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194. 

 

На основу члана 59. Закона о 

локалној самоуправи („Службени гласник 

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

Статута општине Пелагићево („Службени 

гласник Општине Пелагићево“, број: 02/17), 

члана 41. Закона о буџетском систему 

Републике Српске („Службени гласник РС“, 

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

10. Одлуке о извршењу Плана буџета 

Општине Пелагићево за 2021.годину број: 

01-022-12/21 од 09.03.2021.године, 

начелник Општине Пелаигћево доноси: 

 

ОДЛУКУ 

о прерасподјели (релокацији)  

буџетских средстава 

 

Члан 1. 

 

          Одобрава се прерасподјела 

(релокација) буџетских средстава у оквиру и 

између потрошачких јединица на сљедећи 

начин: 

 

0034140 – Одјељење за привреду, финансије 

и друштвене дјелатности  

- Са конта 415200 – текући грантови, 

износ од 18.000,00 КМ 

прераспоредити у оквиру 

потрошачке јединице  

0034120 – Начелник општине  

- На конто 416100 – остале текуће 

дознаке грађанима, износ од 

18.000,00 КМ. 

 

Члан 2. 

 

 Средства распорееђена одлуком у 

буџету Општине Пелагићево за 2021.годину 

прераспоредити ће се у оквиру потрошачке 

јединице како слиједи: 

 

У оквиру потрошачке јединице 0034140 – 

Одјељење за привреду, финансије и 

друштвене дјелатности  

 

 

 

ОПШТИНА ПЕЛАГИЋЕВО 

 

СЛУЖБЕНИ ГЛАСНИК 

 

 
 

 

 

"Службени гласник Општине 

Пелагићево" 

 

 

примјерак је бесплатан 

 

 

 

Година X 

 

Број 12/21 

 

Пелагићево 

 

датум издавања 

 

      17.08.2021.г. 

"Службени гласник" 

 

издаје Скупштина општине Пелагићево 

 

излази по потреби 

 

главни и одговорни уредник 

                       стручна служба 

 

тел 054/810-106 
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На конту 415200 – текући грантови, износ од 

215.000,00 Км замјељује се износом од 

197.000,00 КМ. 

У оквиру потрошачке јединице 0034120 – 

начелник општине  

- На конту 416100 – остале текуће 

дознаке грађанима, износ од 

35.000,00 Км замјењује се износом 

од 53.0000,00 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 објављена у Службеном 

гласнику Општине Пелагићево.  

 

Број:02-022-116/2021           НАЧЕЛНИК 

Дана, 22.07.2021.г.         Општине Пелаигћево 

       Славко Тешић с.р. 

 

 

 

 

195. 

На основу члана 54. и 59. Закона о 

локалној самоуправи („Службени гласник 

Републике Српске“, број: 97/16, 36/19 и 

61/21), члана 62. и 64. Статута општине 

Пелагићево („Службени гласник општине 

Пелагићево“, број: 02/17), а све у вези с 

чланом 248. став 1. тачка 3. и члана 254. 

Закона о општем управном поступку 

(„Службени гласник Републике Српске“, 

број: 87/07, 50/10 и 66/18), начелник 

општине Пелагићево д о н о с и: 

 

О Д Л У К У 

о поништењу Одлуке о распоређивању и 

 кориштењу средстава буџетске резерве  

 

Члан 1. 

 

Поништава се Одлука о 

распоређивању и кориштењу средстава 

буџетске резерве, број: 01-022-70/21 од 

27.04.2021. године. 

Члан 2. 

 

Претходно наведену Одлуку 

начелник Општине поништава из разлога 

што је иста донешена без претходно 

прибављеног мишљења тадашњег 

Одјељења за привреду, финансије и 

друштвене дјелатности, а чијим би се 

прибављањем неспорно могло утврдити да 

је дошло до остваривања уштеда на 

позицији конто 415200 – остали грантови, те 

да није потребно распоређивати додатна 

финансијска средстава са позиције – 

буџетска резерва. 

 

Члан 3. 

 

Ова Одлука ступа на снагу 8 (осмог) 

дана од дана објаве у "Службеном гласнику 

општине Пелагићево". 

 

Број:02-022-117/2021           НАЧЕЛНИК 

Дана, 20.07.2021.г.         Општине Пелаигћево 

       Славко Тешић с.р. 

 

 

 

 

196. 

На основу члана 59. став 1. тачка 7. 

Закона о локалној самоуправи ("Службени 

гласник Републике Српске", број: 97/16, 

36/19 и 61/21) и члана 64. став 1. алинеја 7. 

Статута Општине Пелагићево ("Службени 

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

начелник oпштине Пелагићево доноси: 

О Д Л У К У 
О ДОПУНИ ОДЛУКЕ О ОСНИВАЊУ 

ОПШТИНСКЕ УПРАВЕ 

ПЕЛАГИЋЕВО 

Члан 1. 

У члану 9. Одлуке о оснивању 

Општинске управе Пелагићево („Службени 

гласник општине Пелагићево“, број: 08/21), 

послије става 2. додаје се нови став 3, 4, 5. и 

6. које гласе: 

Одјељење за општу управу и 

просторно уређење има печат округлог 

облика пречника 35 mm, који се 

употребљава за овјеравање аката који се 

користе у земљи за потребе матичног 

уреда/мјесне канцеларије Трамошница, у 

чијој средини се налази амблем Републике 

Српске, око којег је, изнад амблема, у 

концентричним круговима ћириличним и 



 

3 
 

латиничним писмом исписан текст следеће 

садржине: "РЕПУБЛИКА СРПСКА, 

ОПШТИНА ПЕЛАГИЋЕВО, НАЧЕЛНИК, 

ОПШТИНСКА УПРАВА, ОДЈЕЉЕЊЕ ЗА 

ОПШТУ УПРАВУ И ПРОСТОРНО 

УРЕЂЕЊЕ, МАТИЧАР, МАТИЧНА 

КАНЦЕЛАРИЈА ДОЊА ТРАМОШНИЦА“. 

Одјељење за општу управу и 

просторно уређење има печат округлог 

облика пречника 35 mm, који се 

употребљава за овјеравање аката који се 

користе у иностранству за потребе матичног 

уреда/мјесне канцеларије Трамошница, у 

чијој средини се налази грб Босне и 

Херцеговине, око којег је, изнад грба, у 

концентричним круговима ћириличним и 

латиничним писмом исписан текст следеће 

садржине: "БОСНА И ХЕРЦЕГОВИНА, 

РЕПУБЛИКА СРПСКА, ОПШТИНА 

ПЕЛАГИЋЕВО, НАЧЕЛНИК, 

ОПШТИНСКА УПРАВА, ОДЈЕЉЕЊЕ ЗА 

ОПШТУ УПРАВУ И ПРОСТОРНО 

УРЕЂЕЊЕ, МАТИЧАР, МАТИЧНА 

КАНЦЕЛАРИЈА ДОЊА ТРАМОШНИЦА“. 

Одјељење за општу управу и 

просторно уређење има печат округлог 

облика пречника 35 mm, који се 

употребљава за овјеравање аката који се 

користе у земљи за потребе матичног 

уреда/мјесне канцеларије Пелагићево, у 

чијој средини се налази амблем Републике 

Српске, око којег је, изнад амблема, у 

концентричним круговима ћириличним и 

латиничним писмом исписан текст следеће 

садржине: "РЕПУБЛИКА СРПСКА, 

ОПШТИНА ПЕЛАГИЋЕВО, НАЧЕЛНИК, 

ОПШТИНСКА УПРАВА, ОДЈЕЉЕЊЕ ЗА 

ОПШТУ УПРАВУ И ПРОСТОРНО 

УРЕЂЕЊЕ, МАТИЧАР, МАТИЧНА 

КАНЦЕЛАРИЈА ПЕЛАГИЋЕВО“. 

Одјељење за општу управу и 

просторно уређење има печат округлог 

облика пречника 35 mm, који се 

употребљава за овјеравање аката који се 

користе у иностранству за потребе матичног 

уреда/мјесне канцеларије Пелагићево, у 

чијој средини се налази грб Босне и 

Херцеговине, око којег је, изнад грба, у 

концентричним круговима ћириличним и 

латиничним писмом исписан текст следеће 

садржине: "БОСНА И ХЕРЦЕГОВИНА, 

РЕПУБЛИКА СРПСКА, ОПШТИНА 

ПЕЛАГИЋЕВО, НАЧЕЛНИК, 

ОПШТИНСКА УПРАВА, ОДЈЕЉЕЊЕ ЗА 

ОПШТУ УПРАВУ И ПРОСТОРНО 

УРЕЂЕЊЕ, МАТИЧАР, МАТИЧНА 

КАНЦЕЛАРИЈА ПЕЛАГИЋЕВО“. 

Послије члана 11. додаје се нови 

члан 11а, који гласи: 

Одбор за Жалбе општине 

Пелагићево има печат округлог облика 

пречника 35 мм, у чијој средини се налази 

амблем Републике Српске, око којег је, 

изнад амблема, у концентричним круговима 

ћириличним и латиничним писмом исписан 

текст сљедеће садржине: "РЕПУБЛИКА 

СРПСКА, ОПШТИНА ПЕЛАГИЋЕВО, 

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ, ОДБОР ЗА 

ЖАЛБЕ ОПШТИНЕ ПЕЛАГИЋЕВО, 

ПЕЛАГИЋЕВО". 

Члан 2. 

Ова Одлука ступа на снагу 8 (осам) 

дана од дана објаве у "Службеном гласнику 

општине Пелагићево". 

 

Број:02-022-119/2021           НАЧЕЛНИК 

Дана, 06.08.2021.г.         Општине Пелаигћево 

       Славко Тешић с.р. 

 

 

 

 

197. 

 

На основу члана 54. и 59. Закона о 

локалној самоуправи („Службени гласник 

Републике Српске“, број: 97/16, 36/19 и 

61/21), члана 62. и 64. Статута општине 

Пелагићево („Службени гласник општине 

Пелагићево“, број: 2/17) и члана 9, 10. и 11. 

Одлуке о оснивању општинске управе 

Пелагићево („Службени гласник општине 

Пелагићево“, број: 08/21) начелник општине 

Пелагићево  д о н о с и:  

 

О Д Л У К У 

о изради печата  

општинске управе Пелагићево 

 

Члан 1. 

Обзиром да је дошло до допуне 

Одлуке о оснивању Општинске управе 

Пелагићево („Службени гласник општине 

Пелагићево“, број: 08/21), на основу које је 

дошло до промјене како облика тако и 
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изгледа печата општинске управе 

Пелагићево, то начелник општине 

Пелагићево доноси предметну одлуку у 

циљу израде нових општинских печата. 

 

Члан 2. 

 

У складу са чланом 1. ове Одлуке 

бити ће израђени сљедећи печати, и то: 

-Одјељења за општу управу и 

просторно уређење (матичне канцеларије), 

-Одбора за жалбе општине 

Пелагићево. 

 

Члан 3. 

 

Одјељење за општу управу и 

просторно уређење има печат округлог 

облика пречника 35 mm, који се 

употребљава за овјеравање аката који се 

користе у земљи за потребе матичног 

уреда/мјесне канцеларије Трамошница, у 

чијој средини се налази амблем Републике 

Српске, око којег је, изнад амблема, у 

концентричним круговима ћириличним и 

латиничним писмом исписан текст следеће 

садржине: "РЕПУБЛИКА СРПСКА, 

ОПШТИНА ПЕЛАГИЋЕВО, НАЧЕЛНИК, 

ОПШТИНСКА УПРАВА, ОДЈЕЉЕЊЕ ЗА 

ОПШТУ УПРАВУ И ПРОСТОРНО 

УРЕЂЕЊЕ, МАТИЧАР, МАТИЧНА 

КАНЦЕЛАРИЈА ДОЊА ТРАМОШНИЦА“. 

 

Члан 4. 

 

Одјељење за општу управу и 

просторно уређење има печат округлог 

облика пречника 35 mm, који се 

употребљава за овјеравање аката који се 

користе у иностранству за потребе матичног 

уреда/мјесне канцеларије Трамошница, у 

чијој средини се налази грб Босне и 

Херцеговине, око којег је, изнад грба, у 

концентричним круговима ћириличним и 

латиничним писмом исписан текст следеће 

садржине: "БОСНА И ХЕРЦЕГОВИНА, 

РЕПУБЛИКА СРПСКА, ОПШТИНА 

ПЕЛАГИЋЕВО, НАЧЕЛНИК, 

ОПШТИНСКА УПРАВА, ОДЈЕЉЕЊЕ ЗА 

ОПШТУ УПРАВУ И ПРОСТОРНО 

УРЕЂЕЊЕ, МАТИЧАР, МАТИЧНА 

КАНЦЕЛАРИЈА ДОЊА ТРАМОШНИЦА“. 

 

Члан 5. 

Одјељење за општу управу и 

просторно уређење има печат округлог 

облика пречника 35 mm, који се 

употребљава за овјеравање аката који се 

користе у земљи за потребе матичног 

уреда/мјесне канцеларије Пелагићево, у 

чијој средини се налази амблем Републике 

Српске, око којег је, изнад амблема, у 

концентричним круговима ћириличним и 

латиничним писмом исписан текст следеће 

садржине: "РЕПУБЛИКА СРПСКА, 

ОПШТИНА ПЕЛАГИЋЕВО, НАЧЕЛНИК, 

ОПШТИНСКА УПРАВА, ОДЈЕЉЕЊЕ ЗА 

ОПШТУ УПРАВУ И ПРОСТОРНО 

УРЕЂЕЊЕ, МАТИЧАР, МАТИЧНА 

КАНЦЕЛАРИЈА ПЕЛАГИЋЕВО“. 

 

Члан 6. 

 

Одјељење за општу управу и 

просторно уређење има печат округлог 

облика пречника 35 mm, који се 

употребљава за овјеравање аката који се 

користе у иностранству за потребе матичног 

уреда/мјесне канцеларије Пелагићево, у 

чијој средини се налази грб Босне и 

Херцеговине, око којег је, изнад грба, у 

концентричним круговима ћириличним и 

латиничним писмом исписан текст следеће 

садржине: "БОСНА И ХЕРЦЕГОВИНА, 

РЕПУБЛИКА СРПСКА, ОПШТИНА 

ПЕЛАГИЋЕВО, НАЧЕЛНИК, 

ОПШТИНСКА УПРАВА, ОДЈЕЉЕЊЕ ЗА 

ОПШТУ УПРАВУ И ПРОСТОРНО 

УРЕЂЕЊЕ, МАТИЧАР, МАТИЧНА 

КАНЦЕЛАРИЈА ПЕЛАГИЋЕВО“. 

 

Члан 7. 

 

Одбор за Жалбе општине 

Пелагићево има печат округлог облика 

пречника 35 мм, у чијој средини се налази 

амблем Републике Српске, око којег је, 

изнад амблема, у концентричним круговима 

ћириличним и латиничним писмом исписан 

текст сљедеће садржине: "РЕПУБЛИКА 

СРПСКА, ОПШТИНА ПЕЛАГИЋЕВО, 

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ, ОДБОР ЗА 

ЖАЛБЕ ОПШТИНЕ ПЕЛАГИЋЕВО, 

ПЕЛАГИЋЕВО". 

   

Члан 8. 
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За реализацију ове Одлуке задужује 

се Одјељење за општу управу и просторно 

уређење. 

 

Члан 9. 

 

Ова одлука ступа на снагу 8 (осмог) 

дана од дана објављивања у „Службеном 

гласнику општине Пелагићево“. 

 

Број:02-022-120/2021           НАЧЕЛНИК 

Дана, 09.08.2021.г.         Општине Пелагићево 

       Славко Тешић с.р. 

 

 

 

 

198. 

 

 На основу Уредбе о канцеларијском 

пословању републичких органа управе 

("Службени гласник Републике Српске" 

број 1/04 и 13/07), члана  62. Закона о 

локалној самоуправи („Службени гласник 

Републике Српске“, број: 97/16, 36/19 и 

61/21) и члана 190. Закона о општем 

управном поступку („Службени гласник 

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

и 66/18), начелник Одјељења,  д о н о с и: 

 

Р Ј Е Ш Е Њ Е 

 

Члан 1. 

 

 Општинска управа Пелагићево у 

складу са Правилником о организацији и 

систематизацији радних мјеста општинске 

управе Пелагићево („Службени гласник 

општине Пелагићево“, број: 09/21) и Одлуке 

о оснивању општинске управе Пелагићево 

(„Слижбени гласник општине Пелагићево“, 

број: 08/21), ће заједно са њеним 

организационим јединицама у правном 

саобраћају користиће следеће 

класификационе бројеве: 

 

01 - СКУПШТИНА 

01/1 - КОМИСИЈЕ И ДРУГА РАДНА 

ТИЈЕЛА СКУПШТИНЕ 

 

02 - НАЧЕЛНИК ОПШТИНЕ 

 

03 - ОДЈЕЉЕЊЕ ЗА ОПШТУ УПРАВУ И 

ПРОСТОРНО УРЕЂЕЊЕ  

 

03/1 –    Реферат за правне послове и 

грађанска стања, 

03/2-1 – Матични уред у Пелагићеву, 

03/2-2 – Матични уред у Трамошници, 

03/3 –    Реферат пријемне канцеларије и 

овјере, 

03/4 –   Реферат за евиденцију предмета, 

персоналне послове и архиву (укључујући 

базу података и јавни регистар), 

03/5 –     Реферат за мјесне заједнице, 

03/6 –     Реферат за просторно уређење и 

грађење, 

03/7 –     Реферат за стамбено – комуналне 

послове, 

03/8 –     Реферат за екологију, 

03/9 –     Реферат за јавне набавке. 

 

04 - ОДЈЕЉЕЊЕ ЗА ФИНАНСИЈЕ И 

ДРУШТВЕНЕ ДЈЕЛАТНОСТИ 

 

04/1 –     Реферат за друштвене дјелатности, 

04/2 –     Стручни сарадник за трезор, 

04/3 –     Реферат главног књиговође за 

плаћања,  

04/4 –     Реферат за борачко-инвалидску 

заштиту и ЦЖР,  

04/5 –     Благајник, 

04/6 –     Реферат за послове цивилне 

заштите, 

04/7 –     Реферат за евиденцију лица која су 

регулисала војну обавезу, 

04/8 –     Реферат за односе с јавношћу. 

 

05 – ОДЈЕЉЕЊЕ ЗА ПРИВРЕДУ, 

ПОЉОПРИВРЕДУ И ЗАЈЕДНИЧКЕ 

ПОСЛОВЕ 

 

05/1 –      Тржишни инспектор, 

05/2 –       Комунални полицајац, 

05/3 –       Ветеринарски инспектор, 

05/4 –       Реферат за пољопривреду, 

шумарство и водопривреду, 

05/4-1 –    Реферат за пољопривреду, 

подстицај и селекцијску службу, 

05/5 –       Командир - Старјешина ДВЈ-а. 

 

06 – КАБИНЕТ НАЧЕЛНИКА 

ОПШТИНЕ 

06/1 –       Секретар СО, 

06/2 –       Шеф кабинета. 

 

07 – ОДСЈЕК ЗА СТРАТЕШКО 

ПЛАНИРАЊЕ И УПРАВЉАЊЕ 

РАЗВОЈЕМ 

 

http://www.arhivrs.org/upload/15_12_2009_50_PRILOG_05%20UREDBA.pdf
http://www.arhivrs.org/upload/15_12_2009_50_PRILOG_05%20UREDBA.pdf
http://www.arhivrs.org/upload/15_12_2009_50_PRILOG_05%20UREDBA.pdf
http://www.arhivrs.org/upload/15_12_2009_50_PRILOG_05%20UREDBA.pdf
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07/1 –       Реферат за стратешко планирање 

и управљање развојем (укључујући  

                 предузетништво и евиденцију 

пољопривредних газдинстава), 

07/2 –       Реферат за пројекте активности. 

 

08 – ОДБОР ЗА ЖАЛБЕ 

 

08/1 –       Одбор за жалбе.   

 

Члан 2. 

 

 Пријем, завођење, распоређивање и 

архивирање предмета према наведеној 

класификацији вршиће се  од дана 

доношења овог рјешења. 

 

Члан 3. 

 

 О примјени овог рјешења стараће се 

начелник Одјељења за општу управу и 

просторно уређење. 

 

Члан 4. 

 

 Ступањем на снагу овог рјешења 

престаје да важи рјешење број: 03-052-13/21 

од 01.07.2021. године. 

 

Члан 5. 

 

 Рјешење ступа на снагу даном 

доношења и биће објављено у „Службеном 

гласнику општине Пелагићево“. 

 

Број:03-052-15/21        Начелник одјељења  

     Јово Ђорђић с.р. 

 

 

 

 

199. 

 

На основу члана 39. Закона о 

локалној самоуправи („Службени гласник 

Републике Српске “  , број: 97/16, 36/19 и 

61/21),  члана 153. и 155. Закона о 

службеницима и намјештеницима у 

органима јединице локалне самоуправе 

(„Службени гласник Републике Српске “ , 

број: 97/16) и члана  51.  Статута Скупштине 

општине Пелагићево („Службени гласник 

општине Пелагићево“, број: 2/17),  

Скупштина општине Пелагићево на својој V 

(петој)  Редовној сједници одржаној дана 

16.08.2021. године ,  донијела је: 

РЈЕШЕЊЕ 

о  именовању  Комисије за  спровођење 

јавног конкурса за избор и именовање  

Одбора за жалбе општине Пелагићево 

Члан 1. 

 

За спровођење јавног конкурса за избор и 

именовање Одбора за жалбе општине 

Пелагићево, именује се Комисија у саставу :  

 

1. Ивана Панић , из реда службеника 

Општинске управе Пелагићево, 

2. Петра Мићић,  из реда службеника 

Општинске управе Пелагићево, 

3. Перо Несторовић, са Листе 

стручњака, 

4. Игор Петровић,  са Листе стручњака, 

5. Гордана Балаћ,  са Листе стручњака. 

 

Члан 2. 

 

Предсједник  Комисије  и његов замјеник , 

бирају  се из реда  свих  чланова   Комисије, 

прије  отпочињања активности на 

спровођењу  јавног Конкурса . 

 

Члан 3. 

 

Задатак Комисије из претходног 

члана  је да  по затварању јавног конкурса за 

избор и именовање Одбора за жалбе 

општине Пелагићево, утврди испуњеност 

општих и посебних услова кандидата , да са 

кандидатима који испуњавају услове  

Конкурса  , обави усмени интервију  и да 

након тога сачини Ранг листу успјешних 

кандидата , те да исту достави предсједнику 

Скупштине општине . 

Послове из претходног става Комисија је 

дужна да оконча најкасније у року  до 30 

дана  рачунајући од дана затварања јавног 

Конкурса . 

Члан 4. 

 

Ово Рјешење  ступа на снагу 8 

(осмог) дана од дана објаве у “ Службеном 

гласнику општине Пелагићево “. 

 

Број:01-111-4/21            ПРЕДСЈЕДНИК 

Дана,16.08.2021.г.     Скупштине општине  

          Недељко Тривундић с.р. 
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200. 

На основу члана 39. Закона о локалној 

самоуправи („Службени гласник Републике 

Српске “  , број: 97/16, 36/19 и 61/21),  члана 

53 Закона о службеницима и 

намјештеницима у органима јединице 

локалне самоуправе („Службени гласник 

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

Статута Скупштине општине Пелагићево 

(„Службени гласник општине Пелагићево“, 

број: 2/17),  Скупштина општине 

Пелагићево на својој V (петој)  Редовној 

сједници одржаној дана 16.08.2021. године ,  

донијела је: 

 

РЈЕШЕЊЕ 

о  именовању  Комисије за  спровођење 

јавног конкурса за избор и именовање  

Секретара Скупштине општине  

Пелагићево 

                                                                         

Члан 1. 

 

За спровођење јавног конкурса за избор 

Секретара  Скупштине општине 

Пелагићево, именује се Комисија у саставу:  

 

1. Божо Радић , из реда одборника 

Скупштине општине Пелагићево , . 

2. Никола Бошњак, из реда одборника 

Скупштине општине Пелагићево . 

3. Петра Мићић, из реда запослених 

Општинске управе Пелагићево. 

4. Петра Јовановић , из реда  

запослених Општинске управе 

Пелагићево . 

5. Перо Несторовић , са Листе 

стручњака. 

 

Члан 2. 

 

Предсједник  Комисије  и његов замјеник , 

бирају  се из реда  свих  чланова   Комисије, 

прије  отпочињања активности на 

спровођењу  јавног Конкурса . 

 

Члан 3. 

Задатак Комисије из претходног 

члана  је да  по затварању јавног конкурса за 

избор  кандидата за Секретара Скупштине 

општине Пелагићево, утврди испуњеност 

општих и посебних услова кандидата , да са 

кандидатима који испуњавају услове  

Конкурса  , обави усмени интервију  и да 

након тога сачини Ранг листу успјешних 

кандидата , те да исту достави предсједнику 

Скупштине општине . 

Послове из претходног става Комисија је 

дужна да оконча најкасније у року  до 30 

дана  рачунајући од дана затварања јавног 

Конкурса . 

Члан 4. 

Ово Рјешење  ступа на снагу 8 (осмог) дана 

од дана објаве у “ Службеном гласнику 

општине Пелагићево “. 

 

Број:01-111-5/21            ПРЕДСЈЕДНИК 

Дана,16.08.2021.г.     Скупштине општине  

          Недељко Тривундић с.р. 

 

 

 

 

201. 

 
На основу члана 39. и 43. Закона о 

локалној самоуправи („Службени гласник 

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

61/21) и члана 51. Статута општине 

Пелагићево ("Службени гласник општине 

Пелагићево", број: 2/17), Скупштина 

општине Пелагићево на V (петој) редовној 

сједници одржаној дана 16.08.2021. године 

донијела је: 

 

О Д Л У К У  

о прихватању извјештаја  

 

Члан 1. 

 

Прихвата се Извјештај о раду 

начелника Општине за период од 

28.05.2021. године до 09.08.2021. године, 

број: 02-014-26/21 од 09.08.2021. 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". 
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Број:01-022-57/21         ПРЕДСЈЕДНИК 

Дана,16.08.2021.г.     Скупштине општине  

          Недељко Тривундић с.р. 

 

 

 
ПРEДMET:    Извjeштaj o  рaду  

Нaчeлникa  oпштинe   зa  пeриoд  од  

28.05.2021.год.  до 09.08.2021.год. 

         

Oд  прeтхoднoг извjeштaja   

Нaчeлник oпштинe и њeгoв кaбинeт урaдили 

су  низ  aктивнoсти.  Рaди сaглeдaвaњa 

вaжнoсти издвajaмo слeдeћe: 

 

Oдлукe 

 

- Одлука о избору најповољнијег 

понуђача  за јавну набавку : 

Прољетна санација ударних рупа на 

подручју општине Пелагићево – 

„Martic - Inter Copp“-  доо Модрича  

- Одлука о покретању поступка 

набавке радова – Кошење банкина 

на локалној путној мрежи на 

подручју Општине Пелагићево 

- Одлука о покретању поступка 

набавке: Прољетно гредерисање 

путева на подручју Општине 

Пелагићево 

- Одлука о покретању поступка 

набавке: Непредвиђени додатни 

радови на амбуланти поrодичне 

медицине у насељеном мјесту 

Пелагићево – путем преговарачког 

поступка , без oбјаве обавјештења 

- Наредба о спровођењу  мјера за 

реаговање  на појаву болести  

изазване новим вирусом корона на 

територији Општине Пелагићево 

- Одлука о именовању Комисије  за 

јавну набавку  путем преговарачког 

поступка – непредвиђени додатни 

радови на амбуланти  породичне 

медицине у Пелагићеву 

- Одлука о поништењу поступка јавне 

набавке: Санација путне 

инфраструктуре на подручју 

Општине Пелагићево  

- Одлука о награђивању ученика  ОШ 

„Васо Пелагић“ Пелагићево  

- Одлука о избору најповљнијег 

понуђача за јавну набавку : Кошење 

банкина на локалној путној ммрежи 

на подручју општине Пелагићево  

- Одлука о избору најповољнијег 

понуђача за јавну набавку: 

Прољетно гредерисање путева  на 

подручју Општине Пелагићево – 

„Martic - Inter Copp“ -  доо Модрича 

- Одлука о једностраном раскиду 

Уговора са књижаром „Посавина“ 

сп  Пелагићево  

- Одлука о покретању поступка јавне 

набавке : Набавка канцеларијског 

материјала за потребе Општинске 

управе Пелагићево 

- Одлука о покретању поступка  

набавке: набавка трансформаторске 

станице  са прикључним 

далеководом путем преговорачког  

поступка  без објаве обавјештења 

- Одлука о именовању Комисије за 

јавну набавку путем преговарачког 

поступка – Набавка 

трансформаторске станице са 

прикључним далеководом 

- Одлука о продужењу рока  плаћања  

излицитиране цијене по Записнику 

број: 02-111-12/20 – ДОО 

„Љеваоница умјетнина ЈУРКИЋ“ Д.  

Трамошница  

- Одлука о избору најповољнијег 

понуђача за јавну набавку „Набавка 

канцеларијског материјала за 

потребе Општинске управе  -    „ 

КОРОНА „  доо Бијељина  

- Правилник о организацији и 

систематизацији  радних мјеста 

Општинске управе Пелагићево  

- Одлука о резултатима 

квалификације у преговарачком 

поступку  без објаве обавјештења – 

Набавка трансформаторске станице 

са прикључним далеководом 

„Енерго систем“ доо Брчко  

- Одлука о измјенама и допунама 

Плана јавних набавки Општине 

Пелагићево за 2021. годину  

- Одлука о покретању поступка 

набавке : Набавка уџбеника за 

ученике Основне школе  

- Одлука о изради печата Општинске 

управе Пелагићево  

- Одлука о покретању поступка 

набавке : Осигурање запослених у 

Општинској управи Пелагићево  



 

9 
 

- Одлука о располагању новчаним 

средствима на жиро рачуну Буџета 

Општине Пелагићево  

- Одлука о именовању Комсије за 

јавну набавку : Набавка уџбеника  за 

ученике Основне школе  

- Одлука  о избору најповољнијег 

понуђача за јавну набавку : 

Осигурање запослених у 

Општинској управи Пелагићево  

„Дрина осигурања „ а.д. Милићи 

- Одлука о изброу најповољнијег 

понуђача за јавну набавку : Набавка 

трансформаторске станице са 

прикључним далеководом - „Енерго 

систем“ д.о.о. Брчко  

- Одлука о прерасподјели 

(реалокацији) буџетских средстава  

- Одлука о избору најповољнијег 

понуђача (набавка уџбеника) -  

 

Угoвoри 

 

- Уговор  о пружању услуга физичког 

обезбјеђења  манифестације „Ауто 

крос Пелагићево 2021.“ дана 

13.06.20201. године  

- Уговор  о дјелу , Кошење банкина 

Поребрице и Блажевац – Ђорђан 

Новаковић Поребрице  

- Уговор  о дјелу , Кошење банкина – 

Ћендићи – Милорад Ђукић , 

Пелагићево  

- Уговор  о дјелу ,  Кошење банкина- 

Пелагићево -  Мирослав Арсић , 

Пелагићево 

- Уговор  о дјелу ,  Кошење банкина , 

Самаревац и Турић – Младен 

Зорановић , Самаревац  

- Уговор о дјелу кошење банкина 

Доња и Горња Трамошница , Орлово 

Поље и Њивак -Сабит Лафитовић , 

Модрички луг , Вукосавље 

- Уговор о испоруци  роба – набавка 

канцеларијског материјала  за 

потребе Општинске управе 

Пелагићево „КОРОНА“ Бијељина  

- Споразум о суфинансирању  

пословног  плана „Производња 

паприке на подучју добојске регије „ 

МПШВ РС Бања Лука 

- Уговор о извођењу радова -  

Прољетно гредерисање путева на 

подручју општине Пелагићево  

„Martic - Inter Copp“ -  доо Модрича 

- Уговор о извођењу радова на 

Прољетној санацији ударних рупа на 

подручју општине Пелагићево - 

„Martic - Inter Copp“ -  доо Модрича 

- Оквирни споразум о набавци горива 

за потребе општинске управе 

- Уговор о дјелу са Ђорђо Мартић, 

дипл. правник 

- Уговор о извођењу радова на 

Реконструкцији путева на подручју 

општине Пелагићево „Galax –

niskogradnja“ 

- Уговор о испоруци и монтажи робе 

на пројекту : Набавка 

трансформаторске станице са 

прикључним далеководом  „Енерго 

систем“ доо Брчко 

- Уговор о пружању услуга  физичког 

обезбјеђења  Манифестације 

„Гастро сусрети“  на језеру у 

Пелагићеву за дан 24.07.2021. 

година  

- Уговор о заступању – Цвијетин 

Тривуновић из Брчког  

 

Рјешење 

 

- Рјешење о именовању 

Организационог одбора 

Илинданских свечаности Општине 

Пелагићево за 2021. годину 

- Рјешење о именовању Првостепене 

стручне Комисије за процјену и 

усмјеравање  дјеце и омладине са 

сметњама  у развоју  

 

Oстaлo 

 

У  oквиру кaбинeтa нaчeлникa 

сaчињeнo je  низ   рaзних aкaтa кao 

штo су: зaхтjeви рaзним 

институциjaмa, пoднeсци, 

прeпoрукe, упутствa, jaвни пoзиви, 

oбaвjeштeњa, извjeштajи, 

зaписници, oвлaштeњa, разна 

рјешења  и сличнo. 

   

Taкoђe пoрeд нaвeдeних oдлукa, 

угoвoрa и рjeшeњa свaкoднeвнe 

aктивнoсти су сe  

дeшaвaлe и у хoду рjeшaвaли прoблeми кojи 

су у нaдлeжнoсти лoкaлнe зajeдницe, oд 

сaрaдњe сa грaђaнимa, прaвним лицимa, 

институциjaмa и нeвлaдиним 

oргaнизaциjaмa, тe пoсjeтe рaзним 
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министaрствимa пo питaњу ствaрaњa бoљих 

услoвa грaђaнa.  

 

Број:02-014-26/2021            НАЧЕЛНИК 

Дана, 09.08.2021.г.         Општине Пелагићево 

       Славко Тешић с.р. 

 

 

 

 

202. 

 

На основу члана 39. и 43. Закона о 

локалној самоуправи („Службени гласник 

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

61/21) и члана 51. Статута општине 

Пелагићево ("Службени гласник општине 

Пелагићево", број: 2/17), а све у вези с 

чланом 348. став 4. Закона о стварним 

правима („Службени гласник Републике 

Српске“, број:124/08, 58/09, 95/11, 60/15, 

18/16, 107/19 и 01/21) и чланом 6. 

Правилника о поступку јавног конкурса за 

располагање непокретностимац у својини 

Републике Српске и јединица локалне 

самоуправе („Службени гласник 

Републике Српске“, број: 20/12), по 

приједлогу Начелника општине 

Скупштина општине Пелагићево на V 

(петој) редовној сједници одржаној дана 

16.08.2021. године донијела је: 

 

О Д Л У К У 

о замјени непокретности 

 

Члан 1. 

 

У складу са Предметном Одлуком 

биће извршена непосредна замјена 

непокретности у власништву општине 

Пелеагићево са непокретностима у 

власништву физичког лица Матић Руже из 

Турића, Турићки пут бр. 12, а све у циљу 

укрупњавања посједа у власништву 

општине Пелагићево. 

 

Члан 2. 

 

У складу са претходним чланом 

извршит ће се пренос права власништва над 

земљиштем означеним као к.ч. број: 

- 95 Њивица-њива шесте класе, 

површине 7.895 м²; 

- 96/1 Њивица-кућа и зграда, 

површине 47 м²; 

- 96 Њивица-воћњак четврте 

класе, површине 1.792 м² и 

- 96 Њивица-двориште, површине 

500 м² (све претходно наведене 

парцеле уписане су у ПЛ број 

591/17, у посједу СО Пелагићево 

1/1), у корист Матић Руже из 

Турића, Турићки пут бр. 12, 

ЈМБГ: 1004943186978. 

 

Члан 3. 

 

У складу са чланом 1. предметне 

одлуке извршит ће се пренос права 

власништва над земљиштем означеним као 

к.ч. број: 

- 55 Бара – шума четврте класе, 

површине 573 м², 

- 55 Бара – њива седме класе, 

површине 10.501  м² (све 

претходно наведене парцеле у 

овом члану уписане су ПЛ број 

235/1, у посједу Матић Руже са 

1/1), у корист општине 

Пелагићево. 

 

Члан 4. 

 

 За реализацију одлуке, односно 

предузимање свих неопходних радњи и 

склапање одговарајућег уговора задужује се 

начелник општине Пелагићево. 

                                                      

Члан 5. 

 

Ова одлука ступа на снагу 8 (осмог) 

дана од дана објаве у "Службеном гласнику 

општине Пелагићево". 

 

Број:01-022-58/21         ПРЕДСЈЕДНИК 

Дана,16.08.2021.г.     Скупштине општине  

          Недељко Тривундић с.р. 

 

 

 

 

203. 

 

На основу члана 39. Закона о локалној 

самоуправи („Службени гласник Републике 

Српске“, број: 97/16, 36/19 и 61/21) и члана 

51. Статута општине Пелагићево 

(“Службени гласник општине Пелагићево“, 

број: 2/17) и члана 4. Закона о јавном 
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окупљању („Службени гласник Републике 

Српске“, број: 6/16) Скупштина Општине 

Пелагићево, на V (петој) редовној сједници 

одржаној дана 16.08.2021. године, доноси: 

 

О Д Л У К У  

о одређивању простора- мјеста за  

одржавање јавних скупова 

 

Члан 1. 

 

Овом Одлуком одређују се простори – 

мјеста на подручју Општине Пелагићево 

погодна за јавно окупљање грађана. 

 

Члан 2. 

 

Окупљањем грађана, у смислу ове 

Одлуке се сматра сазивање и одржавање 

збора или другог скупа на за то примјереном 

и погодном мјесту. 

 

Члан 3. 

 

Простором  примјереним и погодним 

за јавно окупљање грађана се сматра 

простор који је приступачан за окупљање 

лица чији број и идентитет није унапријед 

одређен и на коме окупљање грађана не 

доводи до ометања јавног саобраћаја, 

угрожавања здравља, јавног морала или 

безбједности људи и имовине. 

Простором примјереним за 

одржавање јавног скупа сматра се и простор 

на коме се одвија јавни саобраћај када је 

могуће додатним мјерама обезбједити 

привремену измјену режима саобаћаја, као и 

заштита здравља и безбједности људи и 

имовине. 

 

Члан 4. 

 

У смислу одредбе члана 3. ове Одлуке 

као примјерена и погодна мјеста за 

одржавање јавних скупова на подручју 

Општине Пелагићево одређују се: 

1. Мјесна заједница Пелагићево- Центар 

- Сала Дома културе Пелагићево, 

- Плато на Тргу 9. јануар, 

- Сала Основне школе „Васо Пелагић“ у 

Пелагићеву, 

- Плато испред ОШ „Васо Пелагић“ 

Пелагићево, 

- Плато испред ЗЗ „Пелагићево“ Пелагићево, 

- Стадион ОФК „Пелагићево“ Пелагићево, 

- Простор језера „Жабар Бара“. 

2. Мјесна заједница Ћендићи 

- Простор Мјесне заједнице – читаонице, 

- Плато испред просторија Мјесне заједнице – 

читаонице, 

- Плато испред подручне Основне школе. 

3. Мјесна заједница Кладуша 

- Просторија Мјесне заједнице – читаонице, 

- Плато испред просторије Мјесне заједнице- 

читаонице. 

4. Мјесна заједница Блажевац 

5. Мјесна заједница Поребрице 

- Просторије мјесног Дома културе, 

- Плато испред мјесног Дома културе. 

6. Мјесна заједница Самаревац 

- Просторије подручне Основне школе, 

- Плато испред подручне Основне школе. 

7. Мјесна заједница Леденице 

- Плато код споменика. 

8. Мјесна заједница Турић 

- Просторије мјесне омбулантге, 

- Простор испред мјесне амбуланте, 

- Плато стадиона у Мјесној заједници Турић, 

- Просторије зграде школе, 

- Плато испред зграде школе, 

- Просторије зграде Мјесне заједнице, 

- Плато испред просторија зграде Мјесне 

заједнице. 

9. Мјесна заједница Горња Трамошница 

- Просторије подручне Основне школе, 

- Простор испред подручне Основне школе. 

10. Мјесна заједница Доња Трамошница 

- Објекат мјесног Дома културе, 

- Плато испред мјесног Дома културе, 

- Игралиште НК „Трамошница“ , 

- Плато код старог Дома. 

 

Члан 5. 

 

Као мјесто одржавања јавног скупа 

сазивач може пријавити простор из  члана 4. 

ове Одлуке само ако поред уплаћене 

накнаде прихвати да сноси трошкове 

настале привременом измјеном  режима  

саобраћаја ако за тиме постоји потреба, као 



 

12 
 

и друге трошкове настале  ванредним 

обавЉањем комуналних услуга. 

 

Члан 6. 

 

Сазивач који пријави јавни скуп уз 

пријаву подноси доказ о томе да је уплатио 

средства на име накнаде из члана 5. ове 

Одлуке. 

 

Члан 7. 

 

Висину накнаде одредит ће 

Скупштина општине Пелагићево посебним 

актом.  

Члан 8. 

 

Ступањем на снагу ове Одлуке укида 

се, односно престаје да важи Одлука о 

одређивању простора- мјеста за одржавање 

јавних скупова број: 01-022-46/04 од 

29.07.2004. године и Одлука о измјенама и 

допунама Одлуке о одређивању простора – 

мјеста за одржавање јавних скупова број: 

01-022-56/04 од 23.09.2004. године 

 

Члан 9. 

Ова Одлука ступа на снагу 8 (осмог) 

дана објављивања у „Службеном гласнику 

Општине Пелагићево“. 

 

Број:01-022-59/21         ПРЕДСЈЕДНИК 

Дана,16.08.2021.г.     Скупштине општине  

          Недељко Тривундић с.р. 

 

 

 

 

204. 

 
На основу члана 39. и 43. Закона о 

локалној самоуправи („Службени гласник 

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

61/21) и члана 51. и 56. Статута општине 

Пелагићево ("Службени гласник општине 

Пелагићево", број: 2/17), а све у вези с 

чланом 71. Закона о спорту Републике 

Српске („Службени гласник општине 

Пелагићево“, број: 79/20), по приједлогу 

Начелника општине Скупштина општине 

Пелагићево на V (петој) редовној сједници 

одржаној дана 16.08.2021. године донијела 

је: 

 

О Д Л У К У  

о давању на кориштење непокретности 

ОФК-У Пелагићево 21 

  

Члан 1. 

 

Скупштина општине Пелагићево 

даје без накнаде ОФК-у Пелагићево 21 на 

кориштење непокретности означене као:  

• 3107 Игралиште, ливада 

треће класе, површине 8.303 

м² и 

• 3108 Игралиште, ливада 

треће класе, површине 7.716 

м² (Све уписане у Лист 

непокрети број: 1084/10, у 

корист СО Пелагићево 1/1). 

 

Члан 2. 

 

Претходно наведене непокретности 

дају се у циљу афирмације спорта и 

фудбвалског духа на територији општине 

Пелагићево, кроз омогућавање ОФК-у 

Пелагићево 21 да учествује како на домаћим 

тако и на међународним такмичењима. 

 

Члан 3. 

 

Непокретности из члана 1. 

предметне Одлуке дају се на одређени 

период, односно на период од 1 (једне) 

године од дана ступања на снагу ове Одлуке. 

 

Члан 4. 

 

За реализацију ове одлуке задужује 

се начелник општине Пелагићево. 

 

Члан 5. 

 

Ова одлука ступа на снагу 8 (осмог) 

дана од дана објаве у "Службеном гласнику 

општине Пелагићево". 

 

Број:01-022-60/21         ПРЕДСЈЕДНИК 

Дана,16.08.2021.г.     Скупштине општине  

          Недељко Тривундић с.р. 
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205. 

 

На основу члана 39. став 2. тачка 23. 

Закона о локалној самоуправи ("Службени 

гласник Републике Српске", број: 97/16, 

36/19 и 61/20) и члана 51. и 56. Статута 

општине Пелагићево ("Службени гласник 

општине Пелагићево", број: 2/17), 

Скупштина општине Пелагићево, на V 

(петој) редовној сједници одржаној дана 

16.08.2021, д о н о с и: 

 

О Д Л У К У  

о оснивању Одбора за жалбе 

општине Пелагићево 

 

Члан 1. 

 

Ради несметаног обављања попслова 

из надлежности општине Пелагићево 

Скупштина Општине предметном Одлуком 

оснива Одбор за жалбе општине 

Пелагићево.  

 

Члан 2. 

 

Ова одлука ступа на снагу 8 (осмог) 

дана од дана објављивања у "Службеном 

гласнику општине Пелагићево". 

 
Број:01-022-61/21         ПРЕДСЈЕДНИК 

Дана,16.08.2021.г.     Скупштине општине  

          Недељко Тривундић с.р. 

 

 

 

 

206. 

 

На основу члана 39.  Закона о локалној 

самоуправи („Службени гласникРепублике 

Српске“ , број: 97/16, 36/19 и 61/21), члана 

155. Закона о службеницима и 

намјештеницима у органима јединице 

локалне самоуправе („Службени гласник 

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

Статута Скупштине општине Пелагићево 

(„Службени гласник општине Пелагићево“, 

број: 2/17), Скупштина општине Пелагићево  

на својој V (петој) Редовној сједници 

одржаној дана 16.08.2021. године , донијела 

је: 

 

О Д Л У К У 

о именовању  в.д.  Предсједника  и два 

члана  Одбора за жалбе општине  

Пелагићево 

 

Члан 1. 

 

Скупштина општине Пелагићево за 

вршиоце дужности : Предсједника Одбора  и 

чланова  Одбора за жалбе  општине  

Пелагићево , именује: 

1. Слободана Софића из Пелагићева- 

предсједник Одбора . 

2. Славко Зовкић из Трамошнице – члан 

Одбора и 

3. Цвијетин Тривуновић из Брчког- члан 

Одбора. 

Члан 2. 

 

Именовање из претходног  члана  врши се до 

окончања поступка  избора и именовања 

Одбора за жалбе општине Пелагићево  на 

основу јавног Конкурса  у складу са Законом 

а најдуже за период  до 90 дана . 

 

Члан 3. 

 

Надлежност  Одбора за жалбе је да у складу 

са Законом о службеницима и 

намјештеницима у органима јединице 

локалне самоуправе („Службени гласник 

Републике 

Српске“, број: 97/16) и другим прописима, 

одлучује у другом степену о жалбама 

учесника 

јавног конкурса у поступку запошљавања у 

општинској управи Пелагићево, о жалбама 

која 

се односе на статусна питања службеника 

Општинске управе, као и о другим жалбама 

утврђеним претходно наведеним законом. 

 

Члан 4. 

 

По основу остварених резултата рада 

чланови Одбора за жалбе остварују право 

нанакнаду за рад  у износу  од по 100,00 КМ 

по једном предмету. 

 

Члан 5. 

 

Одбор за жалбе дужан је да по истеку 

мандата , поднесе  извјештај о свом раду 

Скупштиниопштине Пелагићево. 
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Члан 6. 

 

Ова одлука ступа на снагу 8 (осмог) дана од 

дана објаве у “ Службеном гласнику 

општине Пелагићево “. 

 

Број:01-022-62/21         ПРЕДСЈЕДНИК 

Дана,16.08.2021.г.     Скупштине општине  

          Недељко Тривундић с.р. 

 

 

 

 

207. 

 

На основу члана 39. став 2. тачка 21. 

и члана 43. Закона о локалној самоуправи 

(„Службени гласник Републике Српске“, 

број: 97/16, 36/19 и 61/21), члана 52. став 4. 

Закона о службеницима и намјештеницима 

у органима јединице локалне самоуправе 

(„Службенигласник Републике Српске“, 

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

Пелагићево(“Службени гласник општине 

Пелагићево“, број: 2/17) и члана  31.  и 53. 

став  2. ПословникаСкупштине општине 

Пелагићево („Службени гласник општине 

Пелагићево“, број: 02/18),Скупштина 

општине Пелагићево на  приједлог Комисије 

за изборе , именовања и мандатна питања , 

на својој  V (петој) Редовној сједници 

одржаној дана 16.08.2021. године, донијела 

је: 

 

О Д Л У К У 

о именовању вршиоца дужности 

Секретара Скупштине општине 

Пелагићево 

 

Члан 1. 

 

За вршиоца дужности Секретара 

Скупштине општине Пелагићево , именује 

се Игор (Симо) Петровић , дипломирани 

правник из Брчког. 

Именовање из претходног става 

врши се на период  до окончања процедуре 

избора и именовања Секретара Скупштине 

општине Пелагићево путем Конкурса у 

складу са Законом а најдуже до 90 дана .  

 

Члан 2. 

 

Ова Одлука ступа на снагу даном 

доношења и биће објављена у “Службеном 

гласнику општине Пелагићево “ . 

 

Број:01-022-63/21         ПРЕДСЈЕДНИК 

Дана,16.08.2021.г.     Скупштине општине  

          Недељко Тривундић с.р. 

 

 

 

 

208. 

 

На основу члана 39. став 2. тачка 21.  Закона 

о локалној самоуправи („Службени  гласник 

Републике Српске “, број: 97/16, 36/19 и 

61/21), члана 55. став 4. Закона о 

службеницима и намјештеницима у 

органима јединице локалне самоуправе 

(„Службени гласник Републике Српске“, 

број: 97/16), и члана 51. Статута општине 

Пелагићево (“Службени гласник општине 

Пелагићево “ , број: 02/17), Скупштина 

општине Пелагићево , по приједлогу 

Начелника Општине  , на  својој V (петој)  

Редовној сједници одржаној дана 

16.08.2021. године, донијела је: 

 

О Д Л У К У 

о именовању вршиоца дужности 

начелника Одјељења за општу управу и 

просторно уређење 

 

Члан 1. 

 

Јово Ђорђић , мастер инжењер 

геодезије  из Пелагићева , именује се за  

вршиоца дужности начелника Одјељења за 

општу управу и просторно уређење у 

општинској управи Пелагићево. 

Именовање из претходног става  

врши се  на период  до окончања  поступка 

именовања  Начелника Одјељења  путем 

конкурса  у складу са Законом  , а најдуже на 

период  до  90 дана. 

Члан 2. 

 

Ова одлука ступа на снагу даном 

доношења а биће објављена у  “ Службеном  

гласнику општине Пелагићево “ . 

 

Број:01-022-64/21         ПРЕДСЈЕДНИК 

Дана,16.08.2021.г.     Скупштине општине  

          Недељко Тривундић с.р. 
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209. 

 

На основу члана 39. став 2. тачка 21.  

Закона о локалној самоуправи („Службени  

гласник Републике Српске “, број: 97/16, 

36/19 и 61/21), члана 55. став 4. Закона о 

службеницима и намјештеницима у 

органима јединице локалне самоуправе 

(„Службени гласник Републике Српске“, 

број: 97/16), и члана 51. Статута општине 

Пелагићево (“Службени гласник општине 

Пелагићево “ , број: 02/17), Скупштина 

општине Пелагићево , по приједлогу 

Начелника Општине  , на  својој V (петој) 

редовној сједници одржаној дана 

16.08.2021. године, донијела је: 

 

О Д Л У К У 

о именовању вршиоца дужности 

начелника Одјељења за финансије и 

друштвене дјелатности 

 

Члан 1. 

 

Петра Мићић , дипломирани 

економиста  из Пелагићева , именује се за  

вршиоца дужности  начелника Одјељења за 

финансије и друштвене дјелатности у 

општинској управи Пелагићево. 

Именовање из претходног става  

врши се  на период  до окончања  поступка 

именовања  Начелника Одјељења  путем 

конкурса  у складу са Законом  , а најдуже на 

период  до  90 дана. 

 

Члан 2. 

 

Ова одлука ступа на снагу даном 

доношења, а биће објављена у  “ Службеном  

гласнику општине Пелагићево “ . 

 

Број:01-022-65/21         ПРЕДСЈЕДНИК 

Дана,16.08.2021.г.     Скупштине општине  

          Недељко Тривундић с.р. 

 

 

 

 

210. 

 

На основу члана 39. став 2. тачка 21.  

Закона о локалној самоуправи („Службени  

гласник Републике Српске “, број: 97/16, 

36/19 и 61/21), члана 55. став 4. Закона о 

службеницима и намјештеницима у 

органима јединице локалне самоуправе 

(„Службени гласник Републике Српске“, 

број: 97/16), и члана 51. Статута општине 

Пелагићево (“Службени гласник општине 

Пелагићево “ , број: 02/17), Скупштина 

општине Пелагићево , по приједлогу 

Начелника Општине  , на  својој V (петој)  

редовној сједници одржаној дана 

16.08.2021. године, донијела је: 

 

О Д Л У К У 

о именовању вршиоца дужности 

начелника Одјељења за привреду, 

пољопривреду и заједничке послове 

 

Члан 1. 

 

Славиша Максимовић , 

дипломирани инжењер пољопривреде  из 

Пелагићева , именује се за  вршиоца 

дужности начелника Одјељења за привреду, 

пољопривреду и заједничке послове у 

општинској управи Пелагићево. 

Именовање из претходног става  

врши се  на период  до окончања  поступка 

именовања  Начелника Одјељења  путем 

конкурса  у складу са Законом  , а најдуже на 

период  до  90 дана. 

 

Члан 2. 

 

Ова одлука ступа на снагу даном 

доношења а биће објављена у  “ Службеном  

гласнику општине Пелагићево “ . 

 

Број:01-022-66/21         ПРЕДСЈЕДНИК 

Дана,16.08.2021.г.     Скупштине општине  

          Недељко Тривундић с.р. 

 

 

 

 

211. 

 

На основу члана 39. Закона о 

локалној самоуправи („Службени гласник 

Републике Српске “, број: 97/16, 36/19 и 

61/21),  члана 18.  Закона о систему јавних 

служби („Службени гласник Републике 

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

51. Статута Скупштине општине 

Пелагићево („Службени гласник општине 

Пелагићево“, број: 2/17),  Скупштина 

општине Пелагићево ,  по  приједлогу  

Начелника општине,  на својој V (петој) 
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редовној сједници одржаној дана 

16.08.2021. године, донијела је: 

 

О Д Л У К У 

о именовању  в.д. директора  ЈУ  

Туристичка организација „Пелагићево“ 

Пелагићево 

 

Члан 1. 

 

За вршиоца дужности  директора 

Јавне установе  Туристичка организација 

„Пелагићево“ Пелагићево ,  именује  се 

Марко  (Никола) Каштеровић  , ЈМБГ: 

19039881811947 из Пелагићева. 

 

Члан 2. 

 

Именовање вршиоца  дужности 

директора  из претходног члана врши се  на 

одређено вријеме до окончања поступка 

избора и именовања директора Јавне 

установе Туристичка организација 

„Пелагићево“ Пелагићево по јавном 

конкурсу у складу са законом  а најдуже на 

период  до  90 дана. 

 

Члан 3. 

 

Ова одлука ступа на снагу 8 (осмог) 

дана од дана објаве у “ Службеном гласнику 

општине Пелагићево “. 

 

Број:01-022-67/21         ПРЕДСЈЕДНИК 

Дана,16.08.2021.г.     Скупштине општине  

          Недељко Тривундић с.р. 

 

 

 

 

212. 

 

На основу члана 39. Закона о 

локалној самоуправи („Службени гласник 

Републике Српске “, број: 97/16, 36/19 и 

61/21),  члана 50. до 53. Закона о 

службеницима и намјештеницима у 

органима јединица локалне самоуправе 

(„Службени гласник Републике Српске“, 

број: 97/16) и члана 51. и 57. Статута 

Општине Пелагићево („Службени гласник 

Општине Пелагићево“, број: 2/17), 

Скупштина општине Пелагићево на својој V 

(петој) редовној сједници одржаној дана 

16.08.2021.године донијела је:  

ОДЛУКУ 

о расписивању Јавног конкурса за избор 

и именовање секретара Скупштине 

општине Пелагићево 

 

Члан 1. 

 

          Расписује се Јавни конкурс за избор и 

именовање секретара Скупштине општине 

Пелагићево. 

 

Члан 2. 

 

За секретара Скупштине општине 

Пелагићево може бити именовано лице које 

испуњава опште и посебне услове за 

запошљавање у градској, односно 

општинској управи, прописане чланом 51. и 

57. Закона о службеницима и 

намјештеницима у органима јединица 

локалне самоуправе („Службени гласник 

Републике Српске“, број: 97/16). 

 

Члан 3. 

 

Рок за подношење пријавана 

конкурс из члана 1. ове одлуке је 15 дана од 

дана оглашавања Јавног конкурса.  

Јавни конкурс за избор и именовање 

секретара Скупштине општине Пелагићево 

биће објављен у Службеном гласнику 

Општине Пелагићево и најмање једном 

дневномлисту доступном јавности на 

територији Републике Српске. 

 

Члан 4. 

 

Поступак контроле испуњености 

општих и посебних услова, те улазне 

интервјуе са пријављеним кандидатима 

провести ће Комисија за избор и именовање 

секретара Скупштине општине Пелагићево 

коју ће посебним рјешењем именовати 

Скупштина општине Пелагићево. 

 

Члан 5. 

 

За провођење ове одлуке задужује се 

предсједник Скупштине општине 

Пелагићево. 

 

Члан 6. 
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Ова одлука ступа на снагу 8 (осмог) 

дана од дана објаве у “ Службеном гласнику 

општине Пелагићево “. 

 

Број:01-022-68/21         ПРЕДСЈЕДНИК 

Дана,16.08.2021.г.     Скупштине општине  

          Недељко Тривундић с.р. 

 

 

 

 

213. 

 

На основу члана 39. Закона о локалној 

самоуправи („Службени гласник Републике 

Српске “  , број: 97/16, 36/19 и 61/21),  члана 

54 . Закона о службеницима и 

намјештеницима у органима јединице 

локалне самоуправе („Службени гласник 

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

51. i 77. Статута Скупштине општине 

Пелагићево („Службени гласник општине 

Пелагићево“, број: 2/17),  Скупштина 

општине Пелагићево на својој V (петој)  

Редовној сједници одржаној дана 

16.08.2021. године ,  донијела је: 

 

О Д Л У К У 

 

Члан 1. 

 

У циљу именовања   Начелника 

Одјељења Општинске управе   Перлагићево 

:  

1. Начелника Одјељења за општу управу 

и  просторно уређење  

2. Начелника Одјељења за  финансије и 

друштвене дјелатности  

3. Начелника Одјељења за 

привреду,пољопривреду и заједничке 

послове . 

потребно је расписати Јавни Конкурс за шта 

се задужује Нечелник општине .  

 

Члан 2. 

  

За  Начелника Одјељења  у 

Општинској управи  Пелагићево  може бити 

именовано лице  које испуњава опште  и 

посебне  услове за запошљавање у градској, 

односно општинској управи прописане  

чланом 51. и 67. Закона о службеницима и 

намјештеницима у органима јединице 

локалне самоуправе („Службени гласник 

Републике Српске “ ,  број: 97/16) и 

Правилником  о организацији и 

систематизацији радних мјеста општинске 

управе Пелагићево  ( “Службени гласник 

општине Пелагићево “  , број: 11/21 ) . 

                                                                              

Члан 3                                                                                                                                                      

Ова одлука ступа на снагу 8 (осмог) дана од 

дана објаве у “ Службеном гласнику 

општине Пелагићево “. 

 

 

Број:01-022-69/21         ПРЕДСЈЕДНИК 

Дана,16.08.2021.г.     Скупштине општине  

          Недељко Тривундић с.р. 

 

 

 

 

214. 

 

На основу члана 39. Закона о 

локалној самоуправи („Службени гласник 

Републике Српске “  , број: 97/16, 36/19 и 

61/21),  члана 153. до 155. Закона о 

службеницима и намјештеницима у 

органима јединице локалне самоуправе 

(„Службени гласник Републике Српске “ , 

број: 97/16), и члана  51. i 93. Статута 

Скупштине општине Пелагићево 

(„Службени гласник општине Пелагићево“, 

број: 2/17),  Скупштина општине 

Пелагићево на својој V (петој)  редовној 

сједници одржаној дана 16.08.2021. године ,  

донијела је: 

 

О Д Л У К У 

о расписивању Јавног конкурса за избор 

и именовање  Одбора за жалбе Општине 

Пелагићево  

 

Члан 1. 

 

Расписује се Јавни конкурс за избор 

и и именовање  Одбора за жалбе Општине 

Пелагићево. 

 

Члан 2. 

 

За одбор за жалбе Општине 

Пелагићево може бити именовано лице које 

испуњава опште и посебне услове за 

запошљавање у градској, односно 

општинској управи, прописане чланом 156. 

Закона о службеницима и намјештеницима 

у органима јединице локалне самоуправе 



 

18 
 

(„Службени гласник Републике Српске “ , 

број: 97/16). 

 

Члан 3. 

 

Рок за подношење пријава на 

конкурс из члана 1. ове одлуке је 15 дана од 

дана оглашавања Јавног конкурса.  

Јавни конкурс за избор и именовање 

Одбора за жалбе Општине Пелагићево биће 

објављен у Службеном гласнику Општине 

Пелагићево и најмање једном дневном листу 

доступном јавности на територији 

Републике Српске. 

 

Члан 4. 

 

Поступак контроле испуњености 

општих и посебних услова, те улазне 

интервјуе са пријављеним кандидатима 

провести ће Комисија за избор Одбора за 

жалбе Општине Пелагићево коју ће 

посебним рјешењем именовати Скупштина 

општине Пелагићево. 

 

Члан 5. 

 

За провођење ове одлуке задужује се 

предсједник Скупштине општине 

Пелагићево. 

 

Члан 6. 

 

Ова одлука ступа на снагу 8 (осмог) 

дана од дана објаве у “ Службеном гласнику 

општине Пелагићево “. 

 

Број:01-022-70/21         ПРЕДСЈЕДНИК 

Дана,16.08.2021.г.     Скупштине општине  

          Недељко Тривундић с.р. 

 

 

 

 

215. 

 

На основу члана 39. и 43. Закона о 

локалној самоуправи („Службени гласник 

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

61/21) и члана 51. Статута општине 

Пелагићево ("Службени гласник општине 

Пелагићево", број: 2/17), члана 208. Закона 

о општем управном поступку („Службени 

гласник Републике Српске“, број: 13/02, 

87/07, 50/10 и 66/18), а све у вези са 

Зхтјевом Шаркановић Симе, Скупштина 

општине Пелагићево на V (петој) редовној 

сједници одржаној дана 16.08.2021. године 

донијела је: 

 

З А К Љ У Ч А К 

 

Члан 1. 

 

Којим Скупштина општине 

Пелагићево задужује Одјељење за општу 

управу и просторно уређење да утврди 

чињенично стање по поднешеном Захтјеву 

Шаркановић Симе од 12.07.2021. године. 

 

Члан 2. 

 

Претходно наведено Одјељење је 

дужно да по утврђивању чињеничног стања 

о томе обавјести начелника Општине, те да 

поднесе извјештај Скупштини општине 

Пелагићево ради даљњег поступања.  

                       

Члан 3. 

 

Ова акт ступа на снагу 8 (осмог) 

дана од дана објаве у "Службеном гласнику 

општине Пелагићево". 

 

Број:01-022-71/21         ПРЕДСЈЕДНИК 

Дана,16.08.2021.г.     Скупштине општине  

          Недељко Тривундић с.р. 

 

 

 

 

216. 

 

Ha основу члана  51.Статута  

општине  Пелагићево ("Службени гласник 

општине Пелагићево ", број : 2/17 )  , 

Скупштина  општине  Пелагићево , на  својој  

5-ој  редовној сједници одржаној дана   16.8. 

2021.године , доноси :   

 

ПРОГРАМ МЈЕРА И АКТИВНОСТИ 

HА СТАБИЛИЗАЦИЈИ И 

ПОБОЉШАЊУСТАЊА У 

ФИНАНСИРАЊУ ЈАВНОГ  СЕКТОРА 

HA ПОДРУЧЈУ ОПШТИНЕ 

ПЕЛАГИЋЕВО 

 

 

УВОД :  
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Тешко стање у  привреди  и буџету  

Републике Српске , изазвано  опште 

познатим посљедицама   пада Бруто 

друштвеног производа,   усљед посљедица  

вируса Ковид -19, неповољним климатским 

условима, одливом  младог и продуктивног  

становништва са ових простора  у 

иностранство  као и других фактори , како и 

у окружењу ,   своје посљедице су  имале  и 

на подручју општине Пелагићево . 

У циљу  превазилажења  таквог  стања  , 

посебно у   финансијском сектору , указала 

се је потреба за доношењем  мјера  за 

превазилажење  тренутног   стања  у буџету 

општине ,  као  и јавном сектору у цјелини , 

на подручју општине Пелагићево. 

Полазећи од  чињенице да су такве  мјере  

потребне и неопходне и  да је њихова 

реализација могућа уз скупштинску 

подршку и одлучност  цијеле  локалне 

управе те и  управљачких и руководећих 

структура у јавном сектору  , сачињен je овај  

Програм Мјера и активности на 

стабилизацији и побољшању стања у 

финансирању јавног сектора на подручју 

општине Пелагићево . 

Програм мјера je у суштини програм  мјера 

штедње и рационалнијег  трошења јавних 

средстава  , те реорганизација  јавне управе , 

прилагођавајући  организацију и 

попуњеност  исте ,   стварним потребама  ове 

локалне заједнице. 

При томе,  свакако не треба  и не смије да 

дође  до смањења  квантитета или нипошо  

квалитета  услуга јавног сектора ,  

успоравања развоја ове  општине  или 

прекида   започетих или  напуштање  

провођења  радова или пројеката , 

планираних Стратегијом  развоја општине 

Пелагићево  у наредном периоду . 

Циљеви Програма се морају остварити  

рационалнијом организацијом, 

побољшањем  кориштења ресурса, радног 

времена, рационалнијим кориштењем  

капацитета , повечањем одговорности на 

свим нивоима  а што  ће,   усљед  смањења  

трошкова   функционисања  јавне управе,  

директно  допринијети  и  умањењу   

оптерећења пореских  обвезника  у цјелини. 

Када је трошење јавних средстава  у питању 

, слична ситуација је и у локалним 

срединама  у окружењу , уз општу 

тенденцију  смањења  обавеза пореских  

обвезника и смањења  буџетских обавеза  , 

по свим ставкама ,  гдје год је то могуће и   

на свим нивоима  , са циљем стабилизације 

стања  буџета  и по могућности, уштедом , 

стварања вишка средстава која би се 

усмјерила за даљи развој  општине  у 

цјелини. 

Колико ће ова локална  заједница у томе 

успјети,  у највечој мјери зависи од  

досљедности и одговорности нас  самих . 

С тим у вези , указаће се нужно потребним , 

израда Ребаланса  Буџета за 2021 годину  , те 

стим у вези ,  усклађивање  прихода  и 

расхода  за наредни период  , те  сачињавање 

плана  измирења  доспјелих  обавеза  према 

повјериоцима  насталих у  претходном  

периоду . 

 

Програм мјера  би у принципу требао  да 

одговори  на сљедећа питања : 

1.  да ли  је  могуће  смањити трошкове  

функционисања  органа управе ове локалне 

заједнице са  једне стране, те  на основу 

смањених трошкова  и оствареног  вишка 

средстава отворити простор за нова улагања 

у развој општине, с друге стране,  a  да се 

при томе не умањи  ефикасност управе и 

финансирање потреба  ове локалне 

заједнице ; 

2. може ли ова локална управа обезбиједити 

даљи раст прихода буџета уз истовремено 

смањење постојећих оптерећења привреди  

и грађанима а што је у надлежности  

општине и 

3. може ли се другачијом организацијом  

јавне управе  и јавних   установа , остварити 

уштеда,смањење трошкова  али и  њихов  

ефикаснији рад . 

 

Овај Програм мјера у наставку , пружа  

одговоре на ова питања  и  одређује  

потребне мјере и активности, носиоце 

активности и рокове , за њихово провођење 

,  све у смислу побољшања стања у области  

јавних  финансија. 

 

I-  MJEPE ЗА ПОВЕЋАЊЕ ИЗВОРНИХ 

ПРИХОДА БУЏЕТА: 

 

Изворни приходи  општине  у износу 100% 

општине  су  порез на непокретност  и 

комунална  накнада . 

Плаћање пореза  на непокретности  уз 

обухват свих грађана  као  власника 

непокретности  и као обвезника  пореза , 

који плаћају  овај порез  као и плаћање  

комуналне накнаде на цијелом подручју 
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општине  још није довољно заживило и по 

том основу  је потребно у наредном периоду  

постићи већи ниво наплате.  

Истовремено уз мјере за бољу наплату 

потребно је провести мјере и за  шири  

обухват   свих  обвезника пореза  тј. 

обухватити све обвезнике   , обезбиједити  

благовремену  наплату ,  чиме би се 

омогућио   раст прихода  у буџету  са једне 

стране  али  би се , истовремно , са друге 

стране ,  отворила   могућност  да се у 

наредном периоду  , доношењем  адекватних 

одлука , смањи  ова  врста пореза а  и самим 

тиме  и да се смање издаци   за становништво 

и привредне субјекте , општине . 

 

а)  Порезом   на непокретности   , као 

власнике  имовине на подручју општине 

Пелагићево требало би да  буде обухваћено  

реално  преко    1.567  пореских обвезника  ( 

јер  је  већ издато  1567 рјешења којим је 

пореским обвезницима   утврђена обавеза ) .  

У току 2020 године по овом основу у буџет 

је наплаћено  58.072  ,00  КМ   а  у текућем  

периоду  2021 године ,  већ  је наплаћено  

43.433,61    КМ . 

Свеобухватнијом наплатом ових пореза  од  

свих  обвезника, значајно би се   повећали   

ови приходи   са могућности  да се та 

средства рационално  искористе за потребе 

буџета  , с тим да  би се  у том случају  и  

створиле  реалне претпоставке   за 

растерећење  привреде и грађана умањењем  

ових обавеза  у наредном периоду. 

Суштина  политике опорезивања и јесте у 

уравнотеженом оптерећењу  привреде  и 

грађана  код плаћања пореза . Нпр. за  

приходе  у индексу   100 %  треба  изнаћи 

максимално могуће и   различите   изворе  , 

на равноправној и праведној основи  , што 

би  укључујући  максималан  могући 

коефицијент наплате , у коначници , за 

резултат имало , да   збирна стопа пореза  

буде нижа , што и јесте циљ  сваке  власти и 

спровођења  пореске политике у цјелини . 

Остварењем  овог  циља  при  пореској стопи   

0,20  %    би се , омогућила наплата  прихода 

од пореза на непокретности   на годишњем 

нивоу у износу   око   _____ KM . 

Наиме , још увијек је непокривен дио 

података  на непокретностима  јер још  нису 

увезани подаци подаци катастра са 

подацима које води пореска управа .Код 

таквог стања , сигурно  да је један дио 

некретнина остао непријављен што не само 

да утиче на висину утврђеног и наплаћеног  

пореза  него ствара и незадовољство код 

оних грађана  који су уредно пријавили своју 

имовину и плаћају обавезе  утврђене 

пореским рјешењима  , на основу њихвих  

пријава . 

Да би се ова мјера спровела до краја, 

потребно је сравнити податке  који се воде у 

Пореској управи ( број издатих рјешења о 

утврђивању пореске обавезе )  са подацима  

о носиоцима права на непокретностима (  

посједницима-власницима непокретности ) 

који подаци се воде у Катастру. На овај 

начин, сравњавањем података, 

идентификоват ће се лица којима уопште  

није издато рјешење  за порез у ранијем 

периоду. 

 

Једна од активности која би дијелом 

помогла  спровођењу ових мјера била би и 

ангажовање општинске управе, мјесних 

заједница , политичких  странака  , 

удружења  и др. субјеката , на едукацији  

грађана / пореских  обвезника  и мотивисање 

истих да  и они  дођу у пореску управу и 

сами поднесу  пореску пријаву за своје 

некретнине . 

Осим тога , забрињава и податак о проценту 

наплате овог пореза. Нпр.  2012 године , 

овим порезом било је обухваћено 1640 

пореских обвезника ,  и  наплаћено је 25.045 

КМ или 96,59 % , од задужења  , највише је 

наплаћено 2016 године и то на 1542 пореска 

обвезника 61.192,45 КМ или  87,95 % , док 

на овамо, број обвезника остаје на 

приближно истом нивоу, у паду су уплате и 

проценат наплате, што се види да је нпр. 

2020  године на 1567 обвезника од могућих 

64.765 КМ , уплаћено 42.506 КМ или свега  

65,63 %. 

Дакле, упоредо са повећањем обухвата  , 

потребно је повећати и наплату . Просјечна 

наплата креће се око  80 % , и недовољна је 

. 

Резултат  пада процента наплате код пореске 

управе  посљедица је организација рада 

пореске управе , која све неплаћене обавезе 

на крају године пребацује у принудну 

наплату . Моментом плаћања  дуга, систем , 

пореске управе ту уплату књижи  на 

најстарији дуг, одн . по датуму доспјећа 

обавезе . Због тога нпр. све уплате које касне  

а изврше се у текућој години се књиже од 

2012 године па даље , а не за годину кад су 

уплаћене . Један дио дуга сигурно ће остати 
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ненаплаћен  , поготово онај који се односи 

на правна лица која су престала да раде , 

усљед стечаја или пропала и немају имовине 

из које би се овај порез . 

Сваки  дуг  који је у поступку  принудне 

наплате , може се наплатити када се стекну 

услови одн. кад обвезник  има   доступан  

извор  из кога се могу наплатити пореске 

обавезе. Једна од мјера која ће и ово 

поправити свакако је    нпр.  чињеница да 

порески обвезници не могу прометовати 

некретнине уколико  исте  нису пријавили у 

фискални регистар непокретности или  нису 

извршили уплату свих доспјелих обавеза . 

Активност: Повећати  обухват обвезника 

пореза на непокретности као и наплату  тог 

пореза . 

Носилац: Одјељење за привреду 

,пољопривреду и заједничке послове,    

Одјељење за    финансије и друштвене 

дјелатности  ,   Пореска  управа ПЦ Добој, 

PJ Пелагићево , РГУ Пелагићево . 

Рок: Континуирано.  Извјештај подносити   

мјесечно  Начелнику општине, a 

Информацију Скупштини општине , једном 

годишње . 

 

б) Наплатом комуналне накнаде   у 2020 

години је наплаћено   15.217  КМ , док је  у 

текућем периоду  2021 године наплаћено је  

свега 9.555,00  КМ  . 

У наредном периоду потребно је 

обезбједити  потпуну и благовремену 

наплату . 

Активност :  Ha основу расположивих  

евиденција и  по сазнањима , извршити увид 

на терену  те након тога       издати        

рјешења за обвезнике који до сада , 

евентуално , нису били обухваћени 

обавезом плаћања комуналне накнаде ; 

Носилац: Одјељење за привреду 

,пољопривреду и заједничке послове и    

Одјељење за    финансије и друштвене 

дјелатности ;  

Рок: Континуирано. Извјештај  подносити 

мјесечно   Начелнику општине а 

информацију          Скупштини општине,  

једном годишње . 

 

в )Ради наплате  комуналне  накнаде од  

обвезника који нису извршили уплату  

редовно слати  опомене и након тога  

поднијети суду приједлог за извршење на 

основу валидне исправе – Рјешења   у циљу  

принудне наплате дуга по том основу.  

Носилац активности:    Одјељење за    

финансије и друштвене дјелатности. 

Рок: Континуирано по истеку рока за 

плаћање накнаде.  Извјештај Начелнику 

општине  подносити мјесечно  а 

информацију Скупштини општине , једном 

годишње . 

 

II -  МЈЕРЕ ЗА СМАЊЕЊЕ ТРОШКОВА 

БУЏЕТСКИХ КОРИСНИКА KAO 

ПРИОРИТЕТАН ЗАДАТАК И 

МОГУЂНОСТ СТВАРАЊА ПРОСТОРА 

ЗА ИЗДВАЈАЊЕ ДОДАТНИХ 

СРЕДСТАВА ЗА РАЗВОЈ ОПШТИНЕ И  

ФИНАНСИРАЊАЕ ЈАВНИХ ПОТРЕБА: 

Законом о локалној самоуправи  Републике 

Српске ( “ Сл.гласник  Републике Српске“ , 

број: 97/16, 36/19 и 61/21 ) , у  члану  66. до 

69.  одређен  je максималан број  запослених  

у општинској управи  у својству службеника 

или намјештеника ,како  на неодређено тако  

и на одређено вријеме . 

Критеријум  за одређивање  максималног 

броја запослених је број становника  на 

подручју локалне заједнице  према 

посљедњем попису становништва  општине  

по коме на  1 .000 становника  могу бити 

запослена 3.  извршиоца на неодређено 

вријеме , с тим да број запослених  на 

одређено не може прећи 10% од броја 

запослених на неодређено вријеме . 

У  члану  166. истог Закона   утврђена је 

обавеза за органе јединица локалне 

самоуправе да број запослених у 

општинској управи ускладе  са бројем 

становника , најкасније до 31.12.2021 године 

. У случају не поступања по овој законској 

одредби у члану 159 . Закона предвиђена је 

новчана санкција  за одговорно лице 

општине у  износу од 5.000 КМ .  

Према  попису становништва из 2013. 

године број становника општине 

Пелагићево је  7.865  што значи да , 

примјеном критерија из  члана 67.  Закона , 

број  запослених  у општинској управи  на 

неодређено вријеме не  може бити већи од  

24. како слиједи :  ( 7.865 x 3  = 23,595 ) . 

Према подацима  Агенције за статистику 

Републике Српске, процјена је  да на 

подручју општине у 2019 .години има 3873 

становника , па би се у том случају морао 

примјенити члан 68. Закона о локалној 

самоуправи  по коме на број становника 3-

4000  може бити  максимално 15. 

запослених.  
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Међутим, оправдано се поставља  питање 

валидности предње процјене Агенције за 

статистику  из разлога  што  је нпр. према 

подацима ЦИК  у 2020. години на подручју 

општине Пелагићево  било уписано   4.777  

гласача,  дакле више него  што Агенција за 

статистику   процјењује да  општина има 

становника , што наравно није могуће. 

Осим тога , на подручју општине , процјена  

је да живи и ради око 1. 500 становника који 

су из неких својих разлога ,  фиктивно 

пријављени у другим мјестима  било то  у 

Брчко дистрикту или мјестима у Федерацији 

БиХ. 

Код таквог чињеничног стања ,обзиром да 

сматрамо да је број становника општине 

већи, сматрамо да се  предња  процјена 

Агенције за статистику  и  подаци  о броју 

становника општине , као нетачни , не могу 

узети као валидни код примјене критерија 

броја  запослених  према  броју становника  

општине . 

Обзиром да   у Закону о локалној 

самоуправи у члану 66. стоји  ријеч “ према 

резултатима посљедњег пописа “  , у даљем 

тексту смо опредјељени да број  запослених 

у општинској управи везујемо за попис  

становништва  из 2013. године . 

Према попису из 2013 године  , примјеном 

критерија о броју  становника , број 

запослених   службеника и намјештеника  на 

неодређено вријеме  би  био максимално 24. 

док   би број  запослених  на одређено 

вријеме био  до 10 %  од запослених на 

неодређено вријеме  , тј. 2  извршиоца , 

дакле укупно 26 .извршилаца не рачунајући  

3. функционера и 3.  извршиоца који  у 

општинској управи  , једним дијелом у 

опису послова имају и обављање послова  у 

области заштите од пожара .  

Дакле , не рачунајући функционере ,  укупан 

број  запослених у Општинској управи не 

може бити већи од 29. извршилаца . 

У  Општинској управи тренутно  су  

запослена  44.  извршиоца,  од тога :  на 

неодређено вријеме  запослено је   38.  а на 

одређено вријеме  6.  извршилаца , од којих  

32. службеник  од којих 1  обавља послове 

из области ППЗ и 10. намјештеника  од којих 

2. Једним дијелом у опису послова имају и 

да обављају и послове  из области ППЗ.  

Од наведени броју извршилаца  , налазе се и  

2.  извршиоца запослена на неодређено 

вријем е ( 1. службеник и 1. намјештеник ) , 

који , због укидања радног мјеста на који су 

раније били распоређени, имају статус 

нераспоређеног службеника/намјештеника . 

Када се узме број становника општине  

слиједи да у општнској управи , без 

функционера , може бити  запослено  

максимално  29.  извршилаца од којих  :  27. 

на неодређено вријеме и 2. извршиоца  на 

одређено вријеме .  

Дакле, примјеном критерија о  максималном 

броју запослених у овој општини , слиједи 

да има вишка запослених  укупно 13.  

извршилаца  и то :  9 . извршилаца 

запослених на неодређено и  4.  извршиоца 

на одређено вријеме , плус 2. извршиоца 

који тренутно имају статус нераспоређеног 

службеника  одн. намјештеника . 

На  укупан број  тренутно запослених   у 

општинској управи  , без функционера , на 

плате, топли оброк, превоз на пocao и регрес   

,  из буџета  се на мјесечном  нивоу  издваја  

71.228,16  КМ ,  одн.  854.737,92  КМ 

годишње.  

Смањењем  вишка броја  запослених  за 15.  

извршилаца , ти трошкови би се на 

мјесечном нивоу ,  смањили за  око 24.270  

КМ,  чиме би се у буџету општине , 

остварила годишња  уштеда   од  око 291.240 

КМ . 

 

 Осим наведеног, потребно је упоредо 

анализирати  организацију  , структуру и 

број запослених у  јавним установама ,  које  

егзистирају на подручју општине и то : 

-  ЈУ Центар засоцијални рад Пелагићево  

гдје је од  укупно  систематизованих 6 

радних мјеста , тренутно  попуњено  5  и  

запослено  је  укупно  5.  извршилаца , сви   

на неодређено вријеме . 

Није попуњено радно мјесто директора које 

послове обавља у својств в.д.  психолог 

запослен   у  ЈУ .  Један извршилац са ССС –

возач , упоредо врши  и послове возача  за 

ДЗ  Пелагићево. 

За плате и друга примања мјесечно се 

издваја  8.719  КМ одн. на годишњем нивоу  

104.628 КМ . 

 

-  ЈУ Туристичка организација Пелагићево 

гдје  су  тренутно запослена  2  извршиоца . 

За плате и друга примања мјесечно се 

издваја  3.685,65  КМ одн. на годишњем 

нивоу  44.220 КМ . 

 

-ЈУ Црвени крст  Пелагићево  се финансира 

из буџета општине  , плата  секретара 
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мјесечно 1.500 КМ одн  на годишњем нивоу 

18.000 КМ.  

 

Уз   то, разна удружења грађана  као што је :  

борачка организација, породице погинулих 

и заробљених, клубови и друга удружења  

углавном се финансирају  додјелом грантова 

. 

У  наведеним установама  , потребно је 

сагледати могућност груписања послова, 

припајања послова  другом извршиоцу  , или 

пак пребацивања неких послова у 

надлежност другог органа, као  и 

изналажења   додатних извора средстава  као 

дијела потребних средстава за рад истих 

ангажовањем на тржишту , обављањем и 

других послова  итд .  . 

Наведеним мјерама   би се  отворила  

могућност  за смањење  броја извршиоца  у 

тим установама /организацијама ,  па самим 

тим и оствариле одређене уштеде у Буџету 

општине .. 

 

Активности :  Након усвајања овог 

Програма  од стране Скупштине општине 

Пелагићево , потребно је донијети Одлуку о 

утврђивању максималног броја запослених 

у Општинској управи Пелагићево и  ЈУ на 

подручју општине. На основу те Одлуке , 

донијети  нове Правилнике о унутрашњој 

организацији и систематизацији радних 

мјеста у општинској управи и  ЈУ  у којима  

би се груписањем и  обједињавањем послова 

и радних задатака уз пуну запосленост  свих  

упослених ,  утврдио један број  радних 

мјеста и извршилаца  који је вишак . 

Рационалнијом организацијом , уз потпуну 

искориштеност запослених,  обезбиједило  

би се ефикасно извршавање послова и 

задатака из надлежности општинске управе  

и јавних установа и организација  , које 

дјелују на подручју општине . 

Одлуком  о  утврђивању максималног броја 

запослених у општинској управи  и ЈУ , 

одредити  укупан број  извршилаца који су 

вишак  и одредити  рокове у којим ће се тај 

вишак запослених парцијално, редуцирати  

и ускладити са Законом  . 

Носиоци активности : Скупштина општине , 

Начелник општине  , Управни одбори и 

директори ЈУ. 

Рокови :  Почетак активности  септембар  

2021 године  - наредни  период  до краја 

2022. године  

 

III -  ОСТАЛЕ МЈЕРЕ : 

 

Постоји могућност предузимања одређених 

мјера које би такође могле допринијети 

новим побољшањима и рационалнијем 

организовању и дјеловању локалне управе 

које такође уврштавамо у овај Програм a  

које  је потребно да  Скупштина општине 

усвоји као  нпр. : 

- Реконструкција и занављање система јавне 

расвјете увођењем савремених технологија 

и пре- уређењем режима рада . Ако би се 

нпр. модернизовао постојећи систем  ( 

уградњом  нових  штедљивих сијалица - лед 

лампи , скраћивањем  периода освјетљавања 

/  периода укључења сијалица , 

прилагодљиво временским условима  и др. ) 

. Када би са тим направили уштеде за само 

20 %  то је у Буџету  око  3.000   КМ на 

мјесечном нивоу , која средства би се могла 

усмјерити на друге потребе . 

Неке општине  у окружењу су  већ кренуле 

у овај пројекат пa сматрамо да би и општина 

Пелагићево требала кренути  тим  путем. 

Из буџета општине дају се одређена 

средства и за финансирање превоза ученика, 

функционисања ДЗ  и других субјеката , што 

није упитно да се чини и у наредном 

периоду .  

Међутим,   требало би на неки начин  

подстаћи и  обавезати одговорне тих 

предузећа да  Скупштини предложе 

одређена рјешења која би за циљ имала 

њихово  рационалније пословање и 

стварање уштеда у пословању ,  о чему би се 

Скупштина општине  посебно изјашњавала 

и доносила одговарајуће одлуке . 

У буџету општине при изради новог буџета  

као и  ребалансу буџета , потребно је  у 

његовој припреми , са буџетским 

корисницима  усагласити  ставке буџета на 

којима  се могу смањити трошкови  и  

остварити уштеда  , минимално  за 10% у 

односу на  буџет  за 2021 годину , гдје год  је 

то  могуће и ако  се тим уштедама   неће  

утицати  на положај корисника у смислу 

квалитета и квантитета дјелатности и 

извршених услуга ,   које се финансирају из 

средстава буџета. 

Већина  претходно наведених  мјера  у овом 

Програму спадају у дјелокруг рада 

општинске управе и управа  одн. 

руководстава јавних установа. 

Усвајањем овог Програма Скупштина 

општине даје подршку  провођења  мјера  
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штедњи  код сваког субјекта и на свим 

нивоима и  обавезује носиоце  за њихово 

провођење  у роковима и обиму који је 

одређен овим Програмом . 

 

Број:01-022-72/21         ПРЕДСЈЕДНИК 

Дана,12.08.2021.г.     Скупштине општине  

          Недељко Тривундић с.р. 

 

 

 

 

217. 

 

На основу члана 39. и 43. Закона о 

локалној самоуправи („Службени гласник 

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

61/21) и члана 51. Статута општине 

Пелагићево ("Службени гласник општине 

Пелагићево", број: 2/17), Скупштина 

општине Пелагићево на V (петој) редовној 

сједници одржаној дана 16.08.2021. године 

донијела је: 

 

О Д Л У К У  

о прихватању извјештаја  

 

Члан 1. 

 

Прихвата се Извјештај о раду 

Одјељења за општу управу, просторно 

уређење и стамбено-комуналне послове, 

број Извјештаја: 03-052-14/21 од 09.07.2021. 

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:01-022-73/21         ПРЕДСЈЕДНИК 

Дана,12.08.2021.г.     Скупштине општине  

          Недељко Тривундић с.р. 

 

 

 

Р Е П У Б Л И К А   С Р П С К А 

ОПШТИНА ПЕЛАГИЋЕВО 

Одјељење за општу управу и просторно 

уређење 

 

 

ИЗВЈЕШТАЈ О РАДУ 

за период јануар – децембар 2020. године. 

 

 

 Одјељење за општу управу и 

просторно уређење (Одјељење за општу 

управу, просторно уређење и стамбено-

комуналне послове), као организациона 

јединица општинске управе Пелагићево, у 

овом извјештајном периоду приказало је 

извршење послова из свог дјелокруга рада за 

сваку област појединачно. 

 

ПРИЈЕМНА КАНЦЕЛАРИЈА – 

ПИСАРНИЦА  

И ПЕРСОНАЛНИ ПОСЛОВИ И АРХИВА 

 

У наведеном извештајном периоду 

пословима ПРИЈЕМНЕ КАНЦЕЛАРИЈЕ- 

ПИСАРНИЦЕ обухваћено је примање 

поште, завођење аката, достављање у рад 

референтима на решавање, 

административно-техничко обрађивање 

аката, отпремање поште, овјера потписа, 

рукописа и преписа, развођење аката и 

њихово класификовање и архивирање, како 

слиједи: 

✓ Примљена 19 захтјева и исто 

толико издато радних књижица 

физичким лицима. 

✓ Извршено укупно 3538 овјера 

потписа, рукописа и преписа 

физичким и правним лицима. 

✓ Извршен пријем и достава по 

општинским органима 144 

Службених гласника, брошура и 

часописа. 

✓ Путем књиге примљене и 

достављене поште достављена је 

101 поштанска пошиљка 

референтима и руководећим 

радницима. 

✓ Путем књиге рачуна примљено је 

940 рачуна и достављено 

финансијској служби. 

✓ Путем доставне књиге за мјесто 

достављено правним и физичким 

лицима 539 поштанских пошиљки. 
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✓ Отпремљено 783 поштанских 

пошиљки путем поштанске 

службе. 

✓ Вршено је вођење електронског 

регистра запослених, те сређивање 

и ажурирање персоналне 

документације радника 

општинских органа управе, пријаве 

и одјаве радника, промјене 

података и др. код надлежних 

служби. 

✓ У склопу наведених послова и 

радних задатака, радници пријемне 

канцеларије учествовали су у раду 

општинских комисија именованих 

од стране начелника општине, те је 

свакодневно вршено пружање 

правне помоћи странкама. 

✓ Заведено и достављено у рад 

референтима и руководећим 

радницима на решавање, а потом и 

архивирано укупно 1728 аката и 

предмета од тога: 

 

• Скупштина .......

 102 

• Начелник општине 

................     952 

• Одјељење за општу 

управу, прост. уређ. и стамб.-ком. 

послове ..................   194 

• Одјељење за 

привреду, финансије и друшт. 

дјелатности ......................  358 

• Одјељење за 

инспекције, комуналнуполицију и 

заједничке послове …...................      

122 

•  

ОПШТИ УПРАВНИ ПОСЛОВИ,  

ГРАЂАНСКА СТАЊА И ПРАВНА 

ПОМОЋ 

 

У току извјештајног периода 

извршени су сљедећи послови: 

 

1.  Израда рјешења која се односе на: 

накнадни упис у матичну књигу умрлих (1), 

накнадни упис у матичну књигу рођених и 

држављана (0), исправке грешака у 

матичним књигама (2), промјену имена (2). 

2. Израда рјешења из радно-правног 

статуса радника општинске управе 

Пелагићево. 

3. Пружана правна помоћ приликом 

склапања уговора (уговор о закупу 

пољопривредног земљишта, уговор о 

купопродаји моторног возила, уговор о 

купопродаји ватреног оружја, уговор о 

поклону ватреног оружја...) и израда истих. 

4.   Пружана правна помоћ код 

подношења захтјева за стицање 

држављанства БиХ-РС, захтјева за промјену 

ентитетског држављанства, комплетирање 

истих и просљеђивање на рјешавање 

Министарству управе и локалне самоуправе 

Бања Лука. 

5.  Израда Увјерења из надлежности 

Одјељења за општу управу и просторно 

уређење. 

6.  Учешће у изради општих аката 

којима се регулише радно-правни статус 

радника. 

7.   Судјеловање (чланство) у раду 

комисија образованих од стране начелника. 

8.   Обављани и други послови по 

налогу надређених. 

 

МАТИЧНА СЛУЖБА 

 

 У извјештајном периоду Матични 

уред Пелагићево је из дјелокруга свога рада 

извршио сљедеће послове и задатке: 

 

I)   Издато извода из МК – а и других 

увјерења ................................   825 

 

II)  Издато увјерења о држављанству 

................................................   527 

 

III)  Електронске провјере података 

(П/И – Л/К)  ...........................    350 

 

IV)  Извршени уписи у матичне 

књиге: 

 

1.  Уписано у МКР Пелагићево – 1 

...............................................     3 

2.  Уписано у МКР Пелагићево – 2 

(остала мјеста) .....................     1 

3.  Уписано у МКВ Пелагићево 

.................................................   11 

4.  Уписано у МКУ Пелагићево 1 

.................................................   44 

5.  Уписамо у МКУ Пелагићево 2 

(остала мјеста) .......................   17 

6.  Уписано у ентитетску књигу 

држављана ...............................     - 
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V)  Остало: 

 

1.  Заведено предмета у интерни 

протокол и ријешено ............. 183 

2.  Заведено предмета који нису 

ријешени .................................     - 

3.  Констатовано пресуда о разводу 

брака ......................................     5 

4.  Констатована ЈМБ – а у МК – е 

.................................................     4 

5.  Евиденција иностраних радника и 

пензионера ............................        -  

 

 VI)  Проблеми и недостаци у 

функционисању: 

1. Печатни восак и печат Општине 

за јемственике матичњих књига. 

У извјештајном периоду Матични уред 

Трамошница је из дјелокруга свога рада 

извршио сљедеће послове и задатке: 

 

I) Изводи и увјерења из МК – а: 

 

1.  Изводи из МКР (по захтјеву 

странака) .................................     131 

2.  Изводи из МКР (по сл. дужности) 

...........................................         6 

3.  Изводи из МКВ (по захтјеву 

странака) ....................................       32 

4.  Изводи из МКВ (по сл. дужности) 

............................................        3 

5.  Изводи из МКУ (по захтјеву 

странака) .....................................        8  

6.  Изводи из МКУ (по сл. дужности) 

.............................................       2 

7.  Изводи АБЦ – интернационални) 

.............................................      24 

8.  Увјерења о држављанству (по 

захтјеву странака) ....................    374 

9.  Увјерења о држављанству (по сл. 

дужности) ............................       4 

10. По чл.159. ЗУП и 160. ЗУП 

................................................     15 

 

 Укупно издатих извода и 

увјерења из МК-а ...........................   599 

 

II) Уписи у МК: 

 

1.  Уписано у МК рођених 

....................................................     8 

2.  Уписано у МК вјенчаних 

................................................  5 

3.  Уписано у МК умрлих 

......................................................   29 

4   Уписано у ев. држављанства РС 

.................................................     - 

 

III) Остало: 

 

Протоколисано и ријешено 326 

предмета, од тога: 

 

1. Забиљешке о разводу брака 

...........................................      1 

2. Записи о промјени презимена 

............................................      1 

3. Брисање из евиден. држављана 

РС ........................................     6 

4. Накнадни упис ЈМБ у МКР 

.............................................     3 

5. Провјере података у МК за 

потребе МУП-а ..............  170 

6. Накнадно спроведена 

смртовница ........................    1 

7. Обрађено статистичких 

прегледа ..........................     12 

8. Остали накн. уписи у МК 

...........................................   25 

9. Обрађено статистичких 

извјештаја .........................   21 

10. Поштанске отправке 

............................................  102 

11. Овјере потписа и других док. 

..........................................   181 

 

 

МЈЕСНЕ ЗАЈЕДНИЦЕ 

 

 У извјештајном периоду у области 

мјесних заједница извршени су сљедећи 

послови и радни задаци: 

 

1. Одржавани су стални контакти са 

повјереницима МЗ и пружана помоћ 

истим у остваривању сарадње са 

општинском управом и другим 

организацијама. 

2. Одржавани су састанци са 

повјереницима МЗ везани за 

координацију рада Општинске 

управе према мјесним заједницама. 

 

ПРОСТОРНО УРЕЂЕЊЕ  И ГРАЂЕЊЕ 

 

У извјештајном периоду поднесено 

је 6 захтјева за издавање локацијских услова 

за изградњу објеката. 

Од 6 поднесених захтјева за 

издавање локацијских услова у 



 

27 
 

извјештајном периоду  ријешено је  5 

захтјева, а 1 захтјевa је пренесен за наредни 

период. 

Од укупно 5 ријешених захтјева сви 

су ријешени позитивно за странке. 

За издавање грађевинске дозволе  

поднесена су 6 захтјева. 

Од 6 поднесених захтјева за 

грађевинске дозволе у извјештајном 

периоду  ријешено је 5 захтјева, а 1 захтјев 

је пренесен за наредни период. 

Од укупно 5 ријешених захтјева сви 

су ријешени позитивно за странке.  

За издавање одобрења за употребу 

поднесена су 4 захтјева. 

Од 4 поднесена захтјева за издавање 

употребне дозволе ријешена су 3 захтјева, а 

1 је пренесен у наредни период.  

Од укупно 3 ријешена захтјева сви 

су ријешени позитивно за странке.  

За издавање еколошких дозвола 

поднесено је 5 захтјева. 

Од 5 поднесених захтјева за 

издавање еколошке дозволе ријешено је 

свих 5 захтјева. Један захтјев се односи на 

мишљење за издавање еколошке дозволе.  

Ријешени захтјеви за издавање 

еколошких дозвола позитивно су ријешени 

за странке.  

За легализацију бесправно 

саграђених објеката поднесено је 7 захтјева, 

а из 2019. године пренесено је 180 захтјева, 

те је у складу са одредбама закона о уређењу 

простора и грађења који регулишу 

легализацију објеката ријешено 14 захтјева 

и то позитивно за странке, а 164 захтјева 

пренесена су за наредни период због 

прибављања потребне документације од 

стране подносиоца захтјева. За објекте у 

посједу општине Пелагићево рађени су 

урбанистичко – технички услови и стручна 

мишљења. 

За издавање извода из Просторног 

плана поднесено је 7 захтјева. 

 На донесена рјешења о локацијским 

условима, грађевинским дозволама и 

одобрењу за употребу, као и на рјешења о 

легализацији објеката, није било изјављених 

жалби другостепеном органу. 

 Поред наведеног, у овој области 

издато је 30 потврде, односно увјерења о 

статусу постојећих објеката, могућности 

изградње нових објеката, о статусу 

грађевинског земљишта, формирања 

грађевинских парцела и сл.  

 Такође, вршено је исколчавање 

објеката, као и парцелација грађевинског 

земљишта, праћење и надзоровање над 

извођењем радова на реконструкцији и 

санацији локалних путева на подручју 

општине, као и на изради и припреми 

предмјера и предрачуна за санацију путева, 

електро мреже, израда тендерске 

документације за јавне набавке, те 

спровођења процедура јавних набавки 

радова, услуга и роба и праћење реализације 

истих (путеви, депонија, амбуланта и др.). 

Поред горе наведеног, рађено је и на 

изради одлука, правилника, извјештаја, 

пројектно-техничке документације за 

реконструкцију локалних путева на 

подручју општине и сл. 

 Рађени су извјештаји, мјесечни и 

квартални, према надлежним 

министарствима, јавним предузећима, РЗ за 

статистику и РУ за геодетске послове. 

У области урбанизма и грађења 

треба напоменути да постоји сложеност 

приликом  рјешавања управних предмета и 

то углавном због непостојања спроведбене 

планске документације (урбанистички, 

односно регулациони и зонинг планови, те 

планови парцелације). 

Такође, у области просторног 

уређења и грађења објеката постоји 

проблематика око формирања грађевинских 

парцела, геодетских снимака грађевинских 

објеката у сврху легализације објеката, а 

због неусклађености геодетских подлога и 

стварног стања на терену.  

 У наредном периоду неопходно је 

приступити изради спроведбене просторно- 

планске документације која је обавезујућа 

сходно Просторном плану општине 

Пелагићево као и одлука које су дефинисане 

Законом о уређењу простора и грађењу. 

 

СТАМБЕНО-КОМУНАЛНИ 

ПОСЛОВИ 

 

 У области стамбено-комуналних 

послова највише пажње посвећено је 

санацији путне мреже. 

 Укупна дужина локалне путне 

мреже  на подручју општине (локални 

путеви по Одлуци СО) износи 99,00 КМ а од 

тога 57,75 КМ са асфалтним коловозом.  

У извјештајном периоду у сарадњи 

са надлежним Министарствима и Брчко 

Дистриктом извршена је 
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реконструкција/асфалтирање путних  

праваца (са макадамским застором) у 

укупној дужини од 950,00 м. Укупна дужина 

остале путне мреже износи 120 км, од то 70 

% са макадамским застором. 

Санација је извршена на локалним 

путевима (посипање шљунком и 

гредерисање). 

Такође, вршена je санација цјевастих 

пропуста (прочишћавање и израда АБ 

завршетака) и чишћење канала.  

  На осталим путним правцима са 

коловозом од макадама вршено је санирање 

гредерисањем шљунчане подлоге. 

Вршено је кошење банкина и 

санација банкина. 

 Рађено je на изради планaа 

одржавања путева и плана зимског 

одржавања. 

 У извјештајном периоду рађено је и 

на уређењу новог православног гробља у 

Пелагићеву као и парцелизацији гробних 

мјеста и гробних поља. 

У извјештајном периоду рађено је на 

изради одговарајућих oдлука и извјештаја у 

овој области.  

 Такође, рађено је и на рјешавању 

односно уређењу постојеће депоније 

комуналног отпада.  

Уговор о пружању услуга одвоза 

комуналног отпада на подручју општине 

Пелагићево закључен је са  „Viena Tour“ доо 

Лончари на годину дана.  

Провођен поступак прилагођавања 

рада депоније у Пелагићеву, а на израђени 

документ затражена и добивена сагласност 

министарства. Поред наведеног у овој 

области издаване су  потврде, рјешења о 

заузимању јавних површина и сл. 

Вршена је реконструкција куће у 

Доњој Трамошници, израда бунара у 

Брђанима и Турићу и санација мини 

депонија и депоније у Чардаку у Доњој 

Трамошници. 

 Рађени су извјештаји према 

надлежним министарствима. 

 Рађено је на снимању терена, израде 

предмјера и захтјева према надлежним 

mинистарствима, фондовима и jавним 

предузећима  предузећу за чишћење 

водотока и канала, санацији домова, 

утопљавању зграда, реконструкцији и 

изградњи путева. 

 

ЈАВНЕ НАБАВКЕ 

 

 У извјештајном периоду покренуте 

су и проведене 43 јавне набавке, од тога 3 

путем отвореног поступка, 7 путем 

конкурентског поступка и 33 путем 

директног споразума. 

 

Евиденциони број набавке: 03/10-404-1/20; 

Број набавке у Плану јавних набавки: 03; 

Предмет јавне набавке: Санација пута на 

брду у насељеном мјесту Горња 

Трамошница; Врста набавке: Радови; 

Поступак јавне набавке: Директни 

споразум; Одлуке: Одлука о покретању 

поступка ЈН бр: 02-022-13/20 од 26.02.2020. 

године, Одлука о избору најповољнијег 

понуђача бр: 02-022-32/20 од 04.03.2020. 

године; Уговор бр: 02-122-11/20 од 

11.03.2020. год; Вриједност: без ПДВ-а: 

5.950,00 КМ, ПДВ (17%):  1.011,50 КМ, са 

ПДВ-ом:   6.961,50 КМ; Изабрани добављач: 

"Galax-niskogradnja" dd Brčko. 

 

Евиденциони број набавке: 03/10-404-2/20; 

Број набавке у Плану јавних набавки: 06; 

Предмет јавне набавке: Израда главног 

пројекта вртића за дјецу у Пелагићеву; 

Врста набавке: Услуге; Поступак јавне 

набавке: Директни споразум; Одлуке:  

Одлука о покретању поступка ЈН бр: 02-

022-18/20 од 26.02.2020. год, Одлука о 

избору најповољнијег понуђача бр: 02-022-

31/20 од 04.03.2020. год; Уговор бр: 02-122-

12/20 од 12.03.2020. год; Вриједност: без 

ПДВ-а: 5.500,00 КМ, ПДВ (17%): 935,00 

КМ, са ПДВ-ом: 6.435,00 КМ; Изабрани 

добављач: "Силуете" доо Бијељина. 

 

Евиденциони број набавке: 03/10-404-3/20; 

Број набавке у Плану јавних набавки: 05; 

Предмет јавне набавке: Израда главног 

пројекта свлачионице за ФК „Пелагићево“; 

Врста набавке: Услуге; Поступак јавне 

набавке: Директни споразум; Одлуке: 

Одлука о покретању поступка ЈН бр: 02-

022-16/20 од 26.02.2020. год, Одлука о 

избору најповољнијег понуђача бр: 02-022-

30/20 од 04.03.2020. год; Уговор бр: 02-122-

13/20 од 12.03.2020. год; Вриједност: без 

ПДВ-а: 3.500,00 КМ, ПДВ (17%):     595,00 

КМ, са ПДВ-ом: 4.095,00 КМ; Изабрани 

добављач: "Силуете" доо Бијељина. 

 

Евиденциони број набавке: 03/10-404-4/20; 

Број набавке у Плану јавних набавки: 38; 
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Предмет јавне набавке: Израда 

документације потребне за реализацију 

пројекта  „Успостављање система 

финансијског управљања и контроле у 

општинској управи Пелагићево; Врста 

набавке: Услуге; Поступак јавне набавке: 

Директни споразум; Одлуке: Одлука о 

покретању поступка ЈН бр: 02-022-24/20 од 

02.03.2020. год, Одлука о избору 

најповољнијег понуђача бр: 02-022-33/20 од 

05.03.2020. год; Уговор бр: 02-122-10/20 од 

09.03.2020. год; Вриједност: 5.700,00 КМ 

(добављач није у систему ПДВ-а); Изабрани 

добављач: "Sevoi Financial Consulting" doo 

Banja Luka. 

 

Евиденциони број набавке: 03/10-404-5/20; 

Број набавке у Плану јавних набавки: 16; 

Предмет јавне набавке: Ископ артерског 

бунара у насељу Брђани; Врста набавке: 

Радови; Поступак јавне набавке: 

Конкурентски поступак; Одлуке: Одлука о 

покретању поступка ЈН бр: 02-022-14/20 од 

26.02.2020. год, Одлука о поништењу 

поступка бр: 02-022-43/20 од 26.03.2020. 

год. 

Напомена: Поступак јавне набавке 

поништен је из разлога што није достављена 

ниједна понуда у одређеном крајњем року за 

предметну набавку (члан 69. став 2. тачка а 

ЗЈН БиХ). 

 

Евиденциони број набавке: 03/10-404-6/20; 

Број набавке у Плану јавних набавки: 18; 

Предмет јавне набавке: Санација путне 

инфраструктуре на подручју општине 

Пелагићево; Врста набавке: Радови; 

Поступак јавне набавке: Конкурентски 

поступак; Одлуке: Одлука о покретању 

поступка ЈН бр: 02-022-21/20 од 26.02.2020. 

год, Одлука о избору најповољнијег понуђача 

бр: 02-022-47/20 од 06.04.2020. год; Уговор 

бр: 02-122-18/20 од 23.04.2020. год; 

Вриједност: без ПДВ-а: 14.000,00 КМ, ПДВ 

(17%): 2.380,00 КМ, са ПДВ-ом: 16.380,00 

КМ, Изабрани добављач: "Бетон-коп" доо 

Оџак. 

 

Евиденциони број набавке: 03/10-404-7/20; 

Број набавке у Плану јавних набавки: 04; 

Предмет јавне набавке: Израда пројекта 

водоснадбијевања индустријске зоне са 

изворишта Поребрице; Врста набавке: 

Услуге; Поступак јавне набавке: Директни 

споразум; Одлуке: Одлука о покретању 

поступка ЈН бр: 02-022-17/20 од 26.02.2020. 

год, Одлука о поништењу поступка бр: 02-

022-40/20 од 16.03.2020. год; Уговор бр: 02-

122-23/20 од 20.05.2020. год; Вриједност: 

без ПДВ-а: 5.900,00 КМ, ПДВ (17%): 

1.003,00 КМ, са ПДВ-ом:  6.903,00 КМ; 

Изабрани добављач: "НЕРО инжењеринг" 

доо Бања Лука. 

 

Евиденциони број набавке: 03/10-404-8/20; 

Број набавке у Плану јавних набавки: 12; 

Предмет јавне набавке: Набавка 

канцеларијског материјала за потребе 

општинске управе; Врста набавке: Роба; 

Поступак јавне набавке: Директни 

споразум; Одлуке: Одлука о покретању 

поступка ЈН бр: 02-022-27/20 од 03.03.2020. 

год, Одлука о избору најповољнијег понуђача 

бр: 02-022-52/20 од 09.04.2020. год; Уговор 

бр: 02-122-17/20 од 22.04.2020. год; 

Вриједност: без ПДВ-а: 5.020,18 КМ, ПДВ 

(17%):  853,43 КМ, са ПДВ-ом:  5.873,61 КМ; 

Изабрани добављач: СП Књижара 

"Посавина" Пелагићево. 

 

Евиденциони број набавке: 03/10-404-9/20; 

Број набавке у Плану јавних набавки: 16; 

Предмет јавне набавке: Ископ артерског 

бунара у насељу Брђани; Врста набавке: 

Радови; Поступак јавне набавке: 

Конкурентски поступак (поновни); Одлуке: 

Одлука о покретању поступка ЈН бр: 02-

022-53/20 од 09.04.2020. год, Одлука о 

избору најповољнијег понуђача бр: 02-022-

67/20 од 07.05.2020. год; Уговор бр: 02-122-

25/20 од 22.05.2020. год; Вриједност: 

24.500,00 КМ (добављач није у систему 

ПДВ-а); Изабрани добављач: "ГСВ-АКВА" 

СП Горње Црњелово. 

 

Евиденциони број набавке: 03/10-404-10/20; 

Број набавке у Плану јавних набавки: 13; 

Предмет јавне набавке: Реконструкција 

куће у Доњој Трамошници; Врста набавке: 

Радови; Поступак јавне набавке: 

Конкурентски поступак; Одлуке: Одлука о 

покретању поступка ЈН бр: 02-022-20/20 од 

26.02.2020. год, Одлука о избору 

најповољнијег понуђача бр: 02-022-68/20 од 

07.05.2020. год; Уговор бр: 02-122-24/20 од 

29.05.2020. год; Вриједност: без ПДВ-а: 

43.000,00 КМ, ПДВ (17%):  7.310,00 КМ, са 

ПДВ-ом: 50.310,00 КМ; Изабрани добављач: 

"Винковић" доо Оштра Лука. 
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Евиденциони број набавке: 03/10-404-11/20; 

Број набавке у Плану јавних набавки: 08; 

Предмет јавне набавке: Елаборат о 

класификацији, категоризацији и прорачуну 

резерви подземних вода на локалитету 

индустријске зоне Поребрице; Врста 

набавке: Услуге; Поступак јавне набавке: 

Конкурентски поступак; Одлуке: Одлука о 

покретању поступка ЈН бр: 02-022-15/20 од 

26.02.2020. год, Одлука о избору 

најповољнијег понуђача бр: 02-022-82/20 од 

18.05.2020. год; Уговор бр: 02-122-26/20 од 

08.06.2020. год; Вриједност: без ПДВ-а: 

37.720,00 КМ, ПДВ (17%): 6.412,40 КМ, са 

ПДВ-ом: 44.132,40 КМ; Изабрани добављач: 

"IBIS-inženjering" доо Бања Лука. 

 

Евиденциони број набавке: 03/10-404-12/20; 

Број набавке у Плану јавних набавки: 24; 

Предмет јавне набавке: Мaшинско скидање 

траве и ниског растиња у насељеном 

мјесту Пелагићево; Врста набавке: Радови; 

Поступак јавне набавке: Директни 

споразум; Одлуке: Одлука о покретању 

поступка ЈН бр: 02-022-66/20 од 06.05.2020. 

год, Одлука о избору најповољнијег понуђача 

бр: 02-022-102/20 од 30.06.2020. год; Уговор 

бр: 02-122-39/20 од 21.07.2020. год; 

Вриједност: 3.000,00 КМ (добављач није у 

систему ПДВ-а); Изабрани добављач: 

Миленко Ћирић, Обудовац. 

 

Евиденциони број набавке: 03/10-404-13/20; 

Број набавке у Плану јавних набавки: 27; 

Предмет јавне набавке: Посипање шљунком 

осталих макадамских путева на подручју 

општине Пелагићево; Врста набавке: 

Радови; Поступак јавне набавке: Директни 

споразум; Одлуке: Одлука о покретању 

поступка ЈН бр: 02-022-71/20 од 12.05.2020. 

год, Одлука о избору најповољнијег понуђача 

бр: 02-022-83/20 од 22.05.2020. год; Уговор 

бр: 02-122-21/20 од 25.05.2020. год; 

Вриједност: без ПДВ-а: 5.900,00 КМ, ПДВ 

(17%): 1.003,00 КМ, са ПДВ-ом: 6.903,00 

КМ; Изабрани добављач: "Бетон-коп" доо 

Оџак. 

 

Евиденциони број набавке: 03/10-404-14/20; 

Број набавке у Плану јавних набавки: 15; 

Предмет јавне набавке: Прољетно 

гредерисање макадамских путева на 

подручју општине Пелагићево; Врста 

набавке: Радови; Поступак јавне набавке: 

Директни споразум; Одлуке: Одлука о 

покретању поступка ЈН бр: 02-022-78/20 од 

14.05.2020. год, Одлука о избору 

најповољнијег понуђача бр: 02-022-84/20 од 

22.05.2020. год; Уговор бр: 02-122-22/20 од 

25.05.2020. год; Вриједност: без ПДВ-а: 

5.850,00 КМ, ПДВ (17%): 994,50 КМ, са 

ПДВ-ом: 6.844,50 КМ; Изабрани добављач: 

"Бетон-коп" доо Оџак. 

 

Евиденциони број набавке: 03/10-404-15/20; 

Број набавке у Плану јавних набавки: 44; 

Предмет јавне набавке: Накнадни радови на 

замјени лошег носивог материјала на путу 

за Пословну зону Поребрице на краку 1.; 

Врста набавке: Радови; Поступак јавне 

набавке: Директни споразум; Одлуке: 

Одлука о покретању поступка ЈН бр: 02-

022-79/20 од 14.05.2020. год, Одлука о 

избору најповољнијег понуђача бр: 02-022-

86/20 од 29.05.2020. год; Уговор бр: 02-122-

46/20 од 17.08.2020. год; Вриједност: без 

ПДВ-а:      5.880,00 КМ, ПДВ (17%): 999,60 

КМ, са ПДВ-ом: 6.879,60 КМ; Изабрани 

добављач: "Бијељина пут" доо Бијељина. 

 

Евиденциони број набавке: 03/10-404-16/20; 

Број набавке у Плану јавних набавки: 45; 

Предмет јавне набавке: Накнадни радови на 

замјени лошег носивог материјала на путу 

за Пословну зону Поребрице на краку 2.; 

Врста набавке: Радови; Поступак јавне 

набавке: Директни споразум; Одлуке: 

Одлука о покретању поступка ЈН бр: 02-

022-80/20 од 14.05.2020. год, Одлука о 

избору најповољнијег понуђача бр: 02-022-

85/20 од 29.05.2020. год; Уговор бр: 02-122-

47/20 од 17.08.2020. год; Вриједност: без 

ПДВ-а:      5.760,00 КМ, ПДВ (17%): 979,20 

КМ, са ПДВ-ом: 6.739,20 КМ; Изабрани 

добављач: "Бијељина пут" доо Бијељина. 

 

Евиденциони број набавке: 03/10-404-

17/20Број набавке у Плану јавних набавки: 

14; Предмет јавне набавке: Набавка 

трансформаторске станице са прикључним 

далеководом; Врста набавке: Роба; 

Поступак јавне набавке: Отворени 

поступак; Одлуке: Одлука о покретању 

поступка ЈН бр: 02-022-73/20 од 14.05.2020. 

год, Одлука о поништењу поступка бр: 02-

022-96/19 од 23.09.2019. год. 

Напомена: поништен поступак (на основу 

Рјешења донесеног од стране Канцеларије 

за разматрање жалби, број: JN2-02-07-1-

1583-6/20 од 30.07.2020. године). 
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Евиденциони број набавке: 03/10-404-18/20; 

Број набавке у Плану јавних набавки: 09; 

Предмет јавне набавке: Елаборат о 

експропријацији за рјешавање одводње у 

насељу Шаркани; Врста набавке: Услуге; 

Поступак јавне набавке: Директни 

споразум; Одлуке: Одлука о покретању 

поступка ЈН бр: 02-022-87/20 од 01.06.2020. 

год, Одлука о избору најповољнијег понуђача 

бр: 02-022-91/20 од 09.06.2020. год; Уговор 

бр: 02-122-38/20 од 03.08.2020. год; 

Вриједност: без ПДВ-а: 800,00 КМ, ПДВ 

(17%): 136,00 КМ, са ПДВ-ом: 936,00 КМ; 

Изабрани добављач: "Гео-центар" доо Бања 

Лука. 

 

Евиденциони број набавке: 03/10-404-19/20; 

Број набавке у Плану јавних набавки: 19; 

Предмет јавне набавке: Прољетна санација 

ударних рупа на подручју општине 

Пелагићево; Врста набавке: Радови; 

Поступак јавне набавке: Директни 

споразум; Одлуке: Одлука о покретању 

поступка ЈН бр: 02-022-88/20 од 08.06.2020. 

год, Одлука о избору најповољнијег понуђача 

бр: 02-022-94/20 од 25.06.2020. год; Уговор 

бр: 02-122-33/20 од 19.07.2020. год; 

Вриједност: без ПДВ-а: 5.999,30 КМ, ПДВ 

(17%):     1.019,88 КМ, са ПДВ-ом: 7.019,18 

КМ; Изабрани добављач: "Galax 

niskogradnja" дд Брчко. 

 

Евиденциони број набавке: 03/10-404-20/20; 

Број набавке у Плану јавних набавки: 20; 

Предмет јавне набавке: Кошење банкина на 

локалној путној мрежи на подручју 

општине Пелагићево; Врста набавке: 

Радови; Поступак јавне набавке: Директни 

споразум; Одлуке: Одлука о покретању 

поступка ЈН бр: 02-022-89/20 од 08.06.2020. 

год, Одлука о избору најповољнијег понуђача 

бр: 02-022-123/20 од 14.08.2020. год; Уговор 

бр: 02-122-45/20 од 20.08.2020. год; 

Вриједност: 720,00 КМ (добављач није у 

систему ПДВ-а); Изабрани добављач: 

Михајло Савић, Поребрице. 

 

Евиденциони број набавке: 03/10-404-21/20; 

Број набавке у Плану јавних набавки: 46; 

Предмет јавне набавке: Додатно посипање 

локалних путева на подручју општине 

Пелагићево; Врста набавке: Радови; 

Поступак јавне набавке: Директни 

споразум; Одлуке: Одлука о покретању 

поступка ЈН бр: 02-022-99/20 од 13.07.2020. 

год, Одлука о избору најповољнијег понуђача 

бр: 02-022-103/20 од 17.07.2020. год; Уговор 

бр: 02-122-55/20 од 28.09.2020. год; 

Вриједност: без ПДВ-а: 5.880,00 КМ, ПДВ 

(17%):        999,60 КМ, са ПДВ-ом: 6.879,60 

КМ; Изабрани добављач: "Galax 

niskogradnja" дд Брчко. 

 

Евиденциони број набавке: 03/10-404-22/20; 

Број набавке у Плану јавних набавки: 47; 

Предмет јавне набавке: Санација цјевастих 

пропуста на локалним путевима на подручју 

општине Пелагићево; Врста набавке: 

Радови; Поступак јавне набавке: Директни 

споразум; Одлуке: Одлука о покретању 

поступка ЈН бр: 02-022-100/20 од 

13.07.2020. год, Одлука о избору 

најповољнијег понуђача бр: 02-022-104/20 

од 17.07.2020. год; Уговор бр: 02-122-44/20 

од 20.08.2020. год; Вриједност: без ПДВ-а:      

5.980,00 КМ, ПДВ (17%): 1.016,60 КМ, са 

ПДВ-ом: 6.996,60 КМ; Изабрани добављач: 

"Galax niskogradnja" дд Брчко. 

 

Евиденциони број набавке: 03/10-404-23/20; 

Број набавке у Плану јавних набавки: 48; 

Предмет јавне набавке: Изградња бунарског 

окна и опремање истражно 

експлоатационог бунара у Пословној зони 

Поребрице; Врста набавке: Радови; 

Поступак јавне набавке: Конкурентски 

поступак; Одлуке: Одлука о покретању 

поступка ЈН бр: 02-022-101/20 од 

13.07.2020. год, Одлука о поништењу 

поступка бр: 02-022-136/20 од 06.10.2020. 

год. 

Напомена: поништен поступак (није 

достављена ниједна понуда у одређеном 

крајњем року за предметну набавку). 

 

Евиденциони број набавке: 03/10-404-24/20; 

Број набавке у Плану јавних набавки: 14; 

Предмет јавне набавке: Набавка 

трансформаторске станице са прикључним 

далеководом; Врста набавке: Роба; 

Поступак јавне набавке: Отворени 

поступак; Одлуке: Одлука о покретању 

поступка ЈН бр: 02-022-116/20 од 

03.09.2020. год, Одлука о избору 

најповољнијег понуђача бр: 02-022-28/21 од 

25.02.2021. год, Одлука о дјелимичном 

усвајању Жалбе и поништењу поступка 

јавне набавке, број: 02-022- 36/21 од 

15.03.2021. год. 
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Напомена: Поступак је неколико пута 

привремено обустављан због жалби 

потенцијалних понуђача на тендерску 

документацију, те је 25.02.2021. године 

донесена одлука о избору, на коју је један од 

понуђача упутио жалбу. Након поновне 

анализе свих приспјелих понуда, 

установљено је да нити једна не испуњава 

услове тражене тендерском 

документацијом, те је донесена одлука о 

поништењу поступка набавке. 

 

Евиденциони број набавке: 03/10-404-25/20; 

Број набавке у Плану јавних набавки: 34; 

Предмет јавне набавке: Јесење гредерисање 

макадамских путева на подручју општине 

Пелагићево; Врста набавке: Радови; 

Поступак јавне набавке: Директни 

споразум; Одлуке: Одлука о покретању 

поступка ЈН бр: 02-022-152/20 од 

29.09.2020. год, Одлука о избору 

најповољнијег понуђача бр: 02-022-138/20 

од 13.10.2020. год; Уговор бр: 02-122-56/20 

од 16.10.2020. год; Вриједност: без ПДВ-а: 

5.900,00 КМ, ПДВ (17%): 1.003,00 КМ, са 

ПДВ-ом: 6.903,00 КМ; Изабрани добављач: 

"Galax niskogradnja" дд Брчко. 

 

Евиденциони број набавке: 03/10-404-26/20; 

Број набавке у Плану јавних набавки: 49; 

Предмет јавне набавке: Дјелимична санација 

локалне путне мреже на подручју општине 

Пелагићево; Врста набавке: Радови; 

Поступак јавне набавке: Директни 

споразум; Одлуке: Одлука о покретању 

поступка ЈН бр: 02-022-126/20 од 

30.09.2020. год, Одлука о избору 

најповољнијег понуђача бр: 02-022-139/20 

од 13.10.2020. год; Уговор бр: 02-122-57/20 

од 16.10.2020. год; Вриједност: без ПДВ-а: 

5.909,00 КМ, ПДВ (17%): 1.004,53 КМ, са 

ПДВ-ом: 6.913,53 КМ; Изабрани добављач: 

"Galax niskogradnja" dd Brčko. 

 

Евиденциони број набавке: 03/10-404-27/20; 

Број набавке у Плану јавних набавки: 25; 

Предмет јавне набавке: Мaшинско скидање 

траве и ниског растиња у насељеним 

мјестима Доња и Горња Трамошница; 

Врста набавке: Радови; Поступак јавне 

набавке: Директни споразум; Одлуке: 

Одлука о покретању поступка ЈН бр: 02-

022-135/20 од 02.05.2020. год, Одлука о 

избору најповољнијег понуђача бр: 02-022-

147/20 од 26.10.2020. год; Уговор бр: 02-

122-67/20 од 10.11.2020. год; Вриједност: 

без ПДВ-а:      5.900,00 КМ, ПДВ (17%): 

1.003,00 КМ, са ПДВ-ом: 6.903,00 КМ; 

Изабрани добављач: "Дејокоп" доо Бок. 

 

Евиденциони број набавке: 03/10-404-28/20; 

Број набавке у Плану јавних набавки: 50; 

Предмет јавне набавке: Набавка 

намјештаја за портирницу и израда 

преградних зидова у канцеларијама центра 

за социјални рад и матичног уреда; Врста 

набавке: Радови; Поступак јавне набавке: 

Директни споразум; Одлуке: Одлука о 

покретању поступка ЈН бр: 02-022-127/20 

од 30.09.2020. год, Одлука о избору 

најповољнијег понуђача бр: 02-022-140/20 

од 13.10.2020. год; Уговор бр: 02-122-58/20 

од 22.10.2020. год; Вриједност: без ПДВ-а: 

5.990,00 КМ, ПДВ (17%): 1.018,30 КМ, са 

ПДВ-ом:      7.008,30 КМ; Изабрани 

добављач: "HafeleBH" доо Грачаница. 

 

Евиденциони број набавке: 03/10-404-29/20; 

Број набавке у Плану јавних набавки: 51; 

Предмет јавне набавке: Израда и монтажа 

преграда у канцеларијама нове зграде 

општине; Врста набавке: Радови; Поступак 

јавне набавке: Директни споразум; Одлуке: 

Одлука о покретању поступка ЈН бр: 02-

022-128/20 од 30.09.2020. год, Одлука о 

избору најповољнијег понуђача бр: 02-022-

141/20 од 13.10.2020. год; Уговор бр: 02-

122-59/20 од 22.10.2020. год; Вриједност: 

без ПДВ-а: 5.960,00 КМ, ПДВ (17%):     

1.013,20 КМ, са ПДВ-ом: 7.973,20 КМ; 

Изабрани добављач: "HafeleBH" доо 

Грачаница. 

 

Евиденциони број набавке: 03/10-404-30/20; 

Број набавке у Плану јавних набавки: 48; 

Предмет јавне набавке: Изградња бунарског 

окна и опремање истражно 

експлоатационог бунара у Пословној зони 

Поребрице; Врста набавке: Радови; 

Поступак јавне набавке: Koнкурентски 

поступак; Одлуке: Одлука о покретању 

поступка ЈН бр: 02-022-137/20 од 

09.10.2020. год, Одлука о избору 

најповољнијег понуђача бр: 02-022-155/20 

од 05.11.2020. год; Уговор бр: 02-122-68/20 

од 02.12.2020. год; Вриједност: без ПДВ-а: 

42.259,50 КМ, ПДВ (17%): 7.184,12 КМ, са 

ПДВ-ом: 49.443,62 КМ; Изабрани добављач: 

"Папилон" доо Челић. 
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Евиденциони број набавке: 03/10-404-31/20; 

Број набавке у Плану јавних набавки: 56; 

Предмет јавне набавке: Уређење артерског 

бунара у насељу Шаркани; Врста набавке: 

Радови; Поступак јавне набавке: Директни 

споразум; Одлуке: Одлука о покретању 

поступка ЈН бр: 02-022-133/20 од 

30.09.2020. год, Одлука о избору 

најповољнијег понуђача бр: 02-022-151/20 

од 26.10.2020. год; Уговор бр: 02-122-61/20 

од 30.10.2020. год; Вриједност:1.500,00 КМ 

(добављач није у систему ПДВ-а); Изабрани 

добављач: Васо Шаркановић, Пелагићево. 

 

Евиденциони број набавке: 03/10-404-32/19; 

Број набавке у Плану јавних набавки: 57; 

Предмет јавне набавке: Санација пута за 

потребе деминирања на подручју општине 

Пелагићево; Врста набавке: Радови; 

Поступак јавне набавке: Директни 

споразум; Одлуке: Одлука о покретању 

поступка ЈН бр: 02-022-143/20 од 

16.10.2020. год, Одлука о избору 

најповољнијег понуђача бр: 02-022-148/20 

од 26.10.2020. год; Уговор бр: 02-122-62/20 

од 30.10.2020. год; Вриједност: без ПДВ-а: 

5.965,00 КМ, ПДВ (17%): 1.014,05 КМ, са 

ПДВ-ом: 6.979,05 КМ; Изабрани добављач: 

"Папилон" доо Челић. 

 

Евиденциони број набавке: 03/10-404-33/20; 

Број набавке у Плану јавних набавки: 58; 

Предмет јавне набавке: Чишћење депоније у 

насељу Чардак и санација привремених 

депонија на подручју мјесних заједница 

Доња и Горња Трамошница; Врста набавке: 

Радови; Поступак јавне набавке: Директни 

споразум; Одлуке: Одлука о покретању 

поступка ЈН бр: 02-022-145/20 од 

16.10.2020. год, Одлука о избору 

најповољнијег понуђача бр: 02-022-149/20 

од 26.10.2020. год; Уговор бр: 02-122-64/20 

од 03.11.2020. год; Вриједност: без ПДВ-а: 

5.980,00 КМ, ПДВ (17%):1.016,70 КМ, са 

ПДВ-ом: 6.996,17 КМ; Изабрани добављач: 

"Салаш" доо Орлово Поље. 

 

Евиденциони број набавке: 03/10-404-34/20; 

Број набавке у Плану јавних набавки: 59; 

Предмет јавне набавке: Чишћење депоније у 

насељу Чардак у МЗ Доња Трамошница; 

Врста набавке: Радови; Поступак јавне 

набавке: Директни споразум; Одлуке: 

Одлука о покретању поступка ЈН бр: 02-

022-144/20 од 16.10.2020. год, Одлука о 

избору најповољнијег понуђача бр: 02-022-

150/20 од 26.10.2020. год; Уговор бр: 02-

122-65/20 од 03.11.2020. год; Вриједност: 

без ПДВ-а: 5.993,00 КМ, ПДВ (17%):     

1.018,81 КМ, са ПДВ-ом: 7.011,81 КМ; 

Изабрани добављач: "Салаш" доо Орлово 

Поље. 

 

Евиденциони број набавке: 03/10-404-35/20; 

Број набавке у Плану јавних набавки: 60; 

Предмет јавне набавке: Реконструкција 

путева на подручју општине Пелагићево; 

Врста набавке: Радови; Поступак јавне 

набавке: Отворени поступак; Одлуке: 

Одлука о покретању поступка ЈН бр: 02-

022-154/20 од 02.11.2020. год, Одлука о 

избору најповољнијег понуђача, број: 02-

022-168/20 од 09.12.2020. год, Одлука о 

поништењу поступка бр: 02-022-172/20 од 

29.12.2020. год, Одлука о поништењу 

Одлуке број: 02-022-172/20 од 29.12.2020. 

године и Одлуке број: 02-022-168/20 од 

09.12.2020. године, број: 02-022-33/21 од 

10.03.2021. год, Одлука о прихватању 

жалбе и поништењу Одлуке број: 02-022-

33/21 од 10.03.2021. год, Одлука о 

отказивању поступка јавне набавке, број: 

02-022-47/21 од 31.03.2021. године. 

 

Напомена: У предметном поступку је 

одлуком о избору изабран "Galax 

niskogradnja" dd Brčko као најповољнији 

понуђач, са цијеном од 788.891,61 КМ са 

ПДВ-ом. Због промјена финансијских 

околности уговорни орган је поништио 

наведену одлуку, те је потом услиједила 

жалба изабраног понуђача коју је КРЖ 

прихватио и поступак вратио на поновно 

одлучивање. Уговорни орган је након 

поновне анализе поступка донио одлуку о 

отказивању поступка, на коју је поново 

услиједила жалба а коју је КРЖ такође 

прихватио, те опет вратио поступак 

уговорном органу на поновно одлучивање. 

Тренутно је важећа Одлука о избору 

најповољнијег понуђача, број: 02-022-

168/20 од 09.12.2020. године, а у моменту 

писања овог извјештаја поступак је још 

увијек био у току. 

 

Евиденциони број набавке: 03/10-404-36/20; 

Број набавке у Плану јавних набавки: 61; 

Предмет јавне набавке: Набавка и монтажа 

справа за теретану на отвореном; Врста 

набавке: Роба; Поступак јавне набавке: 
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Директни споразум; Одлуке: Одлука о 

покретању поступка ЈН бр: 02-022-161/20 

од 26.11.2020. год, Одлука о избору 

најповољнијег понуђача бр: 02-022-162/20 

од 01.12.2020. год; Уговор бр: 02-122-69/20 

од 03.12.2020. год; Вриједност: без ПДВ-а: 

4.725,00 КМ, ПДВ (17%): 803,25 КМ, са 

ПДВ-ом: 5.528,25 КМ; Изабрани добављач: 

"Топ спорт" доо Бијељина. 

 

Евиденциони број набавке: 03/10-404-37/20; 

Број набавке у Плану јавних набавки: 62; 

Предмет јавне набавке: Постављање уличне 

расвјете у насељу Шаркани; Врста набавке: 

Роба; Поступак јавне набавке: Директни 

споразум; Одлуке: Одлука о покретању 

поступка ЈН бр: 02-022-165/20 од 

03.12.2020. год, Одлука о избору 

најповољнијег понуђача бр: 02-022-167/20 

од 07.12.2020. год; Уговор бр: 02-122-70/20 

од 08.12.2020. год; Вриједност: без ПДВ-а: 

5.975,85 КМ, ПДВ (17%): 1.015,90 КМ, са 

ПДВ-ом: 6.991,75 КМ; Изабрани добављач: 

"Драник" доо Пелагићево. 

 

Евиденциони број набавке: 03/10-404-38/20; 

Број набавке у Плану јавних набавки: 63; 

Предмет јавне набавке: Зимско одржавање 

путева на подручју насељеног мјеста 

Пелагићево; Врста набавке: Услуге; 

Поступак јавне набавке: Директни 

споразум; Одлуке: Одлука о покретању 

поступка ЈН бр: 02-022-174/20 од 

31.12.2020. год, Одлука о избору 

најповољнијег понуђача бр: 02-022-4/21 од 

18.01.2021. год; Уговор бр: 02-122-3/21 од 

29.01.2021. год; Вриједност: без ПДВ-а:  

3.000,00 КМ, ПДВ (17%): 510,00 КМ, са 

ПДВ-ом: 3.510,00 КМ; Изабрани добављач: 

„Пелагић коп“ доо Пелагићево. 

Напомена: Из разлога што у зимском 

периоду није било снијежних падавина, 

предметни уговор није реализован. 

 

Евиденциони број набавке: 03/10-404-39/20; 

Број набавке у Плану јавних набавки: 64; 

Предмет јавне набавке: Зимско одржавање 

путева на подручју насељених мјеста Турић 

и  Самаревац; Врста набавке: Услуге; 

Поступак јавне набавке: Директни 

споразум; Одлуке: Одлука о покретању 

поступка ЈН бр: 02-022-175/20 од 

31.12.2020. год, Одлука о избору 

најповољнијег понуђача бр: 02-022-5/21 од 

18.01.2021. год; Уговор бр: 02-122-4/21 од 

29.01.2021. год; Вриједност: 1.400,00 КМ 

(добављач није у систему ПДВ-а); Изабрани 

добављач: Младен Зорановић, Самаревац. 

Напомена: Из разлога што у зимском 

периоду није било снијежних падавина, 

предметни уговор није реализован. 

 

Евиденциони број набавке: 03/10-404-40/20; 

Број набавке у Плану јавних набавки: 65; 

Предмет јавне набавке: Зимско одржавање 

путева на подручју мјесних заједница Горња 

и Доња Трамошница; Врста набавке: Услуге; 

Поступак јавне набавке: Директни 

споразум; Одлуке: Одлука о покретању 

поступка ЈН бр: 02-022-176/20 од 

31.12.2020. год, Одлука о избору 

најповољнијег понуђача бр: 02-022-6/21 од 

18.01.2021. год; Уговор бр: 02-122-5/21 од 

29.01.2021. год; Вриједност: 1.400,00 КМ 

(добављач није у систему ПДВ-а); Изабрани 

добављач: Нико Туттер, Горња 

Трамошница. 

Напомена: Из разлога што у зимском 

периоду није било снијежних падавина, 

предметни уговор није реализован. 

 

Евиденциони број набавке: 03/10-404-41/20; 

Број набавке у Плану јавних набавки: 66; 

Предмет јавне набавке: Зимско одржавање 

путева на подручју насељених мјеста 

Поребрице и Блажевац; Врста набавке: 

Услуге; Поступак јавне набавке: Директни 

споразум; Одлуке: Одлука о покретању 

поступка ЈН бр: 02-022-177/20 од 

31.12.2020. год, Одлука о избору 

најповољнијег понуђача бр: 02-022-7/21 од 

18.01.2021. год; Уговор бр: 02-122-6/21 од 

29.01.2021. год; Вриједност: 1.400,00 КМ 

(добављач није у систему ПДВ-а); Изабрани 

добављач: Перо Перић, Поребрице. 

Напомена: Из разлога што у зимском 

периоду није било снијежних падавина, 

предметни уговор није реализован. 

 

Евиденциони број набавке: 03/10-404-42/20; 

Број набавке у Плану јавних набавки: 68; 

Предмет јавне набавке: Зимско одржавање 

јавних површина на подручју општине 

Пелагићево; Врста набавке: Услуге; 

Поступак јавне набавке: Директни 

споразум; Одлуке: Одлука о покретању 

поступка ЈН бр: 02-022-179/20 од 

31.12.2020. год, Одлука о избору 

најповољнијег понуђача бр: 02-022-8/21 од 

18.01.2021. год; Уговор бр: 02-122-8/21 од 
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29.01.2021. год; Вриједност: 1.200,00 КМ 

(добављач није у систему ПДВ-а); Изабрани 

добављач: Михајло Павић, Пелагићево. 

Напомена: Из разлога што у зимском 

периоду није било снијежних падавина, 

предметни уговор није реализован. 

 

Евиденциони број набавке: 03/10-404-43/20; 

Број набавке у Плану јавних набавки: 67; 

Предмет јавне набавке: Зимско одржавање 

споредних путева на подручју општине 

Пелагићево; Врста набавке: Услуге; 

Поступак јавне набавке: Директни 

споразум; Одлуке: Одлука о покретању 

поступка ЈН бр: 02-022-178/20 од 

31.12.2020. год; Одлука о избору 

најповољнијег понуђача бр: 02-022-9/21 од 

18.01.2021. год; Уговор бр: 02-122-7/21 од 

29.01.2021. год; Вриједност: 1.400,00 КМ 

(добављач није у систему ПДВ-а); Изабрани 

добављач: Цвијетин Радић, Пелагићево. 

Напомена: Из разлога што у зимском 

периоду није било снијежних падавина, 

предметни уговор није реализован. 

 

Број:03-052-14/21         Начелник Одјељења  

Дана, 09.07.2021.г.            Јово Ђорђић 

 

 

 

 

218. 

 
 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 V 

редовној сједници одржаној дана 

16.08.2021. 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.-30.06.2021. године 

 

 Усваја се Извјештај о извршењу 

Плана Буџета општине Пелагићево за 

период 01.01.-30.06.2021. године 

БУЏЕТСКА СРЕДСТВА И БУЏЕТСКА 

ПОТРОШЊА-ЕКОНОМСКА 

КЛАСИФИКАЦИЈА 
 

 

О П И С 
План за 

2020.год. 

Извршење 
01.01.-

30.06.2021. 
год 

% 
Учешћа 

1 2 3 4 

А. БУЏЕТСКА 
СРЕДСТВА 2.450.000,00 1.229.095,00 100,00 

I ПРИХОДИ (1+2+3) 2.420.000,00 1.199.095,00 97,56 

1.ПОРЕСКИ 
ПРИХОДИ 2.050.550,00 1.004.884,00 83,80 

2.НЕПОРЕСКИ 
ПРИХОДИ 166.450,00 88.120,00 7,35 

3. ТРАНСФЕРИ 203.000,00 106.091,00 8,85 

II. ПРИМИЦИ ЗА 
НЕФИНАНСИЈСКУ 
ИМОВИНУ       

III  ГРАНТОВИ  30.000,00 30.000,00 2,44 

IV ПРИМЉЕНЕ 
ОТПЛАТЕ ДАТИХ 
КРЕДИТА       

V ПРИМЉЕНИ 
КРЕДИТИ И 
ЗАЈМОВИ 0,00 0,00   

        

Б. БУЏЕТСКА 
ПОТРОШЊА 2.450.000,00 1.347.488,00 100 

I РАСХОДИ (1+2) 2.143.700,00 1.193.763,00 88,59 

1. ТЕКУЋИ 
ТРОШКОВИ 2.143.700,00 1.193.763,00 88,59 

2. КАПИТАЛНЕ 
ПОМОЋИ       

Трансфери између 
и унутар јединица 
власти 700,00     

II НАБАВКЕ 105.000,00 69.145,00 5,13 

III ОТПЛАТА 
КРЕДИТА 170.600,00 84.580,00 6,28 

IV БУЏЕТСКА 
РЕЗЕРВА 30.000,00     

        

В. РАЗЛИКА 
ПРИХОДА И 
РАСХОДА 276.300,00 5.332,00   

        

О б р а з л о ж е њ е 

Уз извјештај о извршењу буџета за 

период: 01.01.-30.06.2021.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 
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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.-30.06.2021. године износили 

су 1.199.095  KM или 48,94 % 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 1.004.884 КМ или 49,01 % 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 22.736 КМ; порези 

на имовину 43.457 КМ; порези на промет 

производа и услуга 9 КМ; индиректни 

порези дозначени од УИО 938.682 КМ.   

 

 Непорески приходи  износе 22.120 

КМ или 52,94 % у односу на план, а односе 

се на приходе од финансијске и 

нефинансијске имовине и позитивних 

курсних разлика 12.277 КМ a oдноси се на 

приходе од закупа , накнаде, таксе и 

приходи од пружања јавних услуга 53.241 

КМ (административне накнаде и таксе 4.476 

КМ, комуналне накнаде и таксе 9.555 КМ и 

накнаде по разним основама 39.210 КМ); 

остали непорески приходи 22.602 КМ. 

 

 Трансфери између буџетских 

јединица износе 106.091 КМ или 52,26 % у 

односу на план. Односе се на трансфере за 

редовну помоћ буџету општине од 

Министарства управе и локалне самоуправе 

у износу од 41.712 КМ, трансфер 

Министарства здравља и социјалне заштите 

за социјалну заштиту и додатак за његу и 

помоћ другог лица у износу од 55.717 КМ , 

трансфер Министарства здравља и 

социјалне заштите за инвалиднине у износу 

од 8.661 КМ. 

 

2.2 Расходи 

 

 Буџетска потрошња општине 

Пелагићево у извјештајном периоду 

износила је  1.262.908 КМ , а чине их текући 

расходи, издаци за нефинансијску имовину 

и издаци за отплату дугова.  

 

 Текући расходи  општине 

Пелагићево у извјештајном периоду 

износили су 1.193.763  КМ или 55,69 % а 

исти се састоје: 

 

 Расходи за лична примања 

остварени су у износу о.д 594.888 КМ или 

60,02% у односу на план, а односе се на 

расходе за бруто плате 529.374 КМ и 

расходе за бруто накнаде трошкова  и 

осталих личних примања запослених 62.672 

КМ и расходи за отпремнине и једнократне 

помоћи у износу од 2.842 КМ. 

 

Расходи по основу коришћења 

роба и услуга остварени су у износу од 

255.554 КМ  или 57,61 %, а односе се на : 

Расходи по основу утрошка 

енергије, комуналних, комуникационих  и 

транспортних услуга 65.225 КМ; расходи за 

режијски материјал 4.669 КМ; расходи за 
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материјал за посебне намјене 1.850 КМ; 

расходи за текуће одржавање (расходи за 

одржавање зграда, опреме, превозних 

средстава, путева, мостова) 51.470 КМ; 

расходи по основу путовања и смјештаја 412 

КМ; расходи за стручне услуге 23.902 КМ; 

расходи за услуге одржавања јавних 

површина и заштите животне средине 

29.179 КМ и остали непоменути расходи ( 

трошкови за семинаре, стручно 

усавршавање, бруто накнаде за привремене 

послове, уговоре о дјелу бруто накнаде 

скупштинским одборницима, 

репрезентација) 78.847 КМ. 

 

Расходи финансирања и други 

финансијски трошкови остварени су у 

износу 6.451 КМ или 53,76 %, а а односе се 

на расходе по основу камата на примљене 

зајмове у земљи. 

 

Грантови су остварени у износу од 

82.183 КМ или 36,53 %, а исти се односе 

текуће грантове политичким 

организацијама 7.500 КМ; текући грантови 

хуманитарним организацијама 33.000 КМ; 

текући грантови спортским и омладинским 

организацијама 1.000 КМ; текићи грантови 

етничким и вјерским организацијама 8.764 

КМ; текући грантови организацијама и 

удружењима за афирмацију породице, и 

заштиту права жена, дјеце, избјеглих и 

расељених лица, бораца и особа са 

инвалидитетом 2.203 КМ; текући грантови 

организацијама и удружењима у 

здравствене и социјалне заштите 6.587 КМ; 

текући грантови организацијама и 

удружењима у области образовања, науке и 

културе 7.726 КМ; текући грантови 

организацијама и удружењима у области 

економске и привредне сарадње 658 КМ; 

остали текући грантови непрофитним 

субјектима у земљи 14.745 КМ. 

  

Дознаке на име социјалне заштите 

које се исплаћују из буџета Републике, 

општина и градова остварене су у износу 

од 242.123 КМ или 60,99 %, 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 231.723 КМ и дознаке другим 

институцијама обавезног социјалног 

осигурања које се исплаћују из буџета 

Републике, општина и градова 10.400 КМ, 

односе се на трошкове социјалног 

осигурања за кориснике социјалне заштите. 

 

Расходи по судским рјешењима 

извршени су у износу од 12.564 КМ, а исти 

се односе на исплате по судским рјешењима 

и то по рјешењу Ивановић Нермина. 

 

Издаци за нефинансијску имовину 

остварени су у износу од 69.145 КМ или 

65,85 % у односу на план, а исти се односи 

на издатке  за и прибављање зграда и 

објеката у износу од 17.050 КМ и издатке  за 

нвестиционо одржавање, реконструкцију и 

адаптацију зграда и објеката у износу од 

36.003 КМ; издаци за набавку постројења и 

опреме 3.397 КМ,  издаци за непроизведену 

имовину у износу од 12.695 КМ. 

 

2.3. Финансирање 

 

Издаци за отплату дугова 

оставрени су у износу од 84.580 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:01-022-74/21         ПРЕДСЈЕДНИК 

Дана,12.08.2021.г.     Скупштине општине  

          Недељко Тривундић с.р. 
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ИЗВРШЕЊЕ  БУЏЕТА ОПШТИНЕ ПЕЛАГИЋЕВО ЗА ПЕРИОД 01.01.-30.06. 2021. ГОДИНУ - ОПШТИ ДИО 

 

  

Економски  
код 

Опис 

  План 
Буџета за 
2021.год. 

Извршење 
Буџета 
01.01.-

30.06.2021. 

Индекс 
5/4 

1 2 3 4 5 6 

1   А. БУЏЕТСКИ ПРИХОДИ 1=(2+11+17+19) 2.450.000,00 1.199.095,00 48,94 

2 710000 Порески приходи 2=(3+4+5+6+7+8+9+10) 2.050.550,00 1.004.884,00 49,01 

3 711000 Приходи од пореза на доходак и добит       

4 712000 Доприноси за социјално осигурање       

5 713000 
Порези на лична примања и приходи од самосталних 
дјелатности 49.000,00 22.736,00 46,40 

6 714000 Порези на имовину 56.500,00 43.457,00 76,92 

7 715000 Порези на промет производа и услуга 50,00 9,00 18,00 

8 716000 Царине и увозне дажбине       

9 717000 Индиректни порези прикупљени преко УИО 1.940.000,00 938.682,00 48,39 

10 719000 Остали порески приходи 5.000,00   0,00 

11 720000 Непорески приходи 11=(12+13+14+15+16) 166.450,00 88.120,00 52,94 

12 721000 
Приходи од финансијске и нефинансијске имовине и позитивних 

курсних разлика 25.000,00 12.277,00 49,11 

13 722000 Накнаде, таксе и приходи од пружања јавних услуга 90.500,00 53.241,00 58,83 

14 723000 Новчане казне       

15 728000 

Приходи од финансијске и нефинансијске имовине и 
трансакција размјене између или унутар јединица власти       

16 729000 Остали непорески приходи 50.950,00 22.602,00 44,36 

17 730000 Грантови 17=(18) 30.000,00 0,00 0,00 

18 731000 Грантови 30.000,00   0,00 

19 780000 Трансфери између или унутар јединица власти 19=(20+21) 203.000,00 106.091,00 52,26 

20 787000 Трансфери између различитих јединица власти 203.000,00 106.091,00 52,26 

21 788000 Трансфери унутар исте јединице власти       

22   Б. БУЏЕТСКИ РАСХОДИ 22= (23+33+36) 2.174.400,00 1.193.763,00 54,90 

23 410000 Текући расходи 23=(24+25+26+27+28+29+30+31+32) 2.143.700,00 1.193.763,00 55,69 

24 411000 Расходи за лична примања запослених 991.100,00 594.888,00 60,02 

25 412000 Расходи по основу коришћења роба и услуга 443.600,00 255.554,00 57,61 

26 413000 Расходи финансирања и други финансијски трошкови 12.000,00 6.451,00 53,76 

27 414000 Субвенције 50.000,00   0,00 

28 415000 Грантови 225.000,00 82.183,00 36,53 

29 416000 

Дознаке на име социјалне заштите које се исплаћују из буџета 
Републике, општина и градова 397.000,00 242.123,00 60,99 

30 417000 

Дознаке на име социјалне заштите које исплаћују институције 
обавезног социјалног осигурања       
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31 418000 

Расходи финансирања, други 
финансијски трошкови и расходи 
трансакција размјене између или унутар 
јединица власти       

32 419000 Расходи по судским рјешењима 25.000,00 12.564,00 50,26 

33 480000 

Трансфери између и унутар јединица 
власти 33=(34+35) 700,00 0,00 0,00 

34 487000 

Трансфери између различитих јединица 
власти 700,00   0,00 

35 488000 Трансфери унутар исте јединице власти       

36 * * * * Буџетска резерва 30.000,00   0,00 

37   

В. БРУТО БУЏЕТСКИ 
СУФИЦИТ/ДЕФИЦИТ (А-Б) 37=(1-22) 275.600,00 5.332,00 1,93 

38   

Г. НЕТО ИЗДАЦИ ЗА НЕФИНАНСИЈСКУ 
ИМОВИНУ (I+II-III-IV)38=(39+46-48-56) -105.000,00 

-
69.145,00 65,85 

39 810000 

I Примици за нефинансијску имовину 
39=(40+41+42+43+44+45) 0,00 0,00   

40 811000 Примици за произведену сталну имовину       

41 812000 Примици за драгоцјености       

42 813000 

Примици за непроизведену сталну 
имовину       

43 814000 

Примици од продаје сталне имовине 
намијењене продаји и обустављених 
пословања       

44 815000 Примици за стратешке залихе       

45 816000 

Примици од залиха материјала, учинака, 
робе и ситног инвентара, амбалаже и сл.       

46 880000 

II Примици за нефинансијску имовину 
из трансакција између или унутар 
јединица власти 46=(47) 0,00 0,00   

47 881000 

Примици за нефинансијску имовину из 
трансакција између или унутар јединица 
власти       

48 510000 

III Издаци за нефинансијску имовину 
48=(49+50+51+52+53+54+55) 105.000,00 69.145,00 65,85 

49 511000 Издаци за произведену сталну имовину 105.000,00 69.145,00 65,85 

50 512000 Издаци за драгоцјености       

51 513000 

Издаци за непроизведену сталну 
имовину       

52 514000 

Издаци за сталну имовину намјењену 
продаји       

53 515000 Издаци за стратешке залихе       
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53 515000 Издаци за стратешке залихе    

54 516000 Издаци за залихе материјала, робе и ситног инвентара, амбалаже и сл.   

55 518000 Издаци за улагање на туђим некретнинама, постројењима и опреми   

56 580000 IV Издаци за нефинансијску имовину из трансакција између 
или унутар јединица власти 56=(57) 

0,00 0,00  

57 581000 Издаци за нефинансијску имовину из трансакција између или унутар јединица власти  

58  Д. БУЏЕТСКИ СУФИЦИТ/ДЕФИЦИТ (В+Г) 58=(37+38) 170.600,00 -63.813,00 -37,41 

59  Ђ. НЕТО ФИНАНСИРАЊЕ (Е+Ж+З+И) 59=(60+67+74+81) -170.600,00 -84.580,00 49,58 

60  Е.  НЕТО ПРИМИЦИ ОД ФИНАНСИЈСКЕ ИМОВИНЕ (I-II)  
60=(61-64) 

0,00 0,00  

61 910000 I Примици од финансијске имовине 61=(62+63) 0,00 0,00  

62 911000 Примици од финансијске имовине    

63 918000 Примици од финансијске имовине из трансакција између или унутар јединица власти 

64 610000 II Издаци за финансијску имовину 64=(65+66) 0,00 0,00  

65 611000 Издаци за финансијску имовину    

66 618000 Издаци за финансијску имовину из транскација између или унутар јединица власти  

67  Ж. НЕТО ЗАДУЖИВАЊЕ (I-II) 67=(68-71) -170.600,00 -84.580,00 49,58 

68 920000 I Примици од задуживања 68=(69+70) 0,00 0,00  

69 921000 Примици од задуживања    

70 928000 Примици од задуживања из транскација између или унутар јединица власти  

71 620000 II Издаци за отплату дугова 71=(72+73) 170.600,00 84.580,00 49,58 

72 621000 Издаци за отплату дугова 170.600,00 84.580,00 49,58 

73 628000 Издаци за отплату дугова из трансакција између или унутар јединица власти   

74  З. ОСТАЛИ НЕТО ПРИМИЦИ (I-II) 74=(75-78) 0,00 0,00  

75 930000 I Остали примици 75=(76+77) 0,00 0,00  

76 931000 Остали примици    

77 938000 Остали примици из трансакција између или унутар јединица власти   

78 630000 II Остали издаци 78=(79+80) 0,00 0,00  

79 631000 Остали издаци    

80 638000 Остали издаци из трансакција између или унутар јединица власти   

81 **** И. РАСПОДЈЕЛА СУФИЦИТА ИЗ РАНИЈИХ ПЕРИОДА       

      

82  Ј. РАЗЛИКА У ФИНАНСИРАЊУ (Д+Ђ) 82=(58+59) 0,00 -148.393,00  
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ИЗВРШЕЊЕ БУЏЕТА ОПШТИНЕ ПЕЛАГИЋЕВО ЗА ПЕРИОД 01.01.-30.06.2021. ГОДИНУ - БУЏЕТСКИ ПРИХОДИ И 
ПРИМИЦИ ЗА НЕФИНАНСИЈСКУ ИМОВИНУ 

     

Ред.бр. 

Економски 
код 

О п и с 

 План  
Буџета за 
2021.год. 

Извршење 
01.01.-

30.06.2021. 

Индекс 
6/4 

1 2 3 4 5 6 

83 БУЏЕТСКИ ПРИХОДИ 2.450.000,00 1.199.095,00 48,94 

84 710000 П о р е с к и   п р и х о д и 2.050.550,00 1.004.884,00 49,01 

85 711000 Приходи од пореза на доходак и добит 0,00 0,00   

86 711100 Порези на доходак       

87 711200 Порези на добит правних лица       

88 711300 Порези на приходе капиталних добитака       

89 712000 Доприноси за социјално осигурање 0,00 0,00   

90 712100 Доприноси за социјално осигурање       

91 713000 
Порези на лична примања и приходе од самосталних 
дјелатности 49.000,00 22.736,00 46,40 

92 713100 Порези на лична примања и приходе од самосталних дјелатности 49.000,00 22.736,00 46,40 

93 714000 Порези на имовину 56.500,00 43.457,00 76,92 

94 714100 Порези на имовину 56.500,00 43.457,00 76,92 

95 714200 Порези на насљеђе и поклоне       

96 714300 Порези на финансијске и капиталне трансакције       

97 714900 Остали порези на имовину       

98 715000 Порези на промет производа и услуга 50,00 9,00 18,00 

99 715100 Порези на промет производа 50,00 9,00 18,00 

100 715200 Порези на промет услуга       

101 715300 Акцизе       

102 716000 Царине и увозне дажбине       

103 716100 Царине и увозне дажбине       

104 717000 Индиректни порези прикупљени преко УИО 1.940.000,00 938.682,00 48,39 

105 717100 Индиректни порези прикупљени преко УИО - збирно 1.940.000,00 938.682,00 48,39 

106 719000 Остали порески приходи 5.000,00 0,00 0,00 

107 719100 Остали порески приходи 5.000,00   0,00 

108 720000 Н е п о р е с к и   п р и х о д и 166.450,00 88.120,00 52,94 

109 721000 
Приходи од финансијске и нефинансијске имовине и 
позитивних курсних разлика 25.000,00 12.277,00 49,11 

110 721100 Приходи од дивиденде, учешћа у капиталу и сличних права       

111 721200 Приходи од закупа и ренте 25.000,00 12.277,00 49,11 

112 721300 Приходи од камата на готовину и готовинске еквиваленте       

113 721400 Приходи од хартија од вриједности и финансијских деривата       

114 721500 Приходи од камата и осталих накнада на дате зајмове       

115 721600 
Приходи по основу реализованих позитивних курсних разлика из 
пословних и инвестиционих активности       

116 722000 Накнаде, таксе и приходи од пружања јавних услуга 90.500,00 53.241,00 58,83 

117 722100 Административне накнаде и таксе 9.000,00 4.476,00 49,73 

118 722200 Судске накнаде и таксе       

119 722300 Комуналне накнаде и таксе 16.500,00 9.555,00 57,91 

120 722400 Накнаде по разним основама 65.000,00 39.210,00 60,32 

121 722500 Приходи од пружања јавних услуга       

122 723000 Новчане казне 0,00 0,00   

123 723100 Новчане казне       
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124 728000 
Приходи од финансијске и нефинансијске имовине и 
трансакција размјене између или унутар јединица власти 0,00 0,00   

125 728100 
Приходи од финансијске и нефинансијске имовине и 
трансакција са другим јединицама власти       

126 728200 
Приходи од финансијске и нефинансијске имовине и 
трансакција унутар исте јединице власти       

127 729000 Остали непорески приходи 50.950,00 22.602,00 44,36 

128 729100 Остали непорески приходи 50.950,00 22.602,00 44,36 

129 730000 Г р а н т о в и 30.000,00 0,00 0,00 

130 731000 Грантови 30.000,00 0,00 0,00 

131 731100 Грантови из иностранства       

132 731200 Грантови из земље 30.000,00   0,00 

133 780000 
Т р а н с ф е р и   и з м е ђ у   и л и   у н у т а р   ј е д и н и ц а   
власти 203.000,00 106.091,00 52,26 

134 787000 Трансфери између различитих јединица власти 203.000,00 106.091,00 52,26 

135 787100 Трансфери од државе       

136 787200 Трансфери од ентитета 203.000,00 106.091,00 52,26 

137 787300 Трансфери од јединица локалне самоуправе       

138 787400 Трансфери од фондова обавезног социјалног осигурања       

139 787900 Трансфери од осталих јединица власти       

140 788000 Трансфери унутар исте јединице власти       

141 788100 Трансфери унутар исте јединице власти       

            

142 ПРИМИЦИ ЗА НЕФИНАНСИЈСКУ ИМОВИНУ 0,00 0,00   

143 810000 П р и м и ц и   з а   н е ф и н а н с и ј с к у   и м о в и н у 0,00 0,00   

144 811000 Примици за произведену сталну имовину 0,00 0,00   

145 811100 Примици за зграде и објекте       

146 811200 Примици за постројења и опрему       

147 811300 Примици за биолошку имовину       

148 811400 Примици за инвестициону имовину       

149 811900 Примици за осталу произведену имовину       

150 812000 Примици за драгоцјености       

151 812100 Примици за драгоцјености       

152 813000 Примици за непроизведену сталну имовину       

153 813100 Примици за земљиште       

154 813200 Примици за подземна и површинска налазишта       

155 813300 Примици за остала природна добра       

156 813900 Примици за осталу непроизведену имовину       

157 814000 
Примици од продаје сталне имовине намијењене продаји и 
обустављених пословања       

158 814100 
Примици од продаје сталне имовине намијењене продаји и 
обустављених пословања       

159 815000 Примици за стратешке залихе       

160 815100 Примици за стратешке залихе       

161 816000 
Примици од залиха материјала, учинака, робе и ситног 
инвентара, амбалаже и сл.       

162 816100 
Примици од залиха материјала, учинака, робе и ситног 
инвентара, амбалаже и сл.       

163 880000 

П р и м и ц и   з а   н е ф и н а н с и ј  с к у   и м о в и н у   и з   
т р а н с а к ц и ј а   и з м е ђ у   и л и   у н у т а р   ј е д и н и ц 
а   в л а с т и       
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ИЗВРШЕЊЕ БУЏЕТА ОПШТИНЕ 
ПЕЛАГИЋЕВО ЗА ПЕРИОД 01.01.-30.06.2021. 

ГОДИНУ - БУЏЕТСКИ РАСХОДИ И ИЗДАЦИ ЗА 
НЕФИНАНСИЈСКУ ИМОВИНУ 

 

 

 

 

 

 

164 881000 
Примици за нефинансијску имовину из трансакција 
између или унутар јединица власти       

165 881100 
Примици за нефинансијску имовину из трансакција са 
другим јединицама власти       

166 881200 
Примици за нефинансијску имовину из трансакција са 
другим буџетским корисницима исте јединице власти       

167 
УКУПНИ БУЏЕТСКИ ПРИХОДИ И ПРИМИЦИ ЗА 

НЕФИНАНСИЈСКУ ИМОВИНУ 2.450.000,00 1.199.095,00 48,94 

 

 

Ред.бр Економски  
код О п и с 

 План  
Буџета за 
2021.год. 

Извршење 
Буџета 
01.01.-

30.06.2021.  

Индекс 
6/4 

1 2 3 6   7 

168 БУЏЕТСКИ РАСХОДИ 2.174.400,00 1.193.763,00 54,90 

169 410000 Т е к у ћ и   р а с х о д и 2.143.700,00 1.193.763,00 55,69 

170 411000 Расходи за лична примања запослених 991.100,00 594.888,00 60,02 

171 411100 Расходи за бруто плате запослених 855.600,00 529.374,00 61,87 

172 411200 
Расходи за бруто накнаде трошкова и осталих личних примања 
запослених по основу рада 130.500,00 62.672,00 48,02 

173 411300 Расходи за накнаду плата запослених за вријеме боловања (бруто)       

174 411400 Расходи за отпремнине и једнократне помоћи (бруто) 5.000,00 2.842,00 56,84 

175 412000 Расходи по основу коришћења роба и услуга 443.600,00 255.554,00 57,61 

176 412100 Расходи по основу закупа       

177 412200 
Расходи по основу утрошка енергије, комуналних, комуникационих и 
транспортних услуга 108.500,00 65.225,00 60,12 

178 412300 Расходи за режијски материјал 10.000,00 4.669,00 46,69 

179 412400 Расходи за материјал за посебне намјене 2.000,00 1.850,00 92,50 

180 412500 Расходи за текуће одржавање 101.100,00 51.470,00 50,91 

181 412600 Расходи по основу путовања и смјештаја 2.000,00 412,00 20,60 

182 412700 Расходи за стручне услуге 35.700,00 23.902,00 66,95 

183 412800 
Расходи за услуге одржавања јавних површина и заштите животне 
средине 35.000,00 29.179,00 83,37 

184 412900 Остали некласификовани расходи 149.300,00 78.847,00 52,81 

185 413000 Расходи финансирања и други финансијски трошкови 12.000,00 6.451,00 53,76 

186 413100 Расходи по основу камата на хартије од вриједности       

187 413200 Расходи финансирања по основу финансијских деривата       

188 413300 Расходи по основу камата на примљене зајмове у земљи 12.000,00 6.451,00 53,76 

189 413400 Расходи по основу камата на примљене зајмове из иностранства       

190 413700 Трошкови сервисирања примљених зајмова       
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191 413800 
Расходи по основу негативних курсних разлика из пословних и 
инвестиционих активности       

192 413900 Расходи по основу затезних камата 0,00 0,00   

193 414000 Субвенције 50.000,00 0,00 0,00 

194 414100 Субвенције 50.000,00 0,00 0,00 

195 415000 Грантови 225.000,00 82.183,00 36,53 

196 415100 Грантови у иностранство       

197 415200 Грантови у земљи 225.000,00 82.183,00 36,53 

198 416000 
Дознаке на име социјалне заштите које се исплаћују из 
буџета Републике, општина и  градова 397.000,00 242.123,00 60,99 

199 416100 
Дознаке грађанима које се исплаћују из буџета Републике, 
општина и градова 375.000,00 231.723,00 61,79 

200 416300 
Дознаке пружаоцима услуга социјалне заштите које се исплаћују 
из буџета Републике, општина и градова 22.000,00 10.400,00 47,27 

201 417000 
Дознаке на име социјалне заштите које исплаћују институције 
обавезног социјалног осигурања 0,00 0,00   

202 417100 Дознаке по основу пензијског осигурања       

203 417200 Дознаке по основу здравственог осигурања       

204 417300 Дознаке по основу осигурања од незапослености       

205 417400 Дознаке по основу дјечије заштите       

206 418000 

Расходи финансирања, други финансијски трошкови и 
расходи трансакција размјене између или унутар јединица 
власти 0,00 0,00   

207 418100 
Расходи финансирања и други финансијски трошкови између 
јединица власти       

208 418200 Расходи из трансакције размјене између јединица власти       

209 418300 
Расходи финансирања и други финансијски трошкови из 
трансакција унутар исте јединице власти       

210 418400 Расходи из трансакције размјене унутар исте јединице власти       

211 419000 Расходи по судским рјешењима 25.000,00 12.564,00 50,26 

212 419100 Расходи по судским рјешењима 25.000,00 12.564,00 50,26 

213 480000 
Т р а н с ф е р и  и з м е ђ у  и  у н у т а р  ј е д и н и ц а  в л а с 
т и 700,00 0,00 0,00 

214 487000 Трансфери између различитих јединица власти 700,00 0,00 0,00 

215 487100 Трансфери држави       

216 487200 Трансфери ентитету       

217 487300 Трансфери јединицама локалне самоуправе       

218 487400 Трансфери фондовима обавезног социјалног осигурања       

219 487900 Трансфери осталим јединицама власти 700,00 0,00 0,00 

220 488000 Трансфери унутар исте јединице власти 0,00 0,00   

221 488100 Трансфери унутар исте јединице власти       

222 **** Буџетска резерва 30.000,00 0,00 0,00 

223 **** Буџетска резерва 30.000,00 0,00 0,00 

            

224 ИЗДАЦИ ЗА НЕФИНАНСИЈСКУ ИМОВИНУ 105.000,00 69.145,00 65,85 

 



 

45 
 

 

 

 

225 510000 И з д а ц и   з а   н е ф и н а н с и ј с к у   и м о в и н у 105.000,00 69.145,00 65,85 

226 511000 Издаци за произведену сталну имовину 90.000,00 56.450,00 62,72 

227 511100 Издаци за изградњу и прибављање зграда и објеката 35.000,00 17.050,00 48,71 

228 511200 
Издаци за инвестиционо одржавање, реконструкцију 
и адаптацију зграда и објеката 50.000,00 36.003,00 72,01 

229 511300 Издаци за набавку постројења и опреме 5.000,00 3.397,00 67,94 

230 511400 Издаци за инвестиционо одржавање опреме 0,00 0,00   

231 511500 Издаци за биолошку имовину       

232 511600 Издаци за инвестициону имовину       

233 511700 Издаци за нематеријалну произведену имовину       

234 512000 Издаци за драгоцјености 0,00 0,00   

235 512100 Издаци за драгоцјености       

236 513000 Издаци за непроизведену сталну имовину 15.000,00 12.695,00 84,63 

237 513100 Издаци за прибављање земљишта 0,00 0,00   

238 513200 Издаци по основу улагања у побољшање земљишта       

239 513300 
Издаци за прибављање подземних и површинских 
налазишта 0,00 0,00   

240 513400 
Издаци по основу улагања у побољшање подземних 
и површинских налазишта       

241 513500 Издаци за прибављање осталих природних добара       

242 513600 
Издаци по основу улагања у побољшање осталих 
природних добара       

243 513700 Издаци за нематеријалну непроизведену имовину 15.000,00 12.695,00 84,63 

244 514000 Издаци за сталну имовину намјењену продаји 0,00 0,00   

245 514100 Издаци за сталну имовину намјењену продаји       

246 515000 Издаци за стратешке залихе 0,00 0,00   

247 515100 Издаци за стратешке залихе       

248 516000 
Издаци за залихе материјала, робе и ситног 
инвентара, амбалаже исл. 0,00 0,00   

249 516100 
Издаци за залихе материјала, робе и ситног 
инвентара, амбалаже и сл.       

250 518000 
Издаци за улагање на туђим некретнинама, 
постројењима и опреми 0,00 0,00   

251 518100 
Издаци за улагање на туђим некретнинама, 
постројењима и опреми       

252 580000 

И з д а ц и   з а   н е ф и н а н с и ј с к у   и м о в и н 
у   и з   т р а н с к а ц и ј а   и з м е ђ у   и л и   у н у 
т а р   ј е д и н и ц а   в л а с т и 0,00 0,00   

253 581000 
Издаци за нефинансијску имовину из трансакција 
између или унутар јединица власти 0,00 0,00   

254 581100 
Издаци за нефинансијску имовину из трансакција са 
другим јединицама власти       

255 581200 
Издаци за нефинансијску имовину из трансакција са 
другим буџетским корисницима исте јединице власти       

256 
УКУПНИ БУЏЕТСКИ РАСХОДИ И ИЗДАЦИ ЗА НЕФИНАНСИЈСКУ 

ИМОВИНУ 2.279.400,00 1.262.908,00 55,41 
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    НАЗИВ ПОТРОШАЧКЕ ЈЕДИНИЦЕ:   СКУПШТИНА ОПШТИНЕ       

            

    БРОЈ ПОТРОШАЧКЕ ЈЕДИНИЦЕ: 110       

            

1 4129 Расходи по  основу репрезентације 8.000,00 4.327,00 54,09 

2 4129 

Расходи за  накнаде скупштинским посланицима и 
одборницима 95.500,00 47.619,00 49,86 

3 4129 
Расходи за  накнаде члановима управних и надзорних одбора 

7.500,00 4.038,00 53,84 

  4152 Текући грантови        

    УКУПНО: 111.000,00 55.984,00 50,44 

    НАЗИВ ПОТРОШАЧКЕ ЈЕДИНИЦЕ : НАЧЕЛНИК ОПШТИНЕ       

            

    БРОЈ ПОТРОШАЧКЕ ЈЕДИНИЦЕ: 120       

            

4 4152 Остали текући грантови непрофитним субјектима       

5 4161 Остале текуће дознаке грађанима  25.000,00 27.689,00 110,76 

            

    УКУПНО: 25.000,00 27.689,00 110,76 

    НАЗИВ ПОТРОШАЧКЕ ЈЕДИНИЦЕ :   БУЏЕТСКА РЕЗЕРВА       

            

    БРОЈ ПОТРОШАЧКЕ ЈЕДИНИЦЕ: 122       

6   Буџетска резерва 30.000,00   0,00 

    УКУПНО: 30.000,00 0,00 0,00 

    

НАЗИВ ПОТРОШАЧКЕ ЈЕДИНИЦЕ:                                                                                
ОДЈЕЉЕЊЕ ЗА ОПШТУ УПРАВУ, ПРОСТОРНО УРЕЂЕЊЕ И 
СТАМБЕНО-КОМУНАЛНЕ ПОСЛОВЕ       

            

    БРОЈ ПОТРОШАЧКЕ ЈЕДИНИЦЕ: 130       

7 4122 Расходи по основу утрошка енергије 30.000,00 16.130,00 53,77 

8 4122 Расходи за комуналне услуге 20.000,00 12.463,00 62,32 

9 4122 Расходи за комуникационе услуге 16.000,00 13.989,00 87,43 

10 4122 

Расходи по основу утрошка енергије,нафте ,нафтних деривата, 
плина, и друго 30.000,00 14.359,00 47,86 

11 4123 Расходи за режијски материјал 9.500,00 4.557,00 47,97 

12 4125 
Расходи за текуће одржавање осталих грађевинских објеката 

67.100,00 34.461,00 51,36 

13 4125 Расходи за текуће одржавање,зграда и опреме 30.000,00 13.251,00 44,17 

14 4127 Расходи за услуге осигурања 7.000,00 3.584,00 51,20 

15 4127 

Расходи за остале стручне услуге- учешће у финансирању 
пројеката за безбиједност у саобраћају       

16 4128 Расходи за услуге одржавања јавних површина 35.000,00 29.179,00 83,37 

17 5111 Издаци за изградњу и прибављање зграда и објеката 35.000,00 17.050,00 48,71 

18 5112 

Издаци за инвестиционо одржавање,реконструкцију и 
адаптацију зграда и објеката-учешће у финансирању 
капиталних пројеката 50.000,00 36.003,00 72,01 

  5112 

Издаци за инвестиционо одржавање,реконструкцију и 
адаптацију зграда и објеката-учешће у финансирању пројеката 
за безбиједност у саобраћају       
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5112 

Издаци за инвестиционо одржавање,реконструкцију и 
адаптацију зграда и објеката-учешће у финансирању ИПА  
пројеката       

5113 Издаци за набавку канцеларијске опреме, алата и инвентара 5.000,00 3.397,00 67,94 

5113 Издаци за набавку превозних средстава       

5114 Издаци за инвестиционо одржавање опреме       

5131 Издаци за прибављање земљишта       

5133 Издаци за прибављање осталих сталних средставав       

5137 Издаци за нематеријалну произведену имовину 15.000,00 12.695,00 84,63 

  УКУПНО: 349.600,00 211.118,00 60,39 

          

  
НАЗИВ ПОТРОШАЧКЕ ЈЕДИНИЦЕ:  ОДЈЕЉЕЊЕ ЗА 
ПРИВРЕДУ, ФИНАНСИЈЕ И ДРУШТВЕНЕ ДЈЕЛАТНОСТИ       

          

  БРОЈ ПОТРОШАЧКЕ ЈЕДИНИЦЕ: 140       

4111 Бруто плате  731.000,00 468.065,00 64,03 

4112 

Расходи за  накнаде трошкова и осталих личних примања 
запослених 113.000,00 54.129,00 47,90 

4114 Расходи за отпремнине и једнократне помоћи (бруто) 5.000,00 2.842,00 56,84 

4124 Расходи за медицински и лабораторијски материјал 2.000,00 1.850,00 92,50 

4126 Расходи по основу путовања и смјештаја 2.000,00 412,00 20,60 

4127 Расходи за услуге финансијског посредовања 9.000,00 1.820,00 20,22 

4127 Расходи за услуге информисања и медија 16.000,00 15.527,00 97,04 

4127 Расходи за остале стручне услуге       

4129 Расходи за стручно усавршавање запослених 5.000,00 580,00 11,60 

4129 

Расходи по  основу репрезентације, пријеми, манифестације и 
др. 5.000,00 1.061,00 21,22 

4129 Расходи по  основу репрезентације 12.000,00 4.710,00 39,25 

4129 
Расходи за бруто  накнаде за привремене и повремене послове 

6.500,00 1.877,00 28,88 

4129 

Расходи по основу пореза, доприноса и непореских накнада на 
терет послодавца       

4129 

Расходи по основу доприноса за професионалну 
рехабилитацију инвалида 2.000,00 1.012,00 50,60 

4129 Остали непоменути расходи 5.000,00 13.061,00 261,22 

4139 Расходи по основу затезних камата у земљи       

4152 Текући грантови  225.000,00 82.183,00 36,53 

4161 Трошкови за ученике 60.000,00 36.141,00 60,24 

4161 Трошкови набавке уџбеника 20.000,00   0,00 

4161 Стипендије 20.000,00 18.520,00 92,60 

4141 
Субвенције нефинансијским субјектима у пољопривреди 

50.000,00   0,00 

4191 Расходи по судским рјешењима 25.000,00 12.564,00 50,26 

4879 Трансфери осталим јединицама власти 700,00   0,00 

          

  УКУПНО: 1.314.200,00 716.354,00 54,51 
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НАЗИВ ПОТРОШАЧКЕ ЈЕДИНИЦЕ :   ОСТАЛА БУЏЕТСКА 
ПОТРОШЊА       

            

    БРОЈ ПОТРОШАЧКЕ ЈЕДИНИЦЕ: 190       

47 4133 

Расходи по основу камата на зајмове примљене од осталих 
јавних финансијских субјеката 12.000,00 6.451,00 53,76 

48 4137 Трошкови обраде кредитне документације       

49 6213 

Издаци за отплату главнице зајмова примљених од  домаћих 
јавних финансијских субјеката       

50           

    УКУПНО: 12.000,00 6.451,00 53,76 

            

    НАЗИВ ПОТРОШАЧКЕ ЈЕДИНИЦЕ :   МЈЕСНЕ ЗАЈЕДНИЦЕ       

    БРОЈ ПОТРОШАЧКЕ ЈЕДИНИЦЕ: 200       

51 4111 Бруто плате        

51 4112 

Расходи за бруто накнаде трошкова и осталих личних примања 
запослених       

52 4122 Расходи по основи утрошка енергије 4.000,00 3.984,00 99,60 

53 4122 

Расходи по основу утрошка енергије, комуналних, 
комуникационих и транспортних услуга       

54 4123 Расходи за режијски материјал       

55 4125 Расходи за текуће одржавање 500,00 300,00 60,00 

56 4161 Остале текуће дознаке грађанима  8.000,00 5.400,00 67,50 

57 4161 Текуће помоћи породицама палих бораца       

    УКУПНО: 12.500,00 9.684,00 77,47 

            

            

    
НАЗИВ ПОТРОШАЧКЕ ЈЕДИНИЦЕ:  ЦЕНТАР ЗА 
СОЦИЈАЛНИ РАД        

    БРОЈ ПОТРОШАЧКЕ ЈЕДИНИЦЕ: 300       

58 4111 Бруто плате  88.800,00 43.131,00 48,57 

59 4112 

Расходи за  накнаде трошкова и осталих личних примања 
запослених 12.000,00 6.112,00 50,93 

60 4112 Порез и доприноси на накнаде       

61 4122 

Расходи по основу утрошка енергије,нафте ,нафтних деривата, 
плина, и друго       

62 4122 Расходи по основу утрошка енергије       

63 4122 

Расходи по основу утрошка енергије, комуналних, 
комуникационих и транспортних услуга 8.500,00 4.300,00 50,59 

64 4123 Расходи за режијски материјал 500,00 112,00 22,40 

65 4125 Расходи за текуће одржавање       

66 4126 Расходи по основу путовања и смјештаја       

67 4127 Расходи за услуге осигурања 1.700,00 1.410,00 82,94 

68 4129 
Расходи за бруто  накнаде за привремене и повремене послове 
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69 4129 Расходи по  основу репрезентације 400,00   0,00 

70 4129 

Расходи по основу доприноса за професионалну 
рехабилитацију инвалида 250,00 97,00 38,80 

71           

    УКУПНО: 112.150,00 55.162,00 49,19 

    

НАЗИВ ПОТРОШАЧКЕ ЈЕДИНИЦЕ : ТРОШКОВИ 
СОЦИЈАЛНЕ ЗАШТИТЕ       

    БРОЈ ПОТРОШАЧКЕ ЈЕДИНИЦЕ: 301       

72 4161 

Текуће дознаке корисницима социјалне заштите које се 
исплаћују од стране установа социјалне заштите 242.000,00 143.973,00 59,49 

73 4163 
Дознаке пружаоцима услуга социјалне заштите које се 
исплаћују из буџета Републике, општина и градова 22.000,00 10.400,00 47,27 

    УКУПНО: 264.000,00 154.373,00 58,47 

    

НАЗИВ ПОТРОШАЧКЕ ЈЕДИНИЦЕ :  ЈУ ТУРИСТИЧКА 
ОРГАНИЗАЦИЈА ПЕЛАГИЋЕВО       

    БРОЈ ПОТРОШАЧКЕ ЈЕДИНИЦЕ: 530       

74 4111 Бруто плате  35.800,00 18.178,00 50,78 

75 4112 

Расходи за  накнаде трошкова и осталих личних примања 
запослених 5.500,00 2.431,00 44,20 

76 4114 Расходи за отпремнине и једнократне помоћи (бруто)       

77 4122 

Расходи по основу утрошка енергије,нафте ,нафтних деривата, 
плина, и друго       

78 4125 Расходи за текуће одржавање 3.500,00 3.458,00 98,80 

79 4127 Расходи за услуге осигурања 2.000,00 1.561,00 78,05 

80 4129 

Расходи по основу доприноса за професионалну 
рехабилитацију инвалида 150,00 41,00 27,33 

81 4129 

Расходи по  основу репрезентације, пријеми, манифестације и 
др. 2.000,00 424,00 21,20 

            

    УКУПНО: 48.950,00 26.093,00 53,31 

    УКУПНА БУЏЕТСКА ПОТРОШЊА 2.279.400,00 1.262.908,00 55,41 
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  ИЗВРШЕЊЕ  БУЏЕТА ОПШТИНЕ ПЕЛАГИЋЕВО ЗА ПЕРИОД 01.01.-30.06 2021. ГОДИНУ - ФИНАНСИРАЊЕ 

Ред.бр 

Економски  
код О п и с 

 План 
Буџета за 
2021.год. 

Извршење 
Буџета 01.01.-
30.06.2021.год 

Индекс 
5/4 

1 2 3 4 5 6 

257   Ф И Н А Н С И Р А Њ Е 
-

170.600,00 -84.580,00 49,58 

258   Н Е Т О   П Р И М И Ц И   О Д   Ф И Н А Н С И Ј С К Е   И М О В И Н Е 0,00 0,00   

259 910000 П р и м и ц и   о д   ф и н а н с и ј с к е   и м о в и н е 0,00 0,00   

260 911000 Примици од финансијске имовине 0,00 0,00   

261 911100 Примици од хартија од вриједности (изузев акција)       

262 911200 Примици за акције и учешћа у капиталу       

263 911300 Примици од финансијских деривата       

264 911400 Примици од наплате датих зајмова       

265 911500 Примици по основу орочених новчаних средстава       

266 918000 
Примици од финансијске имовине из трансакција између или унутар 
јединица власти 0,00 0,00   

267 918100 
Примици од финансијске имовине из трансакција са другим јединицама 
власти       

268 918200 
Примици од финансијске имовине из трансакција са другим буџетским 
корисницима исте јединице власти       

269 610000 И з д а ц и   з а   ф и н а н с и ј с к у   и м о в и н у 0,00 0,00   

270 611000 Издаци за финансијску имовину 0,00 0,00   

271 611100 Издаци за хартије од вриједности (изузев акција)       

272 611200 Издаци за акције и учешћа у капиталу       

273 611300 Издаци за финансијске деривате       

274 611400 Издаци за дате зајмове       

275 611500 Издаци по основу орочавања новчаних средстава       

276 618000 
Издаци за финансијску имовину из транскација између или унутар 
јединица власти 0,00 0,00   

277 618100 
Издаци за финансијску имовину из транскација са другим јединицама 
власти       

278 618200 
Издаци за финансијску имовину из транскација са другим буџетским 
корисницима исте јединице власти       

            

279   Н Е Т О   З А Д У Ж И В А Њ Е 
-

170.600,00 -84.580,00 49,58 

280 920000 П р и м и ц и   од   з а д у ж и в а њ а 0,00 0,00   

281 921000 Примици од задуживања 0,00 0,00   

282 921100 Примици од издавања хартија од вриједности (изузев акција)       

283 921200 Примици од узетих зајмова       

284 928000 
Примици од задуживања из транскација између или унутар јединица 
власти 0,00 0,00   

285 928100 Примици од задуживања код других јединица власти       
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286 928200 
Примици од задуживања код других буџетских корисника исте 
јединице власти       

287 620000 И з д а ц и   з а   о т п л а т у   д у г о в а 170.600,00 84.580,00 49,58 

288 621000 Издаци за отплату дугова 170.600,00 84.580,00 49,58 

289 621100 
Издаци за отплату главнице по хартијама од вриједности (изузев 
акција)       

290 621200 Издаци за отплату дуга по финансијским дериватима       

291 621300 Издаци за отплату главнице примљених зајмова у земљи 170.600,00 84.580,00 49,58 

292 621400 Издаци за отплату главнице зајмова примљених из иностранства       

293 621900 Издаци за отплату осталих дугова       

294 628000 
Издаци за отплату дугова из трансакција између или унутар 
јединица власти 0,00 0,00   

295 628100 Издаци за отплату дугова према другим јединицама власти       

296 628200 
Издаци за отплату дугова према другим буџетским корисницима исте 
јединице власти       

            

297   О С Т А Л И   Н Е Т О   П Р И М И Ц И 0,00 0,00   

298 930000 О с т а л и   п р и м и ц и 0,00 0,00   

299 931000 Остали примици 0,00 0,00   

300 931100 Примици по основу пореза на додату вриједност       

301 931200 Примици по основу депозита и кауција       

302 931300 Примици по основу аванса       

303 931900 Остали примици       

304 938000 
Остали примици из трансакција између или унутар јединица 
власти 0,00 0,00   

305 938100 Остали примици из трансакција са другим јединицама власти       

306 938200 
Остали примици из трансакција са другим буџетским корисницама 
исте јединице власти       

307 630000 О с т а л и   и з д а ц и 0,00 0,00   

308 631000 Остали издаци 0,00 0,00   

309 631100 Издаци по основу пореза на додату вриједност       

310 631200 Издаци по основу депозита и кауција       

311 631300 Издаци по основу аванса       

312 631900 Остали издаци       

313 638000 
Остали издаци из трансакција између или унутар јединица 
власти 0,00 0,00   

314 638100 Остали издаци из трансакција са другим јединицама власти       

315 638200 
Остали издаци из трансакција са другим буџетским корисницима исте 
јединице власти       

316 **** РАСПОДЈЕЛА СУФИЦИТА ИЗ РАНИЈИХ ПЕРИОДА          
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САДРЖАЈ: 

194. Одлука о прерасподјели (релокацији) буџетских средстава  1. 

195. Одлука о поништењу Одлуке о распоређивању и кориштењу средстава буџетске 

резерве 

2. 

196. Одлука о допуни Одлуке о оснивању општинске управе Пелагићево  2. 

197. Одлука о изради печата општинске управе Пелагићево  3. 

198. Рјешење  5. 

199. Рјешење о  именовању  Комисије за  спровођење јавног конкурса за избор и 

именовање  Одбора за жалбе општине Пелагићево 

6. 

200. Рјешење о  именовању  Комисије за  спровођење јавног конкурса за избор и 

именовање  Секретара Скупштине општине  Пелагићево 

7. 

201. Одлука о прихватању извјештаја  7. 

202. Одлука о замјени непокретности  10. 

203. Одлука о одређивању простора- мјеста за одржавање јавних скупова 10. 

204. Одлука о давању на кориштење непокретности ОФК-У Пелагићево 21 12. 

205. Одлука  о оснивању Одбора за жалбе општине Пелагићево 13. 

206. Одлука о именовању  в.д.  Предсједника  и два члана  Одбора за жалбе општине  

Пелагићево 

13. 

207. Одлука о именовању вршиоца дужности Секретара Скупштине општине 

Пелагићево 

14. 

208. Одлука о именовању вршиоца дужности начелника Одјељења за општу управу и 

просторно уређење 

14. 

209. Одлука о именовању вршиоца дужности начелника Одјељења за финансије и 

друштвене дјелатности 

15. 

210. Одлука о именовању вршиоца дужности начелника Одјељења за привреду, 

пољопривреду и заједничке послове 

15. 

211. Одлука о именовању  в.д. директора  ЈУ  Туристичка организација „Пелагићево“ 

Пелагићево 

15. 

212. Одлука о расписивању Јавног конкурса за избор и именовање секретара Скупштине 

општине Пелагићево 

16. 

213. Одлука  17. 

214. Одлука  о расписивању Јавног конкурса за избор и именовање  Одбора за жалбе 

Општине Пелагићево  

17. 

215. Закључак  18. 

216. Програм мјера и активности на стабилизацији и побољшању стања у финансирању 

јавног сектора на подручју Општине Пелагићево  

18. 

217. Одлука о прихватању извјештаја  24. 

218. Одлука  о усвајању Извјештаја о извршењу Плана Буџета општине Пелагићево за 

период 01.01.-30.06.2021. године 

35. 
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