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 На основу члана 59. став 1. тачка  7. Закона о 
локалној самоуправи („Службени гласник Републике 
Српске“, бр. 97/16, 36/19 и 61/21) и члана 67. став 1. 
тачка 7. Статута општине Прњавор („Службени 
гласник општине Прњавор“, бр. 15/17 и 12/18), а у 
складу са Уредбом о начелима за унутрашњу органи- 
зацију и систематизацију радних мјеста у градској, 
односно општинској управи („Службени гласник Ре- 
публике Српске“, број 10/17), начелник општине 
Прњавор доноси 
 

О Д Л У К У  
О ИЗМЈЕНАМА ОДЛУКЕ О ОСНИВАЊУ 

ОПШТИНСКЕ УПРАВЕ ОПШТИНЕ ПРЊАВОР 
 

Члан 1. 
У Одлуци о оснивању Општинске управе 

општине Прњавор („Службени гласник општине 
Прњавор“, бр. 31/17, 17/19 и 18/19) у члану 7. у ставу 
2. у тачки 3. умјесто ријечи „ватрогасна“ треба да 
стоји „ватрогасно-спасилачка“. 

 
Члан 2. 

У члану 21. став 4. мијења се и гласи: 
 „(4) Територијалном ватрогасно-спасилачком  
јединицом руководи старјешина територијалне ватро- 
гасно-спасилачке јединице“. 

 
Члан 3. 

Ова одлука ступа на снагу осмог дана од да- 
на објављивања у „Службеном гласнику општине 
Прњавор“. 
 
Број: 01/1-022-58/22                               Начелник 
Датум: 15. март 2022. године         Дарко Томаш, с.р. 
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На основу члана 90. Закона о јавним наба- 
вкама („Службени гласник БиХ“, број 39/14), члана 
82. став 3. Закона о локалној самоуправи („Слу- 
жбени гласник Републике Српске“, бр. 97/16, 36/19 и 
61/21), члана 8. Правилника о поступку директног 

споразума („Службени гласник БиХ“, број 116/14) и 
члана 67. и 88. став 1. Статута општине Прњавор 
(„Службени гласник општине Прњавор“, бр. 15/17 и 
12/18), начелник општине доноси 

 
ПРАВИЛНИК 

о поступку директног споразума у  
Општини Прњавор  

 
Члан 1. 

(Предмет Правилника) 
 

 Овим правилником утврђује се начин покре- 
тања, ток и окончање поступка јавне набавке путем 
директног споразума у Општини Прњавор (у даљем 
тексту „уговорни орган“), укључујући и надлежност 
за вођење поступка.  
 

Члан 2. 
(Услови за примјену директног споразума) 

 
 (1) Одредбе овог правилника односе се на 
поступак набавке истоврсних роба, услуга и радова 
чија вриједност не прелази 6.000,00 КМ, без укљу- 
ченог ПДВ-а. 
 (2) Уговорни орган не може дијелити пре- 
дмет уговора са намјером избјегавања других посту- 
пака предвиђених Законом о јавним набавкама (у 
даљем тексту: „Закон“). 
 (3) Уговорни орган проводи поступак дире- 
ктног споразума поштујући основна начела из члана 
3. Закона. 
 

Члан 3. 
(Приједлог за покретање поступка) 

 
 (1) Приједлог за покретање поступка наба- 
вке подноси надлежна организациона јединица у 
оквиру које су планирана буџетска средства, а при- 
једлог се доставља Одсјеку за јавне набавке, правна 
питања и прописе (у даљем тексту: „Одсјек“). 
 (2) Приједлог из става (1) овог члана се 
доставља на обрасцу који је прописан Правилником 
о јавним набавкама и обавезно садржи детаљан опис 
роба, услуга или радова укључујући и количине, 
квалитет, технички опис, естетске и функционалне 

СЛУЖБЕНИ  ГЛАСНИК 
ОПШТИНЕ ПРЊАВОР 
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захтјеве, захтјеве у вези са заштитом животне сре- 
дине, мјесто и рок испоруке робе/извршења услуга/ 
извођења радова, као и друге спецификације у зави- 
сности од предмета набавке.   

 
Члан 4. 

(Одлука о покретању поступка) 
 

 (1) За провођење поступка директног спора- 
зума задужен је Одсјек, односно службеник којег 
одреди шеф Одсјека. 
 (2) Одлуку о покретању поступка јавне наба- 
вке из члана 18. став (1) Закона доноси начелник 
општине, а приједлог одлуке припрема Одсјек након 
што утврди да је набавка предвиђена у Плану 
набавки (у даљем тексту: „План“). 
 (3) У случају да План није донесен или ко- 
нкретна набавка није дефинисана Планом, начелник 
општине доноси посебну одлуку о покретању посту- 
пка јавне набавке из члана 17. став (1) Закона, која 
садржи оправдане разлоге за покретање поступка 
прије доношења Плана или оправдане разлоге за 
измјену и допуну Плана. 
 (4) Уговорни орган може донијети једну 
одлуку о покретању поступка јавне набавке на по- 
четку године за више истоврсних сукцесивних наба- 
вки, чија вриједност не прелази 1.000,00 КМ (без 
ПДВ-а) током године.  
 

Члан 5. 
(Испитивање тржишта) 

 
 (1) Након доношења одлуке о покретању 
поступка Одсјек врши провјеру стања на тржишту 
роба, услуга или радова, а посебно њихову тржишну 
цијену.  
 (2) Провјера стања на тржишту врши се пу- 
тем свих доступних средстава комуникације, а на- 
рочито путем телефона, интернета, рекламних ката- 
лога или на други доступан начин. 
 

Члан 6. 
(Провођење поступка) 

 

 (1) Након провјере стања на тржишту, 
Одсјек позива (усмено или писаним путем) једног 
привредног субјекта, за којег сматра да је квали- 
фикован да испоручи робу, изврши услугу или изве- 
де радове, да у примјереном року достави понуду/ 
предрачун за робе, услуге или радове према припре- 
мљеној спецификацији. 
 (2) Одсјек може, када то сматра примје- 
реним, позвати и више привредних субјеката да до- 
ставе понуду. 
 (3) Понуда/предрачун се доставља писаним 
путем, лично Одсјеку, путем поште, електронске по- 
ште или путем факса. Понудом се сматра и званичан 
цјеновник привредног субјекта објављен на његовој 
интернет страници. 
 (4) Након пријема понуде Одсјек поступа на 
један од сљедећих начина: 
 1) преговара са понуђачем/понуђачима о 
цијени и/или   
 2) прихвата приједлог цијене од једног пону- 
ђача или 
 3) у случају неприхватљивости цијене или  

неповољног исхода преговора, може се обратити 
другом привредном субјекту да достави понуду или 
 4) може одабрати другу врсту поступка 

дефинисану Законом. 
 (5) Понуђачи немају право жалбе у поступку 
директног споразума.  
 

Члан 7. 
(Прихват понуде и окончање поступка код набавки 

мање вриједности) 
 

 (1) У случају набавке роба, услуга или ра- 
дова чија вриједност не прелази износ од 1.000,00 
КМ (у даљем тексту: „набавке мање вриједности“), 
прихват понуде се врши путем забиљешке на 
понуди/ предрачуну, који се овјерава од стране 
надлежне организационе јединице и доставља 
понуђачу као основ за испоруку робе, извршење 
услуге или извођење радова. Изузетно, за набавке до 
500,00 КМ није неопходно достављање понуде/ 
предрачуна, а прихватом понуде се сматра овјера 
рачуна од стране надлежне организационе јединице.   

(2) Одсјек може, када сматра да је то при- 
мјерено конкретној набавци мање вриједности, изда- 
ти и наруџбеницу или доставити понуђачу приједлог 
уговора о јавној набавци на потпис, што се такође 
сматра прихватом понуде. У овом случају, наруџбе- 
ницу потписује шеф Одсјека.  

(3) Директни споразум код набавки мање 
вриједности сматра се закљученим издавањем рачу- 
на или овјерене ситуације. 

(4) Организациона јединица којој је испо- 
стављен рачун или овјерена ситуација, дужна је до- 
ставити копије истих Одсјеку, ради евиденције о 
извршеним набавкама и обавезе извјештавања и 
оглашавања. 

 
Члан 8. 

(Прихват понуде и окончање поступка код набавки 
веће вриједности) 

 
(1) У случају набавке роба, услуга или радо- 

ва чија вриједност прелази износ од 1.000,00 КМ (у 
даљем тексту: „набавке веће вриједности“), прихват 
понуде се врши достављањем приједлога уговора 
понуђачу на потпис.   

(2) Одсјек може, када сматра да је то при- 
мјерено конкретној набавци веће вриједности, доста- 
вити и наруџбеницу понуђачу, што се такође сматра 
прихватом понуде. У овом случају, наруџбеницу по- 
тписује и понуђач, а таква наруџбеница има снагу 
уговора о јавној набавци.  

(3) Директни споразум код набавки веће ври- 
једности сматра се закљученим потписивањем уго- 
вора о јавној набавци или издавањем наруџбенице. 

(4) Уговор о јавној набавци и наруџбенице 
потписује начелник општине. Уз приједлог уговора, 
Одсјек доставља начелнику општине комплетан пре- 
дмет директног споразума на увид. 

 
Члан 9. 

(Реализација набавки извршених директним 
споразумом) 

 
(1) За квантитативни и квалитативни пријем  
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робе, праћење извршења услуге или извођења радова 
по основу закљученог директног споразума, надле- 
жна је организациона јединица у којој су планирана 
средства за конкретну јавну набавку, осим ако наче- 
лник општине не одлучи другачије. 

 (2) Руководилац организационе јединице из 
става 1. овог члана овјерава испостављене фактуре 
или ситуације, чиме потврђује да је набавка изврше- 
на у складу са прихваћеном понудом или потпи- 
саним уговором, и доставља их Одјељењу за фина- 
нсије. 

(3) Документацију на основу које се прати 
реализација набавке путем директног споразума, 
Одсјек доставља надлежној организационој једини- 
ци одмах након прихвата понуде. 

 
Члан 10. 

(Извјештај о поступку јавне набавке и архивирање) 
 

 (1) Након закључења директног споразума, 
Одсјек је дужан доставити Агенцији за јавне набавке 
БиХ извјештај о проведеном поступку и објавити 
основне елементе уговора на својој web - страници 
(уколико је закључен уговор), све у складу са чланом 
75. Закона. 
 (2) Након окончања свих радњи везаних за 
провођење поступка директног споразума службе- 
ник за јавне набавке архивира спис у складу са 
законима и подзаконским актима који регулишу 
материју архивирања и канцеларијског пословања. 
 

Члан 11. 
(Престанак важења и ступање на снагу) 

 
 (1) Ступањем на снагу овог правилника пре- 
стаје да важи Правилник о поступку директног спо- 
разума у Општини Прњавор („Службени гласник 
општине Прњавор“, број 7/15). 
 (2) Овај правилник ступа на снагу осмог да- 
на од дана објављивања у „Службеном гласнику 
општине Прњавор“. 
 
Број: 01/1-022-54/22                                Начелник 
Датум: 14. март 2022. године         Дарко Томаш, с.р. 
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На основу Закона о јавним набавкама („Слу- 
жбени гласник БиХ“, број 39/14), члана 82. став 3. 
Закона о локалној самоуправи  („Службени гласник 
Републике Српске“ бр.97/16, 36/19 и 61/21), чл. 67. и 
88. став 1. Статута општине Прњавор („Службени 
гласник општине Прњавор“, бр.15/17 и 12/18) и чла- 
на 4. Правилника о интерним контролама и инте- 
рним контролним поступцима („Службени гласник 
општине Прњавор“, број 13/15), начелник општине 
доноси  
 

П Р А В И Л Н И К  
о јавним набавкама у Општини Прњавор 

 
I  ОПШТЕ ОДРЕДБЕ 
 
1. Подручје примјене и основни принципи 

 

Члан 1. 
 

 Овим правилником утврђује се подручје ње-  
гове примјене, основни принципи, начин доношења 
Плана набавки, покретање, ток и окончање поступка 
набавке роба, услуга и радова у Општинској управи 
општине Прњавор, рад комисије за набавке, праћење 
реализације уговора, начин оцјене добављача и ра- 
дње извјештавања, достављања и архивирања аката 
из предмета јавне набавке.  
 

Члан 2.  
 

 (1) Поступак набавке робе, услуга и радова 
(у даљем тексту: „поступак јавне набавке“) проводи 
се у складу са Законом о јавним набавкама („Слу- 
жбени гласник Босне и Херцеговине“, број 39/14), 
подзаконским актима донесеним на основу Закона о 
јавним набавкама (у даљем тексту: “Закон“) и овим 
правилником.  
 (2) Поступак директног споразума из члана 
90. Закона утврђује се посебним правилником. 

 
Члан 3.  

 
 (1) Додјела уговора у поступцима јавних на- 
бавки врши се на начин којим се осигурава ефика- 
сност, транспарентност, непристрасност, једнак 

однос према понуђачима, најефикасније коришћење 
буџетских средстава, те активна и правична конкуре- 
нција.  
 (2) У сврху поштовања основних принципа 
Закона и спречавања сукоба интереса из члана 52. 
став (4) Закона, начелник општине и замјеник наче- 
лника општине потписују изјаву која је саставни дио 
овог правилника. 
 
2. План набавки 
 

Члан 4.  
 

 (1) План набавки је акт начелника општине, 
којим се утврђују планирани оквири за набавку роба, 
услуга и радова у Општинској управи општине Прња- 
вор, у складу са усвојеним буџетом. 
 (2) План набавки припрема Одсјек за јавне 
набавке, правна питања и прописе (у даљем тексту: 
“Одсјек“), а на основу достављеног Плана набавки 
организационих јединица (Кабинета начелника, одје- 
љења и одсјека општинске управе, Стручне службе 
Скупштине општине и Територијално ватрогасно - 
спасилачке јединице Прњавор). 
 (3) Организационе јединице општинске упра- 
ве дужне су доставити План набавки за своју органи- 
зациону јединицу у року од десет дана, рачунајући 
од дана усвајања буџета или Одлуке о привременом 
финансирању. 
 (4) Одсјек је дужан припремити План наба- 
вки Општине Прњавор у року од 15 дана, од дана 
пријема свих појединачних планова из става (3) овог 
члана и доставити га начелнику општине на усваја- 
ње. План набавки потписују шеф одсјека и начелник 
општине. 
 (5) Извод из Плана набавки, за набавке чија  
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је процијењена вриједност већа од 50.000,00 КМ 
(робе и услуге) и 80.000,00 КМ (радови) објављује се 
на web – страници Општине Прњавор. Извод се мора 
објавити најкасније у року од 60 дана од дана усва- 
јања буџета.   
 

Члан 5. 
 

 (1) План набавки је подијељен по групама  
сродних набавки које су према називу усаглашене са 
главном групом конта аналитичког контног плана за 
буџетске кориснике и минимално садржи: 
 1) редни број набавке, 
 2) назив, односно врсту набавке, 
 3) број потрошачке јединице, 
 4) период извршења набавки (означава се 
кварталом/кварталима у којем/којима се планира по- 
кренути и окончати поступак набавке), 
 5) процијењену вриједност набавке без ПДВ-
а, 
 6) врсту поступка којим се набавка проводи и 
 7) укупан износ буџета за јавне набавке.  
 (2) План набавки организационих јединица 
минимално садржи податке из тачки 2), 4) и 5) пре- 
тходног става. 
 (3) План набавки не садржи изузетке од при- 
мјене Закона, прописане чланом 10. Закона, који се 
посебно евидентирају у Одсјеку.  
   

Члан 6. 
 

 (1) Измјене и допуне Плана набавки доноси 
начелник општине, на основу приједлога измјена или 
допуна Плана набавки организационих јединица. У 
овом случају, измјена или допуна Плана набавки се 
објављује у року од три дана од дана доношења 
посебне одлуке о покретању поступка, за вриједно- 
сти набавке утврђене у члану 4. став (5) овог пра- 
вилника.  
 (2) Потрошачке јединице су дужне доста- 
вити начелнику општине и Одсјеку извјештај о реа- 
лизацији Плана набавки за претходну годину, најка- 
сније до 31. јануара текуће године. 
 (3) Извјештај о реализацији набавки из пре- 
тходног става минимално садржи назив и врсту наба- 
вке која је била дефинисана Планом набавки, редни 
број набавке из Плана набавки, уговорену вриједност 
набавке и реализовану вриједност набавке.  
 
II   ПОКРЕТАЊЕ, ТОК И ОКОНЧАЊЕ ПОСТУПКА  
      ЈАВНЕ НАБАВКЕ  
 
1. Покретање поступка 
 

Члан 7. 
 

(1) Приједлог за покретање поступка наба- 
вке подноси руководилац организационе јединице 
општинске управе у којој су планирана буџетска сре- 
дства (у даљем тексту: „надлежна организациона је- 
диница“).  

(2) Приједлог се подноси начелнику општи- 
не, путем Одсјека. Прије него што прослиједи прије- 
длог начелнику општине, шеф одсјека потписује при- 
једлог, чиме потврђује да је набавка предвиђена Пла-  

ном набавки.  
(3) У случају да План набавки није донесен 

или конкретна набавка није дефинисана Планом, 
приједлог за покретање поступка мора да садржи 
оправдане разлоге за покретање поступка прије до- 
ношења Плана или оправдане разлоге за измјену и 
допуну Плана. У том случају шеф одсјека не потпи- 
сује приједлог, него га само прослеђује начелнику 
општине. 

(4) У случајевима када се ради о изузецима 
од примјене Закона, који су прописани чланом 10. 
Закона, приједлог за покретање поступка не садржи 
редни број из Плана набавки.  
 (5) Приједлог се подноси у писаној форми, у 
складу са обрасцем који је саставни дио овог пра- 
вилника.  
   

Члан 8.  
 

 (1) Одлуку о покретању поступка јавне наба- 
вке доноси начелник општине, у складу са чланом 
18. Закона.  
 (2) Ако План набавки није донесен или се 
појави потреба за измјеном или допуном Плана, 
начелник општине доноси посебну одлуку о покре- 
тању поступка јавне набавке из члана 17. став (1) 
Закона, на основу образложеног приједлога надле- 
жне организационе јединице, или одбија такав при- 
једлог. Доношење посебне одлуке о покретању 

поступка је основ за измјену или допуну Плана 
набавки. 
 (3) Посебна одлука о покретању поступка 
јавне набавке из претходног става  садржи разлоге 
због којих се набавка покреће прије доношења 
Плана набавки или оправдане разлоге за измјену и 
допуну Плана. Уколико ова одлука садржи и 
обавезне елементе одлуке о покретању поступка из 
члана 18. став (1) Закона, онда је она основ и за 
покретање конкретног поступка јавне набавке, те 
није неопходно доносити двије одвојене одлуке. 
 (4) Ако се набавка покреће прије доношења 
Плана набавки, основ за покретање поступка наба- 
вке је нацрт или приједлог буџета, а набавка се ка- 
сније евидентира у Плану набавки. 
 
2. Припрема тендерске документације и других аката 
 

Члан 9. 
 

 (1) Тендерску документацију за све посту- 
пке јавних набавки припрема Одсјек, на основу 
припремљених и достављених техничких специфи- 
кација од стране надлежне организационе јединице, 
а које минимално садрже детаљан опис роба, услуга 
или радова укључујући и количине, квалитет, те- 
хнички опис, естетске и функционалне захтјеве, 
захтјеве у вези са заштитом животне средине, захтје- 
ве у вези са гаранцијама, мјесто и рок испоруке робе/ 
извршења услуге/извођења радова и друге специфи- 
кације у зависности од предмета набавке. 
 (2) Надлежна организациона јединица може, 
у сврху техничких консултација, ангажовати стру- 
чно лице или привредни субјект који ће учествовати 
у изради техничких спецификација. У том случају, 
техничке спецификације морају бити објављене на 
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web – страници уговорног органа најмање седам да- 
на прије покретања поступка јавне набавке, у циљу 
спречавања сукоба интереса из члана 52. став (5), (6) 
и (7) Закона и поштовања принципа једнаког тре- 
тмана понуђача.  
 (3) Одсјек припрема и објављује обавјеште- 
ња о набавци и друга обавјештења и информације у 
складу са Законом и објављује тендерску документа- 
цију на порталу јавних набавки. 
 (4) Понуђачи могу тражити појашњења те- 
ндерске документације, постављањем питања путем 
портала јавних набавки. 

(5) Након постављања питања од стране по- 
нуђача, Одсјек иста прослеђује надлежној организа- 
ционој јединици, која припрема одговор на поста- 
вљења питања и доставља Одсјеку. 

(6) На основу одговора припремљеног од 
стране надлежне организационе јединице, понуђачу 
се одговара путем портала јавних набавки. 

 
3. Достављање  и пријем понуда  
 

Члан 10.  
 

 (1) Понуде се достављају у затвореним кове- 
ртама на протокол уговорног органа (шалтер сала).  
 (2) Службеник задужен за пријем поднесака 
дужан је евидентирати понуду и назив понуђача у 
књигу протокола, на коверту утиснути пријемни шта- 
мбиљ, уписати евиденцијски број набавке, број 
протокола, датум и тачно вријеме пријема понуде, 
након чега се понуда без одлагања доставља Одсјеку. 
 

Члан 11. 
 

 (1) Понуде достављене са протокола прима 
секретар комисије за јавне набавке (у даљем тексту: 
“комисија“) и уписује понуде у записник о заприма- 
њу понуда, у складу са чланом 15. Упутства за 
припрему модела тендерске документације и понуда 
(„Службени гласник Босне и Херцеговине“, број 
90/14).  
 (2) Након што понуде евидентира у записник 
о запримању понуда, секретар комисије предаје 
понуде предсједавајућем комисије, непосредно прије 
отварања понуда. 
 (3) Записник о запримању понуда минима- 
лно садржи: евиденцијски број набавке, редни број 
понуде, назив понуђача, број коверте са понудом, 
датум и вријеме пријема понуде, потпис секретара 
комисије и потпис предсједавајућег комисије. 
  
4. Отварање и оцјена понуда 
 

Члан 12. 
 

 (1) Понуде отвара предсједавајући комисије, 
или други члан комисије којег одреди предсједа- 
вајући, у просторијама општинске управе. 
 (2) Отварање понуда се мора заказати непо- 
средно након истека рока за достављање понуда, 
најкасније у року од два сата. 
 (3) Отварању понуда могу присуствовати 
понуђачи који су благовремено доставили понуде 
или њихови писмено овлаштени представници, као и 

сва друга заинтересована лица. Под овлаштеним 
представником понуђача се сматра лице уписано у 
судски регистар или власник предузетничке радње 
или њихов писмено овлаштени представник, што се 
мора доказати прилагањем одговарајућег доказа. 
 (4) Примједбе на поступак јавног отварања 
понуда могу истицати само овлаштени представници 
понуђача, који једини имају право и на преузимање 
записника о отварању понуда, ако уговорни орган 
има техничке могућности да уручи записник одмах 
након отварања понуда. 
  

Члан 13.  
 

 (1) Поступак анализе и оцјене понуда спро- 
води се након јавног отварања понуда на затвореном 
састанку комисије.  
 (2) Рад комисије на затвореном састанку 
може да траје најдуже десет дана, осим ако је по- 
требно предузети претходне радње у сврху оцјене 
понуда (додатна појашњења понуде од понуђача, 
мишљења и друге податке од надлежних институ- 
ција и сл.) када се рад комисије може продужити до 
окончања претходних радњи.  

 
Члан 14.  

 
 (1) Након завршеног поступка оцјене пону- 
да, комисија доставља начелнику општине извјештај 
о раду са образложеном препоруком за доношење 
одлуке о резултатима претквалификације, одлуке о 
избору најповољнијег понуђача или одлуке о пони- 
штењу поступка. Уз извјештај о раду, комисија 
доставља и записник о оцјени понуда. 
 (2) Извјештај о раду из претходног става се 
доставља путем Одсјека, који је задужен да при- 
преми акте из члана 15. став (3) овог правилника. Уз 
извјештај о раду комисија предаје Одсјеку компле- 
тну тендерску документацију.  
 
5. Одлука о додјели уговора, правни лијекови и  
    закључење уговора 
 

Члан 15.  
 

 (1) Коначну одлуку о резултату поступка ја- 
вне набавке из члана 70. Закона доноси начелник 
општине.  
 (2) Начелник општине писмено обавјештава 
понуђаче о одлукама из претходног става, најкасније 
седам дана од дана доношења одлуке. 
 (3) Обавјештење и одлуку о резултатима по- 
ступка и нацрт уговора/оквирног споразума припре- 
ма Одсјек, изузев нацрта уговора из члана 10. став 
(1) тачка е) и става (2) и (3) Закона. 
 (4) Увид у понуде на писмени захтјев пону- 
ђача врши се у Одсјеку, о чему се мора сачинити за- 
писник који потписују овлаштени представник пону- 
ђача и шеф Одсјека, или друго лице кога он одреди.   
 

Члан 16. 
 

 (1) У случају улагања жалбе у било којој фа- 
зи поступка, одговор на жалбу у форми правног акта 
припрема Одсјек, и доставља га начелнику општине 
на потпис, имајући у виду рокове прописане Зако-  
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ном. 
 (2) Ако Одсјек сматра да је жалба неосно- 
вана, припрема изјашњење на наводе из жалбе и до- 
ставља га Канцеларији за разматрање жалби, заједно 
са комплетном документацијом везаном за поступак 
јавне набавке. Изјашњење потписује начелник општи- 
не. 
 

Члан 17. 
 

 (1) Уговор/оквирни споразум са најповољни- 
јем понуђачем се закључује у роковима прописаним 
Законом. 
 (2) Ако понуђач не потпише уговор/оквирни 
споразум у року који је одредио уговорни орган, или 
наступи неки од других разлога прописаних чланом 
73. став (3) Закона, начелник општине доноси нову 
одлуку о избору понуђача чија је понуда следећа на 
ранг – листи, уколико се ради о понуди која је при- 
хватљива за уговорни орган.   

 
Члан 18.  

 
Један примјерак уговора/оквирног споразума 

се чува у Одсјеку, а по један примјерак уговора/ 
оквирног споразума доставља надлежној организа- 
ционој јединици и Одјељењу за финансије.  
 
III  КОМИСИЈА ЗА ЈАВНЕ НАБАВКЕ 
 

Члан 19. 
 

 (1) Комисију за јавне набавке посебним рје- 
шењем именује начелник општине, за сваку конкре- 
тну набавку, изузев набавки за које није прописано 
именовање комисије. 

(2) Комисија се у свом раду придржава За- 
кона, Правилника о успостављању и раду комисије 
за набавке („Службени гласник БиХ“, број 103/14) и 
овог правилника. 

(3) Секретар комисије се именује из реда 
службеника Одсјека за јавне набавке, правна питања 
и прописе, рјешењем којим се именује и комисија. 
 

Члан 20.  
 

 (1) Комисија може донијети пословник о 
раду или писаним путем прихватити одредбе овог 
правилника као свој пословник, који ће примје- 
њивати у свом раду.  
 (2) Комисија одлучује простом већином гла- 
сова од укупног броја именованих чланова.  
  
IV ОСТАЛЕ ОДРЕДБЕ 
 
1. Праћење реализације уговора  
 

Члан 21. 
 

Надлежна организациона јединица прати реа- 
лизацију потписаних уговора и благовремено подно- 
си приједлог за покретање новог поступка набавке, у 
складу са одредбама овог правилника.  

 
Члан 22. 

 
Руководилац надлежне организационе једи-  

нице потписује испостављене фактуре и ситуације у 
складу са Правилником о интерним контролама и 
интерним контролним поступцима, чиме потврђује 
да је набавка извршена у складу са потписаним 
уговором. 

 
2. Оцјена добављача, достављање извјештаја и  
   архивирање 
  

Члан 23. 
 

 Одсјек, заједно са руководиоцима надле- 
жних организационих јединица и Q менаџером, 
врши оцјењивање добављача најкасније до 28.02. 
текуће године за претходну годину, а у складу са 
процеду- ром „Категоризација добављача“. 
 

Члан 24. 
 

(1) Одсјек припрема и објављује све извје- 
штаје о поступцима јавних набавки, у складу са 
Зако- ном и подзаконским актима. 

(2) Информације које се објављују на web – 
страници уговорног органа, Одсјек доставља адми- 
нистратору система, који је дужан да их објави у 
складу са захтјевом Одсјека.  

 
Члан 25. 

 
 Након окончања свих радњи везаних за 
поступак набавке, секретар комисије архивира спис 
у складу са законима и подзаконским актима који 
регулишу материју архивирања и канцеларијског 
пословања. 
 
3. Анекси, престанак важења и ступање на снагу  
    Правилника 
 

Члан 26. 
 

 Саставни дио овог правилника су Анекси, и 
то: 
 1) Приједлог за покретање поступка јавне на- 
бавке (Анекс 1) 
 2) Записник о запримању понуда (Анекс 2) 
 3) Изјава о сукобу интереса из члана 52. став 
(4) Закона (Анекс 3) 
 4) Изјава о непристрасности и повјерљиво- 
сти (Анекс 4). 

 
Члан 27. 

 
 Ступањем на снагу овог правилника пре- 
стаје да важи Правилник о јавним набавкама у 
Општини Прњавор („Службени гласник општине 
Прњавор“, број 7/15). 

 
Члан 28. 

 
Овај правилник ступа на снагу осмог дана 

од дана објављивања у „Службеном гласнику општи- 
не Прњавор“.  

 
Број: 01/1-022-55/22                              Начелник 
Датум: 14. март 2022. године        Дарко Томаш, с.р. 
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             Анекс 1 
 
МЕМОРАНДУМ ОРГАНИЗАЦИОНЕ ЈЕДИНИЦЕ 
 
 

Број: __-сл/__ 
Датум:______________ 
 
 
НАЧЕЛНИК ОПШТИНЕ 
путем Одсјека за јавне набавке, правна питања и прописе 
 
 
ПРЕДМЕТ: Приједлог за покретање поступка јавне набавке.- 
 
 
ПРЕДМЕТ ЈАВНЕ НАБАВКЕ: 
_____________________________________________________________________________________________
________________ 
 
 
ОПИС ПРЕДМЕТА НАБАВКЕ: 
(детаљан опис роба, услуга или радова укључујући и количине, квалитет, технички опис, естетске и 
функционалне захтјеве, захтјеве у вези са заштитом животне средине, захтјеве у вези са гаранцијама и друге 
спецификације у зависности од предмета набавке) 
_____________________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________ 
 
 
Редни број набавке у Плану набавки: _________________________________ 
 
 
ОПЦИЈА: Набавка се покреће прије доношења Плана/није планирана у Плану набавки из следећих разлога: 
_____________________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________________ 
 
 
Процјењена вриједност набавке без ПДВ-а: ___________________________________ 
 
Буџетска позиција: ___________________________________________________ 
 
Број конта: _____________________ 
 
 
 
                                                                М.П.                                                                    __________________ 
                                                                                                                                        (потпис овлаштеног лица) 
 
 
 
 
                                                              М.П.                                                             ________________________ 
                                                                                                                                 (шеф Одсјека за јавне набавке,  

                  правна питања и прописе) 
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Анекс 2 

 
 

ЗАПИСНИК О ЗАПРИМАЊУ ПОНУДА 
 
Број предмета:  
Предмет набавке:  
    
 
Ред. 
бр. 

 
Назив понуђача 

Број 
коверте са 
понудом 

Датум 
пријема 

Вријеме 
пријема 

напомена 

 
 

     

 
 

     

 
 

     

 
 

     

 
 

     

 
 

     

 
 

     

 
 

     

 
 

     

 
 

     

 
 
 
Одсјек за јавне набавке,                                                                                  Комисија за јавне набавке  
правна питања и прописе                                                                              _________________________ 
   _____________________                                                                              (потпис предсједавајућег)  
(потпис секретара Комисије) 
                                   
                                                                             
 
_________________________ 
(датум и вријеме преузимања) 
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Анекс 3 

 
 
 

Број: 
Датум: 
 
 

И З Ј А В А 
 

 
Ја, ____________________________________, обављам дужност начелника/замјеника начелника општине у 
општини Прњавор  (у даљем тексту: Уговорни орган), због чега у складу са одредбама члана 52. став (4) 
Закона о јавним набавкама („Службени гласник БиХ“ број 39/14) и члана 3. став (2), тачка а) подтачка 5) 
Упутства за припрему модела тендерске документације и понуда (Службени гласник БиХ број 90/14), 
изјављујем сљедеће: 
 
а) У складу с одредбом члана 52. став (4) Закона о јавним набавкама БиХ, изјављујем да обављам 
управљачке послове, односно да сам власник пословног удјела, дионица односно других права на основу 
којих учествујем у управљању, односно у капиталу, са више од 20% у наведеним привредним субјектима, 
због чега Уговорни орган не може склапати уговоре са следећим привредним субјектима: 

 
1. ______________________________________ 

 
2. ______________________________________ 

 
3. ______________________________________ 

 
 
б) Нема привредних субјеката са којима Уговорни орган не може склапати уговоре због управљачких 
послова или власништва, у смислу одредбе члана 52. став (4) Закона о јавним набавкама, тако да нисам у 
сукобу интереса у смислу ове законске одредбе. 
 
Уједно изјављујем да сам свјестан правних посљедица у вези с давањем неистинитих или непотпуних 
података, те да ћу благовремено пријавити  сваку промјену у смислу одредбе члана 52. став (4) Закона о 
јавним набавкама, као и сваки сукоб интереса у складу са релевантним прописима о сукобу интереса у БиХ. 
 
 
 

НАЧЕЛНИК/ЗАМЈЕНИК НАЧЕЛНИКА 
 

                                                                                                    ______________________ 
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Анекс 4 

 
КОМИСИЈА ЗА ЈАВНЕ НАБАВКЕ 

 
 

И З Ј А В А  
О НЕПРИСТРАСНОСТИ И ПОВЈЕРЉИВОСТИ 

 
 

 У складу са чланом 7. Правилника о успостављању и раду комисије за набавке („Службени гласник 
БиХ“, број 103/14), а у поступку јавне набавке _______________________, број ________________________ 
изјављујем под пуном материјалном и кривичном одговорношћу: 
 

1. Све информације које су садржане у понудама ћу сматрати повјерљивим у смислу члана 11. Закона 
о јавним набавкама. Након отварања захтјева за учешће/понуда, ниједну информацију везану за 
испитивање, појашњење или оцјену захтјева за учешће/понуда нећу откривати ниједном учеснику у 
поступку или трећим лицима, прије него што се одлука о резултату поступка не саопшти 
учесницима поступка. Информације које су у понудама означене као повјерљиве, а које се могу 
сматрати повјерљивим у смислу Закона о јавним набавкама, чуваћу као тајну све док их понуђач не 
прогласи јавним. Идентитет понуђача нећу откривати никоме изван комисије, све до момента 
отварања понуда.  
 

2. Упознат сам са одредбама члана 52. Закона о јавним набавкама, односно са обавезом да током 
цијелог поступка рада у комисији морам пријавити могући сукоб интереса и у вези са тим тражити 
искључење из рада комисије. 
 

3. У последњих пет година нисам правоснажно осуђиван за кривично дјело које садржи елементе 
корупције, прања новца или примања или давања мита, кривотворења, злоупотребе положаја и 
овлаштења. 
 

4. Приликом рада у комисији придржаваћу се Закона о јавним набавкама, подзаконских аката и датих 
овлаштења, те бити непристрасан и објективан у поступку оцјене понуда.  
 
 
ЧЛАНОВИ КОМИСИЈЕ: 
1. _______________________,        потпис ___________________ 

 

2. _______________________,        потпис ___________________ 

 

3. _______________________,        потпис ___________________ 

 
 
СЕКРЕТАР КОМИСИЈЕ: 

 _________________________         потпис ___________________ 

 

 
У Прњавору,  
дана __________________ 
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112 
 

На основу члана 33. Закона о јавним наба- 
вкама („Службени гласник БиХ“, број 39/14), члана 
82. став 3. Закона о локалној самоуправи  („Службе- 
ни гласник Републике Српске“, бр. 97/16, 36/19 и 
61/21) и чл. 67. и 88. став 1. Статута општине 
Прњавор („Службени гласник општине Прњавор“, 
бр. 15/17 и 12/18), начелник општине доноси 
 

ПРАВИЛНИК 
о организацији конкурса за израду идејног 

рјешења  
 

Члан 1. 
 Овим правилником утврђују се правила за 
организацију конкурса за израду идејне пројектне 
документације, начин подношења коначних понуда 
идејног рјешења, као и начин формирања и рад ко- 
нкурсне комисије.  
 

Члан 2. 
Конкурс за израду идејног рјешења (у даљем 

тексту: “конкурс“) спроводи се у сврху избора уче- 
сника који је поднио, односно који су поднијели 
најбољи план или идејно рјешење пројектне докуме- 
нтације у областима просторног уређења, урбанизма, 
архитектуре и грађевинарства или обраде података. 
   

Члан 3. 
 (1) Приједлог за провођење конкурса подно- 
си надлежна организациона јединица општинске 
управе начелнику општине, који одобрава провођење 
конкурса, у складу са Правилником о јавним наба- 
вкама. 
 (2) Организациона јединица из става 1. овог 
члана припрема тендерску документацију на основу 
које учесници могу поднијети своје планове или 
идејне приједлоге, а која садржи јасно одређене кри- 
терије на основу којих се врши избор најбољег 
идејног рјешења. 
 (3) Одобрење за провођење конкурса и те- 
ндерска документација достављају се Одсјеку за ја- 
вне набавке, правна питања и прописе, које проводи 
поступак и припрема документацију коју потписује 
начелник општине, у складу са Правилником о ја- 
вним набавкама. 
 

Члан 4. 
 (1) На основу приједлога надлежне органи- 
зационе јединице начелник општине одлучује о начи- 
ну провођењу поступка и то: 
 1) да се додијели уговор о пружању услуга 
израде пројектне документације побједнику конку- 
рса или једном од побједника конкурса путем прего- 
варачког поступка без објављивања обавјештења о 
набавци, позивајући једног или више побједника 
конкурса на преговоре о условима уговора, или 
 2) да обезбиједи награде побједнику или по- 
бједницима конкурса уз откуп ауторског права на 
идејни пројекат и одлучи о висини награда. 
 (2) Начин провођења поступка мора бити ја- 
сно дефинисан у обавјештењу о набавци и тендерској 
документацији. 
 (3) Конкурс се објављује у Службеном гла- 

снику БиХ путем достављања обавјештења о наба- 
вци. 
 (4) Уговорни орган може извршити претква- 
лификацију избора кандидата по процедурама пре- 
двиђеним за ограничени поступак јавних набавки. 
 

Члан 5. 
 (1) Понуде се достављају у затвореним и 
запечаћеним ковертама или другим пошиљкама на 
сљедећи начин: 
 1) на коверти или другој пошиљци не смије 
бити наведен назив или име учесника или било који 
податак који може открити о којем се учеснику ради, 
 2) на коверти или другој пошиљци се мора 
означити само адреса уговорног органа са назнаком 
за које идејно рјешење учесник конкурише и шифра 
учесника, 
 3) подаци о учеснику конкурса са иденти- 
фикацијом шифре се достављају у мањој коверти 
која је затворена и запечаћена, а ставља се у главну 
коверту или другу пошиљку у којој се налази идејно 
рјешење, 
 4) понуђачи одређују шифру по слободном 
избору. 
 (2) Понуде које не буду достављене на на- 
чин утврђен ставом 1. овог члана или се на било који 
други начин може открити идентитет учесника 
конкурса, биће одбачене као неприхватљиве. 

 
Члан 6. 

 (1) Конкурсну комисију и предсједавајућег 
комисије именује начелник општине искључиво од 
физичких лица која су независна од учесника у 
конкурсу. Комисија се састоји од најмање пет чла- 
нова, од којих најмање два члана морају бити стру- 
чњаци из предметне области. Чланови комисије не 
морају нужно бити запослени у општинској управи. 
 (2) Конкурсна комисија је самостална у 
доношењу својих одлука. 
 

Члан 7. 
 (1) Конкурсна комисија отвара понуде на 
дан и час одређен за отварање понуда. Предсједава- 
јући комисије је дужан, одмах након јавног отварања 
понуда, коверте са идентификацијом понуђача, 
депоновати у сеф општинске управе за вријеме док 
се не изврши избор најбољег или најбољих проје- 
ката. 
 (2) Комисија ради на затвореним састанцима 
и доноси одлуке већином гласова. Избор најбољег 
или најбољих идејних рјешења се врши у складу са 
критеријумима за избор, утврђеним тендерском доку- 
ментацијом. 
 (3) Након доношења одлуке о избору 
најбољег или најбољих рјешења, Комисија јавно 
објављује шифру побједника конкурса, на дан и час 
утврђен тендерском документацијом. Након објаве 
шифре побједника конкурса Комисија јавно отвара 
коверте са идентификацијом шифри и саопштава 
име/назив побједника конкурса. 
 (4) Начелник општине може именовати 
двије Конкурсне комисије, једну за отварање понуда 
и идентификацију шифри, а другу за рад на оцјени 
идејних рјешења. У овом случају, Комисија која 
отвара понуде и шифре броји три члана. 
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Члан 8. 
 (1) Након утврђивања идентитета побједника 
конкурса, Конкурсна комисија доставља извјештај о 
раду начелнику општине са одлуком о избору 
најбољег или најбољих рјешења. 
 (2) Начелник општине потврђује избор Ко- 
нкурсне комисије доносећи Одлуку о избору најбо- 
љег идејног рјешења. 
 

Члан 9. 
 (1) Ступањем на снагу овог правилника пре- 
стаје да важи Правилник о организацији конкурса за 
израду идејног рјешења („Службени гласник општи- 
не Прњавор“, број 15/07). 
 (2) Овај правилник ступа на снагу осмог 
дана од дана објављивања у „Службеном гласнику 
општине Прњавор“. 
 
Број: 01/1-022-56/22                               Начелник 
Датум: 14. март 2022. године        Дарко Томаш, с.р. 
 

113 
 

На основу чл. 67. и 88. Статута општине 
Прњавор („Службени гласник општине Прњавор“, 
бр. 15/17 и 12/18) и члана 8. Одлуке о извршењу буџе- 
та општине Прњавор за 2022. годину („Службени 
гласник општине Прњавор“, бр. 2/22), Начелник 
општине доноси следећи  
 

З А К Љ У Ч А К 
о реалокацији буџетских средстава 

 
I 

Одобрава се реалокација буџетских средста- 
ва у оквиру потршачке јединице Одјељење за општу 
управу у укупном износу од 800,00 КМ. 

 
II 

Износ од 800,00 КМ утврђен чланом I овог 
закључка реалоцираће се на следећи начин: 

-  са конта 412500  Трошкови одржавања 
објеката у мјесним заједницама у износу од 800,00 
КМ (потрошачка јединица број 00750130 – Одјељење 
за општу управу), 

- на конто 412900 Остали непоменути расхо- 
ди у износу од 800,00 КМ (потрошачка јединица број 
00750130 – Одјељење за општу управу). 

 Реалокацију буџетских средстава потребно 
је извршити ради обезбјеђења средстава на претхо- 
дно наведеној позицији на основу захтјева за реало- 
кацију буџетских средстава, а који је саставни дио 
овог закључка. 

 
III 

За реализацију овог закључка задужује се 
Одјељење за финансије.  

 
IV 

Овај закључак ступа на снагу даном доно- 
шења, а објавиће се у „Службеном гласнику општине 
Прњавор“.       
 
Број: 01/1-401-12/22                               Начелник 
Датум: 10. фебруар 2022. године   Дарко Томаш, с.р. 
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На основу чл. 67. и 88. Статута општине 
Прњавор („Службени гласник општине Прњавор“, 
бр. 15/17 и 12/18) и члана 8. Одлуке о извршењу бу- 
џета општине Прњавор за 2022. годину („Службени 
гласник општине Прњавор“, бр. 2/22), Начелник 
општине доноси следећи  
 

З А К Љ У Ч А К 
о реалокацији буџетских средстава 

 
I 

Одобрава се реалокација буџетских средста- 
ва у оквиру потршачке јединице Одјељење за 
финансије у укупном износу од 10.600,00 КМ. 

 
II 

Износ од 10.600,00 КМ утврђен чланом I 
овог закључка реалоцираће се на следећи начин: 

-  са конта 411100  Расходи за бруто плате у 
износу од 10.600,00 КМ (потрошачка јединица број 
00750140 – Одјељење за финансије), 

- на конто 412900 Остали непоменути ра- 
сходи у износу од 10.600,00 КМ (потрошачка једи- 
ница број 00750140 – Одјељење за финансије). 

 Реалокацију буџетских средстава потребно 
је извршити ради обезбјеђења средстава на претхо- 
дно наведеној позицији на основу захтјева за реало- 
кацију буџетских средстава, а који је саставни дио 
овог закључка. 

 
III 

За реализацију овог закључка задужује се 
Одјељење за финансије.  

 
IV 

Овај закључак ступа на снагу даном доноше- 
ња, а објавиће се у „Службеном гласнику општине 
Прњавор“.       
 
Број: 01/1-401-22/22                              Начелник 
Датум: 11. фебруар 2022. године  Дарко Томаш, с.р. 
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На основу чл. 67. и 88. Статута општине 
Прњавор („Службени гласник општине Прњавор“, 
бр. 15/17 и 12/18) и члана 8. Одлуке о извршењу 
буџета општине Прњавор за 2022. годину („Слу- 
жбени гласник општине Прњавор“, бр. 2/22), Наче- 
лник општине доноси следећи  
 

З А К Љ У Ч А К 
о реалокацији буџетских средстава 

 
I 

Одобрава се реалокација буџетских средста- 
ва између потршачке јединице Остала буџетска 
потрошња и Одсјека за јавне набавке, правна питања 
и прописе у укупном износу од 15.900,00 КМ. 

 
II 

Износ од 15.900,00 КМ утврђен чланом I 
овог закључка реалоцираће се на следећи начин: 

-  са конта 419100 Трошкови обештећења по  
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судским пресудама и трошкови поступка у износу од 
15.900,00 КМ (потрошачка јединица број 00750241 – 
Одсјек за јавне набавке, правна питања и прописе), 

- на конто 631300 Издаци по основу аванса у 
износу од 15.900,00 КМ (потрошачка јединица број 
00750190 – Остала буџетска потрошња). 

 Реалокацију буџетских средстава потребно 
је извршити ради обезбјеђења средстава на претхо- 
дно наведеној позицији на основу захтјева за реало- 
кацију буџетских средстава, а који је саставни дио 
овог закључка. 

 

III 
За реализацију овог закључка задужује се 

Одјељење за финансије.  
 

IV 
 Овај закључак ступа на снагу даном доноше- 
ња, а објавиће се у „Службеном гласнику општине 
Прњавор“.     
 
Број: 01/1-401-39-1/22                            Начелник 
Датум: 24. фебруар 2022. године  Дарко Томаш, с.р. 
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