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59. 

 

На основу члана 39. и 43. Закона о локалној 

самоуправи ("Службени гласник Републике 

Српске", број: 97/16 и 36/19), члана 51. 

Статута Општине Пелагићево, ("Службени 

гласник Општине Пелагићево", број 2/17), 

по приједлогу начелника Општине 

Пелагићево, Скупштина општине 

Пелагићево на XXII (двадесетдругој) 

редовној сједници одржаној дана 

03.12.2019.године донијела је:  

 

 

О Д Л У К У 

о давању на кориштење  

пословних канцеларија 

 

Члан 1. 

 

          Општина Пелагићево даје на 

кориштење Ловачком удружењу 

"Препелица" Пелагићево пословне 

канцеларије у пелагићеву које се налазе у 

непокрентости – згради спратности П+С, 

изграђеној на парцели означеној као: к.ч. 

број 3152/12, уписаној у ПЛ број 1586 КО 

Пелагићево, у посједу СО Пелагићево 1/1 

(зграда бившег Центра за социјални рад 

Пелагићево). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Члан 2. 

 

          Подаци о канцеларијама:  

          Пословне канцеларије се налазе на 

спрату зграде бившег Центра за социјални 

рад Пелагићево изграђеној на парцели 

означеној као: к.ч. број 3152/12, уписаној у 

ПЛ број 1586 КО Пелагићево, те 

подразумијевају канцеларију број 1. и 2. 

- Канцеларија број 1. се налази одмах 

са десне стране, гледано од улаза, на 

спрату претходно наведене зграде. 

- Канцеларија број 2. се налази такође 

са десне стране гледано од улаза, на 

спрату наведне зграде, одмах иза 

канцеларије број 1.  

 

Члан 3. 

 

          Пословне  канцеларије из члана 1. ове 

Одлуке се дају на кориштење без наканде. 

 

Члан 4. 

 

          Претходно наведене пословен 

канцеларије се дају на кориштење на 

период од годину дана од дана ступања на 

снагу ове одлуке.  

 

Члан 5. 

ОПШТИНА ПЕЛАГИЋЕВО 

СЛУЖБЕНИ ГЛАСНИК 

 

 

 

 

 

"Службени гласник Општине 

Пелагићево" 

 

 

примјерак је бесплатан 

 
 

 

 

Година ИX 

 

Број 03/20 

 

Пелагићево 

 

датум издавања 

 

30.03.2020.г. 

 

"Службени гласник" 

 

издаје Скупштина општине 

Пелагићево 

 

излази по потреби 

 

главни и одговорни уредник 

        стручна служба 

 

тел 054/810-106 
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          За реализацију ове одлуке овлашћује 

се начелник Општине Пелагићево.  

 

Члан 6. 

 

          Ова одлука ступа на снагу 8 (осмог) 

дана од дана објављивања у Службеном 

гласнику Општине Пелагићево.  

 

Број: 01-022-68/19       ПОТПРЕДСЈЕДНИК 

Дана, 03.12.2019.г.     Скупштине општине 

                                        Ђоко Ивановић  

 

 

 

 

60. 

 

          На основу члана 39. и 43. Закона о 

локалној самоуправи ("Службени гласник 

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

члана 51. Статута Општине Пелагићево, 

("Службени гласник Општине Пелагићево", 

број 2/17), члана 94. Пословника 

Склупштине општине Пелагићево 

("Службени гласник Општине Пелагићево", 

број: 2/18), Скупштина општине 

Пелагићево на XXII (двадесетдругој) 

редовној сједници одржаној дана 

03.12.2019.године донијела је:  

 

 

О Д Л У К У 

о именовању комсије за провођење 

процедуре опозива (тајног гласања) 

предсједника Скупштине  

општине Пелагићево  

 

Члан 1.  

 

          За чланове комисије за провођење 

тајног гласања по питању опозива 

предсједника Скупштине општине 

Пелагићево именују се:  

1. Ивана Надаревић, предсједник 

2. Јуро Бошковић, члан 

3. Петар Јовић, Члан  

 

Члан 2. 

 

          Задатак чланова комсије је провођење 

тајног гласања у складу са Пословником о 

раду Скупштине општине Пелагићево 

("Службени гласник Општине Пелагићево", 

број: 2/18).  

Члан 3. 

 

          Чланови комисије именују се на 

период потребан ради провођења тајног 

гласања. 

 

Члан 4.  

 

          Ова одлука ступа на снагу даном 

доношења и биће објављена у Службеном 

гласнику Општине Пелаигћево. 

 

Број: 01-022-63/19       ПОТПРЕДСЈЕДНИК 

Дана, 03.12.2019.г.     Скупштине општине 

                                        Ђоко Ивановић  

 

 

 

 

61. 

 

          На основу члана 39. Закона о локалној 

самоуправи ("Службени гласник Републике 

Српске", број: 97/16 и 36/19), члана 7. и 27. 

Закона о статусту фукционера јединица 

локалне самоуправе ("Службени гласник 

Републике Српске", број: 96/05 и 98/13), 

члана 51. Статута Општине Пелагићево 

("Службени гласник Општине Пелагићево", 

број: 2/17), члана 160. Пословника 

Скупштине општине Пелагићево 

("Службени гласник Општине Пелагићево", 

број: 02/18), Скупштина општине 

Пелагићево   на XXII (двадесетдругој) 

редовној сједници одржаној дана 

03.12.2019.године донијела је:  

 

 

Р Ј Е Ш Е Њ Е  

о опозиву предсједника  

Скупштине општине Пелагићево  

 

Члан 1.  

 

          Славки (Мићо) Тешић, предсједнику 

Скупштине општине Пелагићево, престаје 

мандат даном доношења овог рјешења из 

разлога опозива претходно наведеног.  

 

Члан 2. 

 

          Ово рјешење ступа на снагу даном 

дношења и биће објављено у Службеном 

гласнику Општине Пелагићево.  
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Број: 01-111-1/19       ПОТПРЕДСЈЕДНИК 

Дана, 03.12.2019.г.     Скупштине општине 

                                        Ђоко Ивановић  

 

 

 

 

62. 

 

          На основу члана 39. и 43. Закона о 

локалној самоуправи ("Службени гласник 

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

члана 51., 56. и 96. Статута Општине 

Пелагићево ("Службени гласник Општине 

Пелагићево", број: 2/17), члана 4. став 2. 

Закона о подстицајима у привреди 

Републике Српске ("Службени гласник 

Републике Српске", број. 52/19) и члана 4. 

Одлуке о извршењу Плана буџета Општине 

Пелагићево за 2019.годину ("Службени 

гласник Општине Пелагићево", број: 1/19), 

Скупштина општине Пелагићево на XXII 

(двадесетдругој) редовној сједници 

одржаној дана 03.12.2019.године донијела 

је: 

 

 

ПРАВИЛНИК 

о подстицају приликом куповине 

девастираних објеката на подручју 

Општине Пелагићево 

 

Члан 1. 

 

          Овим праилником уређују се услови и 

поступак за остваривање права на 

подстицаје лица приликом куповине 

девастираног објкета са пратећим 

непокретностима (у наставку текста: 

девастирани објекат) на територији 

Општине Пелагићево, а који су у 

власништву Општине. 

          Под лицима подразумијевају се 

физичка и правна лица (у наставку текста: 

субјекти).  

 

Члан 2. 

 

          Циљи доношења овог Правилника је 

унапређивање окружења за пословање у 

Општини Пелагићево, подстицање 

запослености, привлачење домаћих и 

страних улагања у привреди, јачање 

конкурентности привредних субјеката и 

повећање вриједности и обима производње 

и промета, као и санација, адаптација и 

реконструкција инфраструктуре у мјесним 

заједницама на територији Општине 

Пелагићево.  

 

Члан 3. 

 

          Подстицаји за куповину објеката, у 

смислу члана 1. Овог 

Правилника,представљају финансијска 

средства која се додјељују субкетима за 

куповину девастираих објеката, чијом се 

санацијом битно утиче на унапређивање 

конкурентности и пословања, а с циљем: 

- Отпочињања нове пословне 

дјелатности 

- Проширење постојећих капацитета 

или проширење производње на наве 

производе и производне процесе и  

- Пружање услуга. 

 

Члан 4. 

 

          Начелник Општине Пелагићево 

проводи поступак додјеле подстицајних 

средстава субјектима приликом куповине 

девастираних објеката у мјесним 

заједницима на територији Општине 

Пелагићево, а који су у власништву 

Општине.  

 

Члан 5. 

 

          Претходно, по расписивању Јавног 

позива, начелник Општине Пелагићево 

именује трочлану комисију, са задатком 

расписивања и провођења јавног позива.  

          Комисија, у смислу претходно 

наведеног члана мора имати најмање вишу 

сручну спрему. 

          Основ за утврђивање извршене 

санације, адаптације и реконструкције јесу 

претходно сачињене процјене тржишне 

вриједности девастираног објекта 

(елаборат), а на основу којих је извршена 

продаја истих.  

 

Члан 6. 

 

          У смислу члана 4. овог Правилника, 

начелник Општине Пелагићево расписује 

јавни позив за додјелу подстицајних 

средстава, који оглашава у Службеном 

гласнику Општине Пелагићево, интернет 
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страници Општине Пелагићево, те на 

огласној табли Општине Пелагићево. 

          Рок за подношење пријава по јавном 

позиву не може бити краћи од 10 (десет) 

дана од дана посљедњег оглашавања 

позива. 

 

Члан 7. 

 

          Субјекти остварују право на 

подстицај на основу поднесене пријаве по 

расписаном јавном позиву уз који прилажу 

доказе о испуњености основних и посебних 

услова.  

          Пријаве морају бити благовремене, 

потпуне и допуштене. 

У случају да су пријаве непотпуне, 

комисија упућује позив субјекту да у 

рокуод осам дана од дана достављања 

позива употпуни пријаву са потребним 

подацима или документима.  

 

Члан 8. 

 

          За остваривање права на додјелу 

подстицајних средстава субјекат је дужан 

да испуни сљедће опште и посебне услове:  

Општи услови:  

- Да ће извршити куповину 

девастираног објекта у смислу 

члана 1. овог Правилника у 

2020.години или да је извршио 

куповину девастираног објекта у 

2019.години,  

- Да има пребивалиште, односно ако 

се ради о правним лицима, сједиште 

или пословну јединицу на 

територији Општине Пелагићево.  

Посебни услови:  

- Да је у току или да је извршена 

санација, адаптација и 

реконструкција предметног објекта 

(доказ: овјерена изјава) 

- Да је у току или да је објекат 

приведен будућој пословној намјени 

(доказ: овјерена изјава) 

- Да је према клаисификацији 

дјелатности претежна дјелатност 

производна, трговинска или 

услужна, уколико се ради о 

физичким лицима исти достављају 

овјерену изјаву о будућој намјени 

обављања послова, односно 

дјелатности,  

- Уколико се ради о правним лицима 

да нема доспјелих, а неизмирених 

обавеза по основу директних и 

индиректних пореза и  

- Да није поднесен приједлог за 

оварање поступка реструктуирања, 

стечајног или ликвидационог 

поступка, уколико се ради о 

правним лицима.  

 

Члан 9. 

 

          Субјекат има право на подстицај када 

комисија, коју је именовао начелник 

Општине Пелагићево, проведе јавни 

поступак, изврши увид у поднесене пријаве, 

утврди испуњеност општих и посебних 

услова, те сачини записник о извршеном 

прегледу девастираног објекта и у истом 

утврди да су извршена директна улагања у 

девастирани објекат.  

          Комисија води парцијални записник о 

задацима из става 1. Овог члана, те по 

завршетку задатака, исти доставља 

начелнику Општине Пелагићево. 

          Уз записник из претходног става 

комисија доставља и нацрт уговора о 

додјели подстицаја.  

 

Члан 10. 

 

          Уговор о додјели подстицаја за 

куповину девастираног објекта у смислу 

члана 1. Овог Правилника обавезно садржи: 

- Податке о одобреном новчаном 

износу 

- Прецизно утврђену будућу 

пословну намјену у смислу члана 8. 

став 3. алинеја 2. овог Правилника  

- Динамику преноса одобрених 

средстава  

- Обавезу редовног извјештавања 

Скупштини општине Пелагићево о 

намјенском утрошку подстицаја у 

смислу члана 8. став 2. алинеја 1. и 

2. овог Правилника, 

- Начин контроле утрошка 

подстицаја,  

- Као и остала међусобна права и 

обавезе уговорених страна.  

 

Члан 11. 

 

          Подстицајна средства у смислу члана 

3. овог Правилника исплаћују се из 
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властитих прихода Општине Пелагићево у 

складу са чланом 96. Статута Општине 

Пелагићево ("Службени гласник Општине 

Пелагићево", број: 2/17).  

          Износ одобрених средстава не може 

бити већи од 30% изноа плаћеног за 

куповину девастираног објекта из члана 1. 

овог Правилника. 

 

Члан 12. 

 

          Овај Правилник ступа на снагу 8 

(осмог) дана од дана објаве у Службеном 

гласнику Општине Пелагићево. 

 

Број: 01-022-66/19       ПОТПРЕДСЈЕДНИК 

Дана, 03.12.2019.г.     Скупштине општине 

                                        Ђоко Ивановић  

 

 

 

 

63. 

 

          На основу члана 39. став 2. тачка 5. 

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) и члана 4. 

Протокола о сарадњи између Општине 

Пелагићево и Пројекта интегрисаног 

локалног развоја (ИЛДП) потписаног 

24.10.2019.године, Скупштина општине 

Пелагићево на XXII (двадесетдругој) 

редовној сједници одржаној дана 

03.12.2019.године донијела је: 

 

 

ОДЛУКУ 

o покретању иницијативе за израду 

Стратегије развоја Општине Пелагићево 

за период 2021-2027.година  

 

Члан 1.  

 

          Овом одлуком покреће се 

иницијатива за израду Стратегије развоја 

Општине Пелагићево (у даљем тексту: 

Стратегија) за период 2021.-2027.година. 

 

Члан 2. 

 

          При израи Стратегије користити ће се 

стандартизована методологија за 

интегрисано планирање локалног развоја 

(МиПРО), која је прихваћена и препоручена 

од Владе Републике Српске и  Савеза 

општина и градова Републике Српске, а 

усаглашена је са водећим начелима и 

приступима стратешком планирању које 

промовише Европска унија.  

 

Члан 3. 

 

          У циљу реализације израде 

Стратегије, задужује се начелник Општине 

да именује чланове радних тијела који ће 

бити укључени у процес провођења свих 

процедура до коначног усвајања Стратегије 

од стране Скупштине општине Пелагићево. 

 

Члан 4. 

 

          Остала питања везана за механизме и 

принципе израде Стратегије, а која нису 

обухваћена овом одлуком, дефинисана су 

Пророколом о сарадњи између Општине 

Пелагићево и Пројекта интегрисаног 

локалног развоја (ИЛДП). 

 

Члан 5. 

 

          Ова одлука ступа на снагу 8 (осмог) 

дана од дана објављивања у Службеном 

гласнику Општине Пелагићево. 

 

Број: 01-022-64/19       ПОТПРЕДСЈЕДНИК 

Дана, 03.12.2019.г.     Скупштине општине 

                                        Ђоко Ивановић  

 

 

 

 

64. 

 

На основу члана 51. Статута Општине 

Пелагићево ("Службени гласник Општине 

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

о локалној самоуправи ("Службени гласник 

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

вези са одредбама члана 28., 30. и 31. 

Закона о буџетском систему Републике 

Српске ("Службени гласник Републике 

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

15/16), Скупштина општине Пелагићево на 

XXII (двадесетдругој) редовној сједници 

одржаној дана 03.12.2019.године донијела 

је: 
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ОДЛУКУ 

о прихватању нацрта Плана буџета 

Општине Пелагићево за 2020.годину 

 

Члан 1.  

 

          Прихвата се нацрт Плана буџета 

Општине Пелагићево за 2020.годину у 

износу од 2.569.000,00. 

 

Члан 2. 

 

          Биланс буџета прихода и расхода по 

економској, функционалној и 

организационој класификацији је саставни 

дио ове одлуке.  

 

Члан 3. 

 

          Нацрт Плана буџета за 2020.годину 

упућује се на јавну расправу. 

 

Члан 4. 

 

          Ова одлука ступа на снагу даном 

доношења и биће објављена у Службеном 

гласнику Општине Пелагићево. 

 

Број: 01-022-67/19       ПОТПРЕДСЈЕДНИК 

Дана, 03.12.2019.г.     Скупштине општине 

                                        Ђоко Ивановић  

 

 

 

 

65. 

 

          На основу члана 39.  Закона о 

локалној самоуправи ("Службени гласник 

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

члана 47. Статута Општине Пелагићево 

("Службени гласник Општине Пелагићево", 

број: 10/14), Скупштина општине 

Пелагићево на XXII (двадесетдругој) 

редовној сједници одржаној дана 

03.12.2019.године донијела је: 

 

 

ОДЛУКУ 

о прихватању извјештаја  

 

Члан 1.  

 

          Прихвата се извјештај о раду 

начелника Општине Пелагићево за период 

између два скупштинска засиједања, број: 

02-014-17/2019 од 25.11.2019.године. 

 

Члан 2. 

 

          Извјештај из претходно наведног 

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: 01-022-65/19       ПОТПРЕДСЈЕДНИК 

Дана, 03.12.2019.г.     Скупштине општине 

                                        Ђоко Ивановић  

 

 

 

 

66. 

 

          На основу члана 39. и 43.  Закона о 

локалној самоуправи ("Службени гласник 

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

члана 5. Закона о статусу функционера 

јединица локалне самоуправе ("Службени 

гласник Републике Српске", број: 96/05 и 

98/13), члана 129. и 190. Закона о општем 

управном поступку ("Службени гласник 

Републике Српске", број: 13/02, 87/07, 50/10 

и 66/18), а све у вези рјешења Скупштине 

општине Пелагићево број: 01-111-1/19 од 

03.12.2019.године, комисија за избор, 

именовања и мандатна питања скупштине 

општине пелагићево доноси:  

 

РЈЕШЕЊЕ 

о престанку радног односа 

 

          Славки (Мићо) Тешић, из Пелагићева, 

ЈМБГ 0207993181505, предсједнику 

Скупштине општине Пелагићево, у складу 

са рјешењем о опозиву број 01-111-1/19 од 

03.12.2019.године престаје радни однос са 

03.12.2019.године. 

 

Образложење 

 

          Скупштина општине Пелагићево је на 

22. редовној сједници, одржаној дана 

03.12.2019.године,између осталог донијела 
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и рјешење број 01-111-1/19 којим је 

опозвала предсједника Скупштине општине 

Пелагићево са претходно наведене 

функције.  

          Како је чланом 5. Закона о статусу 

функционера јединице локалне самоуправе 

("Службени гласник Републике Српске", 

број: 96/05 и 98/13), (у наставку текста: 

Закон о статусу функционера јединица 

локалне самоуправе), прописано да рјешење 

о радном односу предсједнику скупштине 

доноси комисија за избор и именовање, то 

је комисија по основу претходно наведеног, 

односно као своју законску обавезу, 

примјеном члана 39. и 43.  Закона о 

локалној самоуправи ("Службени гласник 

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

и члана 5. Закона о статусу функционера 

јединица локалне самоуправе, члана 129. и 

190. Закона о општем управном поступку 

("Службени гласник Републике Српске", 

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

вези Рјешења Скупштине општине 

пелагићево број: 01-111-1/19 од 

03.12.2019.године, донијела предметно 

рјешење, те одлучила као у тачци 1. истог. 

 

Поука о правном лијеку 

 

          Против овог рјешења може се 

изјавити жалба одбору за жалбе Општине 

Пелагићево у року од 15 (петнаест) дна 

рачунајући од дана пријема истог.  

 

Број: 01/1-120.2-1/19    ПРЕДСЈЕДНИК 

Дана, 31.12.2019.г.         КОМИСИЈЕ  

      Ђоко Ивановић 

 

 

 

 

67. 

 

          На основу члана 54. и 59.  Закона о 

локалној самоуправи ("Службени гласник 

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

члана 64. Статута Општине Пелагићево 

("Службени гласник Општине Пелагићево", 

број: 2/17), Одлуке о стипендирању 

студената Општине Пелагићево број: 02-

022-131/19 од 26.11.2019.године и 

записника комсије за избор студената број: 

02-111-1/20 од 30.01.2020.године, начелник 

Општине Пелагићево доноси:  

 

ОДЛУКУ 

о стипендистима Општине Пелагићево за 

академску 2019/2020 годину  

 

Члан 1. 

 

          Мјесечном стипендијом у износу од 

120,00 КМ стипендирати ће се сљедећи 

студенти: 

 

1. Стевановић (Сајло) Јована, ЈМБ 

0810998186937, студенткиња 2. 

године Факултета техничких наука 

у Новом Саду,  

2. Кушлаковић (Ђорђа) Софија, ЈМБ 

1808999186506, студенткиња 2. 

године Факултета пословне 

економије у Бијељини, 

3. Максимовић (Јово) Цвијета, ЈМБ 

1602997студенткиња 4. године 

Педагошког факултета у Бијељини 

4. Јанковић (Јовица) Јована, ЈМБ 

0810997186518, студенткиња 4. 

године Педагошког факултета у 

Бијељини, 

5. Ставрић (Велизар) Марија, ЈМБ: 

0804997185864, студенткиња 4. 

године Високе медицинске школе у 

Приједору,  

6. Лазић (Милан) каранфиљка, ЈМБ 

2906999186501, студенткиња 

2.године Природно-математичког 

факултета – биологија у Тузли,  

7. Алексић (Цвијета) маја, ЈМБ 

3112998185878, студентикиња 

2.године Педагошког факултета у 

Бијељини, 

8. Лукановић (Здравко) Жељка, ЈМБ: 

1001997186508, студенткиња 

3.године Педагошког факултета у 

Бијељини, 

9. Јанковић (Јован) Вујадин, ЈМБ 

0804996180869, студент 4.године 

Факултета организационих наука у 

Београду,  

10. Каштеровић (Спасоје) Горан, ЈМБ 

0609996181574, студент 3.године 

Пољопривредног факултета у Бања 

Луци,  

11. Драгић (Војислав) Милица, ЈМБ 

2010997186578, студенткиња 

3.године Медицинског факултета у 

Бања Луци,  
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12. Кушлаковић (Ђорђа) Јелена, ЈМБ 

2910995186512, апсолвент 

Педагошког факултета у Бијељини, 

13. Јанковић (Перо) Рада, ЈМБ 

0906996186511, апсолвент 

Природно-математичког факултета 

у Новом Саду. 

 

Члан 2. 

 

          Са свим стипендистима биће 

потписани уговори о стипендирању.  

 

Члан 3. 

 

          Стипендије се исплаћују за сљедеће 

мјесеце: октобар, новембар, децембар, 

јануар, фебруар, март, априла и мај текуће 

академске године, док за апсолвенте се 

стипендија исплаћује за шест мјесеци. 

 

Члан 4. 

 

          Ова одлука ступа на снагу 8 (осмог) 

дана од дана објављивања у Службеном 

гласнику Општине Пелагићево. 

 

Број: 02-022-12/20     НАЧЕЛНИК 

Дана, 12.02.2020.г.  Општине Пелагићево 

   Симо Стакић 

   мр.ек. с.р. 

 

 

 

 

68. 

 

          На основу члана 59.  Закона о 

локалној самоуправи ("Службени гласник 

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

члана 64. Статута Општине Пелагићево 

("Службени гласник Општине Пелагићево", 

број: 2/17),члана 41. Закона о буџетском 

систему Републике Српске ("Службени 

гласник Републике Српске", број: 121/12, 

52/14, 103/15 и 15/16), члана 10. Одлуке о 

извршењу Плана буџета Општине 

пелагићево за 2019.годину, број: 01-022-

7/19 од 28.12.2019.године и члана 10. 

Одлуке о извршењу ребаланса Плана 

буџета Општине Пелагићево за 2019.годину 

број: 01-022-72/19 од 30.12.2019.године 

начелник Општине Пелагићево доноси:  

 

ОДЛУКУ 

 прерасподјели (релокацији)  

буџетских средстава 

 

Члан 1. 

 

          Одобрава се прерасподјела 

(релокација) буџетских средстава у оквиру 

и између потрошачких јединица на сљедећи 

начин:  

 

0034300 – Центар за социјални рад  

- Са конта 411100 – расходи за бруто 

плате, износ од 7.000,00 

прераспоредити у оквиру 

потрошачке јединице 0034140 – 

Одјељење за привреду, финансије и 

друштвене дјалтности 

- На конто 411100 – расходи за бруто 

плате, износ од 7.000,00 КМ. 

 

0034140 – Одјељење за привреду, 

финансије и друштвене дјелатности  

- Са конта 411200 – расходи за 

накнаде трошкова и осталих личних 

примања запослених ,износ од 

4.000,00 КМ прераспоредити у 

оквиру исте потрошачке јединице 

- На контро 411100 – расходи за 

бруто плате, износ 4.000,00 КМ. 

 

0034140 – Одјељење за привреду, 

финансије и друштвене дјелатсноти  

- са конта 412700 – расходи за услуге 

информисања и медија, износ од 

460,00 КМ прераспредити у оквиру 

исте потрпшачке јединице  

- на контро 412400 – расходи за 

медицински и лабораторисјки 

материјал износ од 450,00 КМ и  

- на контро 487900 – трансфери 

остлаим јединицма власти – износ 

од 10,00 КМ.  

 

0034301 –  Трошкови социјалне заштите  

- са конта 416300 – дознаке 

пружаоцима услуга социјалне 

заштите које се исплаћују од стране 

буџета РС и Општине, износ од 

3.400,00 КМ прераспоредити у 

оквиру исте попотрошачке јединице  

- на контро 416100 – текуће дознаке 

корисницима социјалне заштите, 

износ од 3.400,00 КМ. 
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0034130 – Одјељење за општу управу, 

просторно уређење и стамбено-комуналне 

послове  

- са конта 511200 – издаци за 

инвестиционо одржавање, 

реконсрукцију и адаптацију зграда и 

објеката износ до 5.600,00 КМ 

прерапосредити у оквиру исте 

порошачке јединице  

- на контро 412500 – расходи за 

текуће одржавање остлаих 

грађевинских објеката, износ од 

5.600,00 КМ.  

 

0034300 – Центар за социјални рад  

- са конта 412200 – расходи по основу 

утрошка енергије, комуналних, 

комуникационих и транспортних 

услуга, износ од 1.300,00 КМ 

прераспоредити у оквиру 

потрошачке јединице 0034130 – 

Одјељење за општу управу, 

просторно уређење и стамбено. 

Комуналне послове  

- на контро 412200 – расходи за 

комуналне услуге, износ од 1.300,00 

КМ. 

 

0034130 – Одјељење за општу управу, 

просторно уређење и стамбено-комуналне 

послове  

- са конта 511200 – издаци за 

инвестиционо одржавање, 

реконструкцију и адаптацију зград 

аи објеката, износ од 7.950,00 КМ 

прераспоредити у оквиру 

порошачке јединице 0034140 – 

Одјељење за привреду, финансије и 

друштвене дјелатности: 

- на контро 412900 – расходи по 

основу репрезентације, износ од 

1.800,00 КМ 

- на контро 416100 – трошкови за 

ученике, износ од 1.500,00 КМ 

- на конто 415200 – текући грантови, 

износ од 4.650,00 КМ. 

 

90034130 – одјељење за општу управу, 

просторно уређење и стамбено-комунален 

послове  

- са конта 511200- издаци за 

инвестиционо одржавање, 

реконструкцију и адаптацију зграда 

и објеката, износ ос 17.150,00 КМ 

прераспоредити у оквиру исте 

потрошачке јединице  

- на конто 513700 – издаци за 

наматеијалну произведену имовину, 

износ од 8.200,00 КМ, 

- на контро 511100 – издаци за 

изградњу и прибављање зграда и 

објеката – износ од 2.100,00 КМ, 

- на конто 511300 – издаци за набавку 

канцеларијске опреме, алата  и 

инвентара , износ од 650,00 КМ 

прераспоредити у оквиру 

потрошачке јединице 0034301 – 

трошкови социјалне заштите 

- на конто 416100 – текуће дозбнаке 

корисницима социјалне заштите 

износ од 6.200,00 КМ. 

 

0034130 – Одјељење за општу управу, 

просторно уређење и стамбено- комуналне 

послове  

- са конта 511200 – издаци за 

инвестиционо одржавање 

реконструкцију и адаптацију зграда 

и објеката износ од 38.000,00 

прераспоредити у оквиру 

потрошачке јединице 0034110 – 

скупштина општине  

- на конто 412900 – расходи за 

наканде скупштинским 

посланицима и одборницима износ 

од 38.000,00 КМ. 

 

Члан 2. 

 

          Средства распоређена овом одлуком у 

буџету Општине пелагићево за 

2019.годину, прераспоредити ће се у оквиру 

потрошачке јединице како слиједи:  

 

У оквиру потрошачке јединице 0034110 – 

Скупштина општине  

- на броју рачуна контног плана група 

412900 – расходи уза накнаде 

скупштинским одборницима, износ 

од 57.600 замјењује се износом од 

95.600,00 КМ. 

 

У оквиру потрошачке јединице 0034130 – 

Одјељење за општу управу, просторно 

уређење стамбено-комуналне послове  

- на броју рачуна контног плана група 

412200 – расходи закомуналне 

услуге износ од 25.000,00 КМ 
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замјењује се износом од 26.300,00 

КМ,  

- на броју рачуна контног плана група 

412500 – расходи за текуће 

одржавање осталих грађевинских 

објеката износ од 46.700,00 

замјењује се износом ос 52.300,00 

КМ,  

- на броју рачуна контног плана 

511100 – издаци за изградњу и 

прибављање зграда и објеката износ 

од 39.900,00 КМ замјењује се 

износом од 42.000,00,  

- на броју рачуна контног плана група 

513700 – издаци за нематеријалну 

произведену имовину изнод од 

46.800,00 КМ замјењује се износом 

55.000,00 КМ,  

- на броју рачуна контног плана група 

511300 – издаци за набавку опреме 

износ од 4.700,00 КМ замјењује се 

износом од 5.250,00 КМ,  

- на броју рачуна контног плана група 

511200 – издаци за инвестиционо 

одржавање, реконструкцију и 

адаптацију зграда и објеката, износ 

од 400.00,00 КМ замјењује се 

износом од 331.300,00 КМ.  

 

У оквиру потрошачке јединице 0034140 – 

одјељење за привреду, финансије и 

друштвене дјелатности  

- на броју рачуна контног плана група 

411100 – расходи за бруто плате 

износ од 721.600,00 КМ замјењује 

се износом од 732.600,00 КМ,  

- на броју рачуна контног плана група 

411200 – расходи за бруто наканде 

трошкова и осталих личних 

примања запослених износ од 

121.300,00 КМ замјењује се износом 

од 117.300,00 КМ.  

- На броју рачуна контног плана 

група 412700 – расходи за услуге 

информисања и медије, износ од 

21.000,00 КМ замјењује се износом 

од 20.540,00 КМ,  

- На броју рачуна контног плана 

група 412900 – расходи по основу 

репрезентације износ од 9.000,00 

КМ замјењује се износом 10.800,00 

КМ, 

- На броју рачуна контног плана 

група 412400 – расходи за 

медицински и лабораторијски 

материјал износ од 2.700,00 КМ 

замјењује се износом 3.150,00 КМ.  

- На броју рачуна контног плана 

група 415200 – текући грантови, 

износ од 205.000,00 КМ замјењује 

се износом  209.650,00 КМ, 

- На броју рачуна контног плана 

група 416100 – трошкови за 

ученике, износ ос 40.000,00 КМ 

замјењује се износом  41.500,00 КМ,  

- На броју рачуна контног плана 

група 487900 – трансфери осталим 

јединицама власти износ од 500,00 

замјењује се износом 510,00 КМ.  

 

 

У оквиру потрошачке јединице 0034300 – 

Центар за социјални рад  

- На броју рачуна контног плана 

група 411100 – расходи за бруто 

плате износ од 81.400,00 КМ 

замјењује се износом 74.400,00КМ  

- На броју рачуна контног плана 

група 416300 – дознаке пружаоцима 

услуга социјалне заштите које се 

ипслћују из буџета РС и Општине 

износ од 27.000,00 замјењује се 

износом 23.600,00 КМ,  

- На броју рачуна контног плана 

група 416100 – текуће дознаке 

коринсицима социјалне заштите, 

износ од 240.000,00 КМ замјењује 

се износом 249.600,00 КМ. 

 

Члан 3. 

 

          За провођење ове одлуке задужује се 

Одјељење за привреду, финансије и 

друштвене дјелатности.  

 

Члан 4. 

 

          Ова одлука ступа на снагу даном 

доношења и биће објављенау Службеном 

гласнику Општине Пелагићево. 

 

Број: 02-022-144/19          НАЧЕЛНИК 

Дана, 31.12.2019.г.       Општине Пелагићево 

          Симо Стакић 

             мр.ек. с.р. 

 

 

 

 

69. 
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          На основу члана 54. и 59.  Закона о 

локалној самоуправи ("Службени гласник 

Републике Српске", број: 97/16 и 36/19) 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 и 66/18), а све у вези са 

одлуком о покретању иницијативе за израду 

Стратегије развоја Општине Пелагићево за 

период од 2021.- 2027.година број: 01-022-

64/19 од 03.12.2019.године, начелник 

Општине Пелагићево доноси:  

 

РЈЕШЕЊЕ 

о формирању општинског развојног тима 

за израду Стратегије развоја Општине 

Пелагићево за период 2021. – 2027.година 

 

          Формира се општински развојни тим 

за израду Стратегије развоја Општине 

Пелаигћево за период 2021. – 2027.година, 

као оперативни, извршни и координационо 

тијело задужено за вођење процеса 

планирања на нивоу Општине Пелаигћево у 

сљедећем саставу:  

 

1. Стакић Симо, начелник Општине 

Пелагићево, као носилац пројекта,  

2. Стакић Војислав, координатор 

развојног тима,  

3. Несторовић Перо, начелник 

Одјељења за општу управу, 

просторно уређење и стамбено-

комуналне послове,  

4. Јовановић Горан, начелник 

одјељења за привреду, финансије и 

друштвене дјелатности,  

5. Андрић Лазар, начелник Одјељења 

за инспекције, комуналну полицију 

и заједничке послове,  

6. Доган Дадо, представник службе за 

просторно уређење,  

7. Зечевић Лука, представник службе 

за просторно уређење,  

8. Јовановић Петра, представник 

службе за финансије,  

9. Балаћ Гордана, директор Центра за 

социјални рад,  

10. Иљић Перо, представник службе за 

пољопривреду и развој,  

11. Голијанин Саша, представник из 

области екологије,  

12. Лазаревић слободанка, директор 

Туристичке организације 

Пелагићево,  

13. Драгић Алимпије, правник Центра 

за социјални рад,  

14. Петровић Игор, секретар 

Скупштине општине Пелагићево,  

15. Петровић слободан, одборник 

Скупштине општине Пелагићево  

16. Надаревић Ивана, одборник 

Скупштине општине Пелаигћево. 

 

Задатак развојног тима из тачке 1. 

диспозитива овог рјешења јесте 

идентификација и укључивање локалних 

актера, анализа стања и дефинисање 

стратешке платформе, формирање и 

координисање радом сектроских радних 

група при изради развојних планова (које ће 

у свом саставу имати и представнике 

невладиног сектора, приватног сектора као 

и представнике релевантних јавних 

институција), израда плана имплементације 

развојне стратегије Општине Пелагићево, 

израда генералног финансијског плана као 

и плана развоја организационих капацитета 

и људских потенцијала за имплементацију 

стратегије, те да по захтјеву, о томе 

подноси извјештај начелнику Општине 

Пелагићево.  

 

Образложење 

 

          Дана 24.10.2019.одине начелник 

Општине Пелагићево је потписао Протокол 

о сарадњи између Општине пелагићево и 

Пројект аинтегрисаног локалног развоја 

(ИЛДП) број 02-122-80/19 од 

24.10.2019.године, чиме су утврђена 

конкретна подручја дјеловања и 

одговорности партнера, ако и реализација 

Протоколом дефинисаних процеса и 

активности кроз сарадњу јединице локалне 

самоуправе, односно Општине Пелагићево 

и ИЛДП-а.  

          Сходно томе, скупштина општине 

Пелагићево је дана 03.12.2019.године 

донијелаОдлуку о покретању иницијативе 

за израду Стратегије развоја Општине 

пелагићево за период 2021. – 2027.година 

број 01-022-64/19 од 03.12.2019.године, те 

како је у претходно наведној одлуци 

предвиђено да се именују чланови радног 

тијела, односно развојног тима за израду 

Стратегије, начелник Општине Пелагићево 
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је одлучио да именује општински развојни 

тим у претходно наведеном саставу, те да 

истом одреди задатак да проведе поступак 

израде Стратегије развоја Општине 

Пелагићево у смислу тачке 2. Диспозитива 

овог рјешења.  

          На основу претходно наведеног, а 

примјеном члана  54. и 59.  Закона о 

локалној самоуправи ("Службени гласник 

Републике Српске", број: 97/16 и 36/19) 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 и 66/18), а све у вези са 

одлуком о покретању иницијативе за израду 

Стратегије развоја Општине Пелагићево за 

период од 2021.- 2027.година број: 01-022-

64/19 од 03.12.2019.године, начелник 

Општине Пелагићево је одлучио као у 

диспозитиву овог рјешења.  

 

Поука о правном лијеку 

 

          Против овог рјешења може се 

уложити приговор начелнику Општине 

пелаигћево у року од 8 (осам) дана од дана 

доставе истог.  

 

Број: 02-111-21/19            НАЧЕЛНИК 

Дана, 25.12.2019.г.       Општине Пелагићево 

          Симо Стакић 

             мр.ек. с.р. 

 

 

 

 

70. 

 

          На основу члана 54. и 59.  Закона о 

локалној самоуправи ("Службени гласник 

Републике Српске", број: 97/16 и 36/19) 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 и 66/18), а све у вези са 

одлуком о  управљању мјесним – сеоским 

водоводом, број: 01-022-62/09 од 

07.08.2009.године, начелник Општине 

Пелагићево доноси:  

 

 

РЈЕШЕЊЕ 

о формирању комисије за утврђивање 

чињеницчног стања у мјесном – сеоском 

водоводу у Горњој Трамошници 

 

          Овим рјешењем именујем комсију за 

утврђивање чињеничног стања у мјесном – 

сеоском водоводу у Горњој Трамошници у 

сљедећем саставу: 

1. Лазо Андрић, предсједник 

2. Перо Иљић, члан  

3. Дадо Доган, члан. 

         Задатак комисије је да на основу 

одлуке о управљању мјесним – сеоским 

водоводом, број: 01-022-62/09, од 

07.08.2009.године, утврди тренутно 

формално-правно чињнично стање у 

мјесном – сеоском водоводу у горњој 

Трамошници.  

          По реализацији задатка, предсједник 

комсије дужан је да начелнику Општине 

достави извјештај са евентуалним 

приједлозима.  

 

Образложење  

 

          Скупштина општине Пелаигћево је 

дана 07.08.2009.године донијела одлуку о 

управљању мјесним – сеоским водоводом у 

Горњој Трамошници.  

          Претходно наведеном одлуком 

водовод у Горњој Трамошници дат је на 

привремено управљање Савјету мјесне 

заједнице Горња Трамошница. Такође, 

претходно наведеном одлуком Савјет 

мјесне заједнице Горња Трамошница 

овлаштен је да врши наплату утрошка воде.  

          С обзиром да је предметна одлука 

Скупштине општине Пелагићево донијета 

2009.године, те да истом нису предвиђени 

механизми контроле (као што је подношење 

извјештаја и слично), те да је од тада 

дошло, више пута,  до промјене Закона о 

локалној самоуправи ("Службени гласник 

Републике српске", број: 101/04, 42/05, 

118/05, 98/13 и "Службени гласник 

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

су на основу тога мјесне заједнице као 

јединице локалне самоуправе изгубиле 

статус правних лица, то је начелник 

Општине Пелагићево, ради утврђивања 

тренутног формално-правног чињничног 

стања у мјесном – сеоском водоводу у 

Горњој Трамошници и предузимања 

евентуалних радњи, примјеном члана 54. и 
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59.   Закона о локалној самоуправи 

("Службени гласник Републике Српске", 

број: 97/16 и 36/19) 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 и 66/18), а 

све у вези са одлуком о  управљању 

мјесним – сеоским водоводом, број: 01-022-

62/09 од 07.08.2009.године, именовао 

комисију из тачке 1. диспозитива овог 

рјешења, те истој одредио задатке као у 

тачци 1. и 2. диспозитива.  

 

Поука о правном лијеку 

 

          Против овог рјешења службеник има 

право уложити приговор начелнику 

Општине у року од осам дана од дана 

пријема.  

 

Број: 02-111-3/19              НАЧЕЛНИК 

Дана, 16.01.2020.г.       Општине Пелагићево 

          Симо Стакић 

             мр.ек. с.р. 

 

 

 

 

71. 

 

          На основу члана 54. и 59.  Закона о 

локалној самоуправи ("Службени гласник 

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

члана 62. и 64. Статута Општине 

Пелагићево ("Службени гласник Општине 

Пелагићево", број: 2/17), начелник 

Општине Пелагићево доноси: 

 

ОДЛУКУ 

о обрачуну плате по временском основу 

 

Члан 1. 

 

          Ову одлуку начелник Општине 

Пелаигћево доноси у циљу регулисања 

начина обрачуна плате службеника и 

намјештенина Општинске управе 

Пелагићево.  

 

Члан 2. 

 

          Плата у смислу члана 1. ове одлуке 

обрачунавати  ће се по временском основу, 

односно оствареном ефективном раду 

службеника и намјештеника које је провео 

на свом радном мјесту.  

 

Члан 3. 

 

          У смислу члана 2. ове одлуке 

службеници и намјештеници су обавезни да 

користе картицу за евидентирање радника 

према упутству за употребу картице за 

контролу радног времена, имајући у виду да 

ће иста бити основ за обрачун плате.  

 

Члан 4. 

 

Уколико службеници и намјештеници 3 

(три) мјесеца узастопно проведу на радном 

мјесу мање од 90% радног времена, 

покренуће се дисциплински поступак. 

 

Члан 5. 

 

          Уколико слуижбеници и 

намјештеници у току дана не користе 

картицу за евидентирање радника, сматрати 

ће се да тог дана нису били на радном 

мјесту.  

 

Члан 6. 

 

          Начелник Општине Пелаигћево ће 

задужити службени лице за реализацију ове 

одлуке у смислу контроле присутности 

радника Општинске управе Пелагићево.  

 

Члан 7. 

 

          За обрачун и исплату плате у смислу 

ове одлуке задужује се одјељење за 

привреду, финансије и друштвене 

дјелатности.  

 

Члан 8. 

 

          Ова одлука ступа на снагу 8 (осмог) 

дана од дана објављивања у Службеном 

гласнику Општине Пелагићево.  

 

Број: 02-022-4/20              НАЧЕЛНИК 

Дана, 22.01.2020.г.       Општине Пелагићево 

          Симо Стакић 

             мр.ек. с.р. 
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72. 

 

На основу члана 59. и 82.  Закона о локалној 

самоуправи ("Службени гласник Републике 

Српске", број: 97/16 и 36/19) и члана  64. 

Статута Општине Пелагићево ("Службени 

гласник Општине Пелагићево", број: 2/17) и 

одлуке о извршењу буџета Општине 

Пелагићево за 2020.годину, начелник 

Општине Пелагићево доноси: 

 

ОДЛУКУ 

о једнократној помоћи  

новорођеној дјеци 

 

Члан 1. 

 

          Овом одлуком регулишу се услови за 

остваривање и висина једнократне новчане 

помоћи за све бебе са подручја Општине 

Пелагићево рођене током 2020.године. 

 

Члан 2. 

 

          Висина једнократне новчане помоћи 

исплаћује се једном годишње и одређује се 

у сљедећем износу:  

 

- А) за прву и другу рођену бебу у 

породици _____________ 300,00 КМ 

- Б) за трећу рођену бебу 

_____________________ 500,00 КМ 

- В) за четврту и наредну рођену бебу 

__________________ 1.000,00 КМ. 

 

Члан 3. 

 

          Право на наведену помоћ имају 

родитељи лије је пребивалиште на подручју 

Општине Пелагићево даном доношења ове 

одлуке, који приликом подношења захтјева 

достављају овјерене копије личних карти 

оба родитеља и родни лист новорођенчета, 

кућну листу, те копију текућег рачуна 

једног од родитеља.  

          Изузетно од става 1. овог члана, право 

на наведену помоћ имају и родитељи од 

којих бар један родитељ има пребивалиште 

на подручју Општине Пелагићево даном 

доношења ове одлуке, а односно оба 

родитеља стварно живе на подручју 

Општине Пелагићево и који нису остварили 

наведено право код институција и органа 

друге општине што доказују увјерењем.  

 

Члан 4. 

 

          Захтјеви се подносе начелнику 

Општине Пелагићево након рођења дјетета, 

а најкасније до краја календарске године.  

          Неријешени захтјеви из 2019.године и 

захтјеви поднесени у 2020.години за дјецу 

рођену у децембру 2019.године рјешавати 

ће се у складу са овом Одлуком.  

 

Члан 5. 

 

          Сврха и циљ ове одлуке је помоћ 

родитељима у првим мјесецима одгоја 

дјетета.  

 

Члан 6. 

 

          Средства за наведену намјену 

исплаћују се из планираних средстава 

предвиђених буџетом Општине Пелагићево 

за 2020.годину, са позиције: 416126 – 

једнократне помоћи новорођеној дјеци. 

 

Члан 7. 

 

          Ова одлука ступа на снагу даном 

доношења и биће објављена у Службеном 

гласнику Општине Пелагићево.  

 

Број: 02-022-4/20              НАЧЕЛНИК 

Дана, 22.01.2020.г.       Општине Пелагићево 

          Симо Стакић 

             мр.ек. с.р. 

 

 

 

 

73. 

 

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 
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о исплати средстава 

 

Члан 1. 

 

          Овом одлуком регулише се исплата 

средстава Симеуновић Микајлу  у висини 

од 2 (двије) посљедње просјечне плате 

запослених исплаћене у општинској управи 

у претходној години у износу од 1.830,81 

КМ(хиљадуосамстотинатридесетконвертиб

илнихмаракаиосамдесетједанфениг) 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:02-022-3/20              НАЧЕЛНИК 

Дана, 22.01.2020.г.    Општине Пелагићево 

                                         Симо Стакић 

                       мр.ек. с.р.  

 

 

 

 

74. 

 

          На основу члана 54. и 59.  Закона о 

локалној самоуправи ("Службени гласник 

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

члана 64. Статута Општине Пелагићево 

("Службени гласник Општине Пелагићево", 

број: 2/17),Члан 129. и 190. Закон о општем 

управном поступку ("Службени гласник 

Републике Српске", број: 13/02, 87/07, 50/10 

и 66/18) ,  Одлуке о стипендирању 

студената Општине Пелагићево број: 02-

022-131/19 од 26.11.2019.године, начелник 

Општине Пелагићево доноси: 

 

РЈЕШЕЊЕ 

о именовању комсије за избор 

стипендиста Општине Пелагићево за 

академску 2019/2020 годину 

 

          Овим рјешењем именујем комисију за 

избор стипендиста Општине Пелагићево за 

академску 2019/2020 годину у сљедећем 

саставу:  

1. Предраг Лазић, предсједник 

2. Слађана Стјепановић, члан  

3. Игор Петровић, члан. 

Задатак комсије је да на основу критеријума 

и приспјелих захтјева начелнику предложи 

одређен број стипендиста за академску 

2019/2020 годину. 

          По реализацији задатка,  предсједник 

комисије дужан је да начелнику Општине 

достави записник са пријдлозима. 

 

Образложење 

 

          Начелник Општине Пелагићево је 

дана 26.11.2019.године донио одлуку у 

стипендирању студената у академској 

2019/2020 години број: 02-022-131/19. 

          Претходно наведеном одлуком 

регулисао је начин стипендирања, број 

студената као и износ средстава, односно 

висину мјесечних стипнедија. У вези с тим, 

а у циљу реализације исте, начелник 

Општине Пелагићево је на основу  члана 

54. и 59.  Закона о локалној самоуправи 

("Службени гласник Републике Српске", 

број: 97/16 и 36/19) и члана 64. Статута 

Општине Пелагићево ("Службени гласник 

Општине Пелагићево", број: 2/17),Члан 129. 

и 190. Закон о општем управном поступку 

("Службени гласник Републике Српске", 

број: 13/02, 87/07, 50/10 и 66/18) донио 

рјешење о именовању комсије за избор 

стипендиста Општине Пелагићево за 

ададемску 2019/2020 годину.  

          С обзиром да је потребно извршити 

бодовање кандидата начелник Општине 

Пелагићево је одредио задатак комисији у 

смислу да иста изврши рангирање 

кандидата на основу претходно утврђених 

критеријума.  

          Имајући у виду напријед наведено 

начелник Општине Пелагићево је именовао 

комисију, како стоји у диспозитиву 

рјешења.  

 

Поука о правном лијеку 
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          Против овог рјешења службеник има 

право уложити приговор начелнику 

Општине у року од осам дана од дана 

пријема.  

 

Број: 02-111-1/19              НАЧЕЛНИК 

Дана, 16.01.2020.г.       Општине Пелагићево 

          Симо Стакић 

             мр.ек. с.р. 
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САДРЖАЈ: 

 

 

 

 

59. Одлука о давању на кориштење пословних канцеларија  1. 

60. Одлука о именовању комисије за провођење процедуре опозива (тајног гласања) 

предсједник Скупштине општине Пелгићево 

2. 

61. Рјешење о опозиву предсједника Скупштине општине Пелагићево 2. 

62. Правилник о подстицају приликом куповине девастираних објеката на подручју 

Општине Пелаигћево 

3. 

63. Одлука о покретању иницијативе за израду Стратегије развоја Општине 

Пелагићево за период 2021.-2027. 

5. 

64. Одлука о прихватању нацрта Плана буџета Општине Пелагићево за 2020.годину 5. 

65. Одлука о прихватању извјештаја 6. 

66. Рјешење о престанку радног односа 6. 

67. Одлука о стипенистима Општине Пелагићево за академску 2019/2020 годину  7. 

68. Одлука о прерасподјели (релокацији) буџетских средстава  8. 

69. Рјешење о формирању општинског развојног тима за израду Стратегије развоја 

Општине Пелагићево за период 2021. – 2027.година 

11. 

70. Рјешење о формирању комисије за утврђивање чињничног стања у мјесном – 

сеоском водоводу у Гоњој Трамошници 

12. 

71. Одлука о обрачуну плате по временском основу  13. 

72. Одлука о једократној помоћи новорођеној дјеци  14. 

73. Одлука о исплати средстава  14. 

74. Рјешење о именовању комисије за избор стипендиста Општине Пелагићево за 

академску 2019/2020 годину  

15. 

 

 

 

 


