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15. 
 

На основу члана 14. став 1, члана 18. став 

1. и члана 25.  Закона о јавним набавкама Босне 

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

чланова 59. и 82. Закона о локалној самоуправи 

("Сл. гласник РС", број: 97/16), чланова 62. и 64. 

Статута општине Пелагићево ("Службени 

гласник општине Пелагићево" број: 2/17), а 

поступајући по приједлогу Одјељења за општу 

управу и просторно уређење општине 

Пелагићево и у складу са Планом јавних 

набавки општине Пелагићево за 2022. годину, 

број: 02-022-6/22 од 21.01.2022. године, 

начелник општине Пелагићево је донио 

 

О Д Л У К У 

о покретању поступка набавке   

Набавка опреме за видео-надзор  

на подручју општине Пелагићево 

 

Члан 1. 

 

 

Одобрава се покретање поступка јавне 

набаве роба – Набавка опреме за видео-надзор 

на подручју општине Пелагићево.  

Процијењена вриједност јавне набавке 

(без ПДВ-а) износи 77.000,00 КМ (словима: 

седамдесетседамхиљада КМ). 

За проведбу јавне набавке осигурана су 

средства из буџета општине Пелагићево. 

Јавна набавка ће се провести путем 

отвореног поступка. 

Поступак јавне набавке провешће се у 

складу са Законом о јавним набавкама, 

подзаконским и интерним актима. 

Евиденциони број јавне набавке: 35. 

 

Члан 2. 

 

Тендерску документацију сачиниће 

уговорни орган, односно службеник за јавне 

набавке у сарадњи са Одјељењем за општу 

управу и просторно урећење, у року од 7 дана, 

рачунајући од доношења ове одлуке. 

  

 

 

 

ОПШТИНА ПЕЛАГИЋЕВО 

 

СЛУЖБЕНИ ГЛАСНИК 

 

 
 

 

 

"Службени гласник Општине 

Пелагићево" 

 

 

примјерак је бесплатан 

 

 

 

Година XII 

 

Број 02/23 

 

Пелагићево 

 

датум издавања 

08.02.2023.године  

 

       

"Службени гласник" 

 

издаје Скупштина општине Пелагићево 

 

излази по потреби 

 

главни и одговорни уредник 

стручна служба 

 

тел 054/810-106 
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Члан 3. 

 

Критеријум за додјелу уговора је 

најнижа цијена. 

 

Члан 4. 

 

Отварање и оцјену понуда провешће 

комисија за јавне набавке, у саставу од 3 члана, 

сљедеће квалификационе структуре: 

 

-  дипломирани економиста; 

-  дипломирани правник; 

-  грађевински техничар; 

 

Састав и дјелокруг рада комисије из 

претходног става утврдиће се посебном 

одлуком или рјешењем. 

 

Члан 5. 

 

Саставни дио ове одлуке је процјена 

вриједности са спецификацијом опреме. 

 

Члан 6. 

 

Ова одлука ступа на снагу даном 

доношења и биће објављења у Службеног 

гласнику Општине Пелагићево. 

 

ОБРАЗЛОЖЕЊЕ 

На основу расположивих чињеница, 

утврђено је да је предложени поступак јавне 

набавке основан и да садржи све потребне 

елементе за одлучивање, у складу са чланом 18. 

Закона о јавним набавкама ("Сл. гласник БиХ", 

број 39/14). 

 

При доношењу Одлуке, начелник 

Општине Пелагићево се посебно руководио 

чињеницом да је предложена набавка планирана 

Планом набавки за 2022. годину – под ставком 

35, 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:02-022-91/22                  НАЧЕЛНИК  

Дана,15.09.2022.г.           Општине Пелагићево  

                                                Славко Тешић  

 

 

16.  
 

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: 02-022-94/22 од 

12.10.2022. године, у поступку јавне набавке: 

Набавка опреме за видео-надзор на подручју 

општине Пелагићево, начелник општине 

Пелагићево је донио  

 

ОДЛУКУ 

о избору најповољнијег понуђача 

 

Члан 1. 

 

Прихвата се Препорука Комисије за 

јавне набавке, број: 02-022-94/22 од 12.10.2022. 

године и уговор за јавну набавку Набавка 

опреме за видео-надзор на подручју општине 

Пелагићево, додјељује се понуђачу "Sector 

Security" доо Бaња Лука, за понуђену цијену од 

77.000,00 КМ без ПДВ-а, односно 90.090,00 КМ 

са ПДВ-ом, као најбоље оцијењеном понуђачу.   

 

Члан 2. 

 

Приједлог уговора о набавки доставиће 

се на потпис изабраном понуђачу "Sector 

Security" доо Бaња Лука по протеку рока од 10 

дана, рачунајући од дана када су сви понуђачи 

обавијештени о избору најповољније понуде.   

 

Члан 3. 

 

За извршење ове одлуке задужује се и 

овлашћује Одјељење за општу управу и 

просторно уређење. 

 

Члан 4. 

 

Ова одлука објавиће се на веб-страници 

www.pelagicevo.gov.ba, истовремено с 

упућивањем понуђачима који су учествовали у 

поступку јавне набавке, сходно члану 70. став 

(6) Закона о јавним набавкама. 

 

Члан 5. 
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          Ова одлука доставља се свим 

понуђачима који су учествовали у поступку 

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

о јавним набавкама. 

 

ОБРАЗЛОЖЕЊЕ 

 

Поступак јавне набавке покренут је 

Одлуком о покретању поступка јавне набавке 

број: 02-022-91/22 од 15.09.2022. године. 

Јавна набавка је проведена путем oтвореног 

поступка. 

Процијењена вриједност јавне набавке без ПДВ-

а је 77.000,00 КМ. 

Обавјештење о набавци број: 298-1-1-24-3-14/22 

послато је на објаву дана 21.09.2022. године, а 

објављено је на Порталу јавних набавки истог 

дана. 

 

Комисија за јавну набавку именована је 

Одлуком број: 02-022-94/22 од 10.10.2022. 

године. 

Комисија за јавну набавку доставила је 

дана 12.10.2022. године записник о оцјени 

понуда и Препоруку о избору најповољнијег 

понуђача број: 02-022-94/22 од 12.10.2022. 

године, у поступку јавне набавке Набавка 

опреме за видео-надзор на подручју општине 

Пелагићево. 

 

У поступку је утврђено је да је Комисија 

за јавну набавку благовремено и правилно 

извршила отварање понуда и оцјену приспјелих 

понуда, о чему је сачинила одговарајуће 

записнике, у којима је утврђено сљедеће: 

-  да је укупан број пристиглих понуда 1. 

-  да је благовремено запримљена 1 понуда. 

-  да није било неблаговремено запримљених 

понуда. 

-  да је понуда понуђача "Sector Security" доо 

Бaња Лука 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. 

"Sector 

Security" доо 

Бaња Лука 

77.000,00 

КМ 

2.   

3.   

 

Изабрани понуђач је изабран 

примјењујући критериј најниже цијене, која је 

понуђена у износу од 77.000,00 КМ без ПДВ-а, 

док других понуђача није било. 

 

чиме је утврђен и сукцесивни ред. 

 

Из наведених разлога, примјеном члана 

64. става (1) тачка 2. Закона о јавним набавкама, 

одлучено је као у диспозитиву. 

 

ПОУКА О ПРАВНОМ ЛИЈЕКУ 

 

Против ове одлуке може се изјавити 

жалба, најкасније у року од 10 (десет) дана од 

дана пријема ове одлуке. 

 

Број:02-022-95/22                  НАЧЕЛНИК  

Дана,12.10.2022.г.           Општине Пелагићево  

                                               Славко Тешић  

 

 

 

 

17. 
 

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 
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гласник општине Пелагићево" број: 10/14), 

начелник општине Пелагићево је донио 

 

О Д Л У К У 

o измјенама и допунама 

плана јавних набавки  

Oпштине Пелагићево за 2022. годину 
 

 

Члан 1. 

 

Мијења се План јавних набавки општине 

Пелагићево за 2022. годину од 21.01.2022. 

године, као у табели која се налази у прилогу и 

чини саставни дио ове Одлуке. 

 

Члан 2. 

 

С обзиром да су настале нове потребе 

општине Пелагићево, а које нису могле бити 

предвиђене у вријеме доношења Плана набавки, 

утврђене су измјене и допуне Плана набавки 

општине Пелагићево за 2022. годину. 

 

Члан 3. 

 

Ова одлука ступа на снагу даном 

доношења и биће објављења у "Службеног 

гласнику Општине Пелагићево". 

 

Број:02-022-99/22                  НАЧЕЛНИК  

Дана,12.10.2022.г.           Општине Пелагићево  

                                               Славко Тешић  

 

 

 

ИЗМЈЕНА И ДОПУНА  

ПЛАНА ЈАВНИХ НАБАВКИ 

ОПШТИНЕ ПЕЛАГИЋЕВО ЗА 2022. 

ГОДИНУ 

 

- р/б- 60 

- предмет набавке - Санација, 

реконструкција и проширење уличне 

расвјете на подручју општине 

Пелагићево 

- врста набавке – радови  

- шифра ЈРЈН - 45316110-9 

- организациона јединица – општа управа  

- економски код – 511200 

- процијењена вриједност без ПДВ.а у 

КМ- 6.000,00  

- врста поступка – директни споразум  

- оквирни датум покретања поступка – 

05.11. 

- оквирни датум закључења уговора – 

20.11. 

- извор финансирања – буџет  

- напомена –  

 

 

 

- р/б- 61 

- предмет набавке – додатни радови на 

темељу зграде на новом гробљу у 

Пелагићеву  

- врста набавке – радови  

- шифра ЈРЈН - 45215400-1 

- организациона јединица – општа управа  

- економски код – 511200 

- процијењена вриједност без ПДВ.а у 

КМ- 6.000,00  

- врста поступка – директни споразум  

- оквирни датум покретања поступка – 

05.11. 

- оквирни датум закључења уговора – 

20.11. 

- извор финансирања – буџет  

- напомена –  

 

 

 

 

18. 
 

На основу члана 17. ставови 1. и 2. 

Закона о јавним набавкама Босне и Херцеговине 

("Службени гласник БиХ", број 39/14), чланова 

59. и 82. Закона о локалној самоуправи ("Сл. 

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

Статута општине Пелагићево ("Службени 

гласник општине Пелагићево" број: 10/14), 

начелник општине Пелагићево је донио 

 

О Д Л У К У 

o измјенама и допунама  

плана јавних набавки  

општине Пелагићево за 2022. годину 
 

Члан 1. 

 

Мијења се План јавних набавки општине 

Пелагићево за 2022. годину од 21.01.2022. 

године, као у табели која се налази у прилогу и 

чини саставни дио ове Одлуке. 

 

Члан 2. 

 

С обзиром да су настале нове потребе 

општине Пелагићево, а које нису могле бити 
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предвиђене у вријеме доношења Плана набавки, 

утврђене су измјене и допуне Плана набавки 

општине Пелагићево за 2022. годину. 

 

Члан 3. 

 

Ова одлука ступа на снагу даном 

доношења и биће објављења у "Службеног 

гласнику Општине Пелагићево". 
 

Број:02-022-107/22                  НАЧЕЛНИК  

Дана,28.11.2022.г.           Општине Пелагићево  

                                                 Славко Тешић  

 
 

ИЗМЈЕНА И ДОПУНА  

ПЛАНА ЈАВНИХ НАБАВКИ 

ОПШТИНЕ ПЕЛАГИЋЕВО ЗА 2022. 

ГОДИНУ 

 

- р/б- 62 

- предмет набавке – Ангажовање 

надзорног органа за извођење 

припремних и дијела грађевинских 

радова на изградњи дјечјег вртића у 

Пелагићеву за 2022. годину 

- врста набавке – услуга  

- шифра ЈРЈН - 71247000-1 

- организациона јединица – општа управа  

- економски код – 511200 

- процијењена вриједност без ПДВ.а у 

КМ- 6.000,00  

- врста поступка – директни споразум  

- оквирни датум покретања поступка – 

01.12. 

- оквирни датум закључења уговора – 

15.12. 

- извор финансирања – буџет  

- напомена –  

 

 

 

- р/б- 63 

- предмет набавке – санација ограде на 

гробљу у насељу Округлић 

- врста набавке – радови  

- шифра ЈРЈН - 45215400-1 

- организациона јединица – општа управа  

- економски код – 511200 

- процијењена вриједност без ПДВ.а у 

КМ- 6.000,00  

- врста поступка – директни споразум  

- оквирни датум покретања поступка – 

05.12. 

- оквирни датум закључења уговора – 

20.12. 

- извор финансирања – буџет  

- напомена –  

 

 

- р/б- 64 

- предмет набавке – изградња дијела 

ограде и санација улазне капије на 

гробљу у насељу Округлић  

- врста набавке – радови  

- шифра ЈРЈН - 45215400-1 

- организациона јединица – општа управа  

- економски код – 511200 

- процијењена вриједност без ПДВ.а у 

КМ- 6.000,00  

- врста поступка – директни споразум  

- оквирни датум покретања поступка – 

05.12. 

- оквирни датум закључења уговора – 

20.12. 

- извор финансирања – буџет  

- напомена –  

 

 

 

 

19. 

 
На основу члана 18. став 1. и члана 90. 

Закона о јавним набавкама Босне и Херцеговине 

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

82. Закона о локалној самоуправи ("Сл. гласник 

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

општине Пелагићево ("Службени гласник 

општине Пелагићево" број: 10/14) и члана 5. 

Правилника о поступку директног споразума, 

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

поступајући по приједлогу Одјељења за општу 

управу и просторно уређење општине 

Пелагићево и у складу са Измјеном плана јавних 

набавки општине Пелагићево за 2022. годину, 

број: 02-022-99/22 од 02.11.2022. године, 

начелник општине Пелагићево је донио   

 

О Д Л У К У 

о покретању поступка набавке  

Додатни радови на темељу зграде на новом 

гробљу у Пелагићеву 

 

Члан 1. 

 

           Одобрава се покретање поступка јавне 

набавке радова – Додатни радови на темељу 

зграде на новом гробљу у Пелагићеву. 
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Процијењена вриједност јавне набавке 

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

шестхиљада КМ). 

За спровођење јавне набавке 

обезбијеђена су средства из буџета општине 

Пелагићево, економски код 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: 61. 

 

Члан 2. 

 

Потребну документацију за провођење 

поступка директног споразума сачиниће 

уговорни орган, односно службеник за јавне 

набавке у сарадњи са службеницима Одјељења 

за општу управу и просторно уређење, у року од 

5 дана, рачунајући од доношења ове одлуке. 

 

Члан 3. 

 

Критеријум за додјелу уговора је 

најнижа цијена. 

 

Члан 4. 

 

Отварање и оцјену понуда спровешће 

службеник за јавне набавке у сарадњи са 

службеницима Одјељења за општу управу и 

просторно уређење. 

 

Члан 5. 

 

Саставни дио ове одлуке је процјена 

вриједности. 

 

Члан 6. 

 

Ова одлука ступа на снагу даном 

доношења и биће објављења у Службеног 

гласнику Општине Пелагићево. 

 

ОБРАЗЛОЖЕЊЕ 

На основу расположивих чињеница, 

утврђено је да је предложени поступак 

директног споразума основан и да садржи све 

потребне елементе за одлучивање, у складу са 

чланом 4. Правилника о поступку директног 

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

године. 

При доношењу Одлуке, начелник 

Општине Пелагићево се посебно руководио 

чињеницом да је предложена набавка планирана 

Измјеном плана набавки за 2022. годину, под 

бројем 61, 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:02-022-100/22                  НАЧЕЛНИК  

Дана,02.11.2022.г.           Општине Пелагићево  

                                                 Славко Тешић  

 

 

 

 

20. 

 

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: 

Додатни радови на темељу зграде на новом 

гробљу у Пелагићеву, начелник општине 

Пелагићево је донио  

 

ОДЛУКУ 

о избору најповољнијег понуђача 

 

Члан 1. 

 

            Прихвата се Препорука службеника за 

јавне набавке и Одјељења за општу управу и 

просторно уређење општине Пелагићево, број: 

03/9-404-29/22 од 07.11.2022. године и Уговор за 

јавну набавку Додатни радови на темељу зграде 

на новом гробљу у Пелагићеву, додјељује се 

"Asilt ing" доо Градачац, понуда број: 01-327/22 

од 07.11.2022. године за понуђену цијену од 

5.982,91 КМ без ПДВ-а, односно 7.000,00 КМ са 

ПДВ-ом, као најбоље оцијењеном понуђачу. 
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Члан 2. 

 

Приједлог уговора о набавци доставиће 

се на потпис изабраном понуђачу "Asilt ing" доо 

Градачац. 

 

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-

100/22 од 02.11.2022. године. 

Јавна набавка је спроведена путем директног 

споразума. 

Процијењена вриједност јавне набавке без ПДВ-

а је 6.000,00 КМ. 

Писмени захтјев за достављање понуде упућен 

је фирми "Asilt ing" доо Градачац. 

 

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 

07.11.2022. године записник о оцјени понуда и 

Препоруку о избору најповољнијег понуђача 

број: 03/9-404-29/22 од 07.11.2022. године, у 

поступку јавне набавке Додатни радови на 

темељу зграде на новом гробљу у Пелагићеву. 

 

У поступку по записнику о оцјени 

понуда је утврђено да је службеник за јавну 

набавку благовремено и правилно извршио 

отварање понуда и оцјену приспјелих понуда, о 

чему је сачинињен одговарајући записник, у 

којем је утврђено сљедеће:  

- да је укупан број пристиглих понуда 1. 

- да је благовремено запримљена 1 понуда. 

- да није било неблаговремено запримљених 

понуда. 

- да је понуда понуђача "Asilt ing" доо Градачац 

прихватљива. 

- да није било неприхватљивих понуда. 

 

 

У поступку доношења ове одлуке, 

посебно су цијењене чињенице да је службеник 

за јавне набавке у сарадњи са Одјељењем за 

општу управу и просторно уређење, правилно и 

потпуно, дао оцјену приспјелих понуда, у 

складу са критеријумима из захтјева и позива. 

Наиме, у поступку је оцијењено да је 

службеник за јавне набавке у сарадњи са 

Одјељењем за општу управу и просторно 

уређење правилно поступио те да је избор 

најповољнијег понуђача извршен у складу са 

Законом о јавним набавкама Босне и 

Херцеговине, подзаконским актима, интерним 

актима и тендерским документом.  

Увидом у приложену документацију, 

неспорно је да изабрани понуђач задовољава све 

потребне услове у оквиру овог поступка.  

 

Из наведених разлога, примјеном члана 

64. став 1. тачка 2. Закона о јавним набавкама 

Босне и Херцеговине, те чланова чланова 61. и 

100. Статута општине Пелагићево ("Службени 

гласник општине Пелагићево" број: 10/14) и 

члана 7. Правилника о поступку директног 

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

године одлучено је као у диспозитиву. 

 

ПОУКА О ПРАВНОМ ЛИЈЕКУ 

 

Против ове одлуке може се изјавити 

приговор начелнику Општине, најкасније у року 

од 5 (пет) дана од дана пријема ове одлуке, на 

основу члана 9. Правилника о поступку 

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

17.02.2015. године. 

 

Број:02-022-104/22                  НАЧЕЛНИК  

Дана,08.11.2022.г.           Општине Пелагићево  

                                                 Славко Тешић  
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21. 
 

На основу члана 18. став 1. и члана 88. 

Закона о јавним набавкама Босне и Херцеговине 

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

82. Закона о локалној самоуправи ("Сл. гласник 

РС", број: 97/16), чланова 62. и 64. Статута 

општине Пелагићево ("Службени гласник 

општине Пелагићево" број: 2/17), а поступајући 

по приједлогу Одјељења за општу управу и 

просторно уређење општине Пелагићево и у 

складу са Планом јавних набавки општине 

Пелагићево за 2022. годину, број: 02-022-6/22 од 

21.01.2022. године, начелник општине 

Пелагићево је донио 

 

О Д Л У К У 

о покретању поступка набавке   

Реконструкција пута Самаревац-

Пушкарићи 

 

Члан 1. 

 

Одобрава се покретање поступка јавне 

набаве радова – Реконструкција пута 

Самаревац-Пушкарићи.  

Процијењена вриједност јавне набавке 

(без ПДВ-а) износи 43.000,00 КМ (словима: 

четрдесеттрихиљаде 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: 38. 

 

Члан 2. 

 

Тендерску документацију сачиниће 

уговорни орган, односно службеник за јавне 

набавке у сарадњи са Одјељењем за општу 

управу и просторно урећење, у року од 7 дана, 

рачунајући од доношења ове одлуке. 

  

Члан 3. 

 

Критеријум за додјелу уговора је 

најнижа цијена. 

 

Члан 4. 

 

Отварање и оцјену понуда провешће 

комисија за јавне набавке, у саставу од 3 члана, 

сљедеће квалификационе структуре: 

 

-  дипломирани економиста; 

-  дипломирани правник; 

-  грађевински техничар; 

 

Састав и дјелокруг рада комисије из 

претходног става утврдиће се посебном 

одлуком или рјешењем. 

 

Члан 5. 

 

Саставни дио ове одлуке је процјена 

вриједности са предмјером радова. 

 

Члан 6. 

 

Ова одлука ступа на снагу даном 

доношења и биће објављења у Службеног 

гласнику Општине Пелагићево. 

 

ОБРАЗЛОЖЕЊЕ 

 

На основу расположивих чињеница, 

утврђено је да је предложени поступак јавне 

набавке основан и да садржи све потребне 

елементе за одлучивање, у складу са чланом 18. 

Закона о јавним набавкама ("Сл. гласник БиХ", 

број 39/14). 

При доношењу Одлуке, начелник 

Општине Пелагићево се посебно руководио 

чињеницом да је предложена набавка планирана 

Планом набавки за 2022. годину – под ставком 

38, 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- 98/22                   НАЧЕЛНИК  

Дана,02.11.2022.г.           Општине Пелагићево  

                                                 Славко Тешић  

 

 

 

 

22. 
 

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

члана 70. ставови 1, 3. и 6. Закона о јавним 
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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: 02-022-105/22 

од 14.11.2022. године, у поступку јавне набавке: 

Реконструкција пута Самаревац-Пушкарићи, 

начелник општине Пелагићево је донио  

 

ОДЛУКУ 

о избору најповољнијег понуђача 

 

Члан 1. 

 

Прихвата се Препорука Комисије за 

јавне набавке, број: 02-022-105/22 од 14.11.2022. 

године и уговор за јавну набавку 

Реконструкција пута Самаревац-Пушкарићи, 

додјељује се понуђачу "Galax-niskogradnja" дд 

Брчко, понуда број: 130/22 од 07.11.2022. 

године, за понуђену цијену од 42.999,28 КМ без 

ПДВ-а, односно 50.309,15 КМ са ПДВ-ом, као 

најбоље оцијењеном понуђачу.   

 

Члан 2. 

 

Приједлог уговора о набавки доставиће 

се на потпис изабраном понуђачу "Galax-

niskogradnja" дд Брчко по протеку рока од 10 

дана, рачунајући од дана када су сви понуђачи 

обавијештени о избору најповољније понуде.   

 

Члан 3. 

 

За извршење ове одлуке задужује се и 

овлашћује Одјељење за општу управу и 

просторно уређење. 

 

Члан 4. 

 

Ова одлука објавиће се на веб-страници 

www.pelagicevo.gov.ba, истовремено с 

упућивањем понуђачима који су учествовали у 

поступку јавне набавке, сходно члану 70. став 

(6) Закона о јавним набавкама. 

 

Члан 5. 

 

          Ова одлука доставља се свим 

понуђачима који су учествовали у поступку 

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

о јавним набавкама. 

 

ОБРАЗЛОЖЕЊЕ 

 

Поступак јавне набавке покренут је 

Одлуком о покретању поступка јавне набавке 

број: 02-022-98/22 од 02.11.2022. године. 

Јавна набавка је проведена путем конкурентског 

захтјева за доставу понуда. 

Процијењена вриједност јавне набавке без ПДВ-

а је 43.000,00 КМ. 

Обавјештење о набавци број: 298-7-3-25-3-19/22 

послато је на објаву дана 03.11.2022. године, а 

објављено је на Порталу јавних набавки истог 

дана. 

 

Комисија за јавну набавку именована је 

Одлуком број: 02-022-105/22 од 10.11.2022. 

године. 

Комисија за јавну набавку доставила је 

дана 14.11.2022. године записник о оцјени 

понуда и Препоруку о избору најповољнијег 

понуђача број: 02-022-105/22 од 14.11.2022. 

године, у поступку јавне набавке 

Реконструкција пута Самаревац-Пушкарићи. 

 

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 2. 

-  да су благовремено запримљене 2 понуде. 

-  да није било неблаговремено запримљених 

понуда. 

-  да су понуде понуђача "Galax-niskogradnja" дд 

Брчко и "Папилон" доо Челић прихватљиве.  

Након провјере рачунске исправности 

понуда, установљена је тренутна ранг листа на 

основу које је 14.11.2022. године, у трајању од 

10,00 до 10,20 часова, одржана е-аукција. 

 

 

 

Назив  понуђача 

Понуђена 

цијена (без 

ПДВ-а) 

1. 

"Galax-

niskogradnja" 

дд Брчко 

42.999,28 

2. 
"Папилон" доо 

Челић 
48.485,50 

 

 

 Након проведене е-аукције, није дошло 

до промјене цијена понуда. 
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У поступку доношења ове одлуке 

посебно су цијењене чињенице да је Комисија, 

правилно и потпуно, извршила оцјену 

квалификованости понуђача те оцјену 

приспјелих понуда, сходно критеријумима из 

тендерске документације. 

У поступку оцјене проведеног поступка, 

начелник Општине Пелагићево није нашао 

разлоге, неправилности нити пропусте у раду, 

који би евентуално били основ за неприхватање 

препоруке Комисије за јавну набавку. 

 

Наиме, у поступку је оцијењено да је 

Комисија у свему правилно поступила те да је 

избор најповољнијег понуђача извршен у 

складу са Законом о јавним набавкама, 

подзаконским актима, интерним актима и 

тендерском документацијом. Увидом у 

приложену документацију, неспорно је да је 

изабрани понуђач најбоље оцијењен због: 

најниже цијене, како слиједи: 

 

 

Назив  понуђача 

Понуђена 

цијена (без 

ПДВ-а) 

1. 

"Galax-

niskogradnja" 

дд Брчко 

42.999,28 

 

Изабрани понуђач је изабран 

примјењујући критериј најниже цијене, која је 

понуђена у износу од 42.999,28 КМ без ПДВ-а, 

док су остали понуђачи чије су понуде 

прихватљиве понудили сљедеће цијене:  

- "Папилон" доо Челић, 48.485,50 без 

ПДВ-а. 

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 5 (пет) дана од дана 

пријема ове одлуке. 

 

Број:02-022-106/22                  НАЧЕЛНИК  

Дана,14.11.2022.г.           Општине Пелагићево  

                                                 Славко Тешић  

 

 

 

 

23. 

 

На основу члана 18. став 1. и члана 90. 

Закона о јавним набавкама Босне и Херцеговине 

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

82. Закона о локалној самоуправи ("Сл. гласник 

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

општине Пелагићево ("Службени гласник 

општине Пелагићево" број: 10/14) и члана 5. 

Правилника о поступку директног споразума, 

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

поступајући по приједлогу Одјељења за општу 

управу и просторно уређење општине 

Пелагићево и у складу са Измјеном плана јавних 

набавки општине Пелагићево за 2022. годину, 

број: 02-022-99/22 од 02.11.2022. године, 

начелник општине Пелагићево је донио   

 

О Д Л У К У 

о покретању поступка набавке  

Санација, реконструкција и проширење  

уличне расвјете на подручју општине 

Пелагићево 

 

Члан 1. 

 

           Одобрава се покретање поступка јавне 

набавке радова – Санација, реконструкција и 

проширење уличне расвјете на подручју 

општине Пелагићево. 

Процијењена вриједност јавне набавке 

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

шестхиљада КМ). 

За спровођење јавне набавке 

обезбијеђена су средства из буџета општине 

Пелагићево, економски код 511200. 

Јавна набавка ће се спровести путем 

директног споразума. 

Поступак јавне набавке спровешће се у 

складу са Законом о јавним набавкама, 

подзаконским и интерним актима. 

Евиденциони број јавне набавке: 60. 

 

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. 
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Критеријум за додјелу уговора је 

најнижа цијена. 

 

Члан 4. 

 

Отварање и оцјену понуда спровешће 

службеник за јавне набавке у сарадњи са 

службеницима Одјељења за општу управу и 

просторно уређење. 

 

Члан 5. 

 

Саставни дио ове одлуке је процјена 

вриједности. 

 

Члан 6. 

 

Ова одлука ступа на снагу даном 

доношења и биће објављења у Службеног 

гласнику Општине Пелагићево. 

 

ОБРАЗЛОЖЕЊЕ 

На основу расположивих чињеница, 

утврђено је да је предложени поступак 

директног споразума основан и да садржи све 

потребне елементе за одлучивање, у складу са 

чланом 4. Правилника о поступку директног 

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

године. 

При доношењу Одлуке, начелник 

Општине Пелагићево се посебно руководио 

чињеницом да је предложена набавка планирана 

Измјеном плана набавки за 2022. годину, под 

бројем 60, 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:02-022-101/22                    НАЧЕЛНИК  

Дана,14.11.2022.г.           Општине Пелагићево  

                                                  Славко Тешић  

 

 

 

 

24. 

 

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

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

набавкама Босне и Херцеговине ("Сл. гласник 

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

локалној самоуправи ("Сл. гласник РС", број: 

97/16), чланова 61. и 100. Статута општине 

Пелагићево ("Службени гласник општине 

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

о поступку директног споразума, број: 02-022-

6/15 од 17.02.2015. године, на основу препоруке 

службеника за јавне набавке и Одјељења за 

општу управу и просторно уређење општине 

Пелагићево, у поступку јавне набавке радова: 

Санација, реконструкција и проширење уличне 

расвјете на подручју општине Пелагићево, 

начелник општине Пелагићево је донио  

 

ОДЛУКУ 

о избору најповољнијег понуђача 

 

Члан 1. 

 

            Прихвата се Препорука службеника за 

јавне набавке и Одјељења за општу управу и 

просторно уређење општине Пелагићево, број: 

03/9-404-28/22 од 04.11.2022. године и Уговор за 

јавну набавку Санација, реконструкција и 

проширење уличне расвјете на подручју 

општине Пелагићево, додјељује се "Електро" 

СП Пелагићево, за понуђену цијену од 5.890,00 

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 
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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-

101/22 од 02.11.2022. године. 

Јавна набавка је спроведена путем директног 

споразума. 

Процијењена вриједност јавне набавке без ПДВ-

а је 6.000,00 КМ. 

Писмени захтјев за достављање понуде упућен 

је фирми "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 

04.11.2022. године записник о оцјени понуда и 

Препоруку о избору најповољнијег понуђача 

број: 03/9-404-28/22 од 04.11.2022. године, у 

поступку јавне набавке Санација, 

реконструкција и проширење уличне расвјете на 

подручју општине Пелагићево. 

 

У поступку по записнику о оцјени 

понуда је утврђено да је службеник за јавну 

набавку благовремено и правилно извршио 

отварање понуда и оцјену приспјелих понуда, о 

чему је сачинињен одговарајући записник, у 

којем је утврђено сљедеће:  

- да је укупан број пристиглих понуда 1. 

- да је благовремено запримљена 1 понуда. 

- да није било неблаговремено запримљених 

понуда. 

- да је понуда понуђача "Електро" СП 

Пелагићево прихватљива. 

- да није било неприхватљивих понуда. 

 

 

У поступку доношења ове одлуке, 

посебно су цијењене чињенице да је службеник 

за јавне набавке у сарадњи са Одјељењем за 

општу управу и просторно уређење, правилно и 

потпуно, дао оцјену приспјелих понуда, у 

складу са критеријумима из захтјева и позива. 

Наиме, у поступку је оцијењено да је 

службеник за јавне набавке у сарадњи са 

Одјељењем за општу управу и просторно 

уређење правилно поступио те да је избор 

најповољнијег понуђача извршен у складу са 

Законом о јавним набавкама Босне и 

Херцеговине, подзаконским актима, интерним 

актима и тендерским документом.  

Увидом у приложену документацију, 

неспорно је да изабрани понуђач задовољава све 

потребне услове у оквиру овог поступка.  

 

Из наведених разлога, примјеном члана 

64. став 1. тачка 2. Закона о јавним набавкама 

Босне и Херцеговине, те чланова чланова 61. и 

100. Статута општине Пелагићево ("Службени 

гласник општине Пелагићево" број: 10/14) и 

члана 7. Правилника о поступку директног 

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

године одлучено је као у диспозитиву. 

 

ПОУКА О ПРАВНОМ ЛИЈЕКУ 

 

Против ове одлуке може се изјавити 

приговор начелнику Општине, најкасније у року 

од 5 (пет) дана од дана пријема ове одлуке, на 

основу члана 9. Правилника о поступку 

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

17.02.2015. године. 

 

Број:02-022-103/22                  НАЧЕЛНИК  

Дана,04.11.2022.г.           Општине Пелагићево  

                                                  Славко Тешић  

 

 

 

 

25. 

 

На основу члана 17. ставови 1. и 2. 

Закона о јавним набавкама Босне и Херцеговине 

("Службени гласник БиХ", број 39/14), чланова 

59. и 82. Закона о локалној самоуправи ("Сл. 

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

Статута општине Пелагићево ("Службени 

гласник општине Пелагићево" број: 10/14) и 

члана 5. Правилника о поступку директног 

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

године, а поступајући по приједлогу Одјељења 

за општу управу и просторно уређење општине 

Пелагићево и у складу са Измјеном плана јавних 

набавки општине Пелагићево за 2022. годину, 

број: 02-022-107/22 од 28.02.2022. године, 

начелник општине Пелагићево је донио   

 

О Д Л У К У 

о покретању поступка набавке  

Ангажовање надзорног органа за извођење 

припремних и дијела  
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грађевинских радова на изградњи дјечјег 

вртића у Пелагићеву за 2022. годину 

 

Члан 1. 

 

           Одобрава се покретање поступка јавне 

набавке услуга – Ангажовање надзорног органа 

за извођење припремних и дијела грађевинских 

радова на изградњи дјечјег вртића у Пелагићеву 

за 2022. годину. 

Процијењена вриједност јавне набавке 

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

шестхиљада КМ). 

За спровођење јавне набавке 

обезбијеђена су средства из буџета општине 

Пелагићево, економски код 511200. 

Јавна набавка ће се спровести путем 

директног споразума. 

Поступак јавне набавке спровешће се у 

складу са Законом о јавним набавкама, 

подзаконским и интерним актима. 

Евиденциони број јавне набавке: 62. 

 

Члан 2. 

 

Потребну документацију за провођење 

поступка директног споразума сачиниће 

уговорни орган, односно службеник за јавне 

набавке у сарадњи са службеницима Одјељења 

за општу управу и просторно уређење, у року од 

5 дана, рачунајући од доношења ове одлуке. 

 

Члан 3. 

 

Критеријум за додјелу уговора је 

најнижа цијена. 

 

Члан 4. 

 

Отварање и оцјену понуда спровешће 

службеник за јавне набавке у сарадњи са 

службеницима Одјељења за општу управу и 

просторно уређење. 

 

Члан 5. 

 

Саставни дио ове одлуке је процјена 

вриједности са спецификацијом услуга. 

 

Члан 6. 

 

Ова одлука ступа на снагу даном 

доношења и биће објављена у Службеног 

гласнику Општине Пелагићево. 

 

ОБРАЗЛОЖЕЊЕ 

На основу расположивих чињеница, 

утврђено је да је предложени поступак 

директног споразума основан и да садржи све 

потребне елементе за одлучивање, у складу са 

чланом 4. Правилника о поступку директног 

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

године. 

При доношењу Одлуке, начелник 

Општине Пелагићево се посебно руководио 

чињеницом да је предложена набавка планирана 

Измјеном плана набавки за 2022. годину, под 

бројем 62, 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:02-022-108/22                    НАЧЕЛНИК  

Дана,28.02.2022.г.           Општине Пелагићево  

                                                  Славко Тешић  

 

 

 

 

26. 

 

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: 02-

022-96/22 од 28.10.2022. године, у поступку 

јавне набавке радова: Санација и доградња 

свлачионице ОФК „Пелагићево 21“ у 

Пелагићеву, начелник општине Пелагићево је 

донио 

 

ОДЛУКУ 

о поништењу поступка јавне набавке 

 

Члан 1. 

 

Поништава се поступак јавне набавке 

Санација и доградња свлачионице ОФК 

„Пелагићево 21“ у Пелагићеву, из разлога што 

није достављена ниједна понуда у одређеном 

крајњем року за предметну набавку (члан 69. 

став 2. тачка а ЗЈН БиХ). 
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Члан 2. 

 

За извршење ове одлуке задужује се и 

овлашћује Одјељење за општу управу и 

просторно уређење. 

 

Члан 3. 

 

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 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-

90/22 од 08.09.2022. године.   

Јавна набавка је проведена путем oтвореног 

поступка. 

Процијењена вриједност јавне набавке без ПДВ-

а је 78.000,00 КМ. 

Обавјештење о набавки број: 298-1-3-23-3-13/22 

објављено је на Порталу јавних набавки дана 

12.09.2022. године. Исправка обавјештења о 

набавци број: 298-1-3-23-8-15/22 објављено је на 

Порталу јавних набавки дана 19.10.2022. године 

Тендерску докуметацију са Портала јавних 

набавки преузело је осам потенцијалних 

понуђача. 

Дана 16.09.2022. године, уговорни орган је 

запримио Жалбу на тендерску документацију 

број: 03/9-404-25/22, од понуђача „FCT“ доо 

Бања Лука, заступаног по Жељку Вишићу, 

адвокату из Бање Луке. 

Жалба, Изјашњење уговорног органа и сва 

релеватна документација прослијеђени су КРЖ-

у на разматрање, те је предметни поступак јавне 

набавке привремено обустављен, о чему су 

обавијештени сви учесници истог. 

На основу Закључка КРЖ-а број: JN2-02-07-1-

2633-5/22 од 12.10.2022. године, жалба је 

одбачена као неуредна, те је сходно томе 

објављења Исправка обавјештења о набавци и 

одређени су нови рокови за достављања и 

отварање понуда. 

 

Комисија за јавну набавку именована је 

Одлуком број: 02-022-96/22 од 26.10.2022. 

године. 

Комисија за јавну набавку доставила је 

дана 28.10.2022. године Записник о оцјени 

понуда и Препоруку о поништењу поступка 

јавне набавке број: 02-022-96/22 од 28.10.2022. 

године, у поступку јавне набавке Санација и 

доградња свлачионице ОФК „Пелагићево 21“ у 

Пелагићеву.  

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 за 

предметну набавку, чиме су се стекли законски 

услови за поништење поступка јавне набавке. 

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.

                                

Број:02-022-97/22                    НАЧЕЛНИК  

Дана,31.10.2022.г.           Општине Пелагићево  

                                                  Славко Тешић  
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27. 

 
На основу члана 18. став 1. и члана 90. 

Закона о јавним набавкама Босне и Херцеговине 

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

82. Закона о локалној самоуправи ("Сл. гласник 

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

општине Пелагићево ("Службени гласник 

општине Пелагићево" број: 10/14) и члана 5. 

Правилника о поступку директног споразума, 

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

поступајући по приједлогу Одјељења за општу 

управу и просторно уређење општине 

Пелагићево и у складу са Планом јавних 

набавки општине Пелагићево за 2022. годину, 

број: 02-022-6/22 од 21.01.2022. године, 

начелник општине Пелагићево је донио   

 

О Д Л У К У 

о покретању поступка набавке  

Зимско одржавање путева на  

подручју насељеног мјеста Пелагићево 

 

Члан 1. 

 

           Одобрава се покретање поступка јавне 

набавке услуга – Зимско одржавање путева на 

подручју насељеног мјеста Пелагићево. 

Процијењена вриједност јавне набавке 

(без ПДВ-а) износи 4.000,00 КМ (словима: 

четирихиљаде 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: 43. 

 

Члан 2. 

 

Потребну документацију за провођење 

поступка директног споразума сачиниће 

уговорни орган, односно службеник за јавне 

набавке у сарадњи са службеницима Одјељења 

за општу управу и просторно уређење, у року од 

5 дана, рачунајући од доношења ове одлуке. 

 

Члан 3. 

 

Критеријум за додјелу уговора је 

најнижа цијена. 

 

Члан 4. 

 

Отварање и оцјену понуда спровешће 

службеник за јавне набавке у сарадњи са 

службеницима Одјељења за општу управу и 

просторно уређење. 

 

Члан 5. 

 

Саставни дио ове одлуке је процјена 

вриједности. 

 

Члан 6. 

 

Ова одлука ступа на снагу даном 

доношења и биће објављења у Службеног 

гласнику Општине Пелагићево. 

 

ОБРАЗЛОЖЕЊЕ 

На основу расположивих чињеница, 

утврђено је да је предложени поступак 

директног споразума основан и да садржи све 

потребне елементе за одлучивање, у складу са 

чланом 4. Правилника о поступку директног 

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

године. 

При доношењу Одлуке, начелник 

Општине Пелагићево се посебно руководио 

чињеницом да је предложена набавка планирана 

Планом набавки за 2022. годину, под бројем 43, 

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:02-022-110/22                    НАЧЕЛНИК  

Дана,05.12.2022.г.           Општине Пелагићево  

                                                  Славко Тешић  

 

 

 

 

28. 

 

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

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

набавкама Босне и Херцеговине ("Сл. гласник 

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

локалној самоуправи ("Сл. гласник РС", број: 

97/16), чланова 61. и 100. Статута општине 

Пелагићево ("Службени гласник општине 
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Пелагићево" број: 10/14) и члана 7. Правилника 

о поступку директног споразума, број: 02-022-

6/15 од 17.02.2015. године, на основу препоруке 

службеника за јавне набавке и Одјељења за 

општу управу и просторно уређење општине 

Пелагићево, у поступку јавне набавке услуга: 

Зимско одржавање путева на подручју 

насељеног мјеста Пелагићево, начелник 

општине Пелагићево је донио  

 

ОДЛУКУ 

о избору најповољнијег понуђача 

 

Члан 1. 

 

            Прихвата се Препорука службеника за 

јавне набавке и Одјељења за општу управу и 

просторно уређење општине Пелагићево, број: 

03/9-404-31/22 од 09.12.2022. године и Уговор за 

јавну набавку Зимско одржавање путева на 

подручју насељеног мјеста Пелагићево, 

додјељује се најбоље оцијењеном понуђачу 

"Galax-niskogradnja" дд Брчко, на основу понуде 

од 09.12.2022. године, за понуђену цијену од 

5.650,00 КМ без ПДВ-а. 

 

Члан 2. 

 

Приједлог уговора о набавци доставиће 

се на потпис изабраном понуђачу "Galax-

niskogradnja" дд Брчко. 

 

Члан 3. 

 

За извршење ове одлуке задужује се и 

овлашћује Одјељење за општу управу и 

просторно уређење општине Пелагићево. 

 

Члан 4. 

 

Ова одлука објавиће се на веб-страници 

www.pelagicevo.gov.ba, истовремено са 

упућивањем понуђачима који су учествовали у 

поступку јавне набавке, у складу са чланом 70. 

став 6. Закона о јавним набавкама Босне и 

Херцеговине. 

 

Члан 5. 

 

          Ова одлука ступа на снагу даном 

доношења и доставља се свим понуђачима који 

су учествовали у поступку јавне набавке, у 

складу са чланом 71. став 2. Закона о јавним 

набавкама Босне и Херцеговине. 

 

Образложење 

 

Поступак јавне набавке покренут је Одлуком о 

покретању поступка јавне набавке број: 02-022-

110/22 од 05.12.2022. године. 

Јавна набавка је спроведена путем директног 

споразума. 

Процијењена вриједност јавне набавке без ПДВ-

а је 4.000,00 КМ. 

 

Писмени захтјев за достављање понуде упућен 

је фирми "Galax-niskogradnja" дд Брчко. 

 

За отварање понуда је задужен Службеник за 

јавне набавке у сарадњи са службеницима из 

Одјељења за општу управу, просторно уређење 

и стамбено-комуналне послове. 

 

Службеник за јавну набавку је доставио дана 

09.12.2022. године записник о оцјени понуда и 

Препоруку о избору најповољнијег понуђача 

број: 03/9-404-31/22 од 09.12.2022. године, у 

поступку јавне набавке Зимско одржавање 

путева на подручју насељеног мјеста 

Пелагићево. 

 

У поступку по записнику о оцјени 

понуда је утврђено да је службеник за јавну 

набавку благовремено и правилно извршио 

отварање понуда и оцјену приспјелих понуда, о 

чему је сачинињен одговарајући записник, у 

којем је утврђено сљедеће:  

- да је укупан број пристиглих понуда 1. 

- да је благовремено запримљена 1 понуда. 

- да није било неблаговремено запримљених 

понуда. 

- да је понуда понуђача "Galax-niskogradnja" дд 

Брчко прихватљива. 

- да није било неприхватљивих понуда. 

У поступку доношења ове одлуке, 

посебно су цијењене чињенице да је службеник 

за јавне набавке у сарадњи са Одјељењем за 

општу управу и просторно уређење, правилно и 

потпуно, дао оцјену приспјелих понуда, у 

складу са критеријумима из захтјева и позива. 

Наиме, у поступку је оцијењено да је 

службеник за јавне набавке у сарадњи са 

Одјељењем за општу управу и просторно 

уређење правилно поступио те да је избор 

најповољнијег понуђача извршен у складу са 

Законом о јавним набавкама Босне и 

Херцеговине, подзаконским актима, интерним 

актима и тендерским документом.  
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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:02-022-118/22                    НАЧЕЛНИК  

Дана,09.12.2022.г.           Општине Пелагићево  

                                                  Славко Тешић  

 

 

 

 

29. 

 

На основу члана 18. став 1. и члана 90. 

Закона о јавним набавкама Босне и Херцеговине 

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

82. Закона о локалној самоуправи ("Сл. гласник 

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

општине Пелагићево ("Службени гласник 

општине Пелагићево" број: 10/14) и члана 5. 

Правилника о поступку директног споразума, 

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

поступајући по приједлогу Одјељења за општу 

управу и просторно уређење општине 

Пелагићево и у складу са Планом јавних 

набавки општине Пелагићево за 2022. годину, 

број: 02-022-6/22 од 21.01.2022. године, 

начелник општине Пелагићево је донио   

 

О Д Л У К У 

о покретању поступка набавке  

Зимско одржавање путева на подручју  

насељених мјеста Турић и Самаревац 

 

Члан 1. 

 

           Одобрава се покретање поступка јавне 

набавке услуга – Зимско одржавање путева на 

подручју насељених мјеста Турић и Самаревац. 

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 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: 44. 

 

Члан 2. 

 

Потребну документацију за провођење 

поступка директног споразума сачиниће 

уговорни орган, односно службеник за јавне 

набавке у сарадњи са службеницима Одјељења 

за општу управу и просторно уређење, у року од 

5 дана, рачунајући од доношења ове одлуке. 

 

Члан 3. 

 

Критеријум за додјелу уговора је 

најнижа цијена. 

 

Члан 4. 

 

Отварање и оцјену понуда спровешће 

службеник за јавне набавке у сарадњи са 

службеницима Одјељења за општу управу и 

просторно уређење. 

 

Члан 5. 

 

Саставни дио ове одлуке је процјена 

вриједности. 

 

Члан 6. 

 

Ова одлука ступа на снагу даном 

доношења и биће објављења у Службеног 

гласнику Општине Пелагићево. 

 

ОБРАЗЛОЖЕЊЕ 

На основу расположивих чињеница, 

утврђено је да је предложени поступак 

директног споразума основан и да садржи све 

потребне елементе за одлучивање, у складу са 

чланом 4. Правилника о поступку директног 
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споразума, број: 02-022-6/15 од 17.02.2015. 

године. 

При доношењу Одлуке, начелник 

Општине Пелагићево се посебно руководио 

чињеницом да је предложена набавка планирана 

Планом набавки за 2022. годину, под бројем 44, 

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:02-022-111/22                    НАЧЕЛНИК  

Дана,05.12.2022.г.           Општине Пелагићево  

                                                  Славко Тешић  

 

 

 

 

30. 
 

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

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

набавкама Босне и Херцеговине ("Сл. гласник 

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

локалној самоуправи ("Сл. гласник РС", број: 

97/16), чланова 61. и 100. Статута општине 

Пелагићево ("Службени гласник општине 

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

о поступку директног споразума, број: 02-022-

6/15 од 17.02.2015. године, на основу препоруке 

службеника за јавне набавке и Одјељења за 

општу управу и просторно уређење општине 

Пелагићево, у поступку јавне набавке услуга: 

Зимско одржавање путева на подручју 

насељених мјеста Турић и Самаревац, 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: 

03/9-404-32/22 од 09.12.2022. године и Уговор за 

јавну набавку Зимско одржавање путева на 

подручју насељених мјеста Турић и Самаревац, 

додјељује се најбоље оцијењеном понуђачу 

Томи Петровићу из Самаревца, на основу 

понуде од 09.12.2022. године, за понуђену 

цијену од 2.250,00 КМ (понуђач није у систему 

ПДВ-а). 

Члан 2. 

 

Приједлог уговора о набавци доставиће 

се на потпис изабраном понуђачу Томи 

Петровићу из Самаревца. 

 

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-

111/22 од 05.12.2022. године. 

Јавна набавка је спроведена путем директног 

споразума. 

Процијењена вриједност јавне набавке без ПДВ-

а је 2.000,00 КМ. 
 

Писмени захтјев за достављање понуде упућен 

је Томи Петровићу из Самаревца. 
 

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 

09.12.2022. године записник о оцјени понуда и 

Препоруку о избору најповољнијег понуђача 

број: 03/9-404-32/22 од 09.12.2022. године, у 

поступку јавне набавке Зимско одржавање 

путева на подручју насељених мјеста Турић и 

Самаревац. 
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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 Томе Петровића из 

Самаревца прихватљива. 

- да није било неприхватљивих понуда. 

У поступку доношења ове одлуке, 

посебно су цијењене чињенице да је службеник 

за јавне набавке у сарадњи са Одјељењем за 

општу управу и просторно уређење, правилно и 

потпуно, дао оцјену приспјелих понуда, у 

складу са критеријумима из захтјева и позива. 

Наиме, у поступку је оцијењено да је 

службеник за јавне набавке у сарадњи са 

Одјељењем за општу управу и просторно 

уређење правилно поступио те да је избор 

најповољнијег понуђача извршен у складу са 

Законом о јавним набавкама Босне и 

Херцеговине, подзаконским актима, интерним 

актима и тендерским документом.  

Увидом у приложену документацију, 

неспорно је да изабрани понуђач задовољава све 

потребне услове у оквиру овог поступка.  

Из наведених разлога, примјеном члана 

64. став 1. тачка 2. Закона о јавним набавкама 

Босне и Херцеговине, те чланова чланова 61. и 

100. Статута општине Пелагићево ("Службени 

гласник општине Пелагићево" број: 10/14) и 

члана 7. Правилника о поступку директног 

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

године одлучено је као у диспозитиву. 
 

ПОУКА О ПРАВНОМ ЛИЈЕКУ 
 

Против ове одлуке може се изјавити 

приговор начелнику Општине, најкасније у року 

од 5 (пет) дана од дана пријема ове одлуке, на 

основу члана 9. Правилника о поступку 

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

17.02.2015. године. 
 

Број:02-022-119/22                    НАЧЕЛНИК  

Дана,09.12.2022.г.           Општине Пелагићево  

                                                  Славко Тешић  

 

 

 

 

31.  

 

На основу члана 18. став 1. и члана 90. 

Закона о јавним набавкама Босне и Херцеговине 

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

82. Закона о локалној самоуправи ("Сл. гласник 

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

општине Пелагићево ("Службени гласник 

општине Пелагићево" број: 10/14) и члана 5. 

Правилника о поступку директног споразума, 

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

поступајући по приједлогу Одјељења за општу 

управу и просторно уређење општине 

Пелагићево и у складу са Планом јавних 

набавки општине Пелагићево за 2022. годину, 

број: 02-022-6/22 од 21.01.2022. године, 

начелник општине Пелагићево је донио   

 

О Д Л У К У 

о покретању поступка набавке  

Зимско одржавање путева на подручју  

мјесних заједница Горња и Доња 

Трамошница 

 

Члан 1. 

 

           Одобрава се покретање поступка јавне 

набавке услуга – Зимско одржавање путева на 

подручју мјесних заједница Горња и Доња 

Трамошница. 

Процијењена вриједност јавне набавке 

(без ПДВ-а) износи 4.000,00 КМ (словима: 

четирихиљаде 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: 45. 

 

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. 
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Критеријум за додјелу уговора је 

најнижа цијена. 

 

Члан 4. 

 

Отварање и оцјену понуда спровешће 

службеник за јавне набавке у сарадњи са 

службеницима Одјељења за општу управу и 

просторно уређење. 

 

Члан 5. 

 

Саставни дио ове одлуке је процјена 

вриједности. 

 

Члан 6. 

 

Ова одлука ступа на снагу даном 

доношења и биће објављења у Службеног 

гласнику Општине Пелагићево. 

 

ОБРАЗЛОЖЕЊЕ 

На основу расположивих чињеница, 

утврђено је да је предложени поступак 

директног споразума основан и да садржи све 

потребне елементе за одлучивање, у складу са 

чланом 4. Правилника о поступку директног 

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

године. 

При доношењу Одлуке, начелник 

Општине Пелагићево се посебно руководио 

чињеницом да је предложена набавка планирана 

Планом набавки за 2022. годину, под бројем 45, 

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:02-022-112/22                    НАЧЕЛНИК  

Дана,05.12.2022.г.           Општине Пелагићево  

                                                  Славко Тешић  

 

 

 

 

32. 

 

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

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

набавкама Босне и Херцеговине ("Сл. гласник 

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

локалној самоуправи ("Сл. гласник РС", број: 

97/16), чланова 61. и 100. Статута општине 

Пелагићево ("Службени гласник општине 

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

о поступку директног споразума, број: 02-022-

6/15 од 17.02.2015. године, на основу препоруке 

службеника за јавне набавке и Одјељења за 

општу управу и просторно уређење општине 

Пелагићево, у поступку јавне набавке услуга: 

Зимско одржавање путева на подручју мјесних 

заједница Горња и Доња Трамошница, 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: 

03/9-404-33/22 од 09.12.2022. године и Уговор за 

јавну набавку Зимско одржавање путева на 

подручју мјесних заједница Горња и Доња 

Трамошница, додјељује се најбоље оцијењеном 

понуђачу "Galax-niskogradnja" дд Брчко, на 

основу понуде од 09.12.2022. године, за 

понуђену цијену од 5.650,00 КМ без ПДВ-а. 

 

Члан 2. 

 

Приједлог уговора о набавци доставиће 

се на потпис изабраном понуђачу "Galax-

niskogradnja" дд Брчко. 

 

Члан 3. 

 

За извршење ове одлуке задужује се и 

овлашћује Одјељење за општу управу и 

просторно уређење општине Пелагићево. 

 

Члан 4. 

 

Ова одлука објавиће се на веб-страници 

www.pelagicevo.gov.ba, истовремено са 

упућивањем понуђачима који су учествовали у 

поступку јавне набавке, у складу са чланом 70. 

став 6. Закона о јавним набавкама Босне и 

Херцеговине. 

 

Члан 5. 

 

          Ова одлука ступа на снагу даном 

доношења и доставља се свим понуђачима који 

су учествовали у поступку јавне набавке, у 
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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-

112/22 од 05.12.2022. године. 

Јавна набавка је спроведена путем директног 

споразума. 

Процијењена вриједност јавне набавке без ПДВ-

а је 4.000,00 КМ. 

 

Писмени захтјев за достављање понуде упућен 

је понуђачу "Galax-niskogradnja" дд Брчко. 

 

За отварање понуда је задужен Службеник за 

јавне набавке у сарадњи са службеницима из 

Одјељења за општу управу и просторно 

уређење. 

 

Службеник за јавну набавку је доставио дана 

09.12.2022. године записник о оцјени понуда и 

Препоруку о избору најповољнијег понуђача 

број: 03/9-404-33/22 од 09.12.2022. године, у 

поступку јавне набавке Зимско одржавање 

путева на подручју мјесних заједница Горња и 

Доња Трамошница. 

 

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 "Galax-niskogradnja" дд 

Брчко прихватљива. 

- да није било неприхватљивих понуда. 

У поступку доношења ове одлуке, 

посебно су цијењене чињенице да је службеник 

за јавне набавке у сарадњи са Одјељењем за 

општу управу и просторно уређење, правилно и 

потпуно, дао оцјену приспјелих понуда, у 

складу са критеријумима из захтјева и позива. 

Наиме, у поступку је оцијењено да је 

службеник за јавне набавке у сарадњи са 

Одјељењем за општу управу и просторно 

уређење правилно поступио те да је избор 

најповољнијег понуђача извршен у складу са 

Законом о јавним набавкама Босне и 

Херцеговине, подзаконским актима, интерним 

актима и тендерским документом.  

Увидом у приложену документацију, 

неспорно је да изабрани понуђач задовољава све 

потребне услове у оквиру овог поступка.  

Из наведених разлога, примјеном члана 

64. став 1. тачка 2. Закона о јавним набавкама 

Босне и Херцеговине, те чланова чланова 61. и 

100. Статута општине Пелагићево ("Службени 

гласник општине Пелагићево" број: 10/14) и 

члана 7. Правилника о поступку директног 

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

године одлучено је као у диспозитиву. 

 

ПОУКА О ПРАВНОМ ЛИЈЕКУ 

 

Против ове одлуке може се изјавити приговор 

начелнику Општине, најкасније у року од 5 (пет) 

дана од дана пријема ове одлуке, на основу 

члана 9. Правилника о поступку директног 

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

године 

 

Број:02-022-120/22                    НАЧЕЛНИК  

Дана,09.12.2022.г.           Општине Пелагићево  

                                                  Славко Тешић  

 

 

 

 

33. 

 

На основу члана 18. став 1. и члана 90. 

Закона о јавним набавкама Босне и Херцеговине 

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

82. Закона о локалној самоуправи ("Сл. гласник 

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

општине Пелагићево ("Службени гласник 

општине Пелагићево" број: 10/14) и члана 5. 

Правилника о поступку директног споразума, 

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

поступајући по приједлогу Одјељења за општу 

управу и просторно уређење општине 

Пелагићево и у складу са Планом јавних 

набавки општине Пелагићево за 2022. годину, 

број: 02-022-6/22 од 21.01.2022. године, 

начелник општине Пелагићево је донио   

 

О Д Л У К У 

о покретању поступка набавке  

Зимско одржавање споредних путева  

на подручју општине Пелагићево 

 

Члан 1. 
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           Одобрава се покретање поступка јавне 

набавке услуга – Зимско одржавање споредних 

путева на подручју општине Пелагићево. 

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 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: 48. 

 

Члан 2. 

 

Потребну документацију за провођење 

поступка директног споразума сачиниће 

уговорни орган, односно службеник за јавне 

набавке у сарадњи са службеницима Одјељења 

за општу управу и просторно уређење, у року од 

5 дана, рачунајући од доношења ове одлуке. 

 

Члан 3. 

 

Критеријум за додјелу уговора је 

најнижа цијена. 

 

Члан 4. 

 

Отварање и оцјену понуда спровешће 

службеник за јавне набавке у сарадњи са 

службеницима Одјељења за општу управу и 

просторно уређење. 

 

Члан 5. 

 

Саставни дио ове одлуке је процјена 

вриједности. 

 

Члан 6. 

 

Ова одлука ступа на снагу даном 

доношења и биће објављења у Службеног 

гласнику Општине Пелагићево. 

 

ОБРАЗЛОЖЕЊЕ 

На основу расположивих чињеница, 

утврђено је да је предложени поступак 

директног споразума основан и да садржи све 

потребне елементе за одлучивање, у складу са 

чланом 4. Правилника о поступку директног 

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

године. 

При доношењу Одлуке, начелник 

Општине Пелагићево се посебно руководио 

чињеницом да је предложена набавка планирана 

Планом набавки за 2022. годину, под бројем 48, 

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:02-022-115/22                    НАЧЕЛНИК  

Дана,05.12.2022.г.           Општине Пелагићево  

                                                  Славко Тешић  

 

 

 

 

34. 

 

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

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

набавкама Босне и Херцеговине ("Сл. гласник 

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

локалној самоуправи ("Сл. гласник РС", број: 

97/16), чланова 61. и 100. Статута општине 

Пелагићево ("Службени гласник општине 

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

о поступку директног споразума, број: 02-022-

6/15 од 17.02.2015. године, на основу препоруке 

службеника за јавне набавке и Одјељења за 

општу управу и просторно уређење општине 

Пелагићево, у поступку јавне набавке услуга: 

Зимско одржавање споредних путева на 

подручју општине Пелагићево, начелник 

општине Пелагићево је донио  

 

ОДЛУКУ 

о избору најповољнијег понуђача 

 

Члан 1. 

 

            Прихвата се Препорука службеника за 

јавне набавке и Одјељења за општу управу и 

просторно уређење општине Пелагићево, број: 

03/9-404-36/22 од 09.12.2022. године и Уговор за 

јавну набавку Зимско одржавање споредних 

путева на подручју општине Пелагићево, 

додјељује се најбоље оцијењеном понуђачу 

Цвијетину Радићу из Пелагићева, на основу 

понуде од 09.12.2022. године, за понуђену 

цијену од 2.250,00 КМ (понуђач није у систему 

ПДВ-а) 
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Члан 2. 

 

Приједлог уговора о набавци доставиће 

се на потпис изабраном понуђачу Цвијетину 

Радићу из Пелагићева. 

 

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-

115/22 од 05.12.2022. године. 

Јавна набавка је спроведена путем директног 

споразума. 

Процијењена вриједност јавне набавке без ПДВ-

а је 2.000,00 КМ. 

 

Писмени захтјев за достављање понуде упућен 

је Цвијетину Радићу из Пелагићева. 

 

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 

09.12.2022. године записник о оцјени понуда и 

Препоруку о избору најповољнијег понуђача 

број: 03/9-404-36/22 од 09.12.2022. године, у 

поступку јавне набавке Зимско одржавање 

споредних путева на подручју општине 

Пелагићево. 

 

У поступку по записнику о оцјени 

понуда је утврђено да је службеник за јавну 

набавку благовремено и правилно извршио 

отварање понуда и оцјену приспјелих понуда, о 

чему је сачинињен одговарајући записник, у 

којем је утврђено сљедеће:  

- да је укупан број пристиглих понуда 1. 

- да је благовремено запримљена 1 понуда. 

- да није било неблаговремено запримљених 

понуда. 

- да је понуда понуђача Цвијетину Радићу из 

Пелагићева прихватљива. 

- да није било неприхватљивих понуда. 

У поступку доношења ове одлуке, 

посебно су цијењене чињенице да је службеник 

за јавне набавке у сарадњи са Одјељењем за 

општу управу и просторно уређење, правилно и 

потпуно, дао оцјену приспјелих понуда, у 

складу са критеријумима из захтјева и позива. 

Наиме, у поступку је оцијењено да је 

службеник за јавне набавке у сарадњи са 

Одјељењем за општу управу и просторно 

уређење правилно поступио те да је избор 

најповољнијег понуђача извршен у складу са 

Законом о јавним набавкама Босне и 

Херцеговине, подзаконским актима, интерним 

актима и тендерским документом.  

Увидом у приложену документацију, 

неспорно је да изабрани понуђач задовољава све 

потребне услове у оквиру овог поступка.  

Из наведених разлога, примјеном члана 

64. став 1. тачка 2. Закона о јавним набавкама 

Босне и Херцеговине, те чланова чланова 61. и 

100. Статута општине Пелагићево ("Службени 

гласник општине Пелагићево" број: 10/14) и 

члана 7. Правилника о поступку директног 

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

године одлучено је као у диспозитиву. 

 

ПОУКА О ПРАВНОМ ЛИЈЕКУ 

 

Против ове одлуке може се изјавити 

приговор начелнику Општине, најкасније у року 

од 5 (пет) дана од дана пријема ове одлуке, на 

основу члана 9. Правилника о поступку 

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

17.02.2015. године. 

 

Број:02-022-123/22                    НАЧЕЛНИК  

Дана,09.12.2022.г.           Општине Пелагићево  

                                                  Славко Тешић  
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35. 

 

На основу члана 18. став 1. и члана 90. 

Закона о јавним набавкама Босне и Херцеговине 

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

82. Закона о локалној самоуправи ("Сл. гласник 

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

општине Пелагићево ("Службени гласник 

општине Пелагићево" број: 10/14) и члана 5. 

Правилника о поступку директног споразума, 

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

поступајући по приједлогу Одјељења за општу 

управу и просторно уређење општине 

Пелагићево и у складу са Планом јавних 

набавки општине Пелагићево за 2022. годину, 

број: 02-022-6/22 од 21.01.2022. године, 

начелник општине Пелагићево је донио   

 

О Д Л У К У 

о покретању поступка набавке  

Зимско одржавање путева на подручју  

насељених мјеста Поребрице и Блажевац 

 

Члан 1. 

 

           Одобрава се покретање поступка јавне 

набавке услуга – Зимско одржавање путева на 

подручју насељених мјеста Поребрице и 

Блажевац. 

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 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: 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 и 

просторно уређење. 

 

Члан 5. 

 

Саставни дио ове одлуке је процјена 

вриједности. 

 

Члан 6. 

 

Ова одлука ступа на снагу даном 

доношења и биће објављења у Службеног 

гласнику Општине Пелагићево. 

 

ОБРАЗЛОЖЕЊЕ 

На основу расположивих чињеница, 

утврђено је да је предложени поступак 

директног споразума основан и да садржи све 

потребне елементе за одлучивање, у складу са 

чланом 4. Правилника о поступку директног 

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

године. 

При доношењу Одлуке, начелник 

Општине Пелагићево се посебно руководио 

чињеницом да је предложена набавка планирана 

Планом набавки за 2022. годину, под бројем 46, 

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:02-022-113/22                    НАЧЕЛНИК  

Дана,05.12.2022.г.           Општине Пелагићево  

                                                  Славко Тешић  

 

 

 

 

36. 

 

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 
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Пелагићево ("Службени гласник општине 

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

о поступку директног споразума, број: 02-022-

6/15 од 17.02.2015. године, на основу препоруке 

службеника за јавне набавке и Одјељења за 

општу управу и просторно уређење општине 

Пелагићево, у поступку јавне набавке услуга: 

Зимско одржавање путева на подручју 

насељених мјеста Поребрице и Блажевац, 

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: 

03/9-404-34/22 од 09.12.2022. године и Уговор за 

јавну набавку Зимско одржавање путева на 

подручју насељених мјеста Поребрице и 

Блажевац, додјељује се најбоље оцијењеном 

понуђачу Живану Новаковићу из Поребрица, на 

основу понуде од 09.12.2022. године, за 

понуђену цијену од 2.250,00 КМ (понуђач није у 

систему ПДВ-а). 

 

Члан 2. 

 

Приједлог уговора о набавци доставиће 

се на потпис изабраном понуђачу Живану 

Новаковићу из Поребрица,. 

 

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-

113/22 од 05.12.2022. године. 

Јавна набавка је спроведена путем директног 

споразума. 

Процијењена вриједност јавне набавке без ПДВ-

а је 2.000,00 КМ. 

 

Писмени захтјев за достављање понуде упућен 

је Живану Новаковићу из Поребрица. 

 

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 

09.12.2022. године записник о оцјени понуда и 

Препоруку о избору најповољнијег понуђача 

број: 03/9-404-34/22 од 09.12.2022. године, у 

поступку јавне набавке Зимско одржавање 

путева на подручју насељених мјеста 

Поребрице и Блажевац. 

 

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 Живанa Новаковићa из 

Поребрица, прихватљива. 

- да није било неприхватљивих понуда. 

У поступку доношења ове одлуке, 

посебно су цијењене чињенице да је службеник 

за јавне набавке у сарадњи са Одјељењем за 

општу управу и просторно уређење, правилно и 

потпуно, дао оцјену приспјелих понуда, у 

складу са критеријумима из захтјева и позива. 

Наиме, у поступку је оцијењено да је 

службеник за јавне набавке у сарадњи са 

Одјељењем за општу управу и просторно 

уређење правилно поступио те да је избор 

најповољнијег понуђача извршен у складу са 

Законом о јавним набавкама Босне и 
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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:02-022-121/22                    НАЧЕЛНИК  

Дана,09.12.2022.г.           Општине Пелагићево  

                                                  Славко Тешић  

 

 

 

 

37. 

 

На основу члана 18. став 1. и члана 90. 

Закона о јавним набавкама Босне и Херцеговине 

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

82. Закона о локалној самоуправи ("Сл. гласник 

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

општине Пелагићево ("Службени гласник 

општине Пелагићево" број: 10/14) и члана 5. 

Правилника о поступку директног споразума, 

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

поступајући по приједлогу Одјељења за општу 

управу и просторно уређење општине 

Пелагићево и у складу са Планом јавних 

набавки општине Пелагићево за 2022. годину, 

број: 02-022-6/22 од 21.01.2022. године, 

начелник општине Пелагићево је донио   

 

О Д Л У К У 

о покретању поступка набавке  

Зимско одржавање јавних површина  

на подручју општине Пелагићево 

 

Члан 1. 

 

           Одобрава се покретање поступка јавне 

набавке услуга – Зимско одржавање јавних 

површина на подручју општине Пелагићево. 

Процијењена вриједност јавне набавке 

(без ПДВ-а) износи 1.000,00 КМ (словима: 

једнахиљада 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: 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 све 

потребне елементе за одлучивање, у складу са 

чланом 4. Правилника о поступку директног 
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споразума, број: 02-022-6/15 од 17.02.2015. 

године. 

При доношењу Одлуке, начелник 

Општине Пелагићево се посебно руководио 

чињеницом да је предложена набавка планирана 

Планом набавки за 2022. годину, под бројем 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:02-022-114/22                    НАЧЕЛНИК  

Дана,05.12.2022.г.           Општине Пелагићево  

                                                  Славко Тешић  

 

 

 

 

38. 

 

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

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

набавкама Босне и Херцеговине ("Сл. гласник 

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

локалној самоуправи ("Сл. гласник РС", број: 

97/16), чланова 61. и 100. Статута општине 

Пелагићево ("Службени гласник општине 

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

о поступку директног споразума, број: 02-022-

6/15 од 17.02.2015. године, на основу препоруке 

службеника за јавне набавке и Одјељења за 

општу управу и просторно уређење општине 

Пелагићево, у поступку јавне набавке услуга: 

Зимско одржавање споредних путева на 

подручју општине Пелагићево, начелник 

општине Пелагићево је донио  

 

 

ОДЛУКУ 

о избору најповољнијег понуђача 

 

Члан 1. 

 

            Прихвата се Препорука службеника за 

јавне набавке и Одјељења за општу управу и 

просторно уређење општине Пелагићево, број: 

03/9-404-35/22 од 09.12.2022. године и Уговор за 

јавну набавку Зимско одржавање јавних 

површина на подручју општине Пелагићево, 

додјељује се најбоље оцијењеном понуђачу 

Михајлу Павићу из Пелагићева, на основу 

понуде од 09.12.2022. године, за понуђену 

цијену од 2.250,00 КМ (понуђач није у систему 

ПДВ-а). 

 

Члан 2. 

 

Приједлог уговора о набавци доставиће 

се на потпис изабраном понуђачу Михајлу 

Павићу из Пелагићева. 

 

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-

114/22 од 05.12.2022. године. 

Јавна набавка је спроведена путем директног 

споразума. 

Процијењена вриједност јавне набавке без ПДВ-

а је 2.000,00 КМ. 

 

Писмени захтјев за достављање понуде упућен 

је Михајлу Павићу из Пелагићева. 

 

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 

09.12.2022. године записник о оцјени понуда и 

Препоруку о избору најповољнијег понуђача 

број: 03/9-404-35/22 од 09.12.2022. године, у 

поступку јавне набавке Зимско одржавање 
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јавних површина на подручју општине 

Пелагићево. 

 

У поступку по записнику о оцјени 

понуда је утврђено да је службеник за јавну 

набавку благовремено и правилно извршио 

отварање понуда и оцјену приспјелих понуда, о 

чему је сачинињен одговарајући записник, у 

којем је утврђено сљедеће:  

- да је укупан број пристиглих понуда 1. 

- да је благовремено запримљена 1 понуда. 

- да није било неблаговремено запримљених 

понуда. 

- да је понуда понуђача Михајла Павића из 

Пелагићева прихватљива. 

- да није било неприхватљивих понуда. 

У поступку доношења ове одлуке, 

посебно су цијењене чињенице да је службеник 

за јавне набавке у сарадњи са Одјељењем за 

општу управу и просторно уређење, правилно и 

потпуно, дао оцјену приспјелих понуда, у 

складу са критеријумима из захтјева и позива. 

Наиме, у поступку је оцијењено да је 

службеник за јавне набавке у сарадњи са 

Одјељењем за општу управу и просторно 

уређење правилно поступио те да је избор 

најповољнијег понуђача извршен у складу са 

Законом о јавним набавкама Босне и 

Херцеговине, подзаконским актима, интерним 

актима и тендерским документом.  

Увидом у приложену документацију, 

неспорно је да изабрани понуђач задовољава све 

потребне услове у оквиру овог поступка.  

Из наведених разлога, примјеном члана 

64. став 1. тачка 2. Закона о јавним набавкама 

Босне и Херцеговине, те чланова чланова 61. и 

100. Статута општине Пелагићево ("Службени 

гласник општине Пелагићево" број: 10/14) и 

члана 7. Правилника о поступку директног 

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

године одлучено је као у диспозитиву. 

 

ПОУКА О ПРАВНОМ ЛИЈЕКУ 

 

Против ове одлуке може се изјавити 

приговор начелнику Општине, најкасније у року 

од 5 (пет) дана од дана пријема ове одлуке, на 

основу члана 9. Правилника о поступку 

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

17.02.2015. године. 

 

Број:02-022-122/22                 НАЧЕЛНИК  

Дана,09.12.2022.г.           Општине Пелагићево  

                                                 Славко Тешић  

39. 

 

На основу члана 18. став 1. и члана 90. 

Закона о јавним набавкама Босне и Херцеговине 

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

82. Закона о локалној самоуправи ("Сл. гласник 

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

општине Пелагићево ("Службени гласник 

општине Пелагићево" број: 10/14) и члана 5. 

Правилника о поступку директног споразума, 

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

поступајући по приједлогу Одјељења за општу 

управу и просторно уређење општине 

Пелагићево и у складу са Измјеном плана јавних 

набавки општине Пелагићево за 2022. годину, 

број: 02-022-107/22 од 28.11.2022. године, 

начелник општине Пелагићево је донио   

 

О Д Л У К У 

о покретању поступка набавке  

Санација ограде на гробљу у насељу 

Округлић 

 

Члан 1. 

 

           Одобрава се покретање поступка јавне 

набавке радова – Санација ограде на гробљу у 

насељу Округлић. 

Процијењена вриједност јавне набавке 

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

шестхиљада КМ). 

За спровођење јавне набавке 

обезбијеђена су средства из буџета општине 

Пелагићево, економски код 511200. 

Јавна набавка ће се спровести путем 

директног споразума. 

Поступак јавне набавке спровешће се у 

складу са Законом о јавним набавкама, 

подзаконским и интерним актима. 

Евиденциони број јавне набавке: 63. 

 

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. 
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Члан 4. 

 

Отварање и оцјену понуда спровешће 

службеник за јавне набавке у сарадњи са 

службеницима Одјељења за општу управу и 

просторно уређење. 

 

Члан 5. 

 

Саставни дио ове одлуке је процјена 

вриједности. 

 

Члан 6. 

 

Ова одлука ступа на снагу даном 

доношења и биће објављења у Службеног 

гласнику Општине Пелагићево. 

 

ОБРАЗЛОЖЕЊЕ 

На основу расположивих чињеница, 

утврђено је да је предложени поступак 

директног споразума основан и да садржи све 

потребне елементе за одлучивање, у складу са 

чланом 4. Правилника о поступку директног 

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

године. 

При доношењу Одлуке, начелник 

Општине Пелагићево се посебно руководио 

чињеницом да је предложена набавка планирана 

Измјеном плана набавки за 2022. годину, под 

бројем 63, 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:02-022-116/22                  НАЧЕЛНИК  

Дана,08.12.2022.г.           Општине Пелагићево  

                                                 Славко Тешић  

 

 

 

 

40. 

 

На основу члана 18. став 1. и члана 90. 

Закона о јавним набавкама Босне и Херцеговине 

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

82. Закона о локалној самоуправи ("Сл. гласник 

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

општине Пелагићево ("Службени гласник 

општине Пелагићево" број: 10/14) и члана 5. 

Правилника о поступку директног споразума, 

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

поступајући по приједлогу Одјељења за општу 

управу и просторно уређење општине 

Пелагићево и у складу са Измјеном плана јавних 

набавки општине Пелагићево за 2022. годину, 

број: 02-022-107/22 од 28.11.2022. године, 

начелник општине Пелагићево је донио   

 

О Д Л У К У 

о покретању поступка набавке  

Изградња дијела ограде и санација улазне  

капије на гробљу у насељу Округлић 

 

Члан 1. 

 

           Одобрава се покретање поступка јавне 

набавке радова – Изградња дијела ограде и 

санација улазне капије на гробљу у насељу 

Округлић. 

Процијењена вриједност јавне набавке 

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

шестхиљада КМ). 

За спровођење јавне набавке 

обезбијеђена су средства из буџета општине 

Пелагићево, економски код 511200. 

Јавна набавка ће се спровести путем 

директног споразума. 

Поступак јавне набавке спровешће се у 

складу са Законом о јавним набавкама, 

подзаконским и интерним актима. 

Евиденциони број јавне набавке: 64. 

 

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. 
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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 2022. годину, под 

бројем 64, 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:02-022-117/22                  НАЧЕЛНИК  

Дана,08.12.2022.г.           Општине Пелагићево  

                                                 Славко Тешић  

 

 

 

 

41. 

 

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

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

набавкама Босне и Херцеговине ("Сл. гласник 

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

локалној самоуправи ("Сл. гласник РС", број: 

97/16), чланова 61. и 100. Статута општине 

Пелагићево ("Службени гласник општине 

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

о поступку директног споразума, број: 02-022-

6/15 од 17.02.2015. године, на основу препоруке 

службеника за јавне набавке и Одјељења за 

општу управу и просторно уређење општине 

Пелагићево, у поступку јавне набавке радова: 

Санација ограде на гробљу у насељу Округлић, 

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: 

03/9-404-37/22 од 14.12.2022. године и Уговор за 

јавну набавку Санација ограде на гробљу у 

насељу Округлић, додјељује се "Топметали" доо 

Градачац, понуда од 14.12.2022. године за 

понуђену цијену од 4.799,50 КМ без ПДВ-а, 

односно 5.615,41 КМ са ПДВ-ом, као најбоље 

оцијењеном понуђачу. 

 

Члан 2. 

 

Приједлог уговора о набавци доставиће 

се на потпис изабраном понуђачу "Топметали" 

доо Градачац. 

 

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-

116/22 од 08.12.2022. године. 

Јавна набавка је спроведена путем директног 

споразума. 

Процијењена вриједност јавне набавке без ПДВ-

а је 6.000,00 КМ. 
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Писмени захтјев за достављање понуде упућен 

је фирми "Топметали" доо Градачац. 

 

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 

14.12.2022. године записник о оцјени понуда и 

Препоруку о избору најповољнијег понуђача 

број: 03/9-404-37/22 од 14.12.2022. године, у 

поступку јавне набавке Санација ограде на 

гробљу у насељу Округлић. 

 

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 "Топметали" доо 

Градачац прихватљива. 

- да није било неприхватљивих понуда. 

 

 

У поступку доношења ове одлуке, 

посебно су цијењене чињенице да је службеник 

за јавне набавке у сарадњи са Одјељењем за 

општу управу и просторно уређење, правилно и 

потпуно, дао оцјену приспјелих понуда, у 

складу са критеријумима из захтјева и позива. 

Наиме, у поступку је оцијењено да је 

службеник за јавне набавке у сарадњи са 

Одјељењем за општу управу и просторно 

уређење правилно поступио те да је избор 

најповољнијег понуђача извршен у складу са 

Законом о јавним набавкама Босне и 

Херцеговине, подзаконским актима, интерним 

актима и тендерским документом.  

Увидом у приложену документацију, 

неспорно је да изабрани понуђач задовољава све 

потребне услове у оквиру овог поступка.  

 

Из наведених разлога, примјеном члана 

64. став 1. тачка 2. Закона о јавним набавкама 

Босне и Херцеговине, те чланова чланова 61. и 

100. Статута општине Пелагићево ("Службени 

гласник општине Пелагићево" број: 10/14) и 

члана 7. Правилника о поступку директног 

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

године одлучено је као у диспозитиву. 

 

ПОУКА О ПРАВНОМ ЛИЈЕКУ 

 

Против ове одлуке може се изјавити 

приговор начелнику Општине, најкасније у року 

од 5 (пет) дана од дана пријема ове одлуке, на 

основу члана 9. Правилника о поступку 

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

17.02.2015. године. 

 

Број:02-022-128/22                  НАЧЕЛНИК  

Дана,20.12.2022.г.           Општине Пелагићево  

                                                 Славко Тешић  

 

 

 

 

42. 

 

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: 

Изградња дијела ограде и санација улазне капије 

на гробљу у насељу Округлић, 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: 

03/9-404-38/22 од 14.12.2022. године и Уговор за 

јавну набавку Изградња дијела ограде и 

санација улазне капије на гробљу у насељу 

Округлић, додјељује се "Топметали" доо 

Градачац, понуда од 14.12.2022. године за 

понуђену цијену од 5.149,47 КМ без ПДВ-а, 

односно 6.024,87 КМ са ПДВ-ом, као најбоље 

оцијењеном понуђачу. 
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Члан 2. 

 

Приједлог уговора о набавци доставиће 

се на потпис изабраном понуђачу "Топметали" 

доо Градачац. 

 

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-

117/22 од 08.12.2022. године. 

Јавна набавка је спроведена путем директног 

споразума. 

Процијењена вриједност јавне набавке без ПДВ-

а је 6.000,00 КМ. 

Писмени захтјев за достављање понуде упућен 

је фирми "Топметали" доо Градачац. 

 

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 

14.12.2022. године записник о оцјени понуда и 

Препоруку о избору најповољнијег понуђача 

број: 03/9-404-38/22 од 14.12.2022. године, у 

поступку јавне набавке Изградња дијела ограде 

и санација улазне капије на гробљу у насељу 

Округлић. 

+ 

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 "Топметали" доо 

Градачац прихватљива. 

- да није било неприхватљивих понуда. 

 

 

У поступку доношења ове одлуке, 

посебно су цијењене чињенице да је службеник 

за јавне набавке у сарадњи са Одјељењем за 

општу управу и просторно уређење, правилно и 

потпуно, дао оцјену приспјелих понуда, у 

складу са критеријумима из захтјева и позива. 

Наиме, у поступку је оцијењено да је 

службеник за јавне набавке у сарадњи са 

Одјељењем за општу управу и просторно 

уређење правилно поступио те да је избор 

најповољнијег понуђача извршен у складу са 

Законом о јавним набавкама Босне и 

Херцеговине, подзаконским актима, интерним 

актима и тендерским документом.  

Увидом у приложену документацију, 

неспорно је да изабрани понуђач задовољава све 

потребне услове у оквиру овог поступка.  

Из наведених разлога, примјеном члана 

64. став 1. тачка 2. Закона о јавним набавкама 

Босне и Херцеговине, те чланова чланова 61. и 

100. Статута општине Пелагићево ("Службени 

гласник општине Пелагићево" број: 10/14) и 

члана 7. Правилника о поступку директног 

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

године одлучено је као у диспозитиву. 

 

ПОУКА О ПРАВНОМ ЛИЈЕКУ 

 

Против ове одлуке може се изјавити 

приговор начелнику Општине, најкасније у року 

од 5 (пет) дана од дана пријема ове одлуке, на 

основу члана 9. Правилника о поступку 

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

17.02.2015. године. 

 

Број:02-022-129/22                  НАЧЕЛНИК  

Дана,20.12.2022.г.           Општине Пелагићево  

                                                 Славко Тешић  
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43. 

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 2023. годину („Службени гласник општине Пелагићево“, број: 01/23) и Правилника 

о организацији и систематизацији радних мјеста општинске управе Пелагићево („Службени гласник општине 

Пелагићево“, број: 02/22 и 12/22), начелник општине Пелагићево, д о н о с и : 

ПЛАН ЗАПОШЉАВАЊА 

у општинској управи Пелагићево за 2023. годину 

Члан 1. 

План запошљавања у општинској управи Пелагићево за 2023. годину доноси се из разлога што је 

дошло до потребе пријема радника због повећаног обима послова општинске управе, а које су настатли као 

последица одласка радника на послове у друге институције као и одласка одређених радника у пензију, те 

потребе редовног попуњавања руководећих радних мјеста у мандатном периоду, из разлога што је 

досадашњима 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 службеника и 

намјештеника на неодређено вријеме. 

Члан 3. 

Графички приказ стварног стања попуњености радних мјеста: 

ПРИКАЗ ПОПУЊЕНОСТИ РАДНИХ МЈЕСТА ОПШТИНСКЕ УПРАВЕ ПЕЛАГИЋЕВО СА 01.01.2022. 

ГОДИНЕ 

Редн

и 

број. 

Организац

иона 

јединица 

општинске 

управе 

Пелагићев

о 

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 

намјештеника 

Од тога 

радник

а по чл. 

63. ЗЛС 

1. Кабинет 

начелника 

општине 

3 3 2 1 2 - 1 

2. Одсјек за 

стратешко 

планирањ

е и 

управљањ

е развојем 

3 2 - 2 2 - - 
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2. Одсјек за стратешко 

планирање и 

управљање развојем 

3 2 - 2 2 - - 

3. Одјељење за општу 

управу и просторно 

уређење 

10 8 1 7 7 1 - 

4. Одјељење за 

финансије и 

друштвене 

дјелатности 

11 8 - 8 7 1 - 

5. Одјељење за 

привреду, 

пољопривреду и 

заједничке послове 

14 12 - 12 6 6 - 

6. Одсјек за 

инспекцијске послове 

и комунално 

инспекцијски надзор 

4 3 - 3 3 - - 

6. укупан број 45 36 3 33 27 8 1 

7. број радника који 

одлазе у пензију у 

2022. години 

1 

 

* 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: 02/22 и 12/22) 

Члан 4. 
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Графички приказ Плана: 

 

ПЛАН ЗАПОШЉАВАЊА У ОПШТИНСКОЈ УПРАВИ ПЕЛАГИЋЕВО ЗА 2023. ГОДИНУ 

Редн

и 

број. 

Организациона 

јединица општинске 

управе Пелагићево 

Пожењно стање попуњености радних мјеста Општинске управе Пелагићево 

Приказ планиране структуе након будућег ангажовања радникa  

Потрбно 

ангажовати 

радника 

 

Планира

на 

попуњен

ост 

радних 

мјеста 

радници

ма 

Општинс

ке 

управе 

 

Број 

предвиђен

их радних 

мјеста 

на 

одређен

о 

вријеме 

на 

неодређ

ено 

вријеме 

Од тога 

службе 

ника 

Од тога 

намјешт

еника 

Од тога 

радника 

по чл. 

63. ЗЛС 

Од тога 

службе 

ника 

Од 

тога 

намј

еште

ника 

1. Кабинет начелника 

општине 
3 2 1 2 - 1 - - 3 

2. Одсјек за стратешко 

планирање и 

управљање 

развојем 

3 - 3 3 - - 1 - 3 

3. Одјељење за општу 

управу и просторно 

уређење 

10 2 7 8 1 - 1 - 9 

4. Одјељење за 

финансије и 

друштвене 

дјелатности 

11 1 7 6 2 - 3 - 9 

5. Одјељење за 

привреду, 

пољопривреду и 

заједничке послове 

14 1 12 7 6 - 1 - 12 

6. Одсјек за 

инспекцијске 

послове и 

комунално 

инспекцијски 

надзор 

4 - 4 4 - - - - 3  

6. укупан број 45 6 34 30 9 1 6 - 40 

7. број радника који 

одлазе у пензију у 

2023. години 

- 
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44. 

 

На основу члана 39, 43. и 59. Закона о 

локалној самоуправи („Службени гласник 

Републике Српске", број: 97/16, 36/19 и 61/21) и 

члана 51. и 111. Статута општине Пелагићево 

("Службени гласник општине Пелагићево", 

број: 2/17), члана 109. Устава Републике Српске 

(,,Службени гласник Републике Српске“, број: 

21/92 – пречишћени текст 28/94, 8/96, 13/96, 

15/96, 16/96, 21/96, 21/02, 26/02, 30/02, 31/02, 

69/02, 31/03, 98/03, 115/05, 117/05. и 48/11), 

члана 129. став 1) Закона о општем управном 

поступку („Службени гласник Републике  

Српске“, број: 13/02, 87/07, 50/10 и 66/18), а све 

у вези Захтјева Општинске организације 

породица заробљених и погинулих бораца и 

несталих цивила Пелагићево, Скупштина 

општине Пелагићево на IV (четвртој) тематској 

сједници одржаној дана 07.02.2023. године 

доноси с љ е д е ћ е: 

 

Р Ј Е Ш Е Њ Е  

 

1. Усваја се Захтјев Општинске 

организације породица заробљених и 

погинулих бораца и несталих цивила 

Пелагићево, број: 01/23, те се истој 

одобрава исплата финансијских 

средстава у износу од 55.897,32 КМ 

(словима: 

педесетпетхиљадаосамстотина 

деведесетседамконвертибилнихмаракаи

тридесетдвапфенинга).   

2. За реализацију Рјешења задужује се 

начелник општине Пелагићево. 

Члан 5. 

У складу са чланом 1. и 4. овог Правилника постоји потреба да се у току 2023. године изврши 

попуна сљедећих радних мјеста и то:  

1. Начелник Одјељења за финансије и друштвене дјелатности, 

2. Начелник Одјељења за привреду, пољопривреду и заједничке послове, 

3. Шеф одсјека за стратешко планирање и управљање развојем, 

4. Самостални стручни сарадник за правне послове и грађанска стања, 

5. Стручни сарадник-благајник и 

6. Возач општинске управе. 

 

Попуњавање радних мјеста из претходног става за позиције под редним бројем: 3, 5. и 6. 

извршит ћесе на неодређено вријеме, а за позиције под редним бројем: 1, 2. и 4. на одређено вријеме 

у складу са законским прописима. 

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 Правилник ступа на снагу даном доношења и биће објављен у „Службеном гласнику 

општине Пелагићево“. 

Број:02-103-1/23                                                                                                 НАЧЕЛНИК  

Дана,26.01.2021.године                                                                               Општине Пелагићево  

                                                                                                                            Славко Тешић  
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3. Предметно Рјешење Ступа на снагу 

даном доношења и бити ће објављено у 

„Службеном гласнику општине 

Пелагићево“.  

4. Ступањем на снагу предметног Рјешења 

престаје да важи Сагласност број: 01-

022-56/22 („Службени гласник општине 

Пелагићево“, број: 08/22). 

 

 

О б р а з л  о ж е њ е 

  

Скупштина општине Пелагићево је дана 

02.02.2023. године запримила Захтјев 

Општинске организације породица заробљених 

и погинулих бораца и несталих цивила 

Пелагићево, за рјешавање проблема у 

финкционисању Организације – уплата 

новчаних средстава, број: 01/23 од 26.01.2023. 

године. У предметном Захтјеву је наведено да 

Општинска организација породица заробљених 

и погинулих бораца и несталих цивила 

Пелагићево (у наставку текста: Организација) 

окупља породице погинулих припадника Војске 

Републике Српске са територије општине 

Пелагићево, те да је између осталог и због не 

дозначавања планираних финансијских 

средстава Организацији од стране општине 

Пелагићево дошло до проблема у 

функционисању Организације, а који се највише 

огледају у немогућности измирења обавеза 

према Пореској управи Републике Српске по 

основу немогућности уплате доприноса за 

ангажовање радника Марка Лазаревића. У циљу 

рјешавања овог проблема разматрали су више 

модалитета, те су дошли до закључка да је 

најприхватљивије рјешење за санирање 

постојећег стања подизање кредита 

Организације чији би гарант – жирант била 

општина Пелагићево. Због тога упутили су 

општини Пелагићево Захтјев број: 3/22 од 

07.04.2022. године у којем су навели да су им 

потребна средства у износу од 88.348,41 КМ, а 

који су у том тренутку поткријепили доказима 

од стране овлаштених институција. Након 

преписке са предсједником Скупштине 

општине Пелагићево и допуном документације, 

одборници Скупштине Општине су на X 

(десетој) редовној сједници Скупштине, дана 

27.07.2022. године донијели Сагласност број: 

01-022-56/22 („Службени гласник општине 

Пелагићево“, број: 08/22) о давању гаранције – 

јемства за кредитно задужење у укупном износу 

од 91.226,65 КМ. По добијању исте 

Организација је предузела низ активности на 

проналажењу комерцијалне банке која би 

одобрила наведени износ. Након бројних 

разговора као најконкретнија банка показала се 

„Наша банка“ а.д. Бијељина. Уз њихове 

сугестије Организација је прикупила потребну 

документацију и исту заједно са захтјевом је 

доставила дана 22.09.2022. године. Међутим, 

колико год су преставници „Наше банке“ били 

коректни експедитивни приликом прикупљања 

потребне документације након прикупљања 

документације и предаје захтјева исти након 

тога више нису били. Најприје су изашли са 

саопштењем да се Организацији одбија захтјев 

за кредит из разлога што је блокиран жиро 

рачун, уз препоруку да ће исти бити одобрен 

када се жиро рачун одблокира. Након чега су 

преставници Организације са Начелником 

Општине и Начелником Одјељења за финансије 

и друштвене дјелатности општине Пелагићево 

покушали да нађу излаз из ове ситуације. Дана 

27.12.2022. године општина Пелагићево је 

дозначила Организацији износ од 6.000,00 КМ 

како би жиро рачун Организације био 

одблокиран. По скидању наведених средстава 

од стране Пореске управе Републике Српске 

Организација се поново обратила „Нашој 

банци“ како би био реализован планирани 

кредит. Међутим, од „Наше банке“ су добили 

поново негативан одговор након којег су са 

реализацијом кредита покушали и код других 

комерцијалних банака али без успјеха. Дана 

21.01.2023. године од стране Фонда за пензијско 

и инвалидско осигурање Републике Српске 

запримили су Обавјештење, број: 9112/93-1.1-

1820.0-17278/22 од 18.01.2023. године, којим су 

упознати да је њихов радник, претходно 

именовани Марко Лазаревић, због болести 

упућен у инвалидску пензију, те им је остављен 

рок од петнаест дана да комплетирају 

документацију, односно да измире обавезе по 

основу доприноса за ангажовање радника 

Марка Лазаревића. Према евиденцији Пореске 

управе Републике српске на дан 26.01.2023. 

године Организација на име доприноса дугује 

износ од 55.897,32 КМ (словима: 

педесетпетхиљадаосамстотинадеведесетседамк

онвертибилнихмарака итридесетдвапфенинга), 

док за неисплаћене плате дугује износ од 

35.400,00 КМ, што укупно износи 91.297,32 КМ. 

Због хитности решавања проблема уплате 

доприноса одлучили су да се обрате Скупштини 

општине Пелагићево предметним Захтјевом.  

Као доказе су приложили: 

• Одлуку о кредитном задужењу 

број: 5/22 од 21.07.2022. године; 
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• Захтјев за давање гаранције за 

кредит број: 3/22 од 07.04.2022. 

године; 

• Закључак број: 01-022-46/22 од 

04.05.2022. године; 

• Захтјев за продужење рока за 

доставу података број: 4/22 од 

07.06.2022. године; 

• Допуна захтјева број: 6/22 од 

22.07.2022. године; 

• Обавјештење о фази поступка 

покренутог по захтјеву Број: 

9112/93-1.1-18200.0-17278/22 од 

18.01.2023. године; 

• Сагласност о давању гаранције – 

јемства за кредитно задужење 

број: 01-022-56/22 од 22.07.2022. 

године; 

• Аналитичка картица 

евидентираних обавеза и уплата 

за период од 01.01.2016. до 

13.07.2022. године; 

• Закључак о обустави поступка 

принудне наплате пореза број: 

06/1.05/0704-457.1-65905/2020 

од 03.01.2023. године; 

• Рекапитулација број: 1 од 

30.12.2022. године; 

• Рекапитулација број: 2 од 

13.01.2023. године; 

• Захтјев правног 

лица/предузетника/за кредит 

број и 

• Обавјештење од 03.01.2023. 

године. 

 

С тим у вези, предсједник Скупштина 

општине Пелагићево Недељко Тривундић је за 

дан 07.02.2023. године заказао одржавање IV 

(четврте) тематске сједнице Скупштине 

Општине, а све у циљу разматрања предметног 

Зхтјева Општинске организације породица 

заробљених и погинулих бораца и несталих 

цивила Пелагићево за рјешавање проблема у 

финкционисању Организације – уплата 

новчаних средстава. Уз позив, односно дневни 

ред достављен је и предметни Захтјев 

Организације. На претходно наведеној сједници 

Скупштине Општине усвојен је сљедећи дневни 

ред: 

1. Разматрање Зхтјева Општинске 

организације породица 

заробљених и погинулих бораца 

и несталих цивила Пелагићево и 

2. Остало. 

По усвајању дневног реда и преласку на тачку 

реда под бројем 1. Предсједник Скупштине 

Општине је отворио расправу по истој након 

чега су рјеч узели начелник Општине Славко 

Тешић, начелник Одјељења за финсије и 

друштвене дјелатности Петра Мићић, те 

одборници Душан Марјановић, Петар Јовић, 

Славиша Максимовић и Слободанка Лазаревић. 

Такође, одборницима Скупштине општине 

Пелагићево је претходно, односно прије почетка 

одржавања IV (четврте) тематске сједнице 

Скупштине општине Пелагићево подјељен 

додатни материјал у облику нацрта Рјешења 

којим се усваја у Захтјев Општинске 

организације породица заробљених и погинулих 

бораца и несталих цивила Пелагићево, а који се 

састојао од преамбуле и диспозитива који су 

били идентични овом Рјешењу. Након 

исцрпљивања материјала за дискусију по овој 

тачки, Предсједник Скупштине је по истој 

затворио расправу, те тачку дао на гласање. За 

усвајање исте је гласало тринаест од тринаест 

присутних одборника (Скупштина општине 

Пелагићево броји петнаест одборника), након 

чега је предсједник Скупштине Недељко 

Тривундић констатовао да је тачка дневног реда 

под редним бројем 1. усвојена. По изгласавању 

тачке дневног реда учесницима у раду IV 

(четврте) тематске сједнице Скупштине 

општине Пелагићево обратио се Марко 

Лазаревић, те се између осталог истима 

захвалио на усвајању Захтјева Организације. 

Све претходно наведено произлази из 

Записника Скупштине општине Пелагићево 

број: 01-013-4/23 од 07.02.2023. године. 

 

На основу претходно наведеног 

утврђено је да је основан Захтјев подносиоца 

Општинске организације породица заробљених 

и погинулих бораца и несталих цивила 

Пелагићево, што произлази из самог Захтјева, 

као и из материјалних доказа које је 

Организација приложила уз Захтјев, а који су 

горе претходно набројани. Увидом у претходно 

наведене материјалне доказе, као и њиховом 

међусобном успоредбом неспорно је утврђено 

да је радник Марко Лазаревић имао статус 

радника при Општинској организацији 

породица заробљених и погинулих бораца и 

несталих цивила Пелагићево, гдје му 

Организација на име доприноса и плата није 

редовно уплаћивала потребна финансијска 

средства због неликвидности исте. У циљу 

рјешавања овог проблема иста се обратила 
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Скупштини општине Пелагићево ради пружања 

помоћи. У том циљу Скупштина Општине је 

донијела акт о давању гаранције – јемства за 

кредитно задужење, а који Организација није 

успјела реализовати. У међувремену, дана 

21.01.2023. године од стране Фонда за пензијско 

и инвалидско осигурање Републике Српске 

Организација је запримила Обавјештење, број: 

9112/93-1.1-1820.0-17278/22 од 18.01.2023. 

године, којим су упознати да је њихов радник, 

претходно именовани Марко Лазаревић, због 

болести упућен у инвалидску пензију, те им је 

остављен рок од петнаест дана да комплетирају 

документацију, односно да измире обавезе по 

основу доприноса за ангажовање радника 

Марка Лазаревића, а који је према евиденцији 

Пореске управе Републике српске на дан 

26.01.2023. године на име доприноса износио 

55.897,32 КМ. Након тога, дана 02.02.2023. 

године Организација се по други пут обраћа 

Скупштини општине Пелагићево предметним 

Захтјевом број: 01/23 од 26.01.2023. године, 

којим тражи финансијску помоћ ради решавања 

проблема уплате заосталих доприноса. 

Скупштина Општине у циљу рјешавања овог 

проблема дана 07.02.2023. године одржава IV 

(четврту) тематску сједницу Скупштине, на 

којој већином гласова усваја Захтјев 

Организације, те истој одобрава исплата 

финансијских средстава у износу од 55.897,32 

КМ (словима: 

педесетпетхиљадаосамстотинадеведесетседамк

онвертибилних маракаитридесетдвапфенинга). 

Значи, како су у конкретном случају 

испоштовани законски прописи, односно ради 

се о основаном захтјеву подносиоца који је 

материјално поткрепљен, као и о финансијским 

средствима којима располаже Скупштина 

општине Пелагићево, то је на основу претходно 

наведеног као и примјеном члана 39. и 43. 

Закона о локалној самоуправи („Службени 

гласник Републике Српске", број: 97/16, 36/19 и 

61/21) и члана 51. и 111. Статута општине 

Пелагићево ("Службени гласник општине 

Пелагићево", број: 2/17), члана 129. став 1) 

Закона о општем управном поступку 

(„Службени гласник Републике Српске“, број: 

13/02, 87/07, 50/10 и 66/18) одлучено као у тачки 

један диспозитива Рјешења. 

 

Примјеном члана 59. Закона о локалној 

самоуправи („Службени гласник Републике 

Српске", број: 97/16, 36/19 и 61/21) одлучено је 

као у тачки два диспозитива Рјешења, из разлога 

што начелник јединице локалне самоуправе 

Републике Српске, у конкретном случају 

Начелник општине Пелагићево, представља 

извршну власт, те исти обезбјеђује примјену 

одлука и других аката Скупштине Општине, 

односно у циљу реализације предметног 

Рјешења. 

 

Примјеном члана 109. Устава Републике 

Српске (,,Службени гласник Републике 

Српске“, број: 21/92 – пречишћени текст 28/94, 

8/96, 13/96, 15/96, 16/96, 21/96, 21/02, 26/02, 

30/02, 31/02, 69/02, 31/03, 98/03, 115/05, 117/05. 

и 48/11) одлучено је као у тачки три диспозитива 

Рјешења из разлога што је утврђено да је 

нарочито оправдан разлог да конкретно 

рјешење ступи раније на снагу из разлога што је 

Фонд за пензијско и инвалидско осигурање 

Републике Српске својим актом – обавјештењем 

број: 9112/93-1.1-1820.0-17278/22 од 18.01.2023. 

године, којег је Организација запримила 

21.01.2023. године, исту позвао да у року од 

петнаест дана комплетира документацију, 

односно да измири обавезе по основу доприноса 

за ангажовање радника Марка Лазаревића. 

 

Примјеном правила „Ne bis in idem“ (не 

двапут о истом) одлучено је да се ступањем на 

снагу предметног Рјешења престаје да важи 

Сагласност Скупштине општине Пелагићево 

број: 01-022-56/22 („Службени гласник општине 

Пелагићево“, број: 08/22), јер је претходно 

наведеном Сагласношћу ова правана ствар била 

ријешена на другачији начин, па како у исто 

вријеме не би постојала два акта која регулишу 

исту ствар одлучено је као у тачки четири 

диспозитива рјешења. 

 

 

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

 

Рјешење је коначно и против истог се 

може покренути управни спор подношењем 

тужбе надлежном суду у року од 30 дана од дана 

пријема. 

 

Број:01-013-3/23                      ПРЕДСЈЕДНИК  

Дана,07.02.2023.г.                 Скупштине општине  

                                               Недељко Тривундић  
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САДРЖАЈ: 

 

15. Одлука о покретању поступка набавке  Набавка опреме за видео-надзор  

на подручју општине Пелагићево 

1. 

16. Одлука о избору најповољнијег понуђача  2. 

17. Одлука o измјенама и допунама плана јавних набавки Oпштине Пелагићево за 2022. 

годину 

4.  

18. Одлука o измјенама и допунама плана јавних набавки општине Пелагићево за 2022. 

годину 

4. 

19. Одлука о покретању поступка набавке - Додатни радови на темељу зграде на новом 

гробљу у Пелагићеву 

5. 

20. Одлука о избору најповољнијег понуђача  6. 

21. Одлука о покретању поступка набавке  - Реконструкција пута Самаревац-Пушкарићи 8. 

22. Одлука о избору најповољнијег понуђача  8. 

23. Одлука о покретању поступка набавке - Санација, реконструкција и проширење  

уличне расвјете на подручју општине Пелагићево 

10. 

24. Одлука о избору најповољнијег понуђача  11. 

25. Одлука о покретању поступка набавке Ангажовање надзорног органа за извођење 

припремних и дијела грађевинских радова на изградњи дјечјег вртића у Пелагићеву 

за 2022. годину 

12. 

26. Одлука о поништењу поступка јавне набавке 13. 

27. Одлука о покретању поступка набавке - Зимско одржавање путева на подручју 

насељеног мјеста Пелагићево 

15. 

28. Одлука о избору најповољнијег понуђача  15. 

29. Одлука о покретању поступка набавке Зимско одржавање путева на подручју 

насељених мјеста Турић и Самаревац 

17. 

30. Одлука о избору најповољнијег понуђача 18. 

31. Одлука о покретању поступка набавке Зимско одржавање путева на подручју мјесних 

заједница Горња и Доња Трамошница 

19. 

32.  Одлука о избору најповољнијег понуђача 20. 

33. Одлука о покретању поступка набавке Зимско одржавање споредних путева на 

подручју општине Пелагићево 

21. 

34. Одлука о избору најповољнијег понуђача 22. 

35. Одлука о покретању поступка набавке Зимско одржавање путева на подручју 

насељених мјеста Поребрице и Блажевац 

24. 

36.  Одлука о избору најповољнијег понуђача 24. 

37. Одлука о покретању поступка набавке Зимско одржавање јавних површина на 

подручју општине Пелагићево 

26. 

38. Одлука о избору најповољнијег понуђача 27. 

39. Одлука о покретању поступка набавке Санација ограде на гробљу у насељу Округлић 28. 

40. Одлука о покретању поступка набавке Изградња дијела ограде и санација улазне 

капије на гробљу у насељу Округлић 

29. 

41. Одлука о избору најповољнијег понуђача 30. 

42. Одлука о избору најповољнијег понуђача   31.  

43. План запошљавања у општинској управи Пелагићево за 2023. годину 33. 

44. Рјешење  36. 
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