
 

 Година XLV                                                       Гацко, 17.07.2019. године                                                             Број: 5 

 

 

На основу члана 39. Закона о локалној 

самоуправи („Службени гласник Републике 

Српске“, број 97/16), члана 36. Статута општине 

Гацко  (“Службени гласник општине Гацко”, број 

5/17 и 1/19) и члана 49. Пословника о раду 

Скупштине општине Гацко („Службени гласник 

општине Гацко“, број 10/17), Скупштина општине 

Гацко, на сједници одржаној дана 11.07.2019. 

године, разматрајући Извјештај о раду за 2018. 

годину и прву половину 2019. године, Комисије за 

избор и именовање Скупштине општине Гацко, 

доноси 

 

 

ЗАКЉУЧАК 

о усвајању Извјештаја о раду за 2018. годину и 

прву половину 2019. године, 

Комисије за избор и именовање Скупштине 

општине Гацко 

 

I 

 

    Усваја се Извјештај о раду за 2018. годину  и 

прву половину 2019. године, Комисије за избор и 

именовање Скупштине општине Гацко, број: 01-022-

73-1/19 од 24.06.2019. године. 

 

II 

 

  Овај Закључак ступа на снагу осмог дана од 

дана објављивања у “Службеном гласнику општине 

Гацко”. 

 

 

Број:01-022-73-1/19 

Датум: 11.07.2019. 

 

ПРЕДСЈЕДНИК 

СКУПШТИНЕ 

ОПШТИНЕ, 

Јован Ковачевић, с.р. 

 

 

На основу члана 39. Закона о локалној 

самоуправи („Службени гласник Републике 

Српске“, број 97/16), члана 36. Статута општине 

Гацко  (“Службени гласник општине Гацко”, број 

5/17 и 1/19) и члана 49. Пословника о раду 

Скупштине општине Гацко („Службени гласник 

општине Гацко“, број 10/17), Скупштина општине 

Гацко, на сједници одржаној дана 11.07.2019. 

године, разматрајући Извјештај о раду за 2018. 

годину и прву половину 2019. године, Комисије за 

статут и прописе Скупштине општине Гацко, 

доноси 

 

 

ЗАКЉУЧАК 

о усвајању Извјештаја о раду за 2018. годину и 

прву половину 2019. године, 

Комисије за статут и прописе Скупштине 

општине Гацко 

 

I 

 

    Усваја се Извјештај о раду за 2018. годину  и 

прву половину 2019. године, Комисије за статут и 

прописе Скупштине општине Гацко, број: 01-022-

73-2/19 од 24.06.2019. године. 

 

II 

 

  Овај Закључак ступа на снагу осмог дана од 

дана објављивања у “Службеном гласнику општине 

Гацко”. 

 

 

Број:01-022-73-2/19 

Датум: 11.07.2019. 

 

ПРЕДСЈЕДНИК 

СКУПШТИНЕ 

ОПШТИНЕ, 

Јован Ковачевић, с.р. 

 

 

 

 

С Л У Ж Б Е Н И   Г Л А С Н И К 
ОПШТИНЕ  ГАЦКО 

 



 
 

Број: 5   - Страна: 2   

 

СЛУЖБЕНИ ГЛАСНИК ОПШТИНЕ ГАЦКО 

 

Датум: 17.07.2019.      

 
На основу члана 39. Закона о локалној 

самоуправи („Службени гласник Републике 

Српске“, број 97/16), члана 36. Статута општине 

Гацко (“Службени гласник општине Гацко”, број 

5/17 и 1/19) и члана 49. Пословника о раду 

Скупштине општине Гацко („Службени гласник 

општине Гацко“, број 10/17), Скупштина општине 

Гацко, на сједници одржаној дана 11.07.2019. 

године, разматрајући Извјештај о раду за 2018. 

годину и прву половину 2019. године, Комисије за 

вјерска питања Скупштине општине Гацко, доноси 

 

 

ЗАКЉУЧАК 

о усвајању Извјештаја о раду за 2018. годину и 

прву половину 2019. године, 

Комисије за вјерска питања Скупштине 

општине Гацко 

 

I 

 

    Усваја се Извјештај о раду за 2018. годину  и 

прву половину 2019. године, Комисије за вјерска 

питања Скупштине општине Гацко, број: 01-022-73-

3/19 од 24.06.2019. године. 

 

II 

 

  Овај Закључак ступа на снагу осмог дана од 

дана објављивања у “Службеном гласнику општине 

Гацко”. 

 

Број:01-022-73-3/19 

Датум: 11.07.2019. 

 

ПРЕДСЈЕДНИК 

СКУПШТИНЕ 

ОПШТИНЕ, 

Јован Ковачевић, с.р. 

 

 

 

На основу члана 39. Закона о локалној 

самоуправи („Службени гласник Републике 

Српске“, број 97/16), члана 36. Статута општине 

Гацко  (“Службени гласник општине Гацко”, број 

5/17 и 1/19) и члана 49. Пословника о раду 

Скупштине општине Гацко („Службени гласник 

општине Гацко“, број 10/17), Скупштина општине 

Гацко, на сједници одржаној дана 11.07.2019. 

године, разматрајући Извјештај о раду за 2018. 

годину и прву половину 2019. године, Комисије за 

равноправност полова Скупштине општине Гацко, 

доноси 

 

 

ЗАКЉУЧАК 

о усвајању Извјештаја о раду за 2018. годину и 

прву половину 2019. године, 

Комисије за равноправност полова Скупштине 

општине Гацко 

 

 

I 

 

    Усваја се Извјештај о раду за 2018. годину  и 

прву половину 2019. године, Комисије за 

равноправност полова Скупштине општине Гацко, 

број: 01-022-73-4/19 од 24.06.2019. године. 

 

II 

 

  Овај Закључак ступа на снагу осмог дана од 

дана објављивања у “Службеном гласнику општине 

Гацко”. 

 

 

Број: 01-022-73-4/19 

Датум: 11.07.2019. 

 

ПРЕДСЈЕДНИК 

СКУПШТИНЕ 

ОПШТИНЕ, 

Јован Ковачевић, с.р. 

 

 

 

На основу члана 39. Закона о локалној 

самоуправи („Службени гласник Републике 

Српске“, број 97/16), члана 36. Статута општине 

Гацко  (“Службени гласник општине Гацко”, број 

5/17 и 1/19) и члана 49. Пословника о раду 

Скупштине општине Гацко („Службени гласник 

општине Гацко“, број 10/17), Скупштина општине 

Гацко, на сједници одржаној дана 11.07.2019. 

године, разматрајући Извјештај о раду за 2018. 

годину и прву половину 2019. године, Етичке 

комисије части Скупштине општине Гацко, доноси 

 

 

ЗАКЉУЧАК 

о усвајању Извјештаја о раду за 2018. годину и 

прву половину 2019. године, 

Етичке комисије части Скупштине општине 

Гацко 

 

I 

 

    Усваја се Извјештај о раду за 2018. годину  и 

прву половину 2019. године, Етичке комисије части 

Скупштине општине Гацко, број: 01-022-73-5/19 од 

24.06.2019. године. 

 

II 

 

  Овај Закључак ступа на снагу осмог дана од 

дана објављивања у “Службеном гласнику општине 

Гацко”. 

 

Број: 01-022-73-5/19 

Датум: 11.07.2019. 

 

ПРЕДСЈЕДНИК 

СКУПШТИНЕ 

ОПШТИНЕ, 

Јован Ковачевић, с.р. 

 

 



 
 

Број: 5   - Страна: 3   

 

СЛУЖБЕНИ ГЛАСНИК ОПШТИНЕ ГАЦКО 

 

Датум: 17.07.2019.      

 
На основу члана 39. Закона о локалној 

самоуправи („Службени гласник Републике 

Српске“, број 97/16), члана 36. Статута општине 

Гацко  (“Службени гласник општине Гацко”, број 

5/17 и 1/19) и члана 49. Пословника о раду 

Скупштине општине Гацко („Службени гласник 

општине Гацко“, број 10/17), Скупштина општине 

Гацко, на сједници одржаној дана 11.07.2019. 

године, разматрајући Извјештај о раду за 2018. 

годину и прву половину 2019. године, Одбора за 

заштиту људских права, друштвени надзор и 

представке Скупштине општине Гацко, доноси 

 

 

ЗАКЉУЧАК 

о усвајању Извјештаја о раду за 2018. годину и 

прву половину 2019. године, 

Одбора за заштиту људских права, друштвени 

надзор и представке Скупштине општине Гацко 

 

I 

 

    Усваја се Извјештај о раду за 2018. годину  и 

прву половину 2019. године, Одбора за заштиту 

људских права, друштвени надзор и представке 

Скупштине општине Гацко, број: 01-022-73-6/19 од 

24.06.2019. године. 

 

II 

 

  Овај Закључак ступа на снагу осмог дана од 

дана објављивања у “Службеном гласнику општине 

Гацко”. 

 

 

Број: 01-022-73-6/19 

Датум: 11.07.2019. 

 

ПРЕДСЈЕДНИК 

СКУПШТИНЕ 

ОПШТИНЕ, 

Јован Ковачевић, с.р. 

 

 

 

На основу члана 39. Закона о локалној 

самоуправи („Службени гласник Републике 

Српске“, број 97/16), члана 36. Статута општине 

Гацко  (“Службени гласник општине Гацко”, број 

5/17 и 1/19) и члана 49. Пословника о раду 

Скупштине општине Гацко („Службени гласник 

општине Гацко“, број 10/17), Скупштина општине 

Гацко, на сједници одржаној дана 11.07.2019. 

године, разматрајући Извјештај о раду за 2018. 

годину и прву половину 2019. године, Савјета 

младих Скупштине општине Гацко, доноси 

 

 

ЗАКЉУЧАК 

о усвајању Извјештаја о раду за 2018. годину и 

прву половину 2019. године, 

Савјета младих Скупштине општине Гацко 

 

I 

 

    Усваја се Извјештај о раду за 2018. годину  и 

прву половину 2019. године, Савјета младих 

Скупштине општине Гацко, број: 01-022-73-8/19 од 

24.06.2019. године. 

 

II 

 

  Овај Закључак ступа на снагу осмог дана од 

дана објављивања у “Службеном гласнику општине 

Гацко”. 

 

 

Број: 01-022-73-8/19 

Датум: 11.07.2019. 

 

ПРЕДСЈЕДНИК 

СКУПШТИНЕ 

ОПШТИНЕ, 

Јован Ковачевић, с.р. 

 

 

 

 

На основу члана 39. Закона о локалној 

самоуправи („Службени гласник Републике 

Српске“, број 97/16), члана 36. Статута општине 

Гацко  (“Службени гласник општине Гацко”, број 

5/17 и 1/19) и члана 49. Пословника о раду 

Скупштине општине Гацко („Службени гласник 

општине Гацко“, број 10/17), Скупштина општине 

Гацко, на сједници одржаној дана 11.07.2019. 

године, разматрајући Извјештај о раду за 2018. 

годину и прву половину 2019. године, Савјета за 

спорт Скупштине општине Гацко, доноси 

 

 

ЗАКЉУЧАК 

о усвајању Извјештаја о раду за 2018. годину и 

прву половину 2019. године, 

Савјета за спорт Скупштине општине Гацко 

 

I 

 

    Усваја се Извјештај о раду за 2018. годину  и 

прву половину 2019. године, Савјета за спорт 

Скупштине општине Гацко, број: 01-022-73-9/19 од 

24.06.2019. године. 

 

II 

 

  Овај Закључак ступа на снагу осмог дана од 

дана објављивања у “Службеном гласнику општине 

Гацко”. 

 

Број: 01-022-73-9/19 

Датум: 11.07.2019. 

 

ПРЕДСЈЕДНИК 

СКУПШТИНЕ 

ОПШТИНЕ, 

Јован Ковачевић, с.р. 

 

 



 
 

Број: 5   - Страна: 4   

 

СЛУЖБЕНИ ГЛАСНИК ОПШТИНЕ ГАЦКО 

 

Датум: 17.07.2019.      

 
На основу члана 114. Закона о здравственој 

заштити („Службени гласник Републике Српске“, 

број 106/09 и 44/15), члана 4. Правилника о поступку 

утврђивања смрти лица („Службени гласник 

Републике Српске“, број 65/10), члана 39. Закона о 

локалној самоуправи  („Службени гласник 

Републике Српске“, број 97/16 и 36/19) и члана 36. 

Статута општине Гацко („Службени гласник 

општине Гацко“, број 5/17 и 1/19), Скупштина 

општине Гацко, на сједници одржаној дана 

11.07.2019. године, доноси 

 

ОДЛУКУ 

о именовању мртвозорника 

 

I 

 

Подручје општине Гацко утврђује се као 

јединствено подручје на коме ће овлашћени доктори 

медицине обављати преглед умрлог лица изван 

здравствене установе. 

 

II 

 

За прегледе умрлог лица изван здравствене 

установе на подручју општине Гацко именују се 

доктори медицине – мртвозорници Дома здравља 

“Проф.др Саво Бумбић” Гацко:  

 

1. Вера Тепавчевић, 

2. Сања Радовић, 

3. Нела Васовић, 

4. Зорка Бајчетић,                                   

5. Срђан Кравић, 

6. Тина Лојпур Пушара, 

7. Невена Миљковић Мандић и 

8. Христина Јањић - Зиројевић. 

 

III 

 

1) Овлашћени доктори медицине - 

мртвозорници, именовани овом Одлуком дужни су 

да утврде смрт или мртворођеност, мјесто смрти, 

вријеме смрти и (по могућности) узрок смрти. 

2) Након обављеног прегледа умрлог лица и 

утврђивања чињеница из подтачке  1. ове тачке 

овлашћени мртвозорник издаје потврду о смрти у 

складу са законом. 

 

IV 

 

Обављање послова мртвозорника 

организује Дом здравља “Проф.др Саво Бумбић” 

Гацко. 

 

V 

 

1) Пријава смрти лица изван здравствене 

установе врши се путем службе хитне медицинске 

помоћи Дома здравља “Проф.др Саво Бумбић” 

Гацко усмено, или на тел: 124 или 059/472-012 

2) На основу пријаве из подтачке 1. oве 

тачке преглед умрлог лица обављаће овлашћени 

мртвозорник из тачке 3. oве Одлуке у складу са 

интерним процедурама Дома здравља “Проф.др 

Саво Бумбић” Гацко. 

 

VI 

 

Превоз доктора медицине - мртвозорника 

до мјеста прегледа умрлог лица организоваће Дом 

здравља “Проф.др Саво Бумбић” Гацко, а трошкови 

превоза обезбиједиће се у буџету општине. 

 

VII 

 

Именовани има право на накнаду из Буџета 

општине Гацко у износу од 50 КМ за свако 

прегледано умрло лице. 

 

VIII 

 

Ступањем на снагу ове Одлуке престаје да 

важи Рјешење о именовању мртвозорника 

(“Службени гласник општине Гацко”, број 2/13). 

 

 

IX 

 

Ова Одлука ступа на снагу осмог дана од 

дана објављивања у „Службеном гласнику општине 

Гацко“. 

 

 

Број: 01-022-88/19 

Датум: 11.07.2019. 

 

ПРЕДСЈЕДНИК 

СКУПШТИНЕ 

ОПШТИНЕ, 

Јован Ковачевић, с.р. 

 

 

 

 

На основу члана 39. Закона о локалној 

самоуправи („Службени гласник Републике 

Српске“, број 97/16 и 36/19) и члана 36. Статута 

општине Гацко (“Службени гласник општине 

Гацко”, број 5/17 и 1/19), Скупштина општине 

Гацко, на сједници одржаној дана 11.07.2019. 

године, разматрајући Информацију о провођењу 

мјера по Извјештају Комисије о стању животне 

средине, природног и културног наслеђа на подручју 

општине Гацко, Одјељења за просторно планирање 

и цивилну заштиту Општинске управе општине 

Гацко, доноси 

 

 

         

 

 



 
 

Број: 5   - Страна: 5   

 

СЛУЖБЕНИ ГЛАСНИК ОПШТИНЕ ГАЦКО 

 

Датум: 17.07.2019.      

 
 

ЗАКЉУЧАК 

о прихватању Информације о провођењу мјера 

по Извјештају Комисије о стању животне 

средине, природног и културног наслеђа на 

подручју општине Гацко, Одјељења за 

просторно планирање и цивилну заштиту 

Општинске управе општине Гацко 

 

I 

 

    Прихвата се Информација о провођењу 

мјера по Извјештају Комисије о стању животне 

средине, природног и културног наслеђа на подручју 

општине Гацко, Одјељења за просторно планирање 

и цивилну заштиту Општинске управе општине 

Гацко, број: 03/3-052-14/19 од 02.07.2019. године. 

 

II 

 

  Овај Закључак ступа на снагу осмог дана од 

дана објављивања у “Службеном гласнику општине 

Гацко”. 

 

 

Број: 01-022-85/19 

Датум: 11.07.2019. 

 

ПРЕДСЈЕДНИК 

СКУПШТИНЕ 

ОПШТИНЕ, 

Јован Ковачевић, с.р. 

 

 

 

 

На основу члана 39. Закона о локалној 

самоуправи („Службени гласник Републике 

Српске“, број 97/16 и 36/19) и члана 36. Статута 

општине Гацко (“Службени гласник општине 

Гацко”, број 5/17 и 1/19), Скупштина општине 

Гацко, на сједници одржаној дана 11.07.2019. 

године, разматрајући Извјештај о стању спорта на 

подручју општине Гацко за 2018. годину, Одјељења 

за привреду, финансије и друштвене дјелатности 

Општинске управе општине Гацко, доноси 

 

 

ЗАКЉУЧАК 

о усвајању Извјештаја о стању спорта на 

подручју општине Гацко за 2018. годину, 

Одјељења за привреду, финансије и друштвене 

дјелатности Општинске управе општине Гацко 

 

 

I 

 

    Усваја се Извјештај о стању спорта на 

подручју општине Гацко за 2018. годину, Одјељења 

за привреду, финансије и друштвене дјелатности 

Општинске управе општине Гацко, број: 03/2-66-

4/19 од 13.05.2019. године. 

 

II 

 

  Овај Закључак ступа на снагу осмог дана од 

дана објављивања у “Службеном гласнику општине 

Гацко”. 

 

 

Број: 01-022-57/19 

Датум: 11.07.2019. 

 

ПРЕДСЈЕДНИК 

СКУПШТИНЕ 

ОПШТИНЕ, 

Јован Ковачевић, с.р. 

 

 

 

 

На основу члана 39. Закона о локалној 

самоуправи („Службени гласник Републике 

Српске“, број 97/16 и 36/19) и члана 36. Статута 

општине Гацко (“Службени гласник општине 

Гацко”, број 5/17 и 1/19), Скупштина општине 

Гацко, на сједници одржаној дана 11.07.2019. 

године, разматрајући Информацију о стању 

локалних путева и улица и других јавних објеката од 

значаја за општину Гацко за 2018. годину, Одјељења 

за просторно планирање и цивилну заштиту 

Општинске управе општине Гацко, доноси 

 

 

ЗАКЉУЧАК 

о прихватању Информације о стању локалних 

путева и улица и других јавних објеката од 

значаја за општину Гацко за 2018. годину, 

Одјељења за просторно планирање и цивилну 

заштиту Општинске управе општине Гацко 

 

I 

 

    Прихвата се Информација о стању локалних 

путева и улица и других јавних објеката од значаја за 

општину Гацко за 2018. годину, Одјељења за 

просторно планирање и цивилну заштиту 

Општинске управе општине Гацко, број: 03/3-052-

13/19 од 11.06.2019. године. 

 

II 

 

  Овај Закључак ступа на снагу осмог дана од 

дана објављивања у “Службеном гласнику општине 

Гацко”. 

 

 

 

Број: 01-022-75/19 

Датум: 11.07.2019. 

 

ПРЕДСЈЕДНИК 

СКУПШТИНЕ 

ОПШТИНЕ, 

Јован Ковачевић, с.р. 

 

 

 



 
 

Број: 5   - Страна: 6   

 

СЛУЖБЕНИ ГЛАСНИК ОПШТИНЕ ГАЦКО 

 

Датум: 17.07.2019.      

 
На основу члана 39. Закона о локалној 

самоуправи („Службени гласник Републике 

Српске“, број 97/16 и 36/19) и члана 36. Статута 

општине Гацко (“Службени гласник општине 

Гацко”, број 5/17 и 1/19), Скупштина општине 

Гацко, на сједници одржаној дана 11.07.2019. 

године, разматрајући Извјештај о раду за 2018. 

годину, Опште земљорадничке задруге Гацко, 

доноси 

 

ЗАКЉУЧАК 

о усвајању Извјештаја о раду за 2018. годину, 

Опште земљорадничке задруге Гацко 

 

I 

 

    Усваја се Извјештај о раду за 2018. годину, 

Опште земљорадничке задруге Гацко, број: 01-18/19 

од 18.06.2019. године. 

 

II 

 

  Овај Закључак ступа на снагу осмог дана од 

дана објављивања у “Службеном гласнику општине 

Гацко”. 

 

 

 

Број: 01-022-77/19 

Датум: 11.07.2019. 

 

ПРЕДСЈЕДНИК 

СКУПШТИНЕ 

ОПШТИНЕ, 

Јован Ковачевић, с.р. 

 

 

 

 

На основу члана 39. Закона о локалној 

самоуправи („Службени гласник Републике 

Српске“, број 97/16 и 36/19) и члана 36. Статута 

општине Гацко (“Службени гласник општине 

Гацко”, број 5/17 и 1/19), Скупштина општине 

Гацко, на сједници одржаној дана 11.07.2019. 

године, разматрајући Информацију о здравственој 

заштити сточног фонда општине Гацко за 2018. 

годину, Овлашћеног ветеринарског инспектора, 

доноси 

 

 

ЗАКЉУЧАК 

о прихватању Информације о здравственој 

заштити сточног фонда општине Гацко за 2018. 

годину, Овлашћеног ветеринарског инспектора 

 

 

I 

 

    Прихвата се Информација о здравственој 

заштити сточног фонда општине Гацко за 2018. 

годину, Овлашћеног ветеринарског инспектора, 

број: 02-336-108/19 од 24.06.2019. године. 

II 

 

  Овај Закључак ступа на снагу осмог дана од 

дана објављивања у “Службеном гласнику општине 

Гацко”. 

 

 

Број: 01-022-76/19 

Датум: 11.07.2019. 

 

ПРЕДСЈЕДНИК 

СКУПШТИНЕ 

ОПШТИНЕ, 

Јован Ковачевић, с.р. 

 

 

 

 

На основу члана 39. Закона о локалној 

самоуправи („Службени гласник Републике 

Српске“, број 97/16 и 36/19) и члана 36. Статута 

општине Гацко (“Службени гласник општине 

Гацко”, број 5/17 и 1/19), Скупштина општине 

Гацко, на сједници одржаној дана 11.07.2019. 

године, разматрајући Извјештај о раду за 2018. 

годину, Општинске борачке организације Гацко, 

доноси 

 

ЗАКЉУЧАК 

о усвајању Извјештаја о раду за 2018. годину, 

Општинске борачке организације Гацко 

 

I 

 

    Усваја се Извјештај о раду за 2018. годину, 

Општинске борачке организације Гацко, број: И-

102/19 од 25.06.2019. године. 

 

II 

 

  Овај Закључак ступа на снагу осмог дана од 

дана објављивања у “Службеном гласнику општине 

Гацко”. 

 

 

Број: 01-022-83/19 

Датум: 11.07.2019. 

 

ПРЕДСЈЕДНИК 

СКУПШТИНЕ 

ОПШТИНЕ, 

Јован Ковачевић, с.р. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

Број: 5   - Страна: 7   

 

СЛУЖБЕНИ ГЛАСНИК ОПШТИНЕ ГАЦКО 

 

Датум: 17.07.2019.      

 
На основу члана 39. Закона о локалној 

самоуправи („Службени гласник Републике 

Српске“, број 97/16 и 36/19) и члана 36. Статута 

општине Гацко (“Службени гласник општине 

Гацко”, број 5/17 и 1/19), Скупштина општине 

Гацко, на сједници одржаној дана 11.07.2019. 

године, разматрајући Извјештај о раду за 

2018.годину, Општинске организације Црвеног 

крста Гацко, доноси 

 

ЗАКЉУЧАК 

о усвајању Извјештаја о раду за 2018. годину, 

Општинске организације Црвеног крста Гацко 

 

I 

 

    Усваја се Извјештај о раду за 2018. годину, 

Општинске организације Црвеног крста Гацко, број: 

01-01-04/19 од 21.06.2019. године. 

 

II 

 

  Овај Закључак ступа на снагу осмог дана од 

дана објављивања у “Службеном гласнику општине 

Гацко”. 

 

 

 

Број: 01-022-84/19 

Датум: 11.07.2019. 

 

ПРЕДСЈЕДНИК 

СКУПШТИНЕ 

ОПШТИНЕ, 

Јован Ковачевић, с.р. 

 

 

 

 

На основу члана 39. Закона о локалној 

самоуправи („Службени гласник Републике 

Српске“, број 97/16 и 36/19) и члана 36. Статута 

општине Гацко (“Службени гласник општине 

Гацко”, број 5/17 и 1/19), Скупштина општине 

Гацко, на сједници одржаној дана 11.07.2019. 

године, разматрајући Информацију о броју 

незапослених по квалификационој структури, Јавне 

установе Завод за запошљавање Републике Српске-

Биро-а Гацко, доноси 

 

 

ЗАКЉУЧАК 

о прихватању Информације о броју 

незапослених по квалификационој структури, 

Јавне установе Завод за запошљавање Републике 

Српске-Биро-а Гацко 

 

I 

 

    Прихвата се Информација о броју 

незапослених по квалификационој структури, Јавне 

установе Завод за запошљавање Републике Српске-

Биро-а Гацко, број: 02.5.3-0801-38/19 од 21.06.2019. 

године. 

 

II 

 

  Овај Закључак ступа на снагу осмог дана од 

дана објављивања у “Службеном гласнику општине 

Гацко”. 

 

 

 

Број: 01-022-81/19                                                                           

Датум: 11.07.2019. 

 

ПРЕДСЈЕДНИК 

СКУПШТИНЕ 

ОПШТИНЕ, 

Јован Ковачевић, с.р. 

 

 

 

 

 

На основу члана 53. Закона о стварним правима 

(“Службени гласник Републике Српске”, број 

124/08, 58/09, 95/11 и 60/15) и члана 36. Статута 

општине Гацко (“Службени гласник општине 

Гацко”, број 5/17 и 1/19), Скупштина општине 

Гацко, на сједници одржаној дана 11.07.2019. 

године, доноси 

 

 

О Д Л У К У  

о куповини земљишне непокретности 

 

I 

 

 Општина Гацко за потребе изградње дијела 

оборинске и фекалне  канализације уз магистрални 

пут испред ЈП “Комус” а.д. Гацко, те извођење  

радова (који су у току) према пројекту канала 

урађеном од стране овлашћеног пројектанта, купује 

непокретност означену као: 

(1) к.ч.бр. 443/1 К.О. Гацко у површини од 1715 

м2, власништво Ивковић Милана са дијелом 

1/1. 

 

II 

 

 Цијена непокретности из тачке I ове Одлуке 

износи 17.150,00 КМ за укупну површину од 1715 

м2,  а сходно датој понуди  именованог  корисника 

непокретности. 

 

III 

 

 Овлашћује се Начелник општине Гацко 

Милан Радмиловић да у својству купца у име и за 

рачун општине Гацко закључи нотарски уговор о 

купопродаји предметне непокретности. 

 

IV 

 

 Трошкове везане за израду купопродајног 



 
 

Број: 5   - Страна: 8   

 

СЛУЖБЕНИ ГЛАСНИК ОПШТИНЕ ГАЦКО 

 

Датум: 17.07.2019.      

 
уговора сноси купац. 

 

V 

 

 Ова Одлука ступа на снагу осмог дана од 

дана објављивања у “Службеном гласнику општине 

Гацко”. 

 

 

Број: 01-022-98/19 

Датум: 11.07.2019. 

 

ПРЕДСЈЕДНИК 

СКУПШТИНЕ 

ОПШТИНЕ, 

Јован Ковачевић, с.р. 

 

 

 

 

 

          На основу члана 59. Закона о локалној 

самоуправи („Службени гласник Републике 

Српске“, број 97/16), члана 95. Закона о 

предшколском васпитању и образовању („Службени 

гласник Републике Српске“, број 79/15) и члана 67. 

Статута општине Гацко („Службени гласник 

Општине Гацко“, број 5/17и 1/19), Начелник 

општине Гацко доноси 

 

 

О Д Л У К У  

о давању сагласности на Одлуку о цијени услуга 

за период септембар-децембар 2019. године, 

Јавне предшколске установе „Дјечији вртић“ 

Гацко 

 

 

I 

 

          Даје се сагласност на Одлуку о цијени услуга 

за период септембар-децембар 2019. године 

Управног одбора Јавне предшколске установе 

„Дјечији вртић“ Гацко, број УО-08-24/19 од 

20.06.2019. године.  

 

 

II 

 

          Ова Одлука ступа на снагу првог наредног 

дана од дана објављивања у „Службеном гласнику 

општине Гацко“. 

 

 

Број: 02-60-1/19 

Датум: 02.07.2019.  

 

НАЧЕЛНИК 

ОПШТИНЕ, 

Милан Радмиловић, с.р. 

 

 

 

 

 

 

          На основу члана 59. Закона о локалној 

самоуправи („Службени гласник Републике 

Српске“, број 97/16), члана 95. Закона о 

предшколском васпитању и образовању („Службени 

гласник Републике Српске“, број 79/15) и члана 67. 

Статута општине Гацко („Службени гласник 

Општине Гацко“, број 5/17и 1/19), Начелник 

општине Гацко доноси 

 

 

О Д Л У К У  

о давању сагласности на Одлуку о цијени услуга 

за 2020. годину, Јавне предшколске установе 

„Дјечији вртић“ Гацко 

 

I 

 

          Даје се сагласност на Одлуку о цијени услуга 

за 2020. годину Управног одбора Јавне предшколске 

установе „Дјечији вртић“ Гацко, број УО-08-25/19 од 

20.06.2019. године.  

 

II 

 

          Ова Одлука ступа на снагу првог наредног 

дана од дана објављивања у „Службеном гласнику 

општине Гацко“. 

 

 

Број: 02-60-2/19 

Датум: 02.07.2019.  

 

НАЧЕЛНИК 

ОПШТИНЕ, 

Милан Радмиловић, с.р. 

 

 

 

На основу члана 5. став (6) Закона о преносу 

права својине на капиталу Републике Српске у 

предузећима која обављају комуналне дјелатности 

на јединице локалне самоуправе („Службени 

гласник Републике Српске“, број 50/10), члана 278. 

Закона о привредним друштвима („Службени 

гласник Републике Српске“, број 127/08, 50/09, 

100/11, 67/13 и 100/17) и члана 67. Статута општине 

Гацко („Службени глсник општине Гацко“, број 5/17 

и 1/19), Начелник општине Гацко, разматрајући 

Оставку, Јована Ковачевића, на заступање Општине 

Гацко и њеног капитала у Скупштини Јавног 

предузећа „Водовод“ а.д. Гацко, доноси 

 

 

РЈЕШЕЊЕ 

 

 

1. Прихвата се Оставка Јована Ковачевића, на 

заступање Општине Гацко и њеног 

капитала у Скупштини Јавног предузећа 

„Водовод“ а.д. Гацко. 

 



 
 

Број: 5   - Страна: 9   

 

СЛУЖБЕНИ ГЛАСНИК ОПШТИНЕ ГАЦКО 

 

Датум: 17.07.2019.      

 
2. Ово Рјешење ступа на снагу наредног дана 

од дана објављивања у „Службеном 

гласнику општине Гацко“. 

 

 

Број: 02-014-15/19 

Датум: 10.07.2019.  

  

НАЧЕЛНИК 

ОПШТИНЕ, 

Милан Радмиловић, с.р. 

 

 

 

 

 На основу члана 5. став (6) Закона о преносу 

права својине на капиталу Републике Српске у 

предузећима која обављају комуналне дјелатности 

на јединице локалне самоуправе („Службени 

гласник Републике Српске“, број 50/10), члана 278. 

Закона о привредним друштвима („Службени 

гласник Републике Српске“, број 127/08, 50/09, 

100/11, 67/13 и 100/17) и члана 67. Статута општине 

Гацко („Службени глсник општине Гацко“, број 5/17 

и 1/19), Начелник општине Гацко доноси 

 

 

РЈЕШЕЊЕ 

о заступању 

 

1. Овлашћује се Драган Паповић, начелник 

Одјељења за привреду, финансије и 

друштвене дјелатности, са пребивалиштем 

у Гацку, улица Српских ратника, број 39, да 

у Скупштини Јавног предузећа  „Водовод“ 

а.д. Гацко заступа Општину Гацко и њен 

капитал. 

 

2. Капитал из тачке 1. чини 2 474 038 редовних 

акција, класе А које се воде на рачуну 

19617599 Централног регистра хартија од 

вриједности са процентуалним учешћем у 

основном капиталу у износу од 64, 9993%. 

 

3. Именовани је дужан да заступа интересе 

Општине Гацко савјесно и у најбољем 

интересу акционара. 

 

4. Ово Рјешење се сматра пуномоћјем за 

заступање и важи све до опозива. 

 

5. Ово Рјешење ступа на снагу првог наредног 

дана од дана објављивања у „Службеном 

гласнику општине Гацко“. 

 

 

Број: 02-014-38/19 

Датум: 10.07.2019.  

  

НАЧЕЛНИК 

ОПШТИНЕ, 

Милан Радмиловић, с.р. 

 

 

 

На основу члана 18. став 1, члана 90. Закона 

о јавним набавкама Босне и Херцеговине („Сл. 

гласник БиХ“, број 39/14), члана 67. Статута 

општине Гацко („Службени гласник општине 

Гацко“, број 5/17) и члана 2. Правилника о 

директном споразуму („Службени гласник општине 

Гацко“, број 3/16), Начелник општине Гацко доноси 

 

О Д Л У К У 

о покретању поступка јавне  набавке 

Набавка радова: Санација пословностамбеног 

објекта – дио приземља вл. М. М. 

 

Члан 1. 

 

 Одобрава се покретање поступка јавне 

набавке радова: Санација пословностамбеног 

објекта – дио приземља вл. М. М. 

 

 

Процијењена вриједност јавне набавке (без ПДВ-а) 

износи: око  5.750,00 КМ   

(петхиљадаседамстотинапедесет и 00/100 КМ).  

За спровођење јавне набавке обезбијеђена су 

средства у Буџету општине Гацко. 

Јавна набавка ће се спровести путем директног 

споразума.  

Поступак јавне набавке спровешће се у складу са 

Законом о јавним набавкама, и интерним актима.  

Евиденциони број јавне набавке: 02-374-5/18. 

 

Члан 2. 

 

 Тендерски документ – истраживање 

тржишта, писмени захтјев - приједлог цијена 

сачиниће  Одјељења за просторно планирање и 

цивилну заштиту, у року од 3 дана, рачунајући од 

доношења ове Одлуке.  

 

  Члан 3. 

 

 Критеријум за додјелу уговора је најнижа 

цијена.  

  

Члан 4. 

 

 Отварање и оцјену понуда спровешће 

Начелник одјељења за просторно планирање и 

цивилну заштиту. 

 

Члан 5. 

 

 Саставни дио ове Одлуке је захтјев  за 

понуду  број: 02-374-5/18 од 19.11.2018. године. 

 

Члан 6. 

 

 Ова Одлука ступа на снагу даном 

доношења.  

 



 
 

Број: 5   - Страна: 10   

 

СЛУЖБЕНИ ГЛАСНИК ОПШТИНЕ ГАЦКО 

 

Датум: 17.07.2019.      

 
ОБРАЗЛОЖЕЊЕ  

 

 При доношењу Одлуке, Начелник општине 

Гацко се посебно руководио чињеницом да је 

предложена набавка планирана Планом набавки за 

2018. годину, да је реално процијењена њена 

вриједност на тржишту, да су обезбијеђена средства 

за исплату, предложена одговарајућа врста 

поступка.  
 
 На основу утврђеног чињеничног стања, 

одлучено је као у члану 1. ове Одлуке.  

 

 

Број: 02-374-5/18 

Датум: 19.11.2018.  

  

НАЧЕЛНИК 

ОПШТИНЕ, 

Милан Радмиловић, с.р. 

 

 

 

 

На основу члана 18. став 1, члана 90. Закона 

о јавним набавкама Босне и Херцеговине („Сл. 

гласник БиХ“, број 39/14),  члана 67. Статута 

општине Гацко („Службени гласник општине 

Гацко“, број 5/17) и члана 2. Правилника о 

директном споразуму („Службени гласник општине 

Гацко“, број 3/16),  Начелник општине Гацко доноси 

 

О Д Л У К У 

о покретању поступка јавне  набавке 

Набавка роба:Трансформатор 50 kVA или 100 

kVA – 10/04 kV 

 

Члан 1. 

 

 Одобрава се покретање поступка јавне 

набавке роба:Трансформатор 50 kVA или 100 kVA – 

10/04 kV.  

Процијењена вриједност јавне набавке (без ПДВ-а) 

износи: 

 око  3.500,00 КМ(трихиљадепетстотина и 00/100 

КМ).  

За спровођење јавне набавке обезбијеђена су 

средства у Буџету општине Гацко. 

Јавна набавка ће се спровести путем директног 

споразума.  

Поступак јавне набавке спровешће се у складу са 

Законом о јавним набавкама, и интерним актима.  

 

Евиденциони број јавне набавке:  02-31-12/18. 

 

Члан 2. 

 

 Тендерски документ – истраживање 

тржишта, писмени захтјев - приједлог цијена 

сачиниће  Одјељења за просторно планирање и 

цивилну заштиту , у року од 3 дана, рачунајући од 

доношења ове Одлуке.  

 

Члан 3. 

 

 Критеријум за додјелу уговора је најнижа 

цијена.  

  

Члан 4. 

 

 Отварање и оцјену понуда спровешће 

Начелник одјељења за просторно планирање и 

цивилну заштиту. 

 

Члан 5. 

 

 Саставни дио ове Одлуке је захтјев  за 

понуду  број: 02-31-12/18 од 19.11.2018. године. 

 

Члан 6. 

 

 Ова Одлука ступа на снагу даном 

доношења.  

 

 

ОБРАЗЛОЖЕЊЕ  

 

 При доношењу Одлуке, Начелник општине 

Гацко  се посебно руководио чињеницом да је 

предложена набавка планирана Планом набавки за 

2018. годину, да је реално процијењена њена 

вриједност на тржишту, да су обезбијеђена средства 

за исплату, предложена одговарајућа врста 

поступка.  
 
 На основу утврђеног чињеничног стања, 

одлучено је као у члану 1. ове Одлуке.  

 

 

Број: 02-31-12/18 

Датум: 19.11.2018.  

  

НАЧЕЛНИК 

ОПШТИНЕ, 

Милан Радмиловић, с.р. 

 

 

 

 

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

чл. 87. став (2), 88. и 89. Закона о јавним набавкама 

(„Сл. гласник БиХ“, број 39/14), члана 67. Статута 

општине Гацко („Службени гласник општине 

Гацко“ број 5/17) и члана 12. Правилника о набавци 

роба, вршењу услуга и уступању радова 

(„Службени гласник општине Гацко“ број 3/16),  

Начелник Општине Гацко доноси      

 

О Д Л У К У 

о покретању поступка јавне набавке: Набавка 

робе за репрезентацију, кафе кухињу и 

одржавање чистоће у општини Гацко у 2019. 

години.  



 
 

Број: 5   - Страна: 11   

 

СЛУЖБЕНИ ГЛАСНИК ОПШТИНЕ ГАЦКО 

 

Датум: 17.07.2019.      

 
 

Члан 1. 

 

 Одобрава се покретање поступка јавне 

набавке: Набавка робе за репрезентацију, кафе 

кухињу и одржавање чистоће у општини Гацко у 

2019. години.  

Процијењена вриједност јавне набавке (без ПДВ-а) 

износи : 11.000,00 КМ (словима: једанаестхиљада и 

00/100 КМ). 

За проведбу јавне набавке осигурана су средства у 

Буџету општине Гацко .  

Јавна набавка ће се провести путем конкурентског 

захтјева за доставу понуда. 

Поступак јавне набаве провешће се у складу са 

Законом о јавним набавкама, подзаконским и 

интерним актима. 

Евиденциони број јавне набавке:02-054-7/19 . 

 

Члан 2. 

 

 Тендерски документ сачинит ће комисија 

која ће се именовати посебном одлуком или 

рјешењем (или навести организациони дио или 

особу), у року од 3 дана, рачунајући од доношења 

ове Одлуке (или од дана именовања комисије).  

 

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: 

 

-    ВСС ; 

-    ВСС ; 

-    ВСС . 

 

Састав и дјелокруг рада комисије из претходног 

става утврдиће се посебном одлуком или рјешењем. 

 

Члан 5. 

 

 Ова Одлука ступа на снагу даном 

доношења.  

 

Образложење 

 

При доношењу Одлуке, Стручна служба Начелника 

општине се посебно руководила чињеницом да је 

предложена набавка планирана Планом набавки за 

2019. годину, 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: 02-054-7/19 

Датум: 04.03.2019. 

  

НАЧЕЛНИК 

ОПШТИНЕ, 

Милан Радмиловић, с.р. 

 

 

 

 

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

члана 87. став 2, члана 88. и члана 89. Закона о 

јавним набавкама Босне и Херцеговине („Сл. 

гласник БиХ“, број 39/14),   члана 67. Статута 

општине Гацко („Службени гласник општине 

Гацко“, број 5/17)  и члана 12. Правилника о јавним 

набавкама роба, услуга и  радова („Службени 

гласник општине Гацко“, број 3/16), Начелник 

општине Гацко доноси 

 

О Д Л У К У 

о покретању поступка набавке  услуга 

 Измјена и допуна Регулационог плана 

 “Центар 1” 

 

Члан 1. 

 

 Одобрава се покретање поступка јавне 

набавке услуга: Измјена и допуна Регулационог 

плана “Центар 1”.  

Процијењена вриједност јавне набавке (без ПДВ-а) 

износи: 25.000,00 КМ                (двадесетпетхиљада 

и 00/100 КМ).   

За спровођење јавне набавке обезбијеђена су 

средства у Буџету општине Гацко. 

Јавна набавка ће се спровести путем конкурентског 

поступка. 

Поступак јавне набавке спровешће се у складу са 

Законом о јавним набавкама и интерним актима.  

Евиденциони број јавне набавке: 02-363-1/19. 

 

Члан 2. 

 

 Тендерски документ – истраживање 

тржишта, писмени захтјев - приједлог цијена 

сачиниће Комисија, која ће се именовати посебним 

рјешењем у року од 3 дана, рачунајући од доношења 

ове Одлуке.  

 

Члан 3. 

 

 Критеријум за додјелу уговора је најнижа 

цијена.  

 

 

 



 
 

Број: 5   - Страна: 12   

 

СЛУЖБЕНИ ГЛАСНИК ОПШТИНЕ ГАЦКО 

 

Датум: 17.07.2019.      

 
Члан 4. 

 

 Отварање и оцјену понуда спровешће 

Комисија за јавне набавке. 

  

Члан 5. 

 

 Саставни дио ове Одлуке је захтјев  за 

понуду  број: 02-363-1/19 од 06.03.2019.  године. 

 

Члан 6. 

 

 Ова Одлука ступа на снагу даном 

доношења.  

 

 

 

ОБРАЗЛОЖЕЊЕ  

 

 При доношењу Одлуке, Начелник општине 

Гацко  се посебно руководио чињеницом да је 

предложена набавка планирана Планом набавки за 

2019. годину, да је реално процијењена њена 

вриједност на тржишту, да су обезбијеђена средства 

за исплату, предложена одговарајућа врста 

поступка.  

 

 На основу утврђеног чињеничног стања, 

одлучено је као у члану 1. ове Одлуке.  

 

   

Број: 02-363-1/19 

Датум: 06.03.2019. 

  

НАЧЕЛНИК 

ОПШТИНЕ, 

Милан Радмиловић, с.р. 

 

 

 

 

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

87. став 2, члана 88. и члана 89. Закона о јавним 

набавкама Босне и Херцеговине („Сл. гласник БиХ“, 

број 39/14),   члана 67. Статута општине Гацко 

(„Службени гласник општине Гацко“, број 5/17)  и 

члана 12. Правилника о јавним набавкама роба, 

услуга и радова („Службени гласник општине 

Гацко“, број 3/16), Начелник општине Гацко доноси 

   

О Д Л У К У 

о покретању поступка набавке  роба: 

     Набавка горива за потребе Општинске управе 

општине Гацко у 2019. години.          

 

Члан 1. 

 

 Одобрава се покретање поступка јавне 

набаве роба: 

Набавка горива за потребе Општинске управе 

општине Гацко у 2019. години.          

Процијењена вриједност јавне набавке (без ПДВ-а) 

износи: 38. 000,00 КМ 

 (тридесетосамхиљада и 00/100 КМ). 

За проведбу јавне набавке осигурана су средства у 

Буџету општине Гацко.  

Јавна набавка ће се провести путем конкурентског 

захтјева за доставу понуда. 

 

Поступак јавне набаве провешће се у складу са 

Законом о јавним набавкама, подзаконским и 

интерним актима. 

Евиденциони број јавне набавке: 02-054-8/19 . 

 

Члан 2. 

 

 Тендерски документ сачинит ће комисија 

која ће се именовати посебном одлуком или 

рјешењем , у року од 3 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: 

 

- ВСС; 

- ВСС; 

- ВСС. 

 

 Састав и дјелокруг рада комисије из 

претходног става утврдиће се посебном одлуком 

или рјешењем. 

 

Члан 5. 

 

 Ова Одлука ступа на снагу даном 

доношења.  

 

 

 

ОБРАЗЛОЖЕЊЕ 

 

 При доношењу Одлуке, Стручна служба 

Начелника општине се посебно руководила 

чињеницом да је предложена набавка планирана 

Планом јавних набавки за 2019.  годину, 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. 

 



 
 

Број: 5   - Страна: 13   

 

СЛУЖБЕНИ ГЛАСНИК ОПШТИНЕ ГАЦКО 

 

Датум: 17.07.2019.      

 
 На основу утврђеног чињеничног стања, 

одлучено је као у члану 1. ове Одлуке. 

 

 

Број: 02-054-8/19 

Датум: 07.03.2019. 

  

НАЧЕЛНИК 

ОПШТИНЕ, 

Милан Радмиловић, с.р. 

 

 

 

 

На основу члана 18. став 1, члана 90. Закона 

о јавним набавкама Босне и Херцеговине („Сл. 

гласник БиХ“, број 39/14), члана 67. Статута 

општине Гацко („Службени гласник општине 

Гацко“, број 5/17 и 1/19) и члана 2. Правилника о 

директном споразуму (Службени гласник општине 

Гацко“, број 3/16), Начелник општине Гацко доноси 

 

О Д Л У К У 

о покретању поступка јавне  набавке  

Набавка рoбе и услуге уградње за расвјету у 

насељу Слављан- Гацко. 

 

Члан 1. 

 

 Одобрава се покретање поступка јавне 

набавке радова: Изградња јавне расвјете у насељу 

Слављан – Гацко. 

 

Процијењена вриједност јавне набавке (без ПДВ-а) 

износи: 

 око  1.950,00 КМ(хиљадудеветстотинапедесет и 

00/100 КМ).  

За спровођење јавне набавке обезбијеђена су 

средства у Буџету општине Гацко. 

Јавна набавка ће се спровести путем директног 

споразума.  

Поступак јавне набавке спровешће се у складу са 

Законом о јавним набавкама, и интерним актима.  

Евиденциони број јавне набавке:  02-31-2/19. 

 

Члан 2. 

 

 Тендерски документ – истраживање 

тржишта, писмени захтјев - приједлог цијена 

сачиниће  Одјељења за просторно планирање и 

цивилну заштиту , у року од 3 дана, рачунајући од 

доношења ове Одлуке.  

 

  Члан 3. 

 

 Критеријум за додјелу уговора је најнижа 

цијена.  

  

 

 

 

 

Члан 4. 

 

 Отварање и оцјену понуда спровешће 

Начелник одјељења за просторно планирање и 

цивилну заштиту. 

 

Члан 5. 

 

 Саставни дио ове Одлуке је захтјев  за 

понуду  број: 02-31-2/19 од 20.03.2019. године. 

 

Члан 6. 

 

 Ова Одлука ступа на снагу даном 

доношења.  

 

 

ОБРАЗЛОЖЕЊЕ  

 

 При доношењу Одлуке, Начелник општине 

Гацко  се посебно руководио чињеницом да је 

предложена набавка планирана Планом набавки за 

2019. годину, да је реално процијењена њена 

вриједност на тржишту, да су обезбијеђена средства 

за исплату, предложена одговарајућа врста 

поступка.  

 

 На основу утврђеног чињеничног стања, 

одлучено је као у члану 1. ове Одлуке.  

 

 

Број: 02-31-2/19  

Датум: 20.03.2019. 

  

НАЧЕЛНИК 

ОПШТИНЕ, 

Милан Радмиловић, с.р. 

 

 

 

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

87. став 2, члана 88. и члана 89. Закона о јавним 

набавкама Босне и Херцеговине („Сл. гласник БиХ“, 

број 39/14),   члана 67. Статута општине Гацко 

(„Службени гласник општине Гацко“, број 5/17 и 

1/19)  и члана 12. Правилника о јавним набавкама 

роба, услуга и радова („Службени гласник општине 

Гацко“, број 3/16), Начелник општине Гацко доноси 

 

О Д Л У К У 

о покретању поступка набавке:  Набавка услуга 

превоза у 2019. години. 

 

Члан 1. 

 

 Одобрава се покретање поступка јавне 

набаве: Набавка услуга превоза у 2019. години. 

Процијењена вриједност јавне набавке (без ПДВ-а) 

износи: 45.000,00 КМ 

 (словима: четердесетпетхиљада и 00/100 КМ). 

За проведбу јавне набавке осигурана су средства у 

Буџету општине Гацко. 
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Јавна набавка ће се провести путем конкурентског 

захтјева за доставу понуда. 

Поступак јавне набаве провешће се у складу са 

Законом о јавним набавкама, подзаконским и 

интерним актима. 

Евиденциони број јавне набавке: 02-345-24/19. 

Члан 2. 

 

 Тендерски документ сачинит ће комисија 

која ће се именовати посебном одлуком или 

рјешењем , у року од 3 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: 

 

- всс; 

- всс; 

- всс. 

 

 Састав и дјелокруг рада комисије из 

претходног става утврдиће се посебном одлуком 

или рјешењем. 

 

Члан 5. 

 

 Ова Одлука ступа на снагу даном 

доношења.  

 

 

ОБРАЗЛОЖЕЊЕ 

 

 При доношењу Одлуке, Начелник општине 

се посебно руководио чињеницом да је предложена 

набавка планирана Планом јавних набавки за 2019. 

годину – под ставком 19. (Набавка услуга), 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 основу утврђеног чињеничног стања, 

одлучено је као у члану 1. ове Одлуке. 

 

 

Број: 02-345-24/19 

Датум: 20.03.2019. 

  

НАЧЕЛНИК 

ОПШТИНЕ, 

Милан Радмиловић, с.р. 

 

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

чл. 87. став (2), 88. и 89. Закона о јавним набавкама 

(„Сл. гласник БиХ“, број 39/14), и члана 48. Статута 

општине Гацко („Службени гласник општине 

Гацко“ број 5/17 и 1/19) и члана 12. Правилника о 

набавци роба, вршењу услуга и уступању радова 

(„Службени гласник општине Гацко“ број 3/16) 

Начелник Општине доноси      

О Д Л У К У 

о покретању поступка набавке услуга: Стручни 

надзор над извођењем радова на изградњу 

спортске дворане  Гацко. 

 

Члан 1. 

 

 Одобрава се покретање поступка јавне 

набаве услуга:  Стручни надзор над извођењем 

радова на изградњу спортске дворане  Гацко. 

Процијењена вриједност јавне набавке (без ПДВ-а) 

износи 45.000,00КМ 

 (словима: четердесетпетхиљада и 00/100 КМ). 

За проведбу јавне набавке осигурана су средства у 

Буџету општине Гацко. 

Јавна набавка ће се провести путем конкурентског 

захтјева за доставу понуда. 

 

Поступак јавне набаве провешће се у складу са 

Законом о јавним набавкама, подзаконским и 

интерним актима. 

Евиденциони број јавне набавке: 02-370-16/19 

Члан 2. 

 

 Тендерски документ сачинит ће комисија 

која ће се именовати посебном одлуком или 

рјешењем , у року од три 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: 

 

- ВСС; 

- ВСС; 

- ВСС. 

 

 Састав и дјелокруг рада комисије из 

претходног става утврдиће се посебном одлуком 

или рјешењем. 
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Члан 5. 

 

 Ова Одлука ступа на снагу даном 

доношења.  

 

 

ОБРАЗЛОЖЕЊЕ 

 

 При доношењу Одлуке, Стручна служба 

Начелника општине се посебно руководила 

чињеницом да је предложена набавка планирана 

Планом јавних набавки за 2019. годину, 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 основу утврђеног чињеничног стања, 

одлучено је као у члану 1. ове Одлуке. 

 

 

Број: 02-370-16/19 

Датум: 02.04.2019. 

  

НАЧЕЛНИК 

ОПШТИНЕ, 

Милан Радмиловић, с.р. 

 

 

                                                                                

 

 

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

члан 87. став (2), 88. и 89. Закона о јавним 

набавкама Босне и Херцеговине („Сл. гласник 

БиХ“, број 39/14), и члана 67. Статута општине 

Гацко („Службени гласник општине Гацко“, број 

5/17 и 1/19)  и члана 12. Правилника о јавним 

набавкама роба, услуга и радова („Службени 

гласник општине Гацко“, број 3/16), Начелник 

Општине Гацко доноси    

 

О Д Л У К У 

о покретању поступка јавне набавке роба и 

услуга уградње:  Одржавање јавне расвјете  на 

подручју општине Гацко у 2019. години. 

 

Члан 1. 

 

 Одобрава се покретање поступка јавне 

набаве роба и услуга уградње: Одржавање јавне 

расвјете на подручју општине Гацко у 2019. 

години.  

Процијењена вриједност јавне набавке (без ПДВ-а) 

износи: 36.000,00 КМ (словима: 

тридесетшестхиљада и 00/100 КМ). 

За проведбу јавне набавке осигурана су средства у 

Буџету општине Гацко.                              

Јавна набавка ће се провести путем конкурентског 

захтјева за доставу понуда. 

Поступак јавне набаве провешће се у складу са 

Законом о јавним набавкама, подзаконским и 

интерним актима. 

Евиденциони број јавне набавке: 02-31-3/19. 

 

Члан 2. 

 

 Тендерски документ сачинит ће комисија 

која ће се именовати посебном одлуком или 

рјешењем (или навести организациони дио или 

особу), у року од 3 дана, рачунајући од доношења 

ове Одлуке (или од дана именовања комисије).  

 

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: 

 

  - ВСС; 

  - ВСС; 

  - ВСС; 

 

 Састав и дјелокруг рада комисије из 

претходног става утврдиће се посебном одлуком 

или рјешењем. 

 

Члан 5. 

 

Ова Одлука ступа на снагу даном доношења.  

 

 

ОБРАЗЛОЖЕЊЕ 

 

 При доношењу Одлуке, Стручна служба 

Начелника општине се посебно руководила 

чињеницом да је предложена набавка планирана 

Планом набавка за 2019. годину , 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: 02-31-3/19 

Датум: 08.04.2019. 

  

НАЧЕЛНИК 

ОПШТИНЕ, 

Милан Радмиловић, с.р. 
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На основу члана 14. став 1, члана 18. став 

1,члана 87. став 2, члана 88. и члана 89. Закона о 

јавним набавкама Босне и Херцеговине („Сл. 

гласник БиХ“, број 39/14),   члана 67. Статута 

општине Гацко („Службени гласник општине 

Гацко“, број 5/17 и 1/19)  и члана 12. Правилника о 

јавним набавкама роба, услуга и  радова („Службени 

гласник општине Гацко“ бр. 3/16), Начелник 

општине Гацко доноси 

 

О Д Л У К У 

о покретању поступка јавне набавке радова 

Извођење радова на санацији шахтова, ударних 

рупа и ивичњака на градским улицама 

 

Члан 1. 

 

 Одобрава се покретање поступка јавне 

набавке радова: Извођење радова на санацији 

шахтова, ударних рупа и ивичњака на градским 

улицама. 

Процијењена вриједност јавне набавке (без ПДВ-а) 

износи: 30.500,00 КМ                

(тридесетхиљадапетстотина и 00/100 КМ).   

За спровођење јавне набавке обезбијеђена су 

средства у Буџету општине Гацко. 

Јавна набавка ће се спровести путем конкурентског 

поступка. 

Поступак јавне набавке спровешће се у складу са 

Законом о јавним набавкама, и интерним актима.  

Евиденциони број јавне набавке:02-345-28/19. 

 

Члан 2. 

 

 Тендерски документ – истраживање 

тржишта, писмени захтјев - приједлог цијена 

сачиниће Комисија, која ће се именовати посебним 

рјешењем у року од 3 дана, рачунајући од доношења 

ове Одлуке.  

 

Члан 3. 

 

 Критеријум за додјелу уговора је најнижа 

цијена.  

 

Члан 4. 

 

 Отварање и оцјену понуда спровешће 

Комисија за јавне набавке. 

  

Члан 5. 

 

 Саставни дио ове одлуке је захтјев  за 

понуду  број: 02-345-28/19 од 08.04.2019.  године. 

 

Члан 6. 

 

 Ова Одлука ступа на снагу даном 

доношења.  

 

 

ОБРАЗЛОЖЕЊЕ  

 

 При доношењу Одлуке, Начелник општине 

Гацко  се посебно руководио чињеницом да је 

предложена набавка планирана Планом набавки за 

2019. годину, да је реално процијењена њена 

вриједност на тржишту, да су обезбијеђена средства 

за исплату, предложена одговарајућа врста 

поступка.  

 

 На основу утврђеног чињеничног стања, 

одлучено је као у члану 1. ове Одлуке.  

 

 

Број: 02-345-28/19 

Датум: 08. 04. 2019. 

  

НАЧЕЛНИК 

ОПШТИНЕ, 

Милан Радмиловић, с.р. 

 

 

 

 

 

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

1,члана 87. став 2, члана 88. и члана 89. Закона о 

јавним набавкама Босне и Херцеговине („Сл. 

гласник БиХ“, број 39/14),  члана 67. Статута 

општине Гацко („Службени гласник општине 

Гацко“, број 5/17 и 1/19)  и члана 12. Правилника о 

јавним набавкама роба, услуга и  радова („Службени 

гласник општине Гацко“, број 3/16), Начелник 

општине Гацко доноси 

 

О Д Л У К У 

о покретању поступка набавке  радова 

 Извођење радова на јавној расвјети - Степен 

 

Члан 1. 

 

 Одобрава се покретање поступка јавне 

набавке радова: Извођење радова на јавној расвјети 

- Степен. 

Процијењена вриједност јавне набавке (без ПДВ-а) 

износи 72.000,00 КМ  

(седамдесетдвијехиљадe и 00/100 КМ).   

За спровођење јавне набавке обезбијеђена су 

средства у Буџету општине Гацко. 

Јавна набавка ће се спровести путем конкурентског 

поступка. 

Поступак јавне набавке спровешће се у складу са 

Законом о јавним набавкама и интерним актима.  

Евиденциони број јавне набавке: 02-31-5/19. 

 

Члан 2. 

 

 Тендерски документ – истраживање 

тржишта, писмени захтјев - приједлог цијена 

сачиниће Комисија, која ће се именовати посебним 
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рјешењем у року од 3 дана, рачунајући од дана 

доношења ове Одлуке.  

 

Члан 3. 

 

 Критеријум за додјелу уговора је најнижа 

цијена.  

 

Члан 4. 

 

 Отварање и оцјену понуда спровешће 

Комисија за јавне набавке. 

  

Члан 5. 

 

 Саставни дио ове Одлуке је захтјев  за 

понуду  број: 02-31-5/19 од 03.05.2019. године. 

 

Члан 6. 

 

 Ова Одлука ступа на снагу даном 

доношења.  

 

 

ОБРАЗЛОЖЕЊЕ  

 

 При доношењу Одлуке, Начелник општине 

Гацко  се посебно руководио чињеницом да је 

предложена набавка планирана Планом набавки за 

2019. годину, да је реално процијењена њена 

вриједност на тржишту, да су обезбијеђена средства 

за исплату, предложена одговарајућа врста 

поступка.  

 

 На основу утврђеног чињеничног стања, 

одлучено је као у члану 1. ове Одлуке.  

 

 

Број: 02-31-5/19  

Датум: 03.05.2019. 

  

НАЧЕЛНИК 

ОПШТИНЕ, 

Милан Радмиловић, с.р. 

 

 

 

 

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

1,члана 87. став 2, члана 88. и члана 89. Закона о 

јавним набавкама Босне и Херцеговине („Сл. 

гласник БиХ“, број 39/14),   члана 67. Статута 

општине Гацко („Службени гласник општине 

Гацко“, број 5/17 и 1/19)  и члана 12. Правилника о 

јавним набавкама роба, услуга и  радова („Службени 

гласник општине Гацко“, број 3/16), Начелник 

општине Гацко доноси 

 

О Д Л У К У 

о покретању поступка јавне набавке  радова 

Изградња паркинга у улици Видовданској у 

Гацку 

 

Члан 1. 

 

 Одобрава се покретање поступка јавне 

набавке радова: Изградња паркинга у улици 

Видовданској у Гацку. 

 

Процијењена вриједност јавне набавке (без ПДВ-а) 

износи: 79.900,00 КМ                

(седамдесетдеветхиљададеветстотина и 00/100 

КМ).   

За спровођење јавне набавке обезбијеђена су 

средства из кредитног задужења (33.875,00 КМ) 

преостали износ средстава за ову набавку 

обезбједиће се из Буџета општине Гацко. 

Јавна набавка ће се спровести путем конкурентског 

поступка. 

Поступак јавне набавке спровешће се у складу са 

Законом о јавним набавкама, и интерним актима.  

Евиденциони број јавне набавке:02-345-33/19. 

 

Члан 2. 

 

 Тендерски документ – истраживање 

тржишта, писмени захтјев - приједлог цијена 

сачиниће Комисија, која ће се именовати посебним 

рјешењем у року од 3 дана, рачунајући од доношења 

ове Одлуке.  

 

Члан 3. 

 

 Критеријум за додјелу уговора је најнижа 

цијена.  

 

Члан 4. 

 

 Отварање и оцјену понуда спровешће 

Комисија за јавне набавке. 

 

Члан 5. 

 

 Саставни дио ове одлуке је захтјев  за 

понуду  број: 02-345-33/19 од 03.05.2019 године. 

 

Члан 6. 

 

 Ова Одлука ступа на снагу даном 

доношења.  

 

 

ОБРАЗЛОЖЕЊЕ  

 

 При доношењу Одлуке, Начелник општине 

Гацко се посебно руководио чињеницом да је 

предложена набавка планирана Планом набавки за 

2019. годину, да је реално процијењена њена 

вриједност на тржишту, да су обезбијеђена средства 

за исплату, предложена одговарајућа врста 

поступка.  
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 На основу утврђеног чињеничног стања, 

одлучено је као у члану 1. ове Одлуке.  

 

 

Број: 02-345-33/19 

Датум: 03.05.2019. 

  

НАЧЕЛНИК 

ОПШТИНЕ, 

Милан Радмиловић, с.р. 

 

 

 

 

На основу члана 18. став 1, члана 90. Закона 

о јавним набавкама Босне и Херцеговине („Сл. 

гласник БиХ“, број 39/14),  члана 67. Статута 

општине Гацко („Службени гласник општине 

Гацко“, број 5/17 и 1/19) и члана 2. Правилника о 

директном споразуму („Службени гласник општине 

Гацко“, број 3/16), Начелник општине Гацко доноси 

 

О Д Л У К У 

о покретању поступка јавне  набавке  

 Набавка радова: Санација водопојилишта и 

чесме у селу Липник 

 

Члан 1. 

 

 Одобрава се покретање поступка јавне 

набавке радова: Санација водопојилишта и чесме 

у селу Липник. 

Процијењена вриједност јавне набавке (без ПДВ-а) 

износи: око  5.990,00 КМ 

 (петхиљададеветстотинадеведесет и 00/100 КМ).  

За спровођење јавне набавке обезбијеђена су 

средства у Буџету општине Гацко. 

Јавна набавка ће се спровести путем директног 

споразума.  

Поступак јавне набавке спровешће се у складу са 

Законом о јавним набавкама, и интерним актима.  

Евиденциони број јавне набавке: 02-370-38/19. 

 

Члан 2. 

 

 Тендерски документ – истраживање 

тржишта, писмени захтјев - приједлог цијена 

сачиниће  Одјељења за просторно планирање и 

цивилну заштиту , у року од 3 дана, рачунајући од 

доношења ове Одлуке.  

 

 Члан 3. 

 

 Критеријум за додјелу уговора је најнижа 

цијена.  

  

Члан 4. 

 

 Отварање и оцјену понуда спровешће 

Начелник одјељења за просторно планирање и 

цивилну заштиту. 

 

Члан 5. 

 

 Саставни дио ове одлуке је захтјев  за 

понуду  број: 02-370-38/19 од 22.05.2019. године. 

 

Члан 6. 

 

 Ова Одлука ступа на снагу даном 

доношења.  

 

 

ОБРАЗЛОЖЕЊЕ  

 

 При доношењу Одлуке, Начелник општине 

Гацко  се посебно руководио чињеницом да је 

предложена набавка планирана Планом набавки за 

2019.  годину, да је реално процијењена њена 

вриједност на тржишту, да су обезбијеђена средства 

за исплату, предложена одговарајућа врста 

поступка.  

 

 На основу утврђеног чињеничног стања, 

одлучено је као у члану 1. ове Одлуке.  

 

 

Број: 02-370-38/19 

Датум: 22.05.2019. 

  

НАЧЕЛНИК 

ОПШТИНЕ, 

Милан Радмиловић, с.р. 

 

 

 

На основу члана 14. став (5), члана 18. став (1), 

и чл. 25. Закона о јавним набавкама („Сл. гласник 

БиХ“, број 39/14), и члана 48. Статута општине 

Гацко  („Службени гласник општине Гацко“, број 

5/17 и 1/19)  и члана 12 Правилника о набавци роба, 

вршењу услуга и уступању радова („Службени 

гласник општине Гацко“, број 3/16), Начелник 

Општине Гацко доноси      

 

О Д Л У К У 

о покретању поступка набавке радова: Санација 

прикључака на локалним путевима и градским 

улицама 

 

Члан 1. 

 

 Одобрава се покретање поступка јавне 

набавке радова: Санација прикључака на 

локалним путевима и градским улицама. 

Процијењена вриједност јавне набавке (без ПДВ-а) 

износи 99.000,00 КМ (деведесетдеветхиљада и 

00/100 КМ) 

За провођење јавне набавке средства су осигурана: 

Из Буџета општине Гацко 

Јавна набавка ће се провести путем отвореног 

поступка. 
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Поступак јавне набаве провешће се у складу са 

Законом о јавним набавкама, подзаконским и 

интерним актима. 

Евиденциони број јавне набавке: 02-345-43/19 

 

Члан 2. 

 

 Тендерски документ сачинит ће комисија 

која ће се именовати посебном одлуком или 

рјешењем у року од 3 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: 

 

- ВСС; 

- ВСС; 

- ВСС; 

 

 Састав и дјелокруг рада комисије из 

претходног става утврдиће се посебном одлуком 

или рјешењем. 

 

Члан 5. 

 

 Саставни дио ове одлуке је захтјев за понуду 

број: 02-345-43/19 од 30.05.2019. године, са 

спецификацијом роба/услуга или предмјером 

радова. 

 

 

Члан 6. 

 

 Ова Одлука ступа на снагу даном 

доношења.  

 

                                                          

ОБРАЗЛОЖЕЊЕ 

 

 При доношењу Одлуке, Стручна служба 

Начелника општине се посебно руководила 

чињеницом да је вриједност предложене набавке  

реално процијењена на тржишту, да су осигурана 

средства за исплату Средства је обезбједио Буџет 

општине Гацко, 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: 02-345-43/19 

Датум: 30.05.2019. 

  

НАЧЕЛНИК 

ОПШТИНЕ, 

Милан Радмиловић, с.р. 

 

 

                                                                                                                       

 

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

1,члана 87. став 2, члана 88. и члана 89. Закона о 

јавним набавкама Босне и Херцеговине („Сл. 

гласник БиХ“, број 39/14),   члана 67. Статута 

општине Гацко („Службени гласник општине 

Гацко“, број 5/17 и 1/19) и члана 12. Правилника о 

јавним набавкама роба, услуга и  радова („Службени 

гласник општине Гацко“, број 3/16), Начелник 

општине Гацко доноси 

 

О Д Л У К У 

о покретању поступка јавне набавке  радова 

Промјена намјене пословних простора у 

стамбени простор 

 у приземљу зграде ППБ и РВИ у Гацку 

 

Члан 1. 

 

 Одобрава се покретање поступка јавне 

набавке радова: Промјена намјене пословних 

простора у стамбени простор у приземљу зграде 

ППБ и РВИ у Гацку. 

 

Процијењена вриједност јавне набавке (без ПДВ-а) 

износи: 

30.000,00 КМ (тридесетхиљада и 00/100 КМ).   

За спровођење јавне набавке обезбијеђена су 

средства  из Буџета општине Гацко. 

Јавна набавка ће се спровести путем конкурентског 

поступка. 

Поступак јавне набавке спровешће се у складу са 

Законом о јавним набавкама, и интерним актима.  

Евиденциони број јавне набавке: 02-372-16/19. 

 

Члан 2. 

 

 Тендерски документ – истраживање 

тржишта, писмени захтјев - приједлог цијена 

сачиниће Комисија, која ће се именовати посебним 

рјешењем у року од 3 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 

Комисија за јавне набавке. 

  

Члан 5. 

 

 Саставни дио ове одлуке је захтјев  за 

понуду  број: 02-372-16/19 од 05.06.2019.  године. 

 

Члан 6. 

 

 Ова Одлука ступа на снагу даном 

доношења.  

 

 

ОБРАЗЛОЖЕЊЕ  

 

 При доношењу Одлуке, Начелник општине 

Гацко  се посебно руководио чињеницом да је 

предложена набавка планирана Планом набавки за 

2019. годину, да је реално процијењена њена 

вриједност на тржишту, да су обезбијеђена средства 

за исплату, предложена одговарајућа врста 

поступка.  

 

 На основу утврђеног чињеничног стања, 

одлучено је као у члану 1. ове Одлуке.  

 

 

Број: 02-372-16/19 

Датум: 05.06.2019. 

  

НАЧЕЛНИК 

ОПШТИНЕ, 

Милан Радмиловић, с.р. 

 

 

 

 

 

На основу члана 64. став (1) тачка б) 

Најнижа цијена члана 70. ст. 1., 3. и 6. Закона о 

јавним набавкама („Сл. гласник БиХ“, број 39/14), 

на Препоруку Одјељења за просторно планирање и 

цивилну заштиту, у поступку јавне набавке роба: 

Трансформатор 50 kVA или 100 kVA – 10/04 kV , 

Начелник општине Гацко доноси  

 

ОДЛУКУ 

о избору најповољнијег понуђача 

 

Члан 1. 

 

 Прихвата се Препорука Одјељења за 

просторно планирање и цивилну заштиту, број: 

02-31-12/18 од 29.11.2018. године и уговор за јавну 

набавку роба: Трансформатор 50 kVA или 100 kVA – 

10/04 kV , се додјељује понуђачу: “ELTING-NN” 

д.о.о. Градишка, понуда број: 195/18 од 22.11.2018. 

године за понуђену цијену од 3.250,00 KM без 

ПДВ-а, као најбоље оцијењеном понуђачу.  

 

Члан 2. 

 

 Приједлог уговора о набавци доставиће се 

на потпис изабраном понуђачу “ELTING-NN” д.о.о. 

Градишка  у  року од 10 дана, рачунајући од дана 

када су сви понуђачи обавијештени о избору 

најповољнијeг понуђача.  

 

Члан 3. 

 

 Ова Одлука објавиће се на веб-страници 

www.gacko-rs.info 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, сходно члану 71. став (2) 

Закона о јавним набавкама. 

 

Образложење 

 

 Поступак јавне набавке покренут је 

Одлуком о покретању поступка јавне набавке 

број: 02-31-12/18 од  19.11.2018. године.  

Јавна набавка је проведена путем директног 

споразума за доставу понуда.  

Процијењена вриједност јавне набавке без ПДВ-

а је око 3.500,00 КМ.  

 

Захтјев за доставу понуда је прослијеђен 

сљедећим понуђачима: 

    “ELTING-NN” д.о.о. Градишка 

 Одјељењe за просторно планирање и 

цивилну заштиту, доставило је дана 29.11.2018. 

године Записник о оцјени понуда број: 02-31-12/18 

од 29.11.2018. године и Препоруку о избору 

најповољнијег понуђача број: 02-31-12/18 од 

29.11.2018. године, у поступку јавне набавке  роба: 

Трансформатор 50 kVA или 100 kVA – 10/04 kV .   

 У поступку по извјештају о раду утврђено је 

да је Одјељења за просторно планирање и цивилну 

заштиту, благовремено и правилно извршило 

отварање понуда и оцјену приспјелих понуда, о чему 

је сачинило одговарајуће записнике, у којима је 

утврђено следеће:  

- да је укупан број пристиглих понуда 1.  

- да су благовремено пристигле 1 понуде.  

- да су неблаговремено пристигле 0 понуде.  

- да је понуда понуђача   “ELTING-NN” д.о.о. 

Градишка 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 
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критеријумима из тендерске документације.                                                                                                                           

 У поступку оцјене проведеног поступка, 

руководилац уговорног тијела Начелник општине 

Гацко 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, неоспорно је да 

је изабрани понуђач доставио прихватљиву понуду 

и сву тражену документацију. 

 Изабрани понуђач је изабран примјењујући 

критериј најниже цијене, која је понуђена у износу 

од 3.250,00 КМ без ПДВ. 

 Из наведених разлога, примјеном члана 64. 

став 1.  Закона о јавним набавкама Најнижа цијена, 

одлучено је као у диспозитиву. 

ПОУКА О ПРАВНОМ ЛИЈЕКУ 

Против ове Одлуке може се изјавити жалба, у року 

од 5 дана од дана пријема ове Одлуке. 

 

                      

 

Број: 02-31-12/18 

Датум: 03.12.2018. 

  

НАЧЕЛНИК 

ОПШТИНЕ, 

Милан Радмиловић, с.р. 

 

 

 

 

 

На основу члана 64. став (1) тачка б) 

Најнижа цијена члана 70. ст. 1., 3. и 6. Закона о 

јавним набавкама („Сл. гласник БиХ“, број 39/14), 

на Препоруку Одјељења за просторно планирање и 

цивилну заштиту, у поступку јавне набавке радова: 

Санација пословно-стамбеног објекта - дио 

приземља вл. М. М., Начелник општине Гацко 

доноси  

 

ОДЛУКУ 

о избору најповољнијег понуђача 

 

Члан 1. 

 

 Прихвата се Препорука Одјељења за 

просторно планирање и цивилну заштиту, број: 

02-374-5/18 од 29.11.2018. године и уговор за јавну 

набавку радова: Санација пословно-стамбеног 

објекта - дио приземља вл. М.М., се додјељује 

понуђачу „InvestGlobal“ д.o.o. Гацко, понуда број: 

1-ОГ/18 од 22.11.2018. године, за понуђену цијену 

5.985,00 КМ, без ПДВ-а, као најбоље оцијењеном 

понуђачу.  

 

 

Члан 2. 

 

 Приједлог уговора о набавци доставиће се 

на потпис изабраном понуђачу „InvestGlobal“ д.o.o. 

Гацко у  року од 10 дана, рачунајући од дана када 

су сви понуђачи обавијештени о избору 

најповољнијeг понуђача.  

 

Члан 3. 

 

 Ова Одлука објавиће се на веб-страници 

www.gacko-rs.info 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, сходно члану 71. став (2) 

Закона о јавним набавкама. 

 

Образложење 

 

 Поступак јавне набавке покренут је 

Одлуком о покретању поступка јавне набавке 

број: 02-374-5/18 од  19.11.2018. године.  

Јавна набавка је проведена путем директног 

споразума за доставу понуда.  

Процијењена вриједност јавне набавке без ПДВ-

а је око 5.750,00 КМ.  

 

Захтјев за доставу понуда је прослијеђен 

сљедећим понуђачима: 

 „InvestGlobal“ д.o.o. Гацко 

 Одјељење за просторно планирање и 

цивилну заштиту, доставило је дана 29.11.2018. 

године Записник о оцјени понуда број: 02-374-5/18 

од 29.11.2018. године и Препоруку о избору 

најповољнијег понуђача број: 02-374-5/18 од 

29.11.2018. године, у поступку јавне набавке  

радова: Санација пословностамбеног објекта – дио 

приземља вл. М.М. 

 У поступку по извјештају о раду утврђено је 

да је Одјељење за просторно планирање и цивилну 

заштиту, благовремено и правилно извршило 

отварање понуда и оцјену приспјелих понуда, о чему 

је сачинило одговарајуће записнике, у којима је 

утврђено сљедеће:  

- да је укупан број пристиглих понуда 1; 

- да су благовремено пристигле 1 понуде; 

- да су неблаговремено пристигле 0 понуде; 

- да је понуда понуђача  „InvestGlobal“ д.o.o. 

Гацко 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 
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критеријумима из тендерске документације.                                                                                                                           

 У поступку оцјене проведеног поступка, 

руководилац уговорног тијела Начелник општине 

Гацко 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, неоспорно је да 

је изабрани понуђач доставио прихватљиву понуду 

и сву тражену документацију. 

 Изабрани понуђач је изабран примјењујући 

критериј најниже цијене, која је понуђена у износу 

од 5.985,00 КМ без ПДВ. 

 Из наведених разлога, примјеном члана 64. 

став 1.  Закона о јавним набавкама Најнижа цијена, 

одлучено је као у диспозитиву. 

ПОУКА О ПРАВНОМ ЛИЈЕКУ 

Против ове Одлуке може се изјавити жалба, у року 

од 5 дана од дана пријема ове Одлуке. 

 

            

 

Број: 02-374-5/18 

Датум: 05.12.2018. 

  

НАЧЕЛНИК 

ОПШТИНЕ, 

Милан Радмиловић, с.р. 

 

 

 

 

На основу члана 64. став (1) тачка б) 

Најнижа цијена члана 70. ст. 1., 3. и 6. Закона о 

јавним набавкама („Сл. гласник БиХ“, број 39/14), 

члана 39. Правилника о јавним набавкама роба, 

услуга и радова („Службени гласник општине 

Гацко“, број 3/16) на Препоруку Комисије за јавну 

набавку број: 02-054-7/19 од 14.03.2019. године, у 

поступку јавне набавке робe: Набавка робе за 

репрезентацију, кафе кухињу и одржавање 

чистоће у општини Гацко у 2019. години, 

Начелник општине Гацко доноси 

 

ОДЛУКУ 

о избору најповољнијег понуђача 

 

Члан 1. 

 

 Прихвата се Препорука Комисије за 

јавне набавке, број: 02-054-7/19 од 14.03.2019. 

године и уговор за јавну набавку: Набавка робе за 

репрезентацију, кафе кухињу и одржавање 

чистоће у општини Гацко у 2019. години 

додјељује се понуђачу „Липник“ д. о. о. Гацко 

понуда број: 14-03/19-9 од 11.03.2019. године, за 

понуђену цијену 10.999,75 КМ, без ПДВ-а, као 

најбоље оцијењеном понуђачу.  

 

Члан 2. 

 

 Приједлог уговора о набавци доставиће се 

на потпис изабраном понуђачу „Липник“                  

д.о.о. Гацко, у  року од 15 дана, рачунајући од дана 

када су сви понуђачи обавијештени о избору 

најповољнијeг понуђача.  

 

Члан 3. 

 

 Ова Одлука објавиће се на веб-страници 

www.gacko-rs.info 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, сходно члану 71. Став (2) 

Закона о јавним набавкама. 

 

Образложење 

 

 Поступак јавне набавке покренут је 

Одлуком о покретању поступка јавне набавке 

број: 02-054 -7/19 од  04.03.2019. године.  

Јавна набавка је проведена путем конкурентског 

захтјева за доставу понуда.  

Процијењена вриједност јавне набавке без ПДВ-

а је 11.000,00 КМ.  

Обавјештење о набавци број: 491-7-1-2-3-1/19 

послато је на објаву дана 04.03. 2019. године, а 

објављено је на Порталу јавних набавки дана 

04.03.2019. године. 

Захтјев за доставу понуда није прослијеђена 

понуђачима јер је Тендерска документација 

стављена на портал јавних набавки истовремено 

са слањем обавјештења на Портал јавних 

набавки.  

 

 Комисија за јавну набавку именована је 

Одлуком број: 02-054-7/19 од 04.03.2019. године.  

 Комисија за јавну набавку доставила је дана 

14.03.2019. године извјештај о оцјени понуда број: 

02-054-7/19 од 14.03.2019. године, Препоруку о 

избору најповољнијег понуђача број:02-054-7/19 од 

14.03.2019. године, у поступку јавне набавке роба:  

Набавка робе за репрезентацију, кафе кухињу и 

одржавање чистоће у општини Гацко у 2019. 

години. 

 

 У поступку по извјештају о раду  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; 
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- да су благовремено пристигле 1 понуде; 

- да су неблаговремено пристигле 0 понуде; 

- да је понуда понуђача „Липник“ д.о.о. Гацко 

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, 

руководилац уговорног тијела Начелник општине 

Гацко 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 доставио 

прихватљиву понуду и сву тражену документацију. 

 Изабрани понуђач је изабран примјењујући 

критериј најниже цијене, која је понуђена у износу 

од 10.999,75 КМ без ПДВ – а. 

       Из наведених разлога, примјеном члана 64. 

став 1. Закона о јавним набавкама Најнижа цијена, 

одлучено је као у диспозитиву. 

 

ПОУКА О ПРАВНОМ ЛИЈЕКУ 

      Против ове Одлуке може се изјавити жалба, у 

року од 5 дана од дана пријема ове Одлуке. 

 

 

 

 

Број: 02-054-7/19 

Датум: 15.03.2019. 

  

НАЧЕЛНИК 

ОПШТИНЕ, 

Милан Радмиловић, с.р. 

 

 

                                                                                                                                 

 

 

На основу члана 64. став (1) тачка Најнижа 

цијена члана 70. ст. 1., 3. и 6. Закона о јавним 

набавкама („Сл. гласник БиХ“, број 39/14), члана 39. 

Правилника о јавним набавкама роба, услуга и 

радова („Службени гласник општине Гацко“, број 

3/16), Препорукe Комисије за јавну набавку број: 02-

054-8/19 од 20.03.2019. године, у поступку јавне 

набавке робе:  Набавка горива за потребе 

Општинске управе општине Гацко у 2019. години 

ЛОТ  1 - Набавка горива за потребе  општине 

Гацко; 

ЛОТ 2- Набавка горива за потребе 

Професионалне територијалне ватрогасне 

јединице Гацко, Начелник општине Гацко доноси 

 

ОДЛУКУ 

о избору најповољнијег понуђача 

 

Члан 1. 

 

 Прихвата се Препорука Комисије за јавне 

набавке, број:02-054-8/19 од 20.03.2019. године и 

уговор за јавну набавку робе: Набавка горива за 

потребе Општинске управе општине Гацко у 2019. 

години.                                                                                                                                                

ЛOT 1- Набавка горива за потребе  општине Гацко, 

ЛОТ 2- Набавка горива за потребе Професионалне 

територијалне ватрогасне јединице Гацко, додјели 

се понуђачу „Nestro Petrol“ а.д. Бања Лука понуда 

број: 6210/19, од 14.03.2019. године, за понуђену 

цијену од : ЛОТ 1-26.194,20 КМ без ПДВ-а и ЛОТ 2-

8.383,00 КМ без ПДВ-а, као најбоље оцијењеном 

понуђачу.  

 

Члан 2. 

 

 Изабрани понуђач је дужан у року од 7 

/седам/ данаод дана достављања ове Одлуке 

доставити оригинал или овјерену копију 

документације из члана 45. Закона о јавним 

набавкама. 

Члан 3. 

 

 Приједлог уговора о набавци доставиће се 

на потпис изабраном понуђачу „Nestro Petrol“ а. д. 

Бања Лука, у  року од 10 дана, рачунајући од дана 

када су сви понуђачи обавијештени о избору 

најповољнијг понуђача.  

 

Члан 4. 

 

 Ова Одлука објавиће се на веб-страници 

www.gacko-rs.info истовремено с упућивањем 

понуђачима који су учествовали у поступку јавне 

набавке, сходно члану 70. став (6) Закона о јавним 

набавкама.  

                         

Члан 5. 

 

 Ова Одлука ступа на снагу даном доношења 

и доставља се свим понуђачима који су учествовали 

у поступку јавне набавке, сходно члану 71. Став (2) 

Закона о јавним набавкама. 

 

Образложење 

 

 Поступак јавне набавке покренут је 

Одлуком о покретању поступка јавне набавке 

број:02-054-8/19 од 07.03.2019. године.  

Јавна набавка је проведена путем конкурентског 

захтјева за доставу понуда.  

Процијењена вриједност јавне набавке без ПДВ-

а је: 38.000,00 КМ (ЛОТ 1-28.700,00 КМ; ЛОТ 2-

9.300,00 КМ). 



 
 

Број: 5   - Страна: 24   

 

СЛУЖБЕНИ ГЛАСНИК ОПШТИНЕ ГАЦКО 

 

Датум: 17.07.2019.      

 
Обавјештење о набавки број: 491-7-1-4-3-6/19 

послато је на објаву дана 07.03.2019. године, а 

објављено је на Порталу јавних набавки дана 

07.03.2019. године. 

Захтјев за доставу понуда није достављан 

понуђачима (истовремено са слањем обавјештења 

на Портал јавних набави), јер је Тендерска 

документација стављена на портал јавних набавки 

заједно са обавјештењем.  

Комисија за јавну набавку именована је Одлуком 

број: 02-054-8/19 од 07.03.2019. године.  

Комисија за јавну набавку доставила је дана 

20.03.2019. године извјештај о оцјени понуда број: 

02-054-8/19 од 20.03.2019. године,  Препоруку о 

избору најповољнијег понуђача број: 02-054-8/19 од 

20.03.2019. године, у поступку јавне набавке робе:  

Набавка горива за потребе Општинске управе 

општине Гацко у 2019. години 

ЛОТ  1 - Набавка горива за потребе  општине 

Гацко; 

ЛОТ 2- Набавка горива за потребе 

Професионалне територијалне ватрогасне 

јединице Гацко. 

                                                                                                                                                              

 У поступку по извјештају о раду  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 су благовремено пристигле 1 понуде; 

- да су неблаговремено пристигле 0 понуде; 

- да је понуда понуђача „Nestro Petrol“ а. д. Бања 

Лука прихватљива.  

 

 У поступку оцјене проведеног поступка, 

руководилац уговорног тијела Начелник општине 

Гацко 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 доставио прихватљиву понуду 

и сву тражену документацију.                                                                                                                                        

  

Изабрани понуђач је изабран примјењујући 

критериј најниже цијене, која је понуђена у износу 

од: 34.577,20 КМ без ПДВ-а, ЛОТ 1-26.194,20 КМ 

без ПДВ-а,  ЛОТ 2-8.383,00 КМ без ПДВ-а. 

  

Из наведених разлога, примјеном члана 64. 

став 1.  Закона о јавним набавкама Најнижа цијена, 

одлучено је као у диспозитиву. 

 

 

 

ПОУКА О ПРАВНОМ ЛИЈЕКУ 

 Против ове одлуке може се изјавити жалба, 

у року од 5 дана од дана пријема ове одлуке. 

           

 

Број: 02-054-8/19 

Датум: 21.03.2019.  

НАЧЕЛНИК 

ОПШТИНЕ, 

Милан Радмиловић, с.р. 

 

 

 

 

На основу члана 64. став (1) тачка Најнижа 

цијена члана 70. ст. 1., 3. и 6. Закона о јавним 

набавкама („Сл. гласник БиХ“, број 39/14), члана 39. 

Правилника о јавним набавкама роба, услуга и 

радова („Службени гласник општине Гацко“, број 

3/16) на Препоруку Комисије за јавну набавку број: 

02-363-1/19 од 28.03.2019. године, у поступку јавне 

набавке  услуга: Измјена и допуна Регулационог 

плана “Центар 1”, Начелник општине Гацко доноси 

 

ОДЛУКУ 

о избору најповољнијег понуђача 

 

Члан 1. 

 

 Прихвата се Препорука Комисије  и 

уговор за јавну набавку услуга Измјена и допуна 

Регулационог плана “Центар 1”, додјељује се 

понуђачу „Институт за грађевинарство д.о.о. 

пословни центар “ИГ” Требиње, за понуђену 

цијену од 10.400,00 КМ, без ПДВ-а, као најбоље 

оцијењеном понуђачу. 

 

Члан 2. 

 

 Приједлог уговора о набавци доставиће се 

на потпис изабраном понуђачу  „Институт за 

грађевинарство д.о.о. пословни центар “ИГ” 

Требиње у року од 10 дана, рачунајући од дана када 

су сви понуђачи обавијештени о избору 

најповољнијег понуђача.  

 

Члан 3. 

 

 Ова Одлука објавиће се на веб-страници 

www.gacko-rs.info 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, сходно члану 71. став (2) 

Закона о јавним набавкама. 

 



 
 

Број: 5   - Страна: 25   

 

СЛУЖБЕНИ ГЛАСНИК ОПШТИНЕ ГАЦКО 

 

Датум: 17.07.2019.      

 
 

Образложење 

 

 Поступак јавне набавке покренут је 

Одлуком о покретању поступка јавне набавке 

број:  02-363-1/19 од 06.03.2019. године.  

Јавна набавка је проведена путем конкурентског 

захтјева за доставу понуда.  

Процијењена вриједност јавне набавке без ПДВ-

а је 25.000,00 КМ.  

Захтјев за доставу понуда није прослијеђена 

понуђачима јер је Тендерска документација 

стављена на портал јавних набавки истовремено 

са слањем обавјештења на Портал јавних 

набавки.  

 

 Комисија за јавну набавку доставила је дана 

28.03.2019. године извјештај о оцјени понуда и 

Препоруку о избору најповољнијег понуђача број: 

02-363-1/19 од 28.03.2019. године, у поступку јавне 

набавке услуга: Измјена и допуна Регулационог 

плана “Центар 1”,  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 је укупан број пристиглих понуда 5.  

•  да су благовремено пристигле 5 понуда.  

• да су неблаговремено пристигле 0 понуде. 

• да су понуде понуђача “Геопут” д.о.о., 

“Контура” д.о.о.,“Пут Инжињеринг” д.о.о., 

Институт за грађевинарство д.о.о. пословни 

центар “ИГ” Требиње, “Урбис центар” 

д.о.о.  прихватљиве. 

                                                                                                                                                                   

 У поступку доношења ове Одлуке посебно 

су цијењене чињенице да је Комисија за јавне 

набавке, правилно и  потпуно, извршило оцјену 

квалификованости понуђача те оцјену приспјелих 

понуда, сходно критеријумима из тендерске 

документације.                                                                                                                           

 У поступку оцјене проведеног поступка, 

руководилац уговорног тијела Начелник општине 

Гацко није нашао разлоге, неправилности, нити 

пропусте у раду који би евентуално били основ за 

неприхватање препоруке Комисије за јавне набавке.  

 Наиме, у поступку је оцијењено да је 

Комисија за јавне набавке 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 

доставио прихватљиву понуду и сву тражену 

документацију. 

 Изабрани понуђач је изабран примјењујући 

критериј најниже цијене, која је понуђена у износу 

од 10.400,00 КМ без ПДВ. 

 Из наведених разлога, примјеном члана 64. 

став 1.  Закона о јавним набавкама Најнижа цијена, 

одлучено је као у диспозитиву. 

ПОУКА О ПРАВНОМ ЛИЈЕКУ 

Против ове Одлуке може се изјавити жалба, у року 

од 5 дана од дана пријема ове Одлуке. 

 

 

Број: 02-363-1/19 

Датум:  29.03.2019. 

НАЧЕЛНИК 

ОПШТИНЕ, 

Милан Радмиловић, с.р. 

 

 

 

 

 На основу члана 64. став (1) тачка б) 

Најнижа цијена члана 70. ст. 1., 3. и 6. Закона о 

јавним набавкама („Сл. гласник БиХ“, број 39/14), 

на Препоруку Одјељења за просторно планирање и 

цивилну заштиту, у поступку јавне набавке рoба: 

Набавка рoбе и услуге уградње за расвјету у 

насељу Слављан- Гацко, Начелник општине Гацко 

доноси  

 

ОДЛУКУ 

о избору најповољнијег понуђача 

 

Члан 1. 

 

 Прихвата се Препорука Одјељења за 

просторно планирање и цивилну заштиту, број: 

02-31-2/19 од 26.03.2019. године и уговор за јавну 

набавку роба: Набавка рoбе и услуге уградње за 

расвјету у насељу Слављан- Гацко, се додјељује 

понуђачу  „UNIMONT“ д.о.о.  Гацко, понуда број: 

5/19 од 22.03.2019. године, за понуђену цијену 

1.910,00 КМ, без ПДВ-а, као најбоље оцијењеном 

понуђачу.  

 

Члан 2. 

 

 Приједлог уговора о набавци доставиће се 

на потпис изабраном понуђачу „UNIMONT“ д.о.о.  

Гацко у  року од 10 дана, рачунајући од дана када 

су сви понуђачи обавијештени о избору 

најповољнијeг понуђача.  

 

Члан 3. 

 

 Ова Одлука објавиће се на веб-страници 

www.gacko-rs.info 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 



 
 

Број: 5   - Страна: 26   

 

СЛУЖБЕНИ ГЛАСНИК ОПШТИНЕ ГАЦКО 

 

Датум: 17.07.2019.      

 
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: 02-31-2/19 од  20. 03.2019. године.  

Јавна набавка је проведена путем директног 

споразума за доставу понуда.  

Процијењена вриједност јавне набавке без ПДВ-

а је око 1.950,00 КМ.  

 

Захтјев за доставу понуда је прослијеђен 

сљедећим понуђачима: 

• „UNIMONT“ д.о.о.  Гацко 

 Одјељење за просторно планирање и 

цивилну заштиту, доставило је дана 26.03.2019. 

године Записник о оцјени понуда број: 02-31-2/19 од 

26.03.2019. године и Препоруку о избору 

најповољнијег понуђача број: 02 – 31 – 2/19 од  26. 

03. 2019. године, у поступку јавне набавке  роба:  

Набавка рoбе и услуге уградње за расвјету у насељу 

Слављан- Гацко. 

 У поступку по извјештају о раду утврђено је 

да је Одјељење за просторно планирање и цивилну 

заштиту, благовремено и правилно извршило 

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 су благовремено пристигле 1 понуде; 

- да су неблаговремено пристигле 0 понуде;  

- да је понуда понуђача „UNIMONT“ д.о.о.  Гацко  

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, 

руководилац уговорног тијела Начелник општине 

Гацко 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, неоспорно је да 

је изабрани понуђач доставио прихватљиву понуду 

и сву тражену документацију. 

 Изабрани понуђач је изабран примјењујући 

критериј најниже цијене, која је понуђена у износу 

од 1.910,00 КМ без ПДВ. 

  

Из наведених разлога, примјеном члана 64. став 1. 

Закона о јавним набавкама Најнижа цијена, 

одлучено је као у диспозитиву. 

 

ПОУКА О ПРАВНОМ ЛИЈЕКУ 

Против ове одлуке може се изјавити жалба, у року 

од 5 дана од дана пријема ове одлуке. 

 

 

Број: 02-31-2/19 

Датум:  01.04.2019. 

НАЧЕЛНИК 

ОПШТИНЕ, 

Милан Радмиловић, с.р. 

 

 

 

 

На основу члана 64. став (1)  Најнижа цијена 

члана 70. ст. 1., 3. и 6. Закона о јавним набавкама 

(„Сл. гласник БиХ“, број 39/14), члана 39. 

Правилника о јавним набавкама роба, услуга и 

радова („Службени гласник општине Гацко“, број 

3/16)  и Препоруке Комисије за јавну набавку број: 

02-345-24/19 од 03.04.2019. године, у поступку јавне 

набавке Набавка услуга превоза у 2019. години, 

Начелник општине Гацко доноси 

 

ОДЛУКУ 

о избору најповољнијег понуђача 

 

Члан 1. 

 

 Прихвата се Препорука Комисије за 

јавну набавку, број: 02-345-24/19 од 03.04.2019. 

године и Оквирни споразум за Набавку услуга 

превоза у 2019. години, додјељује се понуђачу АД 

„Југопревоз - Гацко“ Гацко понуда број: понуда 

број: 01-258/19 од 26.03.2019. године, за понуђену 

цијену од 43.950,00 КМ, без ПДВ-а, као најбоље 

оцијењеном понуђачу.  

 

Члан 2. 

 

 Приједлог Оквирног споразума о набавци 

доставиће се на потпис изабраном понуђачу  АД 

„Југопревоз-Гацко“ Гацко, у  року од 10 дана, 

рачунајући од дана када су сви понуђачи 

обавијештени о избору најповољнијг понуђача.  

 

Члан 3. 

 

 Ова Одлука објавиће се на веб-страници 

www.gacko-rs.info 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 



 
 

Број: 5   - Страна: 27   

 

СЛУЖБЕНИ ГЛАСНИК ОПШТИНЕ ГАЦКО 
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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: 02-345-24/19 од 20.03.2019. године.  

Јавна набавка је проведена путем Конкурентског 

поступка за доставу понуда.  

Процијењена вриједност јавне набавке без ПДВ-

а је 45.000,00 КМ. 

Обавјештење о набавки број: 491-7-2-7-3-8/19 

послато је на објаву дана 20.03.                      2019. 

године, а објављено је на Порталу јавних 

набавки дана 20.03.2019. године. 

Захтјев за доставу понуда није достављен 

понуђачима јер је Тендерска документација 

стављена на Портал јавних набавки. 

 

 Комисија за јавну набавку именована је 

Одлуком број: 02-345-24/19 од 20.03.2019. године.  

Комисија за јавну набавку доставила је дана 

03.04.2019. године извјештај о оцјени понуда број: 

02-345-24/19 од 03.04.2019. године и Препоруку о 

избору најповољнијег понуђача број: 02-345-24/19 

од 03.04.2019. године, у поступку јавне набавке: 

Набавка услуга превоза у 2019. години. 

 

 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 је укупан број пристиглих понуда 1; 

- да су благовремено пристигле 1 понуде;  

- да нема неблаговремено приспјелих понуда;  

- да је понуда понуђача АД „Југопревоз-Гацко“ 

Гацко 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, 

руководилац уговорног тијела Начелник општине 

Гацко 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 доставио прихватљиву понуду 

и сву тражену документацију. 

 Изабрани понуђач је изабран примјењујући 

критериј најниже цијене, која је понуђена у износу 

од 43.950,00 КМ без ПДВ. 

  

Из наведених разлога, примјеном члана 64. 

став 1. Закона о јавним набавкама Најнижа цијена, 

одлучено је као у диспозитиву. 

 

ПОУКА О ПРАВНОМ ЛИЈЕКУ 

Против ове Одлуке може се изјавити жалба, у року 

од 5 дана од дана пријема ове Одлуке. 

 

 

Број: 02-345-24/19 

Датум:  04.04.2019. 

НАЧЕЛНИК 

ОПШТИНЕ, 

Милан Радмиловић, с.р. 

 

 

 

 

На основу члана 64. став (1)  Најнижа цијена 

члана 70. ст. 1., 3. и 6. Закона о јавним набавкама 

(„Сл. гласник БиХ“, број 39/14), члана 39. 

Правилника о јавним набавкама роба, услуга и 

радова („Службени гласник општине Гацко“, број 

3/16), на Препоруку Комисије за јавну набавку број: 

02-31-3/19 од 18.04.2019. године, у поступку јавне 

набавке Одржавање јавне расвјете на подручју 

општине Гацко у 2019. години, Начелник општине 

Гацко доноси 

 

ОДЛУКУ 

о избору најповољнијег понуђача 

 

Члан 1. 

 

 Прихвата се Препорука Комисије за 

јавне набавке, број: 02-31-3/19 од 18.04.2019. 

године и уговор за јавну набавку роба /и услуга 

уградње истих/ : Одржавање јавне расвјете на 

подручју општине Гацко у 2019. години додјељује 

се понуђачу „Тара“   д. о.о. Требиње понуда број: 

29/19, од 15.04.2019. године, за понуђену цијену 

35.971,00 КМ, без ПДВ-а, као најбоље оцијењеном 

понуђачу.  

 

Члан 2. 

 

 Приједлог уговора о набавци доставиће се 

на потпис изабраном понуђачу „Тарa“    д.о.о. 

Требиње , у  року од 10 дана, рачунајући од дана 

када су сви понуђачи обавијештени о избору 

најповољнијг понуђача.  

 

Члан 3. 

 

 Ова Oдлука објавиће се на веб-страници 

www.gacko-rs.info истовремено с упућивањем 

понуђачима који су учествовали у поступку јавне 

набавке, сходно члану 70. став (6) Закона о јавним 

набавкама.   
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Члан 4. 

 

 Ова Одлука ступа на снагу даном доношења 

и доставља се свим понуђачима који су учествовали 

у поступку јавне набавке, сходно члану 71. Став (2) 

Закона о јавним набавкама. 

 

Образложење 

 

 Поступак јавне набавке покренут је 

Одлуком о покретању поступка јавне набавке 

број: 02-31-3/19 од 08.04.2019. године.  

Јавна набавка је проведена путем конкурентског 

захтјева за доставу понуда.  

Процијењена вриједност јавне набавке без ПДВ-

а је 36.000,00 КМ.  

Обавјештење о набавци број: 491-7-1-12-3-10/19 

послато је на објаву дана                        08.04.2019. 

године, а објављено је на Порталу јавних 

набавки дана 08.04.2019. године. 

Захтјев за доставу понуда није достављен 

понуђачима јер је Тендерска документација 

стављена на портал Јавних набавки. 

 

 Комисија за јавну набавку именована је 

Рјешењем број: 02-31-3/19 од 08.04.2019. године.  

Комисија за јавну набавку доставила је дана 

18.04.2019. године извјештај о оцјени понуда и 

Препоруку о избору најповољнијег понуђача број: 

02-31-3/19 од 18.04.2019. године, у поступку јавне 

набавке „Одржавање јавне расвјете на подручју 

општине Гацко у 2019. години“.  

 

 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 је укупан број пристиглих понуда 1; 

- да су благовремено пристигле 1 понуде; 

-да су неблаговремено пристигле 0 понуде; 

-да је понуда понуђача „Тара“ д.о.о. Требиње 

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, 

руководилац уговорног тијела Начелник општине 

Гацко 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 доставио прихватљиву понуду 

и сву тражену документацију. 

 Изабрани понуђач је изабран примјењујући 

критериј најниже цијене, која је понуђена у износу 

од 35.971,00 КМ без ПДВ. 

 Из наведених разлога, примјеном члана 64. 

став 1.  Закона о јавним набавкама Најнижа цијена, 

одлучено је као у диспозитиву. 

ПОУКА О ПРАВНОМ ЛИЈЕКУ 

Против ове одлуке може се изјавити жалба, у року 

од 5 дана од дана пријема ове одлуке. 

 

 

Број: 02-31-3/19  

Датум:  19.04.2019. 

НАЧЕЛНИК 

ОПШТИНЕ, 

Милан Радмиловић, с.р. 

 

 

 

 

На основу члана 64. став (1) Најнижа цијена 

члана 70. ст. 1., 3. и 6. Закона о јавним набавкама 

(„Сл. гласник БиХ“, број 39/14), члана 39. 

Правилника о јавним набавкама роба, услуга и 

радова („Службени гласник општине Гацко“, број 

3/16) на Препоруку  Одјељења за просторно 

планирање и цивилну заштиту број: 02-345-28/19 од 

19.04.2019. године, у поступку јавне набавке  радова: 

Извођење радова на санацији шахтова, ударних рупа 

и ивичњака на градским улицама, Начелник 

општине Гацко доноси 

 

ОДЛУКУ 

о избору најповољнијег понуђача 

 

Члан 1. 

 

 Прихвата се Препорука Одјељења за 

просторно планирање и цивилну заштиту број: 02-

345-28/19 од 19.04.2019. године и уговор за јавну 

набавку радова: Извођење радова на санацији 

шахтова, ударних рупа и ивичњака на градским 

улицама , додјељује се понуђачу „Антикорозија” 

д.о.о. Гацко, за понуђену цијену 41.400,00 КМ, без 

ПДВ-а, као најбоље оцијењеном понуђачу. 

 

Члан 2. 

 

 Приједлог уговора о набавци доставиће се 

на потпис изабраном понуђачу „Антикорозија“ 

д.о.о. Гацко у року од 10 дана, рачунајући од дана 

када су сви понуђачи обавијештени о избору 

најповољнијег понуђача.  

 

Члан 3. 

 

 Ова Одлука објавиће се на веб-страници 

www.gacko-rs.info истовремено с упућивањем 

понуђачима који су учествовали у поступку јавне 
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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, сходно члану 71. став (2) 

Закона о јавним набавкама. 

 

Образложење 

 

 Поступак јавне набавке покренут је 

Одлуком о покретању поступка јавне набавке 

број:  02-345-28/19 од 08.04.2019. године.  

Јавна набавка је проведена путем конкурентског 

захтјева за доставу понуда.  

Процијењена вриједност јавне набавке без ПДВ-

а је 30.500,00 КМ.  

Захтјев за доставу понуда није прослијеђена 

понуђачима јер је Тендерска документација 

стављена на портал јавних набавки истовремено 

са слањем обавјештења на Портал јавних 

набавки.  

 

Записник о оцјени понуда број: 02-345-28/19 

достављен је дана  19.04.2019. године,  као и 

Препорука о избору најповољнијег понуђача број: 

02-345-28/19 од 19.04.2019. године, у поступку јавне 

набавке радова: Извођење радова на санацији 

шахтова, ударних рупа и ивичњака на градским 

улицама,  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 је укупан број пристиглих понуда 1; 

• да су благовремено пристигле 1 понуде;  

• да су неблаговремено пристигле 0 понуде; 

• да je понудa понуђача “Антикорозија” 

д.о.о. Гацко прихватљива. 

                                                                                                                                                                   

 У поступку доношења ове Одлуке посебно 

су цијењене чињенице да је правилно и  потпуно, 

извршена оцјена квалификованости понуђача те да 

је извршена оцјена приспјелих понуда, сходно 

критеријумима из тендерске документације. Цијена 

прихватљиве понуде је већа од процијењене 

вриједности за ову јавну набавку, али  имајући у 

виду да су у питању хитни радови на санацији 

путева и с обзиром на повећање цијене реагенаса као 

и  да се износ недостајућих средстава може 

обезбједити ребалансом буџета, ова понуда je 

прихватљива.                                                                                                                            

 У поступку оцјене проведеног поступка, 

руководилац уговорног тијела Начелник општине 

Гацко није нашао разлоге, неправилности нити 

пропусте у раду, који би евентуално били основ за 

неприхватање препоруке .  

 Наиме, у поступку је оцијењено да 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 доставио прихватљиву понуду 

и сву тражену документацију. 

 Изабрани понуђач је изабран примјењујући 

критериј најниже цијене, која је понуђена у износу 

од 41.400,00 КМ без ПДВ. 

 Из наведених разлога, примјеном члана 64. 

став 1.  Закона о јавним набавкама Најнижа цијена, 

одлучено је као у диспозитиву. 

ПОУКА О ПРАВНОМ ЛИЈЕКУ 

Против ове одлуке може се изјавити жалба, у року 

од 5 дана од дана пријема ове одлуке. 

 

 

Број: 02-345-28/19 

Датум: 22.04.2019. 

НАЧЕЛНИК 

ОПШТИНЕ, 

Милан Радмиловић, с.р. 

 

 

 

 

На основу члана 64. став (1) Најнижа цијена 

члана 70. ст. 1., 3. и 6. Закона о јавним набавкама 

(„Сл. гласник БиХ“, број 39/14), Препоруку 

Комисије за јавну набавку број:                 02-370-

16/19 од 25.04.2019. године, у поступку јавне 

набавке услуга Стручни надзор над извођењем 

радова на изградњи спортске дворане у Гацку, 

Начелник општине Гацко доноси 

 

ОДЛУКУ 

о избору најповољнијег понуђача 

 

Члан 1. 

 

 Прихвата се Препорука Комисије за јавне 

набавке, број: 02-370-16/19 од 25.04.2019. године и 

уговор за јавну набавку услуга Стручни надзор над 

извођењем радова на изградњи спортске дворане 

у Гацку, додјељује се понуђачу Институт за 

грађевинарство д.о.о. пословни центар „ИГ“ 

Требиње понуда број: 348/19 од 19.04.2019. године, 

за понуђену цијену од 44.296,00 КМ, без ПДВ-а, као 

најбоље оцијењеном понуђачу.  

 

Члан 2. 

 

 Приједлог уговора о набавци доставиће се 

на потпис изабраном понуђачуу Институт за 

грађевинарство д.о.о. пословни центар „ИГ“ 

Требиње, у  року од 10 дана, рачунајући од дана када 

су сви понуђачи обавијештени о избору 

најповољнијг понуђача.  

 



 
 

Број: 5   - Страна: 30   

 

СЛУЖБЕНИ ГЛАСНИК ОПШТИНЕ ГАЦКО 

 

Датум: 17.07.2019.      

 
 

Члан 3. 

 

 Ова Одлука објавиће се на веб-страници 

www.gacko-rs.info 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, сходно члану 71. Став (2) 

Закона о јавним набавкама. 

 

Образложење 

 

 Поступак јавне набавке покренут је 

Одлуком о покретању поступка јавне набавке 

број: 02-370-16/19 од 02.04.2019. године.  

Јавна набавка је проведена путем конкурентског 

захтјева за доставу понуда.  

Процијењена вриједност јавне набавке без ПДВ-

а је 45.000,00 КМ.  

Обавјештење о набавки број: 491-7-2-13-3-11/19 

послато је на објаву дана 09.04.2019. године, а 

објављено је на Порталу јавних набавки дана 09. 

04. 2019. године. 

Захтјев за доставу понуда није прослијеђен 

понуђачима јер је Тендерска документација 

стављена на портал јавних набавки истовремено 

са слањем обавјештења на Портал јавних 

набави.  

 

 Комисија за јавну набавку именована је 

Одлуком број: 02-370-16/19 од 02.04.2019. године.  

Комисија за јавну набавку доставила је дана 

25.04.2019. године извјештај о раду број:               02-

370-16/19 од 25.04.2019. године, извјештај о оцјени 

понуда и Препоруку о избору најповољнијег 

понуђача број: 02-370-16/19 од 25.04.2019. године, у 

поступку јавне набавке Стручни надзор над 

извођењем радова на изградњи спортске дворане у 

Гацку. 

 

 У поступку по извјештају о раду  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 пристигла 1 понуда.  

- да нема неблаговремено пристиглих понуда.  

- да је понуда понуђача Институт за 

грађевинарство д.о.о. пословни центар „ИГ“ 

Требиње 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, 

руководилац уговорног тијела Начелник општине 

Гацко 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 доставио прихватљиву понуду 

и сву тражену документацију.                                                                                                                                                                                                                    

 Изабрани понуђач је изабран примјењујући 

критериј најниже цијене, која је понуђена у износу 

од 44.296,00 КМ без ПДВ – а . 

 Из наведених разлога, примјеном члана 64. 

став 1.  Закона о јавним набавкама Најнижа цијена, 

одлучено је као у диспозитиву. 

 

ПОУКА О ПРАВНОМ ЛИЈЕКУ 

Против ове Одлуке може се изјавити жалба, у року 

од 5 дана од дана пријема ове Одлуке. 

 

 

Број: 02-370-16/19 

Датум: 25.04.219.  

НАЧЕЛНИК 

ОПШТИНЕ, 

Милан Радмиловић, с.р. 

 

 

 

 

На основу члана 64. став (1) Најнижа цијена 

члана 70. ст. 1., 3. и 6. Закона о јавним набавкама 

(„Сл. гласник БиХ“, број 39/14), члана 39. 

Правилника о јавним набавкама роба, услуга и 

радова („Службени гласник општине Гацко“, број 

3/16) на Препоруку Комисије за јавну набавку број: 

02-345-3/19 од 20.05.2019. године, у поступку јавне 

набавке  радова: Изградња паркинга у улици 

Видовданској у Гацку, Начелник општине Гацко 

доноси 

ОДЛУКУ 

о избору најповољнијег понуђача 

 

Члан 1. 

 

 Прихвата се Препорука Комисије за јавну 

набавку и уговор за јавну набавку радова Изградња 

паркинга у улици Видовданској у Гацку, 

додјељује се понуђачу „Старшпед” д.о.о. Гацко, за 

понуђену цијену 76.314,40 КМ, без ПДВ-а, као 

најбоље оцијењеном понуђачу. 

 

 

 



 
 

Број: 5   - Страна: 31   

 

СЛУЖБЕНИ ГЛАСНИК ОПШТИНЕ ГАЦКО 

 

Датум: 17.07.2019.      

 
 

Члан 2. 

 

 Изабрани понуђач је дужан да у року од 

7/седам/ дана од пријема ове одлуке достави 

оригинале или овјерене копије документације из 

члана 45. Закона о јавним набавкама. 

Уколико изабрани понуђач не достави тражену 

документацију у одређеном року, или је достави на 

непрописан и непотпун начин, уговор за јавну 

набавку додјелит ће се другорангираном понуђачу у 

складу са чланом 72. став 3. Закона о јавним 

набавкама. 

 

Члан 3. 

 

 Приједлог уговора о набавци доставиће се 

на потпис изабраном понуђачу „Старшпед“ д.о.о. 

Гацко у року од 15 дана, рачунајући од дана када су 

сви понуђачи обавијештени о избору најповољнијег 

понуђача.  

 

Члан 4. 

 

 Ова Одлука објавиће се на веб-страници 

www.gacko-rs.info истовремено с упућивањем 

понуђачима који су учествовали у поступку јавне 

набавке, сходно члану 70. став (6) Закона о јавним 

набавкама.   

 

Члан 5. 

 

 Ова Одлука ступа на снагу даном доношења 

и доставља се свим понуђачима који су учествовали 

у поступку јавне набавке, сходно члану 71. став (2) 

Закона о јавним набавкама. 

 

 

 

Образложење 

 

 Поступак јавне набавке покренут је 

Одлуком о покретању поступка јавне набавке 

број:  02-345-33/19 од 03.05.2019. године.  

Јавна набавка је проведена путем конкурентског 

захтјева за доставу понуда.  

Процијењена вриједност јавне набавке без ПДВ-

а је 79.900,00 КМ.  

Захтјев за доставу понуда није прослијеђена 

понуђачима јер је Тендерска документација 

стављена на портал јавних набавки истовремено 

са слањем обавјештења на Портал јавних 

набавки.  

 

 Комисија за јавну набавку доставила је дана 

20.05.2019. године Записник о оцјени понуда и 

Препоруку о избору најповољнијег понуђача број: 

02-345-33/19 од    20.05.2019. године, у поступку 

јавне набавке радова: Изградња паркинга у улици 

Видовданској у Гацку ,  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 је укупан број пристиглих понуда 2.  

• да су благовремено пристигле 2 понуде.  

• да су неблаговремено пристигле 0 понуде. 

• да су понуде понуђача “Старшпед” д.о.о. 

Гацко и “Антикорозија” д.о.о. Гацко 

прихватљиве. 

                                                                                                                                                                   

 У поступку доношења ове Одлуке посебно 

су цијењене чињенице да је Комисија за јавне 

набавке, правилно и  потпуно, извршило оцјену 

квалификованости понуђача те оцјену приспјелих 

понуда, сходно критеријумима из тендерске 

документације.                                                                                                                           

 У поступку оцјене проведеног поступка, 

руководилац уговорног тијела Начелник општине 

Гацко није нашао разлоге, неправилности нити 

пропусте у раду, који би евентуално били основ за 

неприхватање препоруке Комисије за јавне набавке.  

 Наиме, у поступку је оцијењено да је 

Комисија за јавне набавке 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 

доставио прихватљиву понуду и сву тражену 

документацију. 

 Изабрани понуђач је изабран примјењујући 

критериј најниже цијене, која је понуђена у износу 

од 76.314,40 КМ без ПДВ. 

 Из наведених разлога, примјеном члана 64. 

став 1.  Закона о јавним набавкама Најнижа цијена, 

одлучено је као у диспозитиву. 

 

ПОУКА О ПРАВНОМ ЛИЈЕКУ 

Против ове Одлуке може се изјавити жалба, у року 

од 10 дана од дана пријема ове Одлуке. 

 

 

 

Број: 02-345-33/19 

Датум:  21.05.2019. 

НАЧЕЛНИК 

ОПШТИНЕ, 

Милан Радмиловић, с.р. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

Број: 5   - Страна: 32   

 

СЛУЖБЕНИ ГЛАСНИК ОПШТИНЕ ГАЦКО 

 

Датум: 17.07.2019.      

 
На основу члана 64. став (1) тачка б) 

Најнижа цијена члана 70. ст. 1., 3. и 6. Закона о 

јавним набавкама („Сл. гласник БиХ“, број 39/14), 

на Препоруку Одјељења за просторно планирање и 

цивилну заштиту, у поступку јавне набавке радова: 

Санација водопојилишта и чесме у селу Липник , 

Начелник општине Гацко доноси  

 

ОДЛУКУ 

о избору најповољнијег понуђача 

 

Члан 1. 

 

Прихвата се Препорука Одјељења за просторно 

планирање и цивилну заштиту,                    број: 

02-370-38/19 од 03.06.2019. године и уговор за јавну 

набавку радова: Санација водопојилишта и чесме у 

селу Липник, се додјељује понуђачу ЗР 

“ПРОФЕСИОНАЛ” Гацко, понуда  од 27.05.2019. 

године, за понуђену цијену 5.999,94 КМ, без ПДВ-

а, као најбоље оцијењеном понуђачу.  

 

Члан 2. 

 

 Приједлог уговора о набавци доставиће се 

на потпис изабраном понуђачу ЗР 

“ПРОФЕСИОНАЛ” Гацко у року од 10 дана, 

рачунајући од дана када су сви понуђачи 

обавијештени о избору најповољнијeг понуђача.  

 

Члан 3. 

 

 Ова Одлука објавиће се на веб-страници 

www.gacko-rs.info 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, сходно члану 71. став (2) 

Закона о јавним набавкама. 

 

Образложење 

 

 Поступак јавне набавке покренут је 

Одлуком о покретању поступка јавне набавке 

број: 02-370-38/19 од  22.05.2019. године.  

Јавна набавка је проведена путем директног 

споразума за доставу понуда.  

Процијењена вриједност јавне набавке без ПДВ-

а је око 5.990,00 КМ.  

 

Захтјев за доставу понуда је прослијеђен 

сљедећим понуђачима: 

• ЗР “ПРОФЕСИОНАЛ” Гацко 

Одјељење за просторно планирање и цивилну 

заштиту, доставило је дана 03.06.2019. године 

Записник о оцјени понуда број: 02-370-38/19 од 

03.06.2019. године и Препоруку о избору 

најповољнијег понуђача број: 02-370-38/19 од  

03.06.2019. године, у поступку јавне набавке  

радова: Санација водопојилишта и чесме у селу 

Липник . 

 У поступку по извјештају о раду утврђено је 

да је Одјељење за просторно планирање и цивилну 

заштиту, благовремено и правилно извршило 

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 су благовремено пристигле 1 понуде.  

- да су неблаговремено пристигле 0 понуде.  

- да је понуда понуђача ЗР “ПРОФЕСИОНАЛ”  

Гацко 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, 

руководилац уговорног тијела Начелник општине 

Гацко 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, неоспорно је да 

је изабрани понуђач доставио прихватљиву понуду 

и сву тражену документацију. 

 Изабрани понуђач је изабран примјењујући 

критериј најниже цијене, која је понуђена у износу 

од 5.999,94 КМ без ПДВ. 

 Из наведених разлога, примјеном члана 64. 

став 1.  Закона о јавним набавкама Најнижа цијена, 

одлучено је као у диспозитиву. 

 

ПОУКА О ПРАВНОМ ЛИЈЕКУ 

Против ове одлуке може се изјавити жалба, у року 

од 5 дана од дана пријема ове одлуке. 

 

 

Број: 02-370-38/19 

Датум:  07.06.2019. 

НАЧЕЛНИК 

ОПШТИНЕ, 

Милан Радмиловић, с.р. 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

Број: 5   - Страна: 33   

 

СЛУЖБЕНИ ГЛАСНИК ОПШТИНЕ ГАЦКО 

 

Датум: 17.07.2019.      

 
На основу члана 64. став (1) Најнижа цијена 

члана 70. ст. 1., 3. и 6. Закона о јавним набавкама 

(„Сл. гласник БиХ“, број 39/14), и препоруке 

Комисије за јавну набавку број:02-345-43/19 од 

24.06.2019. године, у поступку јавне набавке радова 

- Санација прикључака на локалним путевима и 

градским улицама, Начелник општине Гацко 

доноси 

 

ОДЛУКУ 

о избору најповољнијег понуђача 

 

Члан 1. 

 

 Прихвата се Препорука Комисије за јавне 

набавке, број: 02-345-43/19 од 24.06.2019. године и 

уговор за јавну набавку:  Санација прикључака на 

локалним путевима и градским улицама, 

додјељује се понуђачу „Антикорозија“ д.о.о. Гацко 

понуда број 2-92/19 од 18.06.2019. године, за 

понуђену цијену 106.707,50 КМ, без ПДВ-а као 

најбоље оцијењеном понуђачу.  

Члан 2. 

 Приједлог уговора о набавци доставиће се 

на потпис изабраном понуђачу „Антикорозија“ д. о. 

о. Гацко, у  року од 15 дана, рачунајући од дана када 

су сви понуђачи обавијештени о избору 

најповољнијг понуђача.  

 

Члан 3. 

 

 Ова Одлука објавиће се на веб-страници 

www.gacko-rs.info 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, сходно члану 71. став (2) 

Закона о јавним набавкама. 

 

Образложење 

 

 Поступак јавне набавке покренут је 

Одлуком о покретању поступка јавне набавке 

број: 02-345-43/19 од  30.05.2019. године.  

Јавна набавка је проведена путем отвореног 

поступка за доставу понуда.  

Процијењена вриједност јавне набавке без ПДВ-

а је 99.000,00 КМ.  

Обавјештење о набавци број: 491-1-3-21-3-16/19 

послато је на објаву дана 31.05.2019. године, а 

објављено је на Порталу јавних набавки дана 

31.05.2019. године. 

Захтјев за доставу понуда није прослијеђен 

понуђачима јер је Тендерска документација 

стављена на портал јавних набавки истовремено 

са слањем обавјештења на Портал јавних 

набави.  

 

 Комисија за јавну набавку именована је 

Одлуком број: 02-345-43/19 од 30.05.2019. године.  

Комисија за јавну набавку доставила је дана 

25.06.2019 године извјештај о раду број:02-345-

43/19 од 24.06.2019. године, извјештај о оцјени 

понуда и Препоруку о избору најповољнијег 

понуђача број: 02-345-43/19 од 24.06.2019. године, у 

поступку јавне набавке  радова – Санација 

прикључака на локалним путевима и градским 

улицама. 

 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 је укупан број пристиглих понуда 1; 

- да су благовремено пристигле 1 понуда; 

- да неблаговремених понуда нема; 

- да је понуда понуђача „Антикорозија“ д. о. о. 

Гацко 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, 

руководилац уговорног тијела Начелник општине 

Гацко 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 доставио прихватљиву понуду 

и сву тражену документацију. Изабрани понуђач је 

изабран примјењујући критериј најниже цијене, која 

је понуђена у износу од  106.707,50 КМ без ПДВ – а 

. 

 Из наведених разлога, примјеном члана 64. 

став 1. Закона о јавним набавкама најнижа  цијена, 

одлучено је као у диспозитиву. 

 

ПОУКА О ПРАВНОМ ЛИЈЕКУ 

Против ове Одлуке може се изјавити жалба, у року 

од 5 дана од дана пријема ове Одлуке. 

 

 

Број: 02-345-43/19 

Датум: 24.06.2019. 

НАЧЕЛНИК 

ОПШТИНЕ, 

Милан Радмиловић, с.р. 

 



 
 

Број: 5   - Страна: 34   

 

СЛУЖБЕНИ ГЛАСНИК ОПШТИНЕ ГАЦКО 

 

Датум: 17.07.2019.      

 
На основу члана 69. став 2. тачка д) Закона 

о јавним набавкама („Службени  гласник БиХ“, број 

39/14), члана 70. став 1.,4. и 6. Закона о јавним 

набавкама („Службени гласник БиХ“, број 39/14), 

члана 39. Правилника о јавним набавкама роба, 

услуга и радова („Службени гласник општине 

Гацко“ број 3/16) Препоруке Комисије за јавну 

набавку број: 02-31-5/19  од 16.05.2019. године, у 

поступку јавне набавке рaдова: “Извођење радова на 

јавној расвјети - Степен”, Начелник општине Гацко 

доноси 

 

 

ОДЛУКУ 

о поништењу поступка јавне набавке 

 

 

Члан 1. 

 

 Поништава се поступак јавне набавке 

радова: “Извођење радова на јавној расвјети - 

Степен ”. Поступак се поништава из разлога што 

ниједна од примљених понуда није прихватљива 

члана 69. став 2. тачка д) Закона о јавним набавкама 

(„Службени  гласник БиХ“, број 39/14). 

 

Члан 2. 

 

 Ова Одлука објавиће се на веб-страници 

www.gacko-rs.info истовремено с упућивањем 

понуђачима који су учествовали у поступку јавне 

набавке, сходно члану 70. став (6) Закона о јавним 

набавкама.   

                

Члан 3. 

 

 Ова Одлука ступа на снагу даном доношења 

и доставља се свим понуђачима који су учествовали 

у поступку јавне набавке, сходно члану 71. став (2) 

Закона о јавним набавкама. 

 

Образложење 

 

 Поступак јавне набавке покренут је 

Одлуком о покретању поступка јавне набавке 

број:  02-31-5/19 од  03.05.2019. године.  

Јавна набавка је проведена путем Конкурентског 

поступка за доставу понуда.  

Процијењена вриједност јавне набавке без ПДВ-

а је 72.000,00 КМ.  

Обавјештење о набавци број: 491 - 7 - 3 -18- 3 – 

13/19 послато је на објаву дана                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              

03. 05. 2019. године, а објављено је на Порталу 

јавних набавки дана 03. 05. 2019. године. 

Захтјев за доставу понуда није прослијеђен 

понуђачима јер је Тендерска документација 

стављена на портал јавних набавки истовремено 

са слањем обавјештења на Портал јавних 

набавки.  

 

 Комисија за јавну набавку именована је 

Одлуком број: 02-31-5/19 од 03.05.2019. године.  

Комисија за јавну набавку доставила је дана 

16.05.2019. године Препоруку о поништењу 

поступка:  “Извођење радова на јавној расвјети - 

Степен ” број:  02-31-5/19 од 16.05.2019. године.                                                                                                                                                

 У поступку по извјештају о раду  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 пристигле 2 понуда.  

• да су неблаговремено пристигле 0 понуде. 

 

да понуде понуђача “Тара” д.о.о. и “UNIMONT” 

д.о.о. нису  прихватљиве из следећих разлога:     

У понуди Понуђача “Тара” д.о.о. приликом провјере 

рачунске исправности понуде у Обрасцу за цијену 

понуде уочено је да недостаје страница бр. 22 гдје 

су требале бити уписане јединичне цијене и укупан 

износ у КМ, ради се о укупно 14 ставки гдје нису 

познате јединичне количине и цијене, из тих разлога 

Комисија сматра да понуда није потпуна и да 

самим тим  не испуњава захтјев из тендерске 

документације. 

Понуда понуђача “UNIMONT” д.о.о. је 

неприхватљива јер су нетачни податци у потврди о 

успјешној реализацији уговора. Општина Гацко је 

била инвеститор пројекта “Изградња тротоара уз 

Магистрални пут М20 од ст.94+170,00 до ст. 

94+780 десно” и уговор за исти је закључен са 

“Антикорозија” д.о.о., а не са “UNIMONT” д.о.о. 

(напомињемо да “ UNIMONT” д.о.о. није био 

означен ни као члан групе понуђача, нити је 

општина Гацко као Инвеститор обавјештена о 

подуговарању). За овај уговор само је општина 

Гацко могла издати потврду о томе да ли је уговор 

успјешно извршен или не и то једином извођачу 

радова “Антикорозија” д.о.о. У овом случају 

потврду о успјешном извршењу издата је од стране 

“ Антикорозија” д.о.о. у корист  “UNIMONT-а” 

д.о.о. што је довољан разлог да се ова понуда не 

сматра  прихватљивом.                                                                                                                                                       

У поступку оцјене проведеног поступка, 

руководилац уговорног тијела Начелник општине 

Гацко није нашао разлоге, неправилности нити 

пропусте у раду, који би евентуално били основ за 

неприхватање препоруке Комисије за јавну набавку.      

 У поступку је оцијењено да је Комисија у 

свему правилно поступила те да је препорука о 

поништењу поступка набавке  у складу са Законом о 

јавним набавкама, подзаконским актима, интерним 

актима и тендерском документацијом.  

 Из наведених разлога, примјеном члана 69. 

став 2. тачка д) Закона о јавним набавкама  одлучено 

је као у члану 1. oве Одлуке. 

 

       



 
 

Број: 5   - Страна: 35   

 

СЛУЖБЕНИ ГЛАСНИК ОПШТИНЕ ГАЦКО 

 

Датум: 17.07.2019.      

 
 ПОУКА О ПРАВНОМ ЛИЈЕКУ 

     Против ове Одлуке може се изјавити жалба, у 

року од 10 дана од дана пријема ове  Одлуке. 

     

 

Број: 02-31-5/19 

Датум: 17.05.2019. 

НАЧЕЛНИК 

ОПШТИНЕ, 

Милан Радмиловић, с.р. 

 

                                                                                                                                                                                                                                                               

 

 

На основу члана 69. став (2) тачка а), члана 

70. ст. 1., 4. и 6. Закона о јавним набавкама („Сл. 

гласник БиХ“, број 39/14), члана 39. Правилника о 

јавним набавкама роба, услуга и радова („Службени 

гласник општине Гацко“ број 3/16) на Препоруку 

Комисије за јавну набавку број: 02-372-16/19 од 

19.06.2019. године, у поступку јавне набавке  радова: 

Промјена намјене пословних простора у 

стамбени простор у приземљу зграде ППБ и РВИ 

у Гацку, Начелник општине Гацко доноси  

 

ОДЛУКУ 

о поништењу поступка јавне набавке 

 

Члан 1. 

 

 Прихвата се Препорука Комисије за јавну 

набавку и поништава се поступак јавне набавке 

радова Промјена намјене пословних простора у 

стамбени простор у приземљу зграде ППБ и РВИ 

у Гацку, из разлога што није достављена ниједна 

понуда у одређеном крајњем року - члан 69. став 

2. тачка а) Закона о јавним набавкама  (“Службени 

гласник БиХ”, број 39/14). 

Члан 2. 

 

 Ова Одлука објавиће се на веб-страници 

www.gacko-rs.info истовремено с упућивањем 

понуђачима који су учествовали у поступку јавне 

набавке, сходно члану 70. став (6) Закона о јавним 

набавкама.   

 

Члан 3. 

 

 Ова Одлука ступа на снагу даном доношења 

и доставља се свим понуђачима који су учествовали 

у поступку јавне набавке, сходно члану 71. став (2) 

Закона о јавним набавкама. 

 

Образложење 

 

Поступак јавне набавке покренут је Одлуком о 

покретању поступка јавне набавке број:  02-372-

16/19 од 05.06.2019. године.  

Јавна набавка је проведена путем конкурентског 

захтјева за доставу понуда.  

Процијењена вриједност јавне набавке без ПДВ-

а је 30.000,00 КМ.  

Захтјев за доставу понуда није прослијеђена 

понуђачима јер је Тендерска документација 

објављена на порталу јавних набавки 

истовремено са слањем обавјештења на Портал 

јавних набавки.  

 

 Комисија за јавну набавку доставила је дана 

19.06.2019. године Записник о оцјени понуда и 

Препоруку о поништењу поступка јавних набавки 

број: 02-372-16/19 од 19.06.2019. године, у поступку 

јавне набавке радова: Промјена намјене пословних 

простора у стамбени простор у приземљу зграде 

ППБ и РВИ у Гацку,  у поступку по извјештају о 

раду је утврђено да је Комисија за јавну набавку 

благовремено и правилно сачинила одговарајући 

записник, у коме је утврђено сљедеће:  

• да није достављена  ниједна понуда у 

одређеном крајњем року. 

                                                                                                                                                                                                                                                                                              

 У поступку оцјене проведеног поступка, 

руководилац уговорног тијела Начелник општине 

Гацко није нашао разлоге, неправилности нити 

пропусте у раду, који би евентуално били основ за 

неприхватање препоруке Комисије за јавне набавке.  

 Наиме, у поступку је оцијењено да је 

Комисија за јавне набавке у свему правилно 

поступила те да поништење поступка јавне набавке 

извршено  у складу са Законом о јавним набавкама, 

подзаконским актима, интерним актима и 

тендерском документацијом.  

 Из наведених разлога, примјеном члана 69. 

став 2. тачка а) Закона о јавним набавкама , одлучено 

је као у диспозитиву. 

 

ПОУКА О ПРАВНОМ ЛИЈЕКУ 

Против ове одлуке може се изјавити жалба, у року 

од 5 дана од дана пријема ове Одлуке. 

                                                                                                                                                                                                                                                            

 

Број: 02-372-16/19 

Датум: 20.06.2019. 

НАЧЕЛНИК 

ОПШТИНЕ, 

Милан Радмиловић, с.р. 

 

                                                                                                                                                                                                                                                               

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

Број: 5   - Страна: 36   

 

СЛУЖБЕНИ ГЛАСНИК ОПШТИНЕ ГАЦКО 

 

Датум: 17.07.2019.      

 
Након сравнавања са изворним текстом 

констатовано је да се у Програму развоја спорта и 

годишњег плана расподјеле средстава за спортске 

клубове, омладинске организације и удружења из 

области спорта и културе на подручју општине гацко 

за 2019. годину (“Службени гласник општине 

Гацко”, број 4/19) поткрала техничка грешка у 

изворном тексту па се д а ј е 

 

 

И С П Р А В К А 

 

 наведеног акта: 

 

1. У члану 5. у табелама I и II  код “Одобрени 

износ средстава за 2018. годину (у КМ)”  

умјесто броја “2018.” треба да стоји број 

“2019.” 

 

 

Број: 02-014-32-1/19 

Датум: 09.07.2019. 

НАЧЕЛНИК 

ОПШТИНЕ, 

Милан Радмиловић, с.р. 
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