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165. 

 

          На основу члана 91. Закона о 

социјалној заштити („службени гласник 

Републике Српске“, број: 37/12 и 90/16), 

члана 17. и 19. Закона о систему јавних 

служби („Службени гласник Републике 

Српске“, број: 68/07, 109/12 и 44/16) и члана 

17. и 29. Статута Центра за социјални рад 

Пелагићево број: 05-022-12-01/13 од 

10.01.2013.године и 05-022-1-4/17 од 

27.09.2017.године, Управни одбор Центра 

за социјални рад Пелагићево доноси:  

 

 

О Д Л У К У 

о измјенама и допунама Правилника о 

систематизацији послова и радних 

задатака у Центру за социјлани рад 

Пелагићево 

 

 

Члан 1. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

У Правилнику о систематизацији послова и 

радних задатака у Центру за социјални рад 

Пелагићево број: 05-022-12-02/13 од 

10.01.2013.године, члан 20. Се мијења и 

гласи: 

          „Ради успјешног извршавања 

планских и програмских задатака у Центру 

утврђују се сљедећи носиоци послова и 

задатака, њихов број и посебни услови 

предвиђени за обављање тих послова и 

задатака.“ 

 
р/

б 

Носиоци послова и 

задатака 

Број 

извр 

шиоц

а 

Посебни 

услови 

1. Директор  1 -одредбе из 

члана 19. 

Статута ЦСР  

Пелагићево 

2. Правник 1 -ВСС, 7 

степен  или 

180/240 

ОПШТИНА ПЕЛАГИЋЕВО 

СЛУЖБЕНИ ГЛАСНИК 
 

 

 

 

 

 

"Службени гласник Општине 

Пелагићево" 

 

 

примјерак је бесплатан 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Година VIII 

 

број: 13/17 

Пелагићево 

 

датум издавања 

 

23.10.2017.г. 

 

"Службени гласник" 

 

издаје Скупштина општине 

Пелагићево 

 

излази по потреби 

 

главни и одговорни уредник 

 

стручна служба 

 

тел 054/810-106 
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ЕЦТС 

бодова 

-

дипломиран

и правник 

-једна 

година 

радног 

искуства  

-положен 

стручни 

испит 

3. Социјални 

радник 

1 -ВСС, 7. 

степен или 

180/240 

ЕЦТС 

бодова 

-

дипломиран

и социјални 

радник 

-једна 

година 

радног 

искуства  

-положен 

стручни 

испит  

4. Психолог  1 -ВСС, 7. 

степен или 

180/240 

ЕЦТС 

бодова 

-

дипломиран

и психолог 

-једна 

година 

радног 

искуства  

-положен 

стручни 

испит  

5. Референт за 

административн

о финансијске 

послове  

1 -4. степен 

ССС 

економског 

смјера 

-шест 

мјесеци 

радног 

искуства у 

струци 

-положен 

стручни 

испити  

6. Возач  1 -ССС  

-положен 

возачки 

испит за 

путничко 

возило 

 

Члан 2. 

 

          Послије члана 20. Додаје се нови 

члана 20а. који гласи: 

 „Општи услови: 

- Да је држављанин Босне и 

Херцеговине  

- Да је старији од 18 година  

- Да има општу здравствену 

способност  

- Да није отпуштен из органа управе 

као резултат дисциплинске мјере на 

било ком нивоу власти у Босни и 

Херцеговини у периоду од 3 године 

прије објављивања јавног конкурса  

- Да није осуђиван за кривично 

дјело на безусловну казну 

затвора од најмање шест мјесеци 

или за кривично дјело које га 

чини неподобним за обављање 

послова  

- Да није под оптужницом 

Међународног суда у Хагу за 

ратне злоћине почињене на 

подручју бивше Југославије и да 

није одбио наребу да се повинује 

пред трибуналом (члан 9. тачка 

1. Устава Босне и херцеговине) 

- Да не обавља дужност нити 

активности ии да није у положају 

који доводи до сукоба интереса 

или неспојивости, у складу са 

Законом о спречавању сукоба 

интереса у органима власти 

Републике Српске, Законом о 

министарским, владиним и 

другим именовањима Републике 

Српске и законом о систему 

јавних служби.“ 

 

Члан 3. 

 

          Овај Правилник ступа на снагу 8 

(осмог) дана од дана објављиваља у 

Службеном гласнику Општине 
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Пелагићево, а по претходно добијеној 

сагласности начелника Општине 

Пелагићево. 

 

Број: 05-022-1-5/17     предједник УО 

Дана, 16.10.2017.г.  Павле Миловановић 

 

 

 

 

166. 

 

          На основу члана 59. и 54. Закона о 

локалној самоуправи („Службени 

гласник Републике Српске“, број: 

97/16), члана 62. и 64. Статута Скупштине 

општине Пелагићево („Службени гласник 

Општине Пелагићево“, број: 8/17), 

начелник Општине Пелагићево доноси:  

 

 

О Д Л У К У 

остављау ван снаге Правилника о 

платама и другим накнадама запослених 

у општинској управи Пелагићево 

 

Члан 1. 

 

          Ставља се ван снаге Правилник о 

платама и другим накнадама запослених у 

општинској управи Пелагићево („Службени 

гласник Општине Пелагићево“, број: 8/17). 

 

Члан 2. 

 

          Ова одлука ступа на снагу 8 (осмог) 

дана од дана објаве у Службеном гласнику 

Општине Пелагићево. 

 

Број: 02-022-124/17             Начелник 

Дана, 18.10.2017.г.           Симо Стакић 

             мр.ек. с.р. 

 

 

 

 

167. 

 

          На осову члана 39. Закона о локалној 

самоуправи („Службени гласник Републике 

Српске“, број: 97/16) и члана 47. Статута 

Општине Пелагићево („Службени глансик 

Општине Пелагићево“, број: 10/14), 

Скупштина општине Пелагићево на II 

(другој) редовној сједници одржаној дана 

29.12.2016.године доноси: 

 

 

О Д Л У К У 

о одређивању локације привремене 

депоније смећа 

 

Члан 1. 

 

          За привремену локацију депоније 

смећа одређује се постојећа локација 

депоније смећа „РОВ“ на земљишту 

означеном као к.ч. број 372/1 Ко 

Пелагићево у Пелагићеву. 

 

Члан 2. 

 

          Локација депоније смећа из тачке 1. 

Ове одлуке одређује се на временски 

период до 31.12.2017.године. 

 

Члан 3. 

 

          Локација депоније смећа из тачке 1. 

ове одлуке користити ће се за одлагање 

смећа само за подручје Општине 

Пелагићево. 

 

Члан 4. 

 

          Ступањем на снагу ове одлуке 

престаје да важи одлука број: 01-022-10/16 

од 29.02.2016.године. 

 

Члан 5. 

 

          Ова одлука ступа на снагу даном 

доношења и биће објављена у Службеном 

гласнику Општине Пелагићево. 

 

Број: 01-022-99/16          Предсједник 

Дана, 29.12.2016.г.     Скупштине општине 

Славко Тешић, с.р. 

 

 

 

 

168. 

          На основу члана 45.,46.,47. и 48. 

Закона о буџетском систему Републике 

Српске („Службени гласник Републике 

Српске“, број: 121/12, 52/14, 103/15 и 

15/16), члана 51. Статута Општине 
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Пелагићево („Службени гласник Општине 

Пелагићево“, број. 2/17) и члана 39. Закона 

о локалној самоуправи („Службени  гласник 

Републике Српске“, број: 97/16),  

Скупштина општине Пелагићево на VIII 

(осмој) редовној сједници одржаној дана 

05.10.2017.године доноси: 

 

 

О Д Л У К У 

о усвајању извјештаја о извршењу Плана 

буџета Општине Пелагићево за период од 

01.01. – 30.06.2017.године 

 

Члан 1.  

 

          Усваја се извјештај о извршењу Плана 

буџета Општине Пелагићево за период од 

01.01. – 30.06.2017.године. 

 

БУЏЕТСКА СРЕДСТВ А И БУЏЕТСКА 

ПОТРОШЊА – ЕКОНОМСКА 

КЛАСИФИКАЦИЈА  

 

 
ОПИС План 

буџета за 

2017.г. 

Извршење 
01.01. – 

30.06.2017.г. 

% 
учеш

ћа 

1 2 3 4 

А БУЏЕТСКА 

СРЕДСТВА  

2.155.000,00 970.071,00 100,0

0 

I ПРИХОДИ 

(1+2+3) 

2.047,000,00 942.371,00 97,14 

1.ПОРЕСКИ 
ПРИХОДИ 

1.698,.400,0
0 

779.432,00 82,71 

2. НЕПОРЕСКИ 

ПРИХОДИ 

187.600,00 79.970,00 8,49 

3.ТРАНСФЕРИ 161.000,00 82.969,00 8,80 

II ПРИМИЦИ ЗА 
НЕФИНАНСИЈСК

У ИМОВИНУ  

38.000,00 0,00 0,00 

III КАПИТАЛНИ 
ГРАНТОВИ  

70.000,00 27.700,00 2,86 

1.КАПИТАЛНЕ 

ПОМОЋИ ОД 
НЕВЛАДИНИХ 

ИЗВОРА 

70.000,00 27.700,00 100,0

0 

IVПРИМЉЕНЕ 

ОТПЛАТЕ ДАТИХ 
КРЕДИТА  

  0,00 

V ПРИМЉЕНИ 

КРЕДИТИ И 
ЗАЈМОВИ 

 

  0,00 

Б. БУЏЕТСКА 

ПОТРОШЊА  

2.155.000,00 1.395.686,00 100,0

0 

I РАСХОДИ (1+2)  1.750.400 1.074.172,00 76,96 

1.ТЕКУЋИ  

ТРОШКОВИ  

1.750.400,00 1.074.172,00 100,0

0 

2.КАПИТАЛНЕ 
ПОМОЋИ 

   

II НАБАВ КЕ  113.000,00 147.395,00 10,56 

III ОТПЛАТА 

КРЕДИТА  

261.600,00 174.119,00 12,48 

IV Б УЏЕТСКА 30.000,00  0,00 

РЕЗЕРВА  

    

В. РАЗЛИКА 

ПРИХОДА И 

РАСХОДА  

296.600,00 -104.101,00  

    

 

О б р а з л о ж е њ е 

уз извјештај о извршењу буџета за 

период од 01.01.-30.06.2017.године 

 

1. Законски основ 

 

          Законски основ за доношење 

Извјештаја о годишњем извршењу буџета 

општине садржан је у одредбама члана 45., 

46., 47., 48. и 49. Закона о буџетском 

систему Републике Српске („Службени 

гласник Републике Српске“, број: 121/12, 

52/14, 103/15 и 15/16) у коме је прописано 

да се извјештај о извршењу подноси 

начелнику општине, а за период од шест и 

дванаест мјесеци Скупштини општине. 

          Везано за одредбе Правилника о 

финансијском извјештавању, за кориснике 

буџета Републике, општина, градова и 

фондова („Службени гласник Републике 

Српске“, број: 16/11) прописано је да су 

буџетски корисници у обавези сачинити 

финансијске извјештаје по периодима, а за 

шестомјесечни период и годишњи извјештај 

о извршењу буџета подноси се на увид 

начелнику општине, а начелник Скупштини 

општине. Такође, одредбама члана 49. 

Закона о буџетском систему Републике 

Српске прописано је да су извршни органи 

општина и градова одговорни скупштинама 

општина за извршење буџета, те сходно 

наведеним одредбама исти извјештај се 

ставља на увид, разматрање и усвајање. 

 

2. Извршење буџета и анализа прихода 

и расхода  

 

2.1. Приходи 

Приходи и примици општине за период 

01.01. – 30.06.2017.године износили су 

970.071,00 КМ или 45,82% у односу на 

план. 

          Остварени приходи и примици 

Општине Пелагићево у извјештајном 

периоду су:  

- Порески приходи 

- Непорески приходи  

- Примици за нефинансијску имовину  

- Грантови  
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- Трансфери. 

-  

Порески приходи остварени су у износу од 

779.432,00 КМ или 45,89% у односу на 

план.  

          Остварени порески приходи су:  

- Порез на лична примања и приходе 

од самосталне дјелатности  

- Порез на непокретности  

- Порез на имовину  

- Порез на промет производа и услуга 

и  

- Индиректни порези односно:  

Порези на лична примања и приходе од 

самосталних дјелатности 30.169,00КМ, 

порези на имовину 27.573,00 КМ, порези на 

промет производа и услуга 369,00 КМ, 

индиректни порези дозбачени од УИО 

721.304,00 КМ. 

 

Нпорески приходи износе 79.970,00 КМ или 

42,63% у односу на план, а односе се на 

приходе од финансијске и нефинансијске 

имовине и позитивних курсних разлика 

673,00 КМ (приход од закупа 650,00 и 

приходи од камата на готовину и 

готовинске еквиваленте 23,00 КМ), н 

акнаде, такс еи приходи од пружања јавних 

услуга 60.618,00 КМ (административне 

таксе и накнаде 8.255,00 КМ, комуналне 

накнаде и таксе 16.748,00 КМ и накнаде по 

разним основама 35.615,00 КМ), остали 

непорески приходи 18.679,00 КМ. 

 

Грантови износе 27.700,00 КМ или 39,57% 

у односу на план, а исти се односе на 

капиталне грантоев од: грант фонда за 

заштиту животне средине и енергетску 

ефикасност РС у изноосу од 4.900,00 Км 

суфинансирање пројекта „Израда акционог 

плана Општине Пелагићево“, грант Фонда 

за заштиту животне средине и енергетску 

ефиканост РС у износу од 4.500,00 КМ у 

сврху суфинансирања пројекта „Израда 

документа плана управљања отпадом“, 

грант Фонда за заштиту животне средине и 

енергетску ефикасност РС иу износу од 

10.300,00 Км за суфинансирање пројекта 

„Пројекат детаљних хдрогеолошких 

истраживања за потребе и санације и 

каптирање изворишта Бјелована“, и грант 

Министарства рада и борачко инвалидске 

заштите у износу од 8.000,00 КМ за 

изградњу и одржавање споеника, спомен 

обиљежја и војних гробља.  

Трансфери између буџетских јединица 

износе 82.969,00 Км или 51,53% у односу 

на план. Односе се на грантове за редовну 

помоћ буџету Општине од Министарства 

управе и локалне самоуправе у износу од 

29.926,00 КМ, трансфер Министарства 

здравља и социјалне заштите за социјалну 

заштиту и додатак за његу и помоћ другог 

лица у износу од 53.043,00 КМ. 

 

2.2. Расходи  

 

          Буџетска потрошња Општине4 

Пелагићево у извјештајном периоду 

износила је 1.395.686,00 КМ, а чине их 

текући расходи, издаци за нефинансијску 

имовину и издаци за отплату дугова. 

          Текући расходи Општине Пелагићево 

у извјештајном периоду износили су 

1.074.172,00 КМ или 61,37%, а исти се 

састоје: 

          Расходи за лична примања остварени 

су у износу од 444.979,00 КМ или 52,65% у 

односу на план, а односе се на бруто плате 

383.104,00КМ и расходе за бруто накнаде 

трошкова и осталих личних примања 

запослених 61.875,00 КМ. 

          Расходи по основу кориштења роба и 

услуга остварени су у износу од 236.145,00 

КМ или 71.32%, а односе се на: расходи по 

основу утрошка енергије, комуналних, 

комуникационих и транспортних услуга 

74.115,00КМ, расходи за режијски 

материјал 8,054,00 КМ, расходи за 

материјал за посебне намјене 1.230,00 КМ, 

расходи за текуће одржавање зграда, 

опреме, превозних средстава, путева, 

мостова 64.640,00 КМ, расходи по основу 

путовања и смјештаја 635,00 КМ, расходи 

за стручне услуге 16.078,00 КМ, расходи за 

услуге одржавања јавних површина и 

заштиту животне средсине 16.397,00 КМ и 

остали непоменути расходи (трошкови за 

семинаре, сручно усавршавање, бруто 

накнаде за привремене пословем уговоре о 

дјелу, бруто накнаде скупштинским 

одборницима, репрезентација) 54.996,00 

КМ. 

 

Расходи финансирања и други финансијски 

трошкови остварени су у износу од 

16.331,00 КМ или 93,86%, а односе се на 

расходе по основу камата на примљене 

зајмове у земљи 9.652,00 КМ и расходе по 

основу затезних камата у износу од 6.679,00 
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КМ (односи се на камате по рјешењу 

Управе за индиректно опорезивање о 

принудној наплати). 

 

Грантови су остварени у износу од 

91.324,00 КМ или 60,88%, а исти се односе 

на текуће грантове политичким 

организацијама 500,00 КМ, текући грантови 

хуманитарним организацијама 6.500,00 КМ, 

текући грантови спортским и омладинским 

организацијама 15.459,00 КМ, текућим 

грантови етничким и вјерским 

организацијама 500,00 КМ, текући грантови 

организацијама и удружењима за 

афирмацију породице, заштиту жена и 

дјеце, избјеглих и расељених лица, бораца и 

особа са инвалидитетом 13.138,00 КМ, 

текући грантови организацијама и 

удружењима из здравствене и социјалне 

заштите 11.723,00 КМ, текући грантови 

организацијама и удружењима из области 

образовања, науке и културе 8.743,00 КМ, 

текући грантови организацијама и 

удружењима из области економске и 

привредне сарадње 2.636,00 КМ, остали 

текући грантови непрофитним субјектима у 

земљи 32.125,00 КМ. 

 

Дознаке на име социјалне заштите које се 

исплаћују из буџета Републике, општина, 

градова остварене су у износу од 

265.393,00КМ или 75,52%, а односе се на 

дознаке грађанима  на име сталне социјалне 

помоћи, додатка за његу и помоћ од стране 

другог лица, једнократне новчане  помоћи 

које се исплћују из буџета општине у 

износу од 235.958,00 КМ и дознаке другим 

институцијама обавезног социјалног 

осигурања које се исплаћују из буџета 

Републике, општина и градова 29.435,00 

КМ, односе се на трошкове социјалног 

осигурања закориснике социјалне заштите.  

 

Расходи по судским рјешењима остварени 

су у износу од 20.000,00 КМ. 

 

Издаци за нефинансијску имовину остврени 

су у износу од 147.395,00 КМ или 130,44% 

у односу на план, а исти се односи на 

издатке за инвестиционо одржавање, 

реконструкцију и адаптацију зграда и 

објеката у износу од 138.278,00 КМ, издаци 

за набавку постројења и опреме 3.177,00 

КМ издаци за непроизведенну имовину у 

износу од 6.000,00 КМ. 

2.3. Финансирање 

 

Издаци за отплату дугова остварени су у 

износу од 174.119,00 Км или 66,56% у 

односу на план, а исти се односе на издатке 

за отплату главнице зајмова – кредита 

примљених од домаћих финансијских 

субјеката код Нове банке, Нове бањалучке 

банке и Павловић банке. 

 

Број: 01-022-74/17           Предсједник 

Дана, 05.10.2017.г.     Скупштине општине 

                                      Славко Тешић, с.р. 

 

 

 

 

169. 

 

          На основу члана 39. и 43. Закона о 

локалној самоуправи („Службени гласник 

Републике Српске“, број: 97/16) и члана 47. 

Статута Општине Пелагићево („Службени 

гласник Општине Пелагићево“, број: 10/14), 

Скупштина општине Пелагићево на VIII 

(осмој) редовној сједници одржаној дана 

05.10.2017.године доноси: 

 

 

О Д Л У К У 

о измјени и допуни одлуке о општинским 

административним таксама 

 

Члан 1. 

 

          Члан 1. Одлуке о општинским 

административним таксама Општине 

пелагићево, број: 01-022-43/12 од 

11.05.2012.године – у даљем тексту Одлука, 

се мијења и гласи: „за списе и радње у 

управним стварима као и за друге предмете 

и радње (у даљем тексту списи и радње), 

ако овом Одлуком није другачије одређено, 

плаћају се административне таксе код 

општинских органа управе и других 

правних лица чији је оснивач Скупштина 

општине Пелагићево.“ 

 

Члан 2. 

 

          У члану 11. став 1. тачка 4. брише се 

текст: „ и других права која им по том 

основу припадају“.  
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          У претходно наведеном ставу, тачка 

7. се мијења и гласи: „корисници права из 

Закона о социјалној заштити“ 

          Такође, у претходно наведеном чалну 

став 5. се мијења и гласи :“Корисници 

права из Закона о социјалној заштити су сви 

они који приложе увјерење из Центра за 

социјални рад.“ 

 

Члан 3. 

 

У члану 15. брише се текст:“ у готовом 

новцу због немогућности набавке таксе“, те 

се умјесто истог додаје :“путем уплатнице.“ 

 

Члан 4. 

 

          У додатку Тарифа општинских 

административних такси, поднаслов II – 

Увјерења и рјешења, тарифни број 3. Додаје 

се став 3. и гласи: 

„За увјерења која издаје Центар за 

социјални рад: 

- уверења која се раде на 

интернационалним обрасцима 

плаћају се......50,00 КМ, 

- остала увјерења плаћају се ...... 10,00 

КМ“ 

 

Члан 5. 

 

          У додатку Тарифа општинских 

административних такси, поднаслов IV – 

Таксе из области грађанских стања, 

Тарифни број 5. иза тачке 6. додаје се тачка 

7. која гласи: 

„Издавање социјалне анамнезе којом се 

доказује статус и положај породице, а у 

сврху добијања приоритета и олакшица при 

рјешавању статусних питања породице 

плаћа се ............... 30,00 КМ“ 

          У претходно наведеном поднаслову 

IV  - таксе из области грађанских стања, 

тарифни број 5. после тачке 7 додаје се 

сљедећи текст:  

„Напомена: такса по овом тарифном броју у 

тачци 5. не плаћа се у случају вјнчања у 

свечаној сали у цркви Светог пророка 

Илијеу Пелагићеву.“ 

 

Члан 6. 

 

          У додатку Тарифа општинских 

административних такси, поднаслов Х – 

Остале таксе, Тарфини број 28. мијења се и 

гласи: 

„Издавање копије стандардне величине 

докумената из архиве на захтјев странке је 

бесплатно за првих 10 страница, док се за 

сваку наредну страницу која прелази 10 

првих бесплатних страница плаћа по 

.............0,50 КМ.“ 

 

Члан 7. 

 

          Ова одлука ступа на снагу 8 (осмог) 

дана од дана објаве у Службеном гласнику 

Општине Пелагићево. 

 

Број: 01-022-67/16           Предсједник 

Дана, 05.10.2017.г.     Скупштине општине 

                                      Славко Тешић, с.р. 

 

 

 

 

170. 

 

На основу члана 39. и 43. Закона о локалној 

самоуправи („Службени гласник Републике 

Српске“, број: 97/16), члана 51. Статута 

Скупштине општине Пелагићево 

(„Службени гласник Општине Пелагићево“, 

број: 2/17), Скупштина општине 

Пелагићево на VIII (осмој) редовној 

сједници одржаној дана 05.10.2017.године 

доноси: 

 

 

О Д Л У К У 

о  изради Стратегије развоја Општине 

Пелагићево за период 2018. – 2024-година  

 

Члан 1.  

 

          Овом одлуком одређује се начин 

израде стратегије развоја Општине 

Пелагићево за период 2018.-2024.година. 

 

Члан 2. 

 

           Стратегија развоја Општине 

Пелагићево се ради за период 2018. – 2024. 

Година. 

 

Члан 3. 

 

          Начелник ће, у име Општине, 

именовати локални тим за израду 
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Стратегије развоја (у даљем тексту: локални 

тим), који ће координисати процес израде 

стратегије развоја.  

 

Члан 4. 

 

          Локални тим ће чинити запослени у 

Општинској управи и стручњаци из 

различитих области привреде, образовања, 

здравства, спорта, културе и тд.  

 

Члан 5. 

 

          Локални тим ће редовно извјештавати 

начелника и Скупштину општине о току 

процеса израде Стратегије развоја, као и о 

токовима примјене мјера из већ завршеног 

и усвојеног документа. 

 

Члан 6. 

 

          Локални тим ће организовати јавну 

расправу о нацрту Стратегије развоја и 

обезбједити ће партиципирање у изради 

Стратегије развоја свих субјеката на 

подручју Општине значајних за креирање и 

провођење овог документа.  

 

Члан 7. 

 

          Ова одлука ступа на снагу 8 (осмог) 

дана од дана објаве у Службеном гласнику 

Општине Пелагићево. 

 

Број: 01-022-68/16           Предсједник 

Дана, 05.10.2017.г.     Скупштине општине 

                                      Славко Тешић, с.р. 

 

 

 

 

171. 

 

На основу члана 39. и 43. Закона о 

локалној самоуправи („Службени гласник 

Републике Српске", број: 97/16), члана 51. 

Статута Скупштине општине Пелагићево 

(„Службени гласник општине Пелагићево“, 

број: 2/17), члана 33. Правилника о 

јединственим процедурама за попуњавање 

упражњених радних мјеста у градској 

односно општинској управи („Службени 

гласник Републике Српске“, број: 42/17), а 

све у вези Јавног конкурса за попуну 

упражњених радних мјеста број: 02-120-

4/17 од 13.06.2017. године, по приједлогу 

начелника општине, Скупштина општине 

Пелагићево на VIII (осмој) редовној 

сједници одржаној дана 05.10.2017. године 

донијела је: 

 

 

О Д Л У К У  

о именовању начелника Одјељења  за 

привреду,финансије и друштвене 

дјелатности 

 

Члан 1. 

 

Именује се на радно мјесто 

начелника Одјељења за привреду, 

финансије и друштвене дјелатности 

Јовановић (Милан) Горан из Поребрица, 

рођен  10.05.1974. године у Градачцу, број 

личне карте: 09ЕНА6636, 

ЈМБГ:1005974181946. 

 

Члан 2. 

 

 Начелник  Одјељења из претходног 

члана именује се на период мандата 

скупштине која га је изабрала. 

 

Члан 3. 

 

Ова одлука ступа на снагу 8 (осмог) 

дана од дана објављивања у "Службеном 

гласнику општине Пелагићево". 

 

Број: 01-022-69/16           Предсједник 

Дана, 05.10.2017.г.     Скупштине општине 

                                      Славко Тешић, с.р. 

 

 

 

 

172. 

 

          На основу члана 39. став 2. 

тачка 21. и члана 43. Закона о локалној 

самоурпави („Службени гласник Републике 

Српске“, број: 97/16), члана 52. став 4. 

Закона о службеницима и намјештеницима 

у органима јединица локалне самоуправ 

(„Слубени гласник Републике Српске“, 

број: 97/16), члана 57. Статута Општине 

Плагићево („Службени глансик Општине 

Пелагићево“, број: 2/17) и чланова 236. и 

238. Пословника Скупштине општине 

Пелагићево („Службени гласник Општине 
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Пелагићево“, број: 6/12), Скупштина 

општине Пелагићево на VIII (осмој) 

редовној сједници одржаној дана 

05.10.2017. године донијела је: 

 

 

О Д Л У К У  

о именовању вршиоца дужности 

секретара Скупштине општине 

Пелагићево  

 

Члан 1.  

 

          За вршиоца дужности секретара 

Скупштине општине Пелагићево именује се 

Петровић (Симо) Игор, дипломирани 

правник из Брчког.  

 

Члан 2. 

 

          Вршилац дужности секретара именује 

се на период до окончања поступка избора 

и именовања секретара Скупштине 

општине Пелагићево у конкурсној 

процедури, а најдуже за период од 90 дана.  

 

Члан 3. 

 

          Обавезује се начелник Општине 

Пелагићево да, по окончању поступка 

избора секретара Скупштине општине 

Пелагићево претходно именованог 

распореди на радно мјесто чије је послове 

обављао прије доношења ове одлуке. 

 

Члан 4. 

 

          Ова одлука ступа на снагу даном 

доношења и биће објављена у Службеном 

гласнику Општине Пелагићево. 

 

Број: 01-022-71/16           Предсједник 

Дана, 05.10.2017.г.     Скупштине општине 

                                      Славко Тешић, с.р. 

 

 

173. 

 

На основу члана 39. и 43. Закона о 

локалној самоуправи („Службени гласник 

Републике Српске", број: 97/16), члана 51. 

Статута Скупштине општине Пелагићево 

(„Службени гласник општине Пелагићево“, 

број: 2/17), члана 33. Правилника о 

јединственим процедурама за попуњавање 

упражњених радних мјеста у градској 

односно општинској управи („Службени 

гласник Републике Српске“, број: 42/17), а 

све у вези Јавног конкурса за попуну 

упражњених радних мјеста број: 02-120-

4/17 од 13.06.2017. године, по приједлогу 

начелника општине, Скупштина општине 

Пелагићево на VIII (осмој) редовној 

сједници одржаној дана 05.10.2017. године 

донијела је: 

 

О Д Л У К У  

о именовању начелника Одјељења за 

општу управу,просторно уређење и 

стамбено комуналне послове 

 

Члан 1. 

 

Именује се на радно мјесто 

начелника Одјељења општу управу, 

просторно уређење и стамбено – комуналне 

послове Несторовић (Милан) Перо из 

Брчког, рођен 11051980. године у 

Брчком, број личне карте: 

010КО2А6Т, ЈМБГ: 1105980181944. 

 
Члан 2. 

 

 Начелник  Одјељења из претходног 

члана именује се на период мандата 

скупштине која га је изабрала. 

 

Члан 3. 

 

Ова одлука ступа на снагу 8 (осмог) 

дана од дана објављивања у "Службеном 

гласнику општине Пелагићево". 

 

Број: 01-022-72/16           Предсједник 

Дана, 05.10.2017.г.     Скупштине општине 

                                      Славко Тешић, с.р. 

 

 

 

 

174. 

 

На основу члана 39. и 43. Закона о 

локалној самоуправи („Службени гласник 

Републике Српске", број: 97/16), члана 51. 

Статута Скупштине општине Пелагићево 

(„Службени гласник општине Пелагићево“, 

број: 2/17), члана 18. Закона о систему 

јавних јавних служби („Службени гласник 
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Републике Српске“, број: 68/07, 109/12 и 

44/16) и члана 50. до 53.  члана 79. Став 3. 

Закона о службеницима и намјештеницима 

у органима јединице локалне самоуправе 

(„Службени гласник Републике Српске“, 

број 97/16), Скупштина општине 

Пелагићево на VIII (осмој) редовној 

сједници одржаној дана 05.10.2017. године 

донијела је: 

 

 

О Д Л У К У  

о поништењу јавног конкурса за избор и 

именовање секретара СО Пелагићево и 

директора ЈУ Центар за социјални рад 

Пелагићево  

 

Члан 1.  

 

          Поништава се јавни конкурс за избор 

и именовање секретара СО Пелагићево и 

директора ЈУ Центар за социјални рад 

Пелагићево, број: 01-013-40/17 од 

13.07.2017.године. 

 

Члан 2. 

 

Ова одлука ступа на снагу 8 (осмог) 

дана од дана објављивања у "Службеном 

гласнику општине Пелагићево". 

 

Број: 01-022-73/16           Предсједник 

Дана, 05.10.2017.г.     Скупштине општине 

                                      Славко Тешић, с.р. 

 

 

 

 

175. 

 

На основу члана 39. и 43. Закона о 

локалној самоуправи („Службени гласник 

Републике Српске", број: 97/16), члана 51. 

Статута Скупштине општине Пелагићево 

(„Службени гласник општине Пелагићево“, 

број: 2/17), члана 33. Правилника о 

јединственим процедурама за попуњавање 

упражњених радних мјеста у градској 

односно општинској управи („Службени 

гласник Републике Српске“, број: 42/17), а 

све у вези Јавног конкурса за попуну 

упражњених радних мјеста број: 02-120-

4/17 од 13.06.2017. године, по приједлогу 

начелника општине, Скупштина општине 

Пелагићево на VIII (осмој) 

редовнојсједници одржаној дана 05.10.2017. 

годинедонијела је: 

 

О Д Л У К У  

о именовању начелника Одјељења за 

инспекције, комуналну полицију и 

заједничке послове 

 

Члан 1. 

 

Именује се на радно мјесто 

начелника Одјељења за инспекције, 

комуналну полицију и заједничке 

пословеАндрић (Спасоја) Лазо из 

Брчког, рођен  22.10.1975. године у 

Градачцу, број личне карте: 

010К02К48, ЈМБГ: 2210975181962. 

 
Члан 2. 

 

 Начелник  Одјељења из претходног 

члана именује се на период мандата 

скупштине која га је изабрала. 

 

Члан 3. 

 

Ова одлука ступа на снагу 8 (осмог) 

дана од дана објављивања у "Службеном 

гласнику општине Пелагићево". 

 

Број: 01-022-70/16           Предсједник 

Дана, 05.10.2017.г.     Скупштине општине 

                                      Славко Тешић, с.р. 

 

 

 

 

176. 

 

          На основу члана 39. став 2. 

тачка 33. и члана 43. Закона о локалној 

самоуправи („Службени гласник Републике 

Српске“, број: 97/16), члана 18. Закона о 

систему јавних служби (“Службени гласник 

Републике Српске“, број: 68/07 и 109/12), 

Скупштина општине Пелагићево на VIII 

(осмој) редовној сједници одржаној дана 

05.10.2017. године донијела је: 

 

 

О Д Л У К У  

о именовању вршиоца дужности 

директора Јавне установе Центар за 

социјални рад Пелагићево  
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Члан 1.  

 

          Именује се Гордана (Цвијетин) Балаћ 

за вршиоца дужности директора Јавне 

установе Центар за социјални рад 

Пелагићево. 

 

Члан 2. 

 

          Вршилац дуижности директора 

именује се на период до окончања поступка 

избора и именовања директора Јавне 

установе Центар за социјални рад у 

конкурсној процедури, а најдуже на период 

од 90 дана. 

 

Члан 3. 

 

 Ова одлука ступа на снагу даном 

доношења и биће објављена у Службеном 

гласнику Општине Пелагићево. 

 

Број: 01-022-66/16           Предсједник 

Дана, 05.10.2017.г.     Скупштине општине 

                                      Славко Тешић, с.р. 

 

 

 

 

177. 

 

          На основу члана 39. Закона о 

локалној самоуправи („Службени гласник 

Републике Српске“, број: 97/16), члана 83. 

Закона о уређењу простора и грађењу 

(„Службени гласник Републике српске“, 

број: 40713, 106715 и 03/16), члана 34. 

Закона о грађевинском земљишту 

Републике Српске („Службени гласник 

Републике Српске“, број: 112/06), 

Просторно плана Општине Пелагићево 

2012-2032 усвојеног одлуком број: 01-022-

60/14 ОД 28.10.2014.године („Службени 

гласник Општине Пелагићево“, број: 11/14), 

и члана 51. Статута Општине Пелагићево 

(„Службени гласник Општине Пелагићево“, 

број: 2/17), на приједлог начелника 

Општине Пелагићево, Скупштина општине 

Пелагићево на VIII (осмој) редовној 

сједници одржаној дана 05.10.2017. године 

донијела је: 

 

 

О Д Л У К У  

о одређивању дијела осталог 

грађевинског земљишта 

 

Члан 1.  

 

          Овом одлуком одређује се дио 

осталог грађевинског земљишта у КО 

Пелагићево за парцеле означене као:  

- к.ч. број: 2817/1 звано „трчица“, 

њива 7. Класе, површине 9.379 м2 

- к.ч. број: 2818/1 звано „Трчица“, 

шума 3. Класе, површине 6.453 м2. 

 

Члан 2. 

 

          На предметним парцелама из члана 1. 

Ове одлуке предвиђена је изградња 

депоније за одлагање комуналног отпада.  

 

Члан 3. 

 

          Просторним планом  Општине 

Пелагићево 2012-2032. године ( у даљем 

тексту Планом) утврђено је грађевинско 

земљиште на подручју Општине 

Пелагићево. Планом је издвојено у 

општинском центру грађевинско земљиште 

у оквиру ужег и ширег урбаног подручја 

као и грађевинско подручје сеоских насеља 

у ванурбаном подручју. 

          Парцеле које су предмет ове одлуке 

планом су утврђене као пољопривредно 

земљиште.  

          Да би се извршила трајна промјена 

намјене предметних парцела неопходно је 

прибавити локацијске услове  за исте.  

 

Члан 4. 

 

Ова одлука ступа на снагу 8 (осмог) 

дана од дана објављивања у "Службеном 

гласнику општине Пелагићево". 

 

Број: 01-022-65/16           Предсједник 

Дана, 05.10.2017.г.     Скупштине општине 

                                      Славко Тешић, с.р. 

 

 

 

178. 

 

На основу чалан 39. и 43. Закона о 

локалној самоуправи („Службени гласник 

Републике Српске“, број: 97/16) и члана 51. 

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

Скупштина општине Пелагићево на VIII 

(осмој) редовној сједници одржаној дана 

05.10.2017. године донијела је: 

 

 

О Д Л У К У  

 прихватању извјештаја  

 

Члан 1. 

 

          Прихвата се извјештај о раду 

начелника општине за период од јула до 

септембра 2017.године, број: 02-014-29/17 

од 22.09.2017.године. 

 

Члан 2. 

 

          Извјештај из претходно наведеног 

члана је саставни дио ове одлуке. 

 

Члан 3. 

 

Ова одлука ступа на снагу 8 (осмог) дана од 

дана објављивања у "Службеном гласнику 

општине Пелагићево". 

 

Број: 01-022-64/16           Предсједник 

Дана, 05.10.2017.г.     Скупштине општине 

                                      Славко Тешић, с.р. 

 

 

 

 

179. 

 

          На основу чалан 39. и 43. Закона о 

локалној самоуправи („Службени гласник 

Републике Српске“, број: 97/16) и члана 51. 

Статута Општине Пелагићево („Службени 

гласник Општине Пелагићево“, број: 2/17), 

а све у вези члана 16. став 6 . закона о 

систему јавних служби („Службени гласник 

Републике Српске“, број: 68/07, 109/12 и 

44/16), по приједлогу начелника општине,  

Скупштина општине Пелагићево на VIII 

(осмој) редовној сједници одржаној дана 

05.10.2017. године донијела је: 

 

 

О Д Л У К У  

о именовању члана управног одбора 

Јавне установе Центар за социјални рад 

Пелагићево 

 

Члан 1.  

 

          Именује се за члана управног одбора 

јавне установе Центар за социјални рад 

пелагићево Гаврић (Перо) Дијана из 

Блажевца, рођена 15.02.1986. године у 

Јајцу, број ЛК 09ЕНА6680, ЈМБГ 

1502986107028. 

 

Члан 2. 

 

          Члан управног одбора именује се на 

период од 4 године, односно мандат члана 

управног одбора траје до мандата 

скупштине која га је изабрала. 

 

Члан 3. 

 

Ова одлука ступа на снагу 8 (осмог) дана од 

дана објављивања у "Службеном гласнику 

општине Пелагићево". 

 

Број: 01-022-63/16           Предсједник 

Дана, 05.10.2017.г.     Скупштине општине 

                                      Славко Тешић, с.р. 

 

 

 

 

180. 

 

На основу члана 39. и 43 Закона о 

локалној самоуправи („Службени гласник 

Републике Српске", број: 97/16), члана 348. 

Закона о ставним правима ("Службени 

гласник Републике Српске", број: 124/08, 

58/09 и 95/11) и члана 51. Статута општине 

Пелагићево ("Службени гласник општине 

Пелагићево", број: 2/07), Скупштина 

општине Пелагићево на VIII 

(осмој)редовној сједници одржаној дана 

05.10.2017. године до н о с и: 

 

 

О Д Л У К У  

о расписивању лицитације о давању у 

закуп пословног простора 

 власништво Скупштине општине 

Пелагићево (пословни простор у згради 

Спортске дворане Пелагићево) 

 

Члан 1. 

 

Овом Одлуком утврђују се услови 

за давање у закуп пословног објекта који се 
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налази у згради Спортске дворане 

Пелагићево, саграђеног на земљишту 

означеном као к.ч. број: 1838/2 КО 

Пелагићево, површине пословног простора 

20 м², са приступом објекту са локалне 

саобраћајнице означене као к.ч. број: 1847. 

 

Члан 2. 

 

Давање у закуп спровешће се путем 

јавног надметања – лицитације. 

 

Члан 3. 

 

Намјена предметног дијела објекта 

који се даје у закуп је пословна. 

 

Члан 4. 

 

Уложена средства за уређење 

предметног  простора  од стране 

закупопримца ће бити урачуната у  цијену 

закупа. 

 

Члан 5. 

 

Максимални рок закупа простора 

износи 10 ( десет) година. 

Рок закупа и обавезе почињу тећи 

даном потписивања уговора о закупу. 

Закупнина се плаћа мјесечно. 

 

Члан 6. 

 

Почетна цијена за спровођење 

лицитације утврђује се како слиједи: 
- пословни простор 

...................................... 5,00 

КМ/м2  мјесечно. 

 

 

Члан 7. 

 

За спровођење ове одлуке задужује 

се начелник општине и начелник Одјељења 

за општу управу, просторно уређење и 

стамбено – комуналне послове општине 

Пелагићево. 

 

Члан 8. 

 

Ова одлука ступа на снагу 8 (осмог) 

дана од дана објаве у "Службеном гласнику 

општине Пелагићево". 

 

Број: 01-022-61/16           Предсједник 

Дана, 05.10.2017.г.     Скупштине општине 

                                      Славко Тешић, с.р. 

 

 

 

 

181. 

 

На основу чалан 39. и 43. Закона о 

локалној самоуправи („Службени гласник 

Републике Српске“, број: 97/16) и члана 51. 

Статута Општине Пелагићево („Службени 

гласник Општине Пелагићево“, број: 2/17),  

Скупштина општине Пелагићево на VIII 

(осмој) редовној сједници одржаној дана 

05.10.2017. године донијела је: 

 

 

О Д Л У К У  

о поништењу одлукао начину и условима 

јавне проддаје на подручју Турића 

 

Члан 1. 

 

          Поништава се Одлука о начину и 

условима јавне продаје непокретности на 

подручју Турића број 01-022-19/17 од 

10.04.2017.године. 

 

Члан 2. 

 

Ова одлука ступа на снагу 8 (осмог) 

дана од дана објаве у "Службеном гласнику 

општине Пелагићево". 

 

Број: 01-022-62/16           Предсједник 

Дана, 05.10.2017.г.     Скупштине општине 

                                      Славко Тешић, с.р. 

 

 

 

 

182. 

 

На основу члана 18. став 1. и члана 

90. Закона о јавним набавкама Босне и 

Херцеговине ("Сл. гласник БиХ", број 

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

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

чланова 61. и 100. Статута општине 

Пелагићево ("Службени гласник општине 

Пелагићево" број: 10/14) и члана 5. 

Правилника о поступку директног 

споразума, број: 02-022-6/15 од 17.02.2015. 
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године, а поступајући по приједлогу 

Одјељења за општу управу, просторно 

уређење и стамбено-комуналне послове 

општине Пелагићево и у складу са 

Измјеном плана јавних набавки општине 

Пелагићево за 2017. годину, број: 02-022-

97/17 од 05.09.2017. године, начелник 

општине Пелагићево је донио  

 

 

О Д Л У К У 

о покретању поступка набавке 

ангажовања надзорног органа за 

праћење изградње моста на ријеци 

Бријежници  

 

Члан 1. 

 

Одобрава се покретање поступка јавне 

набавке услуга  – ангажовање надзорног 

органа за праћење изградње моста на 

ријеци Бријежници. 

Процијењена вриједност јавне набавке (без 

ПДВ-а) износи 4.000,00 КМ (словима: 

четирихиљаде КМ). 

За спровођење јавне набавке 

обезбијеђена сусредства из буџета 

општине Пелагићево, економски код 

511133. 

Јавна набавка ће се спровести путем 

директног споразма. 
Поступак јавне набавке спровешће 

се у складу са Законом о јавним набавкама, 

подзаконским и интерним актима. 

Евиденциони број јавне набавке: 37. 

 

Члан 2. 

 

Потребну документацију за 

провођење поступка директног споразума  

сачиниће уговорни орган, односно 

службеник за јавне набавке у сарадњи са 

службеницима Одјељења за општу управу, 

просторно уређење и стамбено-комуналне 

послове, у року од 5 дана, рачунајући од 

доношења ове одлуке. 

 

Члан 3. 

 

Критеријум за додјелу уговора је 

најнижа цијена. 

 

Члан 4. 

 

Отварање и оцјену понуда 

спровешће службеник за јавне набавке у 

сарадњи са службеницима Одјељења за 

општу управу, просторно уређење и 

стамбено-комуналне послове.  

 

Члан 5. 

 

Саставни дио ове одлуке је процјена 

вриједности. 

 

Члан 6. 

 

Ова одлука ступа на снагу даном 

доношења и биће објављења у Службеног 

гласнику Општине Пелагићево. 

 

ОБРАЗЛОЖЕЊЕ 

На основу расположивих чињеница, 

утврђено је да је предложени поступак 

јавне набавке основан и да садржи све 

потребне елементе за одлучивање, у складу 

са чланом 4. Правилника о поступку 

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

17.02.2015.године. 

При доношењу Одлуке, начелник 

Општине Пелагићево се посебно руководио 

чињеницом да је предложена набавка 

планирана Измјеном плана набавки за 2017. 

годину, под бројем 37, да је реално 

процијењена њена вриједност на тржишту, 

да су обезбијеђена средства за исплату, те 

да је предложена одговарајућа врста 

поступка. 

 

На основу утврђеног чињеничног 

стања, одлучено је као у члану 1. ове 

одлуке. 

 

Број:  02-022-121/17   НАЧЕЛНИК 

Датум: 09.10.2017.г.                  Симо Стакић 

мр.ек. с.р. 

 

 

183. 

 

На основу члана 18. став 1. и члана 

90. Закона о јавним набавкама Босне и 

Херцеговине ("Сл. гласник БиХ", број 

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

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

чланова 61. и 100. Статута општине 

Пелагићево ("Службени гласник општине 

Пелагићево" број: 10/14) и члана 5. 
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Правилника о поступку директног 

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

године, а поступајући по приједлогу 

Одјељења за општу управу, просторно 

уређење и стамбено-комуналне послове 

општине Пелагићево и у складу са 

Измјеном плана јавних набавки општине 

Пелагићево за 2017. годину, број: 02-022-

115/17 од 29.09.2017. године, начелник 

општине Пелагићево је донио  

 

 

О Д Л У К У 

о покретању поступка набавке  

ангажовања надзорног органа за 

праћење електро радова на 

рконструкцији са доградњом и 

надоградњом дома културе у Пелагићеву 

– завршна фаза енергетске ефикасности 

 

Члан 1. 

 

Одобрава се покретање поступка јавне 

набавке роба –ангажовања надзорног 

органа за праћење електро радова на 

рконструкцији са доградњом и 

надоградњом дома културе у Пелагићеву 

– завршна фаза енергетске ефикасности 

 

Процијењена вриједност јавне набавке (без 

ПДВ-а) износи 6.000,00 КМ (словима: 

шестхиљада КМ). 

За спровођење јавне набавке 

обезбијеђена сусредства из буџета 

општине Пелагићево, економски код 

511200- 

Јавна набавка ће се спровести путем 

директног споразума. 
Поступак јавне набавке спровешће 

се у складу са Законом о јавним набавкама, 

подзаконским и интерним актима. 

Евиденциони број јавне набавке: 41. 

 

Члан 2. 

 

Потребну документацију за 

провођење директног споразума  сачиниће 

уговорни орган, односно службеник за 

јавне набавке у сарадњи са службеницима 

Одјељења за општу управу, просторно 

уређење и стамбено-комуналне послове, у 

року од 5 дана, рачунајући од доношења 

ове одлуке. 

 

Члан 3. 

 

Критеријум за додјелу уговора је 

најнижа цијена. 

Члан 4. 

 

Отварање и оцјену понуда 

спровешће службеник за јавне набавке у 

сарадњи са службеницима Одјељења за 

општу управу, просторно уређење и 

стамбено-комуналне послове.  

 

Члан 5. 

 

Саставни дио ове одлуке је процјена 

вриједности. 

 

Члан 6. 

 

Ова одлука ступа на снагу даном 

доношења и биће објављења у Службеног 

гласнику Општине Пелагићево. 

 

ОБРАЗЛОЖЕЊЕ 

На основу расположивих чињеница, 

утврђено је да је предложени поступак 

јавне набавке основан и да садржи све 

потребне елементе за одлучивање, у складу 

са чланом 4. Правилника о поступку 

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

17.02.2015.године. 

При доношењу Одлуке, начелник 

Општине Пелагићево се посебно руководио 

чињеницом да је предложена набавка 

планирана Измјеном плана набавки за 2017. 

годину, под бројем 41., да је реално 

процијењена њена вриједност на тржишту, 

да су обезбијеђена средства за исплату, те 

да је предложена одговарајућа врста 

поступка. 

 

На основу утврђеног чињеничног 

стања, одлучено је као у члану 1. ове 

одлуке. 

 

Број:  02-022-121/17 НАЧЕЛНИК 

Датум:09.10.2017.г.                  Симо Стакић 

 мр.ек. с.р. 

 

 

 

 

184.  
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На основу члана 18. став 1. и члана 

90. Закона о јавним набавкама Босне и 

Херцеговине ("Сл. гласник БиХ", број 

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

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

чланова 61. и 100. Статута општине 

Пелагићево ("Службени гласник општине 

Пелагићево" број: 10/14) и члана 5. 

Правилника о поступку директног 

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

године, а поступајући по приједлогу 

Одјељења за општу управу, просторно 

уређење и стамбено-комуналне послове 

општине Пелагићево и у складу са 

Измјеном плана јавних набавки општине 

Пелагићево за 2017. годину, број: 02-022-

115/17 од 29.09.2017. године, начелник 

општине Пелагићево је донио  

 

 

О Д Л У К У 

о покретању поступка набавке  

ангажовања надзорног органа за 

праћење грађевинских радова на 

рконструкцији са доградњом и 

надоградњом дома културе у Пелагићеву 

– завршна фаза енергетске ефикасности 

 

Члан 1. 

 

Одобрава се покретање поступка јавне 

набавке роба –ангажовања надзорног 

органа за праћење грађевинских радова 

на реконструкцији са доградњом и 

надоградњом дома културе у Пелагићеву 

– завршна фаза енергетске ефикасности 

 

Процијењена вриједност јавне набавке (без 

ПДВ-а) износи 6.000,00 КМ (словима: 

шестхиљада КМ). 

За спровођење јавне набавке 

обезбијеђена сусредства  из буџета 

општине Пелагићево, економски код 

511200- 

Јавна набавка ће се спровести путем 

директног споразума. 
Поступак јавне набавке спровешће 

се у складу са Законом о јавним набавкама, 

подзаконским и интерним актима. 

Евиденциони број јавне набавке: 42. 

 

Члан 2. 

 

Потребну документацију за 

провођење директног споразума  сачиниће 

уговорни орган, односно службеник за 

јавне набавке у сарадњи са службеницима 

Одјељења за општу управу, просторно 

уређење и стамбено-комуналне послове, у 

року од 5 дана, рачунајући од доношења 

ове одлуке. 

 

Члан 3. 

 

Критеријум за додјелу уговора је 

најнижа цијена. 

 

Члан 4. 

 

Отварање и оцјену понуда 

спровешће службеник за јавне набавке у 

сарадњи са службеницима Одјељења за 

општу управу, просторно уређење и 

стамбено-комуналне послове.  

 

Члан 5. 

 

Саставни дио ове одлуке је процјена 

вриједности. 

 

Члан 6. 

 

Ова одлука ступа на снагу даном 

доношења и биће објављења у Службеног 

гласнику Општине Пелагићево. 

 

ОБРАЗЛОЖЕЊЕ 

На основу расположивих чињеница, 

утврђено је да је предложени поступак 

јавне набавке основан и да садржи све 

потребне елементе за одлучивање, у складу 

са чланом 4. Правилника о поступку 

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

17.02.2015.године. 

При доношењу Одлуке, начелник 

Општине Пелагићево се посебно руководио 

чињеницом да је предложена набавка 

планирана Измјеном плана набавки за 2017. 

годину, под бројем 42., да је реално 

процијењена њена вриједност на тржишту, 

да су обезбијеђена средства за исплату, те 

да је предложена одговарајућа врста 

поступка. 

 

На основу утврђеног чињеничног 

стања, одлучено је као у члану 1. ове 

одлуке. 

 

Број:  02-022-123/17                 НАЧЕЛНИК 
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Датум:09.10.2017.г.                  Симо Стакић 

                    мр.ек. с.р. 

 

 

 

185. 

 

На основу члана 18. став 1. и члана 

90. Закона о јавним набавкама Босне и 

Херцеговине ("Сл. гласник БиХ", број 

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

самоуправи ("Сл. гласник РС", број: 101/04, 

42/05 и 118/05), чланова 61. и 100. Статута 

општине Пелагићево ("Службени гласник 

општине Пелагићево" број: 10/14), а 

поступајући по приједлогу Одјељења за 

привреду финансије и друштвене 

дјелатности Општине Пелагићево, а у 

складу са одлуком о кредитном задужењу 

Општине Пелагићево број: 01-022-52/17 од 

24.07.2017.године, сагласности 

Министарства финансија РС, број: 06.4/400-

786-1/17 од 25.09.2017.године и са 

Измјеном плана јавних набавки Општине 

Пелагићево за 2017.годину, број: 02-022-

115/17 од 29.09.2017.године, начелник 

Општине Пелагићево је донио: 

 

 

О Д Л У К У 

о покретању поступка набавке-  

кредитно задужење Општине Пелагићево 

 

Члан 1. 

 

Одобрава се покретање поступка јавне 

набавке услуга – кредитно задужење 

Општине Пелагићево. 

 

Поступак ће се провести под сљедећим 

условима: износ главнице задужења 

450.000,00 КМ, максимална каматна стопа 

до 7%, трошкови обраде до 1% од висине 

кредита, рок отплате 5 година без грејс 

периода, повлачење средстава одмах по 

потписивању уговора, главница и камата ће 

се исплаћивати у једнаким мјесечним 

ануитетима, обезбјеђење кредита бјан ко 

мјеница или бјанко налог.  

           Процијењена вриједност јавне 

набавке износи до 90.000,00 КМ (словима: 

деведесетхиљада КМ). 

За спровођење јавне набавке 

обезбијеђена сусредства  из буџета 

општине Пелагићево, економски код 

921241. 

Јавна набавка ће се спровести путем 

отвореног споразума.  
Поступак јавне набавке спровешће 

се у складу са Законом о јавним набавкама, 

подзаконским и интерним актима. 

Евиденциони број јавне набавке: 40. 

 

Члан 2. 

 

          Начин плаћања биће регулисан 

уговором о кредитном задужењу. 

 

Члан 3. 

 

Тендерску документацију  сачиниће 

уговорни орган, односно службеник за 

јавне набавке у сарадњи са службеницима 

Одјељења за привреду, финансије и 

друштвене дјелатности, у року од 5 дана, 

рачунајући од доношења ове одлуке. 

 

Члан 4. 

 

Критеријум за додјелу уговора је 

најнижа цијена. 

 

Члан 5. 

 

Отварање и оцјену понуда 

спровешће комисија за јавне набавке у 

саставу од 3 члана, сљедеће 

квалификационе структуре:  

- Дипломирани економиста  

- Дипломирани економиста  

- Дипломирани правник. 

Састав и дјелокруг рада комисије из 

претходно става утврдиће се посебном 

одлуком или рјешењем.  

 

Члан 6. 

 

Саставни дио ове одлуке је процјена 

вриједности. 

 

Члан 6. 

 

Ова одлука ступа на снагу даном 

доношења и биће објављења у Службеног 

гласнику Општине Пелагићево. 

 

ОБРАЗЛОЖЕЊЕ 
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На основу расположивих чињеница, 

утврђено је да је предложени поступак 

јавне набавке основан и да садржи све 

потребне елементе за одлучивање, у складу 

са чланом 18. Закона о јавним набавкама 

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

При доношењу Одлуке, начелник 

Општине Пелагићево се посебно руководио 

чињеницом да је предложена набавка 

планирана Измјеном плана набавки за 2017. 

годину, под бројем 40., да је реално 

процијењена њена вриједност на тржишту, 

да су обезбијеђена средства за исплату, те 

да је предложена одговарајућа врста 

поступка. 

 

На основу утврђеног чињеничног 

стања, одлучено је као у члану 1. ове 

одлуке. 

 

Број:  02-022-120/17                 НАЧЕЛНИК 

Датум:09.10.2017.г.                  Симо Стакић 

                                                   мр.ек. с.р. 
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САДРЖАЈ: 
 

165. Одлука о измјенама и допунама Правилника о систематизацији послова и 

радних задатака у Центру за социјални рад Пелагићево  

1. 

166. Одлука о о стављау ван снаге Правилника о платама и другим накнадама 

запослених у општинској управи Пелагићево 

3. 

167. Одлука о одређивању локације привремене локације депоније смећа 3. 

168. Одлука о усвајању извјештаја о извршењу Плана буџета Општине 

Пелагићево за период од 01.01. – 30.06.2017.године 

3. 

169. Одлука о измјени и допуни одлуке о општинским административним 

таксама 

6. 

170. Одлука о  изради Стратегије развоја Општине Пелагићево за период 2018. – 

2024-година  

7. 

171. Одлука о именовању начелника Одјељења за привреду, финансије и 

друштвене дјелатности  

8. 

172. Одлука о именовању вршиоца дужности секретара Скупштине општине 

Пелагићево  

8. 

173. Одлука о и меновању начелника Одјељења за општу управу, просторно 

уређење и стамбено-комуналне послове  

9. 

174. Одлука о  поништењу јавног конкурса за избор и именовање секретара СО 

Пелагићево и директора ЈУ Центар за социјални рад Пелагићево  

9. 

175. Одлука о о именовању начелника Одјељења за инспекције, комуналну 

полицију и заједничке послове 

10. 

176. Одлука о именовању вршиоца дужности директора Јавне установе Центар 

за социјални рад Пелагићево 

 

10. 

177. Одлука о одређивању дијела осталог грађевинског земљишта 

 

11. 

178. Одлука о прихватању извјештаја  11. 

179. Одлукао именовању члана управног одбора Јавне установе Центар за 

социјални рад Пелагићево 

12. 

180. Одлука о расписивању лицитације о давању у закуп пословног простора 

 власништво Скупштине општине Пелагићево (пословни простор у згради 

Спортске дворане Пелагићево) 

12. 

181. Одлука о о поништењу одлука о начину и условима јавне проддаје на 

подручју Турића 

13. 

182. Одлукао покретању поступка набавке ангажовања надзорног органа за 

праћење изградње моста на ријеци Бријежници  

13. 

183. Одлука о покретању поступка набавке ангажовања надзорног органа за 

праћење електро радова на рконструкцији са доградњом и надоградњом 

дома културе у Пелагићеву – завршна фаза енергетске ефикасности 

14. 

184. Одлука о покретању поступка набавке ангажовања надзорног органа за 

праћење грађевинских радова на рконструкцији са доградњом и 

надоградњом дома културе у Пелагићеву – завршна фаза енергетске 

ефикасности 

16. 

185. Одлука о покретању поступка набавке-  кредитно задужење Општине 

Пелагићево 

17. 
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