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274. 

 

          На основу члана 80. став 4. Закона о 
уређењу простора и грађењу („Службени 

гласник Републике Српске“, број: 40/13), 

члана 39. Закона о локалној самоуправи 
(„Службени гласник Републике Српске“, 

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

Пелагићево („Службемни глансик Општине 

Пелагићево“, број. 2/17), Скупштина 
општине Пелагићево на XII (дванаестој) 

редовној сједници одржаној дана 

10.03.2018.године доноси:  
 

 

О Д Л У К У 

о висини просјечне грађевинске цијене 

м2 корисне стамбене површине на 

подручју Општине Пелагићево 

 

Члан 1. 

 

          Овом одлуком утврђује се коначна 
грађевинска цијена 1 м2 корисне стамбене 

површине у 2018.години и то:  

 

- Стамбени простор у висини од 
500,00 КМ  

- Пословни простор у висини од 

650,00 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 н искоградњи. 
 

Члан 3. 

 

          Стуапњем на снагу ове одлуке 
престаје да важе све скупштинске одлуке 

које су на овај начин регулисале претходно 

наведену правну материју. 
 

Члан 4. 

 
          Ова одлука ступа на снагу даном 

доношења и биће објављена у Службеном 

гласнику Општине Пелагићево. 

 
Број: 01-022-13/18          ПРЕДСЈЕДНИК 

Дана, 10.03.2018.г.    Скупштине општине  

                                      Славко Тешић с.р. 
 

 

 

 
275.  

      

ОПШТИНА ПЕЛАГИЋЕВО 

СЛУЖБЕНИ ГЛАСНИК 

 
 

 

 
 

"Службени гласник Општине Пелагићево" 

 

 
примјерак је бесплатан 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

Година VIII 

 
Број 05/18 

 

Пелагићево 

 
датум издавања 

 

21.03.2018.г. 

 
"Службени гласник" 

 

издаје Скупштина општине 
Пелагићево 

 

излази по потреби 

 
главни и одговорни уредник 

 

стручна служба 
 

тел 054/810-106 
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 На основу члана 39. Закона о 

локалној самоуправи („Сл.гласник 
Републике Српске“,број:97/16), члана 348. 

Закона о стварним правима („Сл.гласник 

Републике Српске“,број:124/08 и 58/09), 
члана 5. став 1. тачка б. Правилника о 

поступку јавног конкурса за располагање 

непокретностима у својини Републике 

Српске и јединица локалне самоуправе 
(„Сл.гласник Републике 

Српске“,број:20/12), и члана 51. Статута 

општине Пелагићево („Сл.гласник општине 
Пелагићево“,број:2/17), Скупштина 

општине Пелагићево на XII(дванаестој) 

редовној сједници одржаној дана 

10.03.2018.године донијела је: 

 

ОДЛУКУ 

о начину и условима јавне продаје 

непокретности на подручју Турића путем 

директне продаје 

Члан 1. 

          Под условима и на начин регулисан 

овом Одлуком спровешће се продаја 
непокретности путем директне продаје, а 

после неуспјеле прве и друге јавне 

лицитације у својини општине Пелагићево 

на основу самоиницијативне понуде 
понуђача Душан (Ђоко) Ђурић из Брчког и 

то: 

1. На подручју Турића парцеле означене 

као: 

 -к.ч. број:1335 звано“Травњак“ у нарави 

њива VI класе, површине 4.418  m² , и шуму 

IV класе, површине 56.026 m², те кућа и 

зграда површине 514 m² уписане у ПЛ 65 
КО Турић,(нови премјер) а што одговара 

грунтовној парцели број:473 уписане у з.к. 

уложак број:91. КО Самаревац(стари 

премјер); 

          Напомена:на к.ч. број:1335, звано 
„Травњак“, у нарави кућа и зграда 

површине 514 m² изграђен је нови објекат 

који према грађевинској дозволи гласи на 

Д.О.О „ВИКТОРИЈА- ТРАДЕ“Брчко, 
власништво Душана (Ђоко) Ђурић, у 

намјени угоститељског карактера који не 

посједује употребну дозволу и није 

уплањен у катастарском операту, те исти 

није предмет продаје 

- к.ч. број:1335 звано“Травњак“ у нарави 

фарма, површине 6.961 m², уписане у ПЛ 65 
КО Турић,(нови премјер) а што одговара 

дијелу грунтовних парцела број:452 и 457 

уписане у з.к. уложак бр.71. КО 

Самаревац(стари премјер) 

         Укупна површина земљишта износи 

67.919 m² и продају се у пакету. 

          Све грађевинске парцеле наведене у 

ставу 1. тачка 1. уписане су у ПЛ. 
број:568/10, КО Турић, а на свим парцелама 

општина Пелагићево је уписана као 

посједник земљишта са дијелом 1/1. 

          За предметне непокретности постоји 

Уговор о пословно-техничкој сарадњи до 

2025. године између СО Пелагићево и 
Д.О.О „ВИКТОРИЈА- ТРАДЕ“Брчко, 

власништво Душан (Ђоко) Ђурић. 

Члан 2. 

         Грађевинске парцеле које су предмет 
продаје се продају само у посјед, а не у 

власништво, што ће бити дефинисано 

нотарском исправом приликом закључења 

уговора о продаји. 

Члан 3. 

         На грађевинској парцели означеној као 

к.ч. број:1335 звано“Травњак“ у нарави 

кућа и зграда површине 514 m² и њива VI 
класе површине 4.418 m² уписан је терет у 

облику хипотеке у корист „Бијелић 

Градња“ Д.О.О Брчко. 

Члан 4. 

          На наведеним грађевинским 
парцелама из члана 1. став 1. тачка 1. ове 

Одлуке предвиђено је обављање привредне 

дјелатности и изградња привредних 

објеката. 

Члан 5. 

         Продајна цијена непокретности из 

члана 1. став 1. тачка 1. ове Одлуке износи: 

     -к.ч. број:1335 површине  4418   m²:                    

2.209,00   КМ 

https://en.wikipedia.org/wiki/M%C2%B2_(disambiguation)
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     -к.ч. број:1335 површине  56026 m²:                    

39.218,20 КМ 

  -к.ч. број:1335 површине  514     m²:                    

10.282,00 КМ 

     -к.ч. број:1336 површине  6961   m²:                    

10.150,70 КМ 

     а у укупном збиру износи                                    

62.150,70 КМ 

Члан 6. 

          Грађевинске парцеле из члана 1. став 

1. тачака 1. и 2. ове Одлуке продају се у 

затеченом стању 

Члан 7. 

         Остварена финансијска средства од 

продаје непокретности биће усмјерена на 
уређење грађевинског земљишта на 

подручју општине Пелагићево. 

Члан 8. 

          Овлашћује се Начелник општине 

Пелагићево да по окончању поступка са 
понуђачем закључи Уговор о купопродаји, 

а по прибављеном мишљењу 

правобраниоца Републике Српске. 

Члан 9. 

          Купац је дужан да у року од једне 

године од дана закључења купопродајног 

уговора, односно нотарске исправе, затражи 

издавање рјешења о одобрењу градње 
објеката, а у  року од три године  од дана 

закључења купопродајног уговора започне 

градњу предвиђених објеката. 

Члан 10. 

          Трошкове израде нотарске исправе 

сноси купац. 

Члан 11. 

          Ова одлука ступа на снагу 8 (осмог) 

дана од дана објављивања у „Службеном 

гласнику општине Пелагићево“. 

Број: 01-022-12/18          ПРЕДСЈЕДНИК 
Дана, 10.03.2018.г.    Скупштине општине  

                                      Славко Тешић с.р 

276.  

 
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 XII (дванаестој) редовној сједници 

одржаној дана, 10.03.2018. године,  д о н о с 
и: 

 

О  Д  Л  У  К  У 

о висини базне цијене трошкова 

припремања и 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 
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 

0,00214  
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земљишта  

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 

 
Ре

д.

бр

. 

Врста 

трошкова 

учешћа 

Учеш

ће у 

цијен

и Б 

При

сутн

о 

-

20% 

до 

30м 

-

30% 

до 

50м 

Не 

плаћа се 

преко 

50м 

1. Макадамск

и пут 

0,0450

4 

    

2. Асфалтни 

пут 

0,0778

0 

 

 

   

3. Асфалтни 

пут са 

плочником 

0,1058

1 

    

4. Паркирали

ште 

0,0486

8 

    

 

5. Јавна 

расвјета 

0,0411

95 

   

 

 

6. Хиртикулт

урно 

уређење 

0,0205

5 

    

7. Кишна 

канализац

ија 

0,0611

9 

    

8. Водоводна 

мрежа 

0,0549

3 

    

9. Фекална 

канализац

ија 

0,0599

75 

    

10

. 

Електричн

а мрежа 

0,0565

5 

    

11

. 

Телефонск

а мрежа 

0,0323

3 

    

12

. 

Оперативн

а 

координац

ија 

0,0100

0 

    

СВЕУКУПНО 

Б 

0,6600

0 

    

СВЕУКУПНО 

А+Б 

1,0000

0 

    

 

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. 

 

Ова одлука ступа на снагу 8 (осмог) 

дана од дана објаве у "Службеном гласнику 

општине Пелагићево". 
 

Број: 01-022-14/18          ПРЕДСЈЕДНИК 

Дана, 10.03.2018.г.    Скупштине општине  
                                      Славко Тешић с.р. 

 

 

 
 

277. 

 
На основу члана 39. став (2) тачка 

21) Закона о локалној самоуправи  

("Службени гласник Републике Српске", 

број: 97/16), члана 51. Статута Општине 
Пелагићево ("Службени гласник општине 

Пелагићево", број: 2/17), члана 55. став (3) 

тачка 5) и члана  56. Закона о 
службеницима и намјештеницима у 

органима јединице локалне самоуправе 

(„Службени гласник Републике Српске“, 
број: 97/16), 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 са Записником о 
извршеном контролном инспекцијском 

надзору Министарства управе и локалне 

самоуправе, Управне инспекције број: 
10.2.1.4-050-598/17 од 17.01.2018. године, 

Скупштина општине Пелагићево на XII 

(дванаестој) редовној сједници одржаној 

дана 10.03.2018. године д о н о с и: 

Р Ј  Е Ш Е Њ Е 

1. Којим се Несторовић (Милан) 

Перо из Брчког, рођен 

11.05.1980. године у Брчком, 
број личне карте: 010К02А6Т, 

ЈМБГ: 1105980181944, 

разрјешава дужности начелника 
Одјељења за општу управу, 

просторно уређење и стамбено – 

комуналне послове. 
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2. Ово Рјешење ступа на снагу 

даном доношења. 

Образложење:  

 

Скупштина општине Пелагићево је 

на VIII (осмој) редовној сједници одржаној 

дана 05.10.2017. године донијела Одлуку о 

именовању начелника Одјељења за општу 

управу, просторно уређење и стамбено – 

комуналне послове број: 01-022-72/17 од 

05.10.2017. године, којом је на радно мјесто 

начелника Одјељења за општу управу, 

просторно уређење и стамбено – комуналне 

послове именовала Несторовић (Милан) 

Перу из Брчког, рођен 11.05.1980. године у 

Брчком, број личне карте: 010К02А6Т, 

ЈМБГ: 1105980181944, , а све у вези Јавног 

конкурса за попуну упражњених радних 

мјеста број: 02-120-4/17 од 13.06.2017. 

године, по приједлогу начелника општине 

Контролним инспекцијским 
надзором извршеним 17.01.2018. године 

Управна инспекција, Министарства управе 

и локалне самоуправе Републике Српске је 
сачинила Записник о извршеном 

контролном инспекцијском надзору број: 

10.2.1.4-050-598/17 од 17.01.2018. године 
којим је утврђено да нису у потпуности 

извршене инспекцијске мјере наложене 

Рјешењем број: 10.2.1.4-050-598/17 од 

31.10.2017. године, те у вези са тим 
Скупштина општине Пелагићево доноси 

предметно Рјешење о разрјешењу.   

На основу свега претходно 

наведеног, односно примјеном члана 39. 

став (2) тачка 21) Закона о локалној 
самоуправи  ("Службени гласник Републике 

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

Општине Пелагићево ("Службени гласник 

општине Пелагићево", број: 2/17), члана  55. 
став (3) тачка 5) и члана 56. Закона о 

службеницима и намјештеницима у 

органима јединице локалне самоуправе 
(„Службени гласник Републике Српске“, 

број: 97/16), 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 са Записником о 

извршеном контролном инспекцијском 

надзору Министарства управе и локалне 

самоуправе, Управне инспекције број: 
10.2.1.4-050-598/17 од 17.01.2018. године, 

одлучено је као у диспозитиву овог 

Рјешења.  

Поука о правном лијеку: 

Против овог Рјешења може се 

изјавити жалба Одбору за жалбе општине 

Пелагићево у року од 15 (петнаест) дана од 

дана достављања Рјешења. 
 

Број: 01-111-05/18          ПРЕДСЈЕДНИК 

Дана, 10.03.2018.г.    Скупштине општине  
                                      Славко Тешић с.р. 

 

 

 
 

278. 

 
На основу члана 39. став (2) тачка 

21) Закона о локалној самоуправи  

("Службени гласник Републике Српске", 
број: 97/16), члана 51. Статута Општине 

Пелагићево ("Службени гласник општине 

Пелагићево", број: 2/17), члана 55. став (3) 

тачка 5) и члана  56. Закона о 
службеницима и намјештеницима у 

органима јединице локалне самоуправе 

(„Службени гласник Републике Српске“, 
број: 97/16), 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 са Записником о 

извршеном контролном инспекцијском 

надзору Министарства управе и локалне 

самоуправе, Управне инспекције број: 
10.2.1.4-050-598/17 од 17.01.2018. године, 

Скупштина општине Пелагићево на XII 

(дванаестој) редовној сједници одржаној 
дана 10.03.2018. године д о н о с и: 

 

 

Р Ј  Е Ш Е Њ Е 

 

1. Којим се Андрић (Спасоја) Лазо 

из Брчког, рођен 22.10.1975. 
године у Градачцу, број личне 

карте: 010К02К48, ЈМБГ: 

2210975181962, разрјешава 
дужности начелника Одјељења 

за инспекције, комуналну 

полицију и заједничке послове. 
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2. Ово Рјешење ступа на снагу 
даном доношења. 

 

Образложење: 

 

Скупштина општине Пелагићево је 

на VIII (осмој) редовној сједници одржаној 

дана 05.10.2017. године донијела Одлуку о 
именовању начелника Одјељења за 

инспекције, комуналну полицију и 

заједничке послове број: 01-022-70/17 од 
05.10.2017. године, којом је на радно мјесто 

начелника Одјељења за инспекције, 

комуналну полицију и заједничке послове 
именовала Андрић (Спасоја) Лазу из 

Брчког, рођен 22.10.1975. године у 

Градачцу, број личне карте: 010К02К48, 

ЈМБГ: 2210975181962, , а све у вези Јавног 
конкурса за попуну упражњених радних 

мјеста број: 02-120-4/17 од 13.06.2017. 

године, по приједлогу начелника општине 

  

Контролним инспекцијским 

надзором извршеним 17.01.2018. године 

Управна инспекција, Министарства управе 
и локалне самоуправе Републике Српске је 

сачинила Записник о извршеном 

контролном инспекцијском надзору број: 
10.2.1.4-050-598/17 од 17.01.2018. године 

којим је утврђено да нису у потпуности 

извршене инспекцијске мјере наложене 
Рјешењем број: 10.2.1.4-050-598/17 од 

31.10.2017. године, те у вези са тим 

Скупштина општине Пелагићево доноси 

предметно Рјешење о разрјешењу.   
 

На основу свега претходно 

наведеног, односно примјеном члана 39. 
став (2) тачка 21) Закона о локалној 

самоуправи  ("Службени гласник Републике 

Српске", број: 97/16), члана 51. Статута 
Општине Пелагићево ("Службени гласник 

општине Пелагићево", број: 2/17), члана  55. 

став (3) тачка 5) и члана 56. Закона о 

службеницима и намјештеницима у 
органима јединице локалне самоуправе 

(„Службени гласник Републике Српске“, 

број: 97/16), 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 са Записником о 

извршеном контролном инспекцијском 
надзору Министарства управе и локалне 

самоуправе, Управне инспекције број: 

10.2.1.4-050-598/17 од 17.01.2018. године, 

одлучено је као у диспозитиву овог 
Рјешења.  

  

Поука о правном лијеку: 

 

Против овог Рјешења може се 

изјавити жалба Одбору за жалбе општине 

Пелагићево у року од 15 (петнаест) дана од 
дана достављања Рјешења. 

 

Број: 01-111-04/18          ПРЕДСЈЕДНИК 
Дана, 10.03.2018.г.    Скупштине општине  

                                      Славко Тешић с.р. 

 
 

 

 

279. 

 

На основу члана 39. став (2) тачка 

21) Закона о локалној самоуправи  
("Службени гласник Републике Српске", 

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

Пелагићево ("Службени гласник општине 

Пелагићево", број: 2/17), члана 55. став (3) 
тачка 5) и члана  56. Закона о 

службеницима и намјештеницима у 

органима јединице локалне самоуправе 
(„Службени гласник Републике Српске“, 

број: 97/16), 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 са Записником о 

извршеном контролном инспекцијском 

надзору Министарства управе и локалне 
самоуправе, Управне инспекције број: 

10.2.1.4-050-598/17 од 17.01.2018. године, 

Скупштина општине Пелагићево на XII 
(дванаестој) редовној сједници одржаној 

дана 10.03.2018. године д о н о с и: 

 
 

Р Ј  Е Ш Е Њ Е 

 

1. Којим се Јовановић (Милан) 
Горан из Поребрица, рођен 

10.05.1974. године у Градачцу, 

број личне карте: 09ЕHА6636, 
ЈМБГ: 1005974181946, 

разрјешава дужности начелника 

Одјељења за привреду, 

финансије и друштвене 
дјелатности. 
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2. Ово Рјешење ступа на снагу 

даном доношења. 
 

Образложење: 

 
Скупштина општине Пелагићево је 

на VIII (осмој) редовној сједници одржаној 

дана 05.10.2017. године донијела Одлуку о 

именовању начелника Одјељења за 
привреду, финансије и друштвене 

дјелатности број: 01-022-69/17 од 

05.10.2017. године, којом је на радно мјесто 
начелника Одјељења за привреду, 

финансије и друштвене дјелатности 

именовала Јовановић (Милан) Горанa из 
Поребрица, рођен 10.05.1974. године у 

Градачцу, број личне карте: 09ЕHА6636, 

ЈМБГ: 1005974181946, , а све у вези Јавног 

конкурса за попуну упражњених радних 
мјеста број: 02-120-4/17 од 13.06.2017. 

године, по приједлогу начелника општине 

  

Контролним инспекцијским 

надзором извршеним 17.01.2018. године 

Управна инспекција, Министарства управе 

и локалне самоуправе Републике Српске је 
сачинила Записник о извршеном 

контролном инспекцијском надзору број: 

10.2.1.4-050-598/17 од 17.01.2018. године 
којим је утврђено да нису у потпуности 

извршене инспекцијске мјере наложене 

Рјешењем број: 10.2.1.4-050-598/17 од 
31.10.2017. године, те у вези са тим 

Скупштина општине Пелагићево доноси 

предметно Рјешење о разрјешењу.   

 
На основу свега претходно 

наведеног, односно примјеном члана 39. 

став (2) тачка 21) Закона о локалној 
самоуправи  ("Службени гласник Републике 

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

Општине Пелагићево ("Службени гласник 
општине Пелагићево", број: 2/17), члана  55. 

став (3) тачка 5) и члана 56. Закона о 

службеницима и намјештеницима у 

органима јединице локалне самоуправе 
(„Службени гласник Републике Српске“, 

број: 97/16), 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 са Записником о 

извршеном контролном инспекцијском 

надзору Министарства управе и локалне 
самоуправе, Управне инспекције број: 

10.2.1.4-050-598/17 од 17.01.2018. године, 

одлучено је као у диспозитиву овог 

Рјешења.  
  

Поука о правном лијеку: 

 
Против овог Рјешења може се 

изјавити жалба Одбору за жалбе општине 

Пелагићево у року од 15 (петнаест) дана од 

дана достављања Рјешења. 
 

Број: 01-111-03/18          ПРЕДСЈЕДНИК 

Дана, 10.03.2018.г.    Скупштине општине  
                                      Славко Тешић с.р. 

 

 
 

 

280. 

 
          На основу члана 39. и 43. Закона о 

локалној самоуправи(„Службени гласник 

Републике Српске“, број:97/16), члана 51. 
Статута Скупштине општине Пелагићево 

(„Службени гласник општине Пелагићево“, 

број 2/17), а све у вези члана 10. и 16. 

Закона о систему јавних служби 
(„Службени гласник Републике Српске“, 

број:68/07, 109/12 и 44/16), Скупштина 

општине Пелагићево на XII (дванаестој) 
редовној сједници одржаној дана 

10.03.2018. године донијела је: 

 
ОДЛУКУ 

о одређивању висине накнада 

 члановима Управних одбора  

јавних установа чији је оснивач 

Скупштина општине Пелагићево 

 

Члан 1. 

 

          Одређује се накнаде за рад чланова 

Управних одбора Јавних установа чији је 
оснивач Скупштина општине Пелагићево, у 

висини од 60,00 КМ (словима 

:шесдесетконвертибилнихмарака) мјесечно. 

Члан 2. 

 

         Ова одлука ступа на снагу 8 (осмог) 

дана од објављивања у „Службеном 
гласнику општине Пелагићево“,  а 

примјењивати ће се од 01.04.2018.године. 

 

Број: 01-022-21/18          ПРЕДСЈЕДНИК 
Дана, 10.03.2018.г.    Скупштине општине  

                                      Славко Тешић с.р. 
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281. 

 

На основу члана 39. и 43. Закона о 

локалној самоуправи („Службени гласник 

Републике Српске", број: 97/16), члана 51. 
Статута Скупштине општине Пелагићево 

(„Службени гласник Општине Пелагићево“, 

број: 2/17), а све у вези члана 16. став 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 XII (дванаестој) редовној 

сједници одржаној дана 10.03.2018. године 

донијела је: 
 

 

О Д Л У К У  

о именовању чланова управног одбора  

Јавне установе Центар за социјални рад 

Пелагићево 

 

Члан 1. 

 

Именују се за чланове управног 
одбора Јавне установе Центар за социјални 

рад Пелагићево сљедећа лица: 

 

1. Зоран Радивојевић из Пелагићева, 

ЈМБГ: 3006979181948, број личне карте: 

7А1000А10 и 

2. Павле Миловановић из 

Пелагићева, ЈМБГ: 1103954181941, број 

личне карте: 7А0Т00678. 

 
Члан 2. 

 

 Члан управног одбора именује се на 
период од 4 (четири) године. 

 

Члан 3. 

 

Ова одлука ступа на снагу 8 (осмог) 

дана од дана објављивања у "Службеном 

гласнику општине Пелагићево". 
 

 

Број: 01-022-20/18          ПРЕДСЈЕДНИК 
Дана, 10.03.2018.г.    Скупштине општине  

                                      Славко Тешић с.р. 

 

 
 

 

282. 

 

          На основу члана 39. и 43. Закона о 

локалној самоуправи(„Службени гласник 

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

Пелагићево(„Службени гласник општине 

Пелагићево“, број 2/17), 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 Јавног 

конкурса за попуну упражњених радних 

мјеста број:02-120-7/17 од  22.11.2017. 
године, по приједлогу начелника општине, 

Скупштина општине Пелагићево на XII 

(дванаестој) редовној сједници одржаној 
дана 10.03.2018 године донијела је: 

 

 

ОДЛУКУ 

о именовању начелника Одјељења 

 за привреду, финансије и  

друштвене дјелатности 

 

Члан 1. 

 

          Именује се на радно мјесто начелника 

Одјељења за привреду, финансије и 

друштвене дјелатности Јовановић (Милан) 

Горан из Поребрица, рођен 10.05.1974. 
године у Градачцу, број личне карте: 

09ЕНА6636, ЈМБГ: 1005974181946 

 
Члан 2. 

 

          Начелник Одјељења из претходног 
члана именује се на период мандата 

скупштине која га је изабрала. 

 

Члан 3. 

 

          Ова одлука ступа на снагу 8(осмог) 

дана од објављивања у „Службеном 
гласнику Општине Пелагићево. 

 

Број: 01-022-19/18          ПРЕДСЈЕДНИК 

Дана, 10.03.2018.г.    Скупштине општине  
                                      Славко Тешић с.р. 
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283. 

 
          На основу члана 39. и 43. Закона о 

локалној самоуправи(„Службени гласник 

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

Пелагићево(„Службени гласник општине 

Пелагићево“, број 2/17), 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 Јавног 

конкурса за попуну упражњених радних 

мјеста број:02-120-7/17 од  22.11.2017. 
године, по приједлогу начелника општине, 

Скупштина општине Пелагићево на XII 

(дванаестој) редовној сједници одржаној 

дана 10.03.2018 године донијела је: 
 

 

ОДЛУКУ 

о именовању начелника Одјељења за 

општу управу, просторно уређење и 

стамбено комуналне послове 

 

Члан 1. 

 

          Именује се на радно мјесто начелника  
Одјељења за општу управу, просторно 

уређење и стамбено-комуналне послове 

Несторовић (Милан) Перо из Брчког, рођен 
11.05.1980. године у Брчком, број личне 

карте: 010КО2А6Т, ЈМБГ: 1105980181944 

 

Члан 2. 

 

          Начелник Одјељења из претходног 

члана именује се на период мандата 
скупштине која га је изабрала 

 

Члан 3. 

 

          Ова одлука ступа на снагу 8(осмог) 

дана од објављивања у „Службеном 

гласнику Општине Пелагићево“. 
 

Број: 01-022-18/18          ПРЕДСЈЕДНИК 

Дана, 10.03.2018.г.    Скупштине општине  
                                      Славко Тешић с.р. 

 

 

 
 

284. 

 

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

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

Статута Скупштине општине 
Пелагићево(„Службени гласник општине 

Пелагићево“, број 2/17), 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 Јавног 
конкурса за попуну упражњених радних 

мјеста број: 02-120-7/17 од  22.11.2017. 

године, по приједлогу начелника општине, 
Скупштина општине Пелагићево на XII 

(дванаестој) редовној сједници одржаној 

дана 10.03.2018 године донијела је: 

 
 

ОДЛУКУ 

о именовању начелника Одјељења за 

инспекције, комуналну полицију и 

заједничке послове 

 

Члан 1. 

 

          Именује се на радно мјесто начелника 

Одјељења за инспекције, комуналну 
полицију и заједничке послове Андрић 

(Спасоја) Лазо из Брчког, рођен 22.10.1975. 

године у Градачцу, број личне карте: 
010К02К48, ЈМБГ: 2210975181962. 

 

Члан 2. 

 

          Начелник Одјељења из претходног 

члана именује се на период мандата 

скупштине која га је изабрала. 
 

Члан 3. 

          Ова одлука ступа на снагу 8 (осмог) 
дана од објављивања у „Службеном 

гласнику Општине Пелагићево“. 

 

Број: 01-022-17/18          ПРЕДСЈЕДНИК 
Дана, 10.03.2018.г.    Скупштине општине  

                                      Славко Тешић с.р. 

 
 

 

 

285. 
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          На основу члана 39. став 2. тачка 33. и 

члана 43. Закона о локалној самоуправи 
(„Службени гласник Републике Српске“, 

број:97/16), члана 18. Закона о систему 

јавних служби („Службени гласник 
Општине Пелагићево“, број;68/07 и 109/12), 

Скупштина општине на XII(дванаестој) 

редовној сједници дана 10.03.2018. године 

донијела је: 
 

 

ОДЛУКУ 

о именовању вршиоца дужности 

директора Јавне установе Центар за 

социјални рад Пелагићево 

 

Члан 1. 

 

          Именује се Гордана (Цвијетина) Балаћ 

за вршиоца дужности директора Јавне 

установе Центар за социјални рад 

Пелагићево 
 

Члан 2. 

 

          Вршилац дужности директора 
именује се на период до окончања поступка 

избора и именовања директора Јавне 

установе Центар за социјални рад 
Пелагићево у конкурсној процедури, а 

најдуже на период од 90 дана. 

 
Члан 3. 

 

          Ова одлука ступа на снагу даном 

доношења и биће објављена у „Службеном 
гласнику општине Пелагићево 

 

Број: 01-022-16/18          ПРЕДСЈЕДНИК 
Дана, 10.03.2018.г.    Скупштине општине  

                                      Славко Тешић с.р. 

 
286. 

 

          На основу члана 39. и 43. Закона о 

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

Статута Скупштине општине Пелагићево 

(„Службени гласник Општине Пелагићево“, 
број 2/17), члана 15. Закона о печатима 

(„Службени гласник Републике Српске“, 

број:17/92, 63/01 и 49/07), а све у вези 

Одлуке о проглашењу несталог печата 
Мјесне заједнице Горња Трамошница 

број;01-022-104/17 од 27.12.2017.године, 

Скупштина општине Пелагићево на XII 

(дванестој) редовној сједници одржаној 
дана 10.03.2018. године донијела је: 

 

ОДЛУКУ 

о поништењу Одлуке број: 

01-022-104/17 од 27.12.2017. године 

 

Члан 1. 

 

          Поништава се одлука о проглашењу 

несталог печата мјесне заједнице Горња 
Трамошница број: 01-022-104/17 од 

27.12.2017. године,  из разлога проналаска 

претходно наведеног печата 
 

Члан 2. 

 

          Ова одлука ступа на снагу 8 (осмог) 
дана од  дана објаве  у „Службеном 

гласнику општине Пелагићево“.  

 
Број: 01-022-15/18          ПРЕДСЈЕДНИК 

Дана, 10.03.2018.г.    Скупштине општине  

                                      Славко Тешић с.р. 

 
 

 

 
287. 

 

На основу члана 39. и 120. Закона о 
локалној самоуправи („Службени гласник 

Републике Српске", број: 97/16), Закона о 

облигационим односима ("Службени 

гласник Републике Српске", број: 17/93 и 
3/96) и члана 44. и 51. Статута општине 

Пелагићево ("Службени гласник Општине 

Пелагићево", број: 2/17), Скупштина 
општине Пелагићево на XII (дванаестој) 

редовној сједници одржаној дана 

10.03.2018. године д о н о с и: 

О Д Л У К У  

о давању сагласности 

 

Члан 1. 

Даје се сагласност начелнику 
Општине Пелагићево да у име Општине 

Пелагићево предузме све потребне радње 

ради склапања трипарититног споразума и 
споразума о сарадњи између Општине 

Пелагићево, Општине Доњи Жабар и 
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Општине Шамац у којима ће бити прецизно 

дефинисана права и обавезеистих. 

Члан 2. 

Предмет трипарититног споразума и 

споразума о међусобној сарадњи  је вршење 

послова из области инспекцијског надзора и 

надзора комуналне полиције. 

Члан 3. 

Трипаритини споразум ће 

обухватати сарадњу три општине из 

области инспекцијског надзора. 

Члан 4. 

 Споразум ће обухватати сарадњу 

између Општине Пелагићево и Општине 

Доњи Жабар из области надзора комуналне 

полиције. 

Члан 5. 

Ова одлука ступа на снагу 8 (осмог) 

дана од дана објаве у "Службеном гласнику 

Општине Пелагићево". 
 

Број: 01-022-11/18          ПРЕДСЈЕДНИК 

Дана, 10.03.2018.г.    Скупштине општине  
                                      Славко Тешић с.р. 

 

 

 
 

288. 

 
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 XII 

(дванаестој) редовној сједници одржаној 
дана 10.03.2018. године донијела је: 

 

О Д Л У К У 

о прихватању извјештаја  

 

Члан 1. 

 

          Прихвата се извјештај о раду 

начелника Општине Пелагићево за период 

децембар 2017.године и јануар-фебруар 
2018.године, број: 02-014-2/18 од 

21.02.2018.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: 01-022-10/18          ПРЕДСЈЕДНИК 
Дана, 10.03.2018.г.    Скупштине општине  

                                      Славко Тешић с.р. 

 
 

 

 

289. 

 

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 XII 
(дванаестој) редовној сједници одржаној 

дана 10.03.2018. године донијела је: 

 
 

О Д Л У К У 

о прихватању програма о раду 

Скупштине општине Пелагићево  

за 2018. годину 

 

 
Члан 1. 

 

          Прихвата се програм о раду 
Скупштине општине Пелагићево за 2018. 

годину. 

 
Члан 2. 

 

 Програм 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: 01-022-9/18           ПРЕДСЈЕДНИК 

Дана, 10.03.2018.г.    Скупштине општине  
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                                      Славко Тешић с.р. 

 
 

 

 
290. 

 

На основу члана 5. и 12. Закона о 

систему јавних служби ("Службени гласник 
Републике Српске", број: 68/07, 109/12 и 

44/16), члана 39. став 2. тачка 34. Закона о 

локалној самоуправи ("Службени гласник 
Републике Српске", број: 97/16), члана 80. 

став 2. Закона о социјалној заштити 

("Службени гласник Републике Српске", 
број: 37/12 и 90/16) и члана 51. Статута 

општине Пелагићево ("Службени гласник 

општине Пелагићево", број: 2/17), 

Скупштина општине Пелагићево, на XII 
(дванаестој) редовној сједници одржаној 

дана 10.03.2018. године, д о н о с и: 

 
 

О Д Л У К У  

о оснивању Јавне установе "Центар 

за социјални рад Пелагићево" 

 

 

I  ОПШТЕ ОДРЕДБЕ 

 

Члан 1. 

 

Ради обављања послова социјалне 

заштите, породичне заштите и стартељства, 

извршења васпитних мјера заштитног 

надзора, услуга социјалног и другог 
стручног надзора и других послова из 

области социјалне заштите утврђених 

законом, оснива се Јавна уснотава "Центар 
за социјални рад Пелагићево"( у даљем 

тексту: установа). 

Оснивач установе је Општина 
Пелагићево ( у даљем тексту: оснивач). 

 

 

II  НАЗИВ И СЈЕДИШТЕ 

УСТАНОВЕ 

 

Члан 2. 

 

Установа послује под називом: Јавна 

Установа "Центар за социјални рад 

Пелагићево" 
Скраћени назив установе: ЈУ "Центар 

за социјални рад Пелагићево". 

Сједиште установе је у Пелагићеву, у 

улици Вука Караџића 3. 
 

Члан 3. 

 

Установа има својство правног лица 

које стиче уписом у судски регистар. 

У правном промету са трећим лицима 

установа иступа у своје име и за свој рачун, 
самостално и без ограничења. 

За обавезе створене у правном 

промету са трећим лицима установа 
одговара цјелокупном својом имовином. 

За обавезе установе, оснивач одговара 

до висине оснивачког улога. 
 

 

III  ДЈЕЛАТНОСТ УСТАНОВЕ 

 

Члан 4. 

 

Центар за социјални рад је установа 
са јавним овлашћењима, која проводи мјере 

социјалне заштите. 

У провођењу социјалне и породичне 

заштите установа врши сљедећа јавна 
овлашћења: 

-  рјешава у првом степену о 

остваривању права утврђених Законом о 
социјалној заштити и одлукама о 

проширеним правима општине Пелагићево, 

- рјешава у првом степену о 
остваривању права из области дјечије 

заштите, 

- рјешава у првом степену о 

остваривању права из области породично-
правне заштите и стартељства, 

- ради на спровођењу мјера према 

малољетним лицима у кривичном поступку, 
- пружа социјалне услуге у поступку 

рјешавања о правима из области социјалне 

заштите, 
- води евиденцију и документацију о 

правима, пруженим услуга и предузетим 

мјерама у оквиру своје дјелатности и издаје 

увјерења на основу евиденције, 
- врши исплату новчаних права 

утврђених Законом о социјалној заштити, 

другим прописима и општим актима. 
 

Осим послова из става 1. овог члана 

установа обавља и стручне послове у 

провођењу социјалне заштите и социјалног 
рада, породичне и дјечије заштите и то: 
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- открива и прати социјалне 

потребе грађана и проблеме у 
области социјалне заштите, 

- предлаже и предузима мјере у 

рјешавању социјалних 
потреба грађана и прати 

њихово извршење, 

- предлаже мјере за 

унапређивање социјалне 
заштите и планирање развоја 

система социјалне заштите у 

локалним заједницама, 
организује и спроводи 

одговарајуће облике 

социјалне и дјечије заштите и 
непосредно пружа социјалне 

услуге, 

- прати стање у области дјечије 

и породично-правне заштите, 
покреће иницијативе и 

предлаже мјере за 

унапређивање система дјечије 
и породичне заштите, 

- развија и унапређује 

превентивне активности које 

доприносе спречавању и 
сузбијању социјалних 

проблема, 

- пружа дијагностичке услуге, 
спроводи одговарајући 

третман, савјетодавне, 

терапијске услуге и стручну 
помоћ корисницима, 

- подстиче, организује и 

кооридинира професионални 

и догровољни рад у области 
социјалне заштите, 

- ради на развоју разноврсних 

модела збрињавања 
корисника у заједници и 

социјалних услуга у складу са 

потребама корисника, развија 
социјални рад у заједници, 

- подстиче и развија 

самопомоћ, добровољни рад, 

међуљудску солидарност, 
добротворне и хуманитарне 

дјелатности, 

- обавља послове 
савјетовалишта за проблеме 

права и породице, васпитања 

дјеце, усвојења, односа 

родитеља и дјеце, 

- обавља аналитичко-

итраживачке послове у 
локалним заједницама и  

- обавља и друге послове 

утврђене законом и одлукама 
оснивача. 

 

Члан 5. 

 

Установа врши сљедеће дјелатности: 

88.10 - дјелатност социјалног рада без 

смјештаја за старија лица и лица са 
инвалидитетом. 

88.99  -  остале дјелатности 

социјалног рада без смјештаја, д.н. 
Установа може без уписа у судски 

регистар, да обавља и друге дјелатности 

које служе дјелатности уписаној у регистар, 

у мањем обиму или привремено, а које су у 
непосредној вези са обављањем основне 

дјелатности или се уобичајено обављају уз 

те дјелатности. 
 

 

IV   ИЗНОС СРЕДСТАВА ЗА 

ОСНИВАЊЕ И ПОЧЕТАК РАДА 

УСТАНОВЕ И НАЧИН ОБЕЗБЈЕЂЕЊА 

СРЕДСТАВА 

 

Члан 6. 

 

Оснивач обезбјеђује основни капитал 
у износу од 1.000,00 КМ 

За потребе рада и пословања 

установе, оснивач додјељује на коришћење 

без накнаде пословне просторије пословног 
објекта Јавне установе Центра за социјални 

рад, власништво и посјед оснивача са 

дијелом 1/1. 
 

Члан 7. 

 

Средства за пословање установе 

обезбјеђују се из: 

- буџета оснивача, 

- буџета Републике Српске, 
- непосредно од корисника, 

- Јавног фонда за дјечију 

заштиту Републике Српске, 
- посредством донација, 

прилога и спонзорства 

домаћих и страних правних и 

физичким лица и 
- других извора. 
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Све финансијске трансакције установа 

ће обављати преко јединственог 
рачуна трезора оснивача и преко 

рачуна посебних намјена оснивача у 

складу са трезорским начином 
пословања. 

 

          V   ПРАВА И ОБАВЕЗЕ  

ОСНИВАЧА У ПОГЛЕДУ ОБАВЉАЊА 

ДЈЕЛАТНОСТИ 

 

Члан 8. 

У обављању дјелатности, због којих је 

установа основана, оснивач има права и 

обавезе у складу са законом, подзаконским 
прописима и овом одлуком. Оснивач 

обезбјеђује средства и прописане услове за 

оснивање, почетак рада и рад установе. 

 
Скупштина општине Пелагићево: 

- врши благовремено 

именовање и разрјешење 
органа управљања и 

руковођења установе, 

- даје сагласност на годишњи 

програм рада и финансијски 
план установе, 

- разматра и усваја годишњи 

извјештај о пословању и 
годишњи обрачун. 

 

Начелник општине Пелагићево: 
- даје сагласност на статут 

установе, 

- даје сагласност на акт о 

организацији и 
систематизацији радних 

мјеста у установи. 

Надзор над радом установе врше  
надлежни органи Републике Српске у 

складу са законом. 

 
 

VI  МЕЂУСОБНА ПРАВА И 

ОБАВЕЗЕ УСТАНОВЕ И ОСНИВАЧА 

 

Члан 9. 

Установа је обавезна да послове из 

своје надлежности врши благовремено, 
квалитетно и по правилима струке, као и у 

складу са законом и на начин који ће 

задовољити интересе грађана из области 

социјалне заштите и подручја за које је 
основан. 

Установа се обавезује да својом, 

односно имовином коју користи, поступка 
са пажњом доброг привредника. 

Установа не може без одлуке 

оснивача,обављати друге послове и 
мијењати дјелатности утврђене овом 

одлуком. 

Установа ће подносити оснивачју 

информације и изјештаје о свом раду, 
најмање једанпут годишње, а по захтјеву 

оснивача и више пута. 

Оснивач према установи има обавезе 
које су садржане у члановима 6.,7. и 8. ове 

одлуке, као и у другим законским и 

подзаконским актима, којима је регулисана 
ова област. 

 

VII  ОРГАНИ УСТАНОВЕ 

 

Члан 10. 

 

Органи установе су: 
1. управни одбор, 

2. директор. 

Мандат чланова управног одбора и 

директора траје четири године. 
 

Члан 11. 

 

Управни одбор има три члана 

(предсједника и два члана). 

Управни одбор именује и разрјешава 
Скупштина оснивача на предлог Начелник 

општине Пелагићево, након спроведеног 

поступка јавне конкуренције. 

Запослени у установи не могу бити 
чланови управног одбора. 

Управни одбор: 

1) доноси статут установе, 
2) одлучује о пословању установе, 

3) разматра и усваја извјештај о 

пословању и годишњи обрачун, 
4) доноси програм рада и 

финансијски план установе, 

5) одлучује о коришћењу средстава, 

у складу са законом и статутом 
установе и 

6) врши и друге послове утврђене 

законом, овом одлуком и статутом 
установе. 

 

Члан 12. 
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Директор руководи установом, 

представља и заступа установу и одговоран 
је за законитост њеног рада. 

Директора установе именује и 

разрешава Скупштина оснивача, на период 
од четири године и уз претходно спроведен 

поступак јавне конкуренције. 

Општи и посебни услови за 

именовање директора утврђују се статутом 
установе, у складу са законом. 

 

Члан 13. 

 

До коначног именовања директора 

установе и чланова управног одбора 
установе, уз претходно спроведен поступак 

јавне конкуренције, оснивач ће посебним 

актом именовати вршиоца дужности 

директора установе и вршиоце дужности 
чланова управног одбора установе. 

Вршилац дужности директора 

установе има сва права и дужности 
директора одређена законом и актом о 

оснивању установе, као и право 

предузимања свих радњи везаних за упис 

установе у судски регистар. 
 

Вршиоци дужности чланова управног 

одбора установе имају сљедећа овлашћења: 
1) доносе статут установе,  

2) доносе програм рада и 

финансијски план установе у 
оснивању, 

3) одлучују о коришћењу средстава у 

складу са законом, 

4) врше и друге послове у складу са 
законом и овом одлуком. 

 

VIII  РОК ЗА ДОНОШЕЊЕ 

СТАТУТА И ИМЕНОВАЊЕ ОРГАНА 

УПРАВЉАЊА И РУКОВОЂЕЊА 

 

Члан 14. 

 

Доношење статута Јавне Установе 

Центар за социјални рад Пелагићево и 
именовање управног одбора и директора 

извршиће се у року од 90 дана од дана 

уписа установе у судски регистар. 
IX  ПРЕЛАЗНЕ И ЗАВРШНЕ 

ОДРЕДБЕ 

 

Члан 15. 

 

Ступањем на снагу ове одлуке 

престаје да важи одлука о оснивању Центра 
за социјални рад Пелагићево број: 01-022-

64/04 од 28.12.2004. године. 

 
Члан 16. 

 

Ова одлука ступа на снагу 8 (осмог) 

дана од дана објављивања у "Службеном 
гласнику Општине Пелагићево". 

 
Број: 01-022-8/18           ПРЕДСЈЕДНИК 

Дана, 10.03.2018.г.    Скупштине општине  

                                      Славко Тешић с.р. 

 
 

 

 
291. 

 

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 XII (дванаестој) редовној 

сједници одржаној дана 10.03.2018. године 

д о н о с и: 

О Д Л У К У  

о давању сагласности 

 

Члан 1. 

Даје се сагласност начелнику 

општине Пелагићево да радника 

Општинске борачке организације 
Пелагићево може ретроактивно пријавити 

као радника општинске управе Пелагићево. 

Члан 2. 

 Пријава радника  Општинске 

борачке организације ће се извршити 
ретроактивно за период од 01.01.2010. 

године за који није био пријављен као 

радник Општинске борачке организације из 
разлога што иста није извршила 

пререгистрацију код надлежног пореског 

органа Републике Српске. 

 

Члан 3. 
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 Пријава радника се врши из разлога 

повезивања радног стажа како би исти 

могао стећи услове за одлазак у пензију. 

Члан 4. 

 Обавезе које настану на основу 

пријаве, а падну на терет буџета општине 
Пелагићево начелник ће покушати 

обезбиједити од надлежног министарства 

Републике Српске.   

Члан 5. 

Ова одлука ступа на снагу 8 (осмог) 
дана од дана објаве у "Службеном гласнику 

Општине Пелагићево". 

Број: 01-022-7/18           ПРЕДСЈЕДНИК 

Дана, 10.03.2018.г.    Скупштине општине  

                                      Славко Тешић с.р. 

 
 

 

 
292. 

 

На основу члана 32. Закона о  
концесијама (Сл. гласник Републике 

Српске, број: 59/13), члана 39. Закона о 

локалној самоуправи (Сл. гласникк 

Републике Српске, број: 97/16) и члана 51. 
Статута Општине Пелагићево (Сл.гласник 

Општине Пелагићево, број:2/17) 

Скупштина општине Пелагићево на XII 
(дванаестој)сједници одржаној дана 

10.03.2018.године, доноси 

 
П Л А Н 

коришћења средстава прикупљених  

по основу концесионе накнаде 

 у 2018.години 

 

Члан 1. 

 

Овим Планом утврђује се начин 

коришћења средстава прикупљених по 

основу концесионе накнаде у Буџету 

Општине Пелагићево у 2018.години. 
 

Члан 2. 

Од укупних прикупљених средстава 
по основу концесионих накнада 

Министарство финансија  распоређује 80% 

тих средстава на рачуне неразвијених 
јединица локалне самоуправе на чијој се 

територији обавља концесиона дјелатност, 

односно на рачун Буџета Општине 
Пелагићево. 

 

Члан 3. 

 

Планом Буџета за 2018.годину по 

основу накнада из члана 1. овог Плана 

планирана су средства у износу од  
45.000,00 КМ. 

 

Члан 4. 

 

Средства остварена по основу 

концесионих накнада у 2018. години 
користиће се за финансирање изградње и 

реконструкције инфраструктурних објеката 

(водовод канализација, локални путеви и 

др) и за финансирање заштите животне 
средине (екологија) на подручју Општине 

Пелагићево. 

 
Члан 5. 

 

Овај План ступа на снагу даном 

доношења и  бити ће објављен у 
"Службеном гласнику Општине 

Пелагићево". 

 
Број: 01-022-6/18           ПРЕДСЈЕДНИК 

Дана, 10.03.2018.г.    Скупштине општине  

                                      Славко Тешић с.р. 
 

 

 
 

293. 

 

На основу члана 35. Закона о  

пољопривредном земљишту (Сл. гласник 

Републике Српске, број: 93/06, 86/07,14/10 

и 5/12), члана 39. Закона о локалној 
самоуправи (Сл. гласникк Републике 

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

Општине Пелагићево (Сл. гласник 
Општине Пелагићево,број:2/17) Скупштина 

општине Пелагићево на X (десетој) 

редовној сједници одржаној дана  
10.03.2018. године, доноси 

 

П Л А Н 

кориштења средстава прикупљених 

по основу накнаде за промјену намјене 

пољопривредног земљишта у 

непољопривредне сврхе у 2018.години   
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Члан 1. 

 

Овим Планом утврђује се начин 

коришћења средстава прикупљених по 
основу  накнаде за промјену намјене 

пољопривредног земљишта у 

непољопривредне сврхе у Буџету Општине 

Пелагићево у 2018.години. 
 

Члан 2. 

 

Од укупних прикупљених средстава 

по основу  накнаде за промјену намјене 

пољопривредног земљишта у 
непољопривредне сврхе Министарство 

финансија  распоређује 70% тих средстава 

на рачун  Буџета Општине Пелагићево на 

чијем се подручју и налази земљиште. 
Члан 3. 

 

Планом Буџета за 2018.годину по 
основу накнаде из члана 1. овог Плана 

планирана су средства у износу од  2.000,00 

КМ. 

 
Члан 4. 

 

Средства остварена по основу накнаде 
за промјену намјене пољопривредног 

земљишта у непољопривредне сврхе у 2018. 

години  у циљу спречавања плављеља 
пољопривредног земљишта и 

оспособљавања и уређења пољопривредног 

земљишта користиће се за финансирање 

прочишћавања одводних канала ради 
одвођења вишка површинских вода са 

пољопривредног земљишта на подручју 

Општине Пелагићево. 
 

Члан 5. 

 

Овај План ступа на снагу осмог дана 

од дана објављивања у "Службеном 

гласнику Општине Пелагићево". 

 
Број: 01-022-5/18           ПРЕДСЈЕДНИК 

Дана, 10.03.2018.г.    Скупштине општине  

                                      Славко Тешић с.р. 
 

 

 

 
 

294. 

 

На основу члана 195. Закона о  водама 
(Сл. гласник Републике Српске, број: 50/06, 

92/09 и 121/12), члана 39. Закона о локалној 

самоуправи (Сл. гласникк Републике 
Српске, број: 97/16) и члана 51. Статута 

Општине Пелагићево (Сл.гласник Општине 

Пелагићево,број:2/17) Скупштина општине 

Пелагићево на XII (дванаестој) редовној 
сједници одржаној дана  10.03.2018.године, 

доноси 

 
П Л А Н 

коришћења средстава 

прикупљенихпо основу водних накнада у 

2018.години 

 

Члан 1. 

 

Овим Планом утврђује се начин 

коришћења средстава прикупљених по 

основу посебних водних накнада у Буџету 
Општине Пелагићево у 2018.години. 

 

Члан 2. 

 

Од укупних прикупљених средстава 

по основу посебних водних накнада 

Министарство финансија  распоређује 30% 
тих средстава на рачун посебних намјена 

Буџета Општине Пелагићево. 

 
Члан 3. 

 

Планом Буџета за 2018.годину по 

основу накнада из члана 1. овог Плана 
планирана су средства у износу од  8.000,00 

КМ. 

 
Члан 4. 

 

Средства остварена по основу 
посебних водних накнада у 2018. години 

користиће се за финансирање  истражних 

(испитних) радњи  на локалитетима 

изворишта за водоснабдјевање подручја 
Општине Пелагићево. 

 

Члан 5. 

 

Овај План ступа на снагу осмог дана 

од дана објављивања у "Службеном 

гласнику Општине Пелагићево". 
 

Број. 01-022-4/18          ПРЕДСЈЕДНИК 
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Дана, 10.03.2018.г.   Скупштине општине 

                                    Славко Тешић с.р. 
 

 

 
 

295. 

 

На основу члана 81. Закона о 

заштити од пожара (Сл. гласник 

Републике Српске, број: 71/12), члана 

39. Закона о локалној самоуправи (Сл. 

гласникк Републике Српске, број:97/16) 

и члана 51. Статута Општине 

Пелагићево (Сл.гласник Општине 

Пелагићево, број:2/17) Скупштина 

општине Пелагићево на XII (дванаестој) 

редовној сједници одржаној  дана 

10.03.2018.године, доноси 

 

П Л А Н 

коришћења средстава 

прикупљених по основу накнаде за 

заштиту од пожара у 2018.години 

 

Члан 1. 

 

Овим Планом утврђује се начин 

коришћења средстава прикупљених од 

накнада по основу обавеза привредних 

друштава и других правних лица за 

финансирање посебних мјера заштите 

од пожара на територији Општине 

Пелагићево. 

 

Члан 2. 

 

Привредна друштва и друга правна 

лица која обављају дјелатност на 

територији Општине Пелагићево 

обрачунавају и уплаћују накнаду у 

висини 0,04% од пословног прихода за 

реализацију посебних мјера заштите од 

пожара на рачуне јавних прихода 

Републике Српске за опште уплате, а 

Министарство финансија распоређује 

60% тих средстава на рачун Буџета 

Општине Пелагићево. 

 

Члан 3. 

Планом Буџета за 2018.годину по 

основу накнада из члана 1. овог Плана 

планирана су средства у износу од  

8.000,00 КМ. 

 

Члан 4. 

 

Средства остварена по основу 

накнаде за реализацију посебних мјера 

заштите од пожара у 2018. години 

користиће се за финансирање рада 

Добровољног ватрогасног друштва 

Пелагићево. 

Начелник општине може дио 

наведених средстава у висини до 30% 

усмјерити у друге намјене које се 

односе на заштиту од пожара. 

 

Члан 5. 

 

Овај План ступа на снагу  осмог 

дана од дана објављивања у 

"Службеном гласнику Општине 

Пелагићево"  
 
Број. 01-022-3/18          ПРЕДСЈЕДНИК 

Дана, 10.03.2018.г.   Скупштине општине 

                                    Славко Тешић с.р. 

 
 

 

 
296. 

 

На основу члана 18. став 1. и члана 

90. Закона о јавним набавкама Босне и 
Херцеговине ("Сл. гласник БиХ", број 

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

самоуправи ("Сл. гласник РС", број: 97/16), 
чланова 61. и 100. Статута општине 

Пелагићево ("Службени гласник општине 

Пелагићево" број: 10/14) и члана 5. 
Правилника о поступку директног 

споразума, број: 02-022-6/15 од 17.02.2015. 

године, а поступајући по приједлогу 

Одјељења за привреду, финансије и 
друштвене дјелатности општине 

Пелагићево и у складу са Планом јавних 

набавки општине Пелагићево за 2018. 
годину, број: 02-022-21/18 од 14.02.2018. 

године, начелник Општине Пелагићево је 

донио   
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О Д Л У К У 

о покретању поступка набавке  

систематске дератизације 

 

Члан 1. 

 

           Одобрава се покретање поступка 

јавне набавке услуга – Систематска 

дератизација. 
Процијењена вриједност јавне 

набавке (без ПДВ-а) износи 2.000,00 КМ 

(словима: двијехиљаде КМ). 
За спровођење јавне набавке 

обезбијеђена су средства из буџета општине 

Пелагићево, економски код 412200. 
Јавна набавка ће се спровести путем 

директног споразума. 

Поступак јавне набавке спровешће 

се у складу са Законом о јавним набавкама, 
подзаконским и интерним актима. 

Евиденциони број јавне набавке: 05. 

 

Члан 2. 

 

Потребну документацију за 

провођење поступка директног споразума 
сачиниће уговорни орган, односно 

службеник за јавне набавке у сарадњи са 

службеницима Одјељења за привреду, 
финансије и друштвене дјелатности, у року 

од 5 дана, рачунајући од доношења ове 

одлуке. 
 

Члан 3. 

 

Критеријум за додјелу уговора је 
најнижа цијена. 

 

Члан 4. 

 

Отварање и оцјену понуда 

спровешће службеник за јавне набавке у 
сарадњи са службеницима Одјељења за 

привреду, финансије и друштвене 

дјелатности. 

 
Члан 5. 

 

Саставни дио ове одлуке је процјена 
вриједности. 

 

Члан 6. 

 

Ова одлука ступа на снагу даном 

доношења и биће објављења у Службеног 
гласнику Општине Пелагићево. 

 

ОБРАЗЛОЖЕЊЕ 

 

На основу расположивих чињеница, 

утврђено је да је предложени поступак 

директног споразума основан и да садржи 
све потребне елементе за одлучивање, у 

складу са чланом 4. Правилника о поступку 

директног споразума, број: 02-022-6/15 од 
17.02.2015. године. 

При доношењу Одлуке, начелник 

Општине Пелагићево се посебно руководио 
чињеницом да је предложена набавка 

планирана Планом набавки за 2018. годину, 

под бројем 05, да је реално процијењена 

њена вриједност на тржишту, да су 
обезбијеђена средства за исплату, те да је 

предложена одговарајућа врста поступка. 

 
На основу утврђеног чињеничног 

стања, одлучено је као у члану 1. ове 

одлуке. 

 
Број: 02-022- 27 /18         НАЧЕЛНИК 

Дана, 20.02.2018.г.    Општине Пелагићево 

                                         Симо Стакић  
                                            мр.ек. с.р. 

 

 
 

 

297. 

 
На основу члана 64. став 1. тачка 2. 

и члана 70. ставови 1, 3. и 6. Закона о 

јавним набавкама Босне и Херцеговине 
("Сл. гласник БиХ", број 39/14), чланова 59. 

и 82. Закона о локалној самоуправи ("Сл. 

гласник РС", број: 97/16), чланова 61. и 100. 
Статута општине Пелагићево ("Службени 

гласник општине Пелагићево" број: 10/14) и 

члана 7. Правилника о поступку директног 

споразума, број: 02-022-6/15 од 17.02.2015. 
године, на основу препоруке службеника за 

јавне набавке и Одјељења за привреду, 

финансије и друштвене дјелатности 
општине Пелагићево, у поступку јавне 

набавке услуга: Систематска дератизација, 

начелник општине Пелагићево је донио  

 

ОДЛУКУ 

о избору најповољнијег понуђача 
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Члан 1. 

 

            Прихвата се Препорука службеника 

за јавне набавке и Одјељења за привреду, 
финансије и друштвене дјелатности 

општине Пелагићево, број: 06/3-404-4/18 од 

26.02.2018. године и Уговор за јавну 

набавку Систематска дератизација, 
додјељује се "Дезинсекција" доо, Бијељина, 

понуда број: 109/18, од 22.02.2018. године, 

за понуђену цијену од 0,00 КМ, са ПДВ-ом, 
односно бесплатно за објекте и површине 

које се финансирају из буџета Општине, као 

најбоље оцијењеном понуђачу. 
 

Члан 2. 

 

Приједлог уговора о набавци 
доставиће се на потпис изабраном понуђачу 

"Дезинсекција" доо, Бијељина. 

 
Члан 3. 

 

За извршење ове одлуке задужује се 

и овлашћује Одјељење за за привреду, 
финансије и друштвене дјелатности 

општине Пелагићево. 

 
Члан 4. 

 

Ова одлука објавиће се на веб-
страници www.opstinapelagicevo.org, 

истовремено са упућивањем понуђачима 

који су учествовали у поступку јавне 

набавке, у складу са чланом 70. став 6. 
Закона о јавним набавкама Босне и 

Херцеговине. 

 
Члан 5. 

 

          Ова одлука ступа на снагу даном 
доношења и доставља се свим понуђачима 

који су учествовали у поступку јавне 

набавке, у складу са чланом 71. став 2. 

Закона о јавним набавкама Босне и 
Херцеговине. 

 

Образложење 

 

Поступак јавне набавке покренут је 

Одлуком о покретању поступка јавне 

набавке број: 02-022-27/18 од 20.02.2018. 
године. 

Јавна набавка је спроведена путем 

директног споразума. 
Процијењена вриједност јавне набавке без 

ПДВ-а је 2.000,00 КМ. 

Писмени захтјев за достављање понуде 
упућен је фирми "Дезинсекција" доо, 

Бијељина. 
 

За отварање понуда је задужен Службеник 

за јавне набавке у сарадњи са 

службеницима из Одјељења за привреду, 
финансије и друштвене дјелатности. 
 

Службеник за јавну набавку је доставио 

дана 26.02.2018. године записник о оцјени 

понуда и Препоруку о избору 
најповољнијег понуђача број: 06/3-404-4/18 

од 26.02.2018. године, у поступку јавне 

набавке Систематска дератизација. 
 

У поступку по записнику о оцјени 

понуда је утврђено да је службеник за јавну 
набавку благовремено и правилно извршио 

отварање понуда и оцјену приспјелих 

понуда, о чему је сачинињен одговарајући 
записник, у којем је утврђено сљедеће:  

- да је укупан број пристиглих понуда 1. 

- да је благовремено запримљена 1 понуда. 
- да није било неблаговремено 

запримљених понуда. 

- да је понуда понуђача "Дезинсекција" доо, 

Бијељина прихватљива. 

- да није било неприхватљивих понуда. 
 

У поступку доношења ове одлуке, 
посебно су цијењене чињенице да је 

службеник за јавне набавке у сарадњи са 

Одјељењем за привреду, финансије и 

друштвене дјелатности, правилно и 
потпуно, дао оцјену приспјелих понуда, у 

складу са критеријумима из захтјева и 

позива. 
Наиме, у поступку је оцијењено да 

је службеник за јавне набавке у сарадњи са 

Одјељењем за привреду, финансије и 

друштвене дјелатности правилно поступио 
те да је избор најповољнијег понуђача 

извршен у складу са Законом о јавним 

набавкама Босне и Херцеговине, 
подзаконским актима, интерним актима и 

тендерским документом.  

Увидом у приложену 
документацију, неспорно је да изабрани 

понуђач задовољава све потребне услове у 

оквиру овог поступка.  
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Из наведених разлога, примјеном 

члана 64. став 1. тачка 2. Закона о јавним 
набавкама Босне и Херцеговине, те чланова 

чланова 61. и 100. Статута општине 

Пелагићево ("Службени гласник општине 
Пелагићево" број: 10/14) и члана 7. 

Правилника о поступку директног 

споразума, број: 02-022-6/15 од 17.02.2015. 

године одлучено је као у диспозитиву. 
 

ПОУКА О ПРАВНОМ ЛИЈЕКУ 
 

Против ове одлуке може се изјавити 
приговор начелнику Општине, најкасније у 

року од 5 (пет) дана од дана пријема ове 

одлуке, на основу члана 9. Правилника о 
поступку директног споразума, број: 02-

022-6/15 од 17.02.2015. године. 

 

Број: 02-022-29 /18         НАЧЕЛНИК 
Дана, 20.02.2018.г.    Општине Пелагићево 

                                         Симо Стакић  

                                            мр.ек. с.р. 
 

 

 
 

298. 

 

На основу члана 64. став 1. тачка 2. 
и члана 70. ставови 1, 3. и 6. Закона о 

јавним набавкама Босне и Херцеговине 

("Сл. гласник БиХ", број 39/14), чланова 59. 
и 82. Закона о локалној самоуправи ("Сл. 

гласник РС", број: 97/16), чланова 61. и 100. 

Статута општине Пелагићево ("Службени 

гласник општине Пелагићево" број: 10/14) и 
члана 7. Правилника о поступку директног 

споразума, број: 02-022-6/15 од 17.02.2015. 

године, на основу препоруке службеника за 

јавне набавке и Одјељења за општу управу, 

просторно уређење и стамбено-комуналне 

послове општине Пелагићево, у поступку 
јавне набавке услуга: Реконструкција 

централног гријања у спортској дворани у 

Пелагићеву, начелник Општине Пелагићево 
је донио: 

 

ОДЛУКУ 

о избору најповољнијег понуђача 

 

Члан 1. 

 

            Прихвата се Препорука службеника 

за јавне набавке и Одјељења за општу 

управу, просторно уређење и стамбено-

комуналне послове општине Пелагићево, 
број: 06/3-404-2/18 од 02.03.2018. године и 

Уговор за јавну набавку Реконструкција 

централног гријања у спортској дворани у 
Пелагићеву, додјељује се "Термоелектро" 

доо Брчко, понуда број: 11/18 R01, од 

21.02.2018. године, за понуђену цијену од 

6.739,20 КМ, са ПДВ-ом, као најбоље 
оцијењеном понуђачу. 

 

Члан 2. 

 

Приједлог уговора о набавци 

доставиће се на потпис изабраном понуђачу 
"Термоелектро" доо Брчко. 

 

Члан 3. 

 

За извршење ове одлуке задужује се 

и овлашћује Одјељење за општу управу, 

просторно уређење и стамбено-комуналне 
послове општине Пелагићево. 

 

Члан 4. 

 

Ова одлука објавиће се на веб-

страници www.opstinapelagicevo.org, 

истовремено са упућивањем понуђачима 
који су учествовали у поступку јавне 

набавке, у складу са чланом 70. став 6. 

Закона о јавним набавкама Босне и 
Херцеговине. 

 

Члан 5. 

          Ова одлука ступа на снагу даном 
доношења и доставља се свим понуђачима 

који су учествовали у поступку јавне 

набавке, у складу са чланом 71. став 2. 
Закона о јавним набавкама Босне и 

Херцеговине. 

 
Образложење 

 

          Поступак јавне набавке покренут је 

Одлуком о покретању поступка јавне 
набавке број: 02-022-24/18 од 16.02.2018. 

године. 

Јавна набавка је спроведена путем 
директног споразума. 

Процијењена вриједност јавне набавке без 

ПДВ-а је 6.000,00 КМ. 

Писмени захтјев за достављање понуде 
упућен је фирми "Термоелектро" доо Брчко. 
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          За отварање понуда је задужен 

Службеник за јавне набавке у сарадњи са 
службеницима из Одјељења за општу 

управу, просторно уређење и стамбено-

комуналне послове. 
 

          Службеник за јавну набавку је 
доставио дана 02.03.2018. године записник 

о оцјени понуда и Препоруку о избору 

најповољнијег понуђача број: 06/3-404-2/18 

од 02.03.2018. године, у поступку јавне 
набавке Реконструкција централног гријања 

у спортској дворани у Пелагићеву. 

У поступку по записнику о оцјени 
понуда је утврђено да је службеник за јавну 

набавку благовремено и правилно извршио 

отварање понуда и оцјену приспјелих 

понуда, о чему је сачинињен одговарајући 
записник, у којем је утврђено сљедеће:  

- да је укупан број пристиглих понуда 1. 

- да је благовремено запримљена 1 понуда. 
- да није било неблаговремено 

запримљених понуда. 

- да је понуда понуђача "Термоелектро" доо 
Брчко прихватљива. 

- да није било неприхватљивих понуда. 
 

У поступку доношења ове одлуке, 
посебно су цијењене чињенице да је 

службеник за јавне набавке у сарадњи са 

Одјељењем за општу управу, просторно 
уређење и стамбено-комуналне послове, 

правилно и потпуно, дао оцјену приспјелих 

понуда, у складу са критеријумима из 

захтјева и позива. 
Наиме, у поступку је оцијењено да 

је службеник за јавне набавке у сарадњи са 

Одјељењем за општу управу, просторно 
уређење и стамбено-комуналне послове 

правилно поступио те да је избор 

најповољнијег понуђача извршен у складу 
са Законом о јавним набавкама Босне и 

Херцеговине, подзаконским актима, 

интерним актима и тендерским 

документом.  
Увидом у приложену 

документацију, неспорно је да изабрани 

понуђач задовољава све потребне услове у 
оквиру овог поступка.  

Из наведених разлога, примјеном 

члана 64. став 1. тачка 2. Закона о јавним 
набавкама Босне и Херцеговине, те чланова 

чланова 61. и 100. Статута општине 

Пелагићево ("Службени гласник општине 

Пелагићево" број: 10/14) и члана 7. 

Правилника о поступку директног 

споразума, број: 02-022-6/15 од 17.02.2015. 
године одлучено је као у диспозитиву. 

 

ПОУКА О ПРАВНОМ ЛИЈЕКУ 
 

Против ове одлуке може се изјавити 

приговор начелнику Општине, најкасније у 

року од 5 (пет) дана од дана пријема ове 
одлуке, на основу члана 9. Правилника о 

поступку директног споразума, број: 02-

022-6/15 од 17.02.2015. године. 

 
Број: 02-022-31/18          НАЧЕЛНИК 

Дана,05.03.2018.г.    Општине Пелагићево 

                                         Симо Стакић  
                                            мр.ек. с.р. 

 

 

 
 

299. 

 
На основу члана 64. став 1. тачка 2. 

и члана 70. ставови 1, 3. и 6. Закона о 

јавним набавкама Босне и Херцеговине 
("Сл. гласник БиХ", број 39/14), чланова 59. 

и 82. Закона о локалној самоуправи ("Сл. 

гласник РС", број: 97/16), чланова 61. и 100. 

Статута општине Пелагићево ("Службени 
гласник општине Пелагићево" број: 10/14) и 

члана 7. Правилника о поступку директног 

споразума, број: 02-022-6/15 од 17.02.2015. 
године, на основу препоруке службеника за 

јавне набавке и Одјељења за општу управу, 

просторно уређење и стамбено-комуналне 

послове општине Пелагићево, у поступку 
јавне набавке услуга: Ангажовање 

надзорног органа за праћење машинских 

радова на реконструкцији са доградњом и 
надоградњом дома културе у Пелагићеву – 

завршна фаза енергетске ефикасности, 

начелник Општине Пелагићево је донио  
 

ОДЛУКУ 

о избору најповољнијег понуђача 

 

Члан 1. 

 

            Прихвата се Препорука службеника 
за јавне набавке и Одјељења за општу 

управу, просторно уређење и стамбено-

комуналне послове општине Пелагићево, 
број: 06/3-404-3/18 од 02.03.2018. године и 

Уговор за јавну набавку Ангажовање 
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надзорног органа за праћење машинских 

радова на реконструкцији са доградњом и 
надоградњом дома културе у Пелагићеву – 

завршна фаза енергетске ефикасности, 

додјељује се понуђачу Биро за 
пројектовање "Термобиро" Добој Исток, 

понуда од 27.02.2018. године, за понуђену 

цијену од  2.500,00 КМ, са ПДВ-ом, као 

најбоље оцијењеном понуђачу. 
 

Члан 2. 

 

Приједлог уговора о набавци 

доставиће се на потпис изабраном понуђачу 

Биро за пројектовање "Термобиро" Добој 
Исток. 

Члан 3. 

 

За извршење ове одлуке задужује се 
и овлашћује Одјељење за општу управу, 

просторно уређење и стамбено-комуналне 

послове општине Пелагићево. 
 

Члан 4. 

 

Ова одлука објавиће се на веб-
страници www.opstinapelagicevo.org, 

истовремено са упућивањем понуђачима 

који су учествовали у поступку јавне 
набавке, у складу са чланом 70. став 6. 

Закона о јавним набавкама Босне и 

Херцеговине. 
 

Члан 5. 

          Ова одлука ступа на снагу даном 

доношења и доставља се свим понуђачима 
који су учествовали у поступку јавне 

набавке, у складу са чланом 71. став 2. 

Закона о јавним набавкама Босне и 
Херцеговине. 

 

Образложење 

 

          Поступак јавне набавке покренут је 

Одлуком о покретању поступка јавне 

набавке број: 02-022-25/18 од 16.02.2018. 
године. 

Јавна набавка је спроведена путем 

директног споразума. 
Процијењена вриједност јавне набавке без 

ПДВ-а је 2.500,00 КМ. 

Писмени захтјев за достављање понуде 

упућен је понуђачу Биро за пројектовање 
"Термобиро" Добој Исток. 
 

          За отварање понуда је задужен 

Службеник за јавне набавке у сарадњи са 
службеницима из Одјељења за општу 

управу, просторно уређење и стамбено-

комуналне послове. 
 

          Службеник за јавну набавку је 
доставио дана 02.03.2018. године записник 

о оцјени понуда и Препоруку о избору 

најповољнијег понуђача број: 06/3-404-3/18 

од 02.03.2018. године, у поступку јавне 
набавке Ангажовање надзорног органа за 

праћење машинских радова на 

реконструкцији са доградњом и 
надоградњом дома културе у Пелагићеву – 

завршна фаза енергетске ефикасности. 
 

У поступку по записнику о оцјени 

понуда је утврђено да је службеник за јавну 

набавку благовремено и правилно извршио 
отварање понуда и оцјену приспјелих 

понуда, о чему је сачинињен одговарајући 

записник, у којем је утврђено сљедеће:  
- да је укупан број пристиглих понуда 1. 

- да је благовремено запримљена 1 понуда. 

- да није било неблаговремено 
запримљених понуда. 

- да је понуда понуђача Биро за 

пројектовање "Термобиро" Добој Исток 

прихватљива. 

- да није било неприхватљивих понуда. 
 

У поступку доношења ове одлуке, 
посебно су цијењене чињенице да је 

службеник за јавне набавке у сарадњи са 

Одјељењем за општу управу, просторно 

уређење и стамбено-комуналне послове, 
правилно и потпуно, дао оцјену приспјелих 

понуда, у складу са критеријумима из 

захтјева и позива.  
Наиме, у поступку је оцијењено да 

је службеник за јавне набавке у сарадњи са 

Одјељењем за општу управу, просторно 
уређење и стамбено-комуналне послове 

правилно поступио те да је избор 

најповољнијег понуђача извршен у складу 

са Законом о јавним набавкама Босне и 
Херцеговине, подзаконским актима, 

интерним актима и тендерским 

документом.  
Увидом у приложену 

документацију, неспорно је да изабрани 

понуђач задовољава све потребне услове у 

оквиру овог поступка.  
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Из наведених разлога, примјеном 

члана 64. став 1. тачка 2. Закона о јавним 
набавкама Босне и Херцеговине, те чланова 

чланова 61. и 100. Статута општине 

Пелагићево ("Службени гласник општине 
Пелагићево" број: 10/14) и члана 7. 

Правилника о поступку директног 

споразума, број: 02-022-6/15 од 17.02.2015. 

године одлучено је као у диспозитиву. 
 

ПОУКА О ПРАВНОМ ЛИЈЕКУ 
 

Против ове одлуке може се изјавити 
приговор начелнику Општине, најкасније у 

року од 5 (пет) дана од дана пријема ове 

одлуке, на основу члана 9. Правилника о 
поступку директног споразума, број: 02-

022-6/15 од 17.02.2015. године. 
 

 

Број: 02-022-30/18          НАЧЕЛНИК 

Дана,05.03.2018.г.    Општине Пелагићево 
                                         Симо Стакић  

                                            мр.ек. с.р. 

 
 

 

 
300. 

 

На основу члана 64. став 1. тачка 2. 

и члана 70. ставови 1, 3. и 6. Закона о 
јавним набавкама Босне и Херцеговине 

("Сл. гласник БиХ", број 39/14), чланова 59. 

и 82. Закона о локалној самоуправи ("Сл. 
гласник РС", број: 97/16), чланова 61. и 100. 

Статута општине Пелагићево ("Службени 

гласник општине Пелагићево" број: 10/14) и 

члана 7. Правилника о поступку директног 
споразума, број: 02-022-6/15 од 17.02.2015. 

године, на основу препоруке службеника за 

јавне набавке и Одјељења за привреду, 
финансије и друштвене дјелатности 

општине Пелагићево, у поступку јавне 

набавке услуга: Осигурање лица и имовине, 
начелник општине Пелагићево је донио  

 

 

ОДЛУКУ 

о избору најповољнијег понуђача 

 

Члан 1. 

 

            Прихвата се Препорука службеника 

за јавне набавке и Одјељења за привреду, 

финансије и друштвене дјелатности 

општине Пелагићево, број: 06/3-404-1/18 од 

07.03.2018. године и Уговор за јавну 
набавку Осигурање лица и имовине, 

додјељује се најбоље оцијењеном понуђачу 

"Дрина осигурање" АД, Милићи, на основу 
понуда од 01.03.2018. године, за понуђену 

цијену од 602,91 КМ за осигурање имовине 

од пожара, 468,00 КМ за осигурање 

имовине од крађе и 623,50 КМ за осигурање 
радника од посљедица несреће, односно 

укупно  1.694,41 КМ, са ПДВ-ом. 

 
Члан 2. 

 

Приједлог уговора о набавци 
доставиће се на потпис изабраном понуђачу 

"Дрина осигурање" АД, Милићи. 

 

Члан 3. 

 

За извршење ове одлуке задужује се 

и овлашћује Одјељење за за привреду, 
финансије и друштвене дјелатности 

општине Пелагићево. 

 

Члан 4. 

 

Ова одлука објавиће се на веб-

страници www.opstinapelagicevo.org, 
истовремено са упућивањем понуђачима 

који су учествовали у поступку јавне 

набавке, у складу са чланом 70. став 6. 
Закона о јавним набавкама Босне и 

Херцеговине. 

 

Члан 5. 

          Ова одлука ступа на снагу даном 

доношења и доставља се свим понуђачима 

који су учествовали у поступку јавне 
набавке, у складу са чланом 71. став 2. 

Закона о јавним набавкама Босне и 

Херцеговине. 
 

Образложење 

 

          Поступак јавне набавке покренут је 
Одлуком о покретању поступка јавне 

набавке број: 02-022-22/18 од 16.02.2018. 

године. 
Јавна набавка је спроведена путем 

директног споразума. 

Процијењена вриједност јавне набавке без 

ПДВ-а је 6.000,00 КМ. 
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          Писмени захтјев за достављање 

понуде упућен је фирми "Дрина осигурање" 
АД, Милићи. 

 

          За отварање понуда је задужен 
Службеник за јавне набавке у сарадњи са 

службеницима из Одјељења за привреду, 

финансије и друштвене дјелатности. 

 
          Службеник за јавну набавку је 

доставио дана 07.03.2018. године  записник 

о оцјени понуда и Препоруку о избору 
најповољнијег понуђача број: 06/3-404-1/18 

од 07.03.2018. године, у поступку јавне 

набавке Осигурање лица и имовине. 
 

У поступку по записнику о оцјени 

понуда је утврђено да је службеник за јавну 

набавку благовремено и правилно извршио 
отварање понуда и оцјену приспјелих 

понуда, о чему је сачинињен одговарајући 

записник, у којем је утврђено сљедеће:  
- да је укупан број пристиглих понуда 1. 

- да је благовремено запримљена 1 понуда. 

- да није било неблаговремено 

запримљених понуда. 
- да је понуда понуђача " Дрина осигурање" 

АД, Милићи прихватљива. 

- да није било неприхватљивих понуда. 

 

У поступку доношења ове одлуке, 

посебно су цијењене чињенице да је 

службеник за јавне набавке у сарадњи са 

Одјељењем за привреду, финансије и 
друштвене дјелатности, правилно и 

потпуно, дао оцјену приспјелих понуда, у 

складу са критеријумима из захтјева и 
позива. 

Наиме, у поступку је оцијењено да 

је службеник за јавне набавке у сарадњи са 
Одјељењем за привреду, финансије и 

друштвене дјелатности правилно поступио 

те да је избор најповољнијег понуђача 

извршен у складу са Законом о јавним 
набавкама Босне и Херцеговине, 

подзаконским актима, интерним актима и 

тендерским документом.  
Увидом у приложену 

документацију, неспорно је да изабрани 

понуђач задовољава све потребне услове у 

оквиру овог поступка.  
Из наведених разлога, примјеном 

члана 64. став 1. тачка 2. Закона о јавним 

набавкама Босне и Херцеговине, те чланова 
чланова 61. и 100. Статута општине 

Пелагићево ("Службени гласник општине 

Пелагићево" број: 10/14) и члана 7. 
Правилника о поступку директног 

споразума, број: 02-022-6/15 од 17.02.2015. 

године одлучено је као у диспозитиву. 
 

ПОУКА О ПРАВНОМ ЛИЈЕКУ 

 

Против ове одлуке може се изјавити 
приговор начелнику Општине, најкасније у 

року од 5 (пет) дана од дана пријема ове 

одлуке, на основу члана 9. Правилника о 
поступку директног споразума, број: 02-

022-6/15 од 17.02.2015. године. 

 
Број: 02-022-34/18          НАЧЕЛНИК 

Дана,07.03.2018.г.    Општине Пелагићево 

                                         Симо Стакић  

                                            мр.ек. с.р. 
 

 

 
 

301. 

 
На основу чланова 59. и 82. Закона о 

локалној самоуправи ("Сл. гласник РС", 

број: 97/16) и чланова 61. и 100. Статута 
општине Пелагићево ("Службени гласник 

општине Пелагићево" број: 10/14)), 

начелник општине Пелагићево, доноси: 

 
 

Н А Р Е Д Б У  

о извођењу систематске дератизације 

подручја општине Пелгићево 

 

Члан 1. 

 

Овом Наредбом регулише се начин, 

извођач и вријеме извођења прољетне 

систематске дератизације подручја општине 
Пелагићево. 

 

Члан 2. 

 

Прољетну систематску дератизацију 

подручја општине Пелагићево извршиће 
"Дезинсекција" доо, Бијељина. 

 

Члан 3. 

 

Дератизацијом биће обухваћена сва 

приватна домаћинства, предузећа, 

самосталне радње, зграда општине, стара 
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зграда општине, амбуланта, објекти школа 

у Пелагићеву, Трамошници, Ћендићима, 
Блажевцу и Поребрицама, Црвени крст, 

јавне зелене површине, канализациона 

мрежа, отворени и затворени канали, 
депоније смећа, сточна пијаца,  спортска 

дворана, простор око спортске дворане. 

 

Члан 4. 

 

Акција из члана 3. ове Наредбе 

трајаће у времену од 19.03. до 30.03.2018. 
године. 

 

Члан 5. 

 

По завршетку акције, представници 

"Дезинсекција" доо, Бијељина доставиће ми 

писмени извјештај. 
 

Број: 02-022-35/18          НАЧЕЛНИК 

Дана,09.03.2018.г.    Општине Пелагићево 
                                         Симо Стакић  

                                            мр.ек. с.р. 

 

 
 

 

302. 

 

На основу члана 18. став 1. и члана 

90. Закона о јавним набавкама Босне и 
Херцеговине ("Сл. гласник БиХ", број 

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

самоуправи ("Сл. гласник РС", број: 97/16), 

чланова 61. и 100. Статута општине 
Пелагићево ("Службени гласник општине 

Пелагићево" број: 10/14) и члана 5. 

Правилника о поступку директног 
споразума, број: 02-022-6/15 од 17.02.2015. 

године, а поступајући по приједлогу 

Одјељења за општу управу, просторно 
уређење и стамбено-комуналне послове 

општине Пелагићево и у складу са Планом 

јавних набавки општине Пелагићево за 

2018. годину, број: 02-022-21/18 од 
14.02.2018. године, начелник општине 

Пелагићево је донио   

 
О Д Л У К У 

о покретању поступка набавке 

канцеларијског материјала 

 за потребе општинске управе  

 

 

Члан 1. 

 

           Одобрава се покретање поступка 

јавне набавке роба – Набавка 

канцеларијског материјала за потребе 
општинске управе. 

Процијењена вриједност јавне 

набавке (без ПДВ-а) износи 5.000,00 КМ 

(словима: петхиљада КМ). 
За спровођење јавне набавке 

обезбијеђена су средства из буџета општине 

Пелагићево, економски код 412300. 
Јавна набавка ће се спровести путем 

директног споразума. 

Поступак јавне набавке спровешће 
се у складу са Законом о јавним набавкама, 

подзаконским и интерним актима. 

Евиденциони број јавне набавке: 06. 

 

Члан 2. 

 

Потребну документацију за 
провођење поступка директног споразума 

сачиниће уговорни орган, односно 

службеник за јавне набавке у сарадњи са 

службеницима Одјељења за општу управу, 
просторно уређење и стамбено – комуналне 

послове, у року од 5 дана, рачунајући од 

доношења ове одлуке. 
 

Члан 3. 

 

Критеријум за додјелу уговора је 

најнижа цијена. 

 

Члан 4. 

 

Отварање и оцјену понуда 

спровешће службеник за јавне набавке у 
сарадњи са службеницима Одјељења за 

општу управу, просторно уређење и 

стамбено – комуналне послове. 
 

Члан 5. 

 

Саставни дио ове одлуке је процјена 
вриједности са спецификацијом роба. 

 

Члан 6. 

 

Ова одлука ступа на снагу даном 

доношења и биће објављења у Службеног 

гласнику Општине Пелагићево. 
 

ОБРАЗЛОЖЕЊЕ 
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На основу расположивих чињеница, 

утврђено је да је предложени поступак 
директног споразума основан и да садржи 

све потребне елементе за одлучивање, у 

складу са чланом 4. Правилника о поступку 
директног споразума, број: 02-022-6/15 од 

17.02.2015. године. 

При доношењу Одлуке, начелник 

Општине Пелагићево се посебно руководио 
чињеницом да је предложена набавка 

планирана Планом набавки за 2018. годину, 

под бројем 06, да је реално процијењена 
њена вриједност на тржишту, да су 

обезбијеђена средства за исплату, те да је 

предложена одговарајућа врста поступка. 
 

На основу утврђеног чињеничног 

стања, одлучено је као у члану 1. ове 

одлуке. 
 

Број: 02-022-33/18          НАЧЕЛНИК 

Дана,05.03.2018.г.    Општине Пелагићево 
                                         Симо Стакић  

                                            мр.ек. с.р. 

 

 
 

 

303. 

 

И З В Ј Е Ш Т А Ј 

о раду Скупштине општине Пелагићево 

за 2017. годину 

 

Скупштина општине Пелагићево 

радећи по Програму рада за 2017. годину 
заказала је одржавање осам сједница, с тим 

што је успијешно одржано седам сједница, 

на којим је укупно донешено аката како 
слиједи по табеларном приказу испод: 

 
 
ТАБЕЛАРНИ ПРИКАЗ: 

 

- статута 1 
- пословника 1 

- одлука 67 

- правилника 2 
- планови 7 

- програми 4 

- споразуми 1 

- извјештај о раду 23 
- информација 8  

- усвојила записника 8 

- УКУПНО 122 

          Гледајући по сједницама Скупштине 

општине Пелагићево иста је на 
 

ТРЕЋОЈ РЕДОВНОЈ СЈЕДНИЦИ 

ЗАКАЗАНОЈ ЗА 11.02.2017. ГОДИНЕ 

ДОНИЈЕЛА 

 

- статута 0 

- пословника 0 

- одлука 0 
- правилника 0 

- планови 0 

- програми 0 
- споразуми 0 

- извјештај о раду 0 

- информација 0 

- усвојила записника 0 
- УКУПНО 0 

 

ЧЕТВРТОЈ РЕДОВНОЈ СЈЕДНИЦИ 

ЗАКАЗАНОЈ ЗА 24.02.2017. ГОДИНЕ 

ДОНИЈЕЛА 

 
- статута 1 

- пословника 0 

- одлука 10 

- правилника 0 
- планови 1 

- програми 3 

- споразуми 0 
- извјештај о раду 1 

- информација 0 

- усвојила записника 2 
- УКУПНО18 

 

ПЕТОЈ РЕДОВНОЈ СЈЕДНИЦИ 

ЗАКАЗАНОЈ ЗА 10.03.2017. ГОДИНЕ 

ДОНИЈЕЛА 

 

- статута 0 
- пословника 0 

- одлука 9 

- правилника 0 

- планови 4 
- програми 0 

- споразуми 0 

- извјештај о раду 4 
- информација 0 

- усвојила записника 1 

- УКУПНО18 
 

ШЕСТОЈ РЕДОВНОЈ СЈЕДНИЦИ 

ЗАКАЗАНОЈ ЗА 27.05.2017. ГОДИНЕ 

ДОНИЈЕЛА 
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- статута 0 

- пословника 0 

- одлука 4 
- правилника 0 

- планови 0 

- програми 0 

- споразуми 1 
- извјештај о раду 13 

- информација 5 

- усвојила записника 1 
- УКУПНО24 

 

СЕДМОЈ РЕДОВНОЈ СЈЕДНИЦИ 

ЗАКАЗАНОЈ ЗА 24.07.2017. ГОДИНЕ 

ДОНИЈЕЛА 

 

- статута 0 
- пословника 0 

- одлука 8 

- правилника 0 
- планови 0 

- програми 1 

- споразуми 0 

- извјештај о раду 1 
- информација 3 

- усвојила записника 1 

- УКУПНО 14 
 

ОСМОЈ РЕДОВНОЈ СЈЕДНИЦИ 

ЗАКАЗАНОЈ ЗА 05.10.2017. ГОДИНЕ 

ДОНИЈЕЛА 

 

- статута 0 

- пословника 0 
- одлука 15 

- правилника 0 

- планови 0 
- програми 1 

- споразуми 0 

- извјештај о раду 2 
- информација 0 

- усвојила записника 1 

- УКУПНО 18 

 
ДЕВЕТОЈ РЕДОВНОЈ СЈЕДНИЦИ 

ЗАКАЗАНОЈ ЗА 04.12.2017. ГОДИНЕ 

ДОНИЈЕЛА 

 

- статута 0 

- пословника 0 

- одлука 9 
- правилника 1 

- планови 1 

- програми 0 

- споразуми 0 
- извјештај о раду 1 

- информација 0 

- усвојила записника 1 
- УКУПНО 13 

 

ДЕСЕТОЈ РЕДОВНОЈ СЈЕДНИЦИ 

ЗАКАЗАНОЈ 22.12.2017. ГОДИНЕ 

ДОНИЈЕЛА 

 

- статута 0 
- пословника 0 

- одлука 13 

- правилника 1 
- планови 1 

- програми 0 

- споразуми 0 

- извјештај о раду 1 
- информација 0 

- усвојила записника 1 

- УКУПНО 17 
 

 

Број: 01-022-  /18           ПРЕДСЈЕДНИК 

Дана, 10.03.2018.г.    Скупштине општине  
                                      Славко Тешић с.р. 
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САДРЖАЈ: 

 

 

274. Одлука о висини просјечне грађевинске цијене м2 корисне стамбене површине на 

подручју Општине Пелагићево  

1. 

275. Одлука о начину и условима јавне продаје непокретности на подручју Турића путем 
директне продаје  

2. 

276. Одлука о висини базне цијене трошкова опремања градског грађевинског земљишта 3. 

277. Рјешење  4. 

278. Рјешење 5. 

279. Рјешење  6. 

280. Одлука о одређивању висине накнада члановима Управних одбора јавних установа чији 

је оснивач Скупштина општине Пелагићево 

7. 

281. Одлука о именовању чланова правног одбора Јавне установе Центар за социјални рад 

Пелагићево 

8. 

282. Одлука о именовању начелника Одјељења за привреду, финансије и друштвене 

дјелатности 

8. 

283. Одлука о именовању начелникаОдјељења за општу управу, просторно уређење и 

стамбнео-комуналне послове  

9. 

284. Одлука о именовању начелчникаодјељења за инспекције, комуналну полицију и 

заједничке послове  

9. 

285. Одлука о именовању вршиоца дужности директора Јавне установе Центар за социјални 

рад Пелагићево  

10. 

286. Одлука о поништењу одлуке број: 01-022-104/17 од 27.12.2017.године 10. 

287. Одлука о давању сагласности  10. 

288. Одлука о прихватању извјештаја  11. 

289. Одлука о прихватању  програма рада Скупштине општине Пелагићево за 2018.годину  11. 

290. Одлука о оснивању јавне установе Центар за социјални рад Пелагићево 12. 

291. Одлука о давању сагласности 15. 

292. План кориштења средстава прикупљених по основну концесионе накнаде 16. 

293. План кориштења средстава прикупљених по основу накнаде за промјену намјене 

пољопривредног земљишта у непољопривредне сврхе у 2018.години 

16. 

294. План кориштења средстава прикупљених по основу водне накнаде у 2018.години 17. 

295. План кориштења средстава прикупљених по основу наканде за заштиту од пожара у 

2018.години  

18. 

296. Одлука о покретању поступка набавке систематске дератизације  18. 

297. Одлука о изборунајповољнијег понуђача  19. 

298. Одлука о избору најповољнијег понуђача  21. 

299. Одлука о избору најповољнијег понуђача  22. 

300. Одлука о избору најповољнијег понуђача  24. 

301. Наредба о извођењу систематске дератизација на подручју Општине Пелагићево  25. 

302. Одлука о покретању поступка набавке канцеларијског материјала за потребе општинске 

управе  

26. 

303. Извјештај о раду Скупштине општине Пелагићево за 2017.годину  27. 
 


