ОПШТИНА ПЕЛАГИЋЕВО
СЛУЖБЕНИ ГЛАСНИК
"Службени гласник"
Година ВИИИ
"Службени гласник Општине
Пелагићево"

Број: 10/18

издаје Скупштина општине
Пелагићево

Пелагићево

излази по потреби

датум издавања

главни и одговорни уредник

20.09.2018.г.

стручна служба

примјерак је бесплатан
тел 054/810-106

385.
На основу члана 59. Закона о локалној
самоуправи („Службени гласник Републике
Српске“, број: 97/16) и члана 64. Статута
Општиен Пелагићево („Службени гласник
Општине Пелагићево“, рој. 2/17), начелник
Општине Пелагићево доноси:

категорије
породица
ратних
војних
инвалида од 1. до 4. категорије, социјално
угрожених породица и ученика са посебним
потребама.
За ученике из социјално угрожених
породица иученике са посебним потребама
користити евиденцију Центра за социјални
рад Пелагићево.

ОДЛУКУ
о накнади превоза ученика за
школску 2018/2019 годину

Члан 3.
Поред ученика из члана 2. ове Одлуке
вршити ће се плаћање цијене превоза 80%
ученицима из категорије члана породице
погинулог борца са признатим статусом, а
50% цијене превоза уечницима из породице
цивилне жртве рата, те ученицима у стању
социјалне потребе из: породица ратних
војних инвалида од 5. до 10. категорије,
породица које имају стаутс самохраних
родитеља, породица повратника, избјеглих
и расељних лица.
За ученике из наведених категорија у
стању социјалне потребе користити
евиденцију Центра за социјални рад.

Члан 1.
Овом одлуком реглише се плаћање
превоза за одређене категорије ученика
средњег образовања за школску 2018/2019.
годину.
Члан 2.
Општина пелагићево плаћа трошкове
организованог превоза у пуном износу
цијене мјесечне карте за ученике из
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Члан 4.

6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.

Сви ученици који буду користили
повластицу превоза дужни су доставити
увјерење о упису школске 2018/2019 године
и доказ о одређеном статусу односно
категорији.
Члан 5.
За реализацију ове одлуке задужује се
Одјељење за привреду, финансије и
друштвене дјелатности.

Перо Несторовић, члан
Слободанка Лазаревић, члан
Гордана Балаћ, члан
Пајо Бркић, члан
Јован Ерлетић, члан
Миодраг каиновић, члан
Војо Сајловић, члан
Јово Гојковић, члан
Предраг Лазић,члан
Слободанка Ђуреиновић, члан
Алимпије Драгић, члан
Игор Петровић, члан
Ивана Миловановић, члан
Марица Несторовић, члан.

Члан 6.
Ова одлука ступа на снагу даном
доношења, примјењивати ће се за школску
2018/2019 годину и биће објављена у
Службеном гласнику Општине Пелагићево.

Организациони одбор задужен је за
припрему и организацију обиљежавања
отварања нове зграде Општине Пелагићево
које ће се одржати 30.09.2018.године.

Број:02-022-140/18
НАЧЕЛНИК
Дана,31.08.2018.г. Општине Пелагићево
Симо Стакић
мр. ек. с.р.

Образложење
Будући да је 30.09.2018.године
планирано отварање нове зграде општинске
управе Пелагићево, начелник Општине је
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, 50/10 и 66/18),
донио
рјешење
о
именовању
организационог одбора поводом отварање
нове зграде општинске управе.
Имајући у виду наведено, начелник
Општине
је
именовао
чланове
организационог одбора, како је наведено у
диспозитиву рјешења.

386.
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, 50/10
и 66/18), начелник Општине Пелагићево
доноси:

Поука о правном лијеку
РЈЕШЕЊЕ
о именовању организационог одбора
поводом отварања нове зграде општине

Против овог рјешења може се
уложити приговор начелнику Општине
Пелагићево у року од 8 (осам9 дана од дана
доставе истог.

У организациони одбор поводом
отварања нове зграде Општине Пелагижево
именовани су:
1. Симо Стакић, предсједник
2. Никола Бошњак, члан
3. Славко Тешић, члан
4. Горан Јовановић, члан
5. Лазо Андрић, члан

Број:02-111-19/18
Дана,13.09.2018.г.

387.
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НАЧЕЛНИК
Општине Пелагићево
Симо Стакић
мр. ек. с.р.

На основу члана 54. и 59. Закона о
локалној самоуправи („Службени гласник
Републике Српске“, број: 97/16) и члана 62.
и
64. Статута Општиен Пелагићево
(„Службени гласник Општине Пелагићево“,
рој. 2/17), начелник Општине Пелагићево
доноси:

Члан 5.
Ова одлука ће се примјењивати за
школску 201872019 годину.
Члан 6.
Ова одлука ступа на снагу даном
доношења и биће објављена у Службеном
гласнику Општине Пелагићево.

ОДЛУКУ
о потреби склапања уговора о
превозу ученика и студената

Број:02-022-141/18
НАЧЕЛНИК
Дана,03.09.2018.г. Општине Пелагићево
Симо Стакић
мр. ек. с.р.

Члан 1.
Обзиром да је почела нова школска
2018/2019 година, начелник Општине
Пелагићево доноси ову одлуку у циљу
регулисања поступка склапања уговора о
плаћању превоза ученицима и студентима
са територије Општине Пелагићево који се
школују на територији Брчко Дистрикта
БиХ, односно регулисању права и обавеза
које би проистекле из тог уговора.

388.
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), Одлуке о извршењу Плана
буџета Општине Пелагићево за 2018.годину
број: 01-022-105/17 и Одлуке о усвајању
Плана буџета Општине Пелагићево за
2018.годину
број:
01-022-106/17,
предсједник
Скупштине
општине
Пелагићево доноси:

Члан 2.
На основу ове одлуке начелник
Општине пелагићево ће склопити уговор о
плаћању превоза уечницима и студентима
за школску 2018/2019 годину, искључиво са
аутопревозником који посједује одобрење
Министарства комуникација и транспорта
БиХ, којом се одобрава редован ред вожње
за међуентитетски линијски превоз путника
на релацији пелагићево – Брчко –
Пелагићево, а као би се испоштовали
законски прописи.

ПРАВИЛНИК
о начину расподјеле буџетских средстава
Члан 1.

Члан 3.
Овај правилник се доноси у циљу
регулисања поступка расподјеле буџетских
средстава која су предвиђена планом буџета
Општине пелагићево за 2018.годину, на
порошачкој
јединици
0034110
–
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ , на позицији
текући грантови у износу од 25.000,00 КМ.

Начелник Општине Пелагићево ће се
уговором обавезати да плаћа превоз
уечника и студената искључиво према
списку који произилази сходно одлуци о
наканди превоза уечника уа школску
2018/2019 годону број: 02-022-140/18 од
31.08.2018.године.

Члан 2.
Члан 4.
Претходно наведеним финансијским
средствима
располаже
предсједник
Скупштине општине Пелагићево као
корисник буџетских средстава, а на основу

Уговором ће начелник Општине
Пелагићево регулисати и сва остала питања
која се тичу превоза ученика и студената, а
која нису дефинисана овом одлуком.
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плана буџета Општине Пелагићево за
2018.годину, број: 01-022-105/17.

64.
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, 50/10), члана 33. Правилника о
јединственим процедурама за попуњавање
упражњених радних мјеста у градској
односно општинској управи („Службени
гласник Републике Српске“, број: 42/17), а
све у вези јавногконкурса за попуну
упражњеног радног мјеста број: 02-1202818 од 06.07.2018.године, нечалник
Општине Пелагићево доноси:

Члан 3.
Корисник буџетских средстава може
стварати обавезе и корисити средства за
поједине намјене само до износа који је
планирани утврђен буџетом.
Све одлуке, рјешења, уговори или
други појединачни акти морају бити у
сагласности са овом одлуком.
Подзаконским актима не огу се
стварати обавезе на терет буџета ако за те
обавезе нису предвиђена средства.
Члан 4.

ОДЛУКУ
о избору кандидата

Поступак добијања финансијских
средстава од стране корисника буџета
заинтересована лица покрећу подношењем
захтјева.
Захтјеви морају бити јасни и
образложени, те поткрепљени доказима из
којих се неспорно може утврдити сврха и
оправеданост захтјева.

Члан 1.
На објављени јавни конкурс за
попуну упражњеног радног мјеста број: 02120-2/18 од 06.07.2018.године пријавио се 1
(један) канидат и то:
1. На позицију радног мјеста – радник
на пословима одржавања јавних
објеката пријавио се Радовановић
(Дамјан) Нико из Пелагићева.

Члан 5.
Контролу
трошења
буџетских
средстава врши одјељење за привреду,
финансије и друштвене дјелатности.

Члан 2.
На основу Записника о току
оцјењивања кандидата број. 02-120-2/18 од
22.08.2018.године, чији је саставни дио
образац Б и В Пословника о раду комисије
број: 02-120-2/18 од 22.08.2018.године, а све
у вези јавног конкурса за попуну
упражњеног радног мјеста број: 02-120-2/18
од 06.07.2018.године, као најуспјешнији
кандидат на позицију радног мјеста –
радник на пословима одржавања јавних
објеката изабран је:

Члан 6.
Овај правилник ступа на снагу 8
(осмог) дана од дана објаве у Службеном
гаснику Општине Пелагићево.
Члан 7.
Правилник је временски ограничен те
важи до доношења нове одлуке о плану
буџета Општине Пелагићево.
Број: 01-022-67/18
Дана, 20.08.2018.г.

1. Радовановић (Дамјан) Нико из
пелагићева, рођен 26.03.1961.године
у Пелагићеву, број ЛК 7А0К00009,
ЈМБГ 2603961181953.

ПРЕДСЈЕДНИК
Скупштине општине
Славко Тешић с.р.

Члан 3.
389.
Именовани ће ступити на радно
мјесто – радник на пословима одржавања
јавних објеката по доношењу рјешења о

На основу члана 54. и 59. Закона
о локалној самоуправи („Службени гласник
Републике Српске“, број: 97/16), члана 62. и
4

пријему у радни однос од стране начелника
Општине Пелагићево.
Члан 4.
Ова одлука ступа на снагу даном
доношења и биће објављена у Службеном
гласнику Општине Пелагићево.
Број:02-022-141/18
НАЧЕЛНИК
Дана,03.09.2018.г. Општине Пелагићево
Симо Стакић
мр. ек. с.р.
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