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28. 

 
 На основу члана 59. Закона о 

локалној самоуправи („Службени гласник 

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

Статута Општине Пелагићево („Службени 

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

начелник Општине Пелагићево доноси:  

 

ОДЛУКУ 

о стипендирању студената 

 

Члан 1. 

 

 Овом одлуком регулиште се начин 

стипендирања, број студената, као и износ 

средстава, односно висина мјесечних 

стипендија и број мјесеци за које се 

исплаћује.  

 

Члан 2. 

 

 У академској 2020/21 години право 

на стипендију оствариће сви редовни 

студенти основних студија до навршене 27 

године живота, који су уписали наредну 

годину студија и имају пребивалиште на 

подручју Општине Пелагићево, као и 

редовни студенти I (прве) године студија и 

апсолвенти док траје редован апсолвентски 

стаж.  

 

Члан 3. 

 

 Висина мјесечне стипендије 

износиће сходно броју поднесених пријава 

за стипендирање и планираним буџетским 

средствима за наведену намјену, с тим да ће 

студенти из категорија породица 

поргинулих бораца и ратних војних 

инвалида од I – IV категорије имати већи 

мјесечни износ стипендије.  

 

Члан 4. 

 

 Стипендија се исплаћује за сљедеће 

мјесеце студирања и то: октобар, 

новембар,децембар, јануар, фебруар, март, 

април и мај.  

 

Члан 5. 

 

ОПШТИНА ПЕЛАГИЋЕВО 

СЛУЖБЕНИ ГЛАСНИК 
 

 

 

 

 

"Службени гласник Општине 

Пелагићево" 

 

 

примјерак је бесплатан 

 

 

 

 

Година X 

 

Број 2/21 

 

Пелагићево 

 

датум издавања 

 

05.02.2021.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 основу ове одлуке биће расписан 

Јавни конкурс по коме су се студенти 

дужни пријавити на исти.  

 

Члан 6. 

 

Ова одлука ступа на снагу даном 

доношења, абиће објављена у Службеном 

глансику Општине Пелагићево, док ће 

Јавни позив бити објављен на огласној 

табли Општине Пелагићево, огласним 

таблама мјесних заједница и web страници 

општине. 

 

Број:02-022-170/20             НАЧЕЛНИК 

Дана, 24.12.2020.г.    Општине Пелагићево 

         Славко Тешић  

 

 

 

29. 

 

 На основу члана 64. Статута 

Општине Пелагићево („Службени гласник 

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

54. и 59. Закона о локалној самоуправи 

(„Службени гласник Републике Српске“, 

број: 97/16 и 36/19) и члана 7. Уредбе о 

условима и начину плаћања готовим 

новцем („Службени гласник Републике 

Српске“, број: 86/12), начелник Општине 

Пелаигћево доноси:  

 

ОДЛУКУ 

о утврђивању висине  

благајничког максимума 

 

Члан 1. 

 

 Овом одлуком утврђује се 

благајнички максимум у буџету Општине 

Пелагићево у износу од 2.000,00 КМ. 

 

Члан 2. 

 

 Износ из претходног члана утврђен 

је на основу Одлуке о критеријумима на 

основу којих се утврђује висина 

благајничког максимума.  

 

Члан 3. 

 

 Средства из благајне трошити ће се 

сходно Уредби о начину плаћања готовим 

новцем („Службени глансик Републике 

Српске“, број: 86/12). 

Члан 4. 

 

 Ова одлука ступа на снагу даном 

доношења, а примјењивати ће се од 

01.01.2021.године. 

 

Број:02-022-181/20             НАЧЕЛНИК 

Дана, 31.12.2020.г.    Општине Пелагићево 

         Славко Тешић  

 

 

 

30. 

 

На основу члана 62. и 64. Статута 

Општине Пелагићево („Службени гласник 

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

54. став 2. и 59. Закона о локалној 

самоуправи („Службени гласник Републике 

Српске“, број: 97/16 и 36/19), начелник 

Општине Пелаигћево доноси:  

 

ОДЛУКУ 

о располагању новчаним средствима  

 

Члан 1.  

 

 Овом одлуком овлашћују селица за 

депоновање потписа код пословних банака 

и располагању новчаним средствима на 

жиро-рачуну Буџета Општине Пелагићево. 

 

Члан 2. 

 

 У складу са чланом 1. ове одлуке, 

овлаштени су:  

1. Славко Тешић, начелник општине  

2. Петра Мићић, ВД начелника 

Одјељења за привреду, финансије и 

друштвене дјелатности  

3. Мато Маријановић, замјеник 

начелника.  

 

Члан 3. 

 

 Ступањем на снагу ове Одлуке 

престаје да важи Одлука број: 02-022-2/17 

од 30.01.2017.године.  

 

Члан 4. 
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Ова одлука ступа на снагу даном 

доношења, а примјењивати ће се од 

01.01.2021.године. 

 

Број:02-022-1/20           НАЧЕЛНИК 

Дана, 04.01.2021.г.    Општине Пелагићево 

       Славко Тешић  

 

 

 

31. 

 

На основу члана 54. и 59. Закона о 

локалној самоуправи („Службени гласник 

Републике Српске“, број: 101/04, 42/05, 

118/05, 98/13, 97/16 и 36/19) и члана 62. и  

64. Статута Општине Пелагићево 

(„Службени гласник Општине Пелагићево“, 

број: 2/17), начелник Општине Пелагићево 

доноси:  

 

ОДЛУКУ 

о накнади превоза ученика за јануар и 

фебруар мјесец школске 2020/2021 

године  

 

Члан 1. 

 

Овом одлуком регулише се плаћање 

превоза ученика средњег образовања за 

јануар и фебруар мјесец школске 2020/2021 

године. 

 

Члан 2. 

 

 Општина Пелагићево плаћа 

трошкове организованог превоза у пуном 

износу цијене мјесечне карте за све ученике 

средњег образовања за јануар и фебруар 

мјесец школске 2020/2021.године.  

 

Члан 3. 

 

Сви ученици који буду користили 

повластицу превоза дужни су доставити 

увјерење о упису школске 202/2021. 

године. 

 

Члан 4. 

 

 Новчана средства за плаћање 

превоза ученика исплатити ће се из буџета 

Општине Пелагићево. 

 

Члан 5. 

 

 За реализацију ове одлуке задужује 

се Одјељење за привреду, финансије и 

друштвене дјелатности. 

 

Члан 6. 

 Ова одлука ступа на снагу даном 

доношења, а примјењивати ће се за јануар и 

фебруар школске 2020/2021.године и биће 

објављена у Службеном гласнику Општине 

Пелагићево. 

 

Број:02-022-2/20               НАЧЕЛНИК 

Дана, 12.01.2021.г.    Општине Пелагићево 

       Славко Тешић  

 

 

 

32. 

 

На основу члана 64. став 1. тачка 2. 

и члана 70. ставови 1., 3. и 6. Закона о 

јавним набавкама Босне и Херцеговине 

(„Службени гласник Босна и Херцеговине“, 

број: 39/14), чланова 59. и 82. Закона о 

локалној самоуправи („Службени гласник 

Републике Српске“, број: 97/16), чланова 

61. и 100. Статута Општине Пелагићево 

(„Службени гласник Општине Пелаигћево“, 

број: 10/14), и члана 7. Правилника о 

поступку директног споразума, број: 02-

022-6/15 од 17.02.2015.године, на основу 

препоруке службеника за јавне набавке и 

Одјељења уа општу управу, просторно 

уређење и стамбено-комуналне послове 

Општине Пелагићево, у поступку јавне 

набавке услуга: зимско одржавање 

споредних путева на подручју насељеног 

мјеста Пелагићево, начелник Општине 

Пелагићево је донио:  

 

ОДЛУКУ 

о избору најповољнијег понуђача 

 

Члан 1. 

 

 Прихвата се препорука службеника 

за јавне набавке и Одјељења за општу 

управу,просторно уређење и стамбено-

комуналне послове Општине Пелаигћево, 

број: 03/10-404-38/20 од 11.01.2021. године 

и Уговор за јавну набавку – зимско 

одржавање  путевана подручју насељеног 

мјеста  Пелагићево, додјељује се најбоље 

оцијењеном понуђачу „Пелагић коп“ ДОО  
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из Пелагићева, на основу понуде број 01/22 

од 06.01.2021.године за понуђену цијену од 

3.000,00 КМ без ПДВ-а. 

 

Члан 2. 

 

 Приједлог Уговора о набавци 

доствити ће се на потпис изабраном 

понуђачу Пелагић коп ДОО Пелагићево.  

 

Члан 3. 

 

 За извршење ове одлуке задужује се 

и овлашћује Одјељење за општу управу, 

просторно уређење и стамбено-комуналне 

послове Општине Пелаигћево.  

 

Члан 4. 

 

 Ова одлука објавити ће се на web 

страници www.opstinapelagicevo.org, 

истовремено са упћивањем понуђачима 

који су учествовали у поступку јавне 

набавке, у складу са чланом 70. став 6. 

закона о јавним набавкама Босне и 

Херцеговине.  

 

Члан 5. 

 

 Ова одлука ступа на снагу даном 

доношења и доставља се свим понуђачима 

који су учествовали у поступку јавне 

набавке, у складу са чланом 701. став 2. 

закона о јавним набавкама Босне и 

Херцеговине.  

 

Образложење 

 

 Поступак јавне набавке покренут је 

Одлуком о покретању поступка јавне 

набавке број. 02-022-174/20 од 

31.12.2020.године.  

 Јавна набавка је проведена путем 

директног споразума.  

 Процијењена вриједност јавне 

набавке без ПДВ-а је 2.000,00 КМ.  

 Захтјев у писаној форми за 

достављање понуде упућен је фирми 

Пелагић коп ДОО Пелагићево.   

 За отварање понуда је задужен 

службеник за јавне набавке у сарадњи са 

службеницима из Одјељења за општу 

управу, просторно уређење и стамбено-

комуанлне послове.  

 Службеник за јавну набавку је 

доставио дана 11.01.2021.године записник о 

оцјени понуда и препоруку о избору 

најповољнијег понуђача број: 03/10-404-

38/20 од 11.01.2021.године, у поступку 

јавне набавке – зимско одржавање 

споредних путева на подручју насељеног 

мјеста Пелагићево.  

 У поступку по записнику о оцјени 

понуда је утврђено да је службеник за јавну 

набавку благовремено и правилно извршио 

отварање и оцјену проспјелих понуда, о 

чему је сачињен одговарајући записник, у 

којем је утврђено сљедеће:  

- Да је укупан број приспјелих 

понуда 1 

- Да је благовремено запримљена 

једна понуда  

- Да није било неблаговремено 

запримљених понуда 

- Да је понуда понуђача Пелагић коп 

ДОО Пелагићево прихватљива  

- Да није било неприхватљивих 

понуда. 

          У поступку доношења ове одлуке, 

посебно су цијењене чињенице да је 

службеник за јавне набавке,  у сарадњи са 

Одјељењем за општу управу, просторно 

уређење и стамбено-комуанлне послове, 

правилно и потпуно дао оцјену приспјелих 

понуда, у складу са критеријумима из 

захтјева и позива.  

 Наиме, у поступку је оцијењено да 

је службеник за јавне набавке  ,  у сарадњи 

са Одјељењем за општу управу, просторно 

уређење и стамбено-комуанлне послове, 

правилно поступио, те да је избор 

најповољнијег понуђача извршен у складу 

са Законом  о јавним набавкама Босне и 

Херцеговине, подзаконским актима, 

интерним актима и тендерском 

документацијом.  

 Увидом у приложену 

документацију, неспорно је да изабрани 

понуђач задовољава све потребне услове у 

оквиру овог поступка.  

 Из наведених разлога, примјеном 

члана 64. став 1. тачка 2. Закона о јавним 

набавкама Босне и Херцеговине 

(„Службени гласник Босна и Херцеговине“, 

број: 39/14), те чланова 61. и 100. Статута 

Општине Пелагићево („Службени гласник 

Општине Пелаигћево“, број: 10/14) и члана 

7. Правилника о поступку директног 

споразума, број: 02-022-6/15 од 

http://www.opstinapelagicevo.org/
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17.02.2015.године одлучено је као у 

диспозитиву.  

 

Поука о правном лијеку 

 

 Против ове одлуке може се изјавити 

приговор начелнику Општине Пелаигћево, 

најкасније у року од 5 (пет) дана од дана 

пријема ове одлуке, на основу члана 9. 

Правилника о поступку директног 

споразума, број: 02-022-6/15 од 

17.02.2015.године. 

 

Број:02-022-4/20               НАЧЕЛНИК 

Дана, 18.01.2021.г.    Општине Пелагићево 

       Славко Тешић  

 

 

 

33. 

 

На основу члана 64. став 1. тачка 2. 

и члана 70. ставови 1., 3. и 6. Закона о 

јавним набавкама Босне и Херцеговине 

(„Службени гласник Босна и Херцеговине“, 

број: 39/14), чланова 59. и 82. Закона о 

локалној самоуправи („Службени гласник 

Републике Српске“, број: 97/16), чланова 

61. и 100. Статута Општине Пелагићево 

(„Службени гласник Општине Пелаигћево“, 

број: 10/14), и члана 7. Правилника о 

поступку директног споразума, број: 02-

022-6/15 од 17.02.2015.године, на основу 

препоруке службеника за јавне набавке и 

Одјељења уа општу управу, просторно 

уређење и стамбено-комуналне послове 

Општине Пелагићево, у поступку јавне 

набавке услуга: зимско одржавање  путева 

на подручју насељених мјеста Турић и 

Самаревац, начелник Општине Пелагићево 

је донио:  

 

ОДЛУКУ 

о избору најповољнијег понуђача 

 

Члан 1. 

 

 Прихвата се препорука службеника 

за јавне набавке и Одјељења за општу 

управу,просторно уређење и стамбено-

комуналне послове Општине Пелаигћево, 

број: 03/10-404-39/20 од 11.01.2021. године 

и Уговор за јавну набавку – зимско 

одржавање  путевана подручју насељених 

мјеста  Турић и Самаревац, додјељује се 

најбоље оцијењеном понуђачу Младену 

Зорановић из Самаревца, на основу понуде 

од 11.01.2021.године,  за понуђену цијену 

од 1.400,00 КМ са ПДВ-ом. 

 

Члан 2. 

 

 Приједлог Уговора о набавци 

доствити ће се на потпис изабраном 

понуђачу Младену Зорановић из 

Самаревца.  

 

Члан 3. 

 

 За извршење ове одлуке задужује се 

и овлашћује Одјељење за општу управу, 

просторно уређење и стамбено-комуналне 

послове Општине Пелаигћево.  

 

Члан 4. 

 

 Ова одлука објавити ће се на web 

страници www.opstinapelagicevo.org, 

истовремено са упћивањем понуђачима 

који су учествовали у поступку јавне 

набавке, у складу са чланом 70. став 6. 

закона о јавним набавкама Босне и 

Херцеговине.  

 

Члан 5. 

 

 Ова одлука ступа на снагу даном 

доношења и доставља се свим понуђачима 

који су учествовали у поступку јавне 

набавке, у складу са чланом 701. став 2. 

закона о јавним набавкама Босне и 

Херцеговине.  

 

Образложење 

 

 Поступак јавне набавке покренут је 

Одлуком о покретању поступка јавне 

набавке број. 02-022-175/20 од 

31.12.2020.године.  

 Јавна набавка је проведена путем 

директног споразума.  

 Процијењена вриједност јавне 

набавке без ПДВ-а је 1.000,00 КМ.  

 Захтјев у писаној форми за 

достављање понуде упућен је Младену 

Зорановић из Самаревца.  

 За отварање понуда је задужен 

службеник за јавне набавке у сарадњи са 

службеницима из Одјељења за општу 

http://www.opstinapelagicevo.org/
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управу, просторно уређење и стамбено-

комуанлне послове.  

 Службеник за јавну набавку је 

доставио дана 11.01.2021.године записник о 

оцјени понуда и препоруку о избору 

најповољнијег понуђача број: 03/10-404-

39/20 од 11.01.2021.године, у поступку 

јавне набавке – зимско одржавање 

споредних путева на подручју насељених 

мјеста Самаревац и Турић.  

 У поступку по записнику о оцјени 

понуда је утврђено да је службеник за јавну 

набавку благовремено и правилно извршио 

отварање и оцјену проспјелих понуда, о 

чему је сачињен одговарајући записник, у 

којем је утврђено сљедеће:  

- Да је укупан број приспјелих 

понуда 1 

- Да је благовремено запримљена 

једна понуда  

- Да није било неблаговремено 

запримљених понуда 

- Да је понуда понуђача Младена 

Зорановић из Самаревца 

прихватљива  

- Да није било неприхватљивих 

понуда. 

          У поступку доношења ове одлуке, 

посебно су цијењене чињенице да је 

службеник за јавне набавке,  у сарадњи са 

Одјељењем за општу управу, просторно 

уређење и стамбено-комуанлне послове, 

правилно и потпуно дао оцјену приспјелих 

понуда, у складу са критеријумима из 

захтјева и позива.  

 Наиме, у поступку је оцијењено да 

је службеник за јавне набавке  ,  у сарадњи 

са Одјељењем за општу управу, просторно 

уређење и стамбено-комуанлне послове, 

правилно поступио, те да је избор 

најповољнијег понуђача извршен у складу 

са Законом  о јавним набавкама Босне и 

Херцеговине, подзаконским актима, 

интерним актима и тендерском 

документацијом.  

 Увидом у приложену 

документацију, неспорно је да изабрани 

понуђач задовољава све потребне услове у 

оквиру овог поступка.  

 Из наведених разлога, примјеном 

члана 64. став 1. тачка 2. Закона о јавним 

набавкама Босне и Херцеговине 

(„Службени гласник Босна и Херцеговине“, 

број: 39/14), те чланова 61. и 100. Статута 

Општине Пелагићево („Службени гласник 

Општине Пелаигћево“, број: 10/14) и члана 

7. Правилника о поступку директног 

споразума, број: 02-022-6/15 од 

17.02.2015.године одлучено је као у 

диспозитиву.  

 

Поука о правном лијеку 

 

 Против ове одлуке може се изјавити 

приговор начелнику Општине Пелаигћево, 

најкасније у року од 5 (пет) дана од дана 

пријема ове одлуке, на основу члана 9. 

Правилника о поступку директног 

споразума, број: 02-022-6/15 од 

17.02.2015.године. 

 

Број:02-022-5/20               НАЧЕЛНИК 

Дана, 18.01.2021.г.    Општине Пелагићево 

       Славко Тешић  

 

 

 

34.  

 

На основу члана 64. став 1. тачка 2. 

и члана 70. ставови 1., 3. и 6. Закона о 

јавним набавкама Босне и Херцеговине 

(„Службени гласник Босна и Херцеговине“, 

број: 39/14), чланова 59. и 82. Закона о 

локалној самоуправи („Службени гласник 

Републике Српске“, број: 97/16), чланова 

61. и 100. Статута Општине Пелагићево 

(„Службени гласник Општине Пелаигћево“, 

број: 10/14), и члана 7. Правилника о 

поступку директног споразума, број: 02-

022-6/15 од 17.02.2015.године, на основу 

препоруке службеника за јавне набавке и 

Одјељења уа општу управу, просторно 

уређење и стамбено-комуналне послове 

Општине Пелагићево, у поступку јавне 

набавке услуга: зимско одржавање  путева 

на подручјумјесних заједница Горња и 

Доња Трамошница, начелник Општине 

Пелагићево је донио:  

 

ОДЛУКУ 

о избору најповољнијег понуђача 

 

Члан 1. 

 

 Прихвата се препорука службеника 

за јавне набавке и Одјељења за општу 

управу,просторно уређење и стамбено-

комуналне послове Општине Пелаигћево, 

број: 03/10-404-40/20 од 11.01.2021. године 
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и Уговор за јавну набавку – зимско 

одржавање  путева на подручју мјесних 

заједница Горња и Доња Трамошница, 

додјељује се најбоље оцијењеном 

понуђачуНики Тутеру из Горње 

Трамошнице, на основу понуде од 

08.01.2021.године,  за понуђену цијену од 

1.400,00 КМ са ПДВ-ом. 

 

Члан 2. 

 

 Приједлог Уговора о набавци 

доствити ће се на потпис изабраном 

понуђачу Ники Тутеру из Горње 

Трамошнице.  

 

Члан 3. 

 

 За извршење ове одлуке задужује се 

и овлашћује Одјељење за општу управу, 

просторно уређење и стамбено-комуналне 

послове Општине Пелаигћево.  

 

Члан 4. 

 

 Ова одлука објавити ће се на web 

страници www.opstinapelagicevo.org, 

истовремено са упћивањем понуђачима 

који су учествовали у поступку јавне 

набавке, у складу са чланом 70. став 6. 

закона о јавним набавкама Босне и 

Херцеговине.  

 

Члан 5. 

 

 Ова одлука ступа на снагу даном 

доношења и доставља се свим понуђачима 

који су учествовали у поступку јавне 

набавке, у складу са чланом 701. став 2. 

закона о јавним набавкама Босне и 

Херцеговине.  

 

Образложење 

 

 Поступак јавне набавке покренут је 

Одлуком о покретању поступка јавне 

набавке број. 02-022-176/20 од 

31.12.2020.године.  

 Јавна набавка је проведена путем 

директног споразума.  

 Процијењена вриједност јавне 

набавке без ПДВ-а је 1.000,00 КМ.  

 Захтјев у писаној форми за 

достављање понуде упућен је Ники Тутеру 

из Горње Трамошнице.  

 За отварање понуда је задужен 

службеник за јавне набавке у сарадњи са 

службеницима из Одјељења за општу 

управу, просторно уређење и стамбено-

комуанлне послове.  

 Службеник за јавну набавку је 

доставио дана 11.01.2021.године записник о 

оцјени понуда и препоруку о избору 

најповољнијег понуђача број: 03/10-404-

40/20 од 11.01.2021.године, у поступку 

јавне набавке – зимско одржавање 

споредних путева на подручју насељених 

мјеста Самаревац и Турић.   

 У поступку по записнику о оцјени 

понуда је утврђено да је службеник за јавну 

набавку благовремено и правилно извршио 

отварање и оцјену проспјелих понуда, о 

чему је сачињен одговарајући записник, у 

којем је утврђено сљедеће:  

- Да је укупан број приспјелих 

понуда 1 

- Да је благовремено запримљена 

једна понуда  

- Да није било неблаговремено 

запримљених понуда 

- Да је понуда понуђача Нике Тутер 

из Горње Трамошнице  

прихватљива  

- Да није било неприхватљивих 

понуда. 

          У поступку доношења ове одлуке, 

посебно су цијењене чињенице да је 

службеник за јавне набавке,  у сарадњи са 

Одјељењем за општу управу, просторно 

уређење и стамбено-комуанлне послове, 

правилно и потпуно дао оцјену приспјелих 

понуда, у складу са критеријумима из 

захтјева и позива.  

 Наиме, у поступку је оцијењено да 

је службеник за јавне набавке  ,  у сарадњи 

са Одјељењем за општу управу, просторно 

уређење и стамбено-комуанлне послове, 

правилно поступио, те да је избор 

најповољнијег понуђача извршен у складу 

са Законом  о јавним набавкама Босне и 

Херцеговине, подзаконским актима, 

интерним актима и тендерском 

документацијом.  

 Увидом у приложену 

документацију, неспорно је да изабрани 

понуђач задовољава све потребне услове у 

оквиру овог поступка.  

 Из наведених разлога, примјеном 

члана 64. став 1. тачка 2. Закона о јавним 

набавкама Босне и Херцеговине 

http://www.opstinapelagicevo.org/
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(„Службени гласник Босна и Херцеговине“, 

број: 39/14), те чланова 61. и 100. Статута 

Општине Пелагићево („Службени гласник 

Општине Пелаигћево“, број: 10/14) и члана 

7. Правилника о поступку директног 

споразума, број: 02-022-6/15 од 

17.02.2015.године одлучено је као у 

диспозитиву.  

 

Поука о правном лијеку 

 

 Против ове одлуке може се изјавити 

приговор начелнику Општине Пелаигћево, 

најкасније у року од 5 (пет) дана од дана 

пријема ове одлуке, на основу члана 9. 

Правилника о поступку директног 

споразума, број: 02-022-6/15 од 

17.02.2015.године. 

 

Број:02-022-6/20               НАЧЕЛНИК 

Дана, 18.01.2021.г.    Општине Пелагићево 

       Славко Тешић  

 

 

 

35. 

 

На основу члана 64. став 1. тачка 2. 

и члана 70. ставови 1., 3. и 6. Закона о 

јавним набавкама Босне и Херцеговине 

(„Службени гласник Босна и Херцеговине“, 

број: 39/14), чланова 59. и 82. Закона о 

локалној самоуправи („Службени гласник 

Републике Српске“, број: 97/16), чланова 

61. и 100. Статута Општине Пелагићево 

(„Службени гласник Општине Пелаигћево“, 

број: 10/14), и члана 7. Правилника о 

поступку директног споразума, број: 02-

022-6/15 од 17.02.2015.године, на основу 

препоруке службеника за јавне набавке и 

Одјељења уа општу управу, просторно 

уређење и стамбено-комуналне послове 

Општине Пелагићево, у поступку јавне 

набавке услуга: зимско одржавање  путева 

на подручју насељених мјеста Поребрице и 

Блжевац, начелник Општине Пелагићево је 

донио:  

 

ОДЛУКУ 

о избору најповољнијег понуђача 

 

Члан 1. 

 

 Прихвата се препорука службеника 

за јавне набавке и Одјељења за општу 

управу,просторно уређење и стамбено-

комуналне послове Општине Пелаигћево, 

број: 03/10-404-41/20 од 11.01.2021. године 

и Уговор за јавну набавку – зимско 

одржавање  путева на подручју насељених 

мјеста Поребрице и Блажевац , додјељује се 

најбоље оцијењеном понуђачуПери Перићу 

из Поребрица, на основу понуде од 

11.01.2021.године,  за понуђену цијену од 

1.400,00 КМ са ПДВ-ом. 

 

Члан 2. 

 

 Приједлог Уговора о набавци 

доствити ће се на потпис изабраном 

понуђачу Пери Перићу из Поребрица.  

 

Члан 3. 

 

 За извршење ове одлуке задужује се 

и овлашћује Одјељење за општу управу, 

просторно уређење и стамбено-комуналне 

послове Општине Пелаигћево.  

 

Члан 4. 

 

 Ова одлука објавити ће се на web 

страници www.opstinapelagicevo.org, 

истовремено са упћивањем понуђачима 

који су учествовали у поступку јавне 

набавке, у складу са чланом 70. став 6. 

закона о јавним набавкама Босне и 

Херцеговине.  

 

Члан 5. 

 

 Ова одлука ступа на снагу даном 

доношења и доставља се свим понуђачима 

који су учествовали у поступку јавне 

набавке, у складу са чланом 701. став 2. 

закона о јавним набавкама Босне и 

Херцеговине.  

 

Образложење 

 

 Поступак јавне набавке покренут је 

Одлуком о покретању поступка јавне 

набавке број. 02-022-177/20 од 

31.12.2020.године.  

 Јавна набавка је проведена путем 

директног споразума.  

 Процијењена вриједност јавне 

набавке без ПДВ-а је 1.000,00 КМ.  

http://www.opstinapelagicevo.org/
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 Захтјев у писаној форми за 

достављање понуде упућен је Пери Перићу 

из Поребрица.  

 За отварање понуда је задужен 

службеник за јавне набавке у сарадњи са 

службеницима из Одјељења за општу 

управу, просторно уређење и стамбено-

комуанлне послове.  

 Службеник за јавну набавку је 

доставио дана 11.01.2021.године записник о 

оцјени понуда и препоруку о избору 

најповољнијег понуђача број: 03/10-404-

41/20 од 11.01.2021.године, у поступку 

јавне набавке – зимско одржавање путева 

на подручју насељених мјеста Поребрице и 

Блажевац.  

 У поступку по записнику о оцјени 

понуда је утврђено да је службеник за јавну 

набавку благовремено и правилно извршио 

отварање и оцјену проспјелих понуда, о 

чему је сачињен одговарајући записник, у 

којем је утврђено сљедеће:  

- Да је укупан број приспјелих 

понуда 1 

- Да је благовремено запримљена 

једна понуда  

- Да није било неблаговремено 

запримљених понуда 

- Да је понуда понуђача Пере Перић 

из Поребрица   прихватљива  

- Да није било неприхватљивих 

понуда. 

          У поступку доношења ове одлуке, 

посебно су цијењене чињенице да је 

службеник за јавне набавке,  у сарадњи са 

Одјељењем за општу управу, просторно 

уређење и стамбено-комуанлне послове, 

правилно и потпуно дао оцјену приспјелих 

понуда, у складу са критеријумима из 

захтјева и позива.  

 Наиме, у поступку је оцијењено да 

је службеник за јавне набавке  ,  у сарадњи 

са Одјељењем за општу управу, просторно 

уређење и стамбено-комуанлне послове, 

правилно поступио, те да је избор 

најповољнијег понуђача извршен у складу 

са Законом  о јавним набавкама Босне и 

Херцеговине, подзаконским актима, 

интерним актима и тендерском 

документацијом.  

 Увидом у приложену 

документацију, неспорно је да изабрани 

понуђач задовољава све потребне услове у 

оквиру овог поступка.  

 Из наведених разлога, примјеном 

члана 64. став 1. тачка 2. Закона о јавним 

набавкама Босне и Херцеговине 

(„Службени гласник Босна и Херцеговине“, 

број: 39/14), те чланова 61. и 100. Статута 

Општине Пелагићево („Службени гласник 

Општине Пелаигћево“, број: 10/14) и члана 

7. Правилника о поступку директног 

споразума, број: 02-022-6/15 од 

17.02.2015.године одлучено је као у 

диспозитиву.  

 

Поука о правном лијеку 

 

 Против ове одлуке може се изјавити 

приговор начелнику Општине Пелаигћево, 

најкасније у року од 5 (пет) дана од дана 

пријема ове одлуке, на основу члана 9. 

Правилника о поступку директног 

споразума, број: 02-022-6/15 од 

17.02.2015.године. 

 

Број:02-022-7/20               НАЧЕЛНИК 

Дана, 18.01.2021.г.    Општине Пелагићево 

       Славко Тешић  

 

 

 

 

36.  

 

На основу члана 64. став 1. тачка 2. 

и члана 70. ставови 1., 3. и 6. Закона о 

јавним набавкама Босне и Херцеговине 

(„Службени гласник Босна и Херцеговине“, 

број: 39/14), чланова 59. и 82. Закона о 

локалној самоуправи („Службени гласник 

Републике Српске“, број: 97/16), чланова 

61. и 100. Статута Општине Пелагићево 

(„Службени гласник Општине Пелаигћево“, 

број: 10/14), и члана 7. Правилника о 

поступку директног споразума, број: 02-

022-6/15 од 17.02.2015.године, на основу 

препоруке службеника за јавне набавке и 

Одјељења уа општу управу, просторно 

уређење и стамбено-комуналне послове 

Општине Пелагићево, у поступку јавне 

набавке услуга: зимско одржавање  јавних 

површина на подручју Општине 

Пелагићево, начелник Општине Пелагићево 

је донио:  

 

ОДЛУКУ 

о избору најповољнијег понуђача 
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Члан 1. 

 

 Прихвата се препорука службеника 

за јавне набавке и Одјељења за општу 

управу,просторно уређење и стамбено-

комуналне послове Општине Пелаигћево, 

број: 03/10-404-42/20 од 11.01.2021. године 

и Уговор за јавну набавку – зимско 

одржавање  јавних површина на подручју 

Општине Пелагићево  , додјељује се 

најбоље оцијењеном понуђачу Михајлу 

Павићу из Пелагићева , на основу понуде 

од 11.01.2021.године,  за понуђену цијену 

од 1.200,00 КМ са ПДВ-ом. 

 

Члан 2. 

 Приједлог Уговора о набавци 

доствити ће се на потпис изабраном 

понуђачу Михајлу Павићу из Пелагићева.  

 

Члан 3. 

 

 За извршење ове одлуке задужује се 

и овлашћује Одјељење за општу управу, 

просторно уређење и стамбено-комуналне 

послове Општине Пелаигћево.  

 

Члан 4. 

 

 Ова одлука објавити ће се на web 

страници www.opstinapelagicevo.org, 

истовремено са упћивањем понуђачима 

који су учествовали у поступку јавне 

набавке, у складу са чланом 70. став 6. 

закона о јавним набавкама Босне и 

Херцеговине.  

 

Члан 5. 

 

 Ова одлука ступа на снагу даном 

доношења и доставља се свим понуђачима 

који су учествовали у поступку јавне 

набавке, у складу са чланом 701. став 2. 

закона о јавним набавкама Босне и 

Херцеговине.  

 

Образложење 

 

 Поступак јавне набавке покренут је 

Одлуком о покретању поступка јавне 

набавке број. 02-022-179/20 од 

31.12.2020.године.  

 Јавна набавка је проведена путем 

директног споразума.  

 Процијењена вриједност јавне 

набавке без ПДВ-а је 1.000,00 КМ.  

 Захтјев у писаној форми за 

достављање понуде упућен је Михајлу 

Павићу из Пелагићева.  

 За отварање понуда је задужен 

службеник за јавне набавке у сарадњи са 

службеницима из Одјељења за општу 

управу, просторно уређење и стамбено-

комуанлне послове.  

 Службеник за јавну набавку је 

доставио дана 11.01.2021.године записник о 

оцјени понуда и препоруку о избору 

најповољнијег понуђача број: 03/10-404-

42/20 од 11.01.2021.године, у поступку 

јавне набавке – зимско одржавање јавних 

површин ан аподручју Општине 

Пелагићево.  

 У поступку по записнику о оцјени 

понуда је утврђено да је службеник за јавну 

набавку благовремено и правилно извршио 

отварање и оцјену проспјелих понуда, о 

чему је сачињен одговарајући записник, у 

којем је утврђено сљедеће:  

- Да је укупан број приспјелих 

понуда 1 

- Да је благовремено запримљена 

једна понуда  

- Да није било неблаговремено 

запримљених понуда 

- Да је понуда понуђача Михајла 

Павића из Пелагићева   

прихватљива  

- Да није било неприхватљивих 

понуда. 

          У поступку доношења ове одлуке, 

посебно су цијењене чињенице да је 

службеник за јавне набавке,  у сарадњи са 

Одјељењем за општу управу, просторно 

уређење и стамбено-комуанлне послове, 

правилно и потпуно дао оцјену приспјелих 

понуда, у складу са критеријумима из 

захтјева и позива.  

 Наиме, у поступку је оцијењено да 

је службеник за јавне набавке  ,  у сарадњи 

са Одјељењем за општу управу, просторно 

уређење и стамбено-комуанлне послове, 

правилно поступио, те да је избор 

најповољнијег понуђача извршен у складу 

са Законом  о јавним набавкама Босне и 

Херцеговине, подзаконским актима, 

интерним актима и тендерском 

документацијом.  

 Увидом у приложену 

документацију, неспорно је да изабрани 

http://www.opstinapelagicevo.org/
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понуђач задовољава све потребне услове у 

оквиру овог поступка.  

 Из наведених разлога, примјеном 

члана 64. став 1. тачка 2. Закона о јавним 

набавкама Босне и Херцеговине 

(„Службени гласник Босна и Херцеговине“, 

број: 39/14), те чланова 61. и 100. Статута 

Општине Пелагићево („Службени гласник 

Општине Пелаигћево“, број: 10/14) и члана 

7. Правилника о поступку директног 

споразума, број: 02-022-6/15 од 

17.02.2015.године одлучено је као у 

диспозитиву.  

 

Поука о правном лијеку 

 

 Против ове одлуке може се изјавити 

приговор начелнику Општине Пелаигћево, 

најкасније у року од 5 (пет) дана од дана 

пријема ове одлуке, на основу члана 9. 

Правилника о поступку директног 

споразума, број: 02-022-6/15 од 

17.02.2015.године. 

 

Број:02-022-8/20               НАЧЕЛНИК 

Дана, 18.01.2021.г.    Општине Пелагићево 

       Славко Тешић  

 

 

 

37.  

 

 На основу члана 64. став 1. тачка 2. 

и члана 70. ставови 1., 3. и 6. Закона о 

јавним набавкама Босне и Херцеговине 

(„Службени гласник Босна и Херцеговине“, 

број: 39/14), чланова 59. и 82. Закона о 

локалној самоуправи („Службени гласник 

Републике Српске“, број: 97/16), чланова 

61. и 100. Статута Општине Пелагићево 

(„Службени гласник Општине Пелаигћево“, 

број: 10/14), и члана 7. Правилника о 

поступку директног споразума, број: 02-

022-6/15 од 17.02.2015.године, на основу 

препоруке службеника за јавне набавке и 

Одјељења уа општу управу, просторно 

уређење и стамбено-комуналне послове 

Општине Пелагићево, у поступку јавне 

набавке услуга: зимско одржавање 

споредних путева на подручју Општине 

Пелаигћево, начелник Општине Пелагићеов 

је донио:  

 

ОДЛУКУ 

о избору најповољнијег понуђача 

 

Члан 1. 

 

 Прихвата се препорука службеника 

за јавне набавке и Одјељења за општу 

управу,просторно уређење и стамбено-

комуналне послове Општине Пелаигћево, 

број: 03/10-404-43/20 од 11.01.2021. године 

и Уговор за јавну набавку – зимско 

одржавање споредних путевана подручју 

Општине Пелаигћево, додјељује се најбоље 

оцијењеномпонуђачу Цвијетину Радићу из 

Пелаигћева, на основу понуде од 

11.01.2021.године за понуђену цијену од 

1.400,00 КМ са ПДВ-ом. 

 

Члан 2. 

 

 Приједлог Уговора о набавци 

доствити ће се на потпис изабраном 

понуђачу Цвијетну Радићу из Пелагићева.  

 

Члан 3. 

 

 За извршење ове одлуке задужује се 

и овлашћује Одјељење за општу управу, 

просторно уређење и стамбено-комуналне 

послове Општине Пелаигћево.  

 

Члан 4. 

 

 Ова одлука објавити ће се на web 

страници www.opstinapelagicevo.org, 

истовремено са упћивањем понуђачима 

који су учествовали у поступку јавне 

набавке, у складу са чланом 70. став 6. 

закона о јавним набавкама Босне и 

Херцеговине.  

 

Члан 5. 

 

 Ова одлука ступа на снагу даном 

доношења и доставља се свим понуђачима 

који су учествовали у поступку јавне 

набавке, у складу са чланом 701. став 2. 

закона о јавним набавкама Босне и 

Херцеговине.  

 

Образложење 

 

 Поступак јавне набавке покренут је 

Одлуком о покретању поступка јавне 

набавке број. 02-022-178/20 од 

31.12.2020.године.  

http://www.opstinapelagicevo.org/
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 Јавна набавка је проведена путем 

директног споразума.  

 Процијењена вриједност јавне 

набавке без ПДВ-а је 1.000,00 КМ.  

 Захтјев у писаној форми за 

достављање понудеупућен је Цвијетину 

Радићиу из Пелагићева.  

 За отварање понуда је задужен 

службеник за јавне набавке у сарадњи са 

службеницима из Одјељења за општу 

управу, просторно уређење и стамбено-

комуанлне послове.  

 Службеник за јавну набавку је 

доставио дана 11.01.2021.године записник о 

оцјени понуда и препоруку о избору 

најповољнијег понуђача број: 03/10-404-

43/20 од 11.01.2021.године, у поступку 

јавне набавке – зимско одржавање 

споредних путевана подручју Општине 

Пелагићево.  

 У поступку по записнику о оцјени 

понуда је утврђено да је службеник за јавну 

набавку благовремено и правилно извршио 

отварање и оцјену проспјелих понуда, о 

чему је сачињен одговарајући записник, у 

којем је утврђено сљедеће:  

- Да је укупан број приспјелих 

понуда 1 

- Да је благовремено запримљена 

једна понуда  

- Да није било неблаговремено 

запримљених понуда 

- Да је понуда понуђача Цвијетина 

Радић из Пелагићева прихватљива  

- Да није било неприхватљивих 

понуда. 

          У поступку доношења ове одлуке, 

посебно су цијењене чињенице да је 

службеник за јавне набавке,  у сарадњи са 

Одјељењм за општу управу, просторно 

уређење и стамбено-комуанлне послове, 

правилно и потпуно дао оцјену приспјелих 

понуда, у складу са критеријумима из 

захтјева и позива.  

 Наиме, у поступку је оцијењено да 

је службеник за јавне набавке  ,  у сарадњи 

са Одјељењм за општу управу, просторно 

уређење и стамбено-комуанлне послове, 

правилно поступио, те да је избор 

најповољнијег понуђача извршену складу 

са Законом  о јавним набавкама Босне и 

Херцеговине, подзаконским актима, 

интерним актима и тендерском 

документацијом.  

 Увидом у приложену 

документацију, неспорно је да изабрани 

понуђач задовољава све потребне услове у 

оквиру овог поступка.  

 Из наведених разлога, примјеном 

члана 64. став 1. тачка 2. Закона о јавним 

набавкама Босне и Херцеговине 

(„Службени гласник Босна и Херцеговине“, 

број: 39/14), те чланова 61. и 100. Статута 

Општине Пелагићево („Службени гласник 

Општине Пелаигћево“, број: 10/14) и члана 

7. Правилника о поступку директног 

споразума, број: 02-022-6/15 од 

17.02.2015.године одлучено је као у 

диспозитиву.  

 

Поука о правном лијеку 

 

 Против ове одлуке може се изјавити 

приговор начелнику Општине Пелаигћево, 

најкасније у року од 5 (пет) дана од дана 

пријема ове одлуке, н аоснову члана 9. 

Правилника о поступку директног 

споразума, број: 02-022-6/15 од 

17.02.2015.године. 

 

Број:02-022-9/20               НАЧЕЛНИК 

Дана, 18.01.2021.г.    Општине Пелагићево 

       Славко Тешић  

 

 

 

38. 

 

 На основу члана 51. Статута 

Општине Пелагићево („Службени гласник 

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

39. Закона о локалној самоуправи 

(„Службени гласник Републике Српске“, 

број: 97/16 и 36/19), Скупштина општине 

Пелагићево на I (првој) редовној сједници 

одржаној дана 19.01.2020.године доноси:  

 

ОДЛУКУ 

о висини пореске стопе за опорезивање 

непокретности за 2021.годину 

 

Члан 1. 

 

 Пореска стопа за опорезивање 

непокрентости на подручју Општине 

Пелагићево утврђује се у износу од 0.20% 

за 2021.годину. 

 

Члан 2. 
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 Изузетно од члана 1. ове Одлуке, 

пореска стопа за непокретности у којима се 

непосредно обавља производна дјелатност 

износи 0,10%. 

 Под непокретностима из става 1. 

овог члана подразумијевају се објкети за 

производњу и објекти за складиштење 

сировина, полупроизвода и готових 

производа, уколико чине заокружену 

производну цјелину.  

 

Члан 3. 

 

 Ступањем на снагу ове одлуке 

престаје да важи одлука број: 01-022-75/19 

од 21.12.2018.године.  

 

Члан 4. 

 

 Ова одлука ступа на снагу 8 (осмог) 

дана од дана објављивања у Службеном 

гласнику Општине Пелагићево.  

 

Број: 01-022-1/21           ПРЕДСЈЕДНИК 

Дана, 19.01.2021.г.    Скупштине општине 

          Недељко Тривундић 

с.р. 

 

 

 

39. 

 
На основу члана 51. Статута 

Општине Пелагићево ( „Службени гласник  

Општине Пелагићево“, број: 02/17) чл. 39. и 

43. Закона о локалној самоуправи (Сл. 

Гласник Републике Српске број: 02/18) и 

члана 110. Пословника Скупштине 

Општине Пелагићево  (Службени гласник 

Општине Пелагићево“, број 02/18), 

Скупштина Општине Пелагићево на I 

(првој) редовној сједници Скупштине 

општине, одржаној дана  19.01.2021. године 

доноси: 

 

П Р О Г Р А М 

рада Скупштине општине Пелагићево 

за 2021. годину 

 

I – ГОДИШЊИ ИЗВЈЕШТАЈИ И 

ИНФОРМАЦИЈЕ 

 

1. Извјештај о извршењу Плана 

Буџета Општине Пелагићево за 

2020. Годину са усвајањем одлуке о 

завршном рачуну Буџета Општине 

за 2020. годину. 

РОК:  март 

ПОДНОСИЛАЦ : Начелник 

Општине и начелник Одјељења за 

привреду, финансије и друштвене 

дјелатности 

 

2. Извјештај о стању и проблемима у 

привреди Оштине Пелагићево за 

2020. годину 

РОК:  март 

ПОДНОСИЛАЦ: Начелник 

одјељења за привреду, финансије и 

друштвене дјелатности 

 

3. Информација о раду Полицијске 

станице за 2020. Годину, са стањем 

јавног реда и мира, безбиједности 

саобраћаја на путевима, те 

извршеним контролама, рада 

служби објезбјеђења 

РОК:  март – април 

ПОДНОСИЛАЦ:  Командир 

полицијске станице 

 

4. Извјештај о раду општинске управе 

Пелагићево за 2020. годину 

РОК:  март – април 

ПОДНОСИЛАЦ:  Начелник 

Општине 

 

5. Информација о стању у области 

пољопривреде, водопривреде и 

шумарства за 2020. годину: 

РОК:  април 

ПОДНОСИЛАЦ: Начелник 

Одјељења за привреду, финансије и 

друштвене дјелатности 

 

6. Информација о раду привредно – 

правних субјеката и установа и 

установа на подручју Општине 

Пелагићево за 2020. годину 

 

РОК: март – април 

ПОДНОСИЛАЦ: Директори 

предузећа руководиоци установа 

 

7. Информација о стању и проблемима 

борачко – инвалидске заштите у 

2020. години 

РОК:  март – април 
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ПОДНОСИЛАЦ:  Предсједник БО 

Пелагићево, Начелник општине, 

замјеник начелника 

 

8. Информација о изради и провођењу 

просторног, регулационог 

урбанистичког плана Општине у 

2020. години 

РОК:  март – април 

ПОДНОСИЛАЦ:  начелник 

Одјељења за општу управу, 

просторно уређење и стамбено 

комуналне послове 

 

9. Информација о раду хуманитарних 

и невладиних организација на 

подручју Општине за 2020. годину 

РОК:  март – април 

ПОДНОСИЛАЦ:  начелник, 

замјеник начелника 

 

10. Информација о стању путне мреже 

и сигнализације за 2020. годину 

РОК :  мај 

ПОДНОСИЛАЦ: Начелник 

Одјељења за општу управу, 

просторно уређењеи стамбено 

комуналне послове 

 

11. Информација о стању и проблемима 

у области комуналне дјелатности са 

посебним освртом на снадбијевање 

електричном енергијом и водом, те 

стањем  електро – енергетског и 

водног система  на подручју 

Општине за 2020. годину 

РОК:  април – мај 

ПОДНОСИЛАЦ:  начелник 

Одјељења за општу управу, 

просторно уређење и стамбено – 

комуналне послове, директори 

предузећа 

 

12. Информација о запошљавању на 

подручју Општине Пелагићево за 

2020.годину 

РОК:  мај 

ПОДНОСИЛАЦ: Начелник, 

замјеник начелника општине 

 

13. Информација о стању и проблемима 

у области образовања, науке, 

културе и спорта на подручју 

Општине Пелагићево за 2020. 

годину 

РОК: април – мај  

ПОДНОСИЛАЦ:  Начелник, 

замјеник начелника, предсједници 

спортских клубова 

 

14. Информација о стању и проблемима 

здравства и социјалне заштите, те 

становања на подручју Општине за 

2020. годину 

РОК:  јуни 

ПОДНОСИЛАЦ: Начелник, 

замјеник начелника, директор 

службе за социјални рад 

 

15. Информација о стању изјбегличке 

популације и повратника са 

посебним освртом на додјелу 

грађевинског земљишта избјеглим и 

расељеним лицима у 2020. години. 

РОК: мај – јуни 

ПОДНОСИЛАЦ: начелник, 

замјеник начелника 

 

16. Информација о организацији 

локалне управе и самоуправе у 

2020. години 

РОК: мај – јуни 

ПОДНОСИЛАЦ:  начелник, 

замјеник начелника 

 

17. Информација о стању у области 

заштите од пожара, поплава, 

противградне заштите и другим 

облицима превентивно – техничке 

заштите на подручју Општине 

Пелагићево у 2020. години. 

РОК:  мај – јуни 

ПОДНОСИЛАЦ: начелник, 

замјеник начелника, руководилац 

службе цивилне заштите 

 

I-а ПЕРИОДИЧНИ ИЗВЈЕШТАЈИ И 

ИНФОРМАЦИЈЕ 

Извјештај о извршењу Буџета Оптшине за 

2020. годину (парцијални) се подноси и 

разматра по потреби. 

Извјештај и информације из овог поглавља 

се могу разматрати и у краћим роковима 

ако се за то укаже потреба.  

Изјвештај о раду начелника Општине 

Пелагићево и раду Општинске управе 

Пелагићево између два засиједања 

Скупштине Општине Пелагићево се 

разматра на свакој сједници као фиксна 

тачка дневног реда. 
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II ПОСЕБНИ ДИО 

 

II-a СВЕЧАНА СЈЕДНИЦА 

1. У  поводу значајних 

јубилеја Општине 

Пелагићево може се 

одржати свечана 

сједница Скупштине 

Општине. 

 

II- б ПРИЈЕДЛОЗИ ОДЛУКА 

1. Одлука о усвајању 

Плана Буџета Општине 

Пелагићево за 2021. 

годину 

РОК: фебруар 

ПОДНОСИЛАЦ: 

Начелник општине, 

начелник Одјељења за 

привреду, финансије и 

друштвене дјелатности 

 

2.  Одлука о усвајању 

Плана Буџета Општине 

Пелагићево за 2022. 

годину 

РОК: децембар  

ПОДНОСИЛАЦ: 

Начелник општине, 

начелник Одјељења за 

привреду, финансије и 

друштвене дјелатности 

 

3. Одлука о извршењу 

Плана Буџета Општине 

Пелагићево за 2022. 

годину 

РОК: децембар 

ПОДНОСИЛАЦ:  

начелник општине, 

начелник одјељења за 

привреду, финансије и 

друштвене дјелатности 

4. Програм рада 

Скупштине Општине за 

2022. Годину 

РОК: децембар 

ПОДНОСИЛАЦ: 

Предсједник, секретар 

СО 

 

II – в ДРУГЕ ОДЛУКЕ 

Друге Одлуке доносе се 

по потреби 

 

III- ОСТАЛО 

1. Анализа извршења 

одлука, закључака, 

рјешења, смјерница 

упустава и сл. Врше 

се по потреби, а 

најмање  2 ( два) 

пута годишње 

2. Остале иформације, 

извјештаји, одлуке, 

рјешења, закључци, 

смјернице, упуства 

наредбе и сл. 

подносе се, 

разматрају и доносе 

по потреби 

 

IV РАД РАДНИХ ТИЈЕЛА 

СКУПТШИНЕ ОПШТИНЕ 

Комисије, одбори и 

савјети Скупштине 

Општине 

Пелагићево обавезно 

засиједају 

тромјесечно, а у 

случају потребе и 

чешће. 

 

V ОРЈЕНТАЦИОНИ КАЛЕНДАР 

СКУПШТИНСКИХ ЗАСИЈЕДАЊА 

У складу са овим Програмом Скупштине 

Општине Пелагићево ће орјентационо 

одржати сједнице како слиједи:  

• Прва редовна сједница  друга 

половина јануара 

• Друга редовна сједница друга 

половина јануара или прва 

половина фебруара 

• Трећа редовна сједница друга 

половина фебруара 

• Четврта редовна сједница друга 

половина марта 

• Пета редовна сједница друга 

половина априла 

• Шеста редовна сједница друга 

половина маја 

• Седма редовна сједницадруга 

половина јуна 

• Осма редовна сједница прва 

половина јула 

• Девета редовна сједница друга 

половина септембра  
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• Десета редовна сједница друга 

половина октобра 

• Једанаеста редовна сједница друга 

половина новембра 

• Дванаеста редовна сједница прва 

половина децембра  

• Тринаеста редовна сједница друга 

половина децембра 

 

Број: 01-022-2/21           ПРЕДСЈЕДНИК 

Дана, 19.01.2021.г.    Скупштине општине 

          Недељко Тривундић 

с.р. 

 

 

 

40. 

 

 На основу члана 39. став 2. 

тачка 5. Закона о локалној смаоуправи 

(„Службени гласник Републике Српске“, 

број: 97/16 и 36/19) и члана 51. Статута 

општине Пелагићево („Службени гласник 

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

4. Протокола о сарадњи између Општине 

Пелагићево и Пројекта интегрисаног 

локалног развоја (ИЛДП) потписаног 

24.10.2019.године, Скупштина општине 

Пелаигћево, на I (првој) редовној сједници 

Скупштине општине, одржаној дана  

19.01.2021. године доноси: 

 

ОДЛУКУ 

о усвајању нацрта Стратегије развоја 

Општине Пелагићево за период 2021. – 

2027.година 

 

Члан 1. 

 

Овом одлуком Скупштина општине 

Пелагићево усваја нацрт Стратегије развоја 

Општине Пелаигћево за период 2021. – 

2027.година.  

 

Члан 2. 

 

Нацрт Стратегије из претходно 

наведеног члана је саставни дио ове одлуке.  

 

Члан 3. 

 

Ова одлука ступа на снагу 8 (осмог) 

дана од дана објављивања у Службеном 

гласнику Општине Пелагићево.  

 

Број: 01-022-3/21           ПРЕДСЈЕДНИК 

Дана, 19.01.2021.г.    Скупштине општине 

          Недељко Тривундић 

с.р. 

 

 

 

41. 

 

На основу члана  39. Закона о 

локалној самоуправи («Сл. гласник РС»,  

број: 97/16) те члана 51. Статута општине 

Пелагићево  («Сл. гласник општине 

Пелагићево», број: 2/17) и члана 29.  

општинске Одлуке о грађевинском 

земљишту  број: 02-022-1/09 од 23.02.2009. 

године,  Скупштина општине Пелагићево 

на I(првој) редовној сједници одржаној 

дана 19.01.2021. године,  д о н о с и: 

 

О  Д  Л  У  К  У 

о висини базне цијене трошкова 

припремања 

и опремања градског грађевинског 

земљишта 

 

Члан 1. 

Овом Одлуком утврђује се базна цијена 

трошкова припремања и опремања градског 

грађевинског земљишта у висини од 10,00 

КМ/м2  корисне површине.. 

 

Члан 2. 

Овако утврђена цијена служи за 

израчунавање накнаде за уређење градског 

грађевинског земљишта и иста ће се 

утврдити сваке године најкасније до 31. 

марта текуће године. 

Члан 3. 

Ако се базна цијена трошкова уређења 

градског грађевинског земљишта узме као 

базни фактор 1,00 учешће појединих 

трошкова уређења у базној цијени износи: 

 

ЦИЈЕНА А 
Ред. 

бр. 

Врста трошкова 

уређења 

Учешће у 

цијени 

Прис 

утно 

1. Накнада за 

претварање 

пољопривредног у 

грађевинско 

земљиште 

0,01048  

2. Трошкови 

прибављања 

земљишта и 

0,00665  
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земљишно-књижни 

препис 

3. Геодетски планови 0,00460  

4. Геодетска и друга 

испитивања 

земљишта  

0,00214  

5. Просторно изведбени 

планови 

0,12300  

6. Локацијска парцела 0,00360  

7. Пројекат комуналних 

грађевинских 

инсталација 

0,00574  

8. Рушење објекта 0,01000  

9. Санација замљишта 0,05139  

10. Измијештање 

комуналних 

грађевинских 

инсталација 

0,00276  

11. Накнада за усјеве и 

насаде 

0,99197  

12. Накнада за објекте и 

пресељење  

0,10211  

13. Оперативна 

координација и 

припремање 

земљишта 

0,01456  

СВЕУКУПНО А: 0,34000  

 
Члан 4. 

 

              Ступањем на снагу ове Одлуке 

престају  да важе све  Скупштинске Одлуке 

које су на овај начин регулисале предходно 

наведену правну материју . 

 

Члан 5. 

 

              Одлука ступа на снагу даном 

доношења и бити ће објављена у 

"Службеном гласнику општине 

Пелагићево". 

 

Број: 01-022-4/21           ПРЕДСЈЕДНИК 

Дана, 19.01.2021.г.    Скупштине општине 

          Недељко Тривундић 

с.р. 

 

 

ЦИЈЕНА Б - ТРОШКОВИ ОПРЕМАЊА 

ГРАДСКОГ ГРАЂЕВИНСКОГ ЗЕМЉИШТА 

 
Ред.

бр. 

Врста трошкова 

учешћа 

Учешће у 

цијени Б 

Присутно -20% до 

30м 

-30% до 

50м 

Не плаћа 

се преко 

50м 

1. Макадамски пут 0,04504     

2. Асфалтни пут 0,07780  

 

   

3. Асфалтни пут са 

плочником 

0,10581     

4. Паркиралиште 0,04868     

 

5. Јавна расвјета 0,041195    

 

 

6. Хиртикултурно 

уређење 

0,02055     

7. Кишна 

канализација 

0,06119     

8. Водоводна 

мрежа 

0,05493     

9. Фекална 

канализација 

0,059975     

10. Електрична 

мрежа 

0,05655     

11. Телефонска 

мрежа 

0,03233     

12. Оперативна 

координација 

0,01000     

СВЕУКУПНО Б 0,66000     

СВЕУКУПНО А+Б 1,00000     
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42. 

 

На основу члана 4. став 3 Закона о 

порезу на непокретности («Сл. гласник 

РС», број: 91/15) и члана 39. Закона о 

локалној самоуправи («Сл. гласник РС», 

број: 97/16) те члана 51. Статута општине 

Пелагићево  («Сл. гласник општине 

Пелагићево», број: 2/17), Скупштина 

општине Пелагићево на I (првој) редовној 

сједници одржаној дана 19.01.2021. године,  

д о н о с и: 

 

 

О  Д  Л  У  К  У 

о висини вриједности непокретности на 

подручју Општине Пелагићево  

у 2021. години 

 

Члан 1. 

 

 Овом Одлуком утврђује се висина 

вриједности непокретности на подручју 

општине Пелагићево на дан 31.12.2020. 

године, а која ће бити кориштена у сврху 

утврђивања пореза на непокретности. 

 

Члан 2. 

 

 Непокретност у смислу члана 1. ове 

одлуке представља земљиште са свим оним 

што је трајно спојено са њим  или што је 

изграђено на површини земљишта, изнад 

или испод земљишта, и подразумијева: 

 

1. Земљиште: 

 а) грађевинско земљиште, 

 б) пољоприредно земљиште, 

 в) шумско земљиште, 

 г) индустријско земљиште и 

 д) остало земљиште. 

       2. Грађевинске објекте:  

а) стан, 

 б) кућа, 

 в) пословни објекат, 

 г) индустријски објекат и 

 д) други објекти. 

 

Члан 3. 

 

 За утврђивање вриједности 

непокретности из Члана 2. ове одлуке 

територија општине Пелагићево дијели се 

на пет зона, и то: 

 

  

 

 

 

 

 

Вриједност је изражена по м2 за 

земљиште, а по м2 корисне површине 

објекта. 

 

ЗОНА 1. - Уже урбано подручје Пелагићево 

 

ЗОНА 2. - Шире урбано подручје 

Пелагићево 

 

ЗОНА 3. - Подручја сеоских насеља 

(Пелагићево 1,2,3,4,5,6,7,8,9 и 10; Турић 1,2 

и 3; Самаревац 1,2 и 3; Горња Трамошница 

1,2,3 и 4; Доња Трамошница 1,2,3 и 4; 

Поребрице; Доње Леденице 1,2 и 3 и 

Блажевац) 

 

 ЗОНА 4. - Индустријске зоне и 

спортско рекреационе зоне (Пелагићево, 

Блажевац, Поребрице, Турић, Орлово 

 

Р.Б. ЗОНА 

земљиште објекти 

грађ. 

земљ. 

пољ. 

земљ. 

шумско 

земљ. 

инд. 

земљ. 

остало 

земљ. 

стам. 

објек. 
куће 

посл. 

објек. 

инд. 

објек. 

остали 

објек. 

1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 

1. 1 6,00 3,00 3,00 3,00 0,15 700,00 600,00 950,00 400,00 350,00 

2. 2 4,00 2,50 3,00 2,00 0,10 650,00 500,00 850,00 300,00 300,00 

3. 3 2,50 1,50 3,00 1,50 0,10 600,00 400,00 750,00 200,00 250,00 

4. 4 1,50 0,50 2,00 1,50 0,10 550,00 300,00 650,00 150,00 200,00 

5. 5 1,00 0,35 2,00 0,20 0,10 500,00 200,00 350,00 150,00 150,00 
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Поље, Жабар Бара, Липовица, Блажевац и 

Посавско етно село) 

 

 ЗОНА 5. - Зона ван утврђеног 

грађевинског земљишта. 

 Границе из става (1) овог члана 

утврђене су Просторним планом општине 

Пелагићево. 

 

Члан 4. 

 

Висина вриједности непокретности на 

подручју општине Пелагићево по зонамa 

износи: 

 

 

 

 

 

 

 

 

Члан 5. 

 

 Ова одлука ступа на снагу даном 

доношења, а примјењивати ће се од 

01.01.2021.године до 31.12.2021.године и 

објавиће се у Службеном гласнику 

Општине Пелагићево.  

 

Број: 01-022-5/21           ПРЕДСЈЕДНИК 

Дана, 19.01.2021.г.    Скупштине општине 

          Недељко Тривундић 

с.р. 

 

 

 

43. 

 

На основу члана 80.став 4. 

Закона о уређењу простора и грађењу 

(«Сл. гласник РС», број: 40/13, 106/2015 

и 84/2019), члана 39. Закона о локалној 

самоуправи («Сл. гласник РС», број: 97/16) 

те члана 51. Статута општине Пелагићево  

(«Сл. гласник општине Пелагићево», 

број:2/17), Скупштина општине Пелагићево 

на I првој редовној сједници одржаној дана  

19.01.2021. године,   д о н о с и: 

 

О  Д  Л  У  К  У 

о висини просјечне грађевинске  

цијене m2 корисне стамбене и пословне 

површине на подручју 

Општине Пелагићево 

 

Члан 1. 

 

              Овом Одлуком утврђује се 

просјечна коначна грађевинска цијена 1 m2 

корисне стамбене и пословне површине у  

2021. години, и то:  

 -стамбени простор у висини од 

500,00КМ и 

 -пословни простор у висини од 

650,00КМ. 

 

Члан 2. 

 

               Утврђена цијена из члана 1. ове 

Одлуке служи као основица за 

израчунавање ренте и иста ће се 

валоризовати у току године, а у складу са 

индексом раста цијена грађевинских радова 

у високоградњи и нискоградњи. 

 

Члан 3. 

 

              Ступањем на снагу ове Одлуке 

престају  да важе све  Скупштинске Одлуке 

које су на овај начин регулисале предходно 

наведену правну материју . 

 

Члан 4. 

 

              Ова одлука ступа на снагу даном 

доношења и бити ће објављена у 

"Службеном гласнику општине 

Пелагићево". 

 

Број: 01-022-6/21           ПРЕДСЈЕДНИК 

Дана, 19.01.2021.г.    Скупштине општине 

          Недељко Тривундић 

с.р. 

 

 

 

44. 

 

На основу члана  39. Закона о 

локалној самоуправи («Сл. гласник РС»,  

број: 97/16) и члана 47. Статута општине 

Пелагићево  («Сл. гласник општине 

Пелагићево», број: 10/14),  Скупштина 

општине Пелагићево на I(првој) редовној 

сједници одржаној дана 19.01.2021. године,  

д о н о с и: 

 

О  Д  Л  У  К  У 
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о одређивању локације привремене 

депоније комуналног отпада 

 

Члан 1. 

 

 За привремену локацију депоније 

комуналног отпада одређује се постојећа 

локације депоније комуналног отпада 

„РОВ“ на земљишту означеном као к.ч. 

број 372/1 КО Пелагићево у Пелагићеву.  

 

Члан 2. 

 

Локације депоније комуналног 

отпада из тачке 1. ове одлуке одређује се на 

временски период до 31.12.2021.године. 

 

Члан 3. 

 

 Локација депоније комуналног 

отпада из тачке 1. ове одлуке користити ће 

се за одлагање комуналног отпада само за 

подручје Општине Пелагићево.  

 

Члан 4. 

 

 Ступање на снагу ове одлуке 

престају да важе све одлуке које су 

регулисале ову материју. 

 

Члан 5. 

 

 Ова одлука ступа на снагу даном 

доношења и биће објављена у Службеном 

глансику Општине Пелагићево.  

 

Број: 01-022-7/21           ПРЕДСЈЕДНИК 

Дана, 19.01.2021.г.    Скупштине општине 

          Недељко Тривундић 

с.р. 

 

 

 

45. 

 

 На основу члана 54. и 59. Закона о 

локалној самоуправи („Службени гласник 

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

члана 62. и 64. Статута Општине 

Пелагићево („Службени гласник Општине 

Пелаигћево“, број: 2/17), а св е у вези са 

апелом Савеза општина и градова РС као и 

молбом Општине Костајница број: 02-020-

1-36/21 од 04.01.2021.године, начелник 

Општине Пелаигћево доноси:  

 

ОДЛУКУ 

о исплати средстава 

 

Члан 1. 

 

 Овом одлуком регулише се исплата 

средстава помоћи Општини Костајница за 

санирање штете настале разорним 

земљотресом који се одогодио 

29.12.2020.године, у износу од 3.000,00 КМ 

(трихиљаде) конвертибилних марака.  

 

Члан 2. 

 

 Новчана средства из члана 1. ове 

одлуке исплатити ће се из буџета Општине 

Пелаигћево, са потрошачке јединице 

0034140, са позиције конта 415219/000012 – 

остали грантови, на рачун капиталне 

инвестиције Општине Костајница (Сбер 

банка) број: 567-241-8200-0027-27.  

 

Члан 3. 

 

 За реализацију ове одлуке задужује 

се Одјељење за привреду, финансије и 

друштвене дјелатности.  

 

Члан 4. 

 

Ова одлука ступа на снагу даном 

доношења и бити ће објављена у 

"Службеном гласнику општине 

Пелагићево". 

 

Број: 01-022-3/21                 НАЧЕЛНИК 

Дана, 19.01.2021.г.       Општине 

Пелаигћево 

       Славко Тешић с.р. 

 

 

46. 

 

На основу члана 59. Закона о 

локалној самоуправи („Службени гласник 

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

члана 61. став 1. тачка 2. Закона о 

службеницима и намјештеницима у 

органима јединица локалне самоуправе 

(„Службени гласник Републике Српске“, 

број: 97/16) и члана 64. Статута Општине 

Пелагићево („Службени гласник Општине 

Пелагићево“, број: 2/17), начелник 

Општине Пелаигћево доноси: 
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ОДЛУКУ 

о потреби пријема радника ради 

заснивања радног односа на одређено 

ввријеме због привремено повећаног 

обима послова 

 

Члан 1. 

 

 Ову одлуку начелник Општине 

Пелагићево доноси ради потребе 

ангажовања додатног радника на 

пословима комуналног полицајца.  

 

Члан 2. 

 

 У складу са чланом 1. ове одлуке 

утврђено је да је потребно примити лице са 

ВСС или лице које има завршен први 

циклус студија са остварених 240 ЕЦТС 

бодова и које посједује положен стручни 

испит за рад у управи, а које би као такво 

испуњавало опште услове за запошљавање 

у општинској управи и прописане посебне 

услове радног мјеста у склауд са чланом 51. 

Правилника о организацији и 

систематизацији радних мјеста Општинске 

управе Пелагићево („Службени гласник 

Општине Пелагићево“, број: 09/19).  

 

Члан 3. 

 

 Због хитности потребе пријема 

радника због повећаног обима послова, 

начелник Општине Пелагићево је одлучио, 

а на основу увида у службене податке ЈУ 

Завод за запошљавање, филијала Добој, 

биро Пелагићево, да се на претходно 

наведено радно мјесто прими Голијанин 

Саша, син Саве, из Пелагићева, Ул. 

Ломница број 12, рођен 21.11.1988.године у 

Градачцу, дипломирани инжињер пословне 

инфорјматике са постигнутим укупним 

бројем од 240 ЕЦТС бодова, ЈМБГ 

2111988181955.  

 

Члан 4. 

 

 Начелник Општине Пелагићево ову 

Одлуку доноси водећи рачуна о 

општинским приходима и Плану буџета у 

2021.години.  

 

Члан 5. 

 

 Након ступања на снагу ове Одлуке, 

начелник Општине Пелаигћево ће донијети 

рјешење о пријему у радни однос 

Голијанин Саше , на одрђено вријеме у 

тртајању од 6 (шест) мјесеци, почевши од 

01.01.2021.године, а у складу са чланом 61. 

Закона о службеницима и намјештеницима 

у органима јединица локалне самоуправе 

(„Службени гласник Републике Српске“, 

број: 97/16). 

 

Члан 6. 

 

Ова одлука ступа на снагу даном 

доношења и бити ће објављена у 

"Службеном гласнику општине 

Пелагићево". 

 

Број: 01-022-11/21                 НАЧЕЛНИК 

Дана, 21.01.2021.г.       Општине 

Пелаигћево 

       Славко Тешић с.р. 

 

 

 

47. 

 

На основу члана 17. ставови 1. и 2. 

Закона о јавним набавкама Босне и 

Херцеговине ("Службени гласник БиХ", 

број 39/14), чланова 59. и 82. Закона о 

локалној самоуправи ("Сл. гласник РС", 

број: 97/16) и чланова 61. и 100. Статута 

општине Пелагићево ("Службени гласник 

општине Пелагићево" број: 10/14), 

начелник општине Пелагићево је донио 

 

О Д Л У К У 

o доношењу плана јавних набавки 

Општине Пелагићево за I квартал 2021. 

године 

 

Члан 1. 

 

Доноси сеПлан јавних набавки 

општине ПелагићевозаI 

квартал2021.године. 

 

Члан 2. 

 

План јавних набавки општине 

Пелагићево за I квартал 2021. године 

доноси се на основу привременог 

финансирања општине Пелагићево за први 

квартал 2021. године, а на основу члана 38. 
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став 3. Закона о буџетском систему 

Републике Српске("Сл. гласник РС", 

број:121/12, 52/14 и 103/15). 

План јавних набавки ће се 

проводити у складу са Законом о јавним 

набавкама Босне и Херцеговине 

("Сл.гласник БиХ", број 39/14) и другим 

подзаконским актима објављеним од стране 

Агенције за јавне набавке. 

 

Члан 3. 

 

План јавних набавки урађен је у 

складу са финансијским планом општине 

Пелагићево за први квартал 2021. године и 

у складу са Одлуком о привременом 

финансирању. 

 

Члан 4. 

 

Осим наведених набавки, општина 

Пелагићево ће вршити и друге набавке 

према указаној потреби и расположивим 

финансијским средствима уз доношење 

одлуке о покретању поступка и допуном 

плана набавке, а у складу са Законом о 

јавним набавкама. 

Члан 5. 

 

Саставни дио ове одлуке је План 

јавних набавки општине Пелагићево за I 

квартал2021. године. 

 

Члан 6. 
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Овај план јавних набавки односи се 

само на први квартал 2021. године. Коначан 

План јавних набавки општине Пелагићево 

за 2021. годину биће донесен по усвајању 

Буџета за 2021. гогоину. 

 

Члан 7. 

 

Ова одлука ступа на снагу даном 

доношења и биће објављења у Службеног 

гласнику Општине Пелагићево. 

 

Број: 01-022-12/21                 НАЧЕЛНИК 

Дана, 21.01.2021.г.       Општине 

Пелаигћево 

       Славко Тешић с.р. 

Број: 01-022-12/21                 НАЧЕЛНИК 

 

РБ 

 

 

ПРЕДМЕТ 

НАБАВКЕ  

 

 

ВРСТА 

НАБАВ

КЕ 

 

 

ШИФ

РА 

ЈРЈН  

 

 

ОРГАНИЗ. 

ЈЕДИНИЦА 

 

 

ЕКОН

. КОД 

 

 

ПРОЦИЈ

ЕЊЕНА 

ВРИЈЕДН

ОСТ (без 

ПДВ-а) у 

КМ 

 

 

ВРСТА 

ПОСТУ

ПКА 

 

ОКВИРНИ 

ДАТУМ 

ПОКРЕТА

ЊА 

ПОСТУПК

А  

 

ОКВИР

НИ 

ДАТУМ 

ЗАКЉУ

ЧЕЊА 

УГОВО

РА  

 

 

ИЗВОР 

ФИНА 

НС 

 

 

НАПОМЕ

НА 

1 

Набавка роба 

за интерну 

репрезентац
ију 

Роба 
150000

00-8 

Општа 

управа 
412900 2.000,00 

Директн
и 

спорaзум 

01.02. 15.02. Буџет  

2 

Набавка 

огревног 
материјала 

за потребе 

општинске 
управе 

Роба 
091114

00-4 

Општа 

управа 
412200 2.000,00 

Директн

и 
споразум 

01.02. 15.02. Буџет  

3 

Осигурање 

имовине 

општине 
Пелагићево 

Услуге 
665100

00-8 

Привреда и 

финансије 
412800 3.000,00 

Директн
и 

споразум 

15.02. 01.03. Буџет  

4 

Осигурање 

запослених у 
Општинској 

управи 

Пелагићево 

Услуге 
665100

00-8 

Привреда и 

финансије 
412800 3.000,00 

Директн
и 

споразум 

15.02. 01.03. Буџет  

5 
Системска 
дератизација 

Услуге 
909230

00-3 
Привреда и 
финансије 

412200 2.000,00 

Директн

и 

споразум 

15.03. 01.03. Буџет 

 

6 

Набавка 
канцеларијск

ог 

материјала 
за потребе 

општинске 

управе 

Роба 
301920

00-1 

Општа 

управа 
412300 6.000,00 

Директн

и 
споразум 

01.03. 15.03. Буџет  

7 

Прољетно 

гредерисање 

путева на 
подручју 

општине 

Пелагићево 

Радови 
452331

41-9 
Општа 
управа 

412500 6.000,00 

Директн

и 

споразум 

01.03. 15.03. Буџет 

 

8 

Набавка 
горива за 

потребе 

општинске 
управе 

Роба 
091300

00-9 
Општа 
управа 

412200 12.000,00 

Конкуре

нтски 

поступак 

01.03. 30.03. Буџет 

 

9 

Прољетна 

санација 
ударних 

рупа на 

подручју 
општине 

Пелагићево 

Радови 
452331

42-6 
Општа 
управа 

412500 6.000,00 

Директн

и 

споразум 

15.03. 30.03. Буџет 

 

 



 

24 
 

Дана, 21.01.2021.г.       Општине 

Пелаигћево 

       Славко Тешић с.р. 

 

 

 

48. 

 

На основу члана 17. ставови 1. и 2. 

Закона о јавним набавкама Босне и 

Херцеговине ("Службени гласник БиХ", 

број 39/14), чланова 59. и 82. Закона о 

локалној самоуправи ("Сл. гласник РС", 

број: 97/16) и чланова 61. и 100. Статута 

општине Пелагићево ("Службени гласник 

општине Пелагићево" број: 10/14) и члана 

5. Правилника о поступку директног 

споразума, број: 02-022-6/15 од 17.02.2015. 

године, а поступајући по приједлогу 

Одјељења за привреду, финансије и 

друштвене - дјелатности послове општине 

Пелагићево и у складу са Планом јавних 

набавки општине Пелагићево за I квартал 

2021. године, број: 02-022-12/21 од 

12.01.2021. године, начелник општине 

Пелагићево је донио  

 

О Д Л У К У 

о покретању поступка набавке  

систематске дератизације 

 

Члан 1. 

 

Одобрава се покретање поступка јавне 

набавке услуга – Систематска дератизација. 

Процијењена вриједност јавне 

набавке (без ПДВ-а) износи 2.000,00 КМ 

(словима: двијехиљаде КМ). 

За спровођење јавне набавке 

обезбијеђена су средства из буџета 

општине Пелагићево, економски код 

412200. 

Јавна набавка ће се спровести путем 

директног споразума. 

Поступак јавне набавке спровешће 

се у складу са Законом о јавним набавкама, 

подзаконским и интерним актима. 

Евиденциони број јавне набавке: 05. 

 

Члан 2. 

 

Потребну документацију за 

провођење поступка директног споразума 

сачиниће уговорни орган, односно 

службеник за јавне набавке у сарадњи са 

службеницима Одјељења за привреду, 

финансије и друштвене - дјелатности, у 

року од 5 дана, рачунајући од доношења 

ове одлуке. 

 

Члан 3. 

 

Критеријум за додјелу уговора је 

најнижа цијена. 

 

Члан 4. 

 

Отварање и оцјену понуда 

спровешће службеник за јавне набавке у 

сарадњи са службеницима Одјељења за 

привреду, финансије и друштвене - 

дјелатности. 

 

Члан 5. 

 

Саставни дио ове одлуке је процјена 

вриједности са спецификацијом услуга. 

 

Члан 6. 

 

Ова одлука ступа на снагу даном 

доношења и биће објављена у Службеног 

гласнику Општине Пелагићево. 

 

ОБРАЗЛОЖЕЊЕ 

На основу расположивих чињеница, 

утврђено је да је предложени поступак 

директног споразума основан и да садржи 

све потребне елементе за одлучивање, у 

складу са чланом 4. Правилника о поступку 

директног споразума, број: 02-022-6/15 од 

17.02.2015. године. 

При доношењу Одлуке, начелник 

Општине Пелагићево се посебно руководио 

чињеницом да је предложена набавка 

планирана Планом набавки за I квартал 

2021. године, под бројем 5, да је реално 

процијењена њена вриједност на тржишту, 

да су обезбијеђена средства за исплату, те 

да је предложена одговарајућа врста 

поступка. 

 

На основу утврђеног чињеничног 

стања, одлучено је као у члану 1. ове 

одлуке. 

 

Број: 01-022-13/21                 НАЧЕЛНИК 

Дана, 25.01.2021.г.       Општине 

Пелаигћево 



 

25 
 

       Славко Тешић с.р. 

 

 

49. 

 

На основу члана 51. Статута 

Општине Пелагићево („Сл. гласник 

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

39. Закона о локалној самоуправи  („Сл. 

Гласник Републике Српске“, број: 97/16), а 

у вези с одредбама члана 28.,30. И 31. Зкона 

о буџетском систему  Републике Српске 

(„Службени гласник РС“ 

број:121/12,52/14,103/15 и 15/16), 

Скупштина општине Пелагићево наI  

(првој) редовној сједници одржаној дана 

19.01.2021. године  д о н о с и : 

 

 

 

 

О Д Л У К У  

о прихватањунацрта Плана Буџета  

Општине Пелагићево за 2021. годину 

 

I 

 Прихвата се Нацрт Плана Буџета 

општине Пелагићево за 2021.годину у 

износу од 2.450.000,00 КМ. 

 
 

 

 

 

 

 

 

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

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

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 

6 714000 Порези на имовину 56.500,00 

7 715000 Порези на промет производа и услуга 50,00 

8 716000 Царине и увозне дажбине   

9 717000 Индиректни порези прикупљени преко УИО 1.940.000,00 

10 719000 Остали порески приходи 5.000,00 

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

12 721000 

Приходи од финансијске и нефинансијске имовине и позитивних 
курсних разлика 25.000,00 

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

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 

17 730000 Грантови 17=(18) 30.000,00 

18 731000 Грантови 30.000,00 

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

20 787000 Трансфери између различитих јединица власти 203.000,00 

21 788000 Трансфери унутар исте јединице власти   

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

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

24 411000 Расходи за лична примања запослених 991.100,00 

25 412000 Расходи по основу коришћења роба и услуга 465.600,00 

26 413000 Расходи финансирања и други финансијски трошкови 12.000,00 

27 414000 Субвенције   

28 415000 Грантови 300.000,00 
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29 416000 

Дознаке на име социјалне заштите које се исплаћују из буџета 
Републике, општина и градова 370.000,00 

30 417000 

Дознаке на име социјалне заштите које исплаћују институције 
обавезног социјалног осигурања   

31 418000 

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

  

32 419000 Расходи по судским рјешењима 5.000,00 

33 480000 Трансфери између и унутар јединица власти 33=(34+35) 700,00 

34 487000 Трансфери између различитих јединица власти 700,00 

35 488000 Трансфери унутар исте јединице власти   

36 * * * * Буџетска резерва 30.000,00 

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

38   

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

-
105.000,00 

39 810000 I Примици за нефинансијску имовину 39=(40+41+42+43+44+45) 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 

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 

49 511000 Издаци за произведену сталну имовину 105.000,00 

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   

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 

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 

59   Ђ. НЕТО ФИНАНСИРАЊЕ (Е+Ж+З+И) 59=(60+67+74+81) 
-

170.600,00 

60   
Е.  НЕТО ПРИМИЦИ ОД ФИНАНСИЈСКЕ ИМОВИНЕ (I-II)  60=(61-
64) 0,00 

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

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 

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

69 921000 Примици од задуживања   

70 928000 
Примици од задуживања из транскација између или унутар јединица 
власти   
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Члан 2. 

 

Биланс буџета прихода и расхода по 

економској, функционалној  и 

организационој класификацији је саставни 

дио ове одлуке. 

 

Члан 3. 

 

Нацрт Плана Буџета за 2021. 

Годину се упућује на јавну расправу. 

 

Члан 4. 

  

Ова Одлука ступа на снагу даном 

доношења и биће објављена   у 

„Службеном гласнику Општине 

Пелагићево“.  

 

Број: 01-022-8/21           ПРЕДСЈЕДНИК 

Дана, 26.01.2021.г.    Скупштине општине 

          Недељко Тривундић 

с.р. 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

67   Ж. НЕТО ЗАДУЖИВАЊЕ (I-II) 67=(68-71) 
-

170.600,00 

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

72 621000 Издаци за отплату дугова 170.600,00 

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 

75 930000 I Остали примици 75=(76+77) 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 

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 
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50. 

 

Б  У  Џ  Е  Т   

ОПШТИНЕ ПЕЛАГИЋЕВО ЗА 2021. 

ГОДИНУ 

 

O б р а з л о ж е њ е  

Нацрт Плана Буџета општине Пелагићево 

за фискалну 2021. годину 

 I – ПРАВНИ ОСНОВ 

 Буџет општине доноси се у складу 

са чланом  30.и 31. Закона о буџетском 

систему Републике Српске („Службени 

гласник Републике Српске“ број: 121/12 

,52/14,103/15 и 15/16) , у којем је  

прописано  да Скупштина општине по 

добијеној сагласности од Министарства, 

доноси  Одлуку о усвајању буџета општине 

за наредну фискалну годину. 

 II – ПРИПРЕМА И ДОНОШЕЊЕ 

БУЏЕТА 

 Буџет се припрема и доноси према 

буџетском календару и прописан је чланом 

28. Закона о буџетском систему Републике 

Српске. 

 Буџет општине се доноси за период 

од једне  фискалне године која почиње 1. 

јануара, а завршава 31. децембра 

календарске године. Буџет се усваја прије 

почетка наредне фискалне године, у 

супротном Скупштина општине доноси  

Одлуку о привременом финансирању, 

најдуже за период од 1. јануара до 30. јуна 

текуће фискалне године. 

 III – ИЗВОРИ ПРИХОДА БУЏЕТА 

ОПШТИНЕ 

 Буџет општине је процјена 

буџетских средстава и буџетских издатака 

за једну фискалну годину. Буџет општине је 

заснован на приходима који се наплаћују на 

два примарна начина: 

 

Од прихода који у 100 % износу припадају 

општини, 

Од прихода који се дијеле између 

Републике и општина 

Приходи који у 100 % припадају општини 

су: 

- порез на имовину, односно непокретности 

- порез на добитке од игара на срећу, 

- општинске административне таксе, 

- општинске комуналне таксе, 

- новчане казне изречене у прекршајним 

поступцима за прекршаје утврђене актима 

општине, 

- општинске накнаде за коришћење 

природних идругих добара од општег 

интереса, 

- боравишне таксе, 

- посебне водне накнаде-накнаде за 

заштиту од вода, 

- остали приходи, као што су приходи од 

грантова, трансфера, остали општински 

приходи. 

-концесионе накнаде за уступљено право за 

концесије које додјељују јединице локалне 

самоуправе 

-концесионе накнаде за коришћење за 

концесије које додјељују јединице локалне 

самоуправе 

Приходи који се дијеле између Републике и 

општина, дијеле се на следећи начин: 
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Приходи од индиректних пореза уплаћени 

у буџет Републике Српске са Јединственог 

рачуна  УИО, након издвојеног дијела 

средстава за сервисирање спољњег дуга 

Републике Српске дијеле се на следећи 

начин: 

 

буџет Републике Српске  72 % 

буџети општина и градова  24 % 

буџет „ЈП Путеви" Републике Српске               

4 % 

 

Појединачно учешће општина и градова у 

расподјели врши се на основу  

коефицијента, који у стицању зависи од 

следећих критерија: 

    75 % на основу броја становника 

општине 

    15 % на основу површине општине 

    10 % на основу броја уписаних ученика у 

средњим школама. 

 

IV – МЕТОДОЛОГИЈА 

ПЛАНИРАЊА ПРИХОДА 

 

 Планирање прихода за 2021. годину 

засновано је на бази података о извршеним 

приходима у више година и процјена  

 

 

остварења за 2020. годину, те коришћењем 

формуле за рачунање просјека за 

предвиђање прихода по основу стварних 

података, и коришћења просјека за 

рачунање код планирања прихода за 

наредну фискалну годину. 

  

 Метода стопе раста за  године 

уназад (најмање три), обрачунава се 

годишњи просјек на основу разлика у 

приходима од прве до последње године и 

као индекс се користи за пројектовање 

прихода за наредну годину. 

 

 Метода стопе раста из године у 

годину, обрачунава се стопа раста или пада 

на годишњој основи. Суштина ове методе 

је да се акценат ставља на последње 

флуктуације и приказује последње кретање. 

За примјену ове методе коришћени су 

подаци процјењених прихода за 2020. 

годину и остварених прихода у  2019. 

години. 

 

 Предвиђање прихода за 2021. 

годину извршено је комбинацијом горе 

наведених метода а одабир методе извршен 

је на бази анализа узрока флуктуације 

прихода и анализе кретања кључних 

економских фактора који се налазе у 

прилогу овог документа. 

 

Ред. 

Број 
ВРСТА ПРИХОДА 

Проценат расподјеле 

Република Општина 

1. Порезнаприхододсамосталнедјелатности 75 25 

2. Порезналичнапримања 75 25 

3. Накнадазапромјенунамј. пољопривредног 

земљишта 

30 70 

4. Концесионе накнаде за коришћење, за концесије 

које додјељује Влада РС за неразвијене јединице 

локалне самоуправе на чијој се територији обавља 

концесиона дјелатност 

20 80 

5. Одузетаимовинскакорист и 

средствадобијенапродајомодузетихпредмета из 

надлежности Реп. управе за инсп. послове 

70 30 

6. Приходи од закупнине земљишта у својини 

Републике  

50 50 

7. Приходи од посебних водних накнада 70 30 

8. Приходиодиндиректнихпореза - - 

 

 



 

30 
 

 

 
 
 

1. – УКУПНИ ПРИХОДИ 

 

 

 Приходи буџета за 2021. годину 

планирани су у износу од 2.420.000,00 КМ, 

и чине 98,78 % укупних буџетских 

средстава. 

 У структури буџетских прихода 

порески приходи учествују са 2.050.550,00 

КМ или 84,73%, а непорески приходи 

учествују са 166.450,00 КМ или 6,88 %. 

Обзирoм на значај прихода у укупним 

буџетским средствима у наредној табели  

 

 

 

дајемо динамику прихода за последњих 5 

година. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

V – БИЛАНС БУЏЕТА      Табела 1 

БУЏЕТСКА СРЕДСТВА И БУЏЕТСКА ПОТРОШЊА-ЕКОНОМСКА 

КЛАСИФИКАЦИЈА 

 

О П И С 

Планза 

2020.год. 

НацртБуџетаза 

2021.год. 

% 

Учешћа 

1 2 3 4 

А. БУЏЕТСКА СРЕДСТВА 2.569.000,00 2.450.000,00 100,00 

I ПРИХОДИ (1+2+3) 2.470.000,00 2.420.000,00 98,78 

1.ПОРЕСКИ ПРИХОДИ 2.115.700,00 2.050.550,00 84,73 

2.НЕПОРЕСКИ ПРИХОДИ 169.300,00 166.450,00 6,88 

3. ТРАНСФЕРИ 185.000,00 203.000,00 8,39 

II. ПРИМИЦИ ЗА НЕФИНАНСИЈСКУ 

ИМОВИНУ 69.000,00     

III  ГРАНТОВИ 30.000,00 30.000,00 1,22 

IV ПРИМЉЕНЕ ОТПЛАТЕ ДАТИХ 

КРЕДИТА       

V ПРИМЉЕНИ КРЕДИТИ И ЗАЈМОВИ 0,00 0,00   

        

Б. БУЏЕТСКА ПОТРОШЊА 2.569.000,00 2.450.000,00 100 

I РАСХОДИ (1+2) 2.200.700,00 2.143.700,00 87,50 

1. ТЕКУЋИ ТРОШКОВИ 2.200.700,00 2.143.700,00 87,50 

2. КАПИТАЛНЕ ПОМОЋИ       

Трансфериизмеђу и унутарјединицавласти 500,00 700,00  0,03 

II НАБАВКЕ 173.000,00 105.000,00 4,29 

III ОТПЛАТА КРЕДИТА 164.800,00 170.600,00 6,96 

IV БУЏЕТСКА РЕЗЕРВА 30.000,00 30.000,00 1.22  

        

В. РАЗЛИКА ПРИХОДА И РАСХОДА 269.300,00 276.300,00   
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Приходи од пореза на додату вриједност    
планиран је у износу од  1.940.000,00 КМ 
 

Може се видјети повећање прихода 
по основу пореза на промет производа 
последњих година наиме, ради се само о 
наплати ненаплаћених прихода по овом 
основу из ранијих година. 

 
Што се тиче прихода од 

индиректних пореза видљиво је благо 
смањење истих у 2021. години, сходно 
поледњој Одлуци о учешћу општина и 

градова у приходима од индиректних 
пореза и начином  

 
 
распоређивања тих прихода 

("Службени гласник РС", број 56/14).  
 
 Порез на лична примања и приходе 
од самосталних дјелатности планиран је у 
износу од  49.000,00 КМ. Порез на лична 
примања плаћа се на плате и све друге 
накнаде које физичко лице оствари из 
радног односа, уговора о раду, 
привремених и повремених послова и  сл. 
На овај приход у највећој мјери утиче број 
запослених на подручју општине, висина 

 

 КРЕТАЊЕ ПРИХОДА ПО ВРСТАМА  

       

Ре. 

Број 
ПРИХОДИ 

Остварење 

2017 

Остварење 

2018 

Остварење 

2019 

Процјена 

2020 

НацртБуџета 

2021 

1 Порескиприходи 1.676.359,00 1.844.995,00 2.025.407,00 2.107.738,00 2.050.550,00 

2 Непорескиприходи 188.574,00 172.683,00 191.864,00 174.938,00 166.450,00 

3 Трансфери 531.908,00 413.006,00 1.000.609,00 218.000,00 203.000,00 

  

УКУПНИ 

ПРИХОДИ 2.396.841,00 2.430.684,00 3.217.880,00 2.500.676,00 2.420.000,00 

              
 
 
 

1.1 ПОРЕСКИ ПРИХОДИ 

 

Како порески приходи чине 84,73 % укупних прихода, даћемо преглед кретања основних врста 

пореских прихода у наредној табели: 

 

 ПОРЕСКИ ПРИХОДИ ПО ВРСТАМА  

       

Ре. 

Број 
ПРИХОДИ 

Остварење 

2017 

Остварење 

2018 

Остварење 

2019 

Процјена 

2020 

НацртБуџета  

2021 

1 Порезнапрометпроизвода 425,00 100,00 24.044,00 16,00 50,00 

2 П Д В  1.549.034,00 1.670.000,00 1.875.528,00 1.990.000,00 1.940.000,00 

3 Порезналичнапримања 60.196,00 85.700,00 48.398,00 50.454,00 49.000,00 

4 Порезнаимовину 66.672,00 77.900,00 71.409,00 57.584,00 56.500,00 

5 Осталипорескиприходи 32,00 20,00 6.028,00 9.684,00 5.000,00 

  У К У П Н О : 1.676.359,00 1.833.720,00 2.025.407,00 2.107.738,00 2.050.550,00 
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плата и осталих личних примања, пореска 
стопа и сл. 
 
 Порез на имовину планиран је у 
износу од 56.500,00 КМ, а ту су исказани 
приходи по основу пореза на 
непокретности.  
 
 
  
1.2. НЕПОРЕСКИ ПРИХОДИ 
 
 Ако посматрамо непореске приходе 
по групама, може се уочити да у укупним 
приходима учествују са 6,88 %. 
Непорескиприходи су планирани у износу 
од 166.450,00 КМ. 

 

 

 

Приходи од закупа и ренте планирани су у 
износу од 25.000,00 КМ, а односе се на 
приходе од давања у закуп објеката 
општине и приходе од земљишне ренте. 
 

Административне таксе планиране 
су у износу од 9.000,00 КМ. 
Административне таксе су у цијелости 
приход општине и плаћају се за списе и 
радње у поступку код органа локалне 
самоуправе, а то се углавном односи на 
поднеске, увјерења, рјешења, овјере, 
преписе и преводе и сл. Овај приход зависи 
од броја поступака пред органима локалне 
самоуправе. 

 
Комуналне таксе планиране су у 

износу од 16.500,00 КМ. Комуналне таксе су 

у цијелости приход општине и плаћају их 
предузећа и друга правна и физичка лица, 
а плаћају се за истакнуту фирму, истакнуте 
рекламе, држање средстава за игре у  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

угоститељским објектима и сл. На 
висину ових прихода утиче отварање нових  
предузећа, радњи, установа и пословних 
јединица. 
 
 Накнаде по разним основама 
планиране су у износу од 65.000,00 КМ, а 
обухватају накнаде за коришћење 
минералних сировина, накнаде за промјену 
намјене пољопривредног земљишта, 
накнаде за закуп земљишта, изузимање 
земљишта, искрчену шуму и средства од 
незаконито стечене користи из шуме, 
накнаде за заштиту вода коју плаћају 
власници транспортних средстава која 
користе нафту или нафтне деривате, 
средства за финансирање посебних мјера 
заштите од пожара ,концесионе накнаде за 

 

 ПРЕГЛЕД НЕПОРЕСКИХ ПРИХОДA ПО ГРУПАМА 

       

Ре. 
Број 

ПРИХОДИ 
Остварење 

2017 
Остварење 

2018 
Остварење 

2019 
Процјена 

2020 
НацртБуџета 

2021 

1 Приходиодренте и закупа 21.596,00 24.462,00 44.865,00 24.899,00 25.000,00 

2 Административнетаксе 13.267,00 9.691,00 8.454,00 9.390,00 9.000,00 

3 Комуналнетаксе 25.112,00 21.967,00 19.600,00 16.710,00 16.500,00 

4 Осталинепорескиприходи 128.599,00 116.563,00 118.945,00 123.939,00 115.950,00 

  У К У П Н О : 188.574,00 172.683,00 191.864,00 174.938,00 166.450,00 
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уступљено право за концесије које 
додјељују јединице локалне 
самоуправе,концесионе накнаде за 
коришћење за концесије које додјељују 
јединице локалне самоуправе, концесионе 
накнаде за коришћење природних добара. 
 
 Остали општински непорески 
приходи планирани су у износу од 50.950,00 
КМ, а односе се на приходе који се уплаћују 
на општински рачун за прикупљање 
непореских прихода, као и уплата грађана 
за плаћање трошкова електричне енергије  
уличне расвјете у МЗ, приходи од 
кориштења спортске дворане , приходи од 
сточне пијаце, приходи од Министарства 
просвјете и културе РС које рефундира 
трошкове превоза основног образовања за 
превоз ученика Основне школе . Превоз 
ученика врши ЈУ Туристичка организација 
Пелагићево на основу Уговора о превозу са 
Основном школом у мјесечном износу од  
3.104,00 КМ. 
 
 2. ГРАНТОВИ 
 
 Грантови су планирани  у износу од 
30.000,00 КМ,  представљају капиталне 
грантове односно учешће  грађана у 
инфраструктурним пројектима као и у 
заједничким пројектима реконструкције и 
асфалтирања путева за које грађани буду 
заинтересовани. 
 

 
 
 
3. ТРАНСФЕРИ 
 
 Трансфери јединицама локалне 
самоуправе за подршку буџету планирани 
су у износу од  203.000,00 КМ, а односе се 
на редовне трансфере од Министарства 
управе и локалне самоуправе РС за помоћ 
неразвијеним општинама у износу од 
80.000,00КМ и Министарства здравља и 
социјалне заштите РС у области 
здравствене и социјалне заштите, у износу 
од  108.000,00 КМ ,те за личне инвалиднине 
у износу од 15.000,00 КМ, такође од 
Министарства здравља и социјалне 
заштите РС . 
 

Нацрт Плана буџетских прихода и 
примитака за нефинансијску имовину по 
економској класификацији за 2021. годину, 
процјена остварења за 2019. год., индекс 
кретања, дати су у табели 2. 

 
 

  

 

 

 

 

 

НАЦРТ  БУЏЕТА ОПШТИНЕ ПЕЛАГИЋЕВО ЗА ПЕРИОД 01.01.-31.12.2021. ГОДИНУ - 
БУЏЕТСКИ ПРИХОДИ И ПРИМИЦИ ЗА НЕФИНАНСИЈСКУ ИМОВИНУ 

       

Ред.бр. 

Економскико
д 

О п и с 
Буџетза 
2020.год. 

Процјенаиз
вршења 

31.12.2020. 
НацртБуџета
за 2021.год. 

Инд
екс 
6/4 

1 2 3 4 5 6 7 

83 БУЏЕТСКИ ПРИХОДИ 2.500.000,00 
2.543.176,4

0 2.450.000,00 
98,0

0 

84 710000 
П о р е с к и   п р и х о д 
и 2.115.700,00 

2.107.738,0
0 2.050.550,00 

96,9
2 

85 711000 
Приходиодпорезанадо
ходак и добит 0,00 0,00 0,00   

86 711100 Порезинадоходак         

87 711200 
Порезинадобитправнихл
ица         

88 711300 
Порезинаприходекапита
лнихдобитака         

89 712000 
Доприносизасоцијално
осигурање 0,00 0,00 0,00   

90 712100 
Доприносизасоцијалноос
игурање         

91 713000 

Порезиналичнапримањ
а и 
приходеодсамосталних
дјелатности 48.500,00 50.454,00 49.000,00 

101,
03 
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92 713100 

Порезиналичнаприма
ња и 
приходеодсамостални
хдјелатности 48.500,00 50.454,00 49.000,00 

101,
03 

93 714000 Порезинаимовину 77.000,00 57.584,40 56.500,00 
73,3

8 

94 714100 Порезинаимовину 77.000,00 57.584,40 56.500,00 
73,3

8 

95 714200 
Порезинанасљеђе и 
поклоне         

96 714300 

Порезинафинансијске 
и 
капиталнетрансакције         

97 714900 
Осталипорезинаимов
ину         

98 715000 
Порезинапрометпро
извода и услуга 200,00 15,60 50,00 

25,0
0 

99 715100 
Порезинапрометпроиз
вода 200,00 15,60 50,00 

25,0
0 

100 715200 
Порезинапрометуслуг
а         

101 715300 Акцизе 0,00       

102 716000 
Царине и 
увознедажбине         

103 716100 
Царине и 
увознедажбине         

104 717000 

Индиректнипорезип
рикупљенипреко 
УИО 1.990.000,00 

1.990.000,
00 1.940.000,00 

97,4
9 

105 717100 

Индиректнипорезипри
купљенипреко УИО - 
збирно 1.990.000,00 

1.990.000,
00 1.940.000,00 

97,4
9 

106 719000 
Осталипорескиприх
оди 0,00 9.684,00 5.000,00   

107 719100 
Осталипорескиприход
и   9.684,00 5.000,00   

108 720000 
Н е п о р е с к и   п р 
и х о д и 169.300,00 174.938,40 166.450,00 

98,3
2 

109 721000 

Приходиодфинансиј
ске и 
нефинансијскеимов
ине и 
позитивнихкурснихр
азлика 30.100,00 24.898,80 25.000,00 

83,0
6 

110 721100 

Приходиоддивиденде, 
учешћа у капиталу и 
сличнихправа         

111 721200 
Приходиодзакупа и 
ренте 30.100,00 24.898,80 25.000,00 

83,0
6 

112 721300 

Приходиодкаматанаго
товину и 
готовинскееквивалент
е         

113 721400 

Приходиодхартијаодв
риједности и 
финансијскихдериват
а         

114 721500 

Приходиодкамата и 
осталихнакнаданадат
езајмове         
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115 721600 

Приходипоосновуреализованихпозити
внихкурснихразликаизпословних и 
инвестиционихактивности         

116 722000 
Накнаде, таксе и 
приходиодпружањајавнихуслуга 

85.200,0
0 

104.004,
00 90.500,00 106,22 

117 722100 Административненакнаде и таксе 8.200,00 9.390,00 9.000,00 109,76 

118 722200 Судскенакнаде и таксе         

119 722300 Комуналненакнаде и таксе 
24.900,0

0 
16.710,0

0 16.500,00 66,27 

120 722400 Накнадепоразнимосновама 
52.100,0

0 
77.904,0

0 65.000,00 124,76 

121 722500 Приходиодпружањајавнихуслуга         

122 723000 Новчанеказне 0,00 0,00 0,00   

123 723100 Новчанеказне         

124 728000 

Приходиодфинансијске и 
нефинансијскеимовине и 
трансакцијаразмјенеизмеђуилиунут
арјединицавласти 0,00 0,00 0,00   

125 728100 

Приходиодфинансијске и 
нефинансијскеимовине и 
трансакцијасадругимјединицамавласти         

126 728200 

Приходиодфинансијске и 
нефинансијскеимовине и 
трансакцијаунутаристејединицевласти         

127 729000 Осталинепорескиприходи 
54.000,0

0 
46.035,6

0 50.950,00 94,35 

128 729100 Осталинепорескиприходи 
54.000,0

0 
46.035,6

0 50.950,00 94,35 

129 730000 Г р а н т о в и 
30.000,0

0 
42.500,0

0 30.000,00 100,00 

130 731000 Грантови 
30.000,0

0 
42.500,0

0 30.000,00 100,00 

131 731100 Грантовиизиностранства         

132 731200 Грантовиизземље 
30.000,0

0 
42.500,0

0 30.000,00 100,00 

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 

185.000,
00 

218.000,
00 203.000,00 109,73 

134 787000 
Трансфериизмеђуразличитихједини
цавласти 

185.000,
00 

218.000,
00 203.000,00 109,73 

135 787100 Трансфериоддржаве     0,00   

136 787200 Трансфериодентитета 
185.000,

00 
218.000,

00 203.000,00 109,73 

137 787300 
Трансфериодјединицалокалнесамоупр
аве         

138 787400 
Трансфериодфондоваобавезногсоција
лногосигурања         

139 787900 Трансфериодосталихјединицавласти         

140 788000 
Трансфериунутаристејединицевлас
ти 0,00 0,00     

141 788100 Трансфериунутаристејединицевласти         
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4.- БУЏЕТСКА ПОТРОШЊА 

 

 У структури буџетске потрошње 

буџетски расходи учествују са 87,50 % а 

чине их текући расходи у износу од 

2.143.700,00 КМ ( табела 1). Набавке 

учествују са 4,29 % буџетске потрошње, 

док отплате кредита учествују са 6,96 % у 

укупној буџетској потрошњи. 

 

 Нацрт Плана буџетских расхода и 

издатака за нефинансијску имовину за 

2021. годину дат је у следећој табели. 
 
 

 

142 ПРИМИЦИ ЗА НЕФИНАНСИЈСКУ ИМОВИНУ 

69.000,0

0 

132.355,0

0 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 

69.000,0

0 

132.355,0

0 0,00 0,00 

144 811000 Примицизапроизведенусталнуимовину 

69.000,0

0 

132.355,0

0 0,00 0,00 

145 811100 Примицизазграде и објекте 

69.000,0

0 

132.355,0

0   0,00 

146 811200 Примицизапостројења и опрему         

147 811300 Примицизабиолошкуимовину         

148 811400 Примицизаинвестиционуимовину         

149 811900 Примицизаосталупроизведенуимовину         

150 812000 Примицизадрагоцјености 0,00 0,00     

151 812100 Примицизадрагоцјености         

152 813000 Примицизанепроизведенусталнуимовину 0,00 0,00     

153 813100 Примицизаземљиште         

154 813200 Примицизаподземна и површинсканалазишта         

155 813300 Примицизаосталаприроднадобра         

156 813900 Примицизаосталунепроизведенуимовину         

157 814000 

Примициодпродајесталнеимовиненамијењенепрод

аји и обустављенихпословања 0,00 0,00     

158 814100 

Примициодпродајесталнеимовиненамијењенепродаји 

и обустављенихпословања         

159 815000 Примицизастратешкезалихе 0,00 0,00     

160 815100 Примицизастратешкезалихе         

161 816000 

Примициодзалихаматеријала, учинака, робе и 

ситногинвентара, амбалаже и сл. 0,00 0,00     

162 816100 

Примициодзалихаматеријала, учинака, робе и 

ситногинвентара, 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 0,00 0,00     

164 881000 

Примицизанефинансијскуимовинуизтрансакцијаи

змеђуилиунутарјединицавласти 0,00 0,00     

165 881100 

Примицизанефинансијскуимовинуизтрансакцијасадр

угимјединицамавласти         

166 881200 

Примицизанефинансијскуимовинуизтрансакцијасадр

угимбуџетскимкорисницимаистејединицевласти         

167 

УКУПНИ БУЏЕТСКИ ПРИХОДИ И ПРИМИЦИ ЗА 

НЕФИНАНСИЈСКУ ИМОВИНУ 

2.569.00

0,00 

2.675.531,

40 

2.45

0.00

0,00 

95,3

7 
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Табела 3 

 

НАЦРТ  БУЏЕТА ОПШТИНЕ ПЕЛАГИЋЕВО ЗА ПЕРИОД 01.01.-31.12.2021. ГОДИНУ - 

БУЏЕТСКИ РАСХОДИ И ИЗДАЦИ ЗА НЕФИНАНСИЈСКУ ИМОВИНУ 

 

       

Ред.

бр Економски 

код О п и с 

Буџетза 

2020.год. 

Процјенаизв

ршења  

31.12.2020.г. 
НацртБуџет

аза 2021.год. 

Инде

кс 6/4 

1 2 3 4 5 6 7 

168 БУЏЕТСКИ РАСХОДИ 2.231.200,00 2.312.133,00 2.174.400,00 97,45 

169 410000 Т е к у ћ и   р а с х о д и 2.200.700,00 2.311.579,00 2.143.700,00 97,41 

170 411000 

Расходизаличнапримањазапосле

них 994.100,00 987.196,00 991.100,00 99,70 

171 411100 Расходизабрутоплатезапослених 855.600,00 855.598,00 855.600,00 

100,0

0 

172 411200 

Расходизабрутонакнадетрошкова и 

осталихличнихпримањазапослених

поосновурада 130.500,00 127.395,00 130.500,00 

100,0

0 

173 411300 

Расходизанакнадуплатазапослених

завријемеболовања (бруто)         

174 411400 

Расходизаотпремнине и 

једнократнепомоћи (бруто) 8.000,00 4.203,00 5.000,00 62,50 

175 412000 

Расходипоосновукоришћењароба 

и услуга 474.200,00 540.489,00 465.600,00 98,19 

176 412100 Расходипоосновузакупа         

177 412200 

Расходипоосновуутрошкаенергије, 

комуналних, комуникационих и 

транспортнихуслуга 121.700,00 126.802,00 120.500,00 99,01 

178 412300 Расходизарежијскиматеријал 10.500,00 9.035,00 10.000,00 95,24 

179 412400 

Расходизаматеријалзапосебненамје

не 2.000,00 1.420,00 2.000,00 

100,0

0 

180 412500 Расходизатекућеодржавање 66.700,00 150.243,00 101.100,00 

151,5

7 

181 412600 

Расходипоосновупутовања и 

смјештаја 2.300,00 1.173,00 2.000,00 86,96 

182 412700 Расходизастручнеуслуге 35.800,00 36.157,00 35.700,00 99,72 

183 412800 

Расходизауслугеодржавањајавнихп

овршина и заштитеживотнесредине 35.000,00 34.603,00 35.000,00 

100,0

0 

184 412900 Осталинекласификованирасходи 200.200,00 181.056,00 159.300,00 79,57 

185 413000 

Расходифинансирања и 

другифинансијскитрошкови 30.300,00 17.300,00 12.000,00 39,60 

186 413100 

Расходипоосновукаматанахартијео

двриједности         

187 413200 

Расходифинансирањапоосновуфин

ансијскихдеривата         

188 413300 

Расходипоосновукаматанапримљен

езајмове у земљи 17.300,00 17.300,00 12.000,00 69,36 

189 413400 

Расходипоосновукаматанапримљен

езајмовеизиностранства         

190 413700 

Трошковисервисирањапримљенихз

ајмова         
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191 413800 

Расходипоосновунегативнихкурсни

хразликаизпословних и 

инвестиционихактивности         

192 413900 Расходипоосновузатезнихкамата 13.000,00 0,00 0,00   

193 414000 Субвенције 51.100,00 40.446,00 0,00 0,00 

194 414100 Субвенције 51.100,00 40.446,00 0,00 0,00 

195 415000 Грантови 280.000,00 311.800,00 300.000,00 

107,1

4 

196 415100 Грантови у иностранство         

197 415200 Грантови у земљи 280.000,00 311.800,00 300.000,00 

107,1

4 

198 416000 

Дознакенаимесоцијалнезаштитек

ојесеисплаћујуизбуџетаРепублик

е, општинаи  градова 366.000,00 393.605,00 370.000,00 

101,0

9 

199 416100 

Дознакеграђанимакојесеисплаћујуи

збуџетаРепублике, општина и 

градова 339.000,00 372.707,00 348.000,00 

102,6

5 

200 416300 

Дознакепружаоцимауслугасоцијал

незаштитекојесеисплаћујуизбуџета

Републике, општина и градова 27.000,00 20.898,00 22.000,00 81,48 

201 417000 

Дознакенаимесоцијалнезаштитек

ојеисплаћујуинституцијеобавезн

огсоцијалногосигурања 0,00 0,00 0,00   

202 417100 

Дознакепоосновупензијскогосигур

ања         

203 417200 

Дознакепоосновуздравственогосиг

урања         

204 417300 

Дознакепоосновуосигурањаоднеза

послености         

205 417400 Дознакепоосновудјечијезаштите         

206 418000 

Расходифинансирања, 

другифинансијскитрошкови и 

расходитрансакцијаразмјенеизме

ђуилиунутарјединицавласти 0,00 0,00 0,00   

207 418100 

Расходифинансирања и 

другифинансијскитрошковиизмеђу

јединицавласти         

208 418200 

Расходиизтрансакцијеразмјенеизме

ђујединицавласти         

209 418300 

Расходифинансирања и 

другифинансијскитрошковиизтран

сакцијаунутаристејединицевласти         

210 418400 

Расходиизтрансакцијеразмјенеунут

аристејединицевласти         

211 419000 Расходипосудскимрјешењима 5.000,00 20.743,00 5.000,00 

100,0

0 

212 419100 Расходипосудскимрјешењима 5.000,00 20.743,00 5.000,00 

100,0

0 

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 500,00 554,00 700,00 

140,0

0 

214 487000 

Трансфериизмеђуразличитихједи

ницавласти 500,00 554,00 700,00 

140,0

0 

215 487100 Трансферидржави         
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216 487200 Трансфериентитету         

217 487300 

Трансферијединицамалокалнесамо

управе         

218 487400 

Трансферифондовимаобавезногсоц

ијалногосигурања         

219 487900 

Трансфериосталимјединицамавлас

ти 500,00 554,00 700,00 

140,0

0 

220 488000 

Трансфериунутаристејединицевл

асти 0,00 0,00 0,00   

221 488100 

Трансфериунутаристејединицевлас

ти         

222 **** Буџетскарезерва 30.000,00 0,00 30.000,00 

100,0

0 

223 **** Буџетскарезерва 30.000,00 0,00 30.000,00 

100,0

0 

              

224 ИЗДАЦИ ЗА НЕФИНАНСИЈСКУ ИМОВИНУ 173.000,00 170.728,00 105.000,00 60,69 

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 173.000,00 170.728,00 105.000,00 60,69 

226 511000 

Издацизапроизведенусталнуимов

ину 173.000,00 99.814,00 90.000,00 52,02 

227 511100 

Издацизаизградњу и 

прибављањезграда и објеката 100.000,00 8.817,00 35.000,00 35,00 

228 511200 

Издацизаинвестиционоодржавање, 

реконструкцију и адаптацијузграда 

и објеката 70.000,00 80.050,00 50.000,00 71,43 

229 511300 

Издацизанабавкупостројења и 

опреме 3.000,00 10.947,00 5.000,00 

166,6

7 

230 511400 

Издацизаинвестиционоодржавањео

преме 0,00 0,00 0,00   

231 511500 Издацизабиолошкуимовину         

232 511600 Издацизаинвестиционуимовину         

233 511700 

Издацизанематеријалнупроизведен

уимовину         

234 512000 Издацизадрагоцјености 0,00 0,00 0,00   

235 512100 Издацизадрагоцјености         

236 513000 

Издацизанепроизведенусталнуим

овину 0,00 70.914,00 15.000,00   

237 513100 Издацизаприбављањеземљишта 0,00 0,00 0,00   

238 513200 

Издаципоосновуулагања у 

побољшањеземљишта         

239 513300 

Издацизаприбављањеподземних и 

површинскихналазишта 0,00 24.500,00 0,00   

240 513400 

Издаципоосновуулагања у 

побољшањеподземних и 

површинскихналазишта         

241 513500 

Издацизаприбављањеосталихприро

днихдобара         

242 513600 

Издаципоосновуулагања у 

побољшањеосталихприроднихдоба

ра         

243 513700 

Издацизанематеријалнунепроизвед

енуимовину 0,00 46.414,00 15.000,00   

244 514000 

Издацизасталнуимовинунамјење

нупродаји 0,00 0,00 0,00   

245 514100 

Издацизасталнуимовинунамјењену

продаји         
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Из  табеле се може уочити да су: 

 

 Расходи за бруто плате планирани 

су у износу 855.600,00 КМ и у укупним 

буџетским расходима и издацима за 

нефинансијску имовину учествују са 

37,53%. Административна служба општине 

има запослена 41 радника чије бруто плате 

износе 731.000,00 КМ,  Центар за социјални 

рад Пелагићево има запослена 5 радника 

чије бруто плате  износе  88.800,00 КМ и 

Јавна установа Туристичка организација 

Пелагићево са два запослена радника чије 

бруто плате изноде 35.800,00 КМ .  

 

 Расходи за накнаде трошкова и 

осталих личних примања запослених 

планиране су у износу од 130.500,00 КМ, а 

у укупним буџетским расходима и 

издацима за нефинансијску имовину 

учествују са 5,72 %,   ( накнаде за топли 

оброк  запослених, дневнице за службена 

путовања). 

 

 Расходи за отпремнине ради 

одласка у пензију и једнократне помоћи у 

случају смрти члана уже породице или 

радника,планиране су у износу од 5.000,00 

КМ.  

 

 Расходи по основу кориштења роба 

и услуга планирани су у износу од 

465.600,00 КМ а обухватају: 

 

- расходе по основу утрошка енергије, 

комуналних, комуникационих и 

транспортних услуга ( расходи по основу 

утрошка електричне енергије, централно 

гријање, угаљ, дрво, нафта и нафтни 

деривати, одвоз смећа, дератизације, 

одржавања чистоће и сл.) у износу од 

120.500,00 КМ 

 

- расходе за режијски материјал ( расходи 

за канцеларијски материјал, расходи за 

 

246 515000 Издацизастратешкезалихе 0,00 0,00 0,00   

247 515100 Издацизастратешкезалихе         

248 516000 

Издацизазалихематеријала, робе 

и ситногинвентара, 

амбалажеисл. 0,00 0,00 0,00   

249 516100 

Издацизазалихематеријала, робе и 

ситногинвентара, амбалаже и сл.         

250 518000 

Издацизаулагањенатуђимнекрет

нинама, постројењима и опреми 0,00 0,00 0,00   

251 518100 

Издацизаулагањенатуђимнекретни

нама, 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 0,00   

253 581000 

Издацизанефинансијскуимовину

изтрансакцијаизмеђуилиунутарј

единицавласти 0,00 0,00 0,00   

254 581100 

Издацизанефинансијскуимовинуиз

трансакцијасадругимјединицамавл

асти         

255 581200 

Издацизанефинансијскуимовинуиз

трансакцијасадругимбуџетскимкор

исницимаистејединицевласти         

256 

УКУПНИ БУЏЕТСКИ РАСХОДИ И ИЗДАЦИ 

ЗА НЕФИНАНСИЈСКУ ИМОВИНУ 2.404.200,00 2.482.861,00 2.279.400,00 94,81 
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материјал за одржавање чистоће, расходи 

за стручну литературу, часописе), у износу 

од  10.000,00 КМ 

 

- расходи за материјал за посебне намјене ( 

расходи за медицински и лабораторијски  

материјал) у износу од  2.000,00 КМ 

 

- расходи за текуће одржавање ( расходи за 

текуће одржавање зграда, грађевинских 

објеката , расходи за одржавање опреме) у 

износу од 101.100,00 КМ 

 

- расходи по основу путовања и смјештаја 

обухватају трошкове путовања и смјештаја  

за службена путовања у земљи и планирани 

су у износу од 2.000,00 КМ 

 

- расходи за стручне услуге ( расходи за 

услуге финансијског посредовања 9.000,00 

КМ, расходи за услуге осигурања 10.700,00 

КМ, расходи за услуге информисања и 

медија 16.000,00 КМ) планирани су у 

износу од 35.700,00 КМ 

 

- расходи за услуге одржавања јавних 

површина и заштите животне средине  ( 

обухватају услуге зимске службе, чишћење 

и одржавање зелених површина, утрошак 

електричне енергије на јавним 

површинама-јавне расвјета) у износу од 

35.000,00 КМ  

 

- остали некласификовани  расходи ( 

расходи по основу котизација, семинара, 

савјетовања и  стручног усавршавања 

запослених 5.000,00 КМ, расходи за бруто 

накнаде скупштинским одборницима 

95.500,00 КМ, расходи по основу 

организације пријема, манифестација, 

обиљежавања значајних датума 17.000,00 

КМ, расходи по основу репрезентације 

20.400,00 КМ, доприноси за професионалну 

рехабилитацију инвалидау износу од 

2.400,00 КМ, расходи за бруто накнаде за 

привремене и повремене послове у износу 

од 6.500,00 КМ, накнаде члановима 

управних и надзорних одбора у износу од 

7.500,00 КМ, остали непоменути расходи у 

износу од 5.000,00 КМ) у износу од 

159.300,00 КМ.  

 

  

 Расходи финансирања и други 

финансијски трошкови планирани су у 

износу од 12.000,00 КМ а односе се на 

расходе по основу  камате на домаће 

кредите.  

 

 На економском коду 414000- 

Субвенције у 2021.години нису планирана 

средства из разлога што није планирана 

продаја општинске девастиране имовине у 

сврху развоја привреде на подручју 

општине за коју су субвенције намијењене. 

 

Грантови ( текуће помоћи 

непрофитним субјектима) планирани су у 

износу од 300.000,00 КМ  а исти се односе 

на: 
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Konto 

Текућигрантовиполитичкиморганизацијама и 

удружењима 

ПланБуџетaза 

2020.год, 
НацртБуџета2021.г. 

415211 Политичкепартије     

  Укупно: 7.500,00 7.500,00 

    

Konto 

Текућигрантовихуманитарниморганизацијама 

и удружењима 

ПланБуџетaза 

2020.год, 
НацртБуџета2021.г. 

415212 Опшинскаорганизацијацрвеногкрста     

415212 Колосрпскихсестара     

        

  Укупно: 45.000,00 38.000,00 

    

    

Konto 

Текућигрантовиспортским и 

омладинскиморганизацијама и удружењима 

ПланБуџетaза 

2020.год, 
НацртБуџета2021.г. 

415213 ФудбалскиклубПелагићево     

415213 Одбојкашкиклуб ,,Пелагићево,,     

415213 НК ,,Трамошница,,     

415213 ЖОК Пелагићево     

415213 Омладинскисектор     

  Укупно: 38.000,00 50.000,00 

    

    

Konto 

Текућигрантовиетничким и 

вјерскиморганизацијама и удружењима 

ПланБуџетaза 

2020.год, 
НацртБуџета2021.г. 

415214 Вјерскезаједнице     

  Укупно: 3.000,00 5000,00 

    

    

Konto 

Текућигрантовиорганизацијама и 

удружењимазаафирмацијупородице, и 

заштитуправажена, дјеце, избјеглих и 

расељенихлица, бораца и 

особасаинвалидитетом 

ПланБуџетaза 

2020.год, 
НацртБуџета2021.г. 

415215 Борачкaорганизација     

415215 Орг.породицапогинулихбораца     

        

  Укупно: 40.000,00 40.000,00 

    

    

Konto 

Текућигрантовиорганизацијама и удружењима 

у областиздравствене и социјалнезаштите 

ПланБуџетaза 

2020.год, 
НацртБуџета2021.г. 

415216 ЗдравственаАмбуланта     

  Укупно: 15.500,00 10.000,00 
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Konto 

Текућигрантовиорганизацијама и удружењима 

у областиобразовања, науке и културе 

ПланБуџетaза 

2020.год, 
НацртБуџета2021.г. 

415217 КПД Пелагићево     

415217 О.Ш. ВасоПелагић     

        

  Укупно: 22.000,00 25.000,00 

    

Konto 

Текућигрантовиорганизацијама и удружењима 

у областиекономске и привреднесарадње 

ПланБуџетaза 

2020.год, 
НацртБуџета2021.г. 

415218 Удружењепољопривредника     

415218 Удружењепчелара     

        

  Укупно: 7.000,00 7.200,00 

    

Konto 

Осталитекућигрантовинепрофитнимсубјектима 

у земљи 

ПланБуџетaза 

2020.год, 
НацртБуџета2021.г. 

415219 Удружењепензионера     

415219 Цивилназаштита     

415219 Савезопштина и градова     

415219 Добровољноватрогаснодруштво     

415219 Осталигрантови     

415219 Осталигрантови-пројекти     

415219 Општинскаизборнакомисија     

  Укупно:     

    102.000,00 117.300,00 
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Дознаке на име социјалне заштите 

које се исплаћују из буџета Републике, 

општина и градова планиране су у износу 

од 370.000,00 КМ а исте се односе на: 

 

 

 Текуће дознаке грађанима које се 

исплаћују из буџета општине планиране су 

у износу  од 108.000,00 КМ. Ови трошкови 

обухватају: 

- помоћ инвалидним лицима 

.....................................................................     

5.000,00 КМ 

- трошкови за расељена лица и 

повратнике.............................................     

30.000,00 КМ 

- трошкови за стипендирање 

студената...................................................      

20.000,00 КМ 

- трошкови за превоз 

ученика.............................................................

......     35.000,00 КМ 

- остала давања 

појединцима.....................................................

..............       8.000,00 КМ 

- једнократна помоћ новорођеној 

дјеци..................................................         

5.000,00 КМ 

- помоћ РВИ и породицама погинулих 

бораца ......................................         5.000,00 

КМ 

 

 

 Текуће дознаке корисницима 

социјалне заштите које се исплаћују од 

стране установа социјалне заштите ( стална 

новчана помоћ, једнократне новчане 

помоћи личне иналиднинеи остале текуће 

дознаке корисницима установа социјалне 

заштите) у износу од 240.000,00 КМ и 

намјенска издвајања за здравствено  

осигурање корисника установа социјалне 

заштите у износу од 22.000,00 КМ. 

 

Расходи по судским рјешењима планирани 

су у износу од 5.000 КМ, за евентуалне 

судске спорове током 2021. године. 

   

5. ИЗДАЦИ ЗА НЕФИНАНСИЈСКУ 

ИМОВИНУ  

 Издаци за нефинансијску имовину  

планирани су у износу од 105.000,00 КМ и 

учествују са 4,29 % у укупним буџетским 

издацима. Чине их : 

- издаци за набавку 

опреме.............................................................          

5.000,00 КМ; 

- издаци за реконструкцију и инвестиционо 

одржавање.............           50.000,00 КМ; 

- издаци за изградњу зграда и објеката........ 

.................................         35.000,00 КМ; 

- издаци за непроизведену сталну имовину 

.................................          15.000,00 КМ. 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

Смањење на економском коду 510000 – 

издаци за нефинансијску имовину у односу 

на претходну годину је из разлога што 

општина није у могућности издвојити више 

средства због смањења прихода а посебно 

Прихода од индиректних пореза, што се 

види кроз извршење истих током 

2020.године. 

 

 

6. ИЗДАЦИ ЗА ОТПЛАТУ ДУГОВА  

 

 Издаци за отплату дугова  

планирани су у износу од  170.600,00 КМ, и 

учествује са 6,96 % у укупним буџетским 

издацима, а односе се на отплату главнице 

на кредите код  домаћих финансијских 

институција које општина Пелагићево има 

код домаћих банака. 

 

7. БУЏЕТСКА РЕЗЕРВА 

 

 Буџетска резерва планирана је у 

износу од 30.000,00 КМ. Буџетска резерва 

се може користити за: 

- покривање непредвиђених издатака за 

које нису планирана средства у буџету, 

- буџетске издатке за које се током године 

покаже да планирана средства нису била 

довољна, 

- привремено извршавање обавеза буџета 

услед смањеног обима буџетских 

средстава, и  

- изузетно за остале намјене у складу са 

одлукама извршног органа општине. 
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 О кориштењу буџетске резерве 

одлучује извршни орган  општине својим 

актом и полугодишње се извјештава исти о 

утрошеним средствима буџетске резерве.  

 

 

Нацрт Плана буџетских расхода и 

издатака за нефинансијску имовину по 

организационој и функционалној 

класификацији дата је у следећим табелама 
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Табела 4 

 

Ред

.бр 

Екон

омск

и код 

О   П   И   С 
 Буџет за 

2020.год. 

Процјена 

извршења  

31.12.2020.г

. 

Нацрт 

Буџета за 

2021.год. 

Индекс 6/4 

1 2 3 4 5 6 7 

    

НАЗИВ ПОТРОШАЧКЕ 

ЈЕДИНИЦЕ:   

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ         

              

    

БРОЈ ПОТРОШАЧКЕ 

ЈЕДИНИЦЕ: 110         

              

1 4129 

Расходи по  основу 

репрезентације 6.000,00 7.681,00 8.000,00 133,33 

2 4129 

Расходи за  накнаде 

скупштинским посланицима и 

одборницима 95.500,00 95.500,00 95.500,00 100,00 

3 4129 

Расходи за  накнаде 

члановима управних и 

надзорних одбора 7.500,00 5.720,00 7.500,00 100,00 

  4152 Текући грантови          

    УКУПНО: 109.000,00 108.901,00 111.000,00 101,83 

    

НАЗИВ ПОТРОШАЧКЕ 

ЈЕДИНИЦЕ : НАЧЕЛНИК 

ОПШТИНЕ         

              

    

БРОЈ ПОТРОШАЧКЕ 

ЈЕДИНИЦЕ: 120         

              

4 4152 

Остали текући грантови 

непрофитним субјектима         

5 4161 

Остале текуће дознаке 

грађанима  36.000,00 70.257,00 45.000,00 125,00 

              

    УКУПНО: 36.000,00 70.257,00 45.000,00 125,00 

    

НАЗИВ ПОТРОШАЧКЕ 

ЈЕДИНИЦЕ :   БУЏЕТСКА 

РЕЗЕРВА         

              

    

БРОЈ ПОТРОШАЧКЕ 

ЈЕДИНИЦЕ: 122         

6   Буџетска резерва 30.000,00   30.000,00 100,00 

    УКУПНО: 30.000,00 0,00 30.000,00 100,00 

    

НАЗИВ ПОТРОШАЧКЕ 

ЈЕДИНИЦЕ:                                                                                

ОДЈЕЉЕЊЕ ЗА ОПШТУ 

УПРАВУ, ПРОСТОРНО 

УРЕЂЕЊЕ И СТАМБЕНО-

КОМУНАЛНЕ ПОСЛОВЕ         
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БРОЈ ПОТРОШАЧКЕ ЈЕДИНИЦЕ: 

130         

7 4122 Расходи по основу утрошка енергије 30.000,00 28.176,00 30.000,00 

100,

00 

8 4122 Расходи за комуналне услуге 15.000,00 20.210,00 20.000,00 

133,

33 

9 4122 Расходи за комуникационе услуге 16.000,00 16.619,00 16.000,00 

100,

00 

10 4122 

Расходи по основу утрошка 

енергије,нафте ,нафтних деривата, 

плина, и друго 45.000,00 47.480,00 40.000,00 

88,8

9 

11 4123 Расходи за режијски материјал 9.500,00 8.723,00 9.500,00 

100,

00 

12 4125 

Расходи за текуће одржавање осталих 

грађевинских објеката 35.000,00 

103.009,0

0 67.100,00 

191,

71 

13 4125 

Расходи за текуће одржавање,зграда и 

опреме 26.700,00 44.699,00 30.000,00 

112,

36 

14 4127 Расходи за услуге осигурања 7.000,00 6.376,00 7.000,00 

100,

00 

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 34.603,00 35.000,00 

100,

00 

17 5111 

Издаци за изградњу и прибављање 

зграда и објеката 100.000,00 8.817,00 35.000,00 

35,0

0 

18 5112 

Издаци за инвестиционо 

одржавање,реконструкцију и 

адаптацију зграда и објеката-учешће у 

финансирању капиталних пројеката 70.000,00 80.050,00 50.000,00 

71,4

3 

  5112 

Издаци за инвестиционо 

одржавање,реконструкцију и 

адаптацију зграда и објеката-учешће у 

финансирању пројеката за безбиједност 

у саобраћају         

  5112 

Издаци за инвестиционо 

одржавање,реконструкцију и 

адаптацију зграда и објеката-учешће у 

финансирању ИПА  пројеката         
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19 5113 

Издаци за набавку 

канцеларијске опреме, 

алата и инвентара 3.000,00 10.947,00 5.000,00 166,67 

20 5113 

Издаци за набавку 

превозних средстава         

21 5114 

Издаци за инвестиционо 

одржавање опреме         

22 5131 

Издаци за прибављање 

земљишта         

23 5133 

Издаци за прибављање 

осталих сталних средставав   24.500,00     

24 5137 

Издаци за нематеријалну 

произведену имовину   46.414,00 15.000,00   

    УКУПНО: 392.200,00 480.623,00 359.600,00 91,69 

              

    

НАЗИВ ПОТРОШАЧКЕ 

ЈЕДИНИЦЕ:  

ОДЈЕЉЕЊЕ ЗА 

ПРИВРЕДУ, 

ФИНАНСИЈЕ И 

ДРУШТВЕНЕ 

ДЈЕЛАТНОСТИ         

              

    

БРОЈ ПОТРОШАЧКЕ 

ЈЕДИНИЦЕ: 140         

24 4111 Бруто плате  731.000,00 731.000,00 731.000,00 100,00 

25 4112 

Расходи за  накнаде 

трошкова и осталих личних 

примања запослених 113.000,00 113.000,00 113.000,00 100,00 

26 4114 

Расходи за отпремнине и 

једнократне помоћи (бруто) 8.000,00 2.431,00 5.000,00 62,50 

27 4124 

Расходи за медицински и 

лабораторијски материјал 2.000,00 1.420,00 2.000,00 100,00 

28 4126 

Расходи по основу 

путовања и смјештаја 2.000,00 1.173,00 2.000,00 100,00 

29 4127 

Расходи за услуге 

финансијског посредовања 9.000,00 5.634,00 9.000,00 100,00 

30 4127 

Расходи за услуге 

информисања и медија 16.000,00 21.036,00 16.000,00 100,00 

31 4127 

Расходи за остале стручне 

услуге         

32 4129 

Расходи за стручно 

усавршавање запослених 3.000,00 12.632,00 5.000,00 166,67 
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33 4129 

Расходи по  основу 

репрезентације, пријеми, 

манифестације и др. 27.000,00 9.415,00 15.000,00 55,56 

34 4129 

Расходи по  основу 

репрезентације 12.000,00 10.157,00 12.000,00 100,00 

35 4129 

Расходи за бруто  накнаде 

за привремене и повремене 

послове 6.500,00 4.500,00 6.500,00 100,00 

36 4129 

Расходи по основу пореза, 

доприноса и непореских 

накнада на терет 

послодавца         

37 4129 

Расходи по основу 

доприноса за 

професионалну 

рехабилитацију инвалида 2.000,00 1.980,00 2.000,00 100,00 

38 4129 

Остали непоменути 

расходи 37.900,00 32.949,00 5.000,00 13,19 

39 4139 

Расходи по основу затезних 

камата у земљи 13.000,00     0,00 

40 4152 Текући грантови  280.000,00 311.800,00 300.000,00 107,14 

41 4161 Трошкови за ученике 35.000,00 35.000,00 35.000,00 100,00 

42 4161 

Трошкови набавке 

уџбеника         

43 4161 Стипендије 20.000,00 19.800,00 20.000,00 100,00 

44 4141 

Субвенције 

нефинансијским субјектима 

у осталим областима 51.100,00 40.446,00   0,00 

45 4191 

Расходи по судским 

рјешењима 5.000,00 20.743,00 5.000,00 100,00 

46 4879 

Трансфери осталим 

јединицама власти 500,00 554,00 700,00 140,00 

              

    УКУПНО: 1.374.000,00 1.375.670,00 1.284.200,00 93,46 

              

    

НАЗИВ ПОТРОШАЧКЕ 

ЈЕДИНИЦЕ :   ОСТАЛА 

БУЏЕТСКА 

ПОТРОШЊА         

              

    

БРОЈ ПОТРОШАЧКЕ 

ЈЕДИНИЦЕ: 190         
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47 4133 

Расходи по основу камата на 

зајмове примљене од осталих 

јавних финансијских субјеката 17.300,00 17.300,00 12.000,00 69,36 

48 4137 

Трошкови обраде кредитне 

документације         

49 6213 

Издаци за отплату главнице 

зајмова примљених од  домаћих 

јавних финансијских субјеката         

50             

    УКУПНО: 17.300,00 17.300,00 12.000,00 69,36 

              

    

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 3.817,00 4.000,00 100,00 

53 4122 

Расходи по основу утрошка 

енергије, комуналних, 

комуникационих и 

транспортних услуга         

54 4123 Расходи за режијски материјал         

55 4125 Расходи за текуће одржавање 1.000,00 433,00 500,00 50,00 

56 4161 

Остале текуће дознаке 

грађанима  8.000,00 7.650,00 8.000,00 100,00 

57 4161 

Текуће помоћи породицама 

палих бораца         

    УКУПНО: 13.000,00 11.900,00 12.500,00 96,15 

              

              

    

НАЗИВ ПОТРОШАЧКЕ 

ЈЕДИНИЦЕ:  ЦЕНТАР ЗА 

СОЦИЈАЛНИ РАД  

          

    

БРОЈ ПОТРОШАЧКЕ 

ЈЕДИНИЦЕ: 300         
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58 4111 Бруто плате  88.800,00 88.800,00 88.800,00 100,00 

59 4112 

Расходи за  накнаде трошкова и 

осталих личних примања запослених 12.000,00 9.183,00 12.000,00 100,00 

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 11.700,00 10.500,00 10.500,00 89,74 

64 4123 Расходи за режијски материјал 1.000,00 312,00 500,00 50,00 

65 4125 Расходи за текуће одржавање         

66 4126 

Расходи по основу путовања и 

смјештаја 300,00     0,00 

67 4127 Расходи за услуге осигурања 1.300,00 1.460,00 1.700,00 130,77 

68 4129 

Расходи за бруто  накнаде за 

привремене и повремене послове         

69 4129 Расходи по  основу репрезентације 400,00   400,00 100,00 

70 4129 

Расходи по основу доприноса за 

професионалну рехабилитацију 

инвалида 200,00 246,00 250,00 125,00 

71             

    УКУПНО:  115.700,00 110.501,00 114.150,00 98,66 

    

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 240.000,00 240.000,00 240.000,00 100,00 

73 4163 

Дознаке пружаоцима услуга 

социјалне заштите које се исплаћују 

из буџета Републике, општина и 

градова 27.000,00 20.898,00 22.000,00 81,48 
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    УКУПНО: 267.000,00 260.898,00 262.000,00 98,13 

    

НАЗИВ ПОТРОШАЧКЕ 

ЈЕДИНИЦЕ :  ЈУ 

ТУРИСТИЧКА 

ОРГАНИЗАЦИЈА 

ПЕЛАГИЋЕВО         

    

БРОЈ ПОТРОШАЧКЕ 

ЈЕДИНИЦЕ: 530         

74 4111 Бруто плате  35.800,00 35.798,00 35.800,00 100,00 

75 4112 

Расходи за  накнаде трошкова и 

осталих личних примања 

запослених 5.500,00 5.212,00 5.500,00 100,00 

76 4114 

Расходи за отпремнине и 

једнократне помоћи (бруто)   1.772,00     

77 4122 

Расходи по основу утрошка 

енергије,нафте ,нафтних 

деривата, плина, и друго         

78 4125 Расходи за текуће одржавање 4.000,00 2.102,00 3.500,00 87,50 

79 4127 Расходи за услуге осигурања 2.500,00 1.651,00 2.000,00 80,00 

80 4129 

Расходи по основу доприноса за 

професионалну рехабилитацију 

инвалида 200,00 78,00 150,00 75,00 

81 4129 

Расходи по  основу 

репрезентације, пријеми, 

манифестације и др. 2.000,00 198,00 2.000,00 100,00 

              

    УКУПНО: 50.000,00 46.811,00 48.950,00 97,90 

    

УКУПНА БУЏЕТСКА 

ПОТРОШЊА 2.404.200,00 2.482.861,00 2.279.400,00 94,81 

 

 
 

` Расходибуџета - функционалнaкласификацијa  

      

           

Функционалникод О П И С 

План 
НацртБуџета 

2020 2021 

  Укупнирасноди (збирфункција) 2.374.200,00 2.249.400,00 

01 Општејавнеуслуге 1738700,00 1666800,00 

02 Одбрана     

03 Јавниред и сигурнос     

04 Економскипослови 173000,00 105000,00 

05 Заштитачовјековеоколине 50000,00 55000,00 

06 Стамбени и заједничкипослови     

07 Здравство 15500,00 8400,00 

08 Рекреација, култура и религија 38000,00 39000,00 

09 Образовање 77000,00 91200,00 

10 Социјалназаштита 282000,00 284000,00 
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