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379. 

 

          На основу члана 54. и 59. Закона о 

локалној самоуправи („Службени гласник 

Републике Српске“, број: 97/16),члана 62. и 
64. Статута Општине Пелагићево 

(„Службени гласник Општине Пелагићево“, 

број: 2/17), члана 20. став 1. тачка 1. 
Посебног колективног уговора за запослене 

у области локалне самоуправе Републике 

Српске („Службени гласник РС“, број: 
20/17), начелник Општине Пелагићево 

доноси:  

 

 
О Д Л У К У 

о исплати средстава 

 

Члан 1. 

 

Овом одлуком регулише се исплата 

средстава Бојић Стеви  у висини од 3 (три) 
просјечне  плате запослених исплаћене у 

општинској управи у претходној години у 

износу од 2.417,13  КМ (двијехиљадечетири  
 

 

 

 

 
 

 

 
 

 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 

 
 

 

 
 

 

 

 
 

 

 
стотинеседамнаест 13/100 КМ) на име 

смрти запосленог 

 
Члан 2. 

 

          Новчана средства из члана 1. ове 

Одлуке исплатити ће се из буџета Општине 
Пелагићево. 

 

Члан 3. 

 

          Задужују се чалнови породице да 

доставе Општини Пелагићево број жиро-
рачуна на који ће претходно наведена 

средства бити исплаћена. 

 

Члан 4. 

 

          За реализацију ове одлуке задужује се 

Одјељење за привреду, финансије и 
друштвене дјелатности.  

 

Члан 4. 

 

ОПШТИНА ПЕЛАГИЋЕВО 

СЛУЖБЕНИ ГЛАСНИК 

 

 

 

 

 

"Службени гласник Општине 

Пелагићево" 

 

 

примјерак је бесплатан 

 
 

 

 

Година VIII 

 

Број 09/18 

 

Пелагићево 

 

датум издавања 

 

10.08.2018.г. 

 

"Службени гласник" 

 

издаје Скупштина општине 

Пелагићево 

 

излази по потреби 

 

главни и одговорни 

уредник 

 

стручна служба 

 

тел 054/810-106 
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          Ова одлука ступа на снагу 8 (осмог) 

дана од дана доношења и биће објављена у 
Службеном гласнику Општине Пелагићево.  

 

Број: 02-022-110/18         НАЧЕЛНИК 
Дана,02.07.2018.г.      Општине Пелагићево  

                   Симо Стакић 

           мр.ек. с.р. 

 
 

 

 
380. 

 

          На основу члана 54. и 59. Закона о 
локалној самоуправи („Службени гласник 

Републике Српске“, број. 97/16), члана 62. и 

64. Статута Општине Пелагићево 

(„Службени гласник Општине Пелагићево“, 
број. 2/17), члана 190. Закона о општем 

управном поступку („Службени гласник 

Републике Српске“, број: 13/02, 87/07 и 
50/10), а све у вези Правилника о 

организацији и систематизацији радних 

мјеста општинске управе Пелагићево 

(„Службени гласник Општине Пелагићево“, 
број. 14/17, 3/18, 4/18 и 8/18), Плана 

запошљавања у општинској управи 

Пелагићево за 2018.годину, број: 02-022-
87/18 од 13.06.2018.године и одлуке о 

расписивању јавног конкурса за попуну 

упражњених радних мјеста број: 02-022-
106/18 од 27.06.2018.године, начелник 

Општине Пелагићево доноси:  

 

 
Р Ј Е Ш Е Њ Е 

о именовању комисије за провођење 

Јавног конкурса за попуну  

упражњеног радног мјеста 

 

          Комисију за провођење Јавног 
конкурса за попуну упражњеног радног 

мјеста у општинској управи Пелагићево 

чине:  

1. Иљић Перо, предсједник  
2. Миловановић Ивана, члан  

3. Сапардић слободан, члан.  

 
          Задатак комисије из тачке 1. 

диспозитива овог Рјешења јеста да, 

поступајући по пријавама на Јавни конкурс 

за попуну упражњеног радног мјеста, 
проведе изборни поступак по правилима 

Правилника о јединственим процедурама за 

поуњавање упражњених радних мјеста у 

градској, односно општинској управи 
(„Службени гласник Републике Српске“, 

број: 42/17). 

 
О б р а з л о ж е њ е 

 

          Обзиром да је дошло до хитности 

потребе пријема радника због повећаног 
обима послова, потребе попуњавања 

упражњених радних мјеста општинске 

управе Пелагићево, као и до саме потребе 
пријема радника одређених структура, 

начелник Општине Пелагићево одлучио је 

да именује комисију из струке у 
претходном саставу, те да истој одреди 

задатак да, поступајући по пријавама на 

Јавни конкурс за попуну упражњеног 

радног мјеста, проведе изборни поступак по 
правилима Правилника о јединственим 

процедурама за поуњавање упражњених 

радних мјеста  у градској, односно 
општинској управи („Службени гласник 

Републике Српске“, број: 42/17).  

 

          На основу претходно наведеног, а 
примјеном члана 54. и 59. Закона о локалној 

самоуправи („Службени гласник Републике 

Српске“, број: 97/16), члана 62. и 64. 
Статута Општине Пелагићево („Службени 

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

члана 190. Закона о општем управном 
поступку („Службени гласник Републике 

Српске“, број: 13/02, 87/07, 50/10), а све у 

вези Правилника о организацији и 

систематизацији радних мјеста општинске 
управе Пелагићево („Службени гласник 

Општине Пелагићево“, број. 14/17, 3/18, 

4/18 и 8/18), Плана запошљавања у 
општинској управи Пелагићево за 

2018.годину, број: 02-022-87/18 од 

13.06.2018.године и одлуке о расписивању 
јавног конкурса за попуну упражњених 

радних мјеста број: 02-022-106/18 од 

27.06.2018.године, начелник Општине 

Пелагићево је одлучио као у диспозитиву 
овог Рјешења. 

 

Поука о правном лијеку 

 

          Против овог Рјешења службеник има 

право уложити приговор начелнику 

Општине Пелагићево у року од 8 (осам) 
дана од дана доставе истог.  
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Број: 02-111-113/18           НАЧЕЛНИК 

Дана,06.07.2018.г.      Општине Пелагићево  
  Симо Стакић 

   мр.ек. с.р. 

 
 

 

 

381. 

 

          На основу члана 39. и 43. Закона о 

локалној самоуправи („Службени гласник 
Републике Српске“, број. 97/16), члана 51. и 

56. Статута Општине Пелагићево 

(„Службени гласник Општине Пелагићево“, 
број. 2/17), члана 129. и 190. Закона о 

општем управном поступку („Службени 

гласник Републике Српске“, број: 13/02, 

87/07 и 50/10), а све у вези члана 4. Одлуке 
о расписивању Јавног конкурса за избор и 

именовање директора Јавне установе 

Туристичка организација „Пелагићево“ 
Пелагићево („Службени гласник Општине 

Пелагићево“, број: 8/18), предсједник 

Скупштине општине Пелагићево доноси:  

 
 

Р Ј Е Ш Е Њ Е 

о именовању комсије за провођење 

Јавног конкурса за избор и именовање 

директора Јавне установе Туристичка 

организација „Пелагићево“ Пелагићево 

 

 

          Комисију за провођење Јавног 

конкурса за избор директора Јавне установе 
Туристичка организација „Пелагићево“ 

Пелагићево чине:  

 
1. Андрић Лазо, предсједник 

2. Јовановић Петра,члан 

3. Стопарић Крста, члан 
4. Миловановић Ивана, члан 

5. Бркић Симо, члан  

 

          Задатак комисије из тачке 1. 
диспозитива овог рјешења јесте да 

поступајући по пријавама  на Јавни конкурс 

за избор и именовање директора Јавне 
установе Туристичка организација 

„Пелагићево“ Пелагићево, број: 01-013-

26/18,проведе изборни поступка по 

правилима Правилника о јединственим 
процедурама за попуњавање упражњених 

радних мјеста у градској, односно 

општинској управи („Службени гласник 

Републике Српске“, број: 42/17). 
 

О б р а з л о ж е њ е 

 
          Скупштина општине Пелагићево је на 

XIV (четрнаестој) редовној сједници 

одржаној дана 28.05.2018.године донијела 

Одлуку о распсивању конкурса за избор и 
именовање директора ЈУ Туристичка 

организација „Пелагићево“ Пелагићево. 

Претходно наведеном одлуком, односно 
чланом 4. предвиђено је да поступак 

конктроле испуњености општих и посебних 

услова, те улани интервју са кандидатима 
проведе Комсија за избор директора ЈУ 

Туристичка организација „Пелагићево“ 

Пелагићево коју ће именовати предсједник 

Скупштине.  
          На основу претходно наведеног, а 

примјеном члана 39. и  43. Закона о 

локалној самоуправи („Службени гласник 
републике Српске“, број: 97/16), члана 51. и 

56. Статута Општине Пелагићево 

(„Службени гласник Општине Пелагићево“, 

број: 2/17), члана 129. и 190. Закона о 
општем управном поступку („Службени 

гласник Републике Српске“, број: 13/02, 

87/07 и 50/10), а св еу вези члана 4. Одлуке 
о расписивању Јавног конкурса за избор и 

именовање директора Јавне установе 

Туристичке организације „Пелагићево“ 
Пелагићево („Службени гласник Општине 

Пелагићево“, број: 8/18), одлучено је као у 

диспозитиву овог Рјешења.  

 
Поука о правном лијеку 

 

Против овог Рјешења службеник има право 
уложити приговор начелнику Општине 

Пелагићево у року од 8 (осам) дана од дана 

доставе истог.  
 

Број: 02-111-113/18           НАЧЕЛНИК 

Дана,06.07.2018.г.       Општине Пелагићево  

                      Симо Стакић 
    мр.ек. с.р. 

 

 
 

 

382. 

 
На основу члана 51. Статута Општине 

Пелагићево („Службени гласник Општине 
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Пелагићево“, број: 2/17), члана 39. Закона о 

локалној самоуправи („Службени гласник 
Републике Српске“, број: 97/16), а у вези са 

одредбом члана 50. Закона о буџетском 

систему Републике Српске („Службени 
гласник Републике Српске“, број: 121/12, 

52/14, 103/15 и 15716), члана 50. став 1. 

члана 62. став 1. и 2. и члана 66. Закона о 

задуживању, дугу и гаранцијама Републике 
Српске  („Службени гласник Републике 

Српске“, број: 71/12, 52/14 и 114717), 

Скупштина општине Пелагићево на XV 
(петнаестој) редовној сједници одржаној 

дана 30.07.2018.године доноси:  

 
 

О Д Л У К У 

о кредитном задужењу  

Општине Пелагићево 

 

Члан 1. 

 
          Скупштина општине Пелагићево је 

сагласна да се Општина Пелагићево задужи 

путем кредита код комерцијалних банака 

Републике Српске у износу од 385.000,00 
КМ, дугорочно, а у сврху измирења 

пореских обавеза и финансирања 

пренесених обавеза.  
          Кредитна средства ће се утрошити на 

сљедећи начин:  

- 277.094,89 КМ за измирење 
пореских обавеза утврђених 

рјешењем Пореске управе 

Републике Српске – Подручни 

центар бијељина, број: 06/1.05/0702-
456.1-784/2018 од 13.07.2018.године 

- 107.905,11 Км за финансирање 

пренесених обавеза. 
 

Члан 2. 

 

          Кредитна средства из члана 1. ће се 

обезбиједити под сљедећим условима:  

1. Износ главнице задужења ----

385.000,00 КМ 
2. Максимална каматна стопа ---- до 

7% 

3. Накнада за обраду кредитног 
захтјева ---- до 1% висине кредита  

4. Рок отплате ---- 5 година (без грејс 

периода)  

5. Повлачећење средстава : одмах по 
потписивању уговора  

6. Главница и камата ће се 

исплаћивати у једнаким мјесечним 
ануитетима  

7. Осигурање дуга колатералом, бјанко 

потписани и овјерени налози за 
плаћање са изјавом о блокади 

рачуна којом се даје овлаштење 

банци да се потраживање може 

безусловно напалтити са рачуна 
корисника кредита до висине 

приспјелог дуга уколико корисник 

кредита те обавезе не изврши у року 
и бјанко потписане мјенице са 

мјеничном изјавом. 

 
          Обавезе Општине Пелагићево, по 

основу кредитног задужења, нису 

осигуране гаранцијом других правних лица. 

Обавезе Општине Пелагићево,по основу 
кредитног задужења представљају 

неосигуране и безусловне обавезе Општине 

Пелагићево, међусобно равноправне и 
једнаког ранга са свим другим задужењима 

и будућим неосигураним обавезама 

Општине Пелагићево.  

 
Члан 3. 

 

          Општина Пелагићево је у претходној 
2017.години остварила редовне приходе у 

износу од 1.864.933,00КМ.  

          У току 2018.године, по постојећем 
задужењу Општине Пелагићево, за отплату 

доспијева годишњи ануитет у износу од 

187.900,00 КМ. Годишњи ануитет, по 

предложеном новом задужењу, износи 
максимално 100.000,00 КМ, што укупно са 

постојећим задужењем неће прелазити 

дозвољени проценат задужења у било којој 
наредној години отплате кредита од износа 

остварених редовних прихода Општине 

Пелагићево у претходној фискалној години, 
сходно члану 59. Закона о задужеивању, 

дугу и гаранцијама Републике Српске. 

 

Члан 4. 

 

          Отплата главнице и камате по основу 

кредитног задужења ће се вршити из 
прихода буџета Општине Пелагићево у 

периоду отплате кредита.  

 

Члан 5. 
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          Саставни дио ове одлуке је примјер 

плана отплате кредитног задужења.  
 

Члан 6. 

 
          За провођење ове одлуке задужује се 

начелник Општине Пелагићево и Одјељење 

за привреду, финансије и друштвнее 

дјелатности.  
 

Члан 7. 

 
          Ова одлука ступа на снагу осног дана 

од дана објављивања у Службеном 

гласнику Општине Пелагићево, а 
примјењиват ће се по добијеној сагласности 

Министарства финансија Републике 

Српске. 

 
Број: 01-022-64/18         ПРЕДСЈЕДНИК 

Дана, 30.07.2018.г.    Скупштине општине  

      Славко Тешић, с.р. 
 

 

 

383. 

 

          На основу члана 39. и 43. Закона о 

локалној самоуправи („Службени гласник 
Републике Српске“, број: 97/16) и члана 57. 

Статута Општине Пелагићево („Службени 

гласник Општине Пелагићево“, број: 2/17), 
Скупштина општине Пелагићево на XV 

(петнаестој) редовној сједници одржаној 

дана 30.07.2018.године доноси:  

 
 

О Д Л У К У 

о прихватању извјештаја  

 

Члан 1.  

 

          Прихвата се извјештај о раду 

начелника Општине Пелагићево за период 

мају – јул 2018.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: 01-022-66/18         ПРЕДСЈЕДНИК 
Дана, 30.07.2018.г.    Скупштине општине  

      Славко Тешић, с.р. 

 

 
 

 

384.  

 

На основу члана 39. и 43. Закона о 
локалној самоуправи („Службени гласник 

Републике Српске", број: 97/16) и члана 57. 

Статута општине Пелагићево ("Службени 

гласник општине Пелагићево", број: 2/17), 
Скупштина општине Пелагићево на XV 

(петнаестој) редовној сједници одржаној 

дана 30.07.2018. године донијела је: 
 

 

О Д Л У К У  

о усвајању Програма  

 

 

Члан 1. 

 

Усваја се Експропријациони 

елаборат за проглашење општег интереса у 
индустријској зони Поребрице из јула 2018. 

године. 

 

Члан 2. 

 

 Елаборат из претходно наведеног 

члана је саставни дио ове одлуке. 
       

                                                                     

Члан 3. 

 

Ова одлука ступа на снагу 8 (осмог) 

дана од дана објаве у "Службеном гласнику 

општине Пелагићево". 
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САДРЖАЈ: 

 
 

 

379. Одлука о исплати средстава  1. 

380. Рјешење о именовањукомисије за провођење Јавног конкурса 

за попуну упражњеног радног мјеста  

2. 

381. Рјешење о именовању комисије за провођење јавног конкурса 

за избор и именовање директора Јавне установе Туристичка 

организација „Пелагићево“ Пелагићево 

3. 

382. Одлука о кредитном задужењу Општине Пелагићево  3. 

383. Одлука о прихватању извјештаја  5. 

384. Одлука о усвајању програма (Елаборат) 5. 

 


