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15. 

 

Рјешавајући по Захтјеву Синдикалне 

организације општинске управе Пелагићево 

број: 02-134.2-1/21 од 27.12.2021. године, а 

на основу члана 54 и 59. Закона о локалној 

самоуправи („Службени гласник Републике 

Српске“, број 97/16, 36/19 и 61/21), члана 62. 

и 64. Статута општине Пелагићево 

(''Службени гласник општине Пелагићево“, 

број 2/17), члана 13. и 14. Појединачног 

колективног уговора за запослене у 

општинској управи Пелагићево 

(„''Службени гласник општине Пелагићево“, 

број 14/21), начелник општине Пелагићево, 

д о н о с и: 

 

ОДЛУКУ 

о утврђивању и одобравању исплата 

накнаде превоза запослених у 

општинској управи Пелагићево 

 

 

 

Члан 1. 

 

Овом Одлуком утврђује се и 

одобрава исплата накнаде трошкова превоза 

доласка на посао и повратка са посла 

запослених у општинској управи 

Пелагићево, те институцијама и органима 

које је формирала Скупштина општине 

Пелагићево, у складу са Појединачним 

колективним уговором за запослене у 

општинској управи Пелагићево. 

 

Члан 2. 

 

 Накнаде трошкова превоза 

запослених биће обрачунате за следеће 

путне правце како слиједи: 

 

1. Модрича – Пелагићево – 

Модрича...........7.00 КМ/дан 

 

 

 

ОПШТИНА ПЕЛАГИЋЕВО 

 

СЛУЖБЕНИ ГЛАСНИК 

 

 
 

 

 

"Службени гласник Општине 

Пелагићево" 

 

 

примјерак је бесплатан 

 

 

 

Година XI 

 

Број 04/22 

 

Пелагићево 

 

датум издавања 

 

      22.03.2022.г. 

"Службени гласник" 

 

издаје Скупштина општине Пелагићево 

 

излази по потреби 

 

главни и одговорни уредник 

                       стручна служба 

 

тел 054/810-106 
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2. Обудовац – Пелагићево – 

Обудовац...........6.00 КМ/дан 

3. Поребрице – Пелагићево – 

Поребрице.........6.00 КМ/дан 

4. Грабов Гај (Градачац) – 

Пелагићево – Грабов 

Гај...........6.00 КМ/дан 

5. Брчко – Пелагићево – 

Брчко...............6.00 КМ/дан 

 

Члан 3. 

 

Према наведеном из члана 2., а 

сходно досадашњој пракси, ради енормног 

повећања цијене горива, накнаду трошкова 

превоза остварују следећи запослени 

општинске управе Пелагићево и 

институција које је формирала Скупштина 

општине Пелагићево, како слиједи: 

 

1. Стјепановић Слађана из 

Модриче............7.00 КМ/дан 

2. Петровић Игор из 

Обудовца..........6.00 КМ/дан 

3. Коњиковац Ђоко из 

Поребрица.........6.00 КМ/дан 

4. Лазић Предраг из Грабовог 

Гаја...................6.00 КМ/дан 

5. Бабић Јока из 

Брчког...............6.00 КМ/дан 

6. Зечевић Лука из 

Брчког..............6.00 КМ /дан 

7. Панић Ивана из 

Брчког..............6.00 КМ/дан 

8. Несторовић Перо из 

Брчког..............6.00 КМ/дан 

9. Јовановић Горан из 

Брчког..............6.00 КМ/дан 

10. Андрић Лазо из 

Брчког................6.00 КМ/дан 

11. Драгић Алимпије из 

Брчког..............6.00 КМ/дан 

12. Крндељ Маја из 

Брчког..............6.00 КМ/дан 

 

Члан 4. 

 

 Према обрачуну из члана 2. и 3. ове 

Одлуке средства ће се исплаћивати из 

Буџета општине Пелагићево са потрошачке 

јединице 0034140 позиција 411211 – 

расходи за накнаде за превоз на посао и са 

посла, на текуће рачуне запослених. 

 

Члан 5. 

 

За реализацију ове Одлуке задужује 

се Одјељење за финансије и друштвене 

дјелатности општине Пелагићево. 

 

Члан 6. 

 

Ова Одлука ступа на снагу даном 

доношења и бити ће објављена у Службеном 

гласнику општине Пелагићево, а 

примјењиваће се од 01.03.2022. године. 

 

Члан 7. 

 

 Доношењем ове Одлуке престаје да 

важи Одлука број: 02-022-156/17 од 

01.09.2017. године.  

 

Број:02-134.2-1/21              НАЧЕЛНИИК 

Дана,25.02.2022.г.          Општине Пелагићево  

       Славко Тешић с.р. 

 

 

 

 

16. 

 

 

 

 

 

ПЛАН КАПИТАЛНИХ 

ИНВЕСТИЦИЈА ОПШТИНЕ 

ПЕЛАГИЋЕВО 

ЗА ПЕРИОД 2022. - 2024. ГОДИНА 
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Ред. 
број 

НАЗИВ 
ИНВЕСТИЦИЈЕ 

И З В О Р ФИНАНСИРАЊА ( % ) 

ВРИЈЕДНОСТ 
ИНВЕСТИЦИЈЕ   

ПЕРИОД 
РЕАЛИЗАЦИЈЕ 

  

Напомена 

Виши ниво  
Општин. 

буџет 
Учешће 
грађана 

2022 2023 2024     

1 

Изградња 
дјечијег вртића 
у Пелагићеву 528.000,00 150.000,00   678.000,00             

2 

Асфалтирање 
локалних путева 
на подручју 
општине 
Пелагићево   550.000,00 250.000,00 800.000,00             

3 

Суфинансирање 
изградње 
Парохијског 
дома у 
Поребрицама   35.000,00   35.000,00             

4 

Реконструкција 
Дома културе у 
Блажевцу 50.000,00 70.000,00   120.000,00             

5 

Реконструкција 
старе школе у 
Самаревцу 100.000,00 70.000,00   170.000,00             

6 

Реконструкција 
спортских 
свалачионица 
на фудбалском 
стадиону 15.000,00 70.000,00   85.000,00             

7 

Реконструкција 
спортског 
полигона код 
ОШ "Васо 
Пелагић" 10.000,00 65.000,00   75.000,00             

8 

Асфалтирање 
прилаза капели 
на гробљу у 
Округлићу   30.000,00   30.000,00             

9 

Реконструкција 
пута Језеро у 
Пелагићеву - 
Обудовац 120.000,00     120.000,00             

10 

Реконструкција 
пута 
Пелагићево-
Трамошница 450.000,00     450.000,00             

11 

Уређење сточне 
пијаце у МЗ 
Пелагићево-
Центар   40.000,00   40.000,00             

12 

Успостављање 
пословне зоне 
Поребрице 260.000,00     260.000,00             

13 

Изградња 
реплике родне 
куће Васе 
Пелагића 60.000,00     60.000,00             

14 

Изградња 
саобраћајнице у 
центру 
Пелагићева 450.000,00     450.000,00             

15 

Вањско 
уређење 
површина око 
стамбено-
пословног 
објекта у центру 
Пелагићева 65.000,00     65.000,00             
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16 

Уређење новог 
гробља и 
паркинга   60.000,00   60.000,00             

17 

Изградња 
канализационе 
мреже у ужем 
урбаном 
подручју 
Пелагићева 1.000.000,00 100.000,00   1.100.000,00             

18 
Дигитализација 
јавне управе 60.000,00     60.000,00             

19 

Уклањање мини 
дивљих 
депонија на 
територији 
општине 
Пелагићево   20.000,00   20.000,00             

20 

Набавка опреме 
за ватрогасну 
јединицу 16.000,00     16.000,00             

21 
Адаптација 
зграде полиције 100.000,00     100.000,00             

22 

Инсталирање 
видео надзора 
на подручју 
општине 
Пелагићево 20.000,00 60.000,00   80.000,00             

23 

Уређење 
раскрснице на 
улазу у центар 
Пелагићева   30.000,00   30.000,00             

24 
Туристичка 
сигнализација 20.000,00     20.000,00             

25 

Хидрогеолошка 
истраживања на 
локацији 
Бјеловане 120.000,00     120.000,00             

26 

Израда 
елебората о 
резервама 
подземних вода 
на локацији 
Бјелована  50.000,00     50.000,00             

27 

Каптирање и 
заштита 
изворишта 
Бјелована 50.000,00     50.000,00             

28 

Реконструкција 
пута 
Пелагићево 
(Центар) - 
Ћендићи 800.000,00     800.000,00             

29 

Реконструкција 
пута 
Пелагићево 
(Центар) - 
Старчевићи 450.000,00     450.000,00             

30 

Реконструкција 
пута Поребрице 
- Грабов Гај 500.000,00     500.000,00             

31 

Реконструкција 
пута Самаревац 
- Пушкарићи 140.000,00     140.000,00             

32 

Уређење 
гробља у 
Турићу 50.000,00     50.000,00             
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33 

Изградња 
паркинга у 
Турићу 60.000,00     60.000,00             

34 

Проширење 
старог гробља 
у Пелагићеву   30.000,00   30.000,00             

35 

Израда 
дигиталног 
ортофото 
снимка, 
резолуције 
0,10 м, са 
припадајућим 
ДЕМ моделом 
и облаком 
тачака за 
подручје 
Пелагићева 40.000,00 25.000,00   65.000,00             

36 

Изградња 
зграде на 
новом гробљу 
у Пелагићеву   45.000,00  81.000,00 126.000,00             

37 

Санација 
фудбалског 
стадиона у 
Пелагићеву 50.000,00     50.000,00             

38 

Реконструкција 
кровне 
конструкције 
ОШ "Васо 
Пелагић" 200.000,00     200.000,00             

39 

Изградња и 
постављање 
лансирних 
рампи на 
подручју 
општине 
Пелагићево 30.000,00     30.000,00             

40 

Набавка 
камиона за 
превоз 
комуналног 
отпада 150.000,00     150.000,00             

41 

Набавка 
санитетског 
возила 120.000,00     120.000,00             

42 

Уређење 
Новог насеља 
(путна 
инфрастр. и 
сл.) 50.000,00     50.000,00             

43 

Уређење 
паркинга код 
гробља у 
Доњој 
Трамошници   30.000,00   30.000,00             

                        

                        

                        

  

У к у п н о: 6.184.000,00 1.480.000,00 331.000,00 7.995.000,00 
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Број:02-014-6/22                  НАЧЕЛНИК 

Дана,01.03.2022.г.       Општине Пелаигћево 

                                Славко Тешић  

 

 

 

17. 

 

Нa oснoву члaнoвa 39. и 43. Зaкoнa o 

лoкaлнoj сaмoупрaви („Службeни глaсник 

Рeпубликe Српскe“, брoj: 97/16 и 36/19) и 

члaнa 51. Стaтутa oпштинe Пeлaгићeвo 

(„Службeни глaсник oпштинe Пeлaгићeвo“, 

брoj: 2/17), Скупштинa oпштинe Пeлaгићeвo 

нa 8. (oсмој) редовнoj сjeдници oдржaнoj 

дaнa 07.03.2022. гoдинe,                д o н o с и: 

 

OДЛУКУ 

o усвajaњу Плaнa кaпитaлних 

инвeстициja oпштинe Пeлaгићeвo  

зa пeриoд 2022. – 2024. гoдинe 

 

Члaн 1. 

 

Oвoм oдлукoм усвaja сe Плaн 

кaпитaлних инвeстициja oпштинe 

Пeлaгићeвo зa пeриoд 2022. – 2024. гoдинa.  

 
Члaн 2. 

 

 Сaстaвни диo oдлукe je тaбeлaрни 

прикaз Плaнa кaпитaлних инвeстициja 

oпштинe Пeлaгићeвo зa пeриoд 2022. – 2024. 

гoдинa. 

 

Члaн 3. 

 

Ступањем на снагу ове Одлуке, 

престаје да важи Одлука o усвajaњу Плaнa 

кaпитaлних инвeстициja oпштинe 

Пeлaгићeвo зa пeриoд 2022. – 2024. гoдинa 

(„Службeни глaсник oпштинe Пeлaгићeвo“, 

број: 18/21). 

 

Члaн 4. 

 

Oвa Oдлукa ступa нa снaгу дaнoм 

дoнoшeњa и бићe oбjaвљeнa у „Службeнoм 

глaснику oпштинe Пeлaгићeвo“. 

 

Број:01-022-1/22               ПРЕДСЈЕДНИК 

Дана,07.03.2022.г.        Скупштине општине 

                                       Недељко Тривундић  

 

18. 

 

На основу члана 39. и 43. Закона о 

локалној самоуправи („Службени гласник 

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

61/21), члана 51. Статута Скупштине 

општине Пелагићево („Службени гласник 

општине Пелагићево“, број: 2/17), а све у 

вези Пресуде Окружног суда у Добоју број: 

13 0 У 006457 21 У од 31.01.2022. године, 

члана 129, 190. и 212. Закона о општем 

управном поступку ("Службени гласник 

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

и 66/18), Скупштина општине Пелагићево 

на VIII (осмој) редовној сједници одржаној 

дана 07.03.2022. године донијела је: 

 

Р Ј Е Ш Е Њ Е 

о извршењу пресуде  

Окружног суда у Добоју 

 

1. Извршава се пресуда Окружног суда 

у Добоју број: 13 0 У 006457 21 У од 

31.01.2022. године, на начин што се 

поништава Рјешење Скупштине 

општине Пелагићево број: 01-111-

3/21 од 23.04.2021. године. 

2. Успоставља стање прије доношења 

оспореног Рјешења. 

                                                               

Образложење 

Скупштина општине Пелагићево је 

дана 23.04.2021. године, на трећој редовној 

сједници, донијела Рјешење  број: 01-111-

3/21 о опозиву Мате Марјановића са 

функције замјеника начелника општине 

Пелагићево.  

Именовани је против предметног 

рјешења покренуо управни поступак на 

основу којег је Окружни суд у Добоју дана 

31.01.2022. године донио Пресуду број: 13 0 

У 006457 21 У којом је уважио предметну 

Тужбу и оспорени акт поништио.  

Сходно, претходно наведеном, 

односно законској обавези Скупштине 

општине Пелагићево да изврши судску 

одлуку, то је одлучено као у диспозитиву 

предметног Рјешења. 

 

Поука о правном лијеку 

Ово Рјешење је коначно и против 

истог се не може изјавити жалба али се може 

покренути управни спор у року и на начин 

законом прописан. 
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Број:01-127-1/22               ПРЕДСЈЕДНИК 

Дана,07.03.2022.г.        Скупштине општине 

                                       Недељко Тривундић  

 

 

 

19. 

 

На основу члана 51. Статута 

општине Пелагићево („Службени гласник 

општине Пелагићево“, број: 2/17), члана 39. 

став 2, тачка 25. Закона о локалној 

самоуправи („Службени гласник Републике 

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

50. Закона о буџетском систему Републике 

Српске („Службени гласник Републике 

Српске“, број: 121/12, 52714, 103/15 и 

15/16), чланова 59. став 1, 62, 63. тачка б, 65. 

и 66. став 2, тачка а) и б) Закона о 

задуживању, дугу и гаранцијама Републике 

Српске („Службени гласник Републике 

Српске“, број: 71/12, 52/14, 114/17, 131/20 и 

28/21), Скупштина општине Пелагићево на 

VIII (осмој) редовној сједници одржаној 

дана 07.03.2022. године доноси: 

 

О Д Л У К У 

о дугорочном задужењу општине 

Пелагићево путем прве емисије 

обвезница 

 

Члан 1. 

 

Скупштина општине Пелагићево 

сагласна је да се Општина Пелагићево 

задужи емисијом обвезница на домаћем 

тржишту капитала у износу од 1.200.000,00 

КМ, на рок доспијећа од 10 (десет) година, 

за финансирање капиталних инвестиција. 

 

Члан 2.  

 

Средства прибављена путем емисије 

обвезница користиће се за финансирање 

капиталних инвестиција и то: 

• 550.000,00 КМ – асфалтирање 

локалних путева према проведеној 

јавној процедури, 

• 150.000,00 КМ – изградња дјечијег 

вртића, 

• 35.000,00 КМ  – суфинансирање 

изградње Парохијског дома у 

Поребрицама, 

• 70.000,00 КМ  – реконструкција 

Дома културе у Блажевцу, 

• 70.000,00 КМ  – реконструкција 

старе школе у Самаревцу, 

• 70.000,00 КМ – реконструкција 

спортских свлачионица на 

фудбалском стадиону у Пелагићеву, 

• 65.000,00 КМ – реконструкција 

спортског полигона код ОШ „Васо 

Пелагић“ Пелагићево, 

• 30.000,00 КМ – асфалтирање 

прилаза капели на гробљу у 

Округлићу, МЗ-ца Горња 

Трамошница, 

• 30.000,00 – уређење паркинга код 

гробља у Доњој Трамошници, 

• 45.000,00 – изградња зграде на 

новом гробљу у Пелагићеву, 

• 60.000,00 - Инсталирање видео 

надзора на подручју општине 

Пелагићево по Споразуму са 

Министарством унутрашњих 

послова РС 

• 25.000,00 - Израда ортофото 

снимака за подручје општине 

Пелагићево 

   

Члан 3.  

 

Општина Пелагићево се задужује 

емисијом обвезница под следећим 

условима: 

- Износ 

задужења.............1.200.000,00 КМ. 

- Каматна стопа...........до 5%. 

- Рок отплате............10 година 

без грејс периода. 

- Отплата: Главница и камата 

ће се исплаћивати у једнаким 

полугодишњим ануитетима. 

- Обезбјеђење: У циљу 

обезбјеђења уредног плаћања 

обавеза по основу емитованих 

обвезница из друге емисије, Емитент 

ће издати 20 бланко мјеница и 

мјенично овлашћење. 

 

Члан 4. 

 

Отплата главнице и камата по 

основу емисије обвезница ће се вршити из 

редовних прихода Буџета општине 

Пелагићево. 

 



 

8 
 

Члан 5.  

Сходно члану 59. Закона о 

задуживању, дугу и гаранцијама Републике 

Српске, општина Пелагићево овим 

задужењем не прелази износ од 18% од 

остварених редовних прихода из претходне 

године. 

- Остварени редовни приходи у 2021. 

години износе 2.472,870,00 КМ. 

- Укупна задуженост општине 

Пелагићево, на дан 31.12.2021.године, по 

цјелокупном неизмиреном дугу износи 

529.632,00 КМ, а по дугорочном дугу који 

подлијеже законском ограничењу 

256.931,89 КМ. 

- Годишњи ануитет по дугорочним 

кредитима из подтачке 2. ове тачке, који 

подлијеже законском ограничењу у 

2022.години, износи 173.815,53 КМ или 

6,33% остварених редовних прихода у 

2021.години. 

 

Члан 6.  

 

Посебном Одлуком Скупштине 

општине Пелагићево, утврдиће се елементи 

емисије хартија од вриједности – обвезница, 

у складу са Законом о тржишту хартија од 

вриједности Републике Српске („Службени 

гласник Републике Српске“, број: 92/06, 

34/09, 30/12, 59/13, 108/13, 4/17 и 63/21) и 

другим прописима Комисије за хартије од 

вриједности Републике Српске. 

 

Члан 7.  

 

На дан доношења ове одлуке, 

општина нема доспјелих, а неизмирених 

обавеза по основу пореза и доприноса. 

 

Члан 8.  

 

Овлашћује се Начелник општине 

Пелагићево, да Министарству финансија 

Републике Српске поднесе захтјев за 

добијање сагласности за задужење Општине 

Пелагићево емисијом обвезница. 

 

Члан 9. 

 

Ступањем на снагу ове Одлуке 

престаје да важи и укида се Одлука о 

дугорочном задужењу општине Пелагићево 

путем прве емисије обвезница број: 01-022-

99/21 од 17.12.2021. године („Службени 

гласник општине Пелагићево“, број: 17/21). 

 

Члан 10. 

 

Ова одлука ступа на снагу даном 

доношења и бити ће објављена у 

"Службеном гласнику општине 

Пелагићево". 

 

Број:01-022-2/22               ПРЕДСЈЕДНИК 

Дана,07.03.2022.г.        Скупштине општине 

                                       Недељко Тривундић  

 

 

 

20. 

 

На основу чланова 39. став 2. тачка 25. и 37. 

Закона о локалној самоуправи (“Службени 

гласник Републике  Српске”, број: 97/16, 

36/19 и 61/21), чланова 6. и 25. став 2  Закона 

о тржишту хартија од вриједности 

Републике Српске (“Службени гласник 

Републике Српске”, број: 92/06, 34/09, 30/12, 

59/13, 108/13, 04/17, 63/21 и 11/22) и члана 

51. Статута општине Пелагићево, 

Скупштина општине Пелагићево, на VIII 

сједници, одржаној дана 07.03.2022. године, 

донијела је  

 

О Д Л У К У 

о првој емисији обвезница јавном 

понудом 

 

Члан 1. 

 

Овом Одлуком регулише се 

поступак прве емисије обвезница јавном 

понудом на Бањалучкој берзи хартија од 

вриједности а.д. Бања Лука, емитента 

општина Пелагићево (у даљем тексту: 

Емитент). 

Члан 2.  

 

Основни елементи емисије 

обвезница су: 

1. Пуни назив и адреса емитента:  

   Општина Пелагићево, Вука Караџића 10, 

76256 Пелагићево; 

2. Ознака и регистарски број у регистру 

емитената код Комисије за хартије од 

вриједности:  

   03-27-185/21;      
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3. Циљеви инвестирања, начин 

коришћења средстава, очекивани 

ефекти: 

Средства прибављена путем емисије 

обвезница користиће се за финансирање 

капиталних инвестиција и то: 

• 550.000,00 КМ – асфалтирање 

локалних путева према проведеној 

јавној процедури, 

• 150.000,00 КМ – изградња дјечијег 

вртића, 

• 35.000,00 КМ  – суфинансирање 

изградње Парохијског дома у 

Поребрицама, 

• 70.000,00 КМ  – реконструкција 

Дома културе у Блажевцу, 

• 70.000,00 КМ  – реконструкција 

старе школе у Самаревцу, 

• 70.000,00 КМ – реконструкција 

спортских свлачионица на 

фудбалском стадиону у Пелагићеву, 

• 65.000,00 КМ – реконструкција 

спортског полигона код ОШ „Васо 

Пелагић“ Пелагићево, 

• 30.000,00 КМ – асфалтирање 

прилаза капели на гробљу у 

Округлићу, МЗ-ца Горња 

Трамошница, 

• 30.000,00 КМ – уређење паркинга 

код гробља у Доњој Трамошници, 

• 45.000,00 КМ – изградња зграде на 

новом гробљу у Пелагићеву, 

• 60.000,00 КМ - Инсталирање видео 

надзора на подручју општине 

Пелагићево по Споразуму са 

Министарством унутрашњих 

послова РС 

• 25.000,00 КМ - Израда ортофото 

снимака за подручје општине 

Пелагићево 

 

4. Врста емисије:  

 Емисија дугорочних муниципалних 

обвезница јавном понудом; 

5. Редни број емисије, ознака врсте и 

класа хартија од вриједности и 

појединачна права из хартија од 

вриједности – CFI код: 

Прва емисија дугорочних муниципалних 

обвезница. CFI код:  DBFSBR; 

6. Број, номинална вриједност хартија од 

вриједности и укупна вриједност емисије:  

   Првом емисијом емитује се 12.000 

обвезница, номиналне вриједности 100,00 

КМ, укупне номиналне вриједности емисије 

1.200.000,00 КМ; 

7. Доспијеће, висина камате, начин и 

рокови исплате главнице и начин 

одређивања дана плаћања:  

Доспијеће емисије је 10 (десет) година од 

дана регистрације обвезница у Централном 

регистру хартија од вриједности а.д. Бања 

Лука. Каматна стопа износи 5,00% на 

годишњем нивоу. Главница и припадајући 

дио камате исплаћиваће се у једнаким 

полугодишњим ануитетима (20 ануитета). 

Дан доспијећа главнице и камате по 

обвезници ће се рачунати од дана уписа 

емисије обвезница у Централном регистру. 

Уколико је посљедњи предвиђени дан 

исплате ануитета из обвезница нерадни дан, 

исплата ће се вршити првог наредног радног 

дана. Радни дан је дан који је утврђен као 

радни дан Централног регистра хартија од 

вриједности а.д. Бања Лука, те 

комерцијалних банака које обављају 

послове платног промета у Републици 

Српској и БиХ. Емитент ће своје 

финансијске обавезе према власницима 

обвезница измиривати посредством платног 

агента – Централни регистар хартија од 

вриједности а.д. Бања Лука, са сједиштем у 

Симе Шолаје 1, 78000 Бања Лука (у даљем 

тексту „Централни регистар“), уплатом на 

рачун за посебну намјену Централног 

регистра. Рок плаћања доспјелог ануитета 

од стране Емитента на рачун за посебну 

намјену Централног регистра износи 12 

(дванаест) дана. Уплаћена средства, 

Централни Регистар ће исплатити на рачуне 

власника обвезница у року од 3 (три) радна 

дана од дана пријема средстава. Исплате 

власницима обвезница ће се вршити на 

њихове рачуне евидентиране у бази 

података Централног регистра. Даном 

уплате вриједности ануитета на рачун за 

посебну намјену Централног регистра 

Емитент је извршио своју обавезу исплате 

ануитета према власницима обвезница. 

8. Обезбјеђење:  

    У циљу обезбјеђења уредног плаћања 

обавеза по основу емитованих обвезница из 

прве емисије, Емитент ће издати 20 бланко 

мјеница и мјенично овлашћење, које ће 

предати Централном регистру, у складу са 

Процедурама у поступку обезбјеђења 

плаћања обавеза јединица локалне 

самоуправе као емитента по основу 

доспјелих ануитета из дужничких хартија од 
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вриједности коришћењем мјенице 

(„Процедуре“), усвојеним од стране 

Управног одбора Централног регистра, бр. 

УО-9387/17 од 26.07.2017. године, као и 

Процедурама о измјени и допуни Процедура 

у поступку обезбјеђења плаћања обавеза 

јединица локалне самоуправе као емитента 

по основу доспјелих ануитета из дужничких 

хартија од вриједности коришћењем 

мјенице, усвојеним од стране Управног 

одбора Централног регистра бр. УО-

14557/17, од дана 13.11.2017. године. 

У случају кашњења Емитента са исплатом 

ануитета, Централни регистар је овлашћен 

да, у име и за рачун власника обвезница, 

неопозиво, безусловно, без протеста и без 

трошкова попуни и комплетира садржину 

мјенице и све друге неопходне елементе на 

свакој мјеници, те да изврши наплату са 

свих рачуна општине код пословних банака 

на посебан рачун са којег ће се наплаћена 

средства ануитета у уговореном року 

дозначити власницима обвезница. 

  Централни регистар није овлашћен за 

наплату, обрачун и исплату законске затезне 

камате у мјеничном поступку пред банком, 

нити је овлашћен за предузимање других 

мјеничних радњи у поступцима пред 

надлежним судовима. 

  У сврху остваривања права власника 

обвезница на наплату потраживања по 

основу доспјелог ануитета у судским 

поступцима, Емитент се обавезује да на 

захтјев власника обвезнице изда додатне 

мјенице власнику обвезница. 

9. Укупан број и вриједност до сада 

емитованих обвезница:  

Општина Пелагићево до сада није 

емитовала обвезнице; 

10. Износ регистрованог основног 

капитала:  

 Општина Пелагићево, као јединица 

локалне самоуправе, нема основни капитал; 

11. Права и ограничења права из 

обвезница:  

 Право на поврат главнице и право на 

наплату припадајуће  камате; 

12. Право прече куповине:  

Емисија се врши без кориштења права 

прече куповине. 

13. Продајна цијена и начин њеног 

утврђивања:  

Цијена по којој купци уписују и уплаћују 

обвезнице формираће се на берзи, по методи 

континуиране јавне понуде, у складу са 

Правилима Бањалучке берзе, с тим да ће 

продајни налог бити унесен по цијени од 

100,00 КМ. Стандард повећања цијене је 

0,01 КМ; 

14. Критеријум успјешности емисије:  

Емисија се сматра успјешном ако, у року од 

30 дана,  предвиђеном за упис и уплату, буде 

уписана и уплаћена цјелокупна понуђена 

количина обвезница, односно 100% 

понуђених обвезница; 

15. Вријеме почетка и завршетка уписа и 

уплате:  

Дан почетка уписа и уплате обвезница биће 

утврђен у јавном позиву за упис и уплату 

емисије обвезница, који ће бити објављен на 

Интернет страници Бањалучке берзе: 

www.blberza.com и у дневним новинама које 

се дистрибуирају на цијелој територији 

Републике Српске, у којем ће бити 

назначена мјеста на којима се Јединствени 

проспект може бесплатно добити, те адреса 

на којој се може бесплатно наручити 

поштом и Интернет адреса са које се може 

преузети. Упис и уплата ће трајати 30 дана; 

16. Мјесто уписа и уплате:  

Упис обвезница ће се вршити на Бањалучкој 

берзи, посредством овлаштених берзанских 

посредника на тржишту хартија од 

вриједности Републике Српске, у складу са 

радним временом овлаштених берзанских 

посредника. 

Уплате за куповину обвезница купци врше 

на рачун овлаштеног берзанског посредника 

на тржишту хартија од вриједности 

Републике Српске, посредством којег издају 

налог за упис обвезница. По реализацији 

куповног налога овлаштени берзански 

посредник трансферише износ новчаних 

средстава који одговара броју уписаних 

обвезница помножених са цијеном 

назначеном на налогу за упис на 

привремени намјенски рачун за депоновање 

уплата по основу куповине обвезница, 

отворен код једне од комерцијалних банака 

у Босни и Херцеговини. Подаци о банци и 

броју рачуна на који берзански посредници 

трансферишу уплате, биће објављени у 

Јавном позиву за упис и уплату емисије 

обвезница, а биће такође и доступни у 

просторијама Емитента/агента емисије. 

Средство плаћања је новац, конвертибилна 

марка (КМ). 

17. Назнака о задржаном праву 

емитента на одустајање од јавне понуде 
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прије истека рока утврђеног за њихов 

упис и уплату:  

Емитент задржава право на завршетак 

поступка уписа и уплате обвезница уколико 

емисија буде у цјелости уписана и уплаћена 

прије истека рока утврђеног за њихов упис и 

уплату. Емитент задржава право на 

одустајање од јавне понуде обвезница и 

прекид емисије прије истека рока за њихов 

упис и уплату; 

18. Начин и рокови поврата уплаћених 

средстава код одустајања од уписа и 

уплате или неуспјеле емисије:  

Свако лице које је уписало и уплатило 

обвезнице на основу података из 

Јединственог проспекта прије његове 

измјене има право да у року од петнаест 

дана од дана пријема измјена Јединственог 

проспекта откаже упис обвезница и затражи 

поврат уплаћеног износа. Уплаћени износ 

биће враћен купцу у року од три дана од 

дана пријема захтјева за поврат средстава. 

Уколико упис и уплата обвезница из прве 

емисије не буду извршени у складу са 

чланом 2, тачка 14. ове Одлуке, упис 

обвезница се поништава, а све извршене 

уплате биће враћене купцу у року од три 

дана од дана пријема рјешења Комисије за 

хартије од вриједности Републике Српске. 

19. Пријевремени откуп обвезница:  

Емитент може, у било које време, откупити 

обвезнице по било којој цијени на тржишту 

или на други начин, под условом да, у 

случају куповине јавном понудом, таква 

понуда буде једнако доступна свим 

власницима обвезница и да таква понуда 

буде у складу са законским одредбама. 

Ниједан власник обвезница није дужан 

прихватити понуду Емитента нити је дужан 

продати било који број обвезница којима 

располаже. За износ обвезница које је 

Емитент откупио прије датума исплате 

ануитета може се умањити износ 

неотплаћених обвезница на сљедећем 

датуму исплате ануитета по обвезници. 

 

Члан 3. 

 

Агент прве емисије обвезница општине 

Пелагићево је "Монет Брокер" а.д. Бања 

Лука. 

 

Члан 4. 

 

За спровођење ове Одлуке, као и за 

потписивање свих потребних уговора 

(банка, Централни регистар) надлежан је 

Начелник општине Пелагићево. 

 

Члан 5.  

 

Овлашћује се Начелник општине 

Пелагићево да може извршити измјене и 

допуне ове Одлуке у складу са евентуалним 

примједбама Министарства финансија 

Републике Српске, Комисије за хартије од 

вриједности Републике Српске и 

Централног регистра хартија од вриједности 

а.д. Бања Лука.  

 

Члан 6.  

 

Ступањем на снагу ове Одлуке престаје да 

важи, односно укида се Одлука о првој 

емисији обвезница јавном понудом број: 01-

022-109/21 од 30.12.2021. године 

(„Службени гласник општине Пелагићево“, 

број: 18/21). 

 

Члан 7.  

 

Ова одлука ступа на снагу осмог дана од 

дана објављивања у Службеном гласнику 

општине Пелагићево, а примјењиваће се од 

дана пријема Сагласности Министарства 

финансија Републике Српске на задужење 

путем емисије муниципалних обвезница 

општине Пелагићево.  

 

Број:01-022-3/22               ПРЕДСЈЕДНИК 

Дана,07.03.2022.г.        Скупштине општине 

                                       Недељко Тривундић  

 

 

 

21. 

 

На основу члана 39. Закона о 

локалној самоуправи (Сл. гласник 

Републике Српске, број: 97/16 I 36/19), а у 

вези с одредбом члана 8. Закона о порезу на 

непокретности (Сл. гласник Републике 

Српске, број: 91/15), и члана 51. Статута 

општине Пелагићево (Сл. гласник општине 

Пелагићево, број: 2/17), Скупштина 

општине Пелагићево на 8.(осмој) редовној 

сједници одржаној дана  07.03.2022. године 

доноси: 

ОДЛУКУ 
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о висини пореске стопе за опорезивање 

непокретности 

 

Члан 1.  

 

Пореска стопа за опорезивање 

непокретности на подручју општине 

Пелагићево утврђује се у износу од 0,20% за 

2022. годину. 

 

Члан 2.  

 

Изузетно од члана 1. овог члана, 

пореска стопа за непокретности у којим се 

непосредно обавља  производна дијелатност 

износи 0,10%. 

 

Члан 3.  

 

Ступањем на снагу ове одлуке 

престаје да важи одлука број: 01-022-1/21 од 

19.01.2021. године. 

 

Члан 4.  

 

Ова  одлука ступа на снагу даном 

доношења  и бити ће објављена у 

„Службеном гласнику општине 

Пелагићево“, а примјењиват ће се од 

01.01.2022. године. 

 

Број:01-022-4/22               ПРЕДСЈЕДНИК 

Дана,07.03.2022.г.        Скупштине општине 

                                       Недељко Тривундић  

 

 

 

22. 

 

На основу члана 39. и 43. Закона о 

локалној самоуправи („Службени гласник 

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

61/21), члана 51. Статута Скупштине 

општине Пелагићево („Службени гласник 

општине Пелагићево“, број: 2/17), а све у 

вези Рјешења Републичке управе за 

геодетске и имовинско правне послове, 

Бања Лука, број: 21.56/473-68/21 од 

11.01.2022. године, Скупштина општине 

Пелагићево на VIII (осмој) редовној 

сједници одржаној дана 07.03.2022. године 

донијела је: 

 

 

О Д Л У К У 

о прихватању накнаде за експрописане 

непокретности 

 

Члан 1. 

 

Прихвата се као основана накнада 

предлагача Републике Српске (Мишљење 

сталног судског вјештака Вукојичић 

Младена број: 89/21), у висини од 5,00 

(словима: петконвертибилнихмарака) по 

метру квадратном за екпрописане 

непокретности. 

 

Члан 2.  

 

Непокретности у смислу претходне 

тачке су непокретности означене као: к.ч. 

бр. 3/3, 324/2, 373/3, 4815/3, 4817/3, 4817/4, 

4818/3, 4818/4, 4818/5 и 4833/3 све уписане 

у ЛН број: 1084 к.о. Пелагићево, власништво 

СО Пелагићево. 

 

Члан 3.  

 

За реализацију предметне Одлуке 

задужује се Начелник општине Пелагићево, 

односно исти се овлашћује да предузме све 

неопходне радње ради прихватања понуде и 

преноса права власништва на Републику 

Српску.  

 

Члан 4. 

  

Ова одлука ступа на снагу 8 (осмог) 

дана од дана објаве у "Службеном гласнику 

општине Пелагићево". 

 

Број:01-022-6/22               ПРЕДСЈЕДНИК 

Дана,07.03.2022.г.        Скупштине општине 

                                       Недељко Тривундић  

 

 

 

23. 

 

На основу чл. 4. и 24. Закона о 

административним таксама (Службени 

гласник Републике Српске, бр. 100/11, 

103/11, 67/13 и 123/20), чланова 39. и 43. 

Закона о локалној самоуправи (Службени 

гласник Републике Српске, бр. 97/16 и 

36/19) и члана 51. Статута општине 

Пелагићево (Службени гласник општине 

Пелагићево, бр. 2/17), Скупштина општине 



 

13 
 

Пелагићево нa 8. (осмој) рeдoвнoj сjeдници, 

oдржaнoj дaнa  07.03.2022. гoдинe, доноси: 

 

О Д Л У К У 

о допунама Одлуке о општинским 

административник таксама 

 

Члан 1. 

 

 У Одлуци о општинским 

административним таксама број: 01-022-  95 

/21  од  

19.11.2021 године у тарифи општинских 

административних такси иза тарифног броја 

11. додаје се нови тарифни број: 11а. који 

гласи: 

11а. 

 

 Административна такса за издавање 

накнадног одобрења за грађење – 

легализацију објеката плаћа се:  

1.За објекте, за које није потребно 

издавање локацијских услова у 

износу од 50%                                              

од вриједности изражених у 

тарифном броју 11., 

2 .За објекте, за које је потребно 

издавање локацијских услова у 

износу од 50% од вриједности 

изражених у тарифном броју 10. 

плус 50% од вриједности изражених 

у тарифном броју 11. 

3. За објекте, за које се издаје 

накнадна грађевинска дозвола 

заједно са употребном дозволом у 

износу од 50% од вриједности 

изражених у тарифном броју 11. 

плус 50% од вриједности изражених 

у тарифном броју 13.тачка 4. 

 

Члан 2. 

 

 Ова одлука ступа на снагу даном 

доношења и бити ће објављена у 

„Службеном гласнику општине 

Пелагићево“ 

 

Број:01-022-7/22               ПРЕДСЈЕДНИК 

Дана,07.03.2022.г.        Скупштине општине 

                                       Недељко Тривундић  

 

 

 

24. 

На основу чланова 39. и 43. Закона о 

локалној самоуправи (Службени гласник 

Републике Српске, бр. 97/16 и 36/19) и члана 

51. Статута општине Пелагићево (Службени 

гласник општине Пелагићево, бр. 2/17), 

Скупштина општине Пелагићево на 8. 

(осмој) редовној сједници, одржаној дана 

07.03.2022. године, доноси: 

 

О Д Л У К У 

о одређивању локације за изградњу 

објекта вртића 

 

Члан 1. 

 

За локацију за изградњу објекта 

вртића одређује се парцела  земљишта 

означена као к.ч. бр. 1839/3  и  1839/4  КО 

Пелагићево у Пелагићеву. 

 

Члан 2. 

 

Локација за изградњу објекта вртића 

из члана 1. ове одлуке налази сеу ужем 

урбаном подручју Пелагићево. 

 

Члан 3. 

 

Локација за изградњу објекта вртића 

из члана 1. ове одлуке  налази се у 

непосредној близини централне основне 

школе и заједно ће се рјешавати 

водоснадбјевање и одвод отпадних вода. 

 

Члан 4. 

 

Ова одлука ступа на снагу даном 

доношења и бити ће објављена у Службеном  

гласнику општине Пелагићево.  

 

Број:01-022-8/22               ПРЕДСЈЕДНИК 

Дана,07.03.2022.г.        Скупштине општине 

                                       Недељко Тривундић  

 

 

 

25. 

 

На основу члана 39. Закона о 

локалној самоуправи („Службени гласник 

Републике Српске“, број: 97/16) и члана 47. 

Статута Општине Пелагићево („Службени 

гласник Општине Пелаигћево“, број: 10/14), 
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Скупштина општине Пелагићево на 

8.(осмој) редовној сједници одржаној дана  

07.03.2022. године доноси: 

 

ОДЛУКУ 

о одређивању локације привремене 

депоније комуналног отпада 

 

Члан 1. 

 

 За привремену локацију депоније 

комуналног отпада одређује се постојећа 

локација депоније комун алног отпада 

„РОВ“  на земљишту означеном ка к.ч. број 

372/1 КО Пелагићево у Пелагићеву.  

 

Члан 2. 

 

 Локација депоније комуналног 

отпада из тачке 1. ове одлуке одређује се на 

временски период до 31.12.2022.године. 

 

Члан 3. 

 

 Локација депоније комуналног 

отпада из тачке 1. ове одлуке користи се 

само за одлагање комун алног отпада за 

подручје Општине Пелагићево.  

 

Члан 4. 

 

Ступањем на снагу ове одлуке 

престаје да важи одлука број 01-022-7/21 од 

19.01.2021.године. 

 

Члан 5. 

 

 Ова одлука ступа на снагу даном 

доношења и биће објављена у Службеном 

гласнику Општине Пелагићево.  

 

Број:01-022-7/22               ПРЕДСЈЕДНИК 

Дана,07.03.2022.г.        Скупштине општине 

                                       Недељко Тривундић  

 

 

 

26. 

 
На основу члана 51. Статута 

Општине Пелагићево („Службени гласник  

Општине Пелагићево“, број: 02/17) члана 

39. и 43. Закона о локалној самоуправи 

(„Службени гласник Републике Српске“, 

број: 97/16, 36/19 и 61/21) и члана 110. 

Пословника Скупштине Општине 

Пелагићево („Службени гласник Општине 

Пелагићево“, број 02/18), Скупштина 

Општине Пелагићево на VIII (осмој) 

редовној сједници Скупштине општине, 

одржаној дана 07.03.2022. године доноси: 

 

П Р О Г Р А М 

рада Скупштине Општине Пелагићево 

за 2022. годину 

 

I – ГОДИШЊИ ИЗВЈЕШТАЈИ И 

ИНФОРМАЦИЈЕ 

 

1. Извјештај о извршењу Плана Буџета 

Општине Пелагићево за 2021. 

Годину са усвајањем одлуке о 

завршном рачуну Буџета Општине 

за 2021. годину. 

РОК:  март 

ПОДНОСИЛАЦ : Начелник 

Општине и начелник Одјељења за 

финансије и друштвене дјелатности 

 

2. Извјештај о раду општинске управе 

Пелагићево за 2021 . годину 

РОК:  март – април 

ПОДНОСИЛАЦ:  Начелник 

Општине 

 

3. Извјештај о стању и проблемима у 

привреди Оштине Пелагићево за 

2021. годину 

РОК:  март 

ПОДНОСИЛАЦ: Начелник 

одјељења за привреду, 

пољопривреду и заједничке послове 

 

4. Информација о раду Полицијске 

станице за 2021. Годину, са стањем 

јавног реда и мира, безбиједности 

саобраћаја на путевима, те 

извршеним контролама, рада 

служби објезбјеђења 

РОК:  март – април 

ПОДНОСИЛАЦ:  Командир 

полицијске станице 

 

5. Информација о стању у области 

пољопривреде, водопривреде и 

шумарства за 2021. годину: 

РОК:  април 

ПОДНОСИЛАЦ: Начелник 

Одјељења за привреду, 

пољопривреду и заједничке послове 
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6. Информација о раду привредно – 

правних субјеката и установа и 

установа на подручју Општине 

Пелагићево за 2021. годину 

 

РОК: март – април 

ПОДНОСИЛАЦ: Директори 

предузећа руководиоци установа 

 

7. Информација о стању и проблемима 

борачко – инвалидске заштите у 

2021. години 

РОК:  март – април 

ПОДНОСИЛАЦ:  Предсједник БО 

Пелагићево, Начелник општине, 

замјеник начелника 

 

8. Информација о изради и провођењу 

просторног, регулационог 

урбанистичког плана Општине у 

2021. години 

РОК:  март – април 

ПОДНОСИЛАЦ:  начелник 

Одјељења за општу управу и 

просторно уређење 

 

9. Информација о раду хуманитарних и 

невладиних организација на 

подручју Општине за 2021. годину 

РОК:  март – април 

ПОДНОСИЛАЦ:  начелник, 

замјеник начелника 

 

10. Информација о стању путне мреже и 

сигнализације за 2021. годину 

РОК :  мај 

ПОДНОСИЛАЦ: Начелник 

Одјељења за општу управу и 

просторно уређење 

 

11. Информација о стању и проблемима 

у области комуналне дјелатности са 

посебним освртом на снадбијевање 

електричном енергијом и водом, те 

стањем  електро – енергетског и 

водног система  на подручју 

Општине за 2021. годину 

РОК:  април – мај 

ПОДНОСИЛАЦ:  начелник 

Одјељења за општу управу и 

просторно уређење, директори 

предузећа 

 

12. Информација о запошљавању на 

подручју Општине Пелагићево за 

2021. годину 

РОК:  мај 

ПОДНОСИЛАЦ: Начелник, 

замјеник начелника општине 

 

13. Информација о стању и проблемима 

у области образовања, науке, 

културе и спорта на подручју 

Општине Пелагићево за 2021. 

годину 

РОК: април – мај  

ПОДНОСИЛАЦ:  Начелник, 

замјеник начелника, предсједници 

спортских клубова 

 

14. Информација о стању и проблемима 

здравства и социјалне заштите, те 

становања на подручју Општине за 

2021. годину 

РОК:  јуни 

ПОДНОСИЛАЦ: Начелник, 

замјеник начелника, директор 

службе за социјални рад 

 

15. Информација о стању изјбегличке 

популације и повратника са 

посебним освртом на додјелу 

грађевинског земљишта избјеглим и 

расељеним лицима у 2021. години. 

РОК: мај – јуни 

ПОДНОСИЛАЦ: начелник, 

замјеник начелника 

 

16. Информација о организацији 

локалне управе и самоуправе у 2021. 

години 

РОК: мај – јуни 

ПОДНОСИЛАЦ:  начелник, 

замјеник начелника 

 

17. Информација о стању у области 

заштите од пожара, поплава, 

противградне заштите и другим 

облицима превентивно – техничке 

заштите на подручју Општине 

Пелагићево у 2021. години. 

РОК:  мај – јуни 

ПОДНОСИЛАЦ: начелник, 

замјеник начелника, руководилац 

службе цивилне заштите 

I-а ПЕРИОДИЧНИ ИЗВЈЕШТАЈИ И 

ИНФОРМАЦИЈЕ 
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Извјештај о извршењу Буџета Оптшине за 

2021. годину (парцијални) се подноси и 

разматра по потреби. 

Извјештај и информације из овог поглавља 

се могу разматрати и у краћим роковима ако 

се за то укаже потреба.  

Изјвештај о раду начелника Општине 

Пелагићево и раду Општинске управе 

Пелагићево између два засиједања 

Скупштине Општине Пелагићево се 

разматра на свакој сједници као фиксна 

тачка дневног реда. 

 

II ПОСЕБНИ ДИО 

  

II-a СВЕЧАНА СЈЕДНИЦА 

1. У  поводу значајних 

јубилеја Општине 

Пелагићево може се 

одржати свечана 

сједница Скупштине 

Општине. 

 

II- б ПРИЈЕДЛОЗИ ОДЛУКА 

  

1.  Одлука о усвајању 

Плана Буџета Општине 

Пелагићево за 2023. 

годину 

РОК: децембар  

ПОДНОСИЛАЦ: 

Начелник општине, 

начелник Одјељења за 

привреду, финансије и 

друштвене дјелатности 

 

2. Одлука о извршењу 

Плана Буџета Општине 

Пелагићево за 2023. 

годину 

РОК: децембар 

ПОДНОСИЛАЦ:  

начелник општине, 

начелник одјељења за 

привреду, финансије и 

друштвене дјелатности 

 

3. Програм рада 

Скупштине Општине за 

2023. Годину 

РОК: децембар 

ПОДНОСИЛАЦ: Предсједник, секретар 

СО 

 

II – в ДРУГЕ ОДЛУКЕ 

Друге Одлуке доносе се 

по потреби 

 

III- ОСТАЛО 

1. Анализа извршења 

одлука, закључака, 

рјешења, смјерница 

упустава и сл. Врше 

се по потреби, а 

најмање  2 ( два) пута 

годишње 

 

2. Остале иформације, 

извјештаји, одлуке, 

рјешења, закључци, 

смјернице, упуства 

наредбе и сл. 

подносе се, 

разматрају и доносе 

по потреби 

 

IV РАД РАДНИХ ТИЈЕЛА 

СКУПТШИНЕ ОПШТИНЕ 

Комисије, одбори и 

савјети Скупштине 

Општине 

Пелагићево обавезно 

засиједају 

тромјесечно, а у 

случају потребе и 

чешће. 

 

V ОРЈЕНТАЦИОНИ КАЛЕНДАР 

СКУПШТИНСКИХ ЗАСИЈЕДАЊА 

У складу са овим Програмом Скупштине 

Општине Пелагићево ће орјентационо 

одржати сједнице како слиједи:  

• Осма редовна сједница  прва 

половина марта 

• Девета редовна сједница друга 

половина марта 

• Десета редовна сједница друга 

половина маја 

• Једанаеста редовна сједница друга 

половина јуна 

• Дванаеста редовна сједница друга 

половина јула 

• Тринаеста редовна сједница друга 

половина септемба 

• Четрнаеста редовна сједницадруга 

половина новембра 

• Петнаеста редовна сједница прва 

половина децембра 
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• Шеснаеста редовна сједница друга 

половина децембра  

 

Број:01-022-9/22               ПРЕДСЈЕДНИК 

Дана,07.03.2022.г.        Скупштине општине 

                                       Недељко Тривундић  

 

 

 

27. 

                                                                                                     

         На основу члана 80.став 4. Закона о 

уређењу простора и грађењу («Сл. гласник 

РС», број: 40/13, 106/2015 и 84/2019), члана 

39. Закона о локалној самоуправи («Сл. 

гласник РС», број: 97/16) те члана 51. 

Статута општине Пелагићево  («Сл. гласник 

општине Пелагићево», број:2/17), 

Скупштина општине Пелагићево на 8. 

(осмој) редовној сједници одржаној дана  

07.03.2022. године,   д о н о с и: 

 

О  Д  Л  У  К  У 

о висини просјечне грађевинске цијене 

m2 корисне стамбене и пословне 

површине на подручју 

општине Пелагићево 

 

Члан 1. 

 

              Овом Одлуком утврђује се 

просјечна коначна грађевинска цијена 1 m2 

корисне стамбене и пословне површине у  

2022. години, и то:  

 -стамбени простор у висини од 

600,00 КМ и 

 -пословни простор у висини 

од700,00 КМ. 

 

Члан 2. 

 

               Утврђена цијена из члана 1. ове 

Одлуке служи као основица за 

израчунавање ренте и иста ће се 

валоризовати у току године, а у складу са 

индексом раста цијена грађевинских радова 

у високоградњи и нискоградњи. 

 

Члан 3. 

 

              Ступањем на снагу ове Одлуке 

престају  да важе све  Скупштинске Одлуке 

које су на овај начин регулисале предходно 

наведену правну материју . 

 

Члан 4. 

 

              Ова одлука ступа на снагу даном 

доношења и бити ће објављена у 

"Службеном гласнику општине 

Пелагићево". 

 

 

Број:01-022-10/22             ПРЕДСЈЕДНИК 

Дана,07.03.2022.г.        Скупштине општине 

                                       Недељко Тривундић  

 

 

28. 

                                                                                                                                                                         
На основу члана  39. Закона о 

локалној самоуправи («Сл. гласник РС»,  

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

Пелагићево  («Сл. гласник општине 

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

општинске Одлуке о грађевинском 

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

године,  Скупштина општине Пелагићево на 

8. ( осмој) редовној сједници одржаној дана 

07.03.2022. године,  д о н о с и: 

 

О  Д  Л  У  К  У 

о висини базне цијене трошкова 

припремањаи опремања градског 

грађевинског земљишта 

 

Члан 1. 

 

             Овом Одлуком утврђује се базна 

цијена трошкова припремања и опремања 

градског грађевинског земљишта у висини 

од 10,00 КМ/м2  корисне површине.. 

 

Члан 2. 

 

             Овако утврђена цијена служи за 

израчунавање накнаде за уређење градског 

грађевинског земљишта и иста ће се 

утврдити сваке године најкасније до 31. 

марта текуће године. 

 

Члан 3. 

 

              Ако се базна цијена трошкова 

уређења градског грађевинског земљишта 
узме као базни фактор 1,00 учешће 
појединих трошкова уређења у базној 

цијени износи: 

 

ЦИЈЕНА А 
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Ред.бр. Врста 

трошкова 

уређења 

Учешће 

у цијени 

Присутно 

1. Накнада за 

претварање 

пољопривредног 
у грађевинско 

земљиште 

0,01048  

2. Трошкови 

прибављања 
земљишта и 

земљишно-
књижни препис 

0,00665  

3. Геодетски 

планови 

0,00460  

4. Геодетска и 
друга 

испитивања 

земљишта  

0,00214  

5. Просторно 
изведбени 

планови 

0,12300  

6. Локацијска 
парцела 

0,00360  

7. Пројекат 

комуналних 

грађевинских 
инсталација 

0,00574  

8. Рушење објекта 0,01000  

9. Санација 

замљишта 

0,05139  

10. Измијештање 

комуналних 

грађевинских 
инсталација 

0,00276  

11. Накнада за 

усјеве и насаде 

0,99197  

12. Накнада за 

објекте и 

пресељење  

0,10211  

13. Оперативна 
координација и 

припремање 

земљишта 

0,01456  

СВЕУКУПНО А: 0,34000  

 

 
ЦИЈЕНА Б - ТРОШКОВИ ОПРЕМАЊА 

ГРАДСКОГ ГРАЂЕВИНСКОГ 

ЗЕМЉИШТА 

 
Ред.

бр. 

Врста 

трошко

ва 

учешћа 

Учешће 

у цијени 

Б 

П

ри

су

тн

о 

-

20

% 

до 

30

м 

-

30

% 

до 

50

м 

Не 

пл

аћ

а 

се 

пр

ек

о 

50

м 

1. Макадам
ски пут 

0,04504     

2. Асфалтн

и пут 

0,07780  

 

   

3. Асфалтн
и пут са 

плочник

ом 

0,10581     

4. Паркира

лиште 

0,04868     

 

5. Јавна 

расвјета 

0,041195    

 

 

6. Хиртику
лтурно 

уређење 

0,02055     

7. Кишна 

канализа
ција 

0,06119     

8. Водовод

на мрежа 

0,05493     

9. Фекална 
канализа

ција 

0,059975     

10. Електри
чна 

мрежа 

0,05655     

11. Телефон

ска 

мрежа 

0,03233     

12. Операти

вна 
координ

ација 

0,01000     

СВЕУКУПНО 

Б 

0,66000     

СВЕУКУПНО 

А+Б 

1,00000     

 
Члан 4. 

 

              Ступањем на снагу ове Одлуке 

престају  да важе све  Скупштинске Одлуке 

које су на овај начин регулисале предходно 

наведену правну материју . 

 

  

Члан 5. 

 

              Одлука ступа на снагу даном 

доношења и бити ће објављена у 

"Службеном гласнику општине 

Пелагићево". 

 

Број:01-022-11/22             ПРЕДСЈЕДНИК 

Дана,07.03.2022.г.        Скупштине општине 

                                       Недељко Тривундић  

 

 

 

29. 

 

На основу члана 39. и 43. Закона о 

локалној самоуправи („Службени гласник 

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

61/21) и члана 51. Статута општине 

Пелагићево ("Службени гласник општине 

Пелагићево", број: 2/17), Скупштина 

општине Пелагићево на VIII (осмој) 

редовној сједници одржаној дана 

07.03.2022. године донијела је: 
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О Д Л У К У  

о прихватању извјештаја  

 

Члан 1.  

 

Прихвата се Извјештај о раду 

начелника Општине за период од 

11.12.2021. године до 28.02.2022. године, 

број: 02-014-5/22 од 28.02.2022. 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:01-022-12/22             ПРЕДСЈЕДНИК 

Дана,07.03.2022.г.        Скупштине општине 

                                       Недељко Тривундић  

 

 

30. 

 

На основу члана 39. и 43. Закона о 

локалној самоуправи („Службени гласник 

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

61/21) и члана 51. Статута општине 

Пелагићево ("Службени гласник општине 

Пелагићево", број: 2/17), након разматрања 

Инцијативе више од 1/3 одборника СО 

Пелагићево у форми Приједлога за опозив 

Замјеника начелника Општине Пелагићево 

од 30.03.2021. године коју је поднијела 

Скупштини општине Пелагићево и 

Начелнику општине Пелагићево, 

Скупштина општине Пелагићево на VIII 

(осмој) редовној сједници одржаној дана 

07.03.2022. године, усвојила је сљедеће: 

 

З А К Љ У Ч  К Е  

 

1. Замјеник Начелника Мато Маријановић 

од момента именовања на функцију 

замјеника начелника није вршио своје 

обавезе које произлазе из Закона о локалној 

самоуправи и других прописа, као и своје 

обавезе које су произлазиле из одлука СО 

Пелагићево, а посебно: 

- Није се довољно ангажовао у 

циљу побољшања статуса 

Хрватског народа и стања те 

повратничке популације на 

територији општине 

Пелагићево, те стим у вези услед 

његовог довољног 

неангажовања за наведену 

категорију популације Буџетом 

општине Пелагићево за 2021. 

годину нису обезбјеђена 

потребна и довољна средства за 

задовољавање потреба ове 

популације на подручју општине 

Пелагићево. 

Исто тако за наведену 

популацију у вријеме обављања 

дужности замјеника начелника, 

нису обезбјеђена било каква 

средства за унапређење 

положаја и статуса Хрватског 

народа, а за што је био директно 

задужен као замјеник начелника 

Општине. 

- Услед нечињења Мате 

Маријановића, због наведених 

разлога, дошло је до 

незадовољства већине 

Хрватског становништва на 

подручју општине Пелагићево 

као и већине одборника 

Хрватске националности у 

Скупштини општине 

Пелагићево. 

- Усљед нечињења Мате 

Маријановића исти је изгубио 

повјерење своје политичке 

странке што је, усљед 

непоштовања коалиционих 

споразума у Скупштини 

општине Пелагићево, 

резултирало губитком повјерења 

међу коалиционим партнерима и 

допринијело неусвајању битних 

и потребних одлука у интересу 

Хрватског народа које су 

Скупштини, подносили 

одборници Хрватске 

националности  идр. у СО 

Пелагићево. 

- Именовани се није довољно 

ангажовао на мјесту гдје је 

изабран, није редовно долазио на 

посао, за вријеме радног времена 

више се посветио обављању 
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приватних умјесто службених 

послова што све поред 

претходно наведеног је 

допринијело да је именовани 

Мато Маријановић, изгубио 

повјерење своје политичке 

партије и коалиционих пратнера 

у СО Пелагићево. 

2. Закључке из претходне тачке, Скупштина 

општине Пелагићево упућује Начелнику 

општине Пелагићево, ради поступања у 

складу са чланом 160. Пословника о раду Со 

Пелагићево. 

 

3. Ови Закључци ступају на снагу даном 

доношења а бити ће објављени у 

"Службеном гласнику општине 

Пелагићево". 

 

Број:01-022-13/22             ПРЕДСЈЕДНИК 

Дана,07.03.2022.г.        Скупштине општине 

                                       Недељко Тривундић  

 

 

 

31. 

 

На основу члана 39. и 43. Закона о 

локалној самоуправи („Службени гласник 

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

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

Пелагићево ("Службени гласник општине 

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

чланом 71. Закона о спорту Републике 

Српске („Службени гласник општине 

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

Начелника општине Скупштина општине 

Пелагићево на VIII (осмој) редовној 

сједници одржаној дана 07.03.2022. године 

донијела је: 

 

О Д Л У К У  

о давању на кориштење непокретности 

ОФК-у „Пелагићево 21“ Пелагићево 

  

Члан 1. 

 

Скупштина општине Пелагићево 

даје без накнаде ОФК-у „Пелагићево 21“ на 

кориштење непокретности означене као:  

1) 3107 Игралиште, ливада 

треће класе, површине 8.303 

м² и 

2) 3108 Игралиште, ливада 

треће класе, површине 7.716 

м² (Све уписане у Лист 

непокрети број: 1084/10, у 

корист СО Пелагићево 1/1). 

 

Члан 2. 

 

Претходно наведене непокретности 

дају се у циљу афирмације спорта и 

фудбвалског духа на територији општине 

Пелагићево, кроз омогућавање ОФК-у 

Пелагићево 21 да учествује како на домаћим 

тако и на међународним такмичењима. 

 

Члан 3. 

 

Непокретности из члана 1. 

предметне Одлуке дају се на одређени 

период, односно на период од 4 (четири) 

године од дана ступања на снагу ове Одлуке. 

 

Члан 4.  

 

За реализацију ове одлуке задужује 

се начелник општине Пелагићево. 

 

Члан 5. 

 

Ступањем на снагу ове Одлуке 

престаје да важи, односно укида се Одлука о 

давању на кориштење непокретности ОФК-

у „Пелагићево 21“ Пелагићево („Службени 

гласник општине Пелагићево“, број: 12/21). 

 

Члан 6.  

 

Ова одлука ступа на снагу 8 (осмог) 

дана од дана објаве у "Службеном гласнику 

општине Пелагићево". 

 

Број:01-022-14/22             ПРЕДСЈЕДНИК 

Дана,07.03.2022.г.        Скупштине општине 

                                       Недељко Тривундић  

 

 

 

32. 

На основу члана 39. и 43. Закона о 

локалној самоуправи („Службени гласник 

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

члана 47. Статута општине Пелагићево 

("Службени гласник општине Пелагићево", 

број: 10/14), и члана 14. и 16. Пословника 

Скупштине општине Пелагићево 

(„Службени гласник општине Пелагићево“, 

број: 02/18), Скупштина општине 
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Пелагићево на VIII (осмој) редовној 

сједници одржаној дана 07.03.2022. године 

донијела је: 

 

ОДЛУКУ 

о одређивању овлаштених одборника за 

закључивање брака 

 

Члан 1.  

 

За закњучивање бракова пред 

надлежним органом Општинске управе 

Пелагићево овлашћују се следећи 

одборници Скупштине општине 

Пелагићево. 

1. Жељко Зовкић, 

2. Милан Латић, 

3. Илија Бијелић, 

4. Божо Радић, 

5. Душан Марјановић, 

6. Петар Јовић и 

7. Слободан Јерковић. 

 

Члан 2.  

 

Ступањем на снагу ове одлуке 

престаје да важи Одлука о одређивању 

овлаштених одборника за закључивање 

брака Скупштине општине Пелагићево број: 

01-022-31/21 од 23.04.2021. године. 

 

Члан 3.  

 

Ова одлука ступа на снагу 8 (осмог) 

дана од дана објављења у „Службеном 

гласнику“ Општине Пелагићево. 

 

Број:01-022-15/22             ПРЕДСЈЕДНИК 

Дана,07.03.2022.г.        Скупштине општине 

                                       Недељко Тривундић  

 

 

 

33. 

 

На основу члана 39. и 43. Закона о 

локалној самоуправи („Службени гласник 

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

61/21), 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 VIII (осмој) 

редовној сједници одржаној дана 

07.03.2022. године донијела је: 

 

О Д Л У К У  

о именовању вршилаца дужности 

чланова управног одбора  

Јавне установе Туристичка организација 

„Пелагићево“ Пелагићево 

 

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. 

 

Ступањем на снагу ове Одлуке 

престаје да важи, односно укида се Одлука о 

именовању вршилаца дужности чланова 

управног одбора Јавне установе Туристичка 

организација „Пелагићево“ Пелагићево 

(„Службени гласник општине Пелагићево“, 

број:16/21). 

 

Члан 4.  

  

Ова одлука ступа на снагу 8 (осмог) 

дана од дана објаве у "Службеном гласнику 

општине Пелагићево". 

 

Број:01-022-16/22             ПРЕДСЈЕДНИК 

Дана,07.03.2022.г.        Скупштине општине 

                                       Недељко Тривундић 

 

 

 

34. 

 

          На основу члана 39. и 43. Закона о 

локалној самоуправи („Службени гласник 
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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 VIII (осмој) редовној 

сједници одржаној дана 07.03.2022. године 

донијела је: 

 

О Д Л У К У  

о именовању вршилаца 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.  

 

Ступањем на снагу ове Одлуке 

престаје да важи, односно укида се Одлука о 

именовању вршилаца дужности чланова 

управног одбора Јавне установе Центар за 

Социјални рад Пелагићево („Службени 

гласник општине Пелагићево“, број:16/21). 

 

Члан 4.  

  

Ова одлука ступа на снагу 8 (осмог) 

дана од дана објаве у "Службеном гласнику 

општине Пелагићево". 

 

Број:01-022-17/22             ПРЕДСЈЕДНИК 

Дана,07.03.2022.г.        Скупштине општине 

                                       Недељко Тривундић 

35. 

 

На основу члана 39. и 43. Закона о 

локалној самоуправи („Службени гласник 

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

61/21), члана 51. Статута Скупштине 

општине Пелагићево („Службени гласник 

општине Пелагићево“, број: 2/17), а све у 

вези Захтјева за добијање сагласности ОФК-

ба „Пелагићево 21“ Пелагићево од 

24.02.2022. године, Скупштина општине 

Пелагићево на VIII (осмој) редовној 

сједници одржаној дана 07.03.2022. године 

донијела је: 

 

О Д Л У К У 

о давања сагласности ОФК-у 

„Пелагићево 21“ Пелагићево  

за реконструкцију и доградњу клубских 

свлачионица 

 

Члан 1.  

 

У складу са писменим захтјевом 

ОФК „Пелагићево 21“ Пелагићево, број: 

13/2022 од 24.02.2022. године, Скупштина 

општине Пелагићево истом даје сагласност 

за реконструкцију и доградњу свлачионица, 

које користи претходно наведени клуб, а 

које се налазе на земљишту означеном као 

к.ч. 3108 КО Пелагићево, уписаним у ЛН 

1084, димензије објекта 8,7х12,15 м², 

власништво општине Пелагићево. 

 

Члан 2.  

 

 ОФК „Пелагићево 21“ Пелагићево 

након завршетка пројекта реконструкције и 

надоградње свлачионица нема право на 

накнаду уложених средстава, обзиром да су 

се претходно наведеним захтјевом истих 

одрекли ради добијања предметне 

сагласности. 

 

Члан 3.  

 

Ова одлука ступа на снагу 8 (осмог) 

дана од дана објаве у "Службеном гласнику 

општине Пелагићево". 

 

Број:01-022-18/22             ПРЕДСЈЕДНИК 

Дана,07.03.2022.г.        Скупштине општине 

                                       Недељко Тривундић 
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36. 

 

На основу члана 39. и 43. Закона о 

локалној самоуправи („Службени гласник 

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

61/21), члана 155. Закона о службеницима и 

намјештеницима у органима јединице 

локалне самоуправе („Службени гласник 

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

Статута Скупштине општине Пелагићево 

(„Службени гласник општине Пелагићево“, 

број: 2/17), по приједлогу Комисје за изборе, 

именовања и мандатна питања, Скупштина 

општине Пелагићево на VIII (осмој) 

редовној сједници одржаној дана 

07.03.2022. године донијела је: 

 

О Д Л У К У  

о именовању вршиоца дужности 

Предсједника и два члана  

Одбора за жалбе општине Пелагићево 

 

Члан 1. 

 

Скупштина општине Пелагићево за 

вршиоца дужности Предсједника Одбора за 

Жалбе општине Пелагићево именује 

сљедеће лице: 

- Слободана Софића из Пелагићева. 

Док, за вршиоце дужности члана Одбора за 

жалбе општине Пелагићево именује 

сљедећа лица: 

- Славко Зовкић из Трамошнице и 

- Цвјетин Тривуновић из Брчког. 

 

Члан 2.  

 

Претходно именовани именују се на 

период до окончања конкурсног поступка и 

именовања редовних чланова Одбора за 

жалбе Општине, а најдуже за период до 90 

дана. 

 

Члан 3.  

 

Задатак Одбора за жалбе је да у 

складу са Законом о службеницима и 

намјештеницима у органима јединице 

локалне самоуправе („Службени гласник 

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

прописима, одлучује у другом степену о 

жалбама учесника јавног конкурса у 

поступку запошљавања у општинској 

управи Пелагићево, о жалбама која се 

односе на статусна питања службеника 

Општинске управе, као и о другим жалбама 

утврђеним претходно наведеним законом. 

 

Члан 4.  

 

По основу остварених резултата 

рада чланови Одбора за жалбе остварују 

право на накнаду за рад и то у износу како 

слиједи: 

- Предсједник Одбора за жалбе - 

100,00 КМ по предмету и 

- Члан Одбора за жалбе - 100,00 КМ 

по предмету. 

 

Члан 5.  

 

Одбор за жалбе дужан је да поднесе 

тромјесечни извјештај о свом раду 

Скупштини општине Пелагићево. 

 

Члан 6.  

 

Ступањем на снагу ове Одлуке 

престаје да важи, односно укида се Одлука о 

именовању вршиоца дужности 

Предсједника и два члана Одбора за жалбе 

општине Пелагићево („Службени гласник 

општине Пелагићево“, број: 16/21). 

 

Члан 7.  

 

Ова одлука ступа на снагу 8 (осмог) 

дана од дана објављивања у "Службеном 

гласнику општине Пелагићево". 

 
Број:01-022-19/22             ПРЕДСЈЕДНИК 

Дана,07.03.2022.г.        Скупштине општине 

                                       Недељко Тривундић 

 

 

 

37. 

 

На основу члана 59. Закона о 

локалној самоуправи („Службени гласник 

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

61/21), члана 61. став (1) тачка 2) Закона о 

службеницима и намјештеницима  у 

органима јединице локалне самоуправе 

(„Службени гласник Републике Српске“, 

број: 97/16), члана 64. Статута општине 

Пелагићево (“Службени гласник општине 

Пелагићево“, број: 2/17), начелник општине 

Пелагићево,  д о н о с и: 
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О Д Л У К У 

о потреби пријема радника ради 

заснивања радног односана  

на одређено вријеме због привремено 

повећаног обима послова 

 

Члан 1. 

 

Ову Одлуку Начелник општине 

Пелагићево доноси ради потребе 

ангажовања додатног радника на пословима 

Комуналног полицајца. 

 

Члан 2. 

 

 У складу са чланом 1. ове Одлуке 

утврђено је да је потребно примити лице са 

ВСС или лице које има завршен први циклус 

студија са остварених најмање 240 ЕЦТС 

бодова, и које посједује положен стручни 

испит за рад у управи, а које би као такво 

испуњавало опште услове за запошљавање у 

општинској управи и прописане посебне 

услове радног мјеста у складу са чланом 57. 

Правилника о организацији и 

систематизацији радних мјеста општинске 

управе Пелагићево („Службени гласник 

општине Пелагићево“, број: 2/22). 

 

Члан 3. 

 

Због хитности потребе пријема 

радника због повећаног обима послова 

начелник општине Пелагићево одлучио, а на 

основу увида у службене податке ЈУ Завода 

за запошљавање, Филијала Добој, Биро 

Пелагићево,  да се на претходно наведено 

радно мјесто прими Голијанин Саша, син 

Саве из Пелагићева, ул. Ломница бр. 12, 

рођен 21.11.1988. године у Градачцу, 

дипломирани инжењер пословне 

информатике са постигнутим укупним 

бројем од 240 ЕЦТС бодова, ЈМБГ: 

2111988181955. 

 

Члан 4. 

 

Начелник општине Пелагићево ову 

Одлуку доноси, водећи рачуна о 

општинским приходима и Плану буџета. 

 

Члан 5. 

 

Након ступања на снагу ове Одлуке, 

Начелник општине Пелагићево ће донијети 

Рјешење о пријему у радни однос Голијанин 

Саше, на одређено вријеме у трајању од 60 

(шестдесет) дана, почевши од 14.03.2022. 

године, а у складу са чланом 61. Закона о 

службеницима и намјештеницима у 

органима јединице локалне самоуправе 

(„Службени гласник Републике Српске“, 

број: 97/16). 

 

Члан 6. 

 

Ова одлука ступа на снагу даном 

доношења и биће објављена у „Службеном 

гласнику Општине Пелагићево“.. 

 

Број:02-022-24/22               НАЧЕЛНИК 

Дана, 14.03.2022.г.     Општине Пелагићево 
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САДРЖАЈ: 

 

 

15. Одлука о утврђивању и одобравању исплата накнаде превоза запослених у 

општинској управи Пелагићево 

1. 

16. План капиталних инвестиција Општине Пелагићево за период 2022. – 

2024.година  

2. 

17. Oдлука o усвajaњу Плaнa кaпитaлних инвeстициja oпштинe Пeлaгићeвo  

зa пeриoд 2022. – 2024. гoдинe 

6. 

18. Рјешење о извршењу пресуде Окружног суда у Добоју 6. 

19. Одлука о дугорочном задужењу Општине Пелагићево путем прве емисије 

обвезница 

7. 

20. Одлука о првој емисији обвезница јавном понудом 8. 

21. Одлука о висини пореске стопе за опорезивање непокретности 11. 

22. Одлука о прихватању накнаде за експрописане непокретности 12. 

23. Одлука о допунама Одлуке о општинским административник таксама 12. 

24. Одлука о одређивању локације за изградњу објекта вртића 13. 

25. Одлука о одређивању локације привремене депоније комуналног отпада 13. 

26. Програм рада Скупштине Општине Пелагићево за 2022. годину 14. 

27. Одлука о висини просјечне грађевинске цијене m2 корисне стамбене и 

пословне површине на подручју општине Пелагићево 

17. 

28. Одлука о висини базне цијене трошкова припремањаи опремања градског 

грађевинског земљишта 

17. 

29. Одлука о прихватању извјештаја  18. 

30. Закључак  19. 

31. Одлука о давању на кориштење непокретности ОФК-у „Пелагићево 21“ 

Пелагићево 

20. 

32. Одлука о одређивању овлаштених одборника за закључивање брака 20. 

33. Одлука о именовању вршилаца дужности чланова управног одбора  

Јавне установе Туристичка организација „Пелагићево“ Пелагићево 

21. 

34. Одлука о именовању вршилаца дужности чланова управног одбора Јавне 

установе Центар за Социјални рад Пелагићево 

21. 

35. Одлука  о давања сагласности ОФК-у „Пелагићево 21“ Пелагићево  

за реконструкцију и доградњу клубских свлачионица 

22. 

36. Одлука о именовању вршиоца дужности Предсједника и два члана  Одбора 

за жалбе општине Пелагићево 

23. 

37. Одлука о потреби пријема радника ради заснивања радног односа на  

на одређено вријеме због привремено повећаног обима послова 

23. 
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