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480. 

 

На основу члана 59. Закона о локалној 

самоуправи („Службени гласник Републике 

Српске2, број: 97/16) и члана 64. Статута 

Општине Пелагићево („Службени гласник 

Општине Пелагићево“, број. 2/17), 

начелник Општине Пелагићево доноси:  

 

О Д Л У К У 

о стипендирању студената у  

академској 2018/2019.години 

 

Члан 1. 

 

          Овом одлуком регулише се начин 

стипендирања, број студената, као и износ 

средстава, односно висина мјесечних 

стипендија и број мјесеци за које се 

исплаћује стипендија. 

 

Члан 2. 

 

          У академској 201872019.години право 

на стипендију остварити ће сви редовни 

студенти основних студија, до навршене 27 

године живота, који су уписали наредну  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

годину студија и имају пребивалиште на 

подручју Општине Пелагићево, осим 

студената I (прве) године.  

 

Члан 3. 

 

          Висина мјесечне стипнедије износити 

ће сходно броју поднешених пријава за 

стипендирање и планираним буџетским 

средствима за наведену намјену, с тим да ће 

студенти из категорија погинулих бораца и 

ратних војних инвалида од I – IV категорије 

имати већи мјесечни износ стипендије.  

 

Члан 4. 

 

          Стипнедија се исплаћује уа сљедће 

мјесеце студирања и то: октобар, новембар, 

децембар, јануар, фебруар, март, април и 

мај.  

 

Члан 5. 

 

          На основу ове одлуке биће расписан 

јавни позив по коме су студенти дужни 

пријавити се на исти.  

ОПШТИНА ПЕЛАГИЋЕВО 

СЛУЖБЕНИ ГЛАСНИК 

 

 

 

 

 

"Службени гласник Општине 

Пелагићево" 

 

 

примјерак је бесплатан 

 
 

 

 

Година VIII 

 

Број 01/19 

 

Пелагићево 

 

датум издавања 

 

18.02.2019.г. 

 

"Службени гласник" 

 

издаје Скупштина општине 

Пелагићево 

 

излази по потреби 

 

главни и одговорни 

уредник 

 

стручна служба 

 

тел 054/810-106 
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Члан 6. 

 

          Ова одлука ступа на снагу даном 

доношења, а бити ће објављена у 

Службеном гласнику Општине Пелагићево, 

док ће јавни позив бити објављен на 

огласној табли Општине Пелагићево, 

огласним таблама мјесних заједница и web 

страници Општине Пелагићево.  

 

Број: 02-022-190/18         НАЧЕЛНИК 

Дана, 05.12.2018.г.    Општине Пелагићево 

                   Симо Стакић 

           мр.ек. с.р. 

 

 

 

 

481. 

 

          На основу чланова 61. и 100. Статута 

Општине Пелагићево („Службени гласник 

Општине Пелагићево“, број: 10/14) и 

чланова 59. и 82. Законао локалној 

самоуправи („Службени гласник Републике 

Српске“, број. 97/16), начелник Општине 

Пелагићево доноси:  

 

О Д Л У К У 

о образовању комисија за попис 

 

Члан 1. 

 

          Овом одлуком регулисан је редован и 

потпуни попис основних средстава, опреме, 

земљишта, шума, зграда, зграда у 

припреми, свих жиро-рачуна, обавеза и 

потраживања, са стањем на дан 

31.12.2018.године. 

 

Члан 2. 

 

          Образују се сљедеће комисије:  

- Комисија за попис основних 

средстава и опреме,  

- Комисија за попис земљишта и 

шума,  

- Комисија за попис зграда и зграда у 

припреми,  

- Комисија за попис благајне и свих 

жиро-рачуна  

- Комисија за попис обавеза и 

потраживања. 

 

Члан 3. 

Формира се централна пописна комисија у 

саставу:  

- Перо Несторовић, предсједник,  

- Цвијета Иљић Лукановић, члан  

- Алимпије Драгић, члан. 

 

Члан 4. 

 

          Задатак централне пописне комисије 

је да координира рад свих пописних 

комисија , да се стара о исправности 

провођења пописа, те да води рачуна да се 

попис заврши до утврђеног рока.  

 

Члан 5. 

 

          Све пописне комсије ће извршити 

попис, те сачинити своје извјештаје до 23. 

Јануара 2019.године и исте доставити 

централној пописној комисији.  

          Централна пописна комисија 

сачинити ће извјештај до 30.01.2019.године, 

те предложити начин књижења утврђених 

разлика и исте доставити надлежном 

органу.  

 

Члан 6. 

 

          Ова одлука ступа на снагу даном 

доношења и биће објављена у Службеном 

гласнику Општине Пелагићево.  

 

Број: 02-022-195/18         НАЧЕЛНИК 

Дана, 20.12.2018.г.    Општине Пелагићево 

                   Симо Стакић 

           мр.ек. с.р. 

 

 

 

 

482. 

 

          На основу члана 51. Статута Општине 

Пелагићево („Службени гласник Општине 

Пелагићево“, број: 10/14) и члана 39. Закона 

о локалној самоуправи („Службени гласник 

Републике Српске“, број. 97/16), члан 4. И 

8. Закона о порезу на непокретности 

(„Службени гласник Републике Српске“, 

број: 91/15), Скупштина општине 

Пелагићево на XVII (седамнаестој) 

редовној сједници одржаној дана 

28.12.2018.године доноси:  

 

О Д Л У К У 
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о висини пореске стопе за опорезивање 

непокретности за 2019.годину 

 

Члан 1. 

 

          Пореска стопа за опорезивање 

непокретности на подручју Општине 

Пелагићево утврђује се у износу од 0,20% 

за 2019.годину. 

 

Члан 2. 

 

          Изузетно од члана 1. Ове одлуке 

пореска стопа за непокрентости у којима се 

непосредно обавља производна дјелатност 

износи 0,10%. 

          Под непокретностима из става 1. овог 

члана подразумијевају се објекти за 

производњу и складиштење сировина, 

полупроизвода и готових производа, 

уколико чине заокружену производну 

цјелину. 

 

Члан 3. 

 

          Ступањем на снагу ове одлуке 

престаје да важи одлука број: 01-022-

2013/17 од 27.12.2017.године. 

 

Члан 4. 

 

          Ова одлука ступа на снагу даном 

доношења и биће објављена у Службеном 

гласнику Општине Пелагићево.  

 

Број: 01-022-2/18         ПРЕДСЈЕДНИК 

Дана, 28.12.2018.г.  Скупштине општине 

   Славко Тешић с.р. 

 

 

 

 

483. 

 

          На основу члана 39. и 43. Закона о 

локалној самоуправи („Службени гласник 

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

Статута Општине Пелагићево („Службени 

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

Скупштина општине Пелагићево на XVII 

(седамнаестој) редовној сједници одржаној 

дана 28.12.2018.године доноси:  

 

З А К Љ У Ч А К 

Члан 1. 

          Којим позива начелника Општине 

Пелагићево да покуша обезбиједити Центру 

за социјални рад Пелагићево просторије 

које ће испуњавати услове прописане 

Правилником о условима за оснивање 

установа   социјалне заштите и обављања 

дјелатности социјалне заштите („службени 

гласник Републике Српске“, број: 90/17). 

 

Члан 2. 

 

          Овај закључак ступа на снагу 8 

(осмог) дана од дана објаве у Службеном 

гласнику Општине Пелагићево. 

 

Број: 01-022-3/18         ПРЕДСЈЕДНИК 

Дана, 28.12.2018.г.  Скупштине општине 

   Славко Тешић с.р. 

 

 

 

 

484. 

 

          На основу члана 39. Закона о локалној 

самоуправи („Службени гласник Републике 

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

Општине Пелагићево („Службени гласник 

Општине Пелагићево“, број: 2/17), 

Скупштина општине Пелагићево на XVII 

(седамнаестој) редовној сједници одржаној 

дана 28.12.2018.године доноси:  

 

О Д Л У К У 

о одређивању локације привремене 

депоније комуналног отпада 

 

Члан 1. 

 

           За привремену локацију депоније 

отпада одређује се постојећа локација 

депоније комуналног отпада „РОВ“ на 

земљишту означеном као к.ч. број 372/1 КО 

Пелагићево у пелагићеву.  

 

Члан 2. 

 

          Локација депоније комуналног отпада 

из члана 1. ове одлуке одређује се на 

временски период до 31.12.2019.године. 

 

Члан 3. 

 

          Локација депоније комуналног отпада 

из члана 1. ове одлуке користити ће се за 
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одлагање комуналног отпада само за 

подручје Општине Пелагићево. 

 

Члан 4. 

 

          Ступањем на снагу ове одлуке 

престаје да важи одлука број: 01-022-96/17 

од 27.12.2017.године. 

 

Члан 5. 

 

          Ова одлука  ступа на снагу 8 (осмог) 

дана од дана објаве у Службеном гласнику 

Општине Пелагићево. 

 

Број: 01-022-4/18  ПРЕДСЈЕДНИК 

Дана, 28.12.2018.г.  Скупштине општине 

   Славко Тешић с.р. 

 

 

 

 

485. 

 

          На основу члана 39. и 43. Закона о 

локалној самоуправи („Службени гласник 

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

Статута Општине Пелагићево („Службени 

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

Скупштина општине Пелагићево на XVII 

(седамнаестој) редовној сједници одржаној 

дана 28.12.2018.године доноси:  

 

О Д Л У К У 

о прихватању извјештаја 

 

Члан 1. 

 

Прихвата се извјештај о раду начелника 

Општине Пелагићево, број: 02-014-34/18 од 

16.12.2018.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: 01-022-4/18           ПРЕДСЈЕДНИК 

Дана, 28.12.2018.г.    Скупштине општине 

     Славко Тешић с.р. 

 

 

 

 

486. 

 

          На основу члана 39. став 2. тачка 21 и 

члана 43. Закона о локалној самоуправи 

(„Службени гласник Републике Срспке“, 

број: 97/16), члана 51. Статута Општине 

Пелагићево („Службени гласник Општине 

Пелагићево“, број: 2/17) и чланова 155. до 

158. Пословника Скупштине општине 

Пелагићево („Службени гласник Општине 

Пелагићево“, број: 02/18),  Скупштина 

општине Пелагићево на XVII 

(седамнаестој) редовној сједници одржаној 

дана 28.12.2018.године доноси:  

 

О Д Л У К У 

о избору подпредсједника  

Скупштине општине Пелагићево 

 

Члан 1.  

 

          За подпредсједника Скупштине 

општине Пелагићево бира се одборник 

Скупштине општине Пелагићево Ивановић 

Ђоко из Пелагићева.  

 

Члан 2. 

 

          Подпредсједник Скупштине општине 

Пелагићево ступа на функцију даном 

избора.  

 

Члан 3. 

 

          Ова одлука ступа на снагу даном 

доношења и биће објављена у Службеном 

гласнику Општине Пелагићево. 

 

Број: 01-022-6/18           ПРЕДСЈЕДНИК 

Дана, 28.12.2018.г.    Скупштине општине 

     Славко Тешић с.р. 

 

 

 

 

487. 

 

          На основу члана 51. Статута Општине 

Пелагићево („Службени гласник Општине 

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

Републике Српске“, број: 97/16) и члана 33. 

Закона о буџетском систему Републике 

Српске („Службени гласник Републике 

Српске“, број: 121/12, 52/14, 103/15 и 

15/16), Скупштина општине Пелагићево на 

XVII (седамнаестој) редовној сједници 

одржаној дана 28.12.2018.године доноси:  

 

О Д Л У К У 

о извршењу Плана буџета  

Општине Пелагићево за 2019.годину 

 

Члан 1.  

 

          Овом одлуком утврђује се начин 

извршења Плана буџета Општине 

пелагићево за 2019.годину у износу од 

2.385.000,00 КМ.  

 

Члан 2. 

 

          Сви расходи морају бити утврђени у 

билансу буџета и уравнотежени са 

приходима.  

 

Члан 3. 

 

          Ова одлука односи се на буџетске 

кориснике који се у цијелости или 

дјелимично финансирају из буџета 

Општине Пелагићево у 2019.години. 

 

Члан 4. 

 

          Корисници буџетских средстава могу 

стварати обавезе и користити средства за 

поједине намјене само до износа који је 

планиран и утврђен буџетом. Све одлуке, 

рјешења, уговори или други појединачни 

акти морају бити у сагласности са овом 

одлуком. Подзаконским актима не могу се 

стварати обавезе на терет буџета, ако за те 

обавезе нису предвиђена средства.  

 

Члан 5. 

 

          Корисници буџетских средстава 

дужни су дозначена средства правдати, 

најкасније до десетог у мјесецу за 

претходни мјесец. Правдање дозначених 

средстава је услов за сљедећу дознаку 

средстава.  

 

Члан 6. 

          Одјељење за привреду, финансије и 

друштвене дјелатности је задужено за 

израду обрасца на којем су буџетски 

корисници дужни правдати утрошак 

дозначених средстава.  

 

Члан 7. 

 

          Овлаштена лица за извршење буџета 

су начелник Општине Пелагићево и 

начелник Одјељења за привреду, финансије 

и друштвене дјелатности.  

 

Члан 8. 

 

          Обавезе по основу расхода морају се 

извршавати сходно законским прописима, 

као и Закону о буџетском систему 

Републике Српске.  

 

Члан 9. 

 

          За подмирење хитних расхода, који 

нису планирани буџетом, а који се појаве у 

току буџетске године, начелник Општине 

може вршити исплате до износа буџетске 

резерве, а за које ће донијети акт о врсти и 

намјени појединог расхода.  

 

Члан 10. 

 

          Овлаштена лица за извршење буџета 

могу извршавати релокацију са позиције 

гдје има довољно средстава, на позицију 

гдје су утрошена средства, а настала је 

обавеза која је доспјела за измирење, до 5% 

планираног буџета за 2019.годину (за све 

релокације укупно).  

 

Члан 11. 

 

          Контролу намјенског трошења 

буџетских средстава врши одјељење за 

привреду, фианснсије и друштвене 

дјелатности. Упутства за провођење ове 

одлуке доноси  начелник Одјељења за 

привреду, фианнсије и друштвене 

дјелатности.  

 

Члан 12. 

          Приходи по изворима, врстама и 

расходима прихода по основу намјене, 

утврђују се у билансу буџета Општине 

Пелагићево за 2019.годину, који је саставни 

дио ове одлуке.  
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Члан 13. 

 

          Ова одлука ступа на снагу наредног 

дана од дана објављиваља у Службеном 

гласнику Општине Пелагићево.  

 

Број: 01-022-7/18           ПРЕДСЈЕДНИК 

Дана, 28.12.2018.г.    Скупштине општине 

     Славко Тешић с.р. 

 

 

 

 

488. 

 

          На основу члана 51. Статута Општине 

Пелагићево („Службени гласник Општине 

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

локалној самоуправи („Службени гласник 

Републике Српске“, број: 97/16) и члана 28. 

и 31. Закона о буџетском систему 

Републике Српске („Службени гласник 

Републике Српске“, број: 121/12, 52/14, 

103/15 и 15/16), Скупштина општине 

Пелагићево на XVII (седамнаестој) 

редовној сједници одржаној дана 

28.12.2018.године доноси:  

 

О Д Л У К У 

о усвајању Плана буџета  

Општине Пелагићево за 2019.годину  

 

Члан 1.  

 

          Усваја се План буџета Општине 

Пелагићево за 2019.годину у износу од 

2.385.000,00 КМ. 

 

Члан 2. 

 

          Биланс буџета прихода и расхода по 

економској, функционалној и 

организационој класификацији је саставни 

дио ове одлуке.  

 

Члан 3. 

 

          Ова одлука ступа на снагу наредног 

дана од дана објављиваља у Службеном 

гласнику Општине Пелагићево.  

 

Број: 01-022-8/18           ПРЕДСЈЕДНИК 

Дана, 28.12.2018.г.    Скупштине општине 

     Славко Тешић с.р. 

 

489. 

 

На основу члана 51. Статута Општине 

Пелагићево („Службени гласник Општине 

Пелагићево“, број. 2/17) и члана 7. 

Пословника Скупштине општине 

Пелагићево („Службени гласник Општине 

Пелагићево“, број: 2/18), а у вези с 

Увјерењем о додјели мандата Централне 

изборне комсије Сарајево број:  06-1-07-1-

582/18, Скупштина општине Пелагићево на 

XVII (седамнаестој) редовној сједници 

одржаној дана 28.12.2018.године доноси:  

 

О Д Л У К У 

о верификацији мандата одборнику  

 

Члан 1.  

 

          Верификује се мандат у скупштини 

општине Пелагићево сљедећем одборнику:  

- Бркић Горан – Социјалистичка 

партија. 

 

Члан 2. 

 

          Ова одлука ступа на снагу даном 

доношења и биће објављена у Службеном 

гласнику Општине Пелагићево. 

 

Број: 01-022-9/18           ПРЕДСЈЕДНИК 

Дана, 28.12.2018.г.    Скупштине општине 

     Славко Тешић с.р. 

 

 

 

 

490. 

 

          На основу члана 13. Став 1. Закона о 

јавним навакама („Службени гласник БиХ“, 

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

локалној самоуправи („Службени гласник 

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

о локалној самоуправи („Службени  гласник 

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

61. и 100. Статута Општине Пелагићево 

(„Службени гласник Општине Пелагићево“, 

број: 10/14) и члана 4. Одлуке о покретању 

поступка јавне набавке број: 02-022-96/18 

од 25.06.2018.године, начелник Општине 

Пелагићево је донио:  

 

О Д Л У К У 
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о именовању комисије за јавну набавку 

путем преговарачког поступка 

 

Члан 1. 

 

          Именује се комсија за јавну набавку – 

изградња хидрантске мреже за против-

пожарну заштиту наобјекту дома културе у 

центру Пелагићева у преговарачком 

поступку без објаве обавјештења, 

евиденциони број: 75, у сљедећем саставу: 

 

- Лука Зечевић, предсједник  

- Перо Иљић, члан  

- Дадо Доган, члан. 

 

Члан 2. 

 

          За секретара комсије за јавну набавку 

именује се Перо Несторовић, без права 

гласа, који ће обављати административно-

техничке послове за потребе комисије за 

јавну набавку.  

 

Члан 3. 

 

          Предсједавајући, чланови  и секретар 

комсије  за јавну набавку не могу 

учествовати у раду комисије за јавну 

набавку док не потпишу изјаву о 

повјерљивости у складу са чланом 11. 

Закона о јавним набавкама.  

 

Члан 4. 

 

          Задатак комсије за набавку из члана 1. 

Ове одлуке је да, у скалду са одредбама 

законао јавним набавкма („Службени 

гласник БиХ“, број: 39/14),, изврши 

сљедеће задатке:  

 

- Изври оцјену способности или 

квалификованости кандидата,  

- Сачини записник о оцјени 

способности кандидата,  

- Сачини одлуку о способности 

/квалификованости кандидата,  

- Сачини позив задоставу 

иницијалних понуда,  

- Обави преговоре са једним или 

више кандидата  

- Сачини позив за предају коначних 

понуда, 

- Утврди број приспјелих понуда,  

- Отвори благовремено приспјеле 

понуде по редослиједу пријема,  

- По обављеном поступку отварања 

понуда, одмах уручи копију 

записника са отварања понуда 

присутним представницима 

понуђача, а осталим понуђачима 

најкасније у року од три дана,  

- Изврши оцјену понуда у скалду са 

објављеним / достављеним 

критеријумима за оцјену понуда,  

- Сачини извјештај о оцјени понуда,  

- Сачини извјештај о раду,  

- Даје препоруку о избору 

најповољнијег понуђача или 

препоруку о поништењу поступка 

јавне набавке.  

 

Члан 5. 

 

          По обављеномпоступку из претходне 

тачке ове одлуке, комсија за јавну набавку 

је дужна доставити извјештај о раду са 

потребним прилозима, извјештај о оцјени 

понуда са препоруком о избору 

најповољнијег понуђача или препоруком о 

поништењу поступка јавне набавке, у 

писаномоблуку, у року од 3 дана, 

рачунајући од дана отварања понуда.  

          Рок из претходног става изузетно се 

може продужити, на образложен захтјев 

комсије, у случају сложеног поступка 

оцјене понуда или других оправданих 

разлога.  

          На темељу утврђеног чињеничног 

стања, одлучено је као у члану 1. ове 

одлуке. 

 

Број: 02-022-4/19 НАЧЕЛНИК 

Дана, 11.01.2019.г.    Општине Пелагићево 

                   Симо Стакић 

           мр.ек. с.р. 

 

 

 

 

491. 

 

          На основу члана 13. Став 1. Закона о 

јавним навакама („Службени гласник БиХ“, 

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

локалној самоуправи („Службени гласник 

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

о локалној самоуправи („Службени  гласник 

Републике Српске“, број: 97/16), чланова 
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61. и 100. Статута Општине Пелагићево 

(„Службени гласник Општине Пелагићево“, 

број: 10/14) и члана 4. Одлуке о покретању 

поступка јавне набавке број: 02-022-96/18 

од 25.06.2018.године, начелник Општине 

Пелагићево је донио:  

 

О Д Л У К У 

о именовању комсије за јавну набавку 

путем преговарачког поступка 

 

Члан 1.  

 

          Именује се комсија за јавнунабавку – 

додатни и непредвиђени радови на 

реконструкцији старе школе у центру 

Пелагићева у преговарачком поступку без 

објаве обавјештења, евиденциони број 74, у 

сљедећем саставу:  

 

- Лука Зечевић, предсједник  

- Перо Иљић, члан  

- Дадо Доган, члан. 

 

Члан 2. 

 

          За секретара комсије за јавну набавку 

именује се Перо Несторовић, без права 

гласа, који ће обављати административно-

техничке послове за потребе комисије за 

јавну набавку.  

 

Члан 3. 

 

          Предсједавајући, чланови  и секретар 

комсије  за јавну набавку не могу 

учествовати у раду комисије за јавну 

набавку док не потпишу изјаву о 

повјерљивости у складу са чланом 11. 

Закона о јавним набавкама.  

 

Члан 4. 

 

          Задатак комсије за набавку из члана 1. 

Ове одлуке је да, у скалду са одредбама 

законао јавним набавкма („Службени 

гласник БиХ“, број: 39/14),, изврши 

сљедеће задатке:  

 

- Изври оцјену способности или 

квалификованости кандидата,  

- Сачини записник о оцјени 

способности кандидата,  

- Сачини одлуку о способности 

/квалификованости кандидата,  

- Сачини позив задоставу 

иницијалних понуда,  

- Обави преговоре са једним или 

више кандидата  

- Сачини позив за предају коначних 

понуда, 

- Утврди број приспјелих понуда,  

- Отвори благовремено приспјеле 

понуде по редослиједу пријема,  

- По обављеном поступку отварања 

понуда, одмах уручи копију 

записника са отварања понуда 

присутним представницима 

понуђача, а осталим понуђачима 

најкасније у року од три дана,  

- Изврши оцјену понуда у скалду са 

објављеним / достављеним 

критеријумима за оцјену понуда,  

- Сачини извјештај о оцјени понуда,  

- Сачини извјештај о раду,  

- Даје препоруку о избору 

најповољнијег понуђача или 

препоруку о поништењу поступка 

јавне набавке.  

 

Члан 5. 

 

          По обављеномпоступку из претходне 

тачке ове одлуке, комсија за јавну набавку 

је дужна доставити извјештај о раду са 

потребним прилозима, извјештај о оцјени 

понуда са препоруком о избору 

најповољнијег понуђача или препоруком о 

поништењу поступка јавне набавке, у 

писаномоблуку, у року од 3 дана, 

рачунајући од дана отварања понуда.  

          Рок из претходног става изузетно се 

може продужити, на образложен захтјев 

комсије, у случају сложеног поступка 

оцјене понуда или других оправданих 

разлога.  

          На темељу утврђеног чињеничног 

стања, одлучено је као у члану 1. ове 

одлуке. 

 

Број: 02-022-5/19            НАЧЕЛНИК 

Дана, 11.01.2019.г.    Општине Пелагићево 

                   Симо Стакић 

           мр.ек. с.р. 

 

 

 

 

492. 
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          На основу члана 59. и 82. Закона о 

локалној самоуправи („Службени гласник 

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

Статута Општине Пелагићево („Службени 

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

одлуке о  извршењу буџета Општине 

Пелагићево за 2019.годину, начелник 

Општине Пелагићево доноси: 

 

О Д Л У К У 

о једнократној помоћи  

новорођеној дјеци 

 

Члан 1. 

 

          Овом одлуком регулишу се услови за 

остваривање и висина једнократне новчане 

помоћи за све бебе са подручја Општине 

Пелагићево рођене током 2019.године.  

 

Члан 2. 

 

          Висина једнократне новчане помоћи 

исплаћује се једном годишње и одређује у 

сљедећем износу:  

 

-  за прву и другу рођену бебу у 

породици ________300,00 КМ 

- за трећу рођену бебу 

________________ 500,00 КМ 

- за четврту и наредну рођену бебу 

________________ 1.000,00 КМ. 

 

 

Члан 3. 

 

          Право на наведену помоћ имају 

родитељи чије је пребивалиште на подручју 

Општине Пелагићево даном доношења ове 

одлуке, који приликом подношења захтјева 

достављају овјерене копије личних карти 

оба родитеља и родни лист новорођенчета, 

кућну листу, те копију текућег рачуна 

једног од родитеља.  

          Изузетно од става 1. овог члана, право 

на наведену помоћ имају и родитељи од 

којих  бар један родитељ има пребивалиште 

на подручју Општине Пелагићево даном 

доношења ове одлуке, а оба родитеља 

стварно живе на подручју Општине 

Пелагићево и нису остварили наведено 

право  код институција и органа друге 

општине, што доказују увјерењем.  

 

Члан 4. 

          Захтјеви се подносе начелнику 

Општине Пелагићево након рођења дјетета, 

а најкасније до краја календарске године.  

          Неријешени захтјеви из 2018.године и 

захтјеви поднесени у 2018.години за дјецу 

рођену у децембру 2018.године рјешавати 

ће се у складу са овом одлуком.  

 

Члан 5. 

 

          Сврха и циљ ове одлуке је помоћ 

родитељима у првим мјесецима одгоја 

дјетета.  

 

Члан 6. 

 

          Средства за наведену намјену 

исплаћују се из планираних средстава 

предвиђених буџетом Општине Пелагићево 

за 2019.годину, са позиције 416216 – 

једнократне помоћи новорођеној дјеци.  

 

Члан 7. 

 

          Ова одлука ступа на снагу даном 

доношења и биће објављена у Службеном 

гласнику Општине Пелагићево.  

 

Број: 02-022-6/19           НАЧЕЛНИК 

Дана, 21.01.2019.г.    Општине Пелагићево 

                   Симо Стакић 

           мр.ек. с.р. 

 

 

 

 

493. 

 

          На основу члана 59. Закона о локалној 

самоуправи („Службени гласник Републике 

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

Општине Пелагићево („Службени гласник 

Општине Пелагићево“, број: 2/17) начелник 

Општине Пелагићево доноси: 

 

О Д Л У К У 

о накнади превоза ученика за  

школску 2018/2019 годину  

 

Члан 1.  

 

          Овом одлуком регулише се плаћање 

превоза за одређене категорије ученика 

средњег образовања за школску 2018/2019 

годину. 
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Члан 2. 

 

          Општина Пелагићево плаћа трошкове 

организованог превоза у пуном износу 

цијене мјесечне карте за ученике из 

категорије породица ратних војних 

инвалида од I до IV категорије, социјално 

угрожених породица и ученике са посебним 

потребама.  

          За ученике из социјално угрожених 

продица и ученике са посебним потребама 

користити евиденцију  Центра за социјални 

рад Пелагићево.  

 

Члан 3. 

 

          Поред ученика из члана 2. ове одлуке, 

вршити ће се плаћање цијене превоза 50% 

ученицима из породица цивилних жртава 

рата, ученицима у стању социјлане потребе 

из: породица ратних војних инвалида од V 

до  X категорије, породица које имају 

статус самохраних родитеља, породица 

повратника, избјеглих и расељених лица.  

          За ученике из наведених категорија у 

стању социјалне потребе користити 

евиденцију Центра за социјални рад 

Пелагићево.  

 

Члан 4. 

 

Сви ученици који буду користили 

повластицу превоза дужнису доставити 

увјерење о упису школске 2018/2019 године 

и доказ о одређеномстатусу и категорији.  

 

Члан 5. 

 

          За реализацију ове одлуке задужује се 

Одјељење за привреду, финансије и 

друштвене дјелатности.  

 

Члан 6. 

 

          Ова одлука ступа на снагу даном 

доношења и биће објављена у Службеном 

гласнику Општине Пелагићево.  

 

Број: 02-022-7/19           НАЧЕЛНИК 

Дана, 22.01.2019.г.    Општине Пелагићево 

                   Симо Стакић 

           мр.ек. с.р. 

 

 

 

494. 

 

          На основу члана 39. и 43. Закона о 

локалној самоуправи („Службени гласник 

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

Статута Општине Пелагићево („Службени 

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

Скупштина општине Пелагићево на I 

(првој) ванредној сједници одржаној дана 

24.01.2019.године донијела је: 

 

З А К Љ У Ч А К 

 

Члан 1. 

 

          Којим позива Фонд здравственог 

осигурања Републике Српске да исти нађе 

начина ради постизања споразума између 

претходно наведеног Фонда и Фонда 

здравственог осисгурања Брчко дистрикта 

БиХ, у сврху пружања здравствених услуга, 

одговарајућих медицинских установа 

грађанима Општине Пелагићево, а у циљу 

постизања стимулативних услова ради 

смањења одлива становништва са 

територије ове руралне јединице локалне 

самоуправе, што за Општину Пелагићево 

представља један од егзистенцијалних 

елемената даљег развоја.  

 

Члан 2. 

 

          Овај закључак ступа на снагу даном 

доношења и биће објављен у Службеном 

гласнику Општине Пелагићево.  

 

Број: 01-022-1/19           ПРЕДСЈЕДНИК 

Дана, 24.01.2019.г.    Скупштине општине 

     Славко Тешић с.р. 

 

 

 

 

495. 

 

          На основу члана 59. Закона о локалној 

самоуправи („Службени гласник Републике 

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

Општине Пелагићево („Службени гласник 

Општине Пелагићево“, број: 2/17),  

начелник Општине Пелагићево доноси: 

 

О Д Л У К У 

о исплати средстава  
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Члан 1.  

 

          Овом одлуком се одобрава исплата 

новчених средстава у износу од 500,00 КМ 

ученицима основне школе „Васо Пелагић“ 

Пелагићево за постигнуте резултате на 

регионланим и републичким такмичењима 

у 2018.години. 

 

Члан 2. 

 

          Новчана средства се исплаћују 

сљедећим ученицима:  

 

- Николина Лукановић – освојено 

треће м јесто на републичком 

такмичењу на књижевномконкурсу 

Дани Душка Трифуновића на тему 

„Биће боље“. 

- Југослава Радивојевић – освојено 

друго мјесто на републичком 

такмичењу на конкурсу поводом 

Дјечије недјеље на тему „Вјерујем у 

себе“.  

- Нада Лазаревић, Нада Томанић и 

Николина Симић – освојено прво 

мјесто на републичком такмичењу у 

организацији Црвеног крста и 

Педагошког завода на тему „Мисли 

мине“. 

 

Члан 3. 

 

       Новчана средства из члана 1. Ове 

одлуке исплатити ће се из буџета Општине 

Пелагићево са позиције 416124 – расходи за 

ученике, потрошачка јединица 0034140. 

 

Члан 4. 

 

          За реализацију ове одлуке задужује се 

одјељење за привреду, финансије и 

друштвене дјелатности.  

 

Члан 5. 

 

          Ова одлука ступа на снагу даном 

доношења.  

 

Број: 02-022-14/19           НАЧЕЛНИК 

Дана, 24.01.2019.г.    Општине Пелагићево 

                   Симо Стакић 

           мр.ек. с.р. 

 

 

496. 

 

          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 129. и 190. Закона о 

општем управном поступку    („Службени 

гласник Републике Српске“, број: 13/02, 

87/07, 50/10 и 66/18), Одлуке о    

стипендирању студената у школској 

2018/2019. Години, број: 02-022-190/18 од 

05.12.2018.године, начелник Општине 

Пелагићево доноси:  

 

Р Ј Е Ш Е Њ Е 

о именовању комсије за избор 

стипендиста Општине Пелагићево за 

академску 2018/2019. годину 

 

          Овим рјешењем именујем Комсију за 

избор стипендиста Општине Пелагићево за 

академску  2018/2019 годину у сљедећем 

саставу:  

 

1. Предраг Лазић, предсједник 

2. Слађана Стјепановић, члан  

3. Алимпије Драгић,члан. 

 

          Задатак комсије је да, на основу 

критеријума и приспјелих захтјева, 

начелнику предложи одређен број 

стипендиста за академску 2018/2019. 

Годину. 

          По реализацији задатка, предсједник 

комисије дужан је да начелнику Општине 

Пелагићево достави записник са 

приједлозима.  

 

Образложење: 

 

          Начелник Општине Пелагићево је 

дана 05.12.2018.године донио одлуку о 

стипендирању студената у академској 

2018/2019. години број: 02-022-190/18.  

          Претходно наведеном одлуком 

регулисан је бачин стипендирања, број 

студената као и износ средстава, односно 

висина мјесечне стипендије. У вези са тим, 

а у циљу реализације истог, начелник 

Општине пелаигћево је, на основу члана 54. 

и 59. Закона о локалној самоуправи 

(„Службени гласник Републике Српске“, 

број: 97/16), члана 62. и  64. Статута 
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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), донио 

рјешење о именовању комисије за избор 

стипендиста Општине Пелагићево за 

академску 2018/2019.годину.  

          С обзиром да је потребно извршити 

бодовање кандидата начелник Општине 

Пелагићево је одредио задатак комсије у 

смислу да иста изврши рангирање 

кандидата на основу претходно утврђених 

критеријума.  

          Имајући у виду напријед наведено 

начелник Општине Пелагићево је именовао 

комисију, како стоји у диспозитиву 

рјешења. 

 

ПОУКА О ПРАВНОМ ЛИЈЕКУ 

 

          Против овог рјешења службеник има 

право уложити приговор начелнику 

општине у року од осам дана од дана 

пријема. 

 

Број: 02-111-14/19           НАЧЕЛНИК 

Дана, 25.01.2019.г.    Општине Пелагићево 

                   Симо Стакић 

           мр.ек. с.р. 

 

 

 

 

497. 

 

          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 133. Став 2. Закона о раду 

(„Службени гласниик Републике Српске“, 

број: 1/16), члана 20. Став 2. Посебног 

колективног уговора за запослене у области 

локалне самоуправе Републике Српске 

(„Службени гласник Републике Српске“, 

број: 20/17), начелник Општине Пелагићево 

доноси:  

 

О Д Л У К У 

 исплати средстава 

 

Члан 1. 

 

          Овом одлуком реглише се исплата 

средстава Несторовић Пери у висини од 2 

(двије) посљедње просјечне плате 

запослених исплаћене у општинској управи 

у претходној години у износу од 1.757,77 

КМ 

(хиљадаседамстотинапедесетседамконверти

билнихмаракаиседамдесетседампфенинга) 

на име помоћи у случају смрти члана уже 

породице.  

 

Члан 2. 

 

           Новчана средства из члана 1. Ове 

одлуке исплатити ће се из буџета Општине 

Пелагићево на текући рачун именованог. 

 

Члан 3. 

 

          За реализацију ове одлуке задужује се 

Одјељење за привреду, финансије и 

друштвене дјелатности.  

 

Члан 4. 

 

          Ова одлука ступа на снагу 8 дана од 

дана објаве у Службеном гласнику 

Општине Пелагићево.  

 

Број: 02-022-13/19           НАЧЕЛНИК 

Дана, 25.01.2019.г.    Општине Пелагићево 

                   Симо Стакић 

           мр.ек. с.р. 

 

 

 

 

498. 

 

На основу члана 39. став 2. тачка 34. 

у вези са чланом 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 1. и 39. Посебног колективног 

уговора за запослене у области локалне 

самоуправе Републике Српске („Службени 

гласник Републике Српске“, број: 20/17 и 

86/18), а у вези с чланом 253. Закона о раду 

(„Службени гласник Републике Српске“, 

број: 1/16 и 66/18), начелник општине 

Пелагићево,  д о н о с и: 

 

О Д Л У К У 
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о примјени Посебног колективног 

уговора за запослене у области локалне 

самоуправе Републике Српске  

до доношења  Појединачног колективног  

уговораза запослене у општинској 

управи Пелагићево 

 

Члан 1. 

 

Начелник општине Пелагићево 

доноси Одлуку о примјени Посебног 

колективног уговора за запослене у области 

локалне самоуправе Републике Српске 

(„Службени гласник Републике Српске“, 

број: 20/17 и 86/18),до доношења 

Појединачног колективног уговор за 

запослене у општинској управи Пелагићево, 

обзиром да претходни преговори 

саруководством Синдикалне организације 

нису били успјешни. 

 

Члан 2. 

 

Начелник општине Пелагићево је 

раскинуо Појединачни колективни уговориз 

разлога што су 

послезакључењауговоранаступилеоколност

икојеотежавајуиспуњењеобавезаопштине 

Пелагићево према Синдикалној 

организацији запослених у локалној 

управиПелагићево, као и из разлога што је 

дошло до усклађивања нормативно-правних 

аката општине Пелагићево са измјенама и 

допунама Закона о локалној самоуправи 

(„Службени гласник Републике Српске“, 

број: 97/16), Закона о службеницима и 

намјештеницима у органима јединице 

локалне самоуправе („Службени гласник 

Републике Српске“, број: 97/16) те 

Посебног колективног уговора за запослене 

у области локалне самоуправе Републике 

Српске („Службени гласник Републике 

Српске“, број: 20/17 и 86/18). 

 

Члан 3. 

 

(1) Запослени има право на мјесечну 

плату. 

(2) Начин обрачуна и исплата плате 

зависе од радног мјеста запосленог и 

платне групе. 

(3) Плата се исплаћује у текућем 

мјесецу за претходни мјесец, а средства за 

бруто плате обезбјеђују се у буџету 

Општине Пелагићево. 

Члан 4. 

 

(1)  Основна плата обрачунава се и 

исказује мјесечно за пуно радног вријеме 

према радном мјесту и  одговарајућој 

платној групи. 

 

(2) Основна плата из става 1. овог 

члана је производ цијене рада и 

коефицијента утврђеног према платној 

групи. 

 

(3) Основна плата за сваку навршену 

годину стажа осигурања увећава се: до 

навршених 20 година 0,3 % ; након 

навршених 20 година, свака наредна година 

0,5 %. 

 

(4) Цијена рада је основ за обрачун 

плата и износи 100,00 КМ. 

 

Члан 5. 

 

Табеларни приказ коефицијената за 

утврђивање основне плате запосленим: 

 
 

Платна 

група 

 

Стручна спрема 

 

Коефици

јент 

 

Прва 

платна 

група 

 

послови за које се не 

захтијева стручност  

(НКВ,ПКВрадници) 

 

4,50 

 

Друга 

платна 

група 

 

послови за које се захтијева 

стручност која се стиче 

средњим образовањем у 

трајању од 3 (три) године (КВ 

радник III степен)  

 

5,20 

 

 

 

Трећа 

платна 

група 

 

 

послови за које се захтијева 

стручност која се стиче 

средњим образовањем у 

трајању од 4 године (IV 

степен) 

 

прво 

звање  

5,90 

 

друго 

звање 

5,70 

 

треће 

звање 

5,50 

Четврта 

платна 

група 

послови за које се захтијева 

стручност која се стиче 

специјализацијом средњег 

образовања (ВКВ радник V 

степен) 

 

7,20 
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Пета 

платна 

група 

 

послови за које се захтјева 

стручност која се стиче 

вишим образовањем (VI 

степен) 

 

прво 

звање 

8,50 

 

друго 

звање 

8,30 

Шеста 

платна 

група 

послови за које се захтијева 

стручност која се стиче 

високим образовањем (VII 

степен) 

 

прво 

звање 

9,40 

 

Члан 6. 

 

 За именована лица и руководећа 

лица примјениваће се одредбе члана 6. 

става 5. Посебног колективног уговора за 

запослене у области локалне самоуправе 

Републике Српске („Службени гласник 

Републике Српске“, број: 20/17). 

 
начелник одјељења 13,00 

секретар скупштине општине 13,00 

директори Јавних установа које  

оснива општина Пелагићево 

12,00 

шеф одсјека 11,50 

 

Члан 7. 

  

  Запосленом којем недостаје 2 

(двије) године радног стажа за остварење 

права на старосну пензију основна плата се 

у том временском периоду увећава за 20 %. 

 

Члан 8. 

 

 У складу са одредбама члана 9. став 1. 

Посебног колективног уговора за запослене 

у области локалне самоуправе Републике 

Српске („Службени гласник Републике 

Српске“, број: 20/17 и 86/18), основна плата 

запосленихувећава се : 

 

1) по основу рада ноћу - 35 % 

2) за рад на дане државног празника и 

друге дане у које се по закону не 

ради - 50 % 

3) по основу рада на радном мјесту са 

повећаним ризиком - 15 % 

 

   Члан 9. 

 

1)  Запослени има право на накнаду 

трошкова превоза уколико је мјесто 

становања запосленог удаљено од мјеста 

рада преко 10 километара, а највише 50 

километара. 

2)  Накнада трошкова превоза 

приликом доласка на посао и повратка са 

посла уколико превоз није организован од 

стране послодавца се исплаћује у висини до 

пуне цијене мјесечне карте у јавном 

превозу. 

 

Члан 10. 

   

 Запослени има право на регрес за 

кориштење годишњег одмора најмање  у 

висини једне најниже плате у Републици 

Српској у складу са чланом 10. став 6. 

Посебног колективног уговора за запослене 

у области локалне самоуправе Републике 

Српске („Службени гласник Републике 

Српске“, број: 20/17 и 86/18). 

 

 Члан 11. 

 

 Запослени има право на трошкове 

једног топлог оброка за вријеме једног 

радног дана у висини од 0,75% просјечне 

мјесечне плате након опорезивања у 

Републици Српској за претходну годину, за 

сваки радни дан запосленог, сходно члану 

10. став 7.  Посебног колективног уговора 

за запослене у области локалне самоуправе 

Републике Српске („Службени гласник 

Републике Српске“, број: 20/17 и 86/18). 

 

Члан 12. 

 
Радницима Општинске 

управеПелагићево, као и 

радницимасвихинституција и 

органакојејеформирала Скупштина 

општине Пелагићево неће бити утврђена 

мања права од права која су им 

загарантована Законом и Посебним 

колективним уговором („Службени гласник 

Републике Српске“, број: 20/17 и 86/18), 

тесеоваОдлукапримјењујенапретходнонаве

денераднике, институције и органе које је 

формирала Скупштина општине 

Пелагићево. 

 

Члан 13. 

 

 Доношењем ове Одлуке престаје да 

важи Одлука број: 02-022-13/18 од 

22.01.2018. године. 
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Члан 14. 

 

Ова одлука ступа на снагу 8 (осмог) 

дана од дана објаве у "Службеном гласнику 

општине Пелагићево" и важит ће све до 

потписивања новог Појединачног 

колективног уговора. 

 

 

Број: 02-022-21/19           НАЧЕЛНИК 

Дана, 15.02.2019.г.    Општине Пелагићево 

                   Симо Стакић 

           мр.ек. с.р. 
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САДРЖАЈ: 

 

 

Р/Б НАЗИВ СТРАНА 

480. Одлука о стипендирању студената у академској 2018/2019.години 1. 

481. Одлука о образовању комисије за попис 2. 

482. Одлука о висини пореске стопе за опорезивање непокретности за 2019.годину  2. 

483. Закључак  3. 

484. Одлука о одређивању локације привремене депоније комуналног отпада  3. 

485. Одлука о прихватању извјештаја  4. 

486. Одлука о избору подпредсједника Скупштине општине Пелагићево  4. 

487. Одлука о извршењу плана буџета Општине Пелагићево за 2019.годину  5. 

488. Одлука о усвајању плана буџета Општине Пелагићево за 2019.годину  6. 

489. Одлука о верификацији мандата одборнику  6. 

490. Одлука о именовању комисије за јавну набавку путем преговарачког поступка  6. 

491. Одлука о именовању комисије за јавну набавку путем преговарачког поступка  8. 

492. Одлука о једнократној помоћи новорођеној дјеци  9. 

493. Одлука о накнади превоза ученика за шкослку 2018/2019.годину 9. 

494. Закључак  10. 

495. Одлука о исплати средстава  11. 

496. Рјешење о именовању комисије за избор стипендиста Општине Пелагићево за 

академску 2018/2019.годину   
11. 

497. Одлука о исплати средстава  12. 

498. Одлука о примјени Посебног колективног уговора за запослене у области локалне 

самоуправе Републике Српске до доношења Појединачног колективног уговора за 

запослене у општинској управи Пелагићево   

12. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


