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64.
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 Пелаигћево („Службени
гласник Општине Пелагићево“, број: 2/17), начелник Општине Пелаигћево доноси:
ОДЛУКУ
о стављању ван снаге
Члан 1.
Овом одлуком ставља се ван снаге Одлука о стављању ван снаге Правилника о
организацији и систематизаицји радних мјеста општинске управе Пелагићево број: 02-022166/20 од 07.12.2020.године.
Члан 2.
Ова одлука ступа на снагу даном доношења и биће објављена у Службеном гласнику
Општине Пелагићево.
Број: 02-022-25/21
Дана, 04.02.2021.г.

Начелник Општине:
Славко Тешић с.р.
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65.
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), члана 62. и 64. Статута Општине
Пелаигћево („Службени гласник Општине Пелагићево“, број: 2/17), начелник Општине
Пелаигћево доноси:
ОДЛУКУ
о накнади превоза ученика за март, април, мај и јун школске 2020/2021. године
Члан 1.
Овом одлуком регулише се плаћање превоза ученика средњег образовања за март,
април, мај и јун мјесец школске 2020/2021 године.
Члан 2.
Општина Пелаигћево плаћа трошкове организованог превоза у пуном износу цијене
мјесечне карте за све ученике средњег образовања за март, април, мај и јун мјесец школске
2020/2021 године.
Члан 3.
Сви ученици који буду користили повластицу превоза дужни су доставити увјерење у
упису школске 202/2021.године.
Члан 4.
Новчана средства за превоз ученика исплатиће 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 оримјењивати ће се за март, април, мај и
јун школске 2020/2021. године и биће објављена у Службеном гласнику Општине Пелагићево.
Број: 02-022-26/21
Дана, 23.02.2021.г.

Начелник Општине:
Славко Тешић с.р.

66.
На основу члана 59. и 82. Закона о локалној самоуправи („Службени гласник Републике
Српске“, број: 97/16), члана 61. и 100. Статута Општине Пелаигћево („Службени гласник
Општине Пелагићево“, број: 2/17), начелник Општине Пелаигћево доноси:
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НАРЕДБУ
о извођењу систематске дератизације подручја Општине Пелагићево
Члан 1.
Овом наредбом регулише се начин, извођач и вријеме извођења прољетне систематске
дератизације подручја Општине Пелагићево.
Члан 2.
Прољетну систематску дератизацију подручја Општине Пелаигћево извршити ће
„Санитарац“ ДОО Власеница.
Члан 3.
Дератизацијом биће обухваћена државна и приватна предузећа, самосталне занатске
радње, трговинске и угоститељске радње, стамбени објекти, стамбено-породични објекти
индивидуалног сектора, сви објекти локалних и републичких установа (зграда општине, старе
зграде општине, амбуаланта, полицијска станица, школски, културни и вјерски објекти),
сакрални објекти, јавне зелене површине, канализациона мрежа, отворени канали и
водотокови, депоније отпада, сточна пијаца, те остали објекти гдје постоји могућност
присуства глодара.
Члан 4.
Акција из члана 3. ове наредбе трајати ће у времену од 08.03.2021.године до
14.03.2021.године.
Члан 5.
По завршетку акције, представници „Санитарац“ ДОО Власеница доставиће ми писани
извјештај.
Број: 02-022-27/21
Дана, 24.02.2021.г.

Начелник Општине:
Славко Тешић с.р.

67.
На основу члана 64. став 1. тачка 2. и члана 70. ставови 1., 3. и 6. Закона о јавним
набавкама Босне и Херцеговине („Службени глансик БиХ“, број: 38/14), чланова 59. и 82.
Закона о локалној самоуправи („Службени гласник Републике Српске“, број: 10/14), на
препоруку комсије уа јавну набавку број: 02-022-20/21 од 24.02.2021.године, у поступку јавне
набавке – набавка трансформаторске станице са прикључним далеководом, начелник Општине
Пелагићево је донио:
ОДЛУКУ
о избору најповољнијег понуђача
Члан 1.
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Прихвата се препорука комисије за јавне набавке, број: 02-022-20/21 од
24.02.2021.године и уговор за јавну набавку – набавка трансформаторске станице са
прикључним далеководом додјељује се понуђачу; „Енерго систем“ ДОО Брчко, понуда број:
06-010/2021 од 02.02.2021.године, за понуђену цијену од 169.377,00 Км без ПДВ-а, односно
198.171,10 КМ са ПДВ-ом, као најбоље оцијењеном понуђачу.
Члан 2.
Приједлог уговора о набавци доставити ће се на потпис изабраном понуђачу „Енерго
систем“ ДОО Брчко, по истеку рока од 10 дана, рачунајући од дана када су си понуђачи
обавијештени о избору најповољније понуде.
Члан 3.
За извршење ове одлуке задужује се и овлашћује Одјељење за општу управу, просторно
уређење и стамбено-комуналне послове.
Члан 4.
Ова одлука објавиће се на wебстранициwww.опстинапелагицево.оргистовремено са
упућивањем понуђачима који су учествовали у поступку јавне анбавке, сходно члану 70. став
6. Закона о јавним набавкама.
Члан 5.
Ова одлука ступа на снагу даном доношења и доставља се свим понуђачима који су
учествовали у поступку јавне набавке, сходно члану 71. став 2. закона о јавним набавкама.
ОБРАЗЛОЖЕЊЕ
Поступак јавне набавке покренут је Одлуком о покретању поступка јавне набавке број:
02-022-116/21 од 03.09.2020.године.
Јавна набавка је проведена путем отвореног поступка .
Процијењена вриједност јавне набавке без ПДВ-а је 175.000,00 КМ.
Обавјештење о набавци, број: 298-1-1-20-3-10/20 послато је на објаву дана
04.09.2020.године, а објављено је на порталу јавних набавки истог дана. Сажетак обавјештења
о набавци објављен је у Службеном гласнику БиХ, број: 56 од 11.09.2020.године.
Исправка обавјештења о набавци, број: 298-1-1-20-8-12/20 објављена је
06.10.2020.године на порталу јавних набавки, те у Службеном гласнику БиХ број: 65 од
16.10.2020.године.
Исправка обавјештења о набавци, број: 298-1-1-20-8-15/20 објављена је
25.11.2020.године на порталу јавних набавки, те у Службеном гласнику БиХ број: 78 од
04.12..2020.године.
Исправка обавјештења о набавци, број: 298-1-1-20-8-1/21 објављена је
21.01.2021.године на порталу јавних набавки, те у Службеном гласнику БиХ број: 6 од
29.01.2021.године.
Комисија за јавну набавку именована је одлуком број: 02-022-20/21 од
01.02.2021.године.
Комисија за јавну набавку доставила је дана 24.02.2021.године записник о оцјени
понуда и препоруку о избору најповољнијег понуђача број: 02-022-20/21 од 24.02.2021.године,
у поступку јавне набавке – набавка трансформаторске станице са прикљуним далеководом.

У поступку је утврђено да је комсија за јавне набавке благовремено и правилно
извршила отварање и оцјену приспјелих понуда, о чему је сачинила одговарајуће записнике, у
којима је утврђено сљедеће:
- Да је укупан број приспјелих понуда 4,
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Да је благовремено запримљено 4 понуде
Да није било неблаговремено запримљених понуда,
Да су понуде понуђача „Elcom“ ДОО Тузла, Конзорциј „Nexen“ ДОО Бања Лука
(представник); „Deskinženjering“ ДОО Бања Лука (члан), „Elmont“ ДОО Бијељина и
„Енерго систем“ ДОО Брчко прихватљиве.

У поступку доношења ове одлуке посебно су цијењене чињенице да је комсија
правилно и потпуно извршила квалификованости понуђача, те оцјену приспјелих понуда,
сходно критеријумима из тендерске документације.
У поступку оцјене проведеног поступка, начелник Општине Пелагићево није нашао
разлоге, неправилности нити пропусте у раду, који би евентуално били основ за
неприхватање препоруке комсије уа јавну набавку.
Наиме, у поступку је оцијењено да је комсија у свему правилно поступила, те да је
избор најповољнијег понуђача извршен у складу са Законом о јавним набавкама,
подзаконским актима, интерним актима и тендерском документацијом. Увидом у
приложену документацију неспорно је да је изабрани понуђач најбоље оцијењен због
најниже цијене како слиједи:
НАЗИВ ПОНУЂАЧА

Понуђена цијена (са ПДВом)
198.171,10*
138.859,10

1. „Енерго систем“ Брчко
2. Конзорциј Nexen“ ДОО Бања Лука (представник);
„Deskinženjering“ ДОО Бања Лука (члан)
3. „Elmont“ ДОО Бијељина
4. „Elcom“ ДОО Тузла
*Означава цијену на коју се примјењује преференцијални третман

198.569,89*
204.750,00

Изабрани понуђач „Енерго систем“ ДОО Брчко изабран је примјењујући критеријум
најниже цијене, уз уважавање одредби Одлуке о обавезно примјени префернцијалног третмана
домаћег („Службени гласник БиХ“, број: 34/20), која је понуђена у износу од 169.377,00 КМ
без ПДВ-а, односно 198.171,10 КМ са ОДВ-ом, док су остали понуђачи чије су понуде
прихватљиве понудили сљедеће цијене:
-

-

Конзорциј Nexen“ ДОО Бања Лука (представник); „Deskinženjering“ ДОО Бања Лука
(члан) за понуђену цијену од 118.683,00 КМ без ПДВ-а, односно 138.859,10 КМ са
ПДВ-ом (на понуду се не могу примијенити одредбе о префернцијално третману
домаћег),
„Elmont“ ДОО Бијељина за понуђену цијену од 169.717,00 Км без ПДВ-а, односно
198.568,89 КМ са ПДВ-ом.
„Elcom“ ДОО Тузла за понуђену цијену од 175.000,00 Км без ПДВ-а, односно
204.750,00 Км са ПДВ-ом ( на понуду се не могу примијенити одредбе о
префернцијалном третману домаћег).

Из наведених разлога, примјеном члана 64. став 1. тачка 2. Закона о јавним набавкама,
одлучено је као у диспозитиву.
ПОУКА О ПРАВНОМ ЛИЈЕКУ

Против ове одлуке може се изјавити жалба, најкасније у року од 10 (десет) дана од дана
пријема ове одлуке.
Број: 02-022-28/21
Дана, 25.02.2021.г.

Начелник Општине:
Славко Тешић с.р.
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68.
На основу члана 39. и 43. Закона о локалној самоуправи („Службени гласник
Републике Српске", број: 97/16 и 36/19) и члана 51. Статута општине Пелагићево ("Службени
гласник општине Пелагићево", број: 02/17), Скупштина општине Пелагићево на II
(другој)редовној сједници одржаној дана 26.02.2021. године донијела је:
ОДЛУКУ
оусвајању плана мјера
Члан 1.
Усваја се Плана мјера за отклањање неправилности утврђених у извјештају о
проведеној финансијској ревизији општине Пелагићево за период 01.01-31.12.2019. године,
број: 02-402-9/21 од 09.02.2021. године.
Члан 2.
План мјера претходно наведеног члана је саставни дио ове одлуке.
Члан 3.
Ова одлука ступа на снагу 8 (осмог) дана од дана објаве у "Службеном гласнику
општине Пелагићево".
Број: 01-022-11/21
Дана, 26.02.2021.г.

ПРЕДСЈЕДНИК
Скупштине општине Пелагићево
Недељко Тривундић с.р.

Број:02-402-9/21
Датум, 09.02.2021. године

ПЛАН МЈЕРА ЗА ОТКЛАЊАЊЕ НЕПРАВИЛНОСТИ
УТВРЂЕНИХ У ИЗВЈЕШТАЈУ О ПРОВЕДЕНОЈ ФИНАНСИЈСКОЈ РЕВИЗИЈИ
ОПШТИНЕ ПЕЛАГИЋЕВО
ЗА ПЕРИОД 01.01.-31.12.2019. године

Службени гласник Општине Пелагићево, број 03/2021
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Увод

Главна служба за ревизију јавног сектора Републике Српске извршила је ревизију
консолидованих финансијских извјештаја Општине Пелагићево за период 01.01.31.12.2019.године, сачинила Извјештај о ревизији под бројем: РВ023-20 од 05.08.2020.године,
те исти доставила општини, а запримљен је дана 18.08.2020.године.

Ревизија консолидованих финансијских извјештаја,усклађености пословања и преглед
значајних рачуноводствених политика Општине Пелагићево, вршенa је у периоду од
28.01.2020. до 18.08.2020.године.
Законом о ревизији јавног сектора Републике Српске ("Сл.гласник Републике
Српске",број: 98/05 и 20/14), утврђена је обавеза сваке инситуције у којој је извршена ревизија
да сачини План мјера за отклањање неправилности утврђених у ревизорском извјештају.
Начелник Општине Пелагићево је сачинио План мјера за отклањање неправилности
утврђених у извјештају о проведеној финансијској ревизији Општине Пелагићево за период
01.01.-31.12.2019.године.
Извјештај о ревизији је достављен СО-е Пелагићево, односно одборницима СО-е
Пелагићево на увид и разматран је и усвојен на једној од претходних сједница СО-е
Пелагићево.
Такође и План мјера за отклањање неправилности утврђених у ревизорском извјештају
је достављен СО-е Пелагићево, односно одборницима СО-е Пелагићево на увид и бити ће
разматран у једној од тачака дневног реда на сједници СО-е Пелагићево.
План мјера за отклањање неправилности након разматрања и усвајања од стране СО-е
Пелагићево бити ће достављен Главној служби за ревизију јавног сектора Републике Српске.
Сматрамо да је Извјештајем о ревизији одмјерено мишљење које одражава стварно
стање консолидованих финансијских извјештаја и усклађености пословања Општине
Пелагићево за 2019.годину.
Такође сматрамо да је неопходно навести да су се службена лица у поступку ревизије
понашала крајње професионално.
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страна 8.

ПЛАН МЈЕРА ЗА ОТКЛАЊАЊЕ НЕПРАВИЛНОСТИУТВРЂЕНИХ У
ИЗВЈЕШТАЈУ О ПРОВЕДЕНОЈ ФИНАНСИЈСКОЈ РЕВИЗИЈИ
ОПШТИНЕ ПЕЛАГИЋЕВОЗА ПЕРИОД 01.01.- 31.12.2019. ГОДИНЕ
Ред.
број

1.

Тачка
рев.
извјеш.

3.

3.

3.

3.

Неправилности утврђене
ревизорском извјештају

у

Организација
и
функционисање
система
интерних
контрола
дјелимично су дефинисани
постојећим интерним актима.

Систем интерних контрола
није у потпуности урађен
према дијелу одредби Закона
о
систему
интерних
финансијских
контрола
у
јавном сектору РС и Упутствао
начину
и
поступку
успостављања и спровођења
система
финансијског
управљања и контроле.

Мјере и радње које
треба
предузети
ради
отклањања
пропуста
и
неправилности утврђ.
у
ревизорском
извјештају
Интерне акте допунити
са
потребним
одредбама како би се у
потпуности дефинисала
организација
и
функционисање
система
интерних
контрола.
Систем
интерних
контрола дорадити у
потпуности
са
одредбама наведеног
закона и Упутства.

Нису донесене стратегије
развоја локалних путева и
улица у насељу, одлука о
разврставању локалних путева
и улица у насељу као и акт о
управљању,грађењу,
реконструкцији, одржавању и
заштити локалних путева,
улица у насељу и путних
објеката на њима сходно
Закону о јавним путевима.

Донијети
потребне
стратегије, одлуке и
акте сходно важећим
законским прописима.

Није донешен
програм
развоја спорта сходно Закону о
спорту.

Донијети
програм
развоја спорта у складу
са законом.

Успостављени

Успоставити

систем

систем

Рок

Носилац
активности

Одмах
Стални
задатак

Начелник
Стручна служба

Одмах
Стални
задатак

Начелник
Стручна служба

Одмах

Одјељење
за
општу
управу,просторно
уређење
и
стамб.ком
послове.
СО Пелагићево

Одмах

Одјељење
за
привреду
финансије
и
друштвене
дјелатности
СО Пелагићево
Начелник,

интерних контрола на
начин да у потпуности
обезбједи истинито и
фер
финансијско
извјештавање
и
усклађеност у складу са
законима
и
др.прописима.
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3.

2.

4.

4.

4.

4.

4.

3.

интерних
контрола
не
функционише на начин да у
потпуности
обезбједи
истинито и фер финансијско
извјештавање и усклађеност са
законима
и
другим
прописима.

Општина није провела
поступак набавке за
набавку
нафте
и
нафтних деривата.
Набавка радова је
провођена
путем
преговарачког поступка
без
објаве
обавјештења што није у
складу са Законом о
јавним набавкама

Приликом провођења
јавних
набавки
директним споразумом
нису се у потпуности
поштоване
одредбе
Закона
о
јавним
набавкама.
У
проведеним
конкурентским
захтјевима
за
достављање
понуда
уговорни орган није
упутио
захтјев
за
достављање понуде на
минимално три адресе
понуђача.

Нису
објављивани
основни
елементи
уговора за проведене
поступке набавки на
веб страници општине.

5.

Буџет
Општине
Пелагићево и Ребаланс
буџета нису објевљени
у Сл. гласнику Општине
Пелагићево.

Набавку нафте и
нафтних
деривата
проводити у складу
са одредбама Закона
о јавних набавкама.
Јавне набавке роба,
услуга и радова
преговарачким
поступцима
без
објаве обавјештења
примјењивати само у
ситуацијама када су
у
потпуности
испуњени услови за
примјену
оваквог
поступка наведени у
Закону о јавним
набавкама
За директне поступке
набавки
примијењивати
и
поштовати одредбе
члана 87.став 3. и
члана 90.Закона о
јавним набавкама.
При
провођењу
конкурентског
захтјева
за
достављање понуда
упућивати захтјеве за
достављање понуда
на
адресе
минимално
три
понуђача у складу са
чланом88. став 1.
Закона о јавним
набавкама.
Вршити
објевљивање
основних елемената
уговора
за
све
поступке
јавних
набавки у складу са
чланом 75. став 2.
Закона о јавним
набавкама.
Усвојени буџет и
Ребаланс буџета у
потпуности
објављивати у Сл.
гласнику
Општине
Пелагићево како је и

Одмах
Стални
задатак

Стручна служба,

Одмах
Стални
задатак

Начелник
Одјељ.за општ.упр.
простор.уређ. и стам.
ком. послове

Одмах
Стални
задатак

Начелник
Одјељ.за
општу
управу,простор.уређ. и
стамб. ком. послове

Одмах
Стални
задатак

Начелник
Одјељ.за
општу
управу,простор.уређ. и
стамб. ком. послове

Одмах
Стални
задатак

Стални
задатак

Стални
задатак

Начелник
Одјељење за општ.
управу
просторно
уређење и стамбено комуналне послове

Начелник
Одјељење за општу
управу простор.уређ. и
стамб. ком. послове

Стручна Служба СО-е
Пелагићево
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прописано Законом
о буџетском систему
Републике Српске.
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5.

4.

6.
6.1.
6.1.1.

6.1.1.

6.1.2.
6.1.2.1.

6.1.2.1.

6.1.2.1.

Приликом
припреме
и
доношења
буџета
није
испоштован
буџетски
календар
за
доношење
буџета.

За усвојене планове утрошка
намјенских средстава нису
тражене
сагласности
надлежних министарстава.
Обавеза плаћања комуналне
накнаде
за
коришћење
објеката и уређаја заједничке
комуналне потрошње није
прописана.

Бруто плате запослених и
бруто накнаде за топли оброк
нису обрачунаване на основу
одредби Закона о порезу на
доходак као и Правилника о
поступку, начину обрачуна и
остваривању
права
на
ослобађање и права на
одбитке од пореске основице
пореза на доходак
Обрачун минулог рада за
сваку годину навршен ог стажа
није извршен на основу Закона
о платама запослених у
органима управе Републике
Српске као и Посебног
колективног
уговора
за
запослене у области локалне
самоуправе Републике Српске.
Поједине фактуре из 2018.
годину су евидентиране у
обрачунском периоду 2019.
године.

Припрема и доношење
буџета вршити у складу са
буџетским
календаром
сходно
одредбама
члана28.
Закона
о
буџетском
систему
Републике Српске.
За
планове
утрошка
намјенских
средстава
прибављати сагласности
од
надлежних
министарстава.
Прописати
обавезе
плаћања
комуиналне
накнаде за коришћење
објеката
и
уређаја
заједничке
комуналне
потрошње у складу са
чланом
22.Закона
о
комуналним
дјелатностима.
Бруто плате за запослене,
бруто накнаде за топли
оброк обрачунавати у
складу са наведеним
законом и правилником.

Обрачун минулог рада за
сваку годину навршеног
стажа вршити у складу са
чланом 6. став 3. Закона о
платама запослених
у
органима
управе
Републике Српске.

Фактуре за поједине
врсте
расхода
евидентирати
у
обрачунском периоду у
ком су расходи и настали
у складу са члан ом 93.
став 2 . Правилника о
рачунов.
рачуноводственим
политикама
и
рачуноводственим
процјенама
за
буџ.
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Стални
задатак

Стални
задатак

Одмах

Начелник
Одјељење за привр.
финанс. и друшт.
дјелатности

Начелник,
Одјељење
за
прив.фин.
и
друштвене дјелат.
Начелник,
Одјељење
за општ. управу
прост. уређење и
стамб. ком послове

Одмах

Рачуноводство

Одмах

Рачуноводство

Стални
задатак

Рачуноводство

6.1.2.1.

На накнаде скупштинским
одборницима нису обрачунати
порези и доприноси на
мјесечном нивоу и нису
подношене пореске пријаве.

кориснике у Републици
Српској
Накнаде
скупштинским
одборницима
рачуноводствено
евидентирати мјесечно у
бруто износу и вршити
обрачун и пријаву пореза
и доприноса по том
основу.

Одмах
Стални
задатак
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Начелник,
Рачуноводство,

страна 11.

6.1.2.1.

Критеријуми и процедуре за
додјелу средстава гранта нису
дефинисане.

Дефинисати критеријуме
и процедуре за додјелу
средстава гранта.

Одмах

Начелник
Одјељ.за прив. фин. и
друштв.дјелатности
Стручна служба

6.1.2.1.

Дио дознака које се односе на
2018.годину евидентиране су у
обрачунском
периоду
2019.године.

Одмах,
стални
задатак

Начелник
Рачуноводство

6.1.2.1.

Није донешен интерни акт са
јасним
правилима
и
критеријумима за расподјелу и
праћење утрошка средстава на
име дознака помоћи избјеглим
и расељеним лицима и осталих
текућих дознака грађанима.

Наведене
дознаке
евидентирати у складу са
чланом 93. став 2.
Правилника
о
рачуноводству
за
буџетске кориснике у
Републици Српској.
Донијети интерни акт
којим
се
дефинишу
правила и критеријуми за
расподјелу и праћење
утрошка средстава на
име дознака помоћи
избјеглим и расељеним
лицима и осталих текућих
дознака грађанима.

6.1.2.2.

6.2.
6.2.2.

6.3.
6.3.1.
6.3.1.1.

Издаци за реконструкцију локалног
пута
за
пословну
зону
класификовани су као издаци за
остало
нематеријално
непроизведену имовину што није у
складу са чланом 105. и 107.
Правилника
о
буџетским
класификацијама,садржини рачуна
и примјени контног плана за
буџетске кориснике.
Обрачун амортизације за нову
зграду општине и трга 9. јануар
није вршен за све мјесеце у 2019.
години
колико
су
објекти
кориштени у 2019. години.

Није
вршена
корекција
потраживања по основу продаје за
она потраживања која нису
наплаћена у року од 12 мјесеци
што није у складу са чланом 73.
став
2.
Правилника
о
рачуноводству, рачуноводственим
политикама и процјенама за
буџетске кориснике у Републици

Одмах

Начелник
Стручна служба
Одјељ.за привр.фин.
и
друштвене дјелат.

Вршити
исправну
класификацију издатака
за
инвестиционо
одржавање у складу са
наведеним
правилником.

Одмах
Стални
задатак

Обрачун амортизације за
зграде, објекте и опрему
вршити у складу са
чланом
3.
и
6.
Правилника о примјени
годишњих
амортизационих стопа за
буџетске кориснике.
Вршити
корекцију
потраживања по основу
продаје за потраживања
која нису наплаћена у
року од 12 мјесеци
сходно
наведеном
Правилнику.

Стални
задатак

Начелник
Одјељ.за
општу
упр.
Рачуноводство

Стални
задатак

Начелник
Рачуноводство

Рачуноводство

Српској.
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6.3.2.
6.3.2.1.

6.3.2.2.

6.3.2.2.

6.3.2.3.

6.7.

Обавезе на порезе и доприносе
на одборничке накнаде нису
класификовани на одговарајући
конто обавеза за порезе и
доприносе на терет послодавца.

Извјеш'тај о стању дуга није
објављен
у
Сл.
гласнику
Републике Српске на дан
31.12.2019. године.
На дан 31.12.2019. године није
рекласификован дио дугорочних
обавеза који доспијева у 2020.
години а односи се на репрограм
обавеза према Пореској управи.

У 2019. години извршено је
повећање резерви по основу
ревалоризације нефинансијске
имовине што није у складу са
чланом 87. и 109. Правилника о
рачуноводству,
рачуноводственим политикама и
процјенама за буџ. кориснике у
Реп. Српској.
Напомене
уз
финансијске
извјеш'таје
неодговарају
у
потпуности захтјевима МРС- ЈС 1
Презентација
финансијских
извјештаја, као и члану 46.
Правилника о финансијском
извјештавању
буџетских
корисника.

страна 12.
Обавезе на порез и
доприносе на одборничке
накнаде класификовати на
одговарајући конто
обавеза за порезе и
доприносе
за
терет
послодавца
у
земљи
сходно
члану
79.
Правилника о буџетским
класиф.садржини рачуна
и примјени контног плана
за буџ. кориснике
Вршити
објављивање
извјештаја о стању дуга и
гаранцијама
у
Сл.
гласнику
Републике
Српске.
Вршити
обрачун
и
исказивање
текућих
доспијећа
по
основу
репрограмираних обавеза
према Пореској управи
Републике
Српске
у
складу са чланом 77.
Правилника
о
буџ.
класиф.садржини рачуна
и примјени контног плана
за буџетске кориснике.
Повећање на позицији
резерви
по
основу
ревалоризације
нефинансијске имовине
вршити у словима када су
за то испуњени услови из
наведеног правилника.

У
напоменама
уз
финансијске
извјештаје
објелоданити
све
релевантне информације
у складу са захтјевима
МРС-ЈС 1 и наведеног
Правилника.

Стални
задатак

Стални
задатак

Одмах,
Стални
задатак

Рачуноводство

Стручна служба
Одјељење за привр.
финанс. и друшт.
дјелатности

Рачуноводство

Одмах,
стални
задатак

Рачуноводство

Стални
задатак

Рачуноводство
Одјељење за прив.
финансије и дру.
дјелатности

Начелник Општине Пелагићево

Славко Тешић с.р.
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страна 13.

69.
На основу члана 39. Закона о локалној самоуправи („Службени гласник Републике Српске“,
број: 97/16 и 36/19), члана 51, 56, 141. и 142. Статута општине Пелагићево („Службени гласник
општине Пелагићево“, број: 02/17), Скупштина општине Пелагићево на II (другој) редовној
сједници одржаној дана 26.02.2021. године, д о н о с и:
ОДЛУКУ
о именовању повјереника мјесних заједница
Члан 1.
Именују се повјереници мјесних заједница на подручју општине Пелагићево како
слиједи:
1. Мјесна заједница Пелагићево – Центар
Недељко Летић;
2. Мјесна заједница Пелагићево –Ћендићи
Вељко Стопарић;
3. Мјесна заједница Пелагићево – Кладуша
Слободан Кушлаковић
4. Мјесна заједница Блажевац
Вера Гајић;
5. Мјесна заједница Поребрице
Слободан Јовичић;
6. Мјесна заједница Самаревац
Бранислав Тривић;
7. Мјесна заједница Доња Трамошница
Ђуро Ивић;
8. Мјесна заједница Горња Трамошница
Стјепо Микулић;
9. Мјесна заједница Турић
Славко Шарић;
10. Мјесна заједница Леденице
повјереник није именован;
Члан 2.
Повјереници мјесих заједница из члана 1. ове одлуке именују се на период од 4.
(четири) године, уз могућност пријевременог разрјешења због губитка повјерења.

Члан 3.
Ова Одлука ступа на снагу 8 (осмог) дана од дана објаве у „Службеном гласнику
општине Пелагићево“.
Број: 01-022-14/21
Дана, 26.02.2021.г.

ПРЕДСЈЕДНИК
Скупштине општине Пелагићево
Недељко Тривундић с.р.

Службени гласник Општине Пелагићево, број 03/2021

страна 14.

70.
На основу члана 39. и 43. Закона о локалној самоуправи („Службени гласник
Републике Српске", број: 97/16 и 36/19) и члана 51. Статута општине Пелагићево ("Службени
гласник општине Пелагићево", број: 2/17), Скупштина општине Пелагићево на II
(другој)редовној сједници одржаној дана 26.02.2021. године донијела је:
ОДЛУКУ
о прихватању извјештаја
Члан 1.
Прихвата се Извјештај о раду начелника Општине за период од 19.01.2021. године па
до 19.02.2021. године, број: 02-014-6/21 од 19.02.2021. године.
Члан 2.
Извјештај из претходно наведеног члана је саставни дио ове одлуке.
Члан 3.
Ова одлука ступа на снагу 8 (осмог) дана од дана објаве у "Службеном гласнику
општине Пелагићево".
Број: 01-022-15/21
Дана, 26.02.2021.г.

ПРЕДСЈЕДНИК
Скупштине општине Пелагићево
Недељко Тривундић с.р.

71.
На основу члана 39. и члана 43. Закона о локалној самоуправи („Службени гласник
Републике Српске", број: 97/16и 36/19), члана 51. Статута општине Пелагићево ("Службени
гласникопштине Пелагићево", број: 02/17), а све у вези Оставке Мате Маријановића бр: 01-01318/21 од 26.01.2021. године, Скупштина општине Пелагићево на II Редовној сједници
Скупштине Општине, одржаној дана 26.02.2021. године донијела је:
ОДЛУКУ
о прихватању оставке
Члан 1.
Прихвата се оставка Мате (Јозо) Маријановића на мјесто члана Управног одбора Јавне
установе Туристичка организација „Пелагићево Пелагићево, са 26.01.2021. године, због
спречавања настанка сукоба интереса именованог.

Члан 2.
Ова одлука ступа на снагу 8 (осмог) дана од дана објаве у "Службеном гласнику
општине Пелагићево".
Број: 01-022-16/21
Дана, 26.02.2021.г.

ПРЕДСЈЕДНИК
Скупштине општине Пелагићево
Недељко Тривундић с.р.

Службени гласник Општине Пелагићево, број 03/2021

страна 15.

72.
На основу члана 39. и 43. Закона о локалној самоуправи („Службени гласник
Републике Српске", број: 97/16 и 36/19), члана 51. Статута Скупштине општине Пелагићево
(„Службени гласник општине Пелагићево“, број: 2/17), а све у вези члана 16. ста 6. Закона о
систему јавних служби („Службени гласник Републике Српске“, број: 68/07, 109/12 и 44/16), по
приједлогу начелника општине, Скупштина општине Пелагићево на II (другој) редовној
сједници одржаној дана 26.02.2021. годинедонијела је:
ОДЛУКУ
о именовањувршилаца дужности чланова управног одбора
Јавне установе Центар за Социјални рад Пелагићево
Члан 1.
Именују се за вршиоце дужности чланова управног одбора Јавне установе Центар за
социјални рад Пелагићево сљедећа лица:
1. Зоран Радивојевић;
2. Петар Шокчевић;
3. Стојан Драгић;
Члан 2.
Вршиоци дужности чланова управног одбора именују се на период до окончања
поступка избора и именовања чланова управног одбора Јавне установе Центар за социјални рад
Пелагићево, а најдуже на период од 90 дана.
Члан 3.
Ова одлука ступа на снагу 8 (осмог) дана од дана објављивања у "Службеном гласнику
општине Пелагићево".
Број: 01-022-17/21
Дана, 26.02.2021.г.

ПРЕДСЈЕДНИК
Скупштине општине Пелагићево
Недељко Тривундић с.р.

73.
На основу члана 39. и 43. Закона о локалној самоуправи („Службени гласник
Републике Српске", број: 97/16 и 36/19), члана 51. Статута Скупштине општине Пелагићево

(„Службени гласник општине Пелагићево“, број: 2/17), а све у вези члана 16. ста 6. Закона о
систему јавних служби („Службени гласник Републике Српске“, број: 68/07, 109/12 и 44/16), по
приједлогу начелника општине, Скупштина општине Пелагићево на II (другој) редовној
сједници одржаној дана 26.02.2021. годинедонијела је:
ОДЛУКУ
о именовањувршилаца дужности чланова управног одбора
Јавне установе Туристичка организација „Пелагићево“ Пелагићево
Службени гласник Општине Пелагићево, број 03/2021

страна 16.

Члан 1.
Именују се за вршиоце дужности чланова управног одбора Јавне установе Туристичка
организација „Пелагићево“ Пелагићево сљедећа лица:
1. Мирко Давидовић;
2. Ђорђе Зарић;
3. Жарко Тривић;
Члан 2.
Вршиоци дужности чланова управног одбора именују се на период до окончања
поступка избора и именовања чланова управног одбора Јавне установе Туристичка
организација „Пелагићево“ Пелагићево, а најдуже на период од 90 дана.
Члан 3.
Ова одлука ступа на снагу 8 (осмог) дана од дана објављивања у "Службеном гласнику
општине Пелагићево".
Број: 01-022-18/21
Дана, 26.02.2021.г.

ПРЕДСЈЕДНИК
Скупштине општине Пелагићево
Недељко Тривундић с.р.

74.
На основу члана 39. и 43. Закона о локалној самоуправи („Службени гласник
Републике Српске", број: 97/16 и 36/19), члана 51. Статута Скупштине општине Пелагићево
(„Службени гласник општине Пелагићево“, број: 2/17), а све у вези члана 16. став 1. и 6. Закона
о систему јавних служби („Службени гласник Републике Српске“, број: 68/07, 109/12 и 44/16) и
Одлуке Скупштине општине Пелагићево број: 01-022-61/18 од 28.05.2018. године, по
Приједлогу начелника Општине Скупштина општине Пелагићево на II (другој) редовној
сједници одржаној дана 26.02.2021. годинедонијела је:
ОДЛУКУ
о разрјешењувршилаца дужности члана управног одбора
Јавне установе Туристичка организација „Пелагићево“ Пелагићево
Члан 1.
Разрјешују се вршиоца дужности члана управног одбора Јавне установе Туристичка
организација „Пелагићево“ Пелагићево сљедећа лица:
1. Александар Сајловић,
2. Драгана Танацковић.

Члан 2.
Претходно именована лица разрјешују се дужности са 26.02.2021. године, a због истека
времена на који су именовани, односно начињених процесних грешака приликом именовања
истих и губитка повјерења.
Члан 3.
Службени гласник Општине Пелагићево, број 03/2021

страна 17.

Ова одлука ступа на снагу 8 (осмог) дана од дана објављивања у "Службеном гласнику
општине Пелагићево".
Образложење
Вршиоци дужности чланова управног одбора Јавне установе Туристичка организација
„Пелагићево“ Пелагићево, Александар Сајловић и Драгана Танацковић су дана 28.05.2018.
године Одлуком Скупштине општине Пелагићево о именовању вршиоца дужности чланова
управног одбора Јавне установе Туристичка организација „Пелагићево“ Пелагићево број: 01022-61/18, именовани на претходно наведену дужност.
Увидом у претходно наведену Одлуку утврђено је да су исти именовани у својству
вршилаца дужности на мандатни период од 4 (четири) године , што је супротно са Законом о
систему јавних служби („Службени гласник Републике Српске“, број: 68/07, 109/12 и 44/16, у
наставку текста: Закон о систему јавних служби) и Законом министарским, владиним и другим
именовањима Републике Српске („Службени гласник Републике Српске“, број: 25/03 и 41/03).
Увидом у Извјештај о раду Јавне установе Туристичке организације „Пелагићево“
Пелагићево за 2019. годину број: 01-325-09/20 и Јавне установе Туристичке организације
„Пелагићево“ Пелагићево за 2020. годину број: 01-325-01/21 од 21.01.2021. године, утврђено је
да претходно наведена установа није испунила очекивања њеног оснивања, односно да иста
није радила на додатним активностима везаним за афирмацију општине Пелагићево кроз
постицањем изградње и истицање њених постојећих туристичких потенцијала сем одржавања
традиционалне манифестације „Гастро сусрети“, односно да именовани вршиоци дужности
чланова Управног одбора нису предузимали додатне активности, а што се огледа у губитку
даљег повјерења у њихов рад.
Увидом у члан члана 16. став. 6. Закона о систему јавних служби утврђено је да је
између осталог прописано да чланове управног одбора чији је оснивач јединица локалне
самоуправе именује и разрјешава скупштина општине на приједлог начелника.
Начелник општине је, сходно напријед наведеном,а на основ члана 16. став. 6. Закона о
систему јавних служби, на Колегију Скупштине општине утврдио усмени Приједлог одлуке о
разрјешењу вршлаца дужности члана Управног одбора Јавне установе Туристичке
организације „Пелагићево“ Пелагићево и предложио Скупштини доношење исте.
Стим у вези Скупштина општине Пелагићево је на II (другој) редовној сједници
одржаној дана 26.02.2021. године,на основу члана 39. и 43. Закона о локалној самоуправи
(„Службени гласник Републике Српске", број: 97/16 и 36/19), члана 51. Статута Скупштине
општине Пелагићево („Службени гласник општине Пелагићево“, број: 2/17), а све у вези члана
16. став 1. и 6. Закона о систему јавних служби („Службени гласник Републике Српске“, број:
68/07, 109/12 и 44/16) и Одлуке Скупштине општине Пелагићево број: 01-022-61/18 од
28.05.2018. године, донијела предметну Одлуку.

ПРАВНА ПОУКА: Овај акт је коначан и против истог не може се уложити жалба, али се може
покренути управни спор пред Окружним судом у Добоју у року од 30 дана од дана достављања
овог рјешења.
Број: 01-022-19/21
Дана, 26.02.2021.г.

ПРЕДСЈЕДНИК
Скупштине општине Пелагићево
Недељко Тривундић с.р.

Службени гласник Општине Пелагићево, број 03/2021
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75.
На основу члана 39. и 43. Закона о локалној самоуправи („Службени гласник
Републике Српске", број: 97/16 и 36/19), члана 51. Статута Скупштине општине Пелагићево
(„Службени гласник општине Пелагићево“, број: 2/17), а све у вези члана 16. став 1. и 6. Закона
о систему јавних служби („Службени гласник Републике Српске“, број: 68/07, 109/12 и 44/16) и
Одлуке Скупштине општине Пелагићево број: 01-022-63/16 од 05.10.2017. године, 01-022-86/17
од 19.12.2017. године, 01-022-20/18 од 10.03.2018. године, по Приједлогу начелника Општине
Скупштина општине Пелагићево на II (другој) редовној сједници одржаној дана 26.02.2021.
годинедонијела је:
ОДЛУКУ
о разрјешењудужности члана управног одбора
Јавне установе Центар за социјални рад Пелагићево
Члан 1.
Разрјешују се дужности члана управног одбора Јавне установе Центар за социјални рад
Пелагићево сљедећа лица:
1. Дијана Гаврић,
2. Зоран Радовојевић и
3. Павле Миловановић.
Члан 2.
Претходно именована лица разрјешују се дужности са 26.02.2021. године, a због
губитка повјерења.
Члан 3.
Ова одлука ступа на снагу 8 (осмог) дана од дана објављивања у "Службеном гласнику
општине Пелагићево".
Образложење
Члан управног одбора Јавне установе Центар за социјални рад Пелагићево Дијана
Гаврић је дана 05.10.2017. године Одлуком Скупштине општине Пелагићево именована на
претходно наведену функцију, док су Зоран Радивојевић и Павле Миловановић дана
10.03.2018. године, такође Одлуком Скупштине општине Пелагићево именовани на функцију
члана управног одбора Јавне установе Центар за социјални рад Пелагићево.
Увидом у члан члана 16. став. 6. Закона о систему јавних служби утврђено је да је
између осталог прописано да чланове управног одбора чији је оснивач јединица локалне
самоуправе именује и разрјешава скупштина општине на приједлог начелника.
Због губитка повјерења у рад претходно наведених чланова начелник општине је,
сходно напријед наведеном,а на основ члана 16. став. 6. Закона о систему јавних служби, на
Колегију Скупштине општине утврдио усмени Приједлог одлуке о разрјешењу дужности

чланова Управног одбора Јавне установе Центар за Социјални рад Пелагићево и предложио
Скупштини доношење исте.
Стим у вези Скупштина општине Пелагићево је на II (другој) редовној сједници
одржаној дана 26.02.2021. године,на основу члана 39. и 43. Закона о локалној самоуправи
(„Службени гласник Републике Српске", број: 97/16 и 36/19), члана 51. Статута Скупштине
општине Пелагићево („Службени гласник општине Пелагићево“, број: 2/17), а све у вези члана
16. став 1. и 6. Закона о систему јавних служби („Службени гласник Републике Српске“, број:
68/07, 109/12 и 44/16) и Одлуке Скупштине општине Пелагићево број: 01-022-63/16 од
05.10.2017. године, 01Службени гласник Општине Пелагићево, број 03/2021
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022-86/17 од 19.12.2017. године, 01-022-20/18 од 10.03.2018. године, донијела предметну
Одлуку.
ПРАВНА ПОУКА: Овај акт је конаан и против истог не може се уложити жалба, али се може
покренути управни спор пред Окружним судом у Добоју у року од 30 дана од дана достављања
овог рјешења.
Број: 01-022-20/21
Дана, 26.02.2021.г.

ПРЕДСЈЕДНИК
Скупштине општине Пелагићево
Недељко Тривундић с.р.

76.
На основу члана 39. Закона о локалној самоуправи („Службени гласник Републике
Српске“, број: 97/16 и 36/19), члана 51, 56, 141. и 142. Статута општине Пелагићево
(„Службени гласник општине Пелагићево“, број: 02/17), Скупштина општине Пелагићево на II
(другој) редовној сједници одржаној дана 26.02.2021. године, д о н о с и:
ОДЛУКУ
о разрјешењу повјереника мјесних заједница
Члан 1.
У складу са чланом 141. и 142. Статута општине Пелагићево („Службени гласник
општине Пелагићево“, број: 02/17), односно због истека мандата и губитка повјерења,
разрјешују се повјереници мјесних заједница на подручју Општине, и то:
1. Мјесне заједнице Пелагићево – Центар,
2. Мјесне заједнице Пелагићево –Ћендићи,
3. Мјесне заједнице Пелагићево – Кладуша,
4. Мјесне заједнице Блажевац,
5. Мјесне заједнице Поребрице,
6. Мјесне заједницеСамаревац,
7. Мјесне заједнице Доња Трамошница,
8. Мјесне заједницеГорња Трамошница,
9. Мјесне заједницеТурић,
10. Мјесне заједницеЛеденице.
Члан 2.

Ова Одлука ступа на снагу даном доношења и бити ће објављена у „Службеном
гласнику општине Пелагићево“.
Број: 01-022-21/21
Дана, 26.02.2021.г.

ПРЕДСЈЕДНИК
Скупштине општине Пелагићево
Недељко Тривундић с.р.

77.
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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. и 31. Зкона о буџетском систему Републике Српске („Службени
гласник РС“ број:121/12,52/14,103/15 и 15/16), Скупштина општине Пелагићево наII (другој)
редовној сједници одржаној дана 26.02.2021. године д о н о с и :
.
ОДЛУКУ
о усвајањуПлана Буџета
Општине Пелагићево за 2021. годину
Члан 1.
Усваја се План Буџета општине Пелагићево за 2021.годину у износу од 2.450.000,00
КМ.
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11

710000
711000
712000
713000
714000
715000
716000
717000
719000
720000

12
13
14

721000
722000
723000

15
16
17
18
19
20
21
22
23
24

728000
729000
730000
731000
780000
787000
788000
410000
411000

А. БУЏЕТСКИ ПРИХОДИ 1=(2+11+17+19)

2.450.000,00

Порески приходи 2=(3+4+5+6+7+8+9+10)

2.050.550,00

Приходи од пореза на доходак и добит
Доприноси за социјално осигурање
Порези на лична примања и приходи од самосталних дјелатности

49.000,00

Порези на имовину

56.500,00

Порези на промет производа и услуга

50,00

Царине и увозне дажбине
Индиректни порези прикупљени преко УИО
Остали порески приходи
Непорески приходи 11=(12+13+14+15+16)
Приходи од финансијске и нефинансијске имовине и позитивних
курсних разлика
Накнаде, таксе и приходи од пружања јавних услуга

1.940.000,00
5.000,00
166.450,00
25.000,00
90.500,00

Новчане казне
Приходи од финансијске и нефинансијске имовине и трансакција
размјене између или унутар јединица власти
Остали непорески приходи

50.950,00

Грантови 17=(18)

30.000,00

Грантови

30.000,00

Трансфери између или унутар јединица власти 19=(20+21)

203.000,00

Трансфери између различитих јединица власти

203.000,00

Трансфери унутар исте јединице власти
Б. БУЏЕТСКИ РАСХОДИ 22= (23+33+36)

2.174.400,00

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

2.143.700,00

Расходи за лична примања запослених

991.100,00

25
26
27
28

412000
413000
414000
415000

Расходи по основу коришћења роба и услуга

443.600,00

Расходи финансирања и други финансијски трошкови

12.000,00

Субвенције
Грантови

50.000,00
225.000,00
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29

416000

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

30

417000

Дознаке на име социјалне заштите које исплаћују институције обавезног
социјалног осигурања

31
32
33
34
35
36
37

418000
419000
480000
487000
488000
****

Расходи финансирања, други финансијски трошкови и расходи трансакција
размјене између или унутар јединица власти
Расходи по судским рјешењима
Трансфери између и унутар јединица власти 33=(34+35)
Трансфери између различитих јединица власти
Трансфери унутар исте јединице власти
Буџетска резерва
В. БРУТО БУЏЕТСКИ СУФИЦИТ/ДЕФИЦИТ (А-Б) 37=(1-22)
Г. НЕТО ИЗДАЦИ ЗА НЕФИНАНСИЈСКУ ИМОВИНУ (I+II-III-IV)38=(39+46-4856)

38
39
40
41
42

810000
811000
812000
813000

43
44

814000
815000

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)

47
48
49
50
51
52
53
54
55

881000
510000
511000
512000
513000
514000
515000
516000
518000

56

580000

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

57
58
59

581000

Издаци за нефинансијску имовину из трансакција између или унутар јединица
власти

I Примици за нефинансијску имовину 39=(40+41+42+43+44+45)
Примици за произведену сталну имовину
Примици за драгоцјености
Примици за непроизведену сталну имовину
Примици од продаје сталне имовине намијењене продаји и обустављених
пословања
Примици за стратешке залихе

Примици за нефинансијску имовину из трансакција између или унутар
јединица власти
III Издаци за нефинансијску имовину 48=(49+50+51+52+53+54+55)
Издаци за произведену сталну имовину
Издаци за драгоцјености
Издаци за непроизведену сталну имовину
Издаци за сталну имовину намјењену продаји
Издаци за стратешке залихе
Издаци за залихе материјала, робе и ситног инвентара, амбалаже и сл.
Издаци за улагање на туђим некретнинама, постројењима и опреми

Д. БУЏЕТСКИ СУФИЦИТ/ДЕФИЦИТ (В+Г) 58=(37+38)
Ђ. НЕТО ФИНАНСИРАЊЕ (Е+Ж+З+И) 59=(60+67+74+81)
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Е. НЕТО ПРИМИЦИ ОД ФИНАНСИЈСКЕ ИМОВИНЕ (I-II) 60=(61-64)

60
61
62

910000
911000

63
64
65

918000
610000
611000

I Примици од финансијске имовине 61=(62+63)
Примици од финансијске имовине
Примици од финансијске имовине из трансакција између или унутар јединица
власти
II Издаци за финансијску имовину 64=(65+66)
Издаци за финансијску имовину
Издаци за финансијску имовину из транскација између или унутар јединица

66
618000 власти
67
Ж. НЕТО ЗАДУЖИВАЊЕ (I-II) 67=(68-71)
68
920000 I Примици од задуживања 68=(69+70)
69
921000 Примици од задуживања
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70
71
72

928000
620000
621000

73
74
75
76
77
78
79
80
81

628000

82

930000
931000
938000
630000
631000
638000
****
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Примици од задуживања из транскација између или унутар јединица
власти
II Издаци за отплату дугова 71=(72+73)

170.600,00

Издаци за отплату дугова

170.600,00

Издаци за отплату дугова из трансакција између или унутар
јединица власти
З. ОСТАЛИ НЕТО ПРИМИЦИ (I-II) 74=(75-78)

0,00

I Остали примици 75=(76+77)

0,00

Остали примици
Остали примици из трансакција између или унутар јединица власти
II Остали издаци 78=(79+80)

0,00

Остали издаци
Остали издаци из трансакција између или унутар јединица власти
И. РАСПОДЈЕЛА СУФИЦИТА ИЗ РАНИЈИХ ПЕРИОДА
Ј. РАЗЛИКА У ФИНАНСИРАЊУ (Д+Ђ) 82=(58+59)

0,00

Члан 2.
Биланс буџета прихода и расхода по економској, функционалној и организационој
класификацији је саставни дио ове одлуке.
Члан 3.
Ова Одлука ступа на снагу даном доношења и биће објављена
гласнику Општине Пелагићево“.
Број: 01-022-10/21
Дана, 09.03.2021.г.

у

„Службеном

ПРЕДСЈЕДНИК
Скупштине општине Пелагићево
Недељко Тривундић с.р.
Б У Џ Е Т
ОПШТИНЕ ПЕЛАГИЋЕВО ЗА 2021. ГОДИНУ

Oбразложење
План 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.
Службени гласник Општине Пелагићево, број 03/2021
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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:

Ред.
Број
1.
2.
3.
4.

5.

ВРСТА ПРИХОДА
Порез на приход од самосталне дјелатности
Порез на лична примања
Накнада за промјену намј. пољопривредног земљишта
Концесионе накнаде за коришћење, за концесије које
додјељује Влада РС за неразвијене јединице локалне
самоуправе на чијој се територији обавља концесиона
дјелатност
Одузета имовинска корист и средства добијена

Проценат расподјеле
Република
Општина
75
25
75
25
30
70
20
80

70

30

6.
7.
8.

продајом одузетих предмета из надлежности Реп.
управе за инсп. послове
Приходи од закупнине земљишта у својини Републике
Приходи од посебних водних накнада
Приходи од индиректних пореза

50
70
-

50
30
-

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
буџети општина и градова
буџет „ЈП Путеви" Републике Српске

72 %
24 %
4%
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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.
V – БИЛАНС БУЏЕТА
Табела 1
БУЏЕТСКА СРЕДСТВА И БУЏЕТСКА ПОТРОШЊАЕКОНОМСКА КЛАСИФИКАЦИЈА

План за
2020.год.

ОПИС
1

2

План Буџета
за 2021.год.

% Учешћа

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
1,22

II. ПРИМИЦИ ЗА НЕФИНАНСИЈСКУ ИМОВИНУ

69.000,00

III ГРАНТОВИ

30.000,00

30.000,00

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

IV ПРИМЉЕНЕ ОТПЛАТЕ ДАТИХ КРЕДИТА
V ПРИМЉЕНИ КРЕДИТИ И ЗАЈМОВИ

2. КАПИТАЛНЕ ПОМОЋИ
Трансфери између и унутар јединица власти

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
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IV БУЏЕТСКА РЕЗЕРВА
В. РАЗЛИКА ПРИХОДА И РАСХОДА
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30.000,00

30.000,00

269.300,00

276.300,00

1.22

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.
КРЕТАЊЕ ПРИХОДА ПО ВРСТАМА
Ре.
Број
1
2
3

ПРИХОДИ
Порески приходи
Непорески
приходи
Трансфери
УКУПНИ
ПРИХОДИ

Остварење
2017

Остварење
2018

Остварење
2019

Процјена
2020

План
Буџета 2021

1.676.359,00 1.844.995,00 2.025.407,00 2.107.738,00 2.050.550,00
188.574,00
531.908,00

172.683,00
191.864,00
413.006,00 1.000.609,00

174.938,00
218.000,00

166.450,00
203.000,00

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

1
2
3
4
5

Порез на промет
производа
ПДВ
Порез на лична примања
Порез на имовину
Остали порески приходи
УКУПНО:

Остварење
2017

Остварење
2018

Остварење
2019

Процјена
2020

ПланБуџета
2021

425,00
1.549.034,00
60.196,00
66.672,00
32,00
1.676.359,00

100,00
1.670.000,00
85.700,00
77.900,00
20,00
1.833.720,00

24.044,00
1.875.528,00
48.398,00
71.409,00
6.028,00
2.025.407,00

16,00
1.990.000,00
50.454,00
57.584,00
9.684,00
2.107.738,00

50,00
1.940.000,00
49.000,00
56.500,00
5.000,00
2.050.550,00

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.
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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 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 %. Непорески приходи су планирани у износу од 166.450,00 КМ.
ПРЕГЛЕД НЕПОРЕСКИХ ПРИХОДA ПО ГРУПАМА
Ре.
Бро
ј

ПРИХОДИ

Приходи од ренте и
1 закупа
2 Административне таксе
3 Комуналне таксе
Остали непорески
4 приходи
УКУПНО:

Остварењ
е 2017
21.596,00
13.267,00
25.112,00
128.599,0
0
188.574,0
0

Остварењ
е 2018
24.462,00
9.691,00
21.967,00
116.563,0
0
172.683,0
0

Остварењ
е 2019

Процјена
2020

План
Буџета
2021

44.865,00

24.899,00

25.000,00

8.454,00
19.600,00
118.945,0
0
191.864,0
0

9.390,00
16.710,00
123.939,0
0
174.938,0
0

9.000,00
16.500,00
115.950,00
166.450,00

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

Ред.
бр.
1
83
84
85
86
87
88
89
90
91
92
93

Економ
ски код

Опис
3

2
БУЏЕТСКИ ПРИХОДИ

710000 П о р е с к и п р и х о д и
Приходи од пореза на доходак и
711000 добит
711100 Порези на доходак
711200 Порези на добит правних лица
Порези на приходе капиталних
711300 добитака
712000 Доприноси за социјално осигурање
712100 Доприноси за социјално осигурање
Порези на лична примања и приходе
713000 од самосталних дјелатности
Порези на лична примања и приходе од
713100 самосталних дјелатности
714000 Порези на имовину

Буџет за
2020.год.
4
2.500.000,0
0
2.115.700,0
0

Процјена
извршења
31.12.2020.
5
2.543.176,4
0
2.107.738,0
0

План
Буџета за
2021.год.
6
2.450.000,0
0
2.050.550,0
0

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

48.500,00

50.454,00

49.000,00

48.500,00

50.454,00

49.000,00

77.000,00

57.584,40

56.500,00
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94
95
96
97
98
99
100
101
102
103
104

714100
714200
714300
714900
715000
715100
715200
715300
716000
716100
717000

105
106
107
108

717100
719000
719100
720000

109

721000

110
111

721100
721200

112

721300

113

721400

114

721500

115

721600

116

722000

Порези на имовину
Порези на насљеђе и поклоне
Порези на финансијске и капиталне трансакције
Остали порези на имовину
Порези на промет производа и услуга
Порези на промет производа
Порези на промет услуга
Акцизе
Царине и увозне дажбине
Царине и увозне дажбине
Индиректни порези прикупљени преко УИО
Индиректни порези прикупљени преко УИО збирно
Остали порески приходи
Остали порески приходи
Непорески приходи
Приходи од финансијске и нефинансијске
имовине и позитивних курсних разлика
Приходи од дивиденде, учешћа у капиталу и
сличних права
Приходи од закупа и ренте
Приходи од камата на готовину и готовинске
еквиваленте
Приходи од хартија од вриједности и
финансијских деривата
Приходи од камата и осталих накнада на дате
зајмове
Приходи по основу реализованих позитивних
курсних разлика из пословних и инвестиционих
активности
Накнаде, таксе и приходи од пружања јавних
услуга

Инд
екс
6/4
7
98,0
0
96,9
2

101,
03
101,
03
73,3
8

страна 28.
77.000,00

57.584,40

56.500,00

73,38

200,00
200,00

15,60
15,60

50,00
50,00

25,00
25,00

1.990.000,00

1.990.000,00

1.940.000,00

97,49

1.990.000,00
0,00

1.940.000,00
5.000,00
5.000,00
166.450,00

97,49

169.300,00

1.990.000,00
9.684,00
9.684,00
174.938,40

30.100,00

24.898,80

25.000,00

83,06

30.100,00

24.898,80

25.000,00

83,06

85.200,00

104.004,00

90.500,00

106,2
2

0,00

98,32

117
118
119

722100
722200
722300

Административне накнаде и таксе
Судске накнаде и таксе
Комуналне накнаде и таксе

120
121
122
123

722400
722500
723000
723100

Накнаде по разним основама
Приходи од пружања јавних услуга
Новчане казне
Новчане казне

124

728000

125

728100

126
127
128

728200
729000
729100

Приходи од финансијске и нефинансијске
имовине и трансакција размјене између или
унутар јединица власти
Приходи од финансијске и нефинансијске
имовине и трансакција са другим јединицама
власти
Приходи од финансијске и нефинансијске
имовине и трансакција унутар исте јединице
власти
Остали непорески приходи
Остали непорески приходи

129

730000

Грантови

130
131

731000 Грантови
731100 Грантови из иностранства
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132

731200

133

780000

134
135
136
137

787000
787100
787200
787300

138
139
140
141

787400
787900
788000
788100

142
143
144
145
146
147
148
149
150
151
152
153
154
155
156

Грантови из земље
Трансфери између или унутар
ј е д и н и ц а власти
Трансфери између различитих јединица
власти

9.390,00

9.000,00

24.900,00

16.710,00

16.500,00

52.100,00

77.904,00

65.000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

54.000,00
54.000,00

46.035,60
46.035,60

50.950,00
50.950,00

30.000,00

42.500,00

30.000,00

30.000,00

42.500,00

30.000,00

Трансфери од ентитета

109,7
6
66,27
124,7
6

94,35
94,35
100,0
0
100,0
0
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30.000,00

42.500,00

30.000,00

100,00

185.000,00

218.000,00

203.000,00

109,73

185.000,00

218.000,00

203.000,00

109,73

Трансфери од државе

0,00
185.000,00

218.000,00

0,00

0,00

203.000,00

109,73

Трансфери од јединица локалне самоуправе
Трансфери од фондова обавезног социјалног
осигурања
Трансфери од осталих јединица власти
Трансфери унутар исте јединице власти
Трансфери унутар исте јединице власти

ПРИМИЦИ ЗА НЕФИНАНСИЈСКУ ИМОВИНУ
810000
811000
811100
811200
811300
811400
811900
812000
812100
813000
813100
813200
813300
813900

8.200,00

69.000,00

132.355,00

0,00

0,00

Примици за нефинансијску имо
вину

69.000,00

132.355,00

0,00

0,00

Примици за произведену сталну имовину

69.000,00

132.355,00

0,00

0,00

Примици за зграде и објекте

69.000,00

132.355,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Примици за постројења и опрему
Примици за биолошку имовину
Примици за инвестициону имовину
Примици за осталу произведену имовину
Примици за драгоцјености
Примици за драгоцјености
Примици за непроизведену сталну имовину
Примици за земљиште
Примици за подземна и површинска налазишта
Примици за остала природна добра
Примици за осталу непроизведену имовину

0,00

157

814000

Примици од продаје сталне имовине
намијењене продаји и обустављених
пословања

158
159
160

814100
815000
815100

161

816000

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

162

816100

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

163

880000

164

881000

165

881100

166

881200

167

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

2.569.000,00

2.675.531,40

Примици од продаје сталне имовине намијењене
продаји и обустављених пословања
Примици за стратешке залихе
Примици за стратешке залихе

Примици за нефинансиј ску им
овину из трансакција између и
ли унутар јединица власти
Примици за нефинансијску имовину из
трансакција између или унутар јединица
власти
Примици за нефинансијску имовину из
трансакција са другим јединицама власти
Примици за нефинансијску имовину из
трансакција са другим буџетским корисницима
исте јединице власти

УКУПНИ БУЏЕТСКИ ПРИХОДИ И ПРИМИЦИ ЗА
НЕФИНАНСИЈСКУ ИМОВИНУ
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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.
План буџетских расхода и издатака за нефинансијску имовину за 2021. годину дат је у
следећој табели.
Табела 3

95,37

ПЛАН БУЏЕТА ОПШТИНЕ ПЕЛАГИЋЕВО ЗА ПЕРИОД 01.01.-31.12.2021. ГОДИНУ БУЏЕТСКИ РАСХОДИ И ИЗДАЦИ ЗА НЕФИНАНСИЈСКУ ИМОВИНУ

Ред Еконо
.бр мски
код
1
2

Буџет за
2020.год.
Опис
3

Процјена
извршења
31.12.2020.
г.
5
2.312.133,0
0
2.311.579,0
0

План
Буџета за
2021.год.
6
2.174.400,0
0
2.143.700,0
0

168

БУЏЕТСКИ РАСХОДИ

169

410000 Т е к у ћ и р а с х о д и

4
2.231.200,0
0
2.200.700,0
0

170

411000 Расходи за лична примања запослених

994.100,00

987.196,00

991.100,00

171

411100 Расходи за бруто плате запослених
Расходи за бруто накнаде трошкова и осталих личних
411200 примања запослених по основу рада
Расходи за накнаду плата запослених за вријеме
411300 боловања (бруто)

855.600,00

855.598,00

855.600,00

130.500,00

127.395,00

130.500,00

172
173
174

411400 Расходи за отпремнине и једнократне помоћи (бруто)

175
176

412000 Расходи по основу коришћења роба и услуга
412100 Расходи по основу закупа
Расходи по основу утрошка енергије, комуналних,
412200 комуникационих и транспортних услуга

177
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Инд
екс
6/4
7
97,4
5
97,4
1
99,7
0
100,
00
100,
00

8.000,00

4.203,00

5.000,00

474.200,00

540.489,00

443.600,00

62,5
0
93,5
5

121.700,00

126.802,00

108.500,00

89,1
5
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178

412300 Расходи за режијски материјал

179

412400 Расходи за материјал за посебне намјене

180

412500 Расходи за текуће одржавање

181

412600 Расходи по основу путовања и смјештаја

182

412700 Расходи за стручне услуге
Расходи за услуге одржавања јавних површина и
412800 заштите животне средине

183
184
185
186
187
188
189
190
191
192

412900 Остали некласификовани расходи
Расходи финансирања и други финансијски
413000 трошкови
413100 Расходи по основу камата на хартије од вриједности
Расходи финансирања по основу финансијских
413200 деривата
Расходи по основу камата на примљене зајмове у
413300 земљи
Расходи по основу камата на примљене зајмове из
413400 иностранства
413700 Трошкови сервисирања примљених зајмова
Расходи по основу негативних курсних разлика из
413800 пословних и инвестиционих активности
413900 Расходи по основу затезних камата

10.500,00

9.035,00

10.000,00

2.000,00

1.420,00

2.000,00

66.700,00

150.243,00

101.100,00

2.300,00

1.173,00

2.000,00

35.800,00

36.157,00

35.700,00

35.000,00

34.603,00

35.000,00

200.200,00

181.056,00

149.300,00

30.300,00

17.300,00

12.000,00

95,2
4
100,
00
151,
57
86,9
6
99,7
2
100,
00
74,5
8
39,6
0

17.300,00

17.300,00

12.000,00

69,3
6

13.000,00

0,00

0,00

193

414000 Субвенције

51.100,00

40.446,00

50.000,00

194

414100 Субвенције

51.100,00

40.446,00

50.000,00

195
196

415000 Грантови
415100 Грантови у иностранство

280.000,00

311.800,00

225.000,00

97,8
5
97,8
5
80,3
6

197

415200 Грантови у земљи
Дознаке на име социјалне заштите које се
исплаћују из буџета Републике, општина и
416000 градова
Дознаке грађанима које се исплаћују из буџета
416100 Републике, општина и градова
Дознаке пружаоцима услуга социјалне заштите које
416300 се исплаћују из буџета Републике, општина и градова
Дознаке на име социјалне заштите које исплаћују
417000 институције обавезног социјалног осигурања
417100 Дознаке по основу пензијског осигурања
417200 Дознаке по основу здравственог осигурања
417300 Дознаке по основу осигурања од незапослености
417400 Дознаке по основу дјечије заштите

280.000,00

311.800,00

225.000,00

80,3
6

366.000,00

393.605,00

397.000,00

339.000,00

372.707,00

375.000,00

27.000,00

20.898,00

22.000,00

0,00

0,00

0,00

198
199
200
201
202
203
204
205
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108,
47
110,
62
81,4
8

206

418000

207
208

418100
418200

209

418300

210

418400

Расходи финансирања, други финансијски трошкови и
расходи трансакција размјене између или унутар
јединица власти
Расходи финансирања и други финансијски трошкови
између јединица власти
Расходи из трансакције размјене између јединица власти
Расходи финансирања и други финансијски трошкови из
трансакција унутар исте јединице власти
Расходи из трансакције размјене унутар исте јединице
власти

211

419000

212

419100

213

0,00

0,00

0,00

Расходи по судским рјешењима

5.000,00

20.743,00

25.000,00

5.000,00

20.743,00

25.000,00

480000

Расходи по судским рјешењима
Трансфери између и унутар јединица в
ласти

500,00

554,00

700,00

214
215
216
217
218

487000
487100
487200
487300
487400

Трансфери између различитих јединица власти
Трансфери држави
Трансфери ентитету
Трансфери јединицама локалне самоуправе
Трансфери фондовима обавезног социјалног осигурања

500,00

554,00

700,00

219
220
221

487900
488000
488100

Трансфери осталим јединицама власти
Трансфери унутар исте јединице власти
Трансфери унутар исте јединице власти

500,00
0,00

554,00
0,00

700,00
0,00

500,0
0
500,0
0
140,0
0
140,0
0

140,0
0

222

****

Буџетска резерва

30.000,00

0,00

30.000,00

223

****

Буџетска резерва

30.000,00

0,00

30.000,00

100,0
0
100,0
0

224
225
226
227

ИЗДАЦИ ЗА НЕФИНАНСИЈСКУ ИМОВИНУ
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
511000 Издаци за произведену сталну имовину
511100 Издаци за изградњу и прибављање зграда и објеката
Издаци за инвестиционо одржавање, реконструкцију и
511200 адаптацију зграда и објеката

173.000,00
173.000,00
173.000,00
100.000,00

170.728,00
170.728,00
99.814,00
8.817,00

105.000,00
105.000,00
90.000,00
35.000,00

60,69
60,69
52,02
35,00

70.000,00

80.050,00

50.000,00

Издаци за набавку постројења и опреме
Издаци за инвестиционо одржавање опреме
Издаци за биолошку имовину
Издаци за инвестициону имовину
Издаци за нематеријалну произведену имовину
Издаци за драгоцјености
Издаци за драгоцјености
Издаци за непроизведену сталну имовину
Издаци за прибављање земљишта
Издаци по основу улагања у побољшање земљишта
Издаци за прибављање подземних и површинских
налазишта
Издаци по основу улагања у побољшање подземних и
површинских налазишта

3.000,00
0,00

10.947,00
0,00

5.000,00
0,00

71,43
166,6
7

0,00

0,00

0,00

0,00
0,00

70.914,00
0,00

15.000,00
0,00

0,00

24.500,00

0,00

228
229
230
231
232
233
234
235
236
237
238

511300
511400
511500
511600
511700
512000
512100
513000
513100
513200

239

513300

240

513400
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241

513500

242
243
244
245
246
247

513600
513700
514000
514100
515000
515100

248

516000

249

516100

250

518000

251

518100

252

580000

253

581000

254

581100

255

581200

256

Издаци за прибављање осталих природних добара
Издаци по основу улагања у побољшање осталих природних
добара
Издаци за нематеријалну непроизведену имовину
Издаци за сталну имовину намјењену продаји
Издаци за сталну имовину намјењену продаји
Издаци за стратешке залихе
Издаци за стратешке залихе
Издаци за залихе материјала, робе и ситног инвентара,
амбалаже исл.
Издаци за залихе материјала, робе и ситног инвентара,
амбалаже и сл.
Издаци за улагање на туђим некретнинама, постројењима
и опреми
Издаци за улагање на туђим некретнинама, постројењима и
опреми
Издаци за нефинансијску имовину из т
ранскација између или унутар јединиц
а власти
Издаци за нефинансијску имовину из трансакција између
или унутар јединица власти
Издаци за нефинансијску имовину из трансакција са другим
јединицама власти
Издаци за нефинансијску имовину из трансакција са другим
буџетским корисницима исте јединице власти
УКУПНИ БУЏЕТСКИ РАСХОДИ И ИЗДАЦИ ЗА
НЕФИНАНСИЈСКУ ИМОВИНУ

0,00
0,00

46.414,00
0,00

15.000,00
0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

2.404.200,00

2.482.861,00

2.279.400,00

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 443.600,00 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 108.500,00
КМ
- расходе за режијски материјал ( расходи за канцеларијски материјал, расходи за материјал за
одржавање чистоће, расходи за стручну литературу, часописе), у износу од 10.000,00 КМ
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- 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 7.000,00 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 149.300,00 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 планирана средства у износу од
50.000,00 КМ, намијењена субвенцијама у области пољопривреде, што ће бити регулисано
Правилником.
Грантови ( текуће помоћи непрофитним субјектима) планирани су у износу од
225.000,00 КМ а додјела новчаних средстава ће бити регулисана Правилником о додјели
грантова за 2021.годину.
Дознаке на име социјалне заштите које се исплаћују из буџета Републике, општина и
градова планиране су у износу од 397.000,00 КМ а исте се односе на:
Текуће дознаке грађанима које се исплаћују из буџета општине планиране су у износу
од 133.000,00 КМ. Ови трошкови обухватају:
- помоћ инвалидним лицима ..................................................................... 500,00 КМ
- трошкови за расељена лица и повратнике............................................. 23.000,00 КМ
- трошкови за стипендирање студената...................................................
20.000,00 КМ
- трошкови за превоз ученика...................................................................
60.000,00 КМ
-трошкови за набавку уџбеника................................................................ 20.000,00 КМ
- остала давања појединцима................................................................... 8.500,00 КМ
- једнократна помоћ новорођеној дјеци..................................................
500,00 КМ
- помоћ РВИ и породицама погинулих бораца ......................................
500,00 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 242.000,00 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 25.000 КМ, за евентуалне судске
спорове током 2021. године.
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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.
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.
О кориштењу буџетске резерве одлучује извршни орган општине својим актом и
полугодишње се извјештава исти о утрошеним средствима буџетске резерве.
План буџетских расхода и издатака за нефинансијску имовину по организационој и
функционалној класификацији дата је у следећим табелама
Табела 4
Ред.бр
1

Економски
код
2

О П И С
3
НАЗИВ ПОТРОШАЧКЕ ЈЕДИНИЦЕ: СКУПШТИНА
ОПШТИНЕ

Буџет за
2020.год.

Процјена
извршења
31.12.2020.г.

4

5

План
Буџета за
2021.год.
6

Индекс
6/4
7

БРОЈ ПОТРОШАЧКЕ ЈЕДИНИЦЕ: 110
1

4129

2

4129

3

4129
4152

Расходи по основу репрезентације
Расходи за накнаде скупштинским посланицима и
одборницима
Расходи за накнаде члановима управних и надзорних
одбора
Текући грантови
УКУПНО:
НАЗИВ ПОТРОШАЧКЕ ЈЕДИНИЦЕ : НАЧЕЛНИК
ОПШТИНЕ

6.000,00

7.681,00

8.000,00

133,33

95.500,00

95.500,00

95.500,00

100,00

7.500,00

5.720,00

7.500,00

100,00

109.000,00

108.901,00

111.000,00

101,83

36.000,00

70.257,00

25.000,00

69,44

БРОЈ ПОТРОШАЧКЕ ЈЕДИНИЦЕ: 120
4
5

4152
4161

Остали текући грантови непрофитним субјектима
Остале текуће дознаке грађанима
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УКУПНО:
НАЗИВ ПОТРОШАЧКЕ ЈЕДИНИЦЕ : БУЏЕТСКА
РЕЗЕРВА
БРОЈ ПОТРОШАЧКЕ ЈЕДИНИЦЕ: 122
Буџетска резерва
УКУПНО:

6

36.000,00

70.257,00

25.000,00

69,44

30.000,00
30.000,00

0,00

30.000,00
30.000,00

100,00
100,00

30.000,00
15.000,00
16.000,00

28.176,00
20.210,00
16.619,00

30.000,00
20.000,00
16.000,00

100,00
133,33
100,00

45.000,00
9.500,00

47.480,00
8.723,00

30.000,00
9.500,00

66,67
100,00

35.000,00
26.700,00
7.000,00

103.009,00
44.699,00
6.376,00

67.100,00
30.000,00
7.000,00

191,71
112,36
100,00

35.000,00
100.000,00

34.603,00
8.817,00

35.000,00
35.000,00

100,00
35,00

70.000,00

80.050,00

50.000,00

71,43

3.000,00

10.947,00

5.000,00

166,67

392.200,00

24.500,00
46.414,00
480.623,00

15.000,00
349.600,00

89,14

НАЗИВ ПОТРОШАЧКЕ ЈЕДИНИЦЕ:
ОДЈЕЉЕЊЕ ЗА ОПШТУ УПРАВУ, ПРОСТОРНО
УРЕЂЕЊЕ И СТАМБЕНО-КОМУНАЛНЕ ПОСЛОВЕ
БРОЈ ПОТРОШАЧКЕ ЈЕДИНИЦЕ: 130
Расходи по основу утрошка енергије
Расходи за комуналне услуге
Расходи за комуникационе услуге
Расходи по основу утрошка енергије,нафте ,нафтних
деривата, плина, и друго

7
8
9

4122
4122
4122

10
11

4122
4123

12
13
14

4125
4125
4127

15
16
17

4127
4128
5111

18

5112

Расходи за услуге одржавања јавних површина
Издаци за изградњу и прибављање зграда и објеката
Издаци за инвестиционо одржавање,реконструкцију и
адаптацију зграда и објеката-учешће у финансирању
капиталних пројеката

5112

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

19
20
21
22
23
24

5112
5113
5113
5114
5131
5133
5137

Расходи за режијски материјал
Расходи за текуће одржавање осталих грађевинских
објеката
Расходи за текуће одржавање,зграда и опреме
Расходи за услуге осигурања
Расходи за остале стручне услуге- учешће у финансирању
пројеката за безбиједност у саобраћају

Издаци за инвестиционо одржавање,реконструкцију и
адаптацију зграда и објеката-учешће у финансирању ИПА
пројеката
Издаци за набавку канцеларијске опреме, алата и инвентара
Издаци за набавку превозних средстава
Издаци за инвестиционо одржавање опреме
Издаци за прибављање земљишта
Издаци за прибављање осталих сталних средставав
Издаци за нематеријалну произведену имовину
УКУПНО:
НАЗИВ ПОТРОШАЧКЕ ЈЕДИНИЦЕ: ОДЈЕЉЕЊЕ ЗА
ПРИВРЕДУ, ФИНАНСИЈЕ И ДРУШТВЕНЕ
ДЈЕЛАТНОСТИ
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24

4111

25
26
27
28
29
30
31
32

4112
4114
4124
4126
4127
4127
4127
4129

33
34

4129
4129

35

4129

36

4129

37
38
39
40
41
42
43

4129
4129
4139
4152
4161
4161
4161

44
45
46

4141
4191
4879

БРОЈ ПОТРОШАЧКЕ ЈЕДИНИЦЕ: 140
Бруто плате
Расходи за накнаде трошкова и осталих личних
примања запослених
Расходи за отпремнине и једнократне помоћи (бруто)
Расходи за медицински и лабораторијски материјал
Расходи по основу путовања и смјештаја
Расходи за услуге финансијског посредовања
Расходи за услуге информисања и медија
Расходи за остале стручне услуге
Расходи за стручно усавршавање запослених
Расходи по основу репрезентације, пријеми,
манифестације и др.
Расходи по основу репрезентације
Расходи за бруто накнаде за привремене и повремене
послове
Расходи по основу пореза, доприноса и непореских
накнада на терет послодавца
Расходи по основу доприноса за професионалну
рехабилитацију инвалида
Остали непоменути расходи
Расходи по основу затезних камата у земљи
Текући грантови
Трошкови за ученике
Трошкови набавке уџбеника
Стипендије
Субвенције нефинансијским субјектима у
пољопривреди
Расходи по судским рјешењима
Трансфери осталим јединицама власти
УКУПНО:

731.000,00

731.000,00

731.000,00

100,00

113.000,00
8.000,00
2.000,00
2.000,00
9.000,00
16.000,00

113.000,00
2.431,00
1.420,00
1.173,00
5.634,00
21.036,00

113.000,00
5.000,00
2.000,00
2.000,00
9.000,00
16.000,00

100,00
62,50
100,00
100,00
100,00
100,00

3.000,00

12.632,00

5.000,00

166,67

27.000,00
12.000,00

9.415,00
10.157,00

5.000,00
12.000,00

18,52
100,00

6.500,00

4.500,00

6.500,00

100,00

2.000,00
37.900,00
13.000,00
280.000,00
35.000,00

1.980,00
32.949,00

2.000,00
5.000,00

311.800,00
35.000,00

20.000,00

19.800,00

225.000,00
60.000,00
20.000,00
20.000,00

100,00
13,19
0,00
80,36
171,43

51.100,00
5.000,00
500,00

40.446,00
20.743,00
554,00

50.000,00
25.000,00
700,00

97,85
500,00
140,00

1.374.000,00

1.375.670,00

1.314.200,00

95,65

17.300,00

17.300,00

12.000,00

69,36

17.300,00

17.300,00

12.000,00

69,36

100,00

НАЗИВ ПОТРОШАЧКЕ ЈЕДИНИЦЕ : ОСТАЛА
БУЏЕТСКА ПОТРОШЊА

47
48

4133
4137

49
50

6213

БРОЈ ПОТРОШАЧКЕ ЈЕДИНИЦЕ: 190
Расходи по основу камата на зајмове примљене од
осталих јавних финансијских субјеката
Трошкови обраде кредитне документације
Издаци за отплату главнице зајмова примљених од
домаћих јавних финансијских субјеката
УКУПНО:
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НАЗИВ ПОТРОШАЧКЕ ЈЕДИНИЦЕ : МЈЕСНЕ ЗАЈЕДНИЦЕ
БРОЈ ПОТРОШАЧКЕ ЈЕДИНИЦЕ: 200
Бруто плате
Расходи за бруто накнаде трошкова и осталих личних примања
запослених

51

4111

51

4112

52

4122

53

4122

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

54

4123

Расходи за режијски материјал

55

4125

56
57

4.000,00

3.817,00

4.000,00

100,00

Расходи за текуће одржавање

1.000,00

433,00

500,00

50,00

4161

Остале текуће дознаке грађанима

8.000,00

7.650,00

8.000,00

100,00

4161

Текуће помоћи породицама палих бораца
13.000,00

11.900,00

12.500,00

96,15

88.800,00

88.800,00

88.800,00

100,00

12.000,00

9.183,00

12.000,00

100,00

11.700,00

10.500,00

8.500,00

72,65

1.000,00

312,00

500,00

50,00

1.460,00

1.700,00

130,77

400,00

100,00

УКУПНО:

НАЗИВ ПОТРОШАЧКЕ ЈЕДИНИЦЕ: ЦЕНТАР ЗА
СОЦИЈАЛНИ РАД
БРОЈ ПОТРОШАЧКЕ ЈЕДИНИЦЕ: 300
Бруто плате
Расходи за накнаде трошкова и осталих личних примања
запослених

58

4111

59

4112

60

4112

61

4122

62

4122

63

4122

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

64

4123

Расходи за режијски материјал

65

4125

Расходи за текуће одржавање

66

4126

Расходи по основу путовања и смјештаја

67

4127

Расходи за услуге осигурања

68

4129

69

4129

Расходи по основу репрезентације

400,00

4129

Расходи по основу доприноса за професионалну рехабилитацију
инвалида

200,00

246,00

250,00

125,00

115.700,00

110.501,00

112.150,00

96,93

240.000,00

240.000,00

242.000,00

100,83

27.000,00

20.898,00

22.000,00

81,48

267.000,00

260.898,00

264.000,00

98,88

70

Порез и доприноси на накнаде
Расходи по основу утрошка енергије,нафте ,нафтних деривата,
плина, и друго

300,00
1.300,00

0,00

Расходи за бруто накнаде за привремене и повремене послове

71
УКУПНО:
НАЗИВ ПОТРОШАЧКЕ ЈЕДИНИЦЕ : ТРОШКОВИ
СОЦИЈАЛНЕ ЗАШТИТЕ

72

4161

БРОЈ ПОТРОШАЧКЕ ЈЕДИНИЦЕ: 301
Текуће дознаке корисницима социјалне заштите које се исплаћују
од стране установа социјалне заштите

73

4163

Дознаке пружаоцима услуга социјалне заштите које се исплаћују из
буџета Републике, општина и градова
УКУПНО:
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74

4111

75
76

4112
4114

77
78
79

4122
4125
4127

80

4129

81

4129

НАЗИВ ПОТРОШАЧКЕ ЈЕДИНИЦЕ : ЈУ
ТУРИСТИЧКА ОРГАНИЗАЦИЈА ПЕЛАГИЋЕВО
БРОЈ ПОТРОШАЧКЕ ЈЕДИНИЦЕ: 530
Бруто плате
Расходи за накнаде трошкова и осталих личних
примања запослених
Расходи за отпремнине и једнократне помоћи (бруто)
Расходи по основу утрошка енергије,нафте ,нафтних
деривата, плина, и друго
Расходи за текуће одржавање
Расходи за услуге осигурања
Расходи по основу доприноса за професионалну
рехабилитацију инвалида
Расходи по основу репрезентације, пријеми,
манифестације и др.
УКУПНО:
УКУПНА БУЏЕТСКА ПОТРОШЊА

35.800,00

35.798,00

35.800,00

100,00

5.500,00

5.212,00
1.772,00

5.500,00

100,00

4.000,00
2.500,00

2.102,00
1.651,00

3.500,00
2.000,00

87,50
80,00

200,00

78,00

150,00

75,00

2.000,00

198,00

2.000,00

100,00

50.000,00
2.404.200,00

46.811,00
2.482.861,00

48.950,00
2.279.400,00

97,90
94,81

Табела 5

Расходи буџета - функционалнa класификацијa

`

Функционални
код
01
02
03
04
05
06
07
08
09
10

ОПИС
Укупни расноди (збир функција)
Опште јавне услуге
Одбрана
Јавни ред и сигурнос
Економски послови
Заштита човјекове околине
Стамбени и заједнички послови
Здравство
Рекреација, култура и религија
Образовање
Социјална заштита

План
2020
2.374.200,00
1738700,00

Буџет
2021
2.249.400,00
1725400,00

173000,00
50000,00

105000,00
55000,00

15500,00
38000,00
77000,00
282000,00

0,00
0,00
100000,00
264000,00

78.
На основу члана 39. и 43. Закона о локалној самоуправи („Службени гласник
Републике Српске", број: 97/16 и 36/19), члана51. Статута општине Пелагићево ("Службени
гласник општине Пелагићево", број: 2/17), а све у вези са чланом 3. Закона о измјенама и
допунама Закона о комуналним таксама („Службени гласник Републике Српске“, број:
123/20), Скупштина општине Пелагићево на II (другој)редовној сједници одржаној дана
26.02.2021. године, доноси с љ е д е ћ у:
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ОДЛУКУ
о измјени и допуни Одлуке о комуналним таксама
Члан 1.
У одлуци о општинским административним таксама Општине Пелаигћево, број: 01022-43/12 од 11.05.2012.године, те Одлукама о измјенама и допунама Одлука ео општинским
административним таксмаа, број: 01-022-11/14 од 29.01.2014.године и 01-022-67/17 од
05.10.2017.године, у додатку Тарифа општинских амдинистративних такси,поднаслов VI –
Одобрења за рад самосталним привредницима, тарифни број 8. се у потпуности мијења и
гласи:
„За списе и радње у вези са регистрацијом предузетника плаћају се таксе у сљедећим износима:
1. за оснивање _____________________________________________________ 30,00 КМ
2. за промјене података уписаних у регистар ___________________________ 20,00 КМ
3. за престанак обављања дјелтности __________________________________ 10,00 КМ
4. за припремне радње _______________________________________________ 10,00 КМ
5. за резервацију пословног имена која обухвата регистраицју и брисање ____ 15,00 КМ
Ако се захтјев у вези са регистрацијомподноси електронским путем, износ наведних такси се
умањује за 50%.
Члан 2.
Ова одлука ступа на снагу 8 (осмог) дана од дана објављивања у Службеном гласнику
Општине Пелагићево.
Број: 01-022-22/21
Дана, 26.02.2021.г.

ПРЕДСЈЕДНИК
Скупштине општине Пелагићево
Недељко Тривундић с.р.

79.
На основу члана 54. и 59. Закон о локалној самоуправи („Службени гласник Републике
Српске“, број: 97/16), члана 64. Статута Општине Пелагићево („Службени гласник Општине
Пелагићево“, број: 2/17), Одлукео стипендирању студената Општине Пелагићево, број: 02-022170/20 од 24.12.2020.године и записника Комисије за избор студената број: 02-111-1/21 од
25.01.2021.године, начелник Општине Пелагићево доноси:
ОДЛУКУ
о стипендистима Општине Пелагићево за академску 2020/2021. годину
Члан 1.
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Мјесечном стипендијом у износу од 100,00 КМ за студенте 1. године стипендирати ће
се сљедећи студенти:
1. Перић (Бан) Милијана, ЛК број: 7А14012ЕЈ, студенткиња 1. године Пољопривредног
факултета у Новом Саду,
2. Јаковљевић (Петар) Никола, ЛК број: 7А13010М5, студент 1. године Медицинског
факултета у Фочи,
3. Павловић (Влајко) Цвијетин, ЛК број: 7А140115К, студент 1. године Технолошког
факултета у Бања Луци,
4. Надаревић (Анто) Теа, ЛК број: 7А1200МКК, студенткиња 1. године Универзитета
Приморска у Копру – Словенија.
Члан 2.
Мјесечном стипендијом у износу од 100,00 КМ за апсолвенте, док траје редован
апсолвентски стаж у трајању од 6 (шест) мјесеци, како слиједи:
1. Јанковић (Јовица) Јована, ЛК број: 7А070088М, апсолвент Педагошког факултета у
Бијељини ,
2. Максимовић (Јово) Цвијета , ЛК број: 7А1200ККА, апсолвент Педагошког факултета у
Бијељини,
3. Јанковић (Јован) Вујадин, ЛК број: 7А070084М, апсолвент Факултета организационих
наука у Београду.
Члан 3.
Мјеечном стипендијом у износу од 120,00 КМ за студенте 2., 3. и 4. године, осим
студената из категорије породица погинулих бораца и ратних војних инвалида од 1. до 4.
категорије, стипендирати ће се сљедећи студенти:
1. Стевановић (Сајло) Јована, ЛК 7А1401103, студенткиња 3. године Факултета
техничких наука у Новом Саду,
2. Радић (Цвјетко) Симо, ЛК број: 7А1200МТМ, студент 2. године Медицинског
факултета у Фочи,
3. Гаврић (Србо) Цвија, ЛК број: 7А14011А1, студенткиња 2. године Филозофског
факултета у Београду.
4. Ђурић (Слободан) Ана, ЛК број: 7А1300ТЕ7, студенткиња 2. године Факултета
техничких наука у Новом Саду.
5. Стевановић (Слободан) Душко, ЛК број: 7А1200КККК, студент 2. године Правног
факултета Европског универзитеа у Брчком.
6. Лазић (Милан) каранфиљка, ЛК број: 7А1200М84, студенткиња 3.године Природноматематичког факултета у Тузли.
7. Алексић (Цвијета) Маја, ЛК број: 7А130108т, студенткиња 3.године Педагошког
факултета у Бијељини,
8. Лукановић (Здравко) Жељка, ЛК број: 7А1200Т2К, студенткиња 4. године Педагошког
факултета у Бијељини,
9. Божановић (Божо) Катарина, ЛК број: 7А1200М57, студенткиња 3. године Правног
факултета у Мостару,
10. Перић (Горан) Цвјетко, ЛК број: 7А1401288, студент 2. године православног
богословског факултета у Београду,
11. Драгић (Војислав) Милица, ЛК број: 7А1401211, студенткиња 4. године Медицинског
факултета у Бања Луци,
12. Јосиповић (Маријан) Антонија, ЛК број: 7А1200МА2, студенткиња 2. године
Академије за умјетност и културу у Осијеку,
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13. Ђукић (Ђорђе) Јована, ЛК број: 7А1200Т14, студенткиња 2. године Економског
факултета у Брчком,
14. Кушлаковић (Слободан) Раде, ЛК број: 7А1200Т2М, студент 2. године
Пољопривредног факултета у Новом Саду.
Члан 4.
Мјесеечном стипендијом у износу од 130,00 КМ за студенте из категорије породица
погинулих бораца и породица ратних војних инвалида од 1. до 4. категроије стипендирати ће
се сљедећи студенти:
1. Мијатовић (Илија) Љубица, ЛК број: 7А1200М62, студенткиња 2. године Медцинског
факултета у Новом Саду.
Члан 5.
Са свим стипендистима биће потписан уговор о стипендирању.
Члан 6.
Стипендије се исплаћују за мјесеце: октобар, новембар, децембар, јануар, фебруар,
март, април и мај текуће академске годиен, док се за апсолвенте стипеднија исплаћује за шест
мјесеци.
Члан 7.
Ова одлука ступа на снагу даном доношења и биће објављена у Службеном гласнику
Општине Пелаигћево.
Број: 01-022-24/21
Дана, 01.03.2021.г.

Начелник Општине:
Славко Тешић с.р.

80.
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
ОДЛУКУ
o измјенама и допунама плана јавних набавки
општине Пелагићево за I квартал 2021. године
Члан 1.
Мијења сеПлан јавних набавки општине Пелагићевоза I квартал 2021.године од
22.01.2021. године, као у табели која се налази у прилогу и чини саставни дио ове Одлуке.
Члан 2.

С обзиром да су настале нове потребе општине Пелагићево, а које нису могле бити
предвиђене у вријеме доношења Плана набавки, утврђене су измјене и допуне Плана набавки
општине Пелагићево I квартал 2021. године.
Службени гласник Општине Пелагићево, број 03/2021
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Члан 3.
Ова одлука ступа на снагу даном доношења и биће објављења у "Службеног гласнику
Општине Пелагићево".
Број: 01-022-29/21
Дана, 02.03.2021.г.

Начелник Општине:
Славко Тешић с.р.

ИЗМЈЕНА И ДОПУНА ПЛАНА ЈАВНИХ НАБАВКИ
ОПШТИНЕ ПЕЛАГИЋЕВО ЗА I квартал 2021. ГОДИНЕ
-

р/б – 10
предмет набавке – уклањање објекта дома културе у Доњој Трамошници
врста набавке – радови
шифра ЈРЈН – 45110000-1
организациона јединица – општа управа
економски код – 511200
процијењена вриједност (без ПДВ-а) у КМ – 24.600,00
врста поступка – коинкурентски поступак
оквирни датум покретања поступка – 05.03.
оквирни датум закључења уговора – 05.04.
извор финансирања – секретаријат за расељена лица и миграције РС и Буџет

81.
На основу члана 18. став 1. и члана 88. Закона о јавним набавкама Босне и Херцеговине
("Сл. гласник БиХ", број 39/14), чланова 59. и 82. Закона о локалној самоуправи ("Сл. гласник
РС", број: 97/16), чланова 61. и 100. Статута општине Пелагићево ("Службени гласник
општине Пелагићево" број: 10/14), а поступајући по приједлогу Одјељења за општу управу,
просторно уређење и стамбено-комуналне послове општине Пелагићево и у складу са
Измјеном плана јавних набавки општине Пелагићево за I квартал 2021. године, број: 02-02229/21 од 02.03.2021. године, начелник општине Пелагићево је донио
ОДЛУКУ
о покретању поступка набавке
Уклањање објекта дома културе у Доњој Трамошници
Члан 1.
Одобрава се покретање поступка јавне набаве радова – Уклањање објекта дома
културе у Доњој Трамошници.
Процијењена вриједност јавне набавке (без ПДВ-а) износи 24.000,00 КМ (словима:
двадесетчетирихиљаде КМ).
За проведбу јавне набавке осигурана су средства из Секретаријата за расељена лица
и миграције Републике Српске и буџета општине Пелагићево.
Јавна набавка ће се провести путем конкурентског захтјева за доставу понуда.

Поступак јавне набавке провешће се у складу са Законом о јавним набавкама,
подзаконским и интерним актима.
Евиденциони број јавне набавке: 10.
Службени гласник Општине Пелагићево, број 03/2021
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Члан 2.
Тендерску документацију сачиниће уговорни орган, односно службеник за јавне
набавке у сарадњи са Одјељењем за општу управу, просторно урећење и стамбено – комуналне
послове, у року од 7 дана, рачунајући од доношења ове одлуке.
Члан 3.
Критеријум за додјелу уговора је најнижа цијена.
Члан 4.
Отварање и оцјену понуда провешће комисија за јавне набавке, у саставу од 3 члана,
сљедеће квалификационе структуре:
- дипломирани економиста;
- дипломирани правник;
- грађевински техничар;
Састав и дјелокруг рада комисије из претходног става утврдиће се посебном одлуком
или рјешењем.
Члан 5.
Саставни дио ове одлуке је процјена вриједности са предмјером радова.
Члан 6.
Ова одлука ступа на снагу даном доношења и биће објављења у Службеног гласнику
Општине Пелагићево.
ОБРАЗЛОЖЕЊЕ
На основу расположивих чињеница, утврђено је да је предложени поступак јавне
набавке основан и да садржи све потребне елементе за одлучивање, у складу сачланом
18.Закона о јавним набавкама ("Сл. гласник БиХ", број 39/14).
При доношењу Одлуке, начелник Општине Пелагићево се посебно руководио чињеницом да је
предложена набавка планирана Измјеном плана набавки за I квартал 2021. године – под
ставком10, да је реално процијењена њена вриједност на тржишту, да су осигурана средства за
исплату, предложена одговарајућа врста поступка, те да предложени састав комисије по
стручности
одговара
предмету
јавне
набавке.
На темељу утврђеног чињеничног стања, одлучено је као у члану 1. ове одлуке.
Број: 01-022-30/21
Дана, 02.03.2021.г.

82.

Начелник Општине:
Славко Тешић с.р.

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:
Службени гласник Општине Пелагићево, број 03/2021
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ОДЛУКУ
о доношењу плана јавних набавки Општине Пелагићево за 2021.годину
Члан 1.
Доноси сеПлан јавних набавки општине Пелагићевоза 2021.годину.
Члан 2.
План јавних набавки општине Пелагићево за2021. годину доноси се на основу
привременог финансирања општине Пелагићево за први квартал 2021. године, а на основу
члана 38. 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 Буџетом општине Пелагићево за 2021.
годину.
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 2021. годину.
Члан 6.
Ова одлука ступа на снагу даном доношења и биће објављења у Службеног гласнику
Општине Пелагићево.
Број: 01-022-34/21
Дана, 02.03.2021.г.

Начелник Општине:
Славко Тешић с.р.

ПЛАН ЈАВНИХ НАБАВКИ
ОПШТИНЕ ПЕЛАГИЋЕВО ЗА 2021. ГОДИНУ
-

р/б – 1
предмет набавке – набавка роба за интерну репрезентацију

-

врста набавке – роба
шифра ЈРЈН – 15000000-8
организациона јединица – општа управа
економски код – 412900
процијењена вриједност (без ПДВ-а) у КМ – 2.000,00
врста поступка – директни споразум
оквирни датум покретања поступка – 05.03.
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-

оквирни датум закључења уговора – 20.03.
извор финансирања – Буџет

-

р/б – 2
предмет набавке – набавка огревног материјал аз апотребе општинске управе
врста набавке – роба
шифра ЈРЈН – 09111400-4
организациона јединица – општа управа
економски код – 412200
процијењена вриједност (без ПДВ-а) у КМ – 2.000,00
врста поступка – директни споразум
оквирни датум покретања поступка – 01.02.
оквирни датум закључења уговора – 15.02.
извор финансирања – Буџет

-

р/б – 3
предмет набавке – осигураењ имовине Општине Пелаигћево
врста набавке – услуге
шифра ЈРЈН – 66510000-8
организациона јединица – привреда и финансије
економски код – 412800
процијењена вриједност (без ПДВ-а) у КМ – 3.000,00
врста поступка – директни споразум
оквирни датум покретања поступка – 05.03.
оквирни датум закључења уговора – 20.03.
извор финансирања – Буџет

-

р/б – 4
предмет набавке – осигурање запослених у Општинскојуправи Пелагићево
врста набавке – услуге
шифра ЈРЈН – 66510000-8
организациона јединица – привреда и финансије
економски код – 412800
процијењена вриједност (без ПДВ-а) у КМ – 3.000,00
врста поступка – директни споразум
оквирни датум покретања поступка – 05.03.
оквирни датум закључења уговора – 20.03.
извор финансирања – Буџет

-

р/б – 5
предмет набавке – системска дератизација
врста набавке – услуге
шифра ЈРЈН – 90923000-3
организациона јединица – привреда и финансије

страна 46.

-

економски код – 412200
процијењена вриједност (без ПДВ-а) у КМ – 2.000,00
врста поступка – директни споразум
оквирни датум покретања поступка – 15.02.
оквирни датум закључења уговора – 01.03.
извор финансирања – Буџет
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-

р/б – 6
предмет набавке – набавка канцеларијског материјала за потребе општинске управе
врста набавке – роба
шифра ЈРЈН – 30192000-1
организациона јединица – општа управа
економски код – 412300
процијењена вриједност (без ПДВ-а) у КМ – 6.000,00
врста поступка – директни споразум
оквирни датум покретања поступка – 05.03.
оквирни датум закључења уговора – 20.03.
извор финансирања – Буџет

-

р/б – 7
предмет набавке – прољетно гредерисање путева на подручју Општине Пелагићево
врста набавке – радови
шифра ЈРЈН – 45233141-9
организациона јединица – општа управа
економски код – 412500
процијењена вриједност (без ПДВ-а) у КМ – 6.000,00
врста поступка – директни споразум
оквирни датум покретања поступка – 15.03.
оквирни датум закључења уговора – 01.04.
извор финансирања – Буџет

-

р/б – 8
предмет набавке – набавка горива за потребе општинске управе
врста набавке – роба
шифра ЈРЈН – 09130000-9
организациона јединица – општа управа
економски код – 412200
процијењена вриједност (без ПДВ-а) у КМ – 12.000,00
врста поступка – конкурентски поступак
оквирни датум покретања поступка – 15.03.
оквирни датум закључења уговора – 15.04.
извор финансирања – Буџет

-

р/б – 9
предмет набавке – прољетна санација ударних рупа на подручју Општине Пелагићево
врста набавке – радови
шифра ЈРЈН – 45233142-6
организациона јединица – општа управа
економски код – 412500
процијењена вриједност (без ПДВ-а) у КМ – 6.000,00
врста поступка – директни споразум
оквирни датум покретања поступка – 01.04.

-

оквирни датум закључења уговора – 15.04.
извор финансирања – Буџет

-

р/б – 10
предмет набавке – уклањање објекта дома културе у Доњој Трамошници
врста набавке – радови
шифра ЈРЈН – 45110000-1
организациона јединица – општа управа
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-

економски код – 511200
процијењена вриједност (без ПДВ-а) у КМ – 24.000,00
врста поступка – конкурентски поступак
оквирни датум покретања поступка – 05.03.
оквирни датум закључења уговора – 05.04.
извор финансирања – Секретаријат за расељена лица и миграције РС и Буџет

-

р/б – 11
предмет набавке – одржавање уличне расвјете на подручју Општине Пелагићево
врста набавке – услуге
шифра ЈРЈН – 50232100-1
организациона јединица – општа управа
економски код – 511100
процијењена вриједност (без ПДВ-а) у КМ – 6.000,00
врста поступка – директни споразум
оквирни датум покретања поступка – 15.03.
оквирни датум закључења уговора – 01.04.
извор финансирања – Буџет

-

р/б – 12
предмет набавке – санација путне инфраструктуре на подручју Општине Пелаигћево
врста набавке – радови
шифра ЈРЈН – 45233141-9
организациона јединица – општа управа
економски код – 412500
процијењена вриједност (без ПДВ-а) у КМ – 150.000,00
врста поступка – отворени поступак
оквирни датум покретања поступка – 01.04.
оквирни датум закључења уговора – 01.06.
извор финансирања – Буџет
напомена – оквирну споразум у трајању од три године

-

р/б – 13
предмет набавке – израда главног пројекта вртића за дјецу у Пелагићеву
врста набавке – услуге
шифра ЈРЈН – 71320000-7
организациона јединица – општа управа
економски код – 511200
процијењена вриједност (без ПДВ-а) у КМ – 6.000,00
врста поступка – директни споразум
оквирни датум покретања поступка – 15.04.
оквирни датум закључења уговора – 01.05.
извор финансирања – Буџет

-

р/б – 14

-

предмет набавке – кошење банкина на локалној путној мрежи
врста набавке – радови
шифра ЈРЈН – 45112730-1
организациона јединица – општа управа
економски код – 412500
процијењена вриједност (без ПДВ-а) у КМ – 2.000,00
врста поступка – директни споразум
оквирни датум покретања поступка – 01.05.
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-

оквирни датум закључења уговора – 15.05.
извор финансирања – Буџет

-

р/б – 15
предмет набавке – набавка табли са кућним бројевима и називима улица за насељена
мјеста: Самаревац, Поребрице, Блажевац и Турић
врста набавке – роба
шифра ЈРЈН – 44423460-3
организациона јединица – општа управа
економски код – 511300
процијењена вриједност (без ПДВ-а) у КМ – 6.000,00
врста поступка – директни споразум
оквирни датум покретања поступка – 01.05.
оквирни датум закључења уговора – 15.05.
извор финансирања – Буџет

-

р/б – 16
предмет набавке – набавка табли са кућним бројевима и називима улица за насељена
мјеста: Горња Трамошница, Доња Трамошница, Орлово Поље и Леденице
врста набавке – роба
шифра ЈРЈН – 444423460-3
организациона јединица – општа управа
економски код – 511200
процијењена вриједност (без ПДВ-а) у КМ – 6.000,00
врста поступка – директни споразум
оквирни датум покретања поступка – 15.04.
оквирни датум закључења уговора – 01.05.
извор финансирања – Буџет
р/б – 17
предмет набавке – непредвиђени додатни радови на амбуланти породичне медицине у
насељеном мјесту Пелагићево
врста набавке – радови
шифра ЈРЈН – 45215100-8
организациона јединица – општа управа
економски код – 511200
процијењена вриједност (без ПДВ-а) у КМ – 30.000,00
врста поступка – преговарачки поступак без објаве обавјештења
оквирни датум покретања поступка – 01.05.
оквирни датум закључења уговора – 01.07.
извор финансирања – Буџет
р/б – 18
предмет набавке – машинско скидање траве и ниског растиња у насељеном мјесту
Пелагићево

-

врста набавке – радови
шифра ЈРЈН – 77211300-5
организациона јединица – општа управа
економски код - 412500
процијењена вриједност (без ПДВ-а) у КМ – 6.000,00
врста поступка – директни споразум
оквирни датум покретања поступка – 15.05.
оквирни датум закључења уговора – 01.06.
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-

извор финансирања – Буџет

-

р/б – 19
предмет набавке – машинско скидање траве и ниског растиња у насељеним мјестима
Доња и Горња Трамошница
врста набавке – радови
шифра ЈРЈН – 77211300-5
организациона јединица – општа управа
економски код - 412500
процијењена вриједност (без ПДВ-а) у КМ – 6.000,00
врста поступка – директни споразум
оквирни датум покретања поступка – 15.05.
оквирни датум закључења уговора – 01.06.
извор финансирања – Буџет

-

р/б – 20
предмет набавке – регулисање одводње у насељу Шаркани
врста набавке – радови
шифра ЈРЈН – 45247112-8
организациона јединица – општа управа
економски код - 412500
процијењена вриједност (без ПДВ-а) у КМ – 6.000,00
врста поступка – директни споразум
оквирни датум покретања поступка – 15.05.
оквирни датум закључења уговора – 01.06.
извор финансирања – Буџет

-

р/б – 21
предмет набавке – санација пута Стојчевићи у насељу Старчевићи
врста набавке – радови
шифра ЈРЈН – 45233142-6
организациона јединица – општа управа
економски код - 412500
процијењена вриједност (без ПДВ-а) у КМ – 2.000,00
врста поступка – директни споразум
оквирни датум покретања поступка – 15.05.
оквирни датум закључења уговора – 01.06.
извор финансирања – Буџет

-

р/б – 22
предмет набавке – изградња дијела пута Козићи – Округлић – гробље у Г. Трамошници
врста набавке – радови
шифра ЈРЈН – 45333120-6
организациона јединица – општа управа

-

економски код - 412500
процијењена вриједност (без ПДВ-а) у КМ – 6.000,00
врста поступка – директни споразум
оквирни датум покретања поступка – 01.06.
оквирни датум закључења уговора – 15.06.
извор финансирања – Буџет
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-

р/б – 23
предмет набавке – регулација одводње са брда у насељу Тузлани
врста набавке – радови
шифра ЈРЈН – 54333120-6
организациона јединица – општа управа
економски код - 412500
процијењена вриједност (без ПДВ-а) у КМ – 6.000,00
врста поступка – директни споразум
оквирни датум покретања поступка – 01.06.
оквирни датум закључења уговора – 15.06.
извор финансирања – Буџет

-

р/б – 24
предмет набавке – стандардизација општинске управе у складу са ISO9001
врста набавке – услуге
шифра ЈРЈН – 72330000-2
организациона јединица – општа управа
економски код - 511200
процијењена вриједност (без ПДВ-а) у КМ – 6.000,00
врста поступка – директни споразум
оквирни датум покретања поступка – 01.06.
оквирни датум закључења уговора – 15.06.
извор финансирања – Буџет

-

р/б – 25
предмет набавке – уређење трга на платоу око стамбено-пословног објекта
врста набавке – радови
шифра ЈРЈН – 45112700-2
организациона јединица – општа управа
економски код - 511200
процијењена вриједност (без ПДВ-а) у КМ – 65.000,00
врста поступка – конкурентски поступак
оквирни датум покретања поступка – 01.06.
оквирни датум закључења уговора – 01.07.
извор финансирања – Буџет

-

р/б – 26
предмет набавке – вањско уређење амбуланте породичне медицине у насељеном мјесту
Пелагићево
врста набавке – радови
шифра ЈРЈН – 45112700-2
организациона јединица – општа управа
економски код - 511200
процијењена вриједност (без ПДВ-а) у КМ – 49.000,00
врста поступка – конкурентски поступак

-

-

оквирни датум покретања поступка – 01.06.
оквирни датум закључења уговора – 01.07.
извор финансирања – Влада РС и Буџет

-

р/б – 27
предмет набавке – набавка опреме за амбуланту породичне медицине у насељеном
мјесту Пелагићево
врста набавке – роба

-

Службени гласник Општине Пелагићево, број 03/2021

страна 52.

-

шифра ЈРЈН – 3310000-1
организациона јединица – општа управа
економски код - 511200
процијењена вриједност (без ПДВ-а) у КМ – 43.000,00
врста поступка – конкурентски поступак
оквирни датум покретања поступка – 01.08.
оквирни датум закључења уговора – 01.09.
извор финансирања – Влада РС и Буџет

-

р/б – 28
предмет набавке – изградња обилазнице у центру Пелагићева
врста набавке – радови
шифра ЈРЈН – 45233122-0
организациона јединица – општа управа
економски код - 511200
процијењена вриједност (без ПДВ-а) у КМ – 300.000,00
врста поступка – отворени поступак
оквирни датум покретања поступка – 01.08.
оквирни датум закључења уговора – 01.10.
извор финансирања – Влада РС и Буџет

-

р/б – 29
предмет набавке – изградња вртића у насељеном мјесту Пелагићево
врста набавке – радови
шифра ЈРЈН – 45214100-1
организациона јединица – општа управа
економски код - 511200
процијењена вриједност (без ПДВ-а) у КМ – 340.000,00
врста поступка – отворени поступак
оквирни датум покретања поступка – 01.08.
оквирни датум закључења уговора – 01.10.
извор финансирања – Влада РС и Буџет

-

р/б – 30
предмет набавке – реконструкција пута Пелаигћево-Трамошница у насељу Чардак
врста набавке – радови
шифра ЈРЈН – 45233120-6
организациона јединица – општа управа
економски код - 511200
процијењена вриједност (без ПДВ-а) у КМ – 300.000,00
врста поступка – отворени поступак
оквирни датум покретања поступка – 01.08.
оквирни датум закључења уговора – 01.10.
извор финансирања – Федерално министарство расељених особа и избјелгица и Буџет

-

р/б – 31
предмет набавке – дигитализација јавне управе
врста набавке – услуге
шифра ЈРЈН – 48612000-8
организациона јединица – општа управа
економски код - 511200
процијењена вриједност (без ПДВ-а) у КМ – 60.000,00
врста поступка – отворени поступак
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-

оквирни датум покретања поступка – 01.08.
оквирни датум закључења уговора – 01.10.
извор финансирања –Буџет

-

р/б – 32
предмет набавке – набавка заштитне опреме за ватрогасно друштво
врста набавке – роба
шифра ЈРЈН – 35111000-5
организациона јединица – привреда и финансије
економски код - 511200
процијењена вриједност (без ПДВ-а) у КМ – 17.000,00
врста поступка – конкурентски поступак
оквирни датум покретања поступка – 01.09.
оквирни датум закључења уговора – 01.10.
извор финансирања –Буџет

-

р/б – 33
предмет набавке – изградња противградне рампе у насељеном мјесту Турић
врста набавке – радови
шифра ЈРЈН – 45214640-8
организациона јединица – привреда и финансије
економски код - 511200
процијењена вриједност (без ПДВ-а) у КМ – 10.500,00
врста поступка – конкурентски поступак
оквирни датум покретања поступка – 01.09.
оквирни датум закључења уговора – 01.10.
извор финансирања –Буџет

-

р/б – 34
предмет набавке – израда пројектно-техничке документације за легализацију дома
културе у МЗ Ћендићи
врста набавке – услуге
шифра ЈРЈН – 71320000-7
организациона јединица – општа управа
економски код - 511200
процијењена вриједност (без ПДВ-а) у КМ – 6.000,00
врста поступка – директни споразум
оквирни датум покретања поступка – 15.09.
оквирни датум закључења уговора – 01.10.
извор финансирања –Буџет

-

р/б – 35
предмет набавке – израда пројектно-техничке документације за уређење сточне пијаце
врста набавке – услуге

-

шифра ЈРЈН – 71320000-7
организациона јединица – општа управа
економски код - 511200
процијењена вриједност (без ПДВ-а) у КМ – 6.000,00
врста поступка – директни споразум
оквирни датум покретања поступка – 15.09.
оквирни датум закључења уговора – 01.10.
извор финансирања –Буџет
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-

р/б – 36
предмет набавке – јесење гредерисање макадамских путева на подручју Општине
Пелагићево
врста набавке – радови
шифра ЈРЈН – 45233141-9
организациона јединица – општа управа
економски код - 412500
процијењена вриједност (без ПДВ-а) у КМ – 6.000,00
врста поступка – директни споразум
оквирни датум покретања поступка – 01.11.
оквирни датум закључења уговора – 15.11.
извор финансирања –Буџет

-

р/б – 37
предмет набавке – јесења санација ударних рупа
врста набавке – радови
шифра ЈРЈН – 45233141-9
организациона јединица – општа управа
економски код - 412500
процијењена вриједност (без ПДВ-а) у КМ – 6.000,00
врста поступка – директни споразум
оквирни датум покретања поступка – 01.11.
оквирни датум закључења уговора – 15.11.
извор финансирања –Буџет

-

р/б – 38
предмет набавке – зимско одржавање путева у насељеним мјестима Пелагићево и
Турић
врста набавке – услуге
шифра ЈРЈН –90620000-9
организациона јединица – општа управа
економски код - 412800
процијењена вриједност (без ПДВ-а) у КМ – 6.000,00
врста поступка – директни споразум
оквирни датум покретања поступка – 10.11.
оквирни датум закључења уговора – 25.11.
извор финансирања –Буџет

-

-

р/б – 39
предмет набавке – зимско одржавање путева у насељеним мјестима Горња
ТРамошница, Доња Трамошница, Орлово Поље и Самаревац
врста набавке – услуге
шифра ЈРЈН – 90620000-9
организациона јединица – општа управа

-

економски код - 412800
процијењена вриједност (без ПДВ-а) у КМ – 6.000,00
врста поступка – директни споразум
оквирни датум покретања поступка – 10.11.
оквирни датум закључења уговора – 25.11.
извор финансирања –Буџет
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83.
На основу члана 22. Закона о заштити и спасавау у ванредним ситуацијама („Службени
гласник Републике Српске“, број: 12/12 и 46/17), члана 43. Закона о заштити становништва од
заразних болести („Службени гласник Републике Српске“, број: 90/17), Одлуке о проглашењу
ванредне ситуације у Републици Српској („Службени гласник Републике Српске“, број: 25/20),
члана 59. и 82. Закона о локалној самоуправи („Службени гласник Републике Српске“, број:
97/16 и 36/19), члана 62. и 64. Статута Општине Пелагићево („Службени гласник Општине
Пелагићево“, број: 2/17) и Одлуке о организацији и функционисању Цивилне заштите на
територији Општине Пелагићево („Службени гласник Општине Пелагићево“, број: 11/13), а на
приједлог Општинског штаба за ванредне ситуације, начелник Општине Пелагићево доноси:
НАРЕДБУ
о регулисању рада трговинских, угоститељских, занатских, услужних и
других објеката и служби на територији Општине Пелагићево
1. У циљу превенције ширења вируса корона SARS-Co V-2 и COVID-19 болести на
територији
Општине Пелагићево и заштите и спасавања становништва до
11.03.2021.године забрањују се:
1) Сва јавна окупљања у групама већим од 50 лица,
2) Сва приватна окупљања у групама већим од 10 лица (свадбе, крштења, рођендани,
прославе и други породични скупови личне природе).
3) Рад спортске дворане
4) Организација и извођење музике уживо у угоститељским објкеитма за
смјештај,исхрану и пиће.
2. Обавезују се грађани да:
- У затвореном простору носе заштитну маску (покривена уста, нос и брада) и
придржавају се заштитне мјере физичког растојања од два метра, како у затвореном,
тако и на отвореном простору, те да се придржавају упутстава ЈЗУ Институт за јавно
здравство Републике Српске за боравак у затвореном простору, у зависности од
дјелатности која се обавља.
3. Препоручује се грађанима да на отвореном простору користе заштитне маске уколико
није могуће одржати физичко растојање од два метра, а у складу са упутством ЈЗУ
Институт за јавно здравство Републике Српске за кориштење заштитне маске на
отвореном простору.
4. Изузетно до подтачке 1) тачке 2. обавезе ношења заштитне маске су изузета:
1) Дјеца млађа од 7 година живота,
2) Лица са инвалидитетом и дјеца са сметњама у развоју

3) Лица која обављају физичку спортску и рекреативну активност у оквиру спортских
објеката.
5. Обавезују се правна лица, предузетници и физичка лица, који у директном контакту
пружају услуге грђанима да:
1) Услуге пружају заштићени маском,
2) Обавезно проводе мјере дезинфекције,
3) Обезбиједе маску грађанима који користе њихове услуге, а немају их,
4) Придржавају се упутстава Института за јавно здравство Републике Српске за
организовање рада у зависности од дјелатности коју обављају.
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6. До 11.03.2021.године ограничава се радно вријем у периоду од 06:00 до 22:00 часова
свим врстама угоститељских објеката за исхрану и пиће, без обзира да ли послују
самостално или у оквиру других објеката у којима се обавља привредна дјелатност
(бензинске пумпне станице, објекти за смјештај и сл.).
7. До 11.03.2021.године ограничава се радно вријеме у периоду од 06:00 до 22.00 часова
свим приређивачима игара на срећу (кладионице, аутомат клубови исл.).
8. До 11.03.2021.године ограничава се број присутних уособа у угоститељским објектима,
на анчин да се број истих одређује у складу са важећим препурукама ЈЗУ Институт за
јавно здравство Републике Српске, с тим да се присуство на једној етажи
угоститељског објекта ограничава на 50 људи максимално.
9. До 11.03.2021.године забрањује се организовање рекреативне активности, тренажни
процеси и такми9чарске активности спортских организација и спортиста свих узраста,
осим професионалних спортских активности укључујући и тренажни процес истих.
10. Субјекти који обављају регистровану дјелатност дужни су да услове за обављање
дјелатности прилагоде мјерама прописаним од стране ЈЗУ Институ за јавно здравство
Републике Српске за спречавање појаве и ширења COVID-19 болести на радном мјесту.
11. Субјекти који обављају регистровану дјелатност могу самостално обављати
дезинфекцију пословних простора у складу са упутством ЈЗУ Институт за јавно
здравство Републике Српске.
12. Општинска управа и општинске службе организовати ће свој рад на сљедећи начин:
1) На улазу у службене просторије ограничити број особа које истовремено могу да
уђу и бораве у простроијама органа,
2) Одржавати растојање у затвореним просторијама од најмање дв аметра, уз
благовремено предузимање мјера дезинфекције и појачане хигијене и
3) Омогућити рад шалтер сале и матичне службе у јединицама локалне самоуправе уз
обезбјеђење физичке провидне баријере на радном мјесту која пружа довољну
заштиту запосленим и кориснику.
13. Правни субјекти, као и републички органи управе, органи јединица локалне управе и
остали субјекти који врше јавна овлаштења требају организовати рад од куће за
раднике и послове за које је то могуће.
14. Надзор над провођењем овог закључка проводи Министарство унутрашњих послова,
СЈБ Пелаигћево, Одјљење за инспекције, цивилну азштиту и заједничке послове.
15. У складу са закључком Владе Републике Српске, број: 69-1/21 од 04.03.2021.године
задужује се Министарство унутрашњих послова, Полицијска станица Пелагићево,
Општина Пелагићево, Одјељење за инспекције, цивилну заштиту и заједничке послове
да заједно са комуналном полицијом, у извођењу ове наредбе обезбиједи поштовање
исте од стране напријед наведних субјеката.
16. О извршавању задатака из ове наредбе одјељење из претходне тачке свакодневно ће
извјештавати команданта општинског штаба за ванредне ситуације.
17. Непоштовање мјера забране из тачке 1. и 2. ове Наредбе санкционисати ће се у складу
са Законом о јавном реду и миру („Службени гласник Републике српске“, број: 11/15 и
58/19) и Законом о заштити становништва од заразних болести („Службени гласник
Републике Српске“, број: 90/17, 42/20 и 98/20).

18. Наредба о обавезном провођењу мјера за реаговањем на појаву болести изазавне новим
вирусом корона (COVID-19) у здравственим установама и установама социјалне
заштите у Републици Српској („Службени гласник Републике Српске“, број: 23/20) и
Наредба о обавезној контроли лица којима је одређена кућна изолација због новог
вируса корона (COVID-19) у Републици Српској („Службени гласник Реублике
Српске“, број: 24/20) се примјењују уз ову наредбу.
19. Ступањем на снагу ове наредбе о о регулисању рада трговинских, угоститељских,
занатских, услужних и других објеката и служби на територији Општине Пелагићево,
престаје да важи наредба о регулисању рада трговинских, угоститељских, занатских,
услужних и других објеката и служби на територији Општине Пелагићево број:
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02-022-22/21 од 04.02.2021.године.
20. Ова наредба ступа на снагу одмах и биће објављена у Службеном гласнику Општине
Пелагићево.
Број: 02-022-32/21
Дана, 05.03.2021.г.

Начелник Општине:
Славко Тешић с.р.

84.
На основу члана 51. Статута Општине Пелагићево (Сл. гласник Општине
Пелагићево,број: 2/17), члана 39. Закона о локалној самоуправи (Сл. гласник Републике
Српске, број: 97/16) и члана 33. Закона о буџетском систему Републике Српске број:
121/12,52/14,103/15 и 15/16), Скупштина Општине Пелагићево, на II (другој) редовној сједници
одржаној дана 26.02.2021. године д о н о с и
ОДЛУКУ
о извршењу Плана Буџета Општине Пелагићево за 2021.годину
Члан 1.
Овом Одлуком утврђује се начин извршења Плана буџета Општине Пелагићево за 2021.
годину у износу од 2.450.000,00 КМ.
1
2
3
4

710000
711000
712000

5
6
7
8
9
10
11

713000
714000
715000
716000
717000
719000
720000

12
13
14

721000
722000
723000

15

728000

А. БУЏЕТСКИ ПРИХОДИ 1=(2+11+17+19)
Порески приходи 2=(3+4+5+6+7+8+9+10)
Приходи од пореза на доходак и добит
Доприноси за социјално осигурање
Порези на лична примања и приходи од самосталних
дјелатности
Порези на имовину
Порези на промет производа и услуга
Царине и увозне дажбине
Индиректни порези прикупљени преко УИО
Остали порески приходи
Непорески приходи 11=(12+13+14+15+16)
Приходи од финансијске и нефинансијске имовине и
позитивних курсних разлика
Накнаде, таксе и приходи од пружања јавних услуга
Новчане казне
Приходи од финансијске и нефинансијске имовине и
трансакција размјене између или унутар јединица власти

2.450.000,00
2.050.550,00

49.000,00
56.500,00
50,00
1.940.000,00
5.000,00
166.450,00
25.000,00
90.500,00

16
17
18

729000
730000
731000

19
20
21
22
23

780000
787000
788000
410000

Остали непорески приходи
Грантови 17=(18)
Грантови
Трансфери између или унутар јединица власти
19=(20+21)
Трансфери између различитих јединица власти
Трансфери унутар исте јединице власти
Б. БУЏЕТСКИ РАСХОДИ 22= (23+33+36)
Текући расходи 23=(24+25+26+27+28+29+30+31+32)

50.950,00
30.000,00
30.000,00
203.000,00
203.000,00
2.174.400,00
2.143.700,00
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24
25
26
27
28

411000
412000
413000
414000
415000

29

416000

30

417000

31
32
33
34
35
36
37

418000
419000
480000
487000
488000
****

38
39
40
41
42

810000
811000
812000
813000

43
44

814000
815000

45

816000

46

880000

47
48
49
50
51
52
53
54
55

881000
510000
511000
512000
513000
514000
515000
516000
518000

56

580000

Расходи за лична примања запослених
Расходи по основу коришћења роба и услуга
Расходи финансирања и други финансијски трошкови
Субвенције
Грантови
Дознаке на име социјалне заштите које се исплаћују из буџета
Републике, општина и градова
Дознаке на име социјалне заштите које исплаћују институције
обавезног социјалног осигурања
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991.100,00
443.600,00
12.000,00
50.000,00
225.000,00
397.000,00

Расходи финансирања, други финансијски трошкови и расходи
трансакција размјене између или унутар јединица власти
Расходи по судским рјешењима
Трансфери између и унутар јединица власти 33=(34+35)
Трансфери између различитих јединица власти
Трансфери унутар исте јединице власти
Буџетска резерва
В. БРУТО БУЏЕТСКИ СУФИЦИТ/ДЕФИЦИТ (А-Б) 37=(1-22)
Г. НЕТО ИЗДАЦИ ЗА НЕФИНАНСИЈСКУ ИМОВИНУ (I+II-IIIIV)38=(39+46-48-56)
I Примици за нефинансијску имовину 39=(40+41+42+43+44+45)
Примици за произведену сталну имовину
Примици за драгоцјености
Примици за непроизведену сталну имовину
Примици од продаје сталне имовине намијењене продаји и
обустављених пословања
Примици за стратешке залихе
Примици од залиха материјала, учинака, робе и ситног инвентара,
амбалаже и сл.
II Примици за нефинансијску имовину из трансакција између или
унутар јединица власти 46=(47)
Примици за нефинансијску имовину из трансакција између или унутар
јединица власти
III Издаци за нефинансијску имовину 48=(49+50+51+52+53+54+55)
Издаци за произведену сталну имовину
Издаци за драгоцјености
Издаци за непроизведену сталну имовину
Издаци за сталну имовину намјењену продаји
Издаци за стратешке залихе
Издаци за залихе материјала, робе и ситног инвентара, амбалаже и сл.
Издаци за улагање на туђим некретнинама, постројењима и опреми
IV Издаци за нефинансијску имовину из трансакција између или
унутар јединица власти 56=(57)

25.000,00
700,00
700,00
30.000,00
275.600,00
-105.000,00
0,00

0,00

105.000,00
105.000,00

0,00

57
58
59

581000

60
61
62

910000
911000

63
64

918000
610000

Издаци за нефинансијску имовину из трансакција између или унутар
јединица власти
Д. БУЏЕТСКИ СУФИЦИТ/ДЕФИЦИТ (В+Г) 58=(37+38)
Ђ. НЕТО ФИНАНСИРАЊЕ (Е+Ж+З+И) 59=(60+67+74+81)
Е. НЕТО ПРИМИЦИ ОД ФИНАНСИЈСКЕ ИМОВИНЕ (I-II)
60=(61-64)
I Примици од финансијске имовине 61=(62+63)
Примици од финансијске имовине
Примици од финансијске имовине из трансакција између или унутар
јединица власти
II Издаци за финансијску имовину 64=(65+66)

170.600,00
-170.600,00
0,00
0,00

0,00
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611000

Издаци за финансијску имовину

66

618000

Издаци за финансијску имовину из транскација између или унутар
јединица власти
Ж. НЕТО ЗАДУЖИВАЊЕ (I-II) 67=(68-71)

67
68
69

920000
921000

70
71
72

928000
620000
621000

73
74
75
76
77
78
79
80
81

628000

82

930000
931000
938000
630000
631000
638000
****

I Примици од задуживања 68=(69+70)
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170.600,00
0,00

Примици од задуживања
Примици од задуживања из транскација између или унутар јединица
власти
II Издаци за отплату дугова 71=(72+73)

170.600,00

Издаци за отплату дугова

170.600,00

Издаци за отплату дугова из трансакција између или унутар
јединица власти
З. ОСТАЛИ НЕТО ПРИМИЦИ (I-II) 74=(75-78)

0,00

I Остали примици 75=(76+77)

0,00

Остали примици
Остали примици из трансакција између или унутар јединица власти
II Остали издаци 78=(79+80)

0,00

Остали издаци
Остали издаци из трансакција између или унутар јединица власти
И. РАСПОДЈЕЛА СУФИЦИТА ИЗ РАНИЈИХ ПЕРИОДА
Ј. РАЗЛИКА У ФИНАНСИРАЊУ (Д+Ђ) 82=(58+59)

0,00

Члан 2.
Сви расходи морају бити утврђени у билансу буџета и уравнотежени са приходима.
Члан 3.
Ова Одлука односи се на буџетске кориснике који се у цијелости, или дјелимично
финансирају из буџета Општине Пелагићево у 2021. години.
Члан 4.
Корисници буџетскх средстава могу стварати обавезе и користити средства за поједине
намјене само до износа који је планиран и утврђен буџетом. Све одлуке, рјешења, уговори или
други појединачни акти морају бити у сагласности са овом одлуком. Подзаконским актима не
могу се стварати обавезе на терет буџета ако за те обавезе нису предвиђена средства.
Члан 5.

Корисници буџетских средстава дужни су дозначена средства правдати, најкасније до
10-ог у мјесецу за претходни мјесец. Правдање дозначених средстава je услов за сљедећу
дознаку средстава.
Члан 6.
Одјељење за привреду, финансије и друштвене дјелатности је задужено за израду
обрасца на којем су буџетски корисници дужни правдати утрошак дозначених средстава.
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Члан 7.
Овлаштена лица за извршење буџета су Начелник Општине и начелник Одјељења за
привреду, финансије и друштвене дјелатности.
Члан 8.
Обавезе по основу расхода морају се извршавати сходно законским прописима, као и
Закону о буџетском систему Републике Српске.
Члан 9.
За подмирење хитних расхода који нису планирани буџетом, а који се појаве у току
буџетске године, Начелник Општине може вршити исплате до износа буџетске резерве, а за
које ће донијети акт о врсти и намјени појединог расхода.
Члан 10.
Овлаштена лица за извршење буџета могу извршавати реалокацију са позиције гдје има
довољно средстава на позицију гдје су утрошена средства, а настала је обавеза која је доспјела
за измирење, до 5 % планираног буџета за 2021. годину (за све реалокације укупно).
Члан 11.
Контролу намјенског трошења буџетских средстава, врши Одјељење за привреду,
финансије и друштвене дјелатности. Упутства за провођење ове одлуке доноси начелник
Одјељења за привреду, финансије и друштвене дјелатности.
Члан 12.
Приходи по изворима, врстама и расходима прихода по основу намјене, утврђује се у
билансу буџета Општине Пелагићево за 2021. годину, који је саставни дио ове Одлуке.
Члан 13.
Ова Одлука ступа на снагу наредног дана од дана објављивања у „Службеном гласнику
Општине Пелагићево“.
Број: 01-022-12/21
Дана, 09.03.2021.г.

ПРЕДСЈЕДНИК
Скупштине општине Пелагићево
Недељко Тривундић с.р.

85.
На основу члана 111. став 1. тачка д) Закона о јавним набавкама ("Сл. гласник БиХ",
број 39/14), чланова 59. и 82. Закона о локалној самоуправи ("Сл. гласник РС", број: 97/16),
чланова 61. и 100. Статута општине Пелагићево ("Службени гласник општине Пелагићево"
број: 10/14) и Рјешења Канцеларије за разматрање жалби БиХ, број: JN2-02-07-1-171-6/21 од
25.02.2021. године у поступку јавне набавке: Реконструкција путева на подручју општине
Пелагићево, начелник општине Пелагићево је донио
Службени гласник Општине Пелагићево, број 03/2021
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ОДЛУКУ
о поништењу Одлуке број: 02-022-172/20 од 29.12.2020. године
и Одлуке број: 02-022-168/20 од 09.12.2020. године
Члан 1.
Поништава се Одлука о поништењу поступка јавне набавке, број: 02-022-172/20 од
29.12.2020. године, те Одлука о избору најповољнијег понуђача, број: 02-022-168/20 од
09.12.2020. године у оквиру отвореног поступка јавне набавке Реконструкција путева на
подручју општине Пелагићево.
Члан 2.
Уговорни орган ће у складу са упутама и наводима из Рјешења Канцеларије за
разматрање жалби БиХ, број: JN2-02-07-1-171-6/21 од 25.02.2021. године наставити предметни
поступак, те поново, детаљно и свеобухватно, анализирати све сегменте везане за исти и на
основу тога донијети нову Одлуку.
Члан 3.
Ова одлука ступа на снагу даном доношења.
ОБРАЗЛОЖЕЊЕ
Рјешењем Канцеларије за разматрање жалби БиХ, број: JN2-02-07-1-171-6/21 од
25.02.2021. године, усвојена је жалба понуђача „Galax-niskogradnja“ дд Брчко, изјављена на
Одлуку о поништењу поступка јавне набавке, број: 02-022-172/20 од 29.12.2020. године, у
оквиру отвореног поступка јавне набавке:Реконструкција путева на подручју општине
Пелагићево.
Наведеним Рјешењем поменута Одлука је поништена и предмет је враћен Уговорном
органу на поновни поступак.
Уговорни орган ће у наредном периоду поступити у складу са упутством датим у
Рјешењу Канцеларије за разматрање жалби БиХ, те детаљно и свеобухватно, анализирати све
сегменте везане за исти и на основу тога донијети нову Одлуку у складу са Законом о јавним
набавкама БиХ.
У складу са наведеним, одлучено је као у диспозитиву ове Одлуке.
Број: 02-022-33/21
Дана, 10.03.2021.г.

Начелник Општине:
Славко Тешић с.р.

86.
На основу члана 22. Закона о заштити и спасавау у ванредним ситуацијама („Службени
гласник Републике Српске“, број: 12/12 и 46/17), члана 43. Закона о заштити становништва од
заразних болести („Службени гласник Републике Српске“, број: 90/17), Одлуке о проглашењу
ванредне ситуације у Републици Српској („Службени гласник Републике Српске“, број: 25/20),
члана 59. и 82. Закона о локалној самоуправи („Службени гласник Републике Српске“, број:
97/16 и 36/19), члана 62. и 64. Статута Општине Пелагићево („Службени гласник Општине
Пелагићево“, број: 2/17) и Одлуке о организацији и функционисању Цивилне заштите на
територији Општине Пелагићево („Службени гласник Општине Пелагићево“, број: 11/13), а на
приједлог Општинског штаба за ванредне ситуације, начелник Општине Пелагићево доноси:
Службени гласник Општине Пелагићево, број 03/2021
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НАРЕДБУ
о регулисању рада трговинских, угоститељских, занатских, услужних и
других објеката и служби на територији Општине Пелагићево
1. У циљу превенције ширења вируса корона SARS-Co V-2 и COVID-19 болести на територији
Општине Пелагићево и заштите и спасавања становништва до 18.03.2021.године забрањују се:
1) Сва јавна окупљања у групама већим од 50 лица,
2) Сва приватна окупљања у групама већим од 10 лица (свадбе, крштења, рођендани,
прославе и други породични скупови личне природе).
3) Рад спортске дворане
4) Организација и извођење музике уживо у угоститељским објкеитма за
смјештај,исхрану и пиће.
2. Обавезују се грађани да:
- У затвореном простору носе заштитну маску (покривена уста, нос и брада) и
придржавају се заштитне мјере физичког растојања од два метра, како у затвореном,
тако и на отвореном простору, те да се придржавају упутстава ЈЗУ Институт за јавно
здравство Републике Српске за боравак у затвореном простору, у зависности од
дјелатности која се обавља.
3. Препоручује се грађанима да на отвореном простору користе заштитне маске уколико
није могуће одржати физичко растојање од два метра, а у складу са упутством ЈЗУ
Институт за јавно здравство Републике Српске за кориштење заштитне маске на
отвореном простору.
4. Изузетно до подтачке 1) тачке 2. обавезе ношења заштитне маске су изузета:
4) Дјеца млађа од 7 година живота,
5) Лица са инвалидитетом и дјеца са сметњама у развоју
6) Лица која обављају физичку спортску и рекреативну активност у оквиру спортских
објеката.
5. Обавезују се правна лица, предузетници и физичка лица, који у директном контакту
пружају услуге грђанима да:
5) Услуге пружају заштићени маском,
6) Обавезно проводе мјере дезинфекције,
7) Обезбиједе маску грађанима који користе њихове услуге, а немају их,
8) Придржавају се упутстава Института за јавно здравство Републике Српске за
организовање рада у зависности од дјелатности коју обављају.
6. До 18.03.2021.године ограничава се радно вријем у периоду од 06:00 до 22:00 часова
свим врстама угоститељских објеката за исхрану и пиће, без обзира да ли послују

самостално или у оквиру других објеката у којима се обавља привредна дјелатност
(бензинске пумпне станице, објекти за смјештај и сл.).
7. До 18.03.2021.године ограничава се радно вријеме у периоду од 06:00 до 22.00 часова
свим приређивачима игара на срећу (кладионице, аутомат клубови исл.).
8. До 18.03.2021.године ограничава се број присутних уособа у угоститељским објектима,
на анчин да се број истих одређује у складу са важећим препурукама ЈЗУ Институт за
јавно здравство Републике Српске, с тим да се присуство на једној етажи
угоститељског објекта ограничава на 50 људи максимално.
9. До 18.03.2021.године забрањује се организовање рекреативне активности, тренажни
процеси и такми9чарске активности спортских организација и спортиста свих узраста,
осим професионалних спортских активности укључујући и тренажни процес истих.
Службени гласник Општине Пелагићево, број 03/2021
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10. Субјекти који обављају регистровану дјелатност дужни су да услове за обављање
дјелатности прилагоде мјерама прописаним од стране ЈЗУ Институ за јавно здравство
Републике Српске за спречавање појаве и ширења COVID-19 болести на радном мјесту.
11. Субјекти који обављају регистровану дјелатност могу самостално обављати
дезинфекцију пословних простора у складу са упутством ЈЗУ Институт за јавно
здравство Републике Српске.
12. Општинска управа и општинске службе организовати ће свој рад на сљедећи начин:
1) На улазу у службене просторије ограничити број особа које истовремено могу
да уђу и бораве у простроијама органа,
2) Одржавати растојање у затвореним просторијама од најмање дв аметра, уз
благовремено предузимање мјера дезинфекције и појачане хигијене и
3) Омогућити рад шалтер сале и матичне службе у јединицама локалне
самоуправе уз обезбјеђење физичке провидне баријере на радном мјесту која
пружа довољну заштиту запосленим и кориснику.
13. Правни субјекти, као и републички органи управе, органи јединица локалне управе и
остали субјекти који врше јавна овлаштења требају организовати рад од куће за
раднике и послове за које је то могуће.
14. Надзор над провођењем овог закључка проводи Министарство унутрашњих послова,
СЈБ Пелаигћево, Одјљење за инспекције, цивилну азштиту и заједничке послове.
15. У складу са закључком Владе Републике Српске, број: 70-1/21 од 11.03.2021.године
задужује се Министарство унутрашњих послова, Полицијска станица Пелагићево,
Општина Пелагићево, Одјељење за инспекције, цивилну заштиту и заједничке послове
да заједно са комуналном полицијом, у извођењу ове наредбе обезбиједи поштовање
исте од стране напријед наведних субјеката.
16. О извршавању задатака из ове наредбе одјељење из претходне тачке свакодневно ће
извјештавати команданта општинског штаба за ванредне ситуације.
17. Непоштовање мјера забране из тачке 1. и 2. ове Наредбе санкционисати ће се у складу
са Законом о јавном реду и миру („Службени гласник Републике српске“, број: 11/15 и
58/19) и Законом о заштити становништва од заразних болести („Службени гласник
Републике Српске“, број: 90/17, 42/20 и 98/20).
18. Наредба о обавезном провођењу мјера за реаговањем на појаву болести изазавне новим
вирусом корона (COVID-19) у здравственим установама и установама социјалне
заштите у Републици Српској („Службени гласник Републике Српске“, број: 23/20) и
Наредба о обавезној контроли лица којима је одређена кућна изолација због новог
вируса корона (COVID-19) у Републици Српској („Службени гласник Реублике
Српске“, број: 24/20) се примјењују уз ову наредбу.
19. Ступањем на снагу ове наредбе о о регулисању рада трговинских, угоститељских,
занатских, услужних и других објеката и служби на територији Општине Пелагићево,
престаје да важи наредба о регулисању рада трговинских, угоститељских, занатских,

услужних и других објеката и служби на територији Општине Пелагићево број: 02-02232/21 од 05.03.2021.године.
20. Ова наредба ступа на снагу одмах и биће објављена у Службеном гласнику Општине
Пелагићево.
Број: 02-022-35/21
Дана, 05.03.2021.г.

Начелник Општине:
Славко Тешић с.р.
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На основну члана 39. и 43. Закона о локалној самоуправи („Службени гласник
Републике Српске“, број: 97/16 и 36/19) , члан 51. Статута Општине Пелаигћево („Службени
гласник Општине Пелагићево“, број: 2/17),а св еу вези са чланом 3. Закона о измјенама и
допунама Закона о комуналним таксама („Службени гласник Републике Српске“, број:
123720), Скупштина општине Пелаигћево на II (другој) редовној сједници одржаној дана
26.02.2021.године доноси:
ОДЛУКУ
о измјени и допуни Одлуке о комуналним таксама
Члан 1.
У члану 7. став 1. Одлуке о комуналним таксама број: 01-022-34/12 од
11.05.2012.године тачка д) мијења се и гласи:
„д) удружења од јавног интереса за Републику Српску, а којима је то својство признато у
складу са актом којим се уређује додјел аи престанак статуса удружења од јавног интереса,“.
У тачци ђ) на крају текста, послије запете, додају се сљедеће ријечи:
„особе са инвалидитетом које имају 80% инвалидитета и особе са тјелесним оштећењем од 70100%, родитељ или старатељ који има статус лица које се стара о лицу са инвалидитетом,
односно лице којем је рјешењем тај статус утврђен“.
а послије тачке Е) додају се нове тачке ж) и з) које гласе:
„ж) предузетници који, у смислу закона којим се уређује порез на доходка имају статус малог
предузетника“,
„з) обвезници комуналних такси за 12 мјесеци од регистрације“.
У ставу 2. претходно наведеног члана слово и замјењује се запетом, а послије тачке е)
додају се нове тачке ж) и з).
Члан 2.
За реализацију ове одлуке овлашћује се начелник Општине Пелагићево.
Члан 3.
Ова одлука ступа на снагу 8 (осмог) дана од дана објаве у Службеном гласнику
Општине Пелагићево.

Број: 01-022-23/21
Дана, 26.02.2021.г.

ПРЕДСЈЕДНИК
Скупштине општине Пелагићево
Недељко Тривундић с.р.

88.
На основу члана 100. став3. Закона о јавним набавкама ("Сл. 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),
рјешавајући по Жалби на Одлуку о избору најповољнијег понуђача, број: 02-022-28/21 од
25.02.2021. године у поступка јавне набавке број: 02-022-24/20 - Набавка трансформаторске
станице са прикључним далеководом, изјављеној од стране адвоката Бориса Мандића који
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заступа Конзорциј "Nexen" доо Бања Лука(представник); "Deskinženjering", доо Бања
Лука (члан), начелник општине Пелагићево је донио
ОДЛУКУ
о дјелимичном усвајању Жалбе и поништењу поступка јавне набавке
Члан 1.
Дјелимично се усваја Жалба адвоката Бориса Мандића који заступа Конзорциј "Nexen"
доо Бања Лука(представник); "Deskinženjering", доо Бања Лука (члан), изјављена 08.03.2021.
године на Одлуку о избору најповољнијег понуђача, број: 02-022-28/21 од 25.02.2021. године у
поступка јавне набавке, број: 02-022-24/20 - Набавка трансформаторске станице са
прикључним далеководом.
Члан 2.
Поништава се поступак јавне набавке робе: Набавка трансформаторске станице са
прикључним далеководом, број: 02-022-24/20, покренут одлуком о покретању поновног
поступка јавне набавке, број: 02-022-116/20 од 03.09.2020. године, из разлога што ниједна од
примљених понуда није прихватљива (члан 69. став (2) Закона о јавним набавкама БиХ).
Члан 3.
Усваја се као основан захтјев жалиоца за надокнаду трошкова за састав Жалбе по
пуномоћнику у износу од 658,12 КМ.
Надокнада трошкова из претходног става ће бити исплаћена у року од 15 дана од дана
извршности ове Одлуке.
Члан 4.
Ова одлука ће бити достављена свим понуђачима који су учествовали у предметном
поступку јавне набавке, те објављена на сајту општине.
ОБРАЗЛОЖЕЊЕ
Поступак јавне набавке покренут је Одлуком о покретању поступка јавне набавке број:
02-022-116/20 од 03.09.2020. године.
Јавна набавка је проведена путем отвореног поступка.
Процијењена вриједност јавне набавке без ПДВ-а је 175.000,00 КМ.

Обавјештење о набавци, број: 298-1-1-20-3-10/20послато је на објаву дана 04.09.2020.
године, а објављено је на Порталу јавних набавки истог дана.Сажетак обавјештења о набавци
објављен је у "Службеном гласнику БиХ", број 56 од 11.09.2020. године.
Исправка обавјештења о набавци, број: 298-1-1-20-8-12/20 објављена је 06.10.2020.
године на Порталу јавних набавки, те у "Службеном гласнику БиХ", број 65 од 16.10.2020.
године.
Исправка обавјештења о набавци, број: 298-1-1-20-8-15/20 објављена је 25.11.2020.
године на Порталу јавних набавки, те у "Службеном гласнику БиХ", број 78 од 04.12.2020.
године.
Исправка обавјештења о набавци, број: 298-1-1-20-8-1/21 објављена је 21.01.2021.
године на Порталу јавних набавки, те у "Службеном гласнику БиХ", број 6 од 29.01.2021.
године.
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Комисија за јавну набавку именована је Одлуком број: 02-022-20/21 од 01.02.2021.
године.
Комисија за јавну набавку доставила је дана 24.02.2021. године записник о оцјени
понуда и Препоруку о избору најповољнијег понуђача број: 02-022-20/21 од 24.02.2021. године,
у поступку јавне набавке Набавка трансформаторске станице са прикључним далеководом.
Из записника о отварању понуда видљиво је да Комисија 02.02.2021. године у 12,15
часова извршила јавно отварање благовремено приспјелих понуда и то:"Elcom" дооТузла,
Конзорциј "Nexen" доо Бања Лука(представник); "Deskinženjering", доо Бања Лука (члан),
"Еlmont" доо Бијељина и"Еnergo sistem" доо Брчко.
Из записника о прегледу и оцјени понуда, са наредних пет састанака Комисије за јавну
набавку, одржаних у периоду од 02.02.2021. године до 24.02.2021. године, јасно је видљиво да
је Комисија извршила детаљан преглед понуда, да је провјеравала кавалификационе услове у
понудама, као и да је вршила рачунске провјере, те да је провела е-аукцију и направила
коначну ранг листу понуђача.
Према предметним записницама, Комисија је утврдила да су све пристигле понуде
квалификоване и прихватљиве, те је након проведене е – аукције донијела Препоруку о избору
најповољнијег понуђача број: 02-022-20/21 од 24.02.2021. године, којом предлаже избор
"Еnergo sistem" доо Брчко као најповољнијег понуђача, за понуђену цијену од 169.377,00КМ
без ПДВ-а, односно 198.171,10 КМ са ПДВ-ом.
Одлука о избору најповољнијег понуђача, број: 02-022-28/21 од 25.02.2021. године,
заједно са записницима о прегледу и оцјени понуда, достављена је свим понуђачима који су
учествовали у предметном поступку.
Конзорциј "Nexen" доо Бања Лука(представник); "Deskinženjering" доо Бања Лука
(члан) поднио је 02.03.2021. године захтјев за увид у понуде свих понуђача, те је 03.03.2021.
године овлаштени представних понуђача извршио преглед понуда у просторијама уговорног
органа, у присуству чланова Комисије за јавну набавку.
Након тога, Конзорциј "Nexen" доо Бања Лука(представник); "Deskinženjering" доо
Бања Лука (члан) је преко опуномоћеног адвоката, дана 08.03.2021. године, поднио Жалбу на
Одлуку о избору најповољнијег понуђача, број: 02-022-28/21 од 25.02.2021. године.
У Жалби се, између осталог, наводи сљедеће:
1. Одлука о избору најповољнијег понуђача садржи неправилност, што исту чини
неправилном и незаконитом (Жалилац се позива на члан 5 Одлуке у којем стоји да
„одлука ступа на снагу даном доношења“, а што је незаконито зато што се на
предметну одлуку може упутити жалба која има суспензивни учинак),
2. Понуђач "Еnergo sistem" доо Брчко је у својој понуди доставио неистинуту изјаву о
испуњавања услова о преференцијалном третману домаћег (Жалилац је анализом
понуде закључио да је већина понуђене робе страног поријекла, те да понуда не

3.

4.
5.

6.

испуњава преферцијални третман и да су на тај начин значајно оштећени други
понуђачи приликом надметања на е-аукцији),
Понуђач "Еnergo sistem" доо Брчко није доставио потпуну, односно исправну
техничку документацију (Умјесто Цертификата о типском испитивању
средњенапонског блока, понуђач је доставио Цертификат о усклађености, а који
није мјеродаван документ за потврду квалитета),
Понуђач "Еnergo sistem" доо Брчко није доставио Цертификат за класу А према IЕС
61000-4-30 за предметне мјерне уређаје,
Понуђач "Еnergo sistem" доо Брчко понудио је опрему која не испуњава техничке
услове прописане тендерском документацијом (Тендерском документацијом је за
енергетски трансформатор захтијеван преносни однос 10/0,4 kV, односно да је
примарни напон 10.000 V, а секундарни 400 V. У предметној понуди је понуђен
трансформатор преносног односа 10/0,42 kV, односно са секундарним напоном од
420 V, а што се знатно разликује од траженог напона.),
Понуђач "Еlmont" доо Бијељина је у својој понуди доставио неистинуту изјаву о
испуњавања услова о преференцијалном третману домаћег (Жалилац је анализом
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понуде закључио да је већина понуђене робе страног поријекла, те да понуда не
испуњава преферцијални третман и да су на тај начин значајно оштећени други
понуђачи приликом надметања на е-аукцији),
7. Понуђач "Еlmont" доо Бијељина понудио је опрему која не испуњава техничке
услове прописане тендерском документацијом (Тендерском документацијом је за
енергетски трансформатор захтијеван преносни однос 10/0,4 kV, односно да је
примарни напон 10.000 V, а секундарни 400 V. У предметној понуди је понуђен
трансформатор преносног односа 10/0,42 kV, односно са секундарним напоном од
420 V, а што се знатно разликује од траженог напона.),
8. Понуђач "Еlmont" доо Бијељина није доставио потпуну, односно исправну техничку
документацију (Умјесто Цертификата о типском испитивању нисконапонског
прекидача и осигурачких летви, понуђач је доставио Цертификат о усклађености, а
који није мјеродаван документ за потврду квалитета),
9. Понуђач "Elcom" дооТузла понудио је опрему која не испуњава техничке услове
прописане тендерском документацијом (Тендерском документацијом је за
енергетски трансформатор захтијеван преносни однос 10/0,4 kV, односно да је
примарни напон 10.000 V, а секундарни 400 V. У предметној понуди је понуђен
трансформатор преносног односа 10/0,42 kV, односно са секундарним напоном од
420 V, а што се знатно разликује од траженог напона.).
На крају је жалилац предложио да Уговорни орган усвоји предметну Жалбу у
потпуности, да поништи Одлуку о избору најповољнијег понуђача, број: 02-022-28/21 од
25.02.2021. године, додијели Уговор понуђачу "Nexen" доо Бања Лука, те жалиоцу надокнади
трошкове жалбеног поступка за састав Жалбе у износу од 658,12 КМ.
Прије разматрања жалбених навода, Уговорни орган је утврдио процесне претпоставке,
односно да је жалба благовремена, допуштена и изјављена од овлаштене особе, те да су
испуњени услови за разматрање жалбе у смислу члана 100. став 3. Закона о јавним набавкама
БиХ.
Након што је провјерио претходне претпоставке, Уговорни орган је извршио увид у
жалбене наводе, те наложио Комисији за јавне набавке да поново детаљно прегледа понуде
свих понуђача и да изврши анализу комплетног поступка јавне набавке. Комисија је одржала
састанак 12.03.2021. године, те је истог дана доставила Препоруку о поништењу поступка јавне
набавке са Записником о новом прегледу понуда.
На основу свега наведеног, утврђено је сљедеће:
- По питању преференцијалног третмана домаћег, Уговорни орган је имао дилему у вези
са прихватањем изјава које су неки понуђачи доставили, а на којима су навели да
њихова понуда подлијеже примјени преференцијалног третмана домаћег, те је од тих

понуђача ("Еnergo sistem" доо Брчко и "Еlmont" доо Бијељина)затражио додатно
појашњење о карактеру њихових понуда, односно да објасне на који начин нуде домаћу
робу. Појашњење је тражено за средњенапонски блок, нисконапонски разводни блок и
мјерне уређаје, а за које се није могло утврдити домаће поријекло. И један и други
понуђач су доставили изјаве у којима поново наводе да је роба коју нуде произведена у
БиХ (или у Србији, чланици ЦЕФТА-е), а понуђач "Еlmont" доо Бијељина доставио је и
изјаву свог добављача „Kaldera Company“доо Лакташи у којем је наведено да су
средњенапонски блок, нисконапонски разводни блок и мјерни уређаји, произведени у
њиховом привредном друштву. Такође, понуђач "Еlmont" доо Бијељина је навео као
примјер СН постројење за које су доставили техничку документацију од Siemensa, а
које „Kaldera Company“доо Лакташи производи за наше тржиште под лиценом
Siemensa. У сваком случају, Уговорни орган није имао разлога да занемари и не
прихвати јасно и недвосмислено потписане изјаве и образложења од стране директора
фирми "Еnergo sistem" доо Брчко, "Еlmont" доо Бијељина и „Kaldera Company“доо
Лакташи, те је сходно томе одлучено да се на њихове понуде примјењује
преференцијални третман домаћег.
Службени гласник Општине Пелагићево, број 03/2021
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На основу свега наведеног, Уговорни орган сматра да овај навод у Жалби понуђача
"Nexen" доо Бања Лука, није утемељен и прихватљив.
Уговорни орган је детаљним увидом у понуду понуђача "Еnergo sistem" доо Брчко
утврдио да исти заиста није доставио потпуну документацију, те да је умјесто
Цертификата о типском испитивању средњенапонског блока, доставио Цертификат о
усклађености (Certification of conformity), гдје је наведено који производ, којег
произвођача, испуњава одговарајуће стандарде. Предметни документ није мјеродаван
за потврду квалитета и не може се посматрати као еквивалент атесту типских
испитивања. Такође, утврђено је да исти понуђач није доставио ни Цертификат за класу
А према IЕС 61000-4-30 за мјерне уређаје, него је и у том случају доставио Цертификат
о усклађености.Умјесто траженог енергетског трансформатора са преносним односом
10/0,4 kV, понуђен је трансформатор преносног односа 10/0,42 kV, а што значајно
одступа од техничких услова прописаних тендерском документацијом. Сходно томе,
наводи жалиоца који се односе на предметне недостатке у потпуности су утемељени и
прихваћени од стране уговорног органа.
Поновним увидом у понуду понуђача "Еlmont" доо Бијељина утврђено је да је умјесто
Цертификата о типском испитивању нисконапонског прекидача и осигурачких летви,
понуђач доставио Цертификат о усклађености (Certification of conformity), гдје је
наведено који производ, којег произвођача, испуњава одговарајуће стандарде.
Предметни документ није мјеродаван за потврду квалитета и не може се посматрати
као еквивалент атесту типских испитивања. Исто тако, и код овог понуђача је утврђено
да је понудио енергетски трансформатор који није у складу са техничким условима
прописаним тендерском документацијом, односно да је, умјесто траженог енергетског
трансформатора са преносним односом 10/0,4 kV, понуђен трансформатор преносног
односа 10/0,42 kV. На основу претходних чињеница, уговорни орган је закључио да су
поменути наводи жалиоца утемељени, те их у потпуности прихвата.
Такође, увидом у понуду понуђача "Elcom" дооТузла утврђен је исти недостатак као
код претходне двије понуде, односно и овдје је, умјесто траженог енергетског
трансформатора са преносним односом 10/0,4 kV, понуђен трансформатор преносног
односа 10/0,42 kV. И због тога је и у овом случају навод жалиоца исправан и прихваћен
од стране уговорног органа.
Уговорни орган је, поред поновног детаљног прегледа претходне три понуде, такође,
детаљно прегледао и понуду жалиоца, односно комплетно је анализирао проведени
поступак јавне набавке. Увидом у понуду Конзорција "Nexen" доо Бања
Лука(представник); "Deskinženjering" доо Бања Лука (члан), утврђено је да није
достављен Цертификат за класу А према IЕС 61000-4-30 за мјерне уређаје, него

Цертификат о усклађености (Certification of conformity), гдје је наведено који производ,
којег произвођача, испуњава одговарајуће стандарде. Предметни документ није
мјеродаван за потврду квалитета и не може се посматрати као еквивалент атесту
типских испитивања. Поред тога, утврђено је да понуђач није доставио Цертификат за
трополне осигурачке летве за сабирнички систем 185 mm, за називне струје 160А и 400
А, него је доставио само трополни растављач-осигурач називне струје 160 А за уградњу
на монтажну плочу или DIN шину, а који се разликује по типу и по називним струјама
у односу на тражени. На основу тога, Уговорни орган је закључио да и понуда жалиоца
није потпуна ни у складу са условима из тендерске документације.
-

Такође, у вези првог жалбеног навода жалиоца, а који се односи на члан 5. Одлуке о
избору најповољнијег понуђача, број: 02-022-28/21 од 25.02.2021. године, уговорни
орган истиче да је предметна одлука креирана на основу модела аката који се користе у
јавним набавкама, да је у питању форма коју користе сви уговорни органи у БиХ, те да
је у одлуци јасно наведена могућност и рок за жалбу. Међутим, због јасних навода
жалиоца и контрадикторности која произлази из овог става у члану 5. предметне
одлуке, уговорни орган прихвата у потпуности и овај жалбени навод.
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Уговорни орган је прихватио као основан захтјев жалиоца за накнаду трошкова
жалбеног поступка, односно трошкова заступања од стране адвоката, у износу од 658,12 КМ.
На основу свега наведеног, уговорни орган је Жалбу жалиоца оцијенио као дјелимично
основану, закључио је да су понуде понуђача: "Elcom" дооТузла, Конзорциј "Nexen" доо Бања
Лука(представник); "Deskinženjering", доо Бања Лука (члан), "Еlmont" доо Бијељина и"Еnergo
sistem" доо Брчко, неприхватљиве, те јена основу члана 100. став3. Закона о јавним набавкама
("Сл. гласник БиХ", број 39/14) одлучио као у диспозитиву.
ПОУКА О ПРАВНОМ ЛИЈЕКУ
Против ове Одлуке може се изјавити жалба, најкасније у року од 10 (десет) дана од
дана пријема ове Одлуке.
Број: 02-022-36/21
Дана, 15.03.2021.г.

Начелник Општине:
Славко Тешић с.р.

89.
На основу члана 14. став 1, члана 18. став 1. и члана 25. Закона о јавним набавкама
("Сл. 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), а поступајући по приједлогу Одјељења за општу управу,
просторно уређење и стамбено-комуналне послове општине Пелагићево и у складу са Планом
јавних набавки општине Пелагићево за 2021. годину, број: 02-022-34/21 од 04.03.2021. године,
начелник општине Пелагићево је донио
ОДЛУКУ
о покретању поступка набавке - Санација путне инфраструктуре
на подручју Општине Пелагићево
Члан 1.

Одобрава се покретање поступка јавне набаве радова – Санација путне инфраструктуре
на подручју општине Пелагићево.
Процијењена вриједност јавне набавке (без ПДВ-а) износи 180.000,00 КМ (словима:
стотинуосамдесетхиљада КМ).
За проведбу јавне набавке осигурана су средства из буџета општине Пелагићево,
економски код 511200.
Јавна набавка ће се провести путем отвореног поступка.
Поступак јавне набавке провешће се у складу са Законом о јавним набавкама,
подзаконским и интерним актима.
Евиденциони број јавне набавке: 12.
Члан 2.
Тендерску документацију сачиниће уговорни орган, односно службеник за јавне
набавке у сарадњи са Одјељењем за општу управу, просторно урећење и стамбено – комуналне
послове, у року од 10 дана, рачунајући од доношења ове одлуке.
Члан 3.
Службени гласник Општине Пелагићево, број 03/2021
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Критеријум за додјелу уговора је најнижа цијена.
Члан 4.
Отварање и оцјену понуда провешће комисија за јавне набавке, у саставу од 3 члана,
сљедеће квалификационе структуре:
- дипломирани економиста;
- дипломирани правник;
- грађевински техничар;
Састав и дјелокруг рада комисије из претходног става утврдиће се посебном одлуком
или рјешењем.
Члан 5.
Саставни дио ове одлуке је процјена вриједности са предмјером радова.
Члан 6.
Ова одлука ступа на снагу даном доношења и биће објављења у Службеног гласнику
Општине Пелагићево.
ОБРАЗЛОЖЕЊЕ
На основу расположивих чињеница, утврђено је да је предложени поступак јавне
набавке основан и да садржи све потребне елементе за одлучивање, у складу сачланом
18.Закона о јавним набавкама ("Сл. гласник БиХ", број 39/14).
При доношењу Одлуке, начелник Општине Пелагићево се посебно руководио
чињеницом да је предложена набавка планирана Планом набавки за 2021. годину– под ставком
12, да је реално процијењена њена вриједност на тржишту, да су осигурана средства за
исплату, предложена одговарајућа врста поступка, те да предложени састав комисије по
стручности одговара предмету јавне набавке.
На темељу утврђеног чињеничног стања, одлучено је као у члану 1. ове одлуке.
Број: 02-022-39/21
Дана, 19.03.2021.г.

Начелник Општине:
Славко Тешић с.р.

90.
На основу члана 111. став 1. тачка д) Закона о јавним набавкама ("Сл. гласник БиХ",
број 39/14), чланова 59. и 82. Закона о локалној самоуправи ("Сл. гласник РС", број: 97/16),
чланова 61. и 100. Статута општине Пелагићево ("Службени гласник општине Пелагићево"
број: 10/14), рјешавајући по Жалби на Одлуку о поништењу Одлуке број: 02-022-172/20 од
29.12.2020. године и Одлуке број: 02-022-168/20 од 09.12.2020. године, број: 02-022-33/21 од
10.03.2021. године, у поступку јавне набавке: Реконструкција путева на подручју општине
Пелагићево, изјављеној од стране жалиоца „Galax-niskogradnja“ дд Брчко, начелник општине
Пелагићево је донио
ОДЛУКУ
о прихватању жалбе и поништењу
Одлуке број: 02-022-33/21 од 10.03.2021. године
Члан 1.
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Усваја се Жалба жалиоца „Galax-niskogradnja“ дд Брчко изјављена 16.03.2021. године,
те се поништава Одлука о поништењу Одлуке број: 02-022-172/20 од 29.12.2020. године и
Одлуке број: 02-022-168/20 од 09.12.2020. године, број: 02-022-33/21 од 10.03.2021. године, у
оквиру отвореног поступка јавне набавке Реконструкција путева на подручју општине
Пелагићево.
Члан 2.
Уговорни орган ће у складу са упутама и наводима из Рјешења Канцеларије за
разматрање жалби БиХ, број: JN2-02-07-1-171-6/21 од 25.02.2021. године наставити предметни
поступак јавне набавке.
Члан 3.
Ова одлука ће бити достављена свим понуђачима који су учествовали у предметном
поступку јавне набавке, те објављена на сајту општине.
ОБРАЗЛОЖЕЊЕ
Рјешењем Канцеларије за разматрање жалби БиХ, број: JN2-02-07-1-171-6/21 од
25.02.2021. године, усвојена је Жалба понуђача „Galax-niskogradnja“ дд Брчко, изјављена на
Одлуку о поништењу поступка јавне набавке, број: 02-022-172/20 од 29.12.2020. године, у
оквиру отвореног поступка јавне набавке:Реконструкција путева на подручју општине
Пелагићево.
Наведеним Рјешењем поменута Одлука је поништена и предмет је враћен Уговорном
органу на поновни поступак.
Уговорни орган је донио Одлуку о поништењу Одлуке број: 02-022-172/20 од
29.12.2020. године и Одлуке број: 02-022-168/20 од 09.12.2020. године, број: 02-022-33/21 од
10.03.2021. године, на коју је понуђач „Galax-niskogradnja“ дд Брчко, дана 16.03.2021. године,
изјавио нову Жалбу.
Прије разматрања жалбених навода, Уговорни орган је утврдио процесне претпоставке,
односно да је жалба благовремена, допуштена и изјављена од овлаштене особе, те да су
испуњени услови за разматрање жалбе у смислу члана 100. став 3. Закона о јавним набавкама
БиХ.

Након што је провјерио претходне претпоставке, Уговорни орган је извршио увид у
жалбене наводе и закључио да су жалбени наводи жалиоца утемељени, те је одлучено као у
диспозитиву ове Одлуке.
Уговорни орган ће поступити у складу са упутством датим у Рјешењу Канцеларије за
разматрање жалби БиХ, детаљно и свеобухватно анализирати све сегменте везане за предметни
поступак јавне набавке, те ће дјеловати у складу са Законом о јавним набавкама БиХ.
ПОУКА О ПРАВНОМ ЛИЈЕКУ
Против ове Одлуке може се изјавити жалба Уреду за разматрање жалби, путем
Уговорног органа, у року од 5 (пет) дана од дана пријема ове Одлуке.
Број: 02-022-40/21
Дана, 19.03.2021.г.

Начелник Општине:
Славко Тешић с.р.

Службени гласник Општине Пелагићево, број 03/2021

страна 72.

На основу члана 54. и 59. Закона о локалној самоуправи („Службени гласник Републике
Српске“, број: 97/16 и 36/19), члана 62. и 64. Статута општине Пелагићево („Службени гласник
општине Пелагићево“, број: 02/17), а све у вези с ситуацијом на територији општине
Плеагићево везане за предузимања активности ради спречавања ширења корона вируса SARS–
Co V–2 и COVID–19 болести, начелник општине Пелагићево д о н о с и:
ОДЛУКУ
о једнократној новчаној помоћи
Члан 1.
Овим Одлуком уређују се услови и поступак за остваривање права угоститеља са
територије општине Пелагићево на једнократну новчану помоћ, у циљу превазилажења
последица насталих ширења корона вируса SARS–Co V–2 и COVID–19 болести.
У смислу става 1. овог члана, под угоститељима сматрају се сва физичка или правна
лица (у наставку текста: субјекти) која су регистрована код надлежног суда да обављају
угоститељску дјелатност на подручју општине Пелеагићево.
Члан 2.
Циљ доношења ове Одлуке је унапређивање окружења за пословање у општини
Пелагићево, подстицање запослености, привлачење домаћих и страних улагања у привреди,
јачање конкурентности привредних субјеката и повећање вриједности и обима производње и
промета, као и санација последица насталих спречавањем ширења корона вируса SARS–Co V–
2 и COVID–19 болести.
Члан 3.
Једнократна новчана помоћ у смислу члана 1. ове Одлуке представљају финансијска
средства која се додјељују једнократно субјектима у износу од 500,00 (словима:
петстотинаконвертибилнихмарака).

Члан 4.
Начелник Општине Пелагићево проводи поступак додјеле једнократне помоћи
субјектима.
Члан 5.
Субјекти остварују право на једнократну новчану помоћ на основу поднешеног
Захтјева по предметној Одлуци, уз који прилажу:
• Рјешење о регистрацији издато од стране надлежне институције,
• Фотокопију банковног рачуна и
• Фотокопију личне карте.
Захтјев мора бити потпун, благовремен и допуштен.
У случају да је Захтјев непотпун Начелник Општине ће упутити позив субјекту да у
року од 8 (осам) дана од дана достављања позива употпуни Захтјев са потребним подацима или
документима.
Рок за подношење Захтјева по предметној Одлуци је 15 (петнаест) дана од дана
ступања на снагу Одлуке.
Члан 6.
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Захтјев се подноси на прописаном образцу 1а, који је саставни дио ове Одлуке.
Члан 7.
За остваривање права на додјелу подстицајних средстава субјекат је дужан да испуни
сљедеће опште и посебне услове.
Општи услови:
• да се примарно или секундарно бави угоститељском дјелатношћу и
• те да се истом бави на територији општине Пелагићево.
Посебни услови:
• да није обављао угоститељску дјелатност од 22.03.2021. године, у складу са
Наредбом општинског штаба цивилне заштите, а све у циљу превенције
ширења COVID–19 болести.
Члан 8.
Једнократна новчана помоћ у смислу члана 3. овог Правилника исплаћују се из
властитих прихода Општине Пелагићево у складу са чланом 96. Статута Општине Пелагићево
(„Службени гласник општине Пелагићево“, број: 2/17).
Члан 9.
Ова Одлука ступа на снагу 8 (осмог) дана од дана објаве у "Службеном гласнику
општине Пелагићево".
Број: 02-022-52/21
Дана, 23.03.2021.г.

Начелник Општине:
Славко Тешић с.р.
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Подносилац захтјева:
Назив УО: _______________________
Власник: ________________________
ЈМБГ: ___________________________
НАЧЕЛНИК
Број ЛК: _________________________

РЕПУБЛИКА СРПСКА
ОПШТИНА ПЕЛАГИЋЕВО

Адреса: __________________________
Телефон: _________________________

Предмет: Захтјев за једнократну новчану помоћ;
Разлози за подношење Захтјева:
•

Нисам обављао угоститељку дјелатност од 22.03.2021. године, у складу са Наредбом
општинског штаба цивилне заштите, а све у циљу первенције ширења вируса корона
(COVID 19);

____________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________

УЗ ЗАХТЈЕВ ПРИЛАЖЕМ:
1. Рјешење о регистрацији издато од стране надлежне институције;
2. Фотокопију банковног рачуна;
3. Фотокопија личне карте.

У Пелагићеву дана _____ 20___. године

ПОДНОСИЛАЦ ЗАХТЈЕВА

__________________________
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