ОПШТИНА ПЕЛАГИЋЕВО

СЛУЖБЕНИ ГЛАСНИК
"Службени гласник"
Година VIII
број: 9/17
Пелагићево

"Службени гласник Општине Пелагићево"

издаје Скупштина општине
Пелагићево
излази по потреби

датум издавања
примјерак је бесплатан

главни и одговорни уредник
26.07.2017.г.
стручна служба
тел 054/810-106

121.
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), у
вези с одредбом члана 50. Закона о буџетском
систему Републике Српске („Службени
гласник Републике Српске“, број: 121/12,
52/14, 103/15 и 15/16), члана 59. Закона о
задуживању, дугу и гаранцијама Републике
Српске („Службени гласник Републике
Српске“, број: 71/12 и 52/14), Скупштина
општине Пелагићево на 7 (седмој) редовној
сједници одржаној дана 24.07.2017. године
донијела је:
ОДЛУКУ
о издавању гаранције за кредитно задужење
Члан 1.

Скупштина општине Пелагићево је
сагласна да Општина Пелагићево буде гарант
за
кредитно
задужење
Општинске
организације Црвеног крста Пелагићево код
пословне банке у износу од 60.000,00 КМ
(словима: шесдесетхиљада и 0/100 КМ),
дугорочно, а у сврху измирења обавеза из
претходног периода.
Члан 2.
За реализацију ове Одлуке задужује се
Начелник општине Пелагићево.
Члан 3.
Ова одлука ступа на снагу 8 (осмог)
дана од дана објаве у "Службеном гласнику
општине Пелагићево".
Број: 01-022-55/17
Дана, 24.07.2017.г.

Предсједник
Скупштине општине
Славко Тешић с.р.

Број: 01-022-58/17
Дана, 24.07.2017.г.

122.
На основу члана 39. Закона о локалној
самоуправи
("Сл.гласник
Републике
Српске",број: 97/16), члана 23. став 2. Закона о
сварним правима ("Сл.гласник Републике
Српске",број: 124/08, 3/09, 58/09,95/11 и
60/15),
члана 47. Статута Општине
Пелагићево (
"Сл.
гласник
општине
Пелагићево" број: 10/14) Скупштина општине
Пелагићево на 7 (седмој) редовној сједници
одржаној дана 24.07.2017. године донијела је:
ОДЛУКУ
о набавци непокретности у
КО Пелагићево
Члан 1.
Доноси се Одлука о
набавци
непокретности означене као к.ч. бр. 2048/3 у
нарави воћњак 4. класе, површине 45 м2
уписаних у ПЛ 1429 КО Пелагићево у коме је
Мирко Давидовић уписан као корисник са
дијелом 1/1.
Члан 2.
Предметне непокретност се налази у
Старчевићима уз пут означен као к.ч. бр.2059
ЈД Путеви Пелагићево.
Члан 3.
Непокретност се прибавља без накнаде
тј. посједник дарује непокретност за
проширење пута и прилаз парцели означеној
као к.ч бр. 2048 КО Пелагићево.
Члан 4.
Овлашћује се Начелник општине да на
основу ове Одлуке врши преговоре о набавци
и
закључи Уговор о прибављању
непокретности. из члана 1. ове Одлуке, по
прибављеном мишљењу Правобранилаштва
РС.
Члан 5 .
Ова Одлука ступа на снагу даном
доношења и бити ће објављена у „Службеном
гласнику Општине Пелагићево“.

Предсједник
Скупштине општине
Славко Тешић с.р.

123.
На основу члана 51. Статута
Општине Пелагићево (Сл. гласник Општине
Пелагићево,број: 2/17), члана 39. Закона о
локалној самоуправи (Сл. гласник Републике
Српске, број:97/16), а у вези с одредбом члана
50. Закона о буџетском систему Републике
Српске (Сл. гласник Републике Српске, број:
121/12, 52/14, 103/15 и 15/16), члана 59. став
1., члана 62. став 1. и 2. и члана 66. Закона о
задуживању, дугу и гаранцијама Републике
Српске (Сл. гласник Републике Српске, број:
71/12 и 52/14), Скупштина Општине
Пелагићево на VII (седмој) редовној сједници
одржаној дана 24.07.2017. године доноси
ОДЛУКУ
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 450.000,00 КМ,
дугорочно, а у сврху измирења обавеза из
претходног
периода
и
финансирања
капиталних инвестиција.
Кредитна средства ће се утрошити
на сљедећи начин:
- 200.000,00 КМ за измирење
обавеза из претходног периода
односно
финансирање
пренесених обавеза по Плану за
превазилажење
проблема
финансирања
пренесених
обавеза који је саставни дио ове
одлуке.
- 250.000,00 КМ за финансирање
капиталних инвестиција сагласно плану
буџета:
- изградња дома
културе
Ћендићи у износу од 50.000,00 КМ
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- изградња дома културе
Блажевац у износу од 50.000,00 КМ
- асвалтирање локалних путева
у износу од 100.000 КМ
изградња
тротоара
у
Пелагићеву у износу од 30.000,00 КМ
- изградња моста на локалном
путу у Пелагићеву у износу од 20.000 КМ.
Члан 2.
Кредитна средства из члана 1. ће се
обезбједити под сљедећим условима:
1. износ
главнице
задужења
.............................450.000,00 КМ
2. максимална каматна стопа
............................. до 7%
3. накнада за обраду кредитног
захтјева.............до 1% од висине
кредита
4. рок отплате ................................
5 година (без грејс периода)
5. повлачење 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
наплатити са рачуна корисника
кредита до висине приспјелог
дуга уколико корисник кредита
те обавезе не изврши у року и
бјанко потписане и овјерене
мјенице са мјеничном изјавом.
8.
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
предходној 2016.години остварила редовне
приходе у износу од 1.922.561,00 КМ.

У току 2017.године по постојећем
задужењу Општине Пелагићево за отплату
доспијева годишњи ануитет у износу од
278.500,00 КМ. Годишњи ануитет по
предложеном
новом
задужењу
износи
максимално 120.000,00 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 предходној фискалној години
сходно члану 59. Закона о задуживању, 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.
Саставни дио ове одлуке је примјер
плана отплате кредитног задужења.
Члан 6.
За спровођење ове одлуке задужује
се Начелник општине и Одјељење за привреду,
финансије и друштвене дјелатности.
Члан 7.
Ова одлука ступа на снагу даном
доношења и бити ће објављена у "Службеном
гласнику
Општине
Пелагићево",
а
примјењивати ће се по добијеној сагласности
Министарства финансија Републике Српске.
Број: 01-022-52/17
Дана, 24.07.2017.г.

Предсједник
Скупштине општине
Славко Тешић с.р.

124.
На основу члана 39. Закона о локалној
самоуправи („Службени гласник Републике
Српске", број: 97/16) и члана 47. Статута
општине Пелагићево ("Службени гласник
општине Пелагићево", број: 10/14), а све у вези
с чланом 348. став 7. Закона о стварним
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правима („Службени гласник Републике
Српске“, број: 124/08, 58/09, 95/11 и 60/15), те
на основу Одлуке о утврђивању посебног
интереса Скупштине Општине Пелагићево,
Скупштина општине Пелагићево на 7 (седмој)
редовној сједници одржаној дана 24.07.2017.
године донијела је:
ОДЛУКА
о додјели земљишта
Члан 1.
У складу са Одлуком о утврђивању
посебног интереса Скупштине Општине
Пелагићево, Плана инвестиција Општине
Пелагићево
и
Просторно
планском
документацијом овом Одлуком се додијељује
земљиште к.ч. број 1382/1, површине 206619
м2 КО Поребрице у посједу СО Пелагићево,
привредном друштву „МОРАМ Ватромети“
доо Пелагићево, без накнаде.

125.
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), у
вези с одредбом члана 50. Закона о буџетском
систему Републике Српске („Службени
гласник Републике Српске“, број: 121/12,
52/14, 103/15 и 15/16), члана 59. Закона о
задуживању, дугу и гаранцијама Републике
Српске („Службени гласник Републике
Српске“, број: 71/12 и 52/14), Скупштина
општине Пелагићево на 7 (седмој) редовној
сједници одржаној дана 24.07.2017. године
донијела је:
ОДЛУКУ
о сагласности гаранције - јемства за
кредитно задужење
Члан 1.

Члан 2.
Прије састављања и потписивања
нотарске исправе, Општине Пелагићево ће од
Правобранилаштва Републике Српске тражити
сагласностна на ову одлуку, како би иста у
нормативно правном смислу имала правно
дејство.
Члан 3.
Нотарском исправом ће се на основу
Плана и програма инвестирања,
јасно
прецизирати права и обавезе између Општине
Пелагићево и привредном друштву „МОРАМ
Ватромети“ доо Пелагићево, а све у сврху
заштите интереса Општине Пелагићево.
Члан 4.
За провођење ове одлуке задужује се
Начелник општине и Општинска управа
Пелагићево.
Члан 5.

Скупштина општине Пелагићево је
сагласна да Општина Пелагићево буде гарант
– јемац за кредитно задужење Борачке
организације Републике Српске, Општинске
борачке
организације
Пелагићево
код
пословне банке у износу од 40.000,00 КМ
(словима: четрдесетхиљада и 0/100 КМ),
дугорочно, а у сврху измирења обавеза из
претходног периода.
Члан 2.
За реализацију ове Одлуке задужује се
Начелник општине Пелагићево.
Члан 3.
Ова одлука ступа на снагу 8 (осмог)
дана од дана објаве у "Службеном гласнику
општине Пелагићево".
Број: 01-022-57/17
Дана, 24.07.2017.г.

Ова одлука ступа на снагу 8 (осмог)
дана од дана објављења у „Службеном
гласнику“ Општине Пелагићево.
Број: 01-022-54/17
Дана, 24.07.2017.г.

Предсједник
Скупштине општине
Славко Тешић с.р.

Предсједник
Скупштине општине
Славко Тешић с.р.

126.
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На основу члана 39. и 43. Закона о
локалној самоуправи („Службени гласник
Републике Српске", број: 97/16), члана 51.
Статута општине Пелагићево ("Службени
гласник општине Пелагићево", број: 2/17), а
све у вези с одредбом члана 348. став 9. Закона
о стварним правима („Службени гласник
Републике Српске“, број: 124/08, 58/09, 95/11 и
60/15), Скупштина општине Пелагићево на 7
(седмој) редовној сједници одржаној дана
24.07.2017. године донијела је:
ОДЛУКУ
o утврђивању посебног интереса
Члан 1.
Скупштина
општине
Пелагићево
утврђује да је од посебног интереса
реализација пројекта изградње фабрике за
производњу пиротехничких средстава, од
стране фирме ДОО „МОРАМ Ватромети“
Пелагићево,
на
земљишном
парцелом
означеном као к.ч. 1382/1, укупне површине
206619 m², уписане у ПЛ број 506/1, у посједу
СО Пелагићево са дјелом 1/1.
Члан 2.
Ова одлука ступа на снагу 8 (осмог)
дана од дана објаве у "Службеном гласнику
општине Пелагићево".
Број: 01-022-53/17
Дана, 24.07.2017.г.

сједници одржаној дана 24.07.2017. године
донијела је:
ОДЛУКУ
о сагласности гаранције - јемства за
кредитно задужење
Члан 1.
Скупштина општине Пелагићево је
сагласна да Општина Пелагићево буде гарант
– јемац за кредитно задужење Организације
породица заробљених и погинулих бораца и
несталих цивила Пелагићево код пословне
банке у износу од 40.000,00 КМ (словима:
четрдесетхиљада и 0/100 КМ), дугорочно, а у
сврху измирења обавеза из претходног
периода.
Члан 2.
За реализацију ове Одлуке задужује се
Начелник општине Пелагићево.
Члан 3.
Ова одлука ступа на снагу 8 (осмог)
дана од дана објаве у "Службеном гласнику
општине Пелагићево".
Број: 01-022-56/17
Дана, 24.07.2017.г.

Предсједник
Скупштине општине
Славко Тешић с.р.

Предсједник
Скупштине општине
Славко Тешић с.р.

128.
127.
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), у
вези с одредбом члана 50. Закона о буџетском
систему Републике Српске („Службени
гласник Републике Српске“, број: 121/12,
52/14, 103/15 и 15/16), члана 59. Закона о
задуживању, дугу и гаранцијама Републике
Српске („Службени гласник Републике
Српске“, број: 71/12 и 52/14), Скупштина
општине Пелагићево на 7 (седмој) редовној

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 68. Закона о облигационим односима
("Службени гласник Републике Српске“, број:
17/93, 3/96, 39/03 и 74/04), а у вези са чланом
15. став 1. тачка а). Уговора о закупу
пословног простора у згради МЗ Кладуша у
Пелагићеву број: 02-122-6/15 од 26.02.2015.
године, начелник општине Пелагићево, д о н о
с и:
ОДЛУКУ
о споразумном раскиду Уговора
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Члан 1.
Овом одлуком начелник општине
Пелагићево као лице овлаштено за заступање и
представљање општине Пелагићево, по
захтјеву пуномоћника Милана Стопарића из
Пелагићева, споразумно, раскида Уговор о
закупу пословног простора у згради МЗ
Кладуша у Пелагићеву број: 02-122-6/15 од
26.02.2015. године, у наставку текста:
Уговор о закупу, склопљен између општине
Пелагићево коју је заступао начелник општине
као закуподавац и Милана Стопарића као
закупца.
Члан 2.
Неизмирене обавезе које су настале по
предметном уговору уговорене стране су
обавезне измирити у року од шест мјесеци од
дана ступања на снагу ове Одлуке
Члан 3.
Ова одлука ступа на снагу 8 (осмог)
дана од дана објаве у „Службеном гласнику
општине Пелагићево“.
Број: 02-022-89/17
Датум: 30.06.2017.г.

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

.
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САДРЖАЈ:

р/б
121.

назив одлуке
Одлука о издавању гаранције за кредитно задужење - Општинска организација
Црвеног крста Пелагићево

страна
1

122.

Одлука о набавци непокретности у КО Пелагићево

2

123.

Одлука о кредитном задужењу Општине Пелагићево

2

124.

Одлука о додјели земљишта

3

125.

Одлука о сагласности гаранције - јемства за кредитно задужење - Општинска
борачка организација Пелагићево

4

126.

Одлука o утврђивању посебног интереса

5

127.

Одлука о сагласности гаранције - јемства за кредитно задужење - Организација
породица заробљених и погинулих бораца и несталих цивила Пелагићево

5

128.

Одлука о споразумном раскиду Уговора

5
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