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210. 

 

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), Закључакa о прихватању 

иницијативе за разрејшење члана ОИК-a 

(“Службени гласник Општине Пелагићево“, 

број: 7/19), Рјешења Централне изборне 

комисије Босне и Херцеговине број: 06-1-

07-1-102/20 од 04.09.2020. године, а све у 

вези са чланом 2.14 и 2.15 Изборног закона 

Босне и Херцеговине („Службени гласник 

Босне и Херцеговине“, број: 23/01, 7/02, 

9/02, 20/02, 25/02, 4/04, 20/04, 25/05, 52/05, 

65/05, 77/05, 11/06, 24/06, 32/07, 33/08, 

37/08, 32/10, 18/13, 7/14, 31/16, и 

41/20),Скупштина општине Пелагићево на 

XXVII (двадесетседмој)редовној сједници 

одржаној дана 23.09.2020. године донијела 

је: 

 

О Д Л У К У  

оименовању замјенског члана  

Општинске изборне комисије 

Пелагићево 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Члан 1. 

 

Умјесто разријешеног члана 

Општинске изборне комисје Пелагићево 

Матеја Зовкић, именује се замјенски члан и 

то: 

 

1.ИВИЦА (Мато) ЕШЕГОВИЋ, из Горње 

Трамошнице, Тузлани 80, Општина 

Пелагићево, рођен: 13.02.1979. године у 

Градачцу, ЈМБГ: 1302979181957. 

 

Члан 2. 

 

           Мандат замјенског члана из члана 1. 

ове Одлуке траје до потврђивања коначних 

изборних резултата локалних избора 2020. 

године од стране Централне изборне 

комисије Босне и Херцеговине, након чега 

ће се извршити именовање новог члана 

изборне комисије по поступку прописаним 

Законом. 

 

Члан 3. 

 

Ова одлука ступа на снагу даном 

доношења сагласности Централне изборне  

комисије Босне и Херцеговине. 

 

ОПШТИНА ПЕЛАГИЋЕВО 

СЛУЖБЕНИ ГЛАСНИК 

 

 

 

 

 

"Службени гласник Општине 

Пелагићево" 

 

 

примјерак је бесплатан 

 
 

 

 

Година IX 

 

Број14/20 

 

Пелагићево 

 

датум издавања 

 

25.11.2020.г. 

 

"Службени гласник" 

 

издаје  

 

Скупштина општине 

Пелагићево 

 

излази по потреби 

 

главни и одговорни уредник: 

              стручна служба 

 

тел 054/810-106 
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Број:01-022-30/20          Потпредсједник 

Дана, 23.09.2020.г.      Скупштине општине 

       Ђоко Ивановић  

 

 

 

211. 

 

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 XXVII 

(двадесетседмој)редовној сједници 

одржаној дана 23.09.2020. године донијела 

је: 

 

О Д Л У К У  

о давању сагласности  

Српској Православној Црквеној 

општини Пелагићево 

 

Члан 1. 

 

Даје се сагласност Српској 

Православној Црквеној општини 

Пелагићево на изградњу темеља помоћног 

објекта који би служио за вјерске обреде. 

 

Члан 2. 

 

Ова одлука ступа на снагу 8 (осмог) 

дана од дана објаве у "Службеном гласнику 

општине Пелагићево". 

 

Број:01-022-31/20          Потпредсједник 

Дана, 23.09.2020.г.      Скупштине општине 

       Ђоко Ивановић  

 

 

 

212. 

 

 На основу члана 45,46,47 и 48 

Закона о буџетском систему  Републике 

Српске («Службени гласник РС» 

број:121/12,52/14,103/15 и 15/16), члана 51. 

Статута општине Пелагићево ("Службени 

гласник општине Пелагићево» број: 2/17) и 

члана 39. Закона о локалној самоуправи 

("Службени гласник РС» број: 97/16) 

Скупштина општине Пелагићево на XXVII 

редовној сједници одржаној дана 

23.09.2020. године  д о н о с и : 

О Д Л У К У  

о усвајању Извјештаја о извршењу 

Плана Буџета Општине Пелагићево за 

период 01.01.-30.06.2020. године 

 

 Усваја се Извјештај о извршењу 

Плана Буџета општине Пелагићево за 

период 01.01.-30.06.2020. године 

БУЏЕТСКА СРЕДСТВА И БУЏЕТСКА 
ПОТРОШЊА-ЕКОНОМСКА 
КЛАСИФИКАЦИЈА 

 

 

О П И С План за 2020.год. 

Извршење 
01.01.-

30.06.2020. 
год. 

% 
Учешћа 

1 2 3 4 

А. БУЏЕТСКА 
СРЕДСТВА 2.539.000,00 980.448,00 100,00 

I ПРИХОДИ 
(1+2+3) 2.470.000,00 980.448,00 100,00 

1.ПОРЕСКИ 
ПРИХОДИ 2.115.700,00 819.642,00 83,60 

2.НЕПОРЕСКИ 
ПРИХОДИ 169.300,00 72.813,00 7,43 

3. ТРАНСФЕРИ 185.000,00 87.993,00 8,97 

II. ПРИМИЦИ ЗА 
НЕФИНАНСИЈСКУ 
ИМОВИНУ       

III КАПИТАЛНИ 
ГРАНТОВИ  69.000,00 0,00 0,00 

1. КАПИТАЛНЕ 
ПОМОЋИ ОД 

НЕВЛАДИН. ИЗВ. 69.000,00   0,00 

IV ПРИМЉЕНЕ 
ОТПЛАТЕ ДАТИХ 
КРЕДИТА       

V ПРИМЉЕНИ 
КРЕДИТИ И 
ЗАЈМОВИ 0,00 0,00   

        

Б. БУЏЕТСКА 
ПОТРОШЊА 2.569.000,00 1.416.223,00 100 

I РАСХОДИ (1+2) 2.200.700,00 1.226.658,00 86,61 

1. ТЕКУЋИ 
ТРОШКОВИ 2.200.700,00 1.226.658,00 86,61 

2. КАПИТАЛНЕ 
ПОМОЋИ       

Трансфери 
између и унутар 
јединица власти 500,00     

II НАБАВКЕ 173.000,00 107.863,00 7,62 

III ОТПЛАТА 
КРЕДИТА 164.800,00 81.702,00 5,77 

IV БУЏЕТСКА 
РЕЗЕРВА 30.000,00     

        

В. РАЗЛИКА 
ПРИХОДА И 
РАСХОДА 269.300,00 -246.210,00   
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О б р а з л о ж е њ е 

Уз извјештај о извршењу буџета за 

период: 01.01.-30.06.2020.године 

 

1. Законски основ  

 

 Законски основ за доношење 

Извјештаја  о  годишњем извршењу буџета 

општине садржан је у одредбама члана 45, 

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

Републике Српске («Службени глсник РС» 

број:121/12, 52/14, 103/15 и 15/16) у коме је 

прописано да се извјештај о извршењу 

подноси Начелнику општине а за период 

шест и дванаест мјесеци Скупштини 

општине. 

 

 Везано за одредбе Правилника о 

финансијском извјештавању за кориснике 

буџета Републике, општина, градова и 

фондова («Службени гласник Републике 

Српске» број:16/11) прописано је да су  

буџетски корисници у обавези сачинити 

финансијске извјештаје по периодима а за 

шестомјесечни период и годишњи извјештај 

о извршењу буџета подноси се на увид 

Начелнику општине а Начелник 

Скупштини општине. Такође одредбама 

члана 49. Закона о буџетском систему 

Републике Српске прописано је да су 

извршни органи општина и градова 

одговорни Скупштинама општина за 

извршење буџета, те сходно наведеним 

одредбама исти извјештај се ставља на 

увид, разматрање и усвајање. 

 

 2.   Извршење буџета и анализа  

прихода и расхода  

  

2.1 П р и х о д и  

 Приходи и примици  општине за 

период 01.01.-30.06.2020. године износили 

су 980.448KM или 39,22% у односу на план.  

Остварени  приходи и примици 

општине Пелагићево у извјештајном 

периоду  су: 

-порески приходи 

-непорески приходи  

-трансфери и 

-грантови 

 

Порески приходи остварени су у 

износу од 819.642 КМ или 38,74% у односу 

на план. 

Остварени порески приходи су: 

-порез на лична примања и приходе 

од самосталне дјелатности, 

-порез на непокретности, 

-порез на имовину, 

 -порез на промет производа и услуга 

и  

 -индиректни порези, односно:  

 

Порези на лична примања и приходе од 

самосталних дјелатности 24.868 КМ; порези 

на имовину 6.628 КМ; порези на промет 

производа и услуга 7 КМ; индиректни 

порези дозначени од УИО 781.488 КМ.   

 

 Непорески приходи  износе 72.813 

КМ или 43,01 % у односу на план, а односе 

се на приходе од финансијске и 

нефинансијске имовине и позитивних 

курсних разлика 11.629 КМ a oдноси се на 

приходе од закупа , накнаде, таксе и 

приходи од пружања јавних услуга 30.272 

КМ(административне накнаде и таксе 3.508 

КМ, комуналне накнаде и таксе 9.165 КМ и 

накнаде по разним основама 17.599 КМ); 

остали непорески приходи 30.912 КМ. 

 

 Трансфери између буџетских 

јединица износе 87.993 КМ или 47,56 % у 

односу на план. Односе се на трансфере за 

редовну помоћ буџету општине од 

Министарства управе и локалне самоуправе 

у износу од 21.430 КМ, трансфер 

Министарства здравља и социјалне заштите 

за социјалну заштиту и додатак за његу и 

помоћ другог лица у износу од 52.854 КМ , 

трансфер Министарства здравља и 

социјалне заштите за инвалиднине у износу 

од 7.709 КМ. 

. 

2.2 Расходи 

 

 Буџетска потрошњаопштине 

Пелагићево у извјештајном периоду 

износила је1.334.521КМ , а чине их текући 

расходи, издаци за нефинансијску имовину 

и издаци за отплату дугова.  

 

 Текући расходи општине 

Пелагићево у извјештајном периоду 

износили су 1.226.658 КМ или 55,74 % а 

исти се састоје: 

 

Расходи за лична примања 

остварени су у износу о.д 458.480 КМ или 

46,12% у односу на план, а односе се на 
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расходе за бруто плате 397.381 КМ и 

расходе за бруто накнаде трошкова  и 

осталих личних примања запослених 56.896 

КМи расходи за отпремнине и једнократне 

помоћи у износу од 4.203 КМ. 

 

Расходи по основу коришћења 

роба и услугаостварени су у износу од 

315.936 КМили 66,63 %, а односе се на : 

Расходи по основу утрошка 

енергије, комуналних, комуникационих  и 

транспортних услуга 63.765 КМ; расходи за 

режијски материјал 7.035 КМ; расходи за 

материјал за посебне намјене 860 КМ; 

расходи за текуће одржавање (расходи за 

одржавање зграда, опреме, превозних 

средстава, путева, мостова) 94.301 КМ; 

расходи по основу путовања и смјештаја 

796 КМ; расходи за стручне услуге 22.649 

КМ; расходи за услуге одржавања јавних 

површина и заштите животне средине 

23.216 КМ и остали непоменути расходи 

(трошкови за семинаре, стручно 

усавршавање, бруто накнаде за привремене 

послове, уговоре о дјелу бруто накнаде 

скупштинским одборницима, 

репрезентација) 103.314 КМ. 

 

Расходи финансирања и други 

финансијски трошковиостварени су у 

износу 9.328 КМ или 53,92 %, а а односе се 

на расходе по основу камата на примљене 

зајмове у земљи 12.884 КМ и расходе по 

основу затезних камата у износу од 20.458 

КМ ( односи се на коначан обрачун камата 

пореске управе ). 

 

Грантовису остварени у износу од 

214.558 КМ или 76,63 %, а исти се односе 

текуће грантове политичким 

организацијама 7.500 КМ; текући грантови 

хуманитарним организацијама 47.364 КМ; 

текући грантови спортским и омладинским 

организацијама 30.349 КМ; текићи грантови 

етничким и вјерским организацијама 15,580 

КМ; текући грантови организацијама и 

удружењима за афирмацију породице, и 

заштиту права жена, дјеце, избјеглих и 

расељених лица, бораца и особа са 

инвалидитетом 24.661 КМ; текући грантови 

организацијама и удружењима у 

здравствене и социјалне заштите 5333 КМ; 

текући грантови организацијама и 

удружењима у области образовања, науке и 

културе 23.964 КМ; текући грантови 

организацијама и удружењима у области 

економске и привредне сарадње 6.330 КМ; 

остали текући грантови непрофитним 

субјектима у земљи 63.477 КМ. 

 

Дознаке на име социјалне заштите 

које се исплаћују из буџета Републике, 

општина и градова остварене су у износу 

од 207.613КМ или 56,72 %, а односе се на 

дознаке грађанима на име сталне социјалне 

помоћи, додатка за његу и помоћ од стране 

другог лица, једнократне новчане помоћи 

које се исплаћују из буџета општине у 

износу 196.806 КМ и дознаке другим 

институцијама обавезног социјалног 

осигурања које се исплаћују из буџета 

Републике, општина и градова 10.807 КМ, 

односе се на трошкове социјалног 

осигурања за кориснике социјалне заштите. 

 

Расходи по судским рјешењима 

извршени су у износу од 20.743 КМ, а исти 

се односе на исплате по судским рјешењима 

и то по рјешењу Жаркић Милорада. 

 

Издаци за нефинансијску 

имовину остварени су у износу од 107.863 

КМ или 62,35 % у односу на план, а исти се 

односи на издатке  за и прибављање зграда 

и објеката у износу од 3.586 КМ и издатке  

за нвестиционо одржавање, реконструкцију 

и адаптацију зграда и објеката у износу од 

59.242 КМ; издаци за набавку постројења и 

опреме 8.753 КМ, издаци за непроизведену 

имовину у износу од 36.282 КМ. 

 

2.3. Финансирање 

 

Издаци за отплату 

дуговаоставрени су у износу од 81.702 КМ 

или 49,58 % у односу на план, а исти се 

односе на издатке за отплату главнице 

зајмова-кредита примљених од домаћих 

финансијских субјеката код Уникредит  и 

Raiffeisen банке. 

 

Број:01-022-32/20          Потпредсједник 

Дана, 23.09.2020.г.      Скупштине општине 

       Ђоко Ивановић  

 

 

 

 

213. 
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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 XXVII 

(двадесетседмој)редовној сједници 

одржаној дана 23.09.2020. године донијела 

је: 

 

О Д Л У К У  

о прихватању извјештаја  

 

Члан 1. 

 

Прихвата се Извјештај о раду ФК 

„Пелагићево“ за 2019. годину, број: 20/20 

од 15.07.2020. 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:01-022-33/20          Потпредсједник 

Дана, 23.09.2020.г.      Скупштине општине 

       Ђоко Ивановић  

 

 

 

214. 

 

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 XXVII 

(двадесетседмој)редовној сједници 

одржаној дана 23.09.2020. године донијела 

је: 

 

О Д Л У К У  

оприхватању извјештаја  

 

Члан 1. 

 

Прихвата се Извјештај о проведеној 

финансијској ревизији Општине 

Пелагићево за период 01.01. – 31.12.2019. 

године, број: 02-402-4/20 од 14.09.2020. 

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:01-022-34/20          Потпредсједник 

Дана, 23.09.2020.г.      Скупштине општине 

       Ђоко Ивановић  

 

 

 

 

215. 

 

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 XXVII 

(двадесетседмој)редовној сједници 

одржаној дана 23.09.2020. 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: 02-014-54/20 

од 16.09.2020. 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:01-022-35/20          Потпредсједник 

Дана, 23.09.2020.г.      Скупштине општине 

       Ђоко Ивановић  

 

 

 

 

216. 

 

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 самоуоправи („Службени 

гласник Републике Српске“, број: 97/16 и 

36/19), члана 62. и 64. Статута Oпштине 

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 доноси:  

 

ЗАКЉУЧАК 

о измјени Наредбе о регулисању рада 

трговинских, угоститељских, занатских, 

услужних и других објеката и службина 

територији Општине Пелагиећво број: 

02-022-142/20 од 21.10.2020.године 

 

 У циљу провођења ванредних мјера 

за спречавање и сузбијање заразних 

болести, те заштите и спашавања 

становништва:  

 

1. У наредби о регулисању рада 

трговинских, угоститељских, занатских, 

услужних и других објеката и служби на 

територији Општине Пелагиећво број: 02-

022-142/20 од 21.10.2020.године тачка 5. 

подтачка 1. мијења се и гласи:  

"5. Ограничава се рад до 01.11.2020.године  

1) од 06:00 до 22:00 часова  

- угоститељским објектима за исхрану и 

пиће (односи се и на угоститељске објекте 

за смјештај)".  

 

2. задужује се Министарство унутрашњих 

послова, ПС Пелагићево, Одјељење за 

инспекције, цивилну заштиту и заједничке 

послове, заједно са Комуналном полицијом 

Општине пелагићево да у провођењу овог 

закључка обезбиједи поштовање истог.  

 

3. Овај закључак ступа на снагу даном 

доношења и биће објављен у Службеном 

гласнику Општине Пелагићево. 

 

Број: 02-022-146/20         НАЧЕЛНИК 

Дана, 27.10.2020.г.       Општине Пелагићево 

         Симо Стакић  

            мр.ек. с.р. 

 

 

 

 

217. 

 
На основу члана 54. и 59. 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), а све у вези са Одлуком о начину 

и условима јавне продаје непокрености на 

подручју Доње Трамошнице број: 01-022-

14/20 од 05.06.2020. године, Јавне 

лицитације за продају непокретности на 

подручју Доње Трамошнице број: 02-477-

5/20 од 25.06.2020. године и Записника 

број: 02-111-12/20 од 13.07.2020. године 

начелник Општине Пелагићево  д о н о с и: 

 

О Д Л У К А 

 

Члан 1. 

 

 Предметном Одлуком уређују се 

права и обавезе везане за продужење рока 

плаћања излицитиране цијене по Записнику 

број: 02-111-12/20 од 13.07.2020. године 

будућих уговорних страна. 

 

Члан 2. 

 

 У складу са Одлуком о начину и 

условима јавне продаје непокретности на 

подручју Доње Трамошнице број: 01-022-

14/20 од 05.06.2020. године и  Записника 

број: 02-111-12/20 од 13.07.2020. године 

будућем купцу, ДОО „ЉЕВАОНИЦА 
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УМЈЕТНИНА ЈУРКИЋ“ са сједиштем у 

Пелагићеву, Доња Трамошница бб,  

продужава се рок плаћања предметне 

непокретности  до 31.03.2021. године, а не  

како је било регулисано чланом. 4 Уговора 

о купопродаји некретнина , све  из разлога 

помоћи привреди у превазилажењу 

насталих последица проузрокованих 

пандемијом COVID-19 болести. 

 

Члан 3. 

 

 Ова Одлука ступа на снагу даном 

доношења , а биће  објављена у Службеном 

гласнику Општине Пелагићево. 

 

Број: 02-022-156/20         НАЧЕЛНИК 

Дана, 24.11.2020.г.       Општине Пелагићево 

         Симо Стакић  

            мр.ек. с.р. 
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САДРЖАЈ: 
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2. 
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2. 

213. Одлука о прихватању извјештаја  5. 

214. Одлука о прихватању извјештаја 5. 

215. Одлука о прихватању извјештаја  5. 

216. Закључак о измјени Наредбе о регулисању рада трговинских, угоститељских, 

занатских, услужних и других објеката и служби на територији Општине 
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