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60. 

 

          На основу члана 54. и 59. Закона о 

локалној самоуправи ("Службени гласник 

Републике Српске", број 97/16), члана 62. и 

64. Статута Општине Пелагићево 

("Службени гласник Општине Пелагићево", 

број 02/17), а све у вези Обавјештења о 

прихватању  понуде од НЛБ банке а.д. Бања 

Лука, број: 02.03-8538/19 од 

27.05.2019.године, начелник Општине 

Пелагићево доноси:  

 

ОДЛУКУ 

o куповини пословног простора 

 

Члан 1. 

 

          Предметном одлуком врши се 

куповина пословног простора који се 

налази у приземљу стамбено-пословног 

објкета у улици светог Саве број 10 у 

Пелагићеву (саграђеног на земљишту 

означеном као к.ч. број 3128/4, уписаног у 

ПЛ број 2254 КО Пелагићево), власништво 

НЛБ банке а.д. Бања Лука површине 35,86 

м2.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Члан 2. 

 

          Купопродајна цијена за претходно 

наведени пословни простор износи 

33.534,94 Км (словима: 

тридесеттрихиљадепетстотинатридесетчети

риконвертибилнемаркедеведесетчетирипфе

нинга), те ће иста бити исплаћена НЛБ 

банци а.д. Бања Лука закључно са 

31.12.2019.године. 

 

Члан 3. 

 

          За реализацију ове одлуке, након 

потписивања купопродајног уговора, 

односно провођења имовинско-правних 

промјена код републичке Управе за 

геодестке и имовинско-правне послове, 

Подручна јединица пелагићево, задужује се 

Одјељење за општу управу, просторно 

уређење и стамбено-комуналне послове. 

 

Члан 4. 

 

          Ова одлука ступа на снагу 8 (осмог) 

дана од дана обајвљивања у Службеном 

гласнику Општине Пелагићево.  

 

ОПШТИНА ПЕЛАГИЋЕВО 

СЛУЖБЕНИ ГЛАСНИК 

 

 

 

 

 

"Службени гласник Општине 

Пелагићево" 

 

 

примјерак је бесплатан 

 
 

 

 

Година IX 

 

Број 04/19 

 

Пелагићево 

 

датум издавања 

 

17.07.2019.г. 

 

"Службени гласник" 

 

издаје Скупштина 

општине Пелагићево 

 

излази по потреби 

 

главни и одговорни 

уредник 

        стручна служба 

 

тел 054/810-106 
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Број:02-022-56/19            НАЧЕЛНИК 

Дана, 05.06.2019.г.    Општине Пелагићево 

                                         Симо Стакић 

                       мр.ек. с.р.  

 

 

 

 

61.  

 

        На основу члана 54. и 59. Закона о 

локалној самоуправи ("Службени гласник 

Републике Српске", број 97/16), члана 62. и 

64. Статута Општине Пелагићево 

("Службени гласник Општине Пелагићево", 

број 02/17),  члан 190. Закона о општем 

упрљавном поступку ("Службени гласник 

Републике Српске", број. 13/02, 87/07, 

50710 и 66/18), а све у вези одлуке 

Скупштине општине Пелагићево о 

установљењу културно-спортске 

манифестације "Илинданске свечаности", 

број: 01-022-46/07, начелник Општине 

Пелагићево доноси:  

 

РЈЕШЕЊЕ 

о именовању организационог одбора 

Илинданских свечаности 2019.године 

 

Члан 1. 

 

          У организациони одбор за 

обиљежавање "Илинданских свечаности" за 

2019.годину у пелагићеву именују се: 

 

1. Предраг Лазић, предсједник  

2. Славко Тешић, члан  

3. Горан јовановић, члан  

4. Перо Несторовић, члан  

5. Перо Иљић, члан  

6. Војко сајловић, члан  

7. Пајо бркић, члан  

8. Слободанка Лазаревић, члан  

9. Ивана Миловановић, члан  

 

          Организациони одбор је задужен за 

припрему и организацију Илинданских 

свечаности у пелагићеву које ће се одржати 

у периоду од 14.07. -  02.08.2019.године. 

По реализацији наведених активности, 

предсједник одбора доставити ће писани 

извјештај начелнику Општине Пелагићево.  

 

Образложење 

 

            На основу члана 54. и 59. Закона о 

локалној самоуправи ("Службени гласник 

Републике Српске", број 97/16), члана 62. и 

64. Статута Општине Пелагићево 

("Службени гласник Општине Пелагићево", 

број 02/17),  члан 190. Закона о општем 

упрљавном поступку ("Службени гласник 

Републике Српске", број. 13/02, 87/07, 

50710 и 66/18), а све у вези одлуке 

Скупштине општине Пелагићево о 

установљењу културно-спортске 

манифестације "Илинданске свечаности", 

број: 01-022-46/07, начелник Општине 

Пелагићево донио је рјешење о именовању 

организационог одбора Илинданских 

свечаности.  

          Организациони одбор ће извршити 

припреме и организовати ову 

манифестацију на подручју Општине 

Пелагићево која ће се одржати у периоду од   

14.07. -  02.08.2019.године.     

          Имајући у виду напријед наведено, 

начелник Општине Пелагићево је именовао 

организациони одбор и истим одредио 

задужење како стоји у диспозитиву 

рјешења.  

 

Поука о правном лијеку 

 

          Против овог рјешења службеник има 

право уложити приговор начелнику 

Општине Пелагићево у року од 8 (осам) 

дана од дана доставе истог.  

 

Број:02-111-6/19             НАЧЕЛНИК 

Дана, 27.06.2019.г.    Општине Пелагићево 

                                         Симо Стакић 

                       мр.ек. с.р.  

 

 

 

62.  

 
На основу члана 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 XIX 

(деветнаестој)редовној сједници одржаној 

дана  24.05.2019. године донијела је: 

 

 

О Д Л У К У  

о прихватању извјештаја  
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Члан 1. 

 

Прихвата се Извјештај о раду 

Организације породица заробљених и 

погинулих бораца и несталих цивила 

Пелагићево за 2018. годину, број: 12/19 од 

15.04.2019. 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 објаве у "Службеном гласнику 

Општине Пелагићево". 

 

Број:ПРЕДСЈЕДНИК 

Дана, 24.05.2019.г. Скупштине општине  

Славко Тешић, с.р. 

 

 

 

 

63.  

 
На основу члана 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 XIX 

(деветнаестој)редовној сједници одржаној 

дана  24.05.2019. године донијела је: 

 

О Д Л У К У  

о прихватању извјештаја  

 

Члан 1. 

 

Прихвата се Извјештај о раду 

Фудбалског клуба Пелагићево за 

2018.годину, број 27/19 од 

30.04.2019.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 објаве у "Службеном гласнику 

Општине Пелагићево". 

 

Број:01-022-41/19          ПРЕДСЈЕДНИК 

Дана, 24.05.2019.г.     Скупштине општине  

                                      Славко Тешић, с.р. 

 

 

 

 

64.  

 

На основу члана 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 XIX 

(деветнаестој)редовној сједници одржаној 

дана  24.05.2019. године донијела је: 

 

О Д Л У К У  

о прихватању извјештаја  

 

Члан 1. 

 

Прихвата се Извјештај о раду и 

финансијски извјештај Удружења пчелара 

„Маја“ Пелагићево за 2018. годину, од 

20.03.2019. 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 објаве у "Службеном гласнику 

Општине Пелагићево". 

 

Број:                                ПРЕДСЈЕДНИК 

Дана, 24.05.2019.г.    Скупштине општине  

                                     Славко Тешић, с.р. 

 

 

 

 

65. 

 

На основу члана 45., 46., 47. и 48. 

Закона о буџетском систему Републике 

Српске ("Службени гласник РС", број. 
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121/12, 52/14, 103/15 и 15/16) ,  члана 51. 

Статута општине Пелагићево ("Службени 

гласник Општине Пелагићево", број: 

2/17),члана 39. Закона о локалној 

самоуправи („Службени гласник Републике 

Српске", број: 97/16), Скупштина општине 

Пелагићево на XIX (деветнаестој)редовној 

сједници одржаној дана  24.05.2019. године 

донијела је: 

 

О Д Л У К У  

о усвајању извјештаја о извршењу Плана 

буџета Општине Пелагићево за период од 

01.01. – 31.12.2018.године  

 

Члан 1.  

 

          Усваја се извјештај о извршењу Плана 

буџета Општине Пелагићево за период од 

01.01. – 31.12.2018.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 објаве у "Службеном гласнику 

Општине Пелагићево". 

 

Број:01-022-40/19          ПРЕДСЈЕДНИК 

Дана, 24.05.2019.г.    Скупштине општине  

                                     Славко Тешић, с.р. 

 

 

 

 

66. 

 

На основу члана 54. и 59. Закона о локалној 

самоуправи („Службени гласник Републике 

Српске", број: 97/16) и члана 62. и 64.  

Статута општине Пелагићево ("Службени 

гласник Општине Пелагићево", број: 

2/17),члана 190.Закона о општем управном 

поступку ("Службени гласник Републике 

Српске", број. 13/02, 87/07, 50/10), члана 30. 

Уредбе о стамбеном збрињавању породица 

погинулих бораца и ратних војних 

инвалида одбрамбено-отаџбинског рата 

Републике Српске ("Службени гласник 

Републике Српске", број: 26/19), а све у 

вези Јавног позива за подношење захтјева 

за стамбено збрињавање у складу са 

Уредбом о стамбеном збрињавању 

породица погинулих бораца и ратних 

војних инвалида одбрамбено-отаџбинског 

рата број 16-01-372-73/19 од 

08.04.2019.године, начелник Општине 

Пелагићево доноси: 

РЈЕШЕЊЕ 

о именовању комисије за провођење 

Јавног позива за подношење захтјева за 

стамбено збрињавање у складу са 

Уредбом о стамбеном збрињавању 

породица погинулих бораца и ратних 

војних инвалида одбрамбено-

отаџбинског рата 

 

          Комсију за провођење Јавног позива 

за подношење захтјева за стамбено 

збрињавање у складу са Уредбом о 

стамбеном збрињавању породица 

погинулих бораца и ратних војних 

инвалида одбрамбено-отаџбинског рата, за 

територију Општине Пелагићево чине:  

 

1. Зечевић Лука, испред јединице 

локалне самоуправе, предсједник  

2. Стакић Саво, испред Општинске 

борачке организације Пелагићево, 

члан  

3. Марјановић Душан, испред 

Општинске борачке организације, 

члан  

4. Перић Милан, испред одбора РВИ 

при Општинској борачкој 

организацији пелагићево, члан  

5. Стакић Данијел, испред Републичке 

организације породица заробљених 

и погинулих бораца и несталих 

цивила РС, ОО Пелагићево, члан. 

 

          Задатак комисије из тачке 1. 

диспозитива овог рјешења јесте да, 

поступајући по пријавама на претходно 

наведени јавни позив, проведе псотупак по 

правилима Уредбе о стамбнеом 

збрињавању породица погинулих бораца и 

ратних војних инвалида одбрамбено-

отаџбинског рата Републике Српске 

("Службени гласник Републике Српске", 

број: 26/19). 

 

Образложење 
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          Начелник Општине Пелагићево, 

поступајући по Уредби о стамбеном 

збрињавању породица погинулих бораца и 

ратних војних инвалида одбрамбено-

отаџбинског рата Републике Српске 

("Службени гласник Републике Српске", 

број: 26/19) и то дијел акоји се односи на 

формирање комисије, те дописа Општинске 

борачке организације Пелагићево број: 5-

56-02-29/19 од 27.05.2019.године, је 

одлучио да донесе предметно рјешење, те 

да именује комисију у претходно наведеном 

саставу. 

          У складу са претходно наведеном 

Уредбом, начелник Општине Пелагићево је 

одлучио да одреди задатак комисији као у 

претходном рјешењу, односно да иста 

проведе поступак по   Јавноом позиву за 

подношење захтјева за стамбено 

збрињавање у складу са Уредбом о 

стамбеном збрињавању породица 

погинулих бораца и ратних војних 

инвалида одбрамбено-отаџбинског рата 

број. 16-01-372-73/19 од 08.04.2019.године.  

          На основу претходно наведеног, а 

примјеном члана члана 54. и 59. Закона о 

локалној самоуправи („Службени гласник 

Републике Српске", број: 97/16) и члана 62. 

и 64.  Статута општине Пелагићево 

("Службени гласник Општине Пелагићево", 

број: 2/17),члана 190. Закона о општем 

управном поступку ("Службени гласник 

Републике Српске", број. 13/02, 87/07, 

50/10), члана 30. Уредбе о стамбеном 

збрињавању породица погинулих бораца и 

ратних војних инвалида одбрамбено-

отаџбинског рата Републике Српске 

("Службени гласник Републике Српске", 

број: 26/19), а све у вези Јавног позива за 

подношење захтјева за стамбено 

збрињавање у складу са Уредбом о 

стамбеном збрињавању породица 

погинулих бораца и ратних војних 

инвалида одбрамбено-отаџбинског рата 

број 16-01-372-73/19 од 08.04.2019.године, 

начелник Општине Пелагићево је одлучио 

као у диспозитиву овог рјешења.  

 

Поука о правном лијеку 

 

          Против овог рјешења службеник има 

право уложити приговор начелнику 

Општине Пелагићево у року од 8 (осам9 

дана од дана доставе истог.  

 

Број:02-111-4/19             НАЧЕЛНИК 

Дана, 27.05.2019.г.    Општине Пелагићево 

                                         Симо Стакић 

                       мр.ек. с.р.  

 

 

 

 

67. 

 

На основу члана 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 XIX 

(деветнаестој)редовној сједници одржаној 

дана  24.05.2019. године донијела је: 

 

О Д Л У К У  

о прихватању извјештаја  

 

Члан 1. 

 

Прихвата се Извјештај о раду и 

финансијском пословању Општинске 

борачке организације Пелагићево за 2018. 

годину, број: 5-56-02-15/19 од 15.04.2019. 

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 објаве у "Службеном гласнику 

Општине Пелагићево". 

 

Број:01-022-25/19          ПРЕДСЈЕДНИК 

Дана, 24.05.2019.г.    Скупштине општине  

                                     Славко Тешић, с.р. 

 

 

 

 

68. 

 

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), 
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Скупштина општине Пелагићево на XIX 

(деветнаестој)редовној сједници одржаној 

дана 24.05.2019. године донијела је: 

 

О Д Л У К У  

о прихватању извјештаја  

 

Члан 1. 

 

Прихвата се Извјештај о раду 

Oдјељења за општу управу, просторно 

уређење и стамбено комуналне послове  за 

период 01.01. – 31.12.2018. године, број: 03-

052-6/19 од 25.04.2019. 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 објаве у "Службеном гласнику 

Општине Пелагићево". 

 

Број:01-022-29/19          ПРЕДСЈЕДНИК 

Дана, 24.05.2019.г.    Скупштине општине  

                                     Славко Тешић, с.р. 

 

 

 

 

69. 

 

На основу члана 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 XIX 

(деветнаестој)редовној сједници одржаној 

дана 24.05.2019. године донијела је: 

 

О Д Л У К У  

оусвајању Програма рада  

 

Члан 1. 

 

          Усваја се Програм рада ООЦК-а 

Пелагићево за 2019.годину. 

 

Члан 2. 

 

          Програм из претходно наведеног 

члана је саставни дио ове одлуке. 

 

Члан 3. 

 

Ова одлука ступа на снагу 8 (осмог) 

дана од дана објаве у "Службеном гласнику 

Општине Пелагићево". 

 

Број:01-022-30/19          ПРЕДСЈЕДНИК 

Дана, 24.05.2019.г.    Скупштине општине  

                                     Славко Тешић, с.р. 

 

 

 

 

70. 

 

На основу члана 39. Закона о локалној 

самоуправи („Службени гласник Републике 

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

општине Пелагићево („Службени гласник 

општине Пелагићево“, број: 2/17), члана 30. 

Одлуке о мјесним заједницама на подручју 

општине Пелагићево, Скупштина општине 

Пелагићево на XIX (деветнаестој) редовној 

сједници одржаној дана 24.05.2019. године, 

д о н о с и: 

 

О Д Л У К У 

о именовању повјереника мјесне 

заједнице Доња Трамошница 

 

Члан 1. 

  

Именује се повјереник мјесне заједнице 

на подручју општине Пелагићево: 

 

• Мјесна заједница Доња 

Трамошница 

Матић (Винко) Жељко 

 

Члан 2. 

  

Ова Одлука ступа на снагу даном 

доношења и бити ће објављена у 

„Службеном гласнику Општине 

Пелагићево“. 

 

Број:01-022-27/19            ПРЕДСЈЕДНИК 

Дана, 24.05.2019.г.    Скупштине општине  

                                     Славко Тешић, с.р. 
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71. 

 

На основу члана 39. Закона о локалној 

самоуправи („Службени гласник Републике 

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

општине Пелагићево („Службени гласник 

Општине Пелагићево“, број: 2/17), члана 30. 

Одлуке о мјесним заједницама на подручју 

општине Пелагићево, Скупштина општине 

Пелагићево на XIX (деветнаестој) редовној 

сједници одржаној дана 24.05.2019. године, 

д о н о с и: 

 

О Д Л У К У 

о разрјешењу повјереника мјесне 

заједнице Доња Трамошница 

 

Члан 1. 

  

Разрјешује се дужности повјереник 

мјесне заједнице на подручју општине 

Пелагићево: 

 

• Мјесна заједница Доња 

Трамошница 

Јуркић Лука 

 

Члан 2. 

  

Ова Одлука ступа на снагу даном 

доношења и бити ће објављена у 

„Службеном гласнику Општине 

Пелагићево“. 

 

Број:01-022-28/19           ПРЕДСЈЕДНИК 

Дана, 24.05.2019.г.     Скупштине општине  

                                     Славко Тешић, с.р. 

 

 

 

 

72. 

 

На основу члана 39. и 43. Закона о локалној 

самоуправи („Службени гласник Републике 

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

општине Пелагићево („Службени гласник 

Општине Пелагићево“, број: 2/17), и члан 

90. Пословника  Скупштине општине 

Пелагићево („Службени гласник општине 

Пелагићево“, број: 02/18), на XIX 

(деветнаестој) редовној сједници одржаној 

дана 24.05.2019. године, одборник Дујко 

Лазић даје сљедећу: 

 

СВЕЧАНУ ЗАКЛЕТВУ 

 

           Заклињем се да ћу повјерену дужност 

одборника обављати савјесно и одговорно, 

придржавати се Устава и Закона, Статута 

Општине Пелагићево, залагати се за 

заштиту и унапређење људских права и 

слобода, равноправности и развоја 

демократије у најбољем јавном интересу 

грађана Општине Пелагићево, те да ћу 

одговорно обављати повјерене задатке у 

циљу развоја и напретка Општине 

пелагићево, Републике Српске и Босне и 

Херцеговине. 

 

Број: 01-013-26/19            ОДБОРНИК 

Дана, 24.05.2019.г.       СО-е Пелагићево 

           Дујко Лазић 

 

 

 

 

73. 

 

На основу члана 39. Закона о 

локалној самоуправи („Службени гласник 

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

Статута општине Пелагићево („Службени 

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

Скупштина општине Пелагићево на XIX 

(деветнаестој)редовној сједници одржаној 

дана 24.05.2019. године донијела је: 

 

О Д Л У К У  

о измјени и допуни одлуке о давању 

простора на кориштење у објекту 

Општине Пелагићево  

 

Члан 1.  

 

          У одлуци о давању простора на 

кориштење у објекту Општине Пелагићево 

број: 01-022-22/19 од 01.03.2019.године, у 

члану 1. Одлуке мијења се површина и 

износи 61,00 м2.  

 

Члан 2. 

 

          У члану 2. у ставу 1. Додаје се тачка 

3. и гласи:  

- У поткровљу простор (канцеларија) 

број 8 површине 17,80 м2. 

 

Члан 3. 
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Ова одлука ступа на снагу 8 (осмог) 

дана од дана објаве у "Службеном гласнику 

Општине Пелагићево". 

 

Број:01-022-26/19          ПРЕДСЈЕДНИК 

Дана, 24.05.2019.г.    Скупштине општине  

                                     Славко Тешић, с.р. 

 

 

 

 

74. 

 

На основу члана 39. и 43.  Закона о 

локалној самоуправи („Службени гласник 

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

Статута општине Пелагићево („Службени 

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

Скупштина општине Пелагићево на XIX 

(деветнаестој)редовној сједници одржаној 

дана 24.05.2019. године донијела је: 

 

О Д Л У К У  

о усвајању тарифника о кориштењу сале 

у згради Административно – културног 

центра Пелагићево 

 

Члан 1.  

 

          У складу са овом одлуком одређује се 

цијена кориштења сале Административно- 

културног центра Пелагићево како слиједи 

у тарифнику испод:  

 

1. Закуп ради одржавања скупова – 

70,00КМ 

2. Закуп ради одржавања приредби – 

50,00 КМ  

3. Закуп ради одржавања презентација 

– 50,00 КМ  

4. Закуп ради одржавања смотри – 

50,00 КМ  

5. Остали видови закупа – 50,00 КМ. 

 

Члан 2. 

 

          За реализацију ове одлуке задужује 

сеначелник Општине Пелагићево.  

 

Члан 3. 

 

Ова одлука ступа на снагу 8 (осмог) 

дана од дана објаве у "Службеном гласнику 

Општине Пелагићево". 

 

Број:01-022-26/19          ПРЕДСЈЕДНИК 

Дана, 24.05.2019.г.    Скупштине општине  

                                     Славко Тешић, с.р. 

 

 

 

 

75. 

 

На основу члана 39. и 43. Закона о 

локалној самоуправи („Службени гласник 

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

члана 51. Статута општине Пелагићево 

("Службени гласник општине Пелагићево", 

број: 2/17), Скупштина општине 

Пелагићево на XIX (деветнаестој)редовној 

сједници одржаној дана 24.05.2019. године 

донијела је: 

 

О Д Л У К У  

о прихватању извјештаја  

 

Члан 1. 

 

Прихвата се Извјештај о раду 

начелника општине за период између два 

скупштинска засједања, број: 02-014-8/2019 

од 23.04.2019. 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 објаве у "Службеном гласнику 

општине Пелагићево". 

 

Број:01-022-32/19          ПРЕДСЈЕДНИК 

Дана, 24.05.2019.г.    Скупштине општине  

                                     Славко Тешић, с.р. 

 

 

 

 

76. 

 

          На основу члана 51. Статута 

општине Пелагићево („Службени гласник 

Општине Пелагићево“, број: 2/17) и члана 

7. Пословника Скупштине општине 

Пелагићево ("Службени гласник Општине 

Пелагићево", број: 2/18), а у вези с 
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Увјерењем о додјели мандата Централне 

изборне комисије Сарајево број: 06-1-07-1-

105/19, Скупштина општине Пелагићево на 

XIX (деветнаестој)редовној сједници 

одржаној дана 24.05.2019. године донијела 

је: 

 

О Д Л У К У  

о верификацији мадата одборнику  

 

Члан 1.  

 

          Верификује се мандат у Скупштини 

општине Пелаигћево сљедећем одборнику:  

1. Лазић Дујко, социјалистичка 

партија. 

 

Члан 2. 

 

Ова Одлука ступа на снагу даном 

доношења и бити ће објављена у 

„Службеном гласнику Општине 

Пелагићево“. 

 

Број:01-022-33/19           ПРЕДСЈЕДНИК 

Дана, 24.05.2019.г.     Скупштине општине  

                                     Славко Тешић, с.р. 

 

 

 

 

77. 

На основу члана 39. и 43. Закона о 

локалној самоуправи („Службени гласник 

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

члана 51. Статута општине Пелагићево 

("Службени гласник општине Пелагићево", 

број: 2/17), Скупштина општине 

Пелагићево на XIX (деветнаестој) редовној 

сједници одржаној дана 24.05.2019. године 

донијела је: 

О Д Л У К У  

о прихватању извјештаја  

Члан 1. 

Прихвата се Извјештај о раду 

Удружења пензионера “Пелагићево“ 

Пелагићево за 2018. годину, од 05.03.2019. 

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 објаве у "Службеном гласнику 

Општине Пелагићево". 

Број:01-022-34/19           ПРЕДСЈЕДНИК 

Дана, 24.05.2019.г.     Скупштине општине  

                                     Славко Тешић, с.р. 

 

 

 

 

78. 

 

На основу члана 39. и 43. Закона о 

локалној самоуправи („Службени гласник 

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

члана 51. Статута општине Пелагићево 

("Службени гласник општине Пелагићево", 

број: 2/17), Скупштина општине 

Пелагићево на XIX (деветнаестој)редовној 

сједници одржаној дана 24.05.2019. године 

донијела је: 

 

О Д Л У К У  

о прихватању извјештаја  

 

Члан 1. 

 

Прихвата се Извјештај о раду 

Општинске организације Црвеног крста 

Пелагићево за 2018. годину, број: 03/8-5/19 

од 29.01.2019. 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 објаве у "Службеном гласнику 

Општине Пелагићево". 

Број:01-022-35/19           ПРЕДСЈЕДНИК 

Дана, 24.05.2019.г.     Скупштине општине  

                                     Славко Тешић, с.р. 
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79. 

 

На основу члана 39. и 43. Закона о 

локалној самоуправи („Службени гласник 

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

члана 51. Статута општине Пелагићево 

("Службени гласник општине Пелагићево", 

број: 2/17), Скупштина општине 

Пелагићево на XIX (деветнаестој) редовној 

сједници одржаној дана 24.05.2019. године 

донијела је: 

 

О Д Л У К У  

о прихватању извјештаја  

 

Члан 1. 

 

Прихвата се Извјештај о раду 

Центра за социјални рад Пелагићево за 

2018. годину, број: 01/2-052-46/19 од 

23.04.2019. 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 објаве у "Службеном гласнику 

Општине Пелагићево". 

 

Број:01-022-36/19           ПРЕДСЈЕДНИК 

Дана, 24.05.2019.г.     Скупштине општине  

                                     Славко Тешић, с.р. 

 

 

 

 

80. 

 

На основу члана 39. и 43. Закона о 

локалној самоуправи („Службени гласник 

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

члана 51. Статута општине Пелагићево 

("Службени гласник општине Пелагићево", 

број: 2/17), Скупштина општине 

Пелагићево на XIX (деветнаестој) редовној 

сједници одржаној дана 24.05.2019. године 

донијела је: 

 

О Д Л У К У  

о усвајању Програма 

 

 

Члан 1. 

 

Усваја се Програм рада Центра за 

социјални рад Пелагићево за 2019. годину, 

број: 01/2-052-47/19 од 23.04.2019. године. 

 

Члан 2. 

 

 Програм из претходно наведеног 

члана је саставни дио ове одлуке. 

 

Члан 3. 

 

Ова одлука ступа на снагу 8 (осмог) 

дана од дана објаве у "Службеном гласнику 

општине Пелагићево". 

 

Број:01-022-37/19           ПРЕДСЈЕДНИК 

Дана, 24.05.2019.г.     Скупштине општине  

                                     Славко Тешић, с.р. 

 

 

 

 

81. 

 

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 XIX 

(деветнаестој)редовној сједници одржаној 

дана 24.05.2019. године донијела је: 

 

О Д Л У К У  

о прихватању извјештаја  

 

Члан 1. 

 

Прихвата се Извјештај о раду 

Oдјељења за привреду, финансије и 

друштвене дјелатности за период 01.01. – 

31.12.2018. године, број: 04-052-5/19 од 

30.04.2019. године. 

 

Члан 2. 

 

 Извјештај из претходно наведеног 

члана је саставни дио ове одлуке. 

 

Члан 3. 
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Ова одлука ступа на снагу 8 (осмог) 

дана од дана објаве у "Службеном гласнику 

Општине Пелагићево". 

 
Број:01-022-38/19           ПРЕДСЈЕДНИК 

Дана, 24.05.2019.г.     Скупштине општине  

                                     Славко Тешић, с.р. 

 

 

 

 

82. 

 

На основу члана 39. и 43. Закона о 

локалној самоуправи („Службени гласник 

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

члана 51. Статута општине Пелагићево 

("Службени гласник општине Пелагићево", 

број: 2/17), Скупштина општине 

Пелагићево на XIX (деветнаестој) редовној 

сједници одржаној дана 24.05.2019. године 

донијела је: 

 

О Д Л У К У  

о прихватању извјештаја  

 

Члан 1. 

 

Прихвата се Извјештај о раду Јавне 

установе Туристичка организација 

Пелагићево за 2018. годину, број: 01-325-

09/19 од 22.04.2019. 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 објаве у "Службеном гласнику 

Општине Пелагићево". 

 

Број:01-022-39/19           ПРЕДСЈЕДНИК 

Дана, 24.05.2019.г.     Скупштине општине  

                                     Славко Тешић, с.р. 

 

 

 

 

83. 

 

На основу члана59.Закона о локалној 

самоуправи („Службени гласник Републике 

Српске“, број: 97/16), члана 64. Статута 

општине Пелагићево („Службени гласник 

Општине Пелагићево“, број: 2/17), члан 41. 

Закон о буџетском систему Републике 

Српске (Службени гласник Републике 

Српске", број. 121/12, 52/14, 104/15и 15/16) 

и члана 10. Одлуке о извршењу буџета 

Општине Пелаигћево за 2019.годину број: 

01-022-7/19 од 28.12.2018.године, начелник 

Општине Пелагићево доноси:  

 

ОДЛУКУ 

о прерасподјели (релокацији)  

буџетских средстава 

 

Члан 1. 

 

          Одобрава се прерасподјела буџетских 

средстава у оквиру и између потрошачких 

јединица на сљедећи начин:  

 

0034110 – Скупштина општине  

- Са конта 412900 – расходи за 

наканде скупштинским 

посланицима и одборницима износ 

од 3.000,00 КМ  

прераспоредити у оквиру потрошачке 

јединице 0034300 – Центар за социјални 

рад на  

- Конто 412900 – расходи за бруто 

наканде и привремени и повремене 

послове, износ од 3.000,00 КМ.  

 

Члан 2. 

 

          Средства распоређена одлуком у 

буџету Општине Пелагићево за 

2019.годину, прераспоредити ће се у оквиру 

потрошачке јединице слиједи: 

 

У оквиру потрошачке јединице 0034110 – 

Скупштина општине,  

- На броју рачуна конктног плана 

група 412900 – расходи за наканде 

скупштинским посланицима и 

одборницима износ од 95.500,00 

замјењује се износом 92.500. 

У оквиру потрошачке јединице 0034300 

Центар за социјални рад  

- На броју рачуна контног плана 

група 412900 – расходи за бруто 

наканде за привремене и повремене 

послове износ од 0,00 КМ замјењује 

се износом од 3.000,00 КМ.  
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Члан 3. 

 

          За провођење ове одлуке задузује се 

Одјељење за привреду, финансије и 

друтвене дјелатности.  

 

Члан 4. 

 

Ова Одлука ступа на снагу даном 

доношења и бити ће објављена у 

„Службеном гласнику Општине 

Пелагићево“. 

 

Број:02-022-38/19             НАЧЕЛНИК 

Дана, 10.04.2019.г.    Општине Пелагићево 

                                         Симо Стакић 

                       мр.ек. с.р.  

 

 

 

 

84. 

 

На основу члана59.Закона о локалној 

самоуправи („Службени гласник Републике 

Српске“, број: 97/16), члана 64. Статута 

општине Пелагићево („Службени гласник 

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

члану 43. Закона о буџетском систему 

Републике Српске (Службени гласник 

Републике Српске", број. 121/12, 52/14, 

104/15и 15/16) начелник Општине 

Пелагићево доноси:  

 

ОДЛУКУ 

о распоређивању и кориштењу  

средстава буџетске резерве  

 

Члан 1. 

 

          Овом одлуком распоређују се и 

одобравају средства буџетске резерве у 

износу од 2.580,00 КМ и то: 2.000,00 КМ за 

уплату по Закључку основног суда у 

Модричи број   86 O i 033559 19 I од 

27.05.2019.године, а по тражиоцу рјешења 

зарић Петре из Пелагићева и износ од 

580,00 КМ за уплату по судском поравнању 

основног суда у Модричи у предмету број 

86 0 мал 046610 17 Мал од 

07.08.2018.године по тражиоцу извршења 

Зовкић Матеј из горње Трамошнице.  

 

Члан 2. 

 

          Новчана средства из члана 1. ове 

одлуке исплатити ће се из буџета Општине 

Пелагићево са позиције – буџетска резерва. 

 

Члан 3. 

 

          За провођење ове одлуке задужује се 

одјељење за привреду, фианнсије и 

друштвене дјелатности.  

 

Члан 4. 

 

Ова Одлука ступа на снагу даном 

доношења и бити ће објављена у 

„Службеном гласнику Општине 

Пелагићево“. 

 

Број:02-022-61/19             НАЧЕЛНИК 

Дана, 25.06.2019.г.    Општине Пелагићево 

                                         Симо Стакић 

                       мр.ек. с.р.  

 

 

 

 

85. 

 

На основу члана54. и 59.Закона о локалној 

самоуправи („Службени гласник Републике 

Српске“, број: 97/16), члана 64. Статута 

општине Пелагићево („Службени гласник 

Општине Пелагићево“, број: 2/17), а све у 

вези с одлуком о обавезном одвозу и 

одлагању комуналног отпада на подручју 

Општине Пелагићево ("Службени гласник 

Општине Пелаигћево", број: 3/17), 

начелник Општине Пелагићево доноси:  

 

ЦЈЕНОВНИК 

за кориштење привремене депоније за 

одлагање смећа у Пелагићеву 

 

Члан 1. 

 

          Висина накнаде за кориштење 

привремене општинске депоније за 

одлагање смећа у Пелагићеву износи:  

 

1. Вреће, пакети и сл.лично донесени – 

1,00 КМ 

2. Ауто приколица, комби возила, 

запрежна возила – 5,00 Км  

3. Тракторска приколица – тамић – 

10,00 Км  
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4. Контејнер запремине преко 1,1 м3 – 

15,00 КМ 

5. Камиони, теретна возила до 5 тона 

носивости – 20,00 КМ  

6. Возила носивости преко 5 тона – 

40,00 КМ, 

7. Довоз земље било којим возилом се 

не наплаћује.  

 

НАПОМЕНА: Приликом издавања 

одобрења за одлагање смећа, односно 

издавања рачуна за одлагање, обавезно 

утврдити и назначити врсту и количину 

отпадног материјала, власника отпадног 

материјала, регистарски број возила, име и 

презиме возача и по потреби и друге 

податке.  

 

Накнада ће се уплаћивати на рачун буџета 

Општине пелаигћево.  

 

Члан 2. 

 

          Ступањем на снагу овог цјеновника 

престаје да важи Цјеновник за кориштење 

привремене депоније за одлагање смећа у 

пелагићеву број: 03-370.1-3/11 од 

11.05.2011.године. 

 

Број:02-022-55/19             НАЧЕЛНИК 

Дана, 05.06.2019.г.    Општине Пелагићево 

                                         Симо Стакић 

                       мр.ек. с.р.  

 

 

 

 

86. 

 

На основу члана54. и 59.Закона о локалној 

самоуправи („Службени гласник Републике 

Српске“, број: 97/16), члана 62. и 64. 

Статута општине Пелагићево („Службени 

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

а све у вези са чланом 49. Правилника о 

организацији и систематизацији радних 

мјеста Општинске управе Пелагићево 

("Службени гласник Општине Пелагићево", 

број: 14/17, 3/18, 4/18  и 8/18), начелник 

Општине Пелагићево даје сљедеће:  

 

ОВЛАШТЕЊЕ 

 

          Андрић (Спасоје) Лази из Брчког, 

Брчко дистрикт Босне и Херцеговине, ЈМБГ 

2210975181962, службенику Општинске 

управе Пелагићево, распоређеном на радно 

мјесто тржишног инспектора, да одлучује о 

законитости и потписује сва акта одјељења 

за инспекције, комуналну полицију и 

заједничке послове.  

 

          Овлаштење се даје на период до 

30.06.2020.године. 

 

Број:02-052-28/19             НАЧЕЛНИК 

Дана, 23.05.2019.г.    Општине Пелагићево 

                                         Симо Стакић 

                       мр.ек. с.р.  

 

 

 

 

87. 

 

На основу члана54. и 59.Закона о локалној 

самоуправи („Службени гласник Републике 

Српске“, број: 97/16), члана 62. и 64. 

Статута општине Пелагићево („Службени 

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

а све у вези са чланом 49. Правилника о 

организацији и систематизацији радних 

мјеста Општинске управе Пелагићево 

("Службени гласник Општине Пелагићево", 

број: 14/17, 3/18, 4/18  и 8/18), начелник 

Општине Пелагићево даје сљедеће:  

 

ОВЛАШТЕЊЕ 

 

          Јовановић (Милан) Горан из 

Поребрица, Општина Пелагићево , ЈМБГ 

1005974181946, службенику Општинске 

управе Пелагићево, распоређеном на радно 

мјесто Шеф одсјека за пољопривреду, 

привреду и друштвене дјелатности , да 

одлучује о законитости и потписује сва акта 

одјељења за привреду, финансије и 

друштвене дјелатности.  

 

          Овлаштење се даје на период до 

30.06.2020.године. 

 

Број:02-052-27/19             НАЧЕЛНИК 

Дана, 23.05.2019.г.    Општине Пелагићево 

                                         Симо Стакић 

                       мр.ек. с.р.  

 

88. 
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На основу члана54. и 59.Закона о локалној 

самоуправи („Службени гласник Републике 

Српске“, број: 97/16), члана 62. и 64. 

Статута општине Пелагићево („Службени 

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

а све у вези са чланом 49. Правилника о 

организацији и систематизацији радних 

мјеста Општинске управе Пелагићево 

("Службени гласник Општине Пелагићево", 

број: 14/17, 3/18, 4/18  и 8/18), начелник 

Општине Пелагићево даје сљедеће:  

 

ОВЛАШТЕЊЕ 

 

          Несторовић (Милан) Пери  из Брчког, 

Брчко дистрикт Босне и Херцеговине, ЈМБГ 

1105980181944, службенику Општинске 

управе Пелагићево, распоређеном на радно 

мјесто самосталног стручног сарадника за 

јавне набавке , да одлучује о законитости и 

потписује сва акта одјељења за  општу 

управу, просторно уређење и стамбено 

комуналне послове.  

 

          Овлаштење се даје на период до 

30.06.2020.године. 

 

Број:02-052-26/19             НАЧЕЛНИК 

Дана, 23.05.2019.г.    Општине Пелагићево 

                                         Симо Стакић 

                       мр.ек. с.р.  

 

 

 

 

89. 

 

На основу члана54. и 59.Закона о локалној 

самоуправи („Службени гласник Републике 

Српске“, број: 97/16), члана 62. и 64. 

Статута општине Пелагићево („Службени 

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

члана 133. став 2. Закона о раду ("Службени 

гласник Републике Српске", број: 1/16 и 

66/18), члана 20. став 1. тачка 2 Посебног 

колективног уговора за запослене у области 

локалне самоуправе Републике Српске 

("Службени гласник Републике Српске", 

број: 20/17 и 86/18), начелник Општине 

Пелагићево доноси:  

 

ОДЛУКУ 

о исплати средстава 

 

Члан 1. 

 

          Овом одлуком регулише се исплата 

средстава Илић Драгани у висини од 2 

(двије) посљедње просјечне плате 

запослених исплаћене у општинској управи 

у претходној години у износу од 1.636,46 

КМ(хиљадушестстотинатридесетшестконве

ртибилнихмаракачетрдесетшестпфенинга) 

на име помоћи у случају смрти члана уже 

породице.  

 

Члан 2. 

 

          Новчана средства из члана 1. Одлуке 

исплатити ће се из буџета Општине 

Пелагићево на текући рачун именоване.  

 

Члан 3. 

 

          За реализацију ове одлуке задужује се 

одјељење за привреду, финансије и 

друштвене дјелатности. 

 

Члан 4. 

 

Ова одлука ступа на снагу 8 (осмог) 

дана од дана објаве у "Службеном гласнику 

Општине Пелагићево". 

 

Број:02-022-53/19             НАЧЕЛНИК 

Дана, 20.05.2019.г.    Општине Пелагићево 

                                         Симо Стакић 

                       мр.ек. с.р.  
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77. Одлука о прихватању извјештаја  9 

78. Одлука о прихватању извјештаја  9 
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87. Овлаштење  13 
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