 

оцјену приспјелих понуда, сходно 

критеријумима из тендерске документације. 

У поступку оцјене проведеног 

поступка, начелник Општине Пелагићево 

није нашао разлоге, неправилности нити 

пропусте у раду, који би евентуално били 

основ за неприхватање препоруке Комисије 

за јавну набавку. 

Наиме, у поступку је оцијењено да је 

Комисија у свему правилно поступила те да 

је избор најповољнијег понуђача извршен у 

складу са Законом о јавним набавкама, 

подзаконским актима, интерним актима и 

тендерском документацијом. Увидом у 

приложену документацију, неспорно је да је 

изабрани понуђач најбоље оцијењен због: 

најниже цијене, како слиједи: 

 

 

 

 

Назив  понуђача 

Понуђена 

цијена (без 

ПДВ-а) 

1. 
"Енерго систем" 

доо Брчко 
174.999,00 КМ 
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Изабрани понуђач је изабран 

примјењујући критериј најниже цијене, која 

је понуђена у износу од 174.999,00 КМ без 

ПДВ-а, те није било других понуђача 

чиме је утврђен и њихов сукцесивни ред. 

Из наведених разлога, примјеном 

члана 64. става (1) тачка 2. Закона о јавним 

набавкама, одлучено је као у диспозитиву. 

 

ПОУКА О ПРАВНОМ ЛИЈЕКУ 

 

Против ове одлуке може се изјавити 

жалба, најкасније у року од 10 (десет) дана 

од дана пријема ове одлуке. 

 

Број:02-022-114/21             НАЧЕЛНИК 

Дана, 13.07.2021.г.      Општине Пелагићево 

                                         Славко Тешић с.р. 

 

 

 

 

226. 

 

На основу члана 64. став 1. тачка 2. и 

члана 70. ставови 1, 3. и 6. Закона о јавним 

набавкама Босне и Херцеговине ("Сл. 

гласник БиХ", број 39/14), чланова 59. и 82. 

Закона о локалној самоуправи ("Сл. гласник 

РС", број: 97/16) и чланова 61. и 100. Статута 

општине Пелагићево ("Службени гласник 

општине Пелагићево" број: 10/14), на 

Препоруку Комисије за јавну набавку број: 

02-022-112/21 од 28.07.2021. године, у 

поступку јавне набавке Набавка уџбеника за 

ученике основне школе, начелник општине 

Пелагићево је донио  

 

ОДЛУКУ 

о избору најповољнијег понуђача 

 

Члан 1. 

 

Прихвата се Препорука Комисије за 

јавне набавке, број: 02-022-112/21 од 

28.07.2021. године и уговор за јавну набавку 

Набавка уџбеника за ученике основне 

школе, додјељује се понуђачу ЈП "Завод за 

уџбенике и наставна средства" а.д. Источно 

Сарајево, понуда број: 00-6-707-2/21 од 

21.07.2021. године, за понуђену цијену од 

15.644,07 КМ без ПДВ-а, односно 18.303,56 

КМ са ПДВ-ом, као најбоље оцијењеном 

понуђачу.     

 

Члан 2. 

 

Приједлог уговора о набавки 

доставиће се на потпис изабраном понуђачу 

ЈП "Завод за уџбенике и наставна средства" 

а.д. Источно Сарајево по протеку рока од 10 

дана, рачунајући од дана када су сви 

понуђачи обавијештени о избору 

најповољније понуде.  

 

Члан 3. 

 

За извршење ове одлуке задужује се 

и овлашћује Одјељење за општу управу, 

просторно уређење и стамбено – комуналне 

послове. 

 

Члан 4. 

 

Ова одлука објавиће се на веб-

страници www.pelagicevo.gov.ba, 

истовремено с упућивањем понуђачима који 

су учествовали у поступку јавне набавке, 

сходно члану 70. став (6) Закона о јавним 

набавкама. 

 

Члан 5. 

 

          Ова одлука ступа на снагу даном 

доношења и доставља се свим понуђачима 

који су учествовали у поступку јавне 

набавке, сходно члану 71. став (2) Закона о 

јавним набавкама. 

 

ОБРАЗЛОЖЕЊЕ 

Поступак јавне набавке покренут је 

Одлуком о покретању поступка јавне 

набавке број: 02-022-104/21 од 01.07.2021. 

године. 

Јавна набавка је проведена путем отвореног 

поступка. 

Процијењена вриједност јавне набавке без 

ПДВ-а је 15.500,00 КМ. 

Обавјештење о набавци, број: 298-1-

1-13-3-7/21 послато је на објаву дана 

05.07.2021. године, а објављено је на 

Порталу јавних набавки истог дана. 

Комисија за јавну набавку 

именована је Одлуком број: 02-022-112/21 

од 08.07.2021. године.  

Комисија за јавну набавку доставила 

је дана 28.07.2021. године записник о оцјени 

понуда и Препоруку о избору најповољнијег 

понуђача број: 02-022-112/21 од 28.07.2021. 
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године, у поступку јавне набавке Набавка 

уџбеника за ученике основне школе. 

У поступку је утврђено је да је 

Комисија за јавну набавку благовремено и 

правилно извршила отварање понуда и 

оцјену приспјелих понуда, о чему је 

сачинила одговарајуће записнике, у којима 

је утврђено сљедеће: 

-  да је укупан број пристиглих понуда 1. 

-  да је благовремено запримљена 1 понуда. 

-  да није било неблаговремено запримљених 

понуда. 

- да је понуда понуђача ЈП "Завод за 

уџбенике и наставна средства" а.д. Источно 

Сарајево прихватљива. 

У поступку доношења ове одлуке 

посебно су цијењене чињенице да је 

Комисија, правилно и потпуно, извршила 

оцјену квалификованости понуђача те 

оцјену приспјелих понуда, сходно 

критеријумима из тендерске документације. 

У поступку оцјене проведеног 

поступка, начелник Општине Пелагићево 

није нашао разлоге, неправилности нити 

пропусте у раду, који би евентуално били 

основ за неприхватање препоруке Комисије 

за јавну набавку. 

Наиме, у поступку је оцијењено да је 

Комисија у свему правилно поступила те да 

је избор најповољнијег понуђача извршен у 

складу са Законом о јавним набавкама, 

подзаконским актима, интерним актима и 

тендерском документацијом. Увидом у 

приложену документацију, неспорно је да је 

изабрани понуђач најбоље оцијењен због: 

најниже цијене, како слиједи: 
 

Назив  понуђача 

Понуђена 

цијена (са 

ПДВ-ом) 

1. 

ЈП "Завод за уџбенике и 

наставна средства" а.д. 

Источно Сарајево 

18.303,56 

 

Изабрани понуђач ЈП "Завод за 

уџбенике и наставна средства" а.д. Источно 

Сарајево изабран је примјењујући критериј 

најниже цијене. 

Из наведених разлога, примјеном 

члана 64. става (1) тачка 2. Закона о јавним 

набавкама, одлучено је као у диспозитиву. 

 

ПОУКА О ПРАВНОМ ЛИЈЕКУ 

 

Против ове одлуке може се изјавити 

жалба, најкасније у року од 10 (десет) дана 

од дана пријема ове одлуке. 

 

Број:02-022-118/21             НАЧЕЛНИК 

Дана, 28.07.2021.г.      Општине Пелагићево 

                                         Славко Тешић с.р. 

 

 

 

 

227. 
 

На основу члана 17. ставови 1. и 2. 

Закона о јавним набавкама Босне и 

Херцеговине ("Службени гласник БиХ", 

број 39/14), чланова 59. и 82. Закона о 

локалној самоуправи ("Сл. гласник РС", 

број: 97/16) и чланова 61. и 100. Статута 

општине Пелагићево ("Службени гласник 

општине Пелагићево" број: 10/14), начелник 

општине Пелагићево је донио 

 

О Д Л У К У 

o измјенама и допунама  

Плана јавних набавки  

општине Пелагићево за 2021. годину 
 

Члан 1. 

 

Мијења се План јавних набавки 

општине Пелагићево за 2021. годину од 

04.03.2021. године, као у табели која се 

налази у прилогу и чини саставни дио ове 

Одлуке. 

 

Члан 2. 

 

С обзиром да су настале нове 

потребе општине Пелагићево, а које нису 

могле бити предвиђене у вријеме доношења 

Плана набавки, утврђене су измјене и 

допуне Плана набавки општине Пелагићево 

за 2021. годину. 

 

Члан 3. 

 

Ова одлука ступа на снагу даном 

доношења и биће објављења у "Службеног 

гласнику Општине Пелагићево". 
 

Број:02-022-123/21             НАЧЕЛНИК 

Дана, 30.08.2021.г.      Општине Пелагићево 

                                         Славко Тешић с.р. 
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ИЗМЈЕНА И ДОПУНА  

ПЛАНА ЈАВНИХ НАБАВКИ 

ОПШТИНЕ ПЕЛАГИЋЕВО ЗА 2021. 

ГОДИНУ 
 

- р/б- 47 

- предмет набавке - Додатни радови на 

уклањању објекта дома културе у Доњој 

Трамошници 

- врста набавке – радови 

- шифра ЈРЈН - 45110000-1 

- организациона јединица – општа управа  

- економски код – 511200 

- процијењена вриједност без ПДВ-а у КМ- 

6.000,00 КМ 

- врста поступка – директни споразум  

- оквирни датум покретања поступка – 

01.09. 

- оквирни датум закључења уговора – 15.09.. 

- извор финансирања – Секретаријат за 

расељена лица и миграције РС и Буџет. 

 

 

 

 

228. 

 

На основу члана 18. став 1. и члана 

90. Закона о јавним набавкама Босне и 

Херцеговине ("Сл. гласник БиХ", број 

39/14), чланова 59. и 82. Закона о локалној 

самоуправи ("Сл. гласник РС", број: 97/16), 

чланова 61. и 100. Статута општине 

Пелагићево ("Службени гласник општине 

Пелагићево" број: 10/14) и члана 5. 

Правилника о поступку директног 

споразума, број: 02-022-6/15 од 17.02.2015. 

године, а поступајући по приједлогу 

Одјељења за општу управу и просторно 

уређење општине Пелагићево и у складу са 

Измјеном плана јавних набавки општине 

Пелагићево за 2021. годину, број: 02-022-

123/21 од 30.08.2021. године, начелник 

општине Пелагићево је донио   

 

О Д Л У К У 

о покретању поступка набавке  

Додатни радови на уклањању објекта  

дома културе у Доњој Трамошници 

 

Члан 1. 

 

           Одобрава се покретање поступка 

јавне набавке радова – Додатни радови на 

уклањању објекта дома културе у Доњој 

Трамошници. 

Процијењена вриједност јавне 

набавке (без ПДВ-а) износи 6.000,00 КМ 

(словима: двијехиљаде КМ). 

За спровођење јавне набавке 

обезбијеђена су средства из Секретаријата 

за расељена лица и миграције Републике 

Српске и буџета општине Пелагићево, 

економски код 511200. 

Јавна набавка ће се спровести путем 

директног споразума. 

Поступак јавне набавке спровешће 

се у складу са Законом о јавним набавкама, 

подзаконским и интерним актима. 

Евиденциони број јавне набавке: 47. 

 

Члан 2. 

 

Потребну документацију за 

провођење поступка директног споразума 

сачиниће уговорни орган, односно 

службеник за јавне набавке у сарадњи са 

службеницима Одјељења за општу управу и 

просторно уређење, у року од 5 дана, 

рачунајући од доношења ове одлуке. 

 

Члан 3. 

 

Критеријум за додјелу уговора је 

најнижа цијена. 

 

Члан 4. 

 

Отварање и оцјену понуда 

спровешће службеник за јавне набавке у 

сарадњи са службеницима Одјељења за 

општу управу и просторно уређење. 

 

Члан 5. 

 

Саставни дио ове одлуке је процјена 

вриједности. 

 

Члан 6. 

 

Ова одлука ступа на снагу даном 

доношења и биће објављења у Службеног 

гласнику Општине Пелагићево. 

 

ОБРАЗЛОЖЕЊЕ 

На основу расположивих чињеница, 

утврђено је да је предложени поступак 

директног споразума основан и да садржи 
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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 2021. 

годину, под бројем 47, 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:02-022-124/21             НАЧЕЛНИК 

Дана, 31.08.2021.г.      Општине Пелагићево 

                                         Славко Тешић с.р. 
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САДРЖАЈ: 

 

 

219. План запошљавања у општинској управи Пелагићево за 2021. годину 1. 

220. Одлука o измјенама и допунама Плана јавних набавки Општине Пелагићево за 

2021. годину 

5. 

221. Одлука о покретању поступка набавке Реконструкција уличне расвјетеу МЗ 

Доња Трамошница и израда и монтажа јарбола у МЗ Ћендићи 

6. 

222. Одлука о покретању поступка набавке Осигурање запослених у Општинској 

управи Пелагићево 

7. 

223. Одлука о избору најповољнијег понуђача  8.  

224. Одлука о избору најповољнијег понуђача 9. 

225. Одлука о избору најповољнијег понуђача 10. 

226. Одлука о избору најповољнијег понуђача 12. 

227. Одлука o измјенама и допунама Плана јавних набавки општине Пелагићево за 

2021. годину 

13. 

228. Одлука о покретању поступка набавке Додатни радови на уклањању објекта  

дома културе у Доњој Трамошници 

14. 

 

 

 

 


