ОПШТИНА ПЕЛАГИЋЕВО
СЛУЖБЕНИ ГЛАСНИК
"Службени гласник"
Година ИX
издаје
Број 05/20
"Службени гласник Општине
Пелагићево"

Скупштина општине Пелагићево
Пелагићево
излази по потреби
датум издавања

примјерак је бесплатан

главни и одговорни уредник
стручна служба

01.04.2020.г.

тел 054/810-106

Члан 3.

86.
На основу 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) и члана 31.
и 35. Закона о буџетском систему
Републике Српске, број: 121/12, 52/14,
103/15 и 15/16), Скупштина општине
Пелагићево на XXIV (двадесетчетвртој)
редовној
сједници
одржаној
дана
30.12.2019.године доноси:

Ова одлука ступа на снагу даном
доношења и биће објављена у Службеном
глансику Општине Пелагићево.
Број: 01-022-71/19 ПОТПРЕДСЈЕДНИК
Дана, 30.12.2019.г. Скупштине општине
Ђоко Ивановић

87.
ОДЛУКУ
о усвајању ребаланса Плана буџета
Општине Пелагићево за 2019.годину

На основу 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) и члана 33.
Закона о буџетском систему Републике
Српске, број: 121/12, 52/14, 103/15 и 15/16),
Скупштина општине Пелагићево на XXIV
(двадесетчетвртој)
редовној
сједници
одржаној дана 30.12.2019.године доноси:

Члан 1.
Усваја се рабеланс Плана буџета
Општине Пелагићево за 2019.годину у
износу од 2.954.600,00 КМ.
Члан 2.
Биланс буџета прихода и расхода по
економској,
функционалној
и
организационој класификацији је саставни
дио ове одлуке.

ОДЛУКУ
оизвршењу ребаланса Плана буџета
Општине Пелагићево за 2019.годину
Члан 1.
1

Овом одлуком утврђује се начин
извршења
ребаланса
Плана
буџета
Општине Пелагићево за 2019.годину у
износу од 2.954.600,00 КМ.

Обавезе по основу расхода морају се
извршавати сходно законским прописима,
као и Закону о буџетском систему
Републике Српске.

Члан 2.

Члан 9.

Сви расходи морају битиутврђени у
билансу буџета и уравнотежени са
приходима.

За подмирење хитних расхода који
нису планирани буџетом, а који се појаве у
току буџетске године, начелник Општине
може вршити исплете до износа буџетксе
резерве, а за које ће се донијети акт о врсти
и намјени појединог расхода.

Члан 3.
Ова одлука односи се на буџетске
кориснике који се у цијелости или
дјелимично
финансирају
из
буџета
Општине Пелагићево у 2019.години.

Члан 10.
Овлаштена лица за извршење буџета
могу извршавати релокацију са позиције
гдје има довољно средстава на позицију
гдје су утрошена средства, а настла је
обавеза која је доспјел аза измирење, до 5%
планираног буџета за 2019.годину (за све
релокације укупно).

Члан 4.
Корисници буџетскихсредстава могу
стварати обавезе и користити средства за
поједине намјене само до износа који је
планиран и утврђен буџетом. Све одлуке,
рјешења, уговори или други појединачни
акти морају бити у сагласности са овом
одлуком. Подзаконским актима не могу се
стварати обевезе на терет буџета ако за те
намјене нису предвиђена средства.

Члан 11.
Контролу
намјенског
трошења
буџетских средстава врши одјељење за
привреду,
финансије
и
друштвене
дјелатности. Упутства за провођење ове
одлуке доноси начелник одјељења за
привреду,
финансије
и
друштвене
дјелатности.

Члан 5.
Корисници
буџетских
средстава
дужни су дозначена средства правдати
најкасније до 10-ог у мјесецу за претходни
мјесец. Правдање доначених средстава је
услов за сљедећу дознаку средстава.

Члан 12.
Приходи по изворима, врстама и расходима
прихода по основу намјене, утврђује се у
билансу буџета Општине Пелагићево за
2019.годину који је саставни дио ове
одлуке.

Члан 6.
Одјељење за привреду, финансије и
друштвене дјелатности је задужено за
израду обрасца на којем су буџетски
корисници дужни правдати утрошак
дозначених средстава.

Члан 13.
Ова одлука ступа на снагу даном
доношења и биће објављена у Службеном
глансику Општине Пелагићево.

Члан 7.
Овлаштена лица за извршење буџета
су начелник Општине и начелник Одјељења
за привреду, финансије и друштвене
дјелатности.

Број: 01-022-72/19 ПОТПРЕДСЈЕДНИК
Дана, 30.12.2019.г. Скупштине општине
Ђоко Ивановић

Члан 8.
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(двадесетчетвртој)
редовној
сједници
одржаној дана 30.12.2019.године доноси:

88.
На основу 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) и члана 28.
и 31. Закона о буџетском систему
Републике Српске, број: 121/12, 52/14,
103/15 и 15/16), Скупштина општине
Пелагићево на XXIV (двадесетчетвртој)
редовној
сједници
одржаној
дана
30.12.2019.године доноси:

ОДЛУКУ
о извршењу Плана буџета Општине
Пелагићево за 2020.годину
Члан 1.
Овом одлуком утврђује се начин извршења
Плана буџета Општине Пелагићево за
2020.годину у износу од 2.569.000,00 КМ.
Члан 2.

ОДЛУКУ
о усвајању Плана буџета Општине
Пелагићево за 2020.годину

Сви расходи морају бити утврђени у
билансу буџета и уравнотежени са
приходима.

Члан 1.
Члан 3.
Усваја се План буџета Општине Пелагићево
за 2020.годину у износу од 2.569.000,00
КМ.

Ова одлука односи се на буџетске
кориснике који се у цијелости или
дјелимично
финансирају
из
буџета
Општине Пелагићево у 2020.години.

Члан 2.
Биланс буџета прихода и расхода по
економској,
функционалној
и
организацционој класификацији је саставни
дио ове одлуке.

Члан 4.
Корисници буџетских средстава могу
стварати обавезе и користити средства за
поједине намјене само до износа који је
планиран и утврђен буџетом. Све одлуке,
рјешења, уговори или други појединачни
акти морају бити у сагласности са овом
одлуком. Подзаконским актима не могу се
стварати обевезе на терет буџета ако за те
намјене нису предвиђена средства.

Члан 3.
Ова одлука ступа на снагу даном
доношења и биће објављена у Службеном
глансику Општине Пелагићево.
Број: 01-022-73/19 ПОТПРЕДСЈЕДНИК
Дана, 30.12.2019.г. Скупштине општине
Ђоко Ивановић

Члан 5.
Корисници
буџетских
средстава
дужни су дозначена средства правдати
најкасније до 10-ог у мјесецу за претходни
мјесец. Правдање доначених средстава је
услов за сљедећу дознаку средстава.

89.
На основу 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) и члана 33.
Закона о буџетском систему Републике
Српске, број: 121/12, 52/14, 103/15 и 15/16),
Скупштина општине Пелагићево на XXIV

Члан 6.
Одјељење за привреду, финансије и
друштвене дјелатности је задужено за
израду обрасца на којем су буџетски
корисници дужни правдати утрошак
дозначених средстава.
Члан 7.
3

Овлаштена лица за извршење буџета
су начелник Општине и начелник Одјељења
за привреду, финансије и друштвене
дјелатности.

Број: 01-022-74/19 ПОТПРЕДСЈЕДНИК
Дана, 30.12.2019.г. Скупштине општине
Ђоко Ивановић

Члан 8.
Обавезе по основу расхода морају се
извршавати сходно законским прописима,
као и Закону о буџетском систему
Републике Српске.

90.
На основу члана 39. Закона о локалној
самоуправи ("Службени гласник Републике
Српске", број: 97/16), члана 348. Закона о
ставним правима ("Службени гласник
Републике Српске", број: 124/08 и 58/09),
члана 6. став 1. тачка б. Правилника о
поступку јавног конкурса за располагање
непокретностима у својини Републике
српске и јединица локалне самоуправе
("Службени гласник републике Српске",
број: 20/12) и члана 51. Статута Општине
пелаигћево ("Службени гласник Општине
Пелагићево", број: 2/17), Скупштина
општине
Пелагићево
на
XXIV
(двадесетчетвртој)
редовној
сједници
одржаној дана 30.12.2019.године доноси:

Члан 9.
За подмирење хитних расхода који
нису планирани буџетом, а који се појаве у
току буџетске године, начелник Општине
може вршити исплете до износа буџетксе
резерве, а за које ће се донијети акт о врсти
и намјени појединог расхода.
Члан 10.
Овлаштена лица за извршење буџета
могу извршавати релокацију са позиције
гдје има довољно средстава на позицију
гдје су утрошена средства, а настла је
обавеза која је доспјел аза измирење, до 5%
планираног буџета за 2020.годину (за све
релокације укупно).

ОДЛУКУ
о начину и условима јавне продаје
непокретности на подручју Доње
Трамошнице

Члан 11.

Члан 1.

Контролу
намјенског трошења
буџетских средстава врши одјељење за
привреду,
финансије
и
друштвене
дјелатности. Упутства за провођење ове
одлуке доноси начелник одјељења за
привреду,
финансије
и
друштвене
дјелатности.

Под условима и на начин регулисан
овом Одлуком провести ће се усменим
јавним надметањем – лицитацијом (у даљем
тексту: лицитација) продаја непокретности
у својини Општине Пелаигћево и то:
1. На подручју Доње Трамошнице парцеле
означене као:
- к.ч. број 21671 звано "Посавина" у нарави
зграде, тлоцртне површине 1206 м2 уписане
у Пл 874 КО доња Трамошница (нови
премјер)
- к.ч. број 21671 звано "Посавина" у нарави
економско двориште површине 4357 м2,
уписане у ПЛ 874 КО Доња Теамошница
(нови премјер)
- к.ч. број 216/2 звано "Узурпација" у
нарави њива, површине 568 м2, уписане у
ПЛ 874 КО Доња Трамошница (нови
премјер).

Члан 12.
Приходи по изворима, врстама и расходима
прихода по основу намјене, утврђују се у
билансу буџета Општине Пелагићево за
2020.годину који је саставни дио ове
одлуке.
Члан 13.
Ова одлука ступа на наредног дана од
дана објављивања у Службеном глансику
Општине Пелагићево.
4

Укупна површина земљишта износи
4.925 м2 и зграда површине 1206 м2 и
продају се у пакету.
Све грађевинске парцеле наведене у
ставу 1. тачка 1. уписане су у ПЛ број 874
КО доња Трамошница, а на свим парцелама
Општина Пелаигћево је уписана као
посједник змељишта са дијелом 1/1.

Члан 8.
Поступак лицитације непокретности
провести ће комисија за провођење јавног
конкурса за продају коју ће именовати
начелник Општине.
Оглас за продају непокретности из
члана 1. ове одлуке објавиће се на огласној
табли Општине Пелагићево, дневном листу
и веб сајту Општине Пелагићево.

Члан 2.
Грађевинске парцеле и објекти који су
предмт продаје се продају само у посједу, а
не у власништву, што ће бити дефинисано
нотарском исправом приликом закључења
уговора о продаји.

Члан 9.
Остварена финансијска средства од
продаје непокретности биће усмјерена на
уређење грађевинског земљишта на
подручју Општине Пелаигћево.

Члан 3.
На наведеним грађевинским парцелама из
члана 1. став. 1. тачка 1. ове одлуке
предвиђено
је
обављање
привредне
дјелатности и изградња привредних
објеката.

Члан 10.
Овлашћује се начелник Општине
Пелагићево да, по окончању лицитационог
поступка, са најповољнијим понуђачем
закључи уговор о купопродаји, а по
прибављеном мишљењу правобраниоца
Републике Српске.

Члан 4.
Почетна продајна цијена непокретности из
члана 1. став 1. тачка 1. ове одлуке укупно
износи: 131.855,00 КМ.

Члан 11.
Трошкове израде нотарске исправе
сноси купац.

Члан 5.
Грађевинске парцеле и објекат из
члана 1. став 1. тачка 1. ове одлуке продају
се у затеченом стању.

Члан 12.
Ова одлука ступа на снагу 8 (осмог)
дана од дана објављивања у Службеном
гласнику Општине Пелагићево.

Члан 6.
За учешће у поступку лицитације
учесници су дужни уплатити износ од 10%
од почетне продајен цијене непокретности,
на благајни продавца.

Број: 01-022-77/19 ПОТПРЕДСЈЕДНИК
Дана, 30.12.2019.г. Скупштине општине
Ђоко Ивановић

Члан 7.
Продајну
цијену
наведених
непокретности учесник лицитације, са
којим ће се закључити купопродајни
уговор, обавезан је уплатити прије
потписивања
уговорана
жиро-рачун
Општине, а предаја непокретности у посјед
купцу извршити ће се у року од осам дана
по уплати купопродајне цијене, о чему ће се
сачинити записник.

91.
На основу члана 39. Закона о локалној
самоуправи ("Службени гласник Републике
Српске", број: 97/16 и 36/19) и члана 51.
Статута Општине пелаигћево ("Службени
гласник Општине Пелагићево", број: 2/17),
Скупштина општине Пелагићево на XXIV

5

(двадесетчетвртој)
редовној
сједници
одржаној дана 30.12.2019.године доноси:

ситуацијама ("Службени гласник Републике
Српске", број: 121/12, и 46/17), члана 62. до
67. Закона о општем управном поступку
("Службени гласник Републике Српске",
број: 13/02, 87/07, 50/10 и 66/18), а све у
вези одлуке о формирању Општинског
штаба за ванредне ситуације ("Службени
гласник Општине Пелаигћево", број: 11/13)
и одлуке о именовању Општинског штаба
за ванредне ситуације број: 02-022-88/13,
Игор Петровић, у Пелагићеву, дана
17.03.2020.године саставља:

ОДЛУКУ
о изради свеобухватне базе података
домаћинстава на подручју
Општине Пелагићево
Члан 1.
Овом одлуком приступа се изради
свеобухватне базе података домаћжинстава
на подручју Општине Пелагићево с циљем
успостављања прецизне евиденције о
демографским, економским, социјалним и
другим показатељима о становништву
Општине Пелагићево.
База података из претходног става
служиће као основа за детаљну анализу
стања на подручју Општине Пелаигћево, те
изналажење свих потребних мјера како би
се
отклониле
негативне
појаве,
а
унаприједиле оне позитивне, у свим социоекономским сферама.

ЗАПИСНИК
са сједнице Општинског штаба
за ванредне ситуације
Симо Стакић, начелник Општине
Пелагићево, отворио је рад сједнице у 10:03
часова, наког чега је узео учешће у раду
исте те је том приликом поздравио
свеприсутне и објаснио разлог одржавања
сједнице Општинског штаба за ванредне
ситуације,а у вези предузимања активности
ради спречавања ширења корона вируса
(ЦОВИД-19) након чега је утврдио да су
сједниц присутни:

Члан 2.
Задужује се начелник Општине да
формира радно тијело које ће бити
укључено у провођење свих активности на
пројекту израде предметне базе података, те
да донесе програм у којем ће се дефинисати
форма базе података, начин креирања и
динамика њене израде.

1. Симо Стакић, командант штаба,
2. Слободан Крстић, начелник штаба
3. Перо Несторовић, члан штаба
4. Лазо Андрић, члан штаба
5. Горан Јовановић, члан штаба
6. Перо Иљић, члана штаба,
Те остали:
7. Никола Бошњак,
8. Гордана Балаћ,
9. Слободанка Лазаревић,
10. Саво Стакић,
11. Војо Сајловић,
12. Ђоко Ивановић,
13. Слободан Сапардић,
14. Игор Петровић,
Представници мјесних заједница:
15. Јозо Козић
16. Жељко Матић
17. Јово Ђурић
18. Илија Бијелић.
Након чега су присутни узели учешће у
раду сједнице те износили личне
приједлоге, као и радње. Након чега су
договорене сљедеће тачке дневног реда:

Члан 3.
Рок за израду базе података из члана
1. ове одлуке је 31.12.2020.године.
Ова одлука ступа на снагу 8 (осмог) дана од
дана објављивања у Службеном гласнику
Општине Пелагићево.
Број: 01-022-77/19 ПОТПРЕДСЈЕДНИК
Дана, 30.12.2019.г. Скупштине општине
Ђоко Ивановић

92.
На основу члана 42., 44. и 45. Закона о
заштити и спасавању у ванредним

1. Упознавање повјереника МЗ са
активностима у вези спречавања
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ширења корона вируса (ЦОВИД19), те давање упутстава истим како
би могли информисати грађане о
предузетим радњама на територији
своје МЗ,
2. Информација о раду тржишног
инпектора Општинске управе везана
за повећање тржишних цијена
прехрамбених производа,
3. Подношење
извјештаја
о
предузетим радњама по тачкама
претходне сједнице,
4. Препорука начелнику Општине о
доношењу нових мјера:

4.4. Рад у субјектима из тачке 2. и 3. Ове
наредбе организовати уз предузимање
сљедћеих мјера:
- ограничити број људи који у исто вријеме
могу бити присутни у затвореном
продајном простору, тако да се на улазу
регулише број особа које истовремено могу
улазити,
- испред благајни означити и организовати
размак између купаца од најмање један
метар,
- у затвореном продајном простору
омогућити брз проток купаца, брз излазак
из објекта и мјере дезинфекције и повећане
хигијене.

4.1. забрањује се рад сљедећим објектима
сваким радним даном и у дане викенда до
23.03.2020.године и то:
- Угоститељски објекти свих
категорија
укључујући
и
угоститељске објекте смјештене на
аутобуским
и
бензинским
пунпмним
станицама,
осим
уговорених кетеринг услуга за
регостроване пословне субјекте, уз
максималне мјере хигијене и
сигурности,
- Предшколским установама,
- Сточној пијаци
- Спортској
дворани
Пелагићево
- Фитнес центрима и сличним
облицима организовања.
4.2. Ограничава се рад од 07:00 до 18:00
часова сваким даном сљедећим субјектима:
- трговинским објектима свих
врста, укључујући драгстор
и субјекте који обављају
дјелатност
производње
хљеба,
пецива,
свјеже
тјестенине
и
колача
(искључиво
у
погледу
продаје њихових производа)
- Производних, занатских и
услужних дјелатности.

4.5. Приватне здравствене установе,
апотеке, шпедиције, апотеке, угоститељски
објекти за вршење смјештаја гостију (хотел,
мотел-собе искључиво за своје госте), као и
бензинске пумпе само за продају нафте и
нафтних деривата на подручју Општине
Пелагићево могу радити у складу са својим
уобичајеним радним веменом.
4.6. Обавезују се пружаоци услуга да у свом
пословању
обезбиједе
поштовање
препорука надлежних институција.
4.7. Задужује се Одјељење за инспекцијске
послове, комуналну полицију и заједничке
послове да заједно са комуналном
полицијом,
у провођењу ове наредбе
обезбиједи поштовање исте од стране
напријед наведених субјеката.
5. остало
По усвајању тачака дневног реда надлежни
представници
институција
су
дали
појашњења за иста.
По завршетку састанка Општинског штаба
за ванредне ситуације сви присутни су
потврдили приједлог о потреби одржавања
сједница овог формата најмање један пут у
току 24 часа у наредном периоду.
Сједница Општинског штаба за ванредне
ситуације је завршена у 11:12 часова.

4.3. Ограничава се рад недјељом до 12:00
часова трговинским објектима свих врста,
укључујући драгстор и субјекте који
обављају дјелатност производње хљеба,
пецива, свјеже тјестенине и колача
(искључиво у погледу продаје њихових
производа).

Број: 02-052-20/20 НАЧЕЛНИК
Дана, 17.03.2020.г. Општине Пелагићево
Симо Стакић
мр.ек. с.р.
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пецива, свјеже тјестенине и колача
(искључиво у погледу продаје њихових
производа),
- Производних, занатских и услужних
дјелатности.

93.
На основу члана 22.. Закона о заштити
и спасавању у ванредним ситуацијама
("Службени гласник Републике Српске",
број: 121/12, и 46/17), члана 43.закона о
заштити становништва од заразних болести
("Службени гласник Републике Српске",
број: 90/17), члана 59. и 82. Закона о
локалној самоуправи ("Службени гласник
Републике Српске", број: 97/16 и 36/19),
члана 62. и 64. Статута Општине
Пелагићево ("Службени гласник Општине
Пелагићево", број: 2/17) и одлуке о
организацији и функционисању цивилне
заштите
на
територији
Општине
Пелагићево ("Службени гласник Општине
Пелагићево", број: 11/13), а на приједлог
Општинског штаба за ванредне ситуације
начелник Општине Пелаигћево доноси:

3. Ограничава се рад недјељом до 12:00
часова:
- трговинским објектима свих врста,
укључујући драгстор и субјекте који
обављају дјелатност производње хљеба,
пецива, свјеже тјестенине и колача
(искључиво у погледу продаје њихових
производа).
4. Рад у субјектима из тачке 2. и 3. Ове
наредбе организовати уз предузимање
сљедећих мјера:
- ограничити број људи који у исто вријеме
могу бити присутни у затвореном
продајном простору, тако да се на улазу
регулише број особа које истовремено могу
улазити,
- испред благајни означити и организовати
размак између купаца од најмање један
метар,
- у затвореном продајном простору
омогућити брз проток купаца, брз излазак
из објекта и мјере дезинфекције и повећане
хигијене.

НАРЕДБУ
о регулисању рада трговинских,
угоститељских, занатских, услужних и
других објеката и служби на територији
Општине Пелагићево
У циљу провођења ванредних мјера за
спречавање и сузбијање заразних болести,
те заштите и спасавања становништва:
1. забрањује се рад сљедећим објектима,
сваким радним даном и у дане викенда до
23.03.2020.године и то:

5.Приватне здравствене установе, апотеке,
шпедиције, апотеке, угоститељски објекти
за вршење смјештаја гостију (хотел, мотелсобе искључиво за своје госте), као и
бензинске пумпе само за продају нафте и
нафтних деривата на подручју Општине
Пелагићево могу радити у складу са својим
уобичајеним радним веменом.

-угоститељским објектима свих категорија,
укључујући
и угоститељске
објекте
смјештене на на аутобуским и бензинским
пунпмним станицама, осим уговорених
кетеринг услуга за регостроване пословне
субјекте, уз максималне мјере хигијене и
сигурности,
- Предшколским установама,
- Сточној пијаци
- Спортској дворани Пелагићево
- Фитнес центрима и сличним облицима
организовања.

6. Обавезују се пружаоци услуга да у свом
пословању
обезбиједе
поштовање
препорука надлежних институција.
7. Задужује се Одјељење за инспекцијске
послове, комуналну полицију и заједничке
послове да заједно са комуналном
полицијом,
у провођењу ове наредбе
обезбиједи поштовање исте од стране
напријед наведених субјеката.

2. ограничава се рад од 07:00 до 18:00
часова сваким рандим даном сљедећим
субјектима:

8. О извршавању задатака из ове наредбе
Одјељење из претходне тачке свакодневно
ће извјештавати команданта Општинског
штаба за ванредне ситуације.

- трговинским објектима свих врста,
укључујући драгстор и субјекте који
обављају дјелатност производње хљеба,
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9. Ова наредба ступа на снагу одмах и биће
објављена у Службеном гласнику Општине
Пелагићево.

девастираних објеката, чијом се санацијом
битно
утиче
на
унапређивање
конкурентности и пословања, а с циљем:
- отпочињања нове пословне
дјелатности,
- проширење
постојећих
капацитета или проширења
производње на нове производе и
- пружање услуга.
Основ за утврђивање извршене
санације, адаптације и реконструкције, јесу
претходно сачињене процјене тржишне
вриједности девастираног објекта, а на
основу којих је, или на основу којих ће
бити, извршена продаја истих.

10. Ступањем ана снагу ове наредбе
престаје да важи наредба број: 02-022-35/20
од 16.03.2020.године.
Број: 02-022-36/20
Дана, 18.03.2020.г.

НАЧЕЛНИК
Општине Пелагићево
Симо Стакић
мр.ек. с.р.

94.

II УЧЕШЋЕ НА ЈАВНОМ КОНКУРСУ

На основу чланова 54. и 59.Закона о
локалној
самоуправи
("Сл.
гласник
Републике Српске", број: 97/16 и 36/19),
чланова 62. и 64. Статута општине
Пелагићево
("Сл.
гласник
општине
Пелагићево", број: 97/16), члана 4. став 2.
Закона о подстицајима у привреди
Републике Српске ("Сл. гласник Републике
Српске", број: 52/19) и члана 4. Одлуке о
извршењу Буџета општине Пелагићево за
2019. годину ("Сл. гласник општине
Пелагићево", број: 1/19), а у складу са
Одлуком о подстицају приликом куповине
девастираних објеката на територији
општине Пелагићево, број: 01-022-66/19 од
03.12.2019. године, начелник општине
Пелагићево, р а с п и с у ј е

Субјекти остварују право на
подстицај на основу поднесене пријаве по
овом Јавном позиву уз који прилажу доказе
о испуњености општих и посебних услова.
Пријаве морају бити потпуне,
благовремене и допуштене.
У случају да су пријаве непотпуне,
Комисија упућује позив субјекту да у року
од осам дана од дана пријема позива
употпуни пријаву са потребним подацима
или документима.
За остваривање права на додјелу
подстицајних средстава субјекат је дужан
да испуни сљедеће опште и посебне услове:
Општи услови:
•

ЈАВНИ ПОЗИВ
за додјелу подстицајних средстава
субјектима приликом куповине
девастираних објеката
на територији општине Пелагићево

•

I ПРЕДМЕТ ЈАВНОГ ПОЗИВА
Расписује се Јавни позив задодјелу
подстицајних
средстава
субјектима
приликом куповине девастираних објеката
на територији општине Пелагићево, а који
су у власништву Општине.
Под наведеним субјектима се
подразумијевају физичка и правна лица.
Подстицај за куповину објеката
представљају финансијска средства која се
додјељују
субјектима
за
куповину

да
ће
извршити
куповину девастираног
објекта у текућој години
или да је извршио
куповину девастираног
објекта у претходној
години и
да има пребивалиште,
односно уколико се ради
о
правним
лицима,
сједиште или пословну
јединицу на територији
општине Пелагићево.

Посебни услови:
•
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да намјерава, или да је у
току, или да је извршио
санацију, адаптацију и
реконструкцију
предметног објекта,

•

•

•

•

регистрацији, гдје је видљива
класификација дјелатности (ако је у
питању правно лице),
6. Увјерења надлежних институција да
је субјект измирио доспјеле обавезе
у вези с плаћањем директних и
индиректних пореза (ако је у
питању правно лице) и
7. Увјерење надлежног суда или
органа управе код којег је
регистрован субјект којим се
потврђује да није под стечајем нити
је предмет стечајног поступка, да
није предмет поступка ликвидације,
односно да није у поступку
обустављања пословне дјелатности
(ако је у питању правно лице).

да намјерава, или да је у
току, или да је приведен
објекат
будућој
пословној намјени,
да
је
према
класификацији
дјелатности
претежна
дјелатност производна,
трговинска или услужна,
а уколико се ради о
физичким лицима да је
будућа
намјера
обављање
таквих
послова,
односно
дјелатности,
уколико се ради о
правним
лицима
да
немају
доспјелих,
а
неизмирених обавеза по
основу директних и
индиректних пореза и
уколико се ради о
правним лицима да није
поднешен приједлог за
отварање
поступка
реструктуирања,
стечајног
или
ликвидационог
поступка.

IV ПОДНОШЕЊЕ
ПРИЈАВА

И

ОТВАРАЊЕ

Понуде доставити поштом у
запечаћеној коверти или на протокол
општине Пелагићево са назнаком „Пријава
на Јавни позив за додјелу подстицајних
средстава субјектима приликом куповине
девастираних објеката на територији
општине Пелагићево – Комисија за
спровођење Јавног позива“ на адресу
Општина
Пелагићево,
Улица
Вука
Караџића 10, 76 256 Пелагићево, до
22.04.2020. године до 12,00 часова.
Субјект има право на подстицај када
Комисија коју је именовао Начелник
проведе Јавни позив, 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 наведеним задацима, те по завршетку
задатака исти доставља начелнику општине
Пелагићево.
Уз записник, Комисија доставља и
нацрт Уговора о додјели подстицаја.

III ПОТРЕБНА ДОКУМЕНТАЦИЈА ЗА
УЧЕШЋЕ
Уз пријаву за учешће на Јавни позив
потребно је доставити:
1. Писмо намјере да ће субјект
извршити куповину девастираног
објекта у текућој години или Уговор
да је извршио куповину у
претходној години,
2. Потврда о пребивалишту (ако је у
питању физичко лице) или Рјешење
о регистрацији (ако је у питању
правно лице),
3. Овјерена изјава о намјери, или да је
у току, или да је извршена санација,
адаптација
и
реконструкција
предметног објекта,
4. Овјерена изјава о намјери, или да је
у току, или да је објекат приведен
будућој пословној намјени,
5. Овјерена изјава о будућој намјери
обављања послова (ако је у питању
физичко лице) или Рјешење о

V ОСТАЛЕ ОДРЕДБЕ
Износ одобрених подстицајних
средстава не може бити већи од 30 посто
износа плаћеног за куповину девастираног
објекта.
10

За
ближе
информације
заинтересована лица могу се обратити
Одјељењу за општу управу, просторно
уређење и стамбено - комуналне послове
општине Пелагићево сваког радног дана у
времену од 9,00 до 14,00 часова или на
телефоне 054/810-088 и 054/490-240.
Број: 02-402-17/20
Дана, 27.03.2020.г.

НАЧЕЛНИК
Општине Пелагићево
Симо Стакић
мр.ек. с.р.

С
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САДРЖАЈ:

86.
87.
88.
89.
90.
91.
92.
93.
94.

Одлука о усвајању ребаланса Плана буџета Општине Пелаигћево за 2019.годину
Одлука о извршењу ребаланса Плана буџета Општине Пелагићево за 2019.годину
Одлука о усвајању Плана буџета Општине Пелагићево за 2020.годину
Одлука о извршењу Плана буџета Општине Пелагићево за 2020.годину
Одлука о начину и условима јавне продаје непокретности на подручју Доње
Трамошнице
Одлука о изради свеобухватне базе података домаћинстава на подурчју Општине
Пелагићево
Записник са сједнице Општинског штаба за ванредне ситуације
Наредба о реглисању рада трговинских, угоститељских, услужних и других објеката и
служби на територији Општине Пелагићево
Јавни позив за додјелу подстицајних средстава субјектима приликом куповине
девастираних објеката на територији Општине Пелагићево
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1.
1.
3.
3.
4.
5.
6.
8.
9.

