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20. 

 

ИЗВЈЕШТАЈ 

о раду Скупштине општине  

Пелагићево за 2018.годину 

 

          Скупштина општине Пелагићево, 

радећи по Програму рада за 2018.годину, 

заказала је одржавање осам сједница, с тим 

што је успјешно одржано седам сједница, 

на којим је укупно донесено аката како 

слиједи у приказу:  

 

- Статута – 1 

- Пословника – 1  

- Одлука – 67 

- Правилника – 2  

- Планова – 7  

- Програма – 4  

- Споразума – 1  

- Извјештаја о раду – 23  

- Информација – 8  

- Усвојила записника – 8  

- УКУПНО – 122 

 

          Гледајући по сједницама Скупштине 

општине Пелагићево, иста је на:  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ПРВОЈ СВЕЧАНОЈ СЈЕДНИЦИ 

ЗАКАЗАНОЈ ЗА 29.01.2018.ГОДИНЕ 

ДОНИЈЕЛА:  

 

- Статута – 0  

- Пословника – 0 

- Одлука – 1 

- Правилника – 0  

- Планови – 0  

- Програми – 0  

- Споразуми – 0  

- Извјештај о раду – 0  

- Информација – 0  

- Усвојила записника – 0  

- УКУПНО – 1  

 

ЈЕДАНАЕСТОЈ РЕДОВНОЈ 

СЈЕДНИЦИ ЗАКАЗАНОЈ ЗА 

22.02.2018.ГОДИНЕ ДОНИЈЕЛА:  

 

- Статута – 0  

- Пословника – 0  

- Одлука – 16  

- Правилника – 0  

- Планови – 5  

- Програми – 0  

- Споразуми – 0  

ОПШТИНА ПЕЛАГИЋЕВО 

СЛУЖБЕНИ ГЛАСНИК 

 

 

 

 

 

"Службени гласник Општине 

Пелагићево" 

 

 

примјерак је бесплатан 

 
 

 

 

Година IX 

 

Број 02/19 

 

Пелагићево 

 

датум издавања 

 

18.03.2019.г. 

 

"Службени гласник" 

 

издаје Скупштина 

општине Пелагићево 

 

излази по потреби 

 

главни и одговорни 

уредник 

        стручна служба 

 

тел 054/810-106 
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- Извјештаји о раду – 2  

- Информација – 1  

- Усвојила записника – 1  

- УКУПНО – 25  

 

ДВАНАЕСТОЈ РЕДОВНОЈ СЈЕДНИЦИ 

ЗАКАЗАНОЈ ЗА 10.03.2018.ГОДИНЕ 

ДОНИЈЕЛА:  

 

- Статута – 0  

- Пословника – 0 

- Одлука – 15 

- Правилника – 0  

- Планови – 4  

- Програми – 0  

- Споразуми – 0  

- Извјештај о раду – 2  

- Информација – 1  

- Усвојила записника – 1  

- УКУПНО – 22  

 

ТРИНАЕСТОЈ  РЕДОВНОЈ СЈЕДНИЦИ 

ЗАКАЗАНОЈ ЗА 30.04.2018.ГОДИНЕ 

ДОНИЈЕЛА:  

 

- Статута – 0  

- Пословника – 0 

- Одлука – 7 

- Правилника – 0  

- Планови – 4  

- Програми – 2  

- Споразуми – 2  

- Извјештај о раду – 15  

- Информација – 5  

- Усвојила записника – 1  

- УКУПНО – 32  

 

ЧЕТРНАЕСТОЈ  РЕДОВНОЈ 

СЈЕДНИЦИ ЗАКАЗАНОЈ ЗА 

28.05.2018.ГОДИНЕ ДОНИЈЕЛА:  

 

- Статута – 0  

- Пословника – 0 

- Одлука – 8 

- Правилника – 0  

- Планови – 0  

- Програми – 0  

- Споразуми – 0  

- Извјештај о раду – 1  

- Информација – 1 

- Усвојила записника – 1  

- УКУПНО – 11 

 

ПЕТНАЕСТОЈ РЕДОВНОЈ СЈЕДНИЦИ 

ЗАКАЗАНОЈ ЗА 30.07.2018.ГОДИНЕ 

ДОНИЈЕЛА:  

 

- Статута – 0  

- Пословника – 0 

- Одлука – 3 

- Правилника – 0  

- Планови – 0 

- Програми – 0 

- Споразуми – 0 

- Извјештај о раду – 1  

- Информација – 0 

- Усвојила записника – 1  

- УКУПНО – 5 

 

ШЕСНАЕСТОЈ  РЕДОВНОЈ 

СЈЕДНИЦИ ЗАКАЗАНОЈ ЗА 

14.11.2018.ГОДИНЕ ДОНИЈЕЛА:  

 

- Статута – 0  

- Пословника – 0 

- Одлука – 10 

- Правилника – 0  

- Планови – 2  

- Програми – 0  

- Споразуми – 0  

- Извјештај о раду – 2  

- Информација – 0  

- Усвојила записника – 1  

- УКУПНО – 15 

 

СЕДАМНАЕСТОЈ   РЕДОВНОЈ 

СЈЕДНИЦИ ЗАКАЗАНОЈ ЗА 

30.04.2018.ГОДИНЕ ДОНИЈЕЛА:  

 

- Статута – 0  

- Пословника – 0 

- Одлука – 6 

- Правилника – 0  

- Планови – 0  

- Програми – 0  

- Споразуми – 0  

- Извјештај о раду – 1  

- Информација – 1 

- Усвојила записника – 1  

- УКУПНО – 9 

 

Број: 01-022-18/19            Предсједник  

Дана, 01.03.2019.г.        Скупштине општине  

                                      Славко Тешић с.р. 
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21.  

 

          На основу члана 32. Закона о 

концесијама („Службени гласник 

Републике Српске“, број. 59/13), 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 XVIII (осамнаестој) редовној 

сједници одржаној дана 01.03.2019.године, 

доноси:  

 

П Л А Н 

кориштења средстава прикупљених по 

основу концесионе накнаде у 2019.години 

 

Члан 1. 

 

          Овим Планом утврђује се начин 

кориштења средстава прикупљених по 

основу концесионе накнаде у Буџету 

Општине Пелагићево за 2019.годину.  

 

Члан 2. 

 

          Од укупних прикупљених средстава 

по основу концесионих накнада, 

Министарство финансија распређује 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 2019.годину, по 

сонову накнада из члана 1. овог Плана, 

планирана су средства у износу од 

40.000,00 КМ.  

 

Члан 4. 

 

          Средства остварена по основу 

концесионих накнада у 2019.години 

користити ће се за финансирање изградње и 

реконструкцију 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 биће објављен у Службеном 

гласнику Општине Пелаигћево.  

 

Број: 01-022-13/19            Предсједник  

Дана, 01.03.2019.г.        Скупштине општине  

                                      Славко Тешић с.р. 

 

 

 

 

22. 

 

          На основу члана 35. Закона о 

пољопривредном земљишту („Службени 

гласник Републике Српске“, број: 93/06, 

86/07, 14/10 и 5/12), 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 XVIII 

(осамнаестој) редовној сједници одржаној 

дана 01.03.2019.године, доноси:  

 

П Л А Н 

кориштења средстава прикупљених по 

основу накнаде за промјену намјене 

пољопривредног земљишта у 

непољопривредне сврхе у 2019.години 

 

Члан 1. 

 

          Овим Планом утврђује се начин 

кориштења средстава прикупљених по 

основу накнаде за промјену намјене 

пољоприведног земљишта у 

непољопривредне сврхе у Буџету Општине 

пелагићево у 2019.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 2019.годину, по 

основу накнаде из члана 1. овог Плана, 
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планирана су средства у износу од 1.000,00 

КМ.  

 

Члан 4. 

 

          Средства остварена по основу 

накнаде за промјену пољопривредног у 

непољопривредне сврхе у 2019.години, у 

циљу спречавања плављења 

пољопривредног земљишта и 

оспособљавања и уређења пољопривредног 

земљишта,  користити ће се за финансирање 

прочипшћавања 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: 01-022-12/19            Предсједник  

Дана, 01.03.2019.г.        Скупштине општине  

                                      Славко Тешић с.р. 

 

 

 

 

23. 

 

          На основу члана 81. Закона о заштити 

од пожара („Службени гласник Републике 

Српске“, број: 71/12), 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 XVIII 

(осамнаестој) редовној сједници одржаној 

дана 01.03.2019.године, доноси:  

 

П Л А Н 

кориштења средстава прикупљених по 

основу накнаде за заштиту од пожара у 

2019.години 

 

Члан 1. 

 

          Овим Планом уређује се начин 

кориштења 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 

од 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 2019.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 2019.години 

користити ће се за финансирање рада 

Добровољног ватрогасног друштва 

Пелагићево.  

          Начелник Општине Пелагићево 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: 01-022-11/19            Предсједник  

Дана, 01.03.2019.г.        Скупштине општине  

                                      Славко Тешић с.р. 

 

 

 

 

24.  

 

          На основу члана 195. Закона о водама 

(„Службени гласник Републике Српске“, 

број: 50/06, 92/09 и 121/12), члана 39. 
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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 XVIII (осамнаестој) редовној 

сједници одржаној дана 01.03.2019.године, 

доноси:  

 

П Л А Н 

кориштења средстава прикупљених по 

основу водних накнада у 2019.години 

 

Члан 1. 

 

Овим Планом утврђује се начин кориштења 

средстава прикупљених по основу посебних 

водних накнада у буџету Општине 

Пелагићево у 2019.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 2019.години, 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 2019.години 

користити ће се за финансирање истражних 

(испитних) радњи на локалитетима 

изворишта за водоснабдијевање подручја 

Општине Пелагићево.  

 

Члан 5. 

 

            Овај План ступа на снагу осмог дана 

од дана објављивања у Службеном 

гласнику Општине Пелагићево.  

 

Број: 01-022-10/19            Предсједник  

Дана, 01.03.2019.г.        Скупштине општине  

                                      Славко Тешић с.р. 

 

 

25.  

 

          На основу члана 47. Статута Општине 

Пелаигћево („Службени гласник Општине 

Пелагићево“, број: 10/14), члана 39. и 43. 

Закона о локалној самоуправи („Службени 

гласник Републике Српске“, број: 02/18) и 

члана 110. Пословника Скупштине општине 

Пелагићево („Службени гласник Општине 

Пелагићево“, број: 7/12), Скупштина  

општине Пелагићево на XVIII (осамнаестој) 

редовној сједници одржаној дана 

01.03.2019.године, доноси:  

 

П Р О Г Р А М  

 рада Скупштине општине Пелагићево за 

2019.годину  

 

I – ГОДИШЊИ ИЗВЈЕШТАЈИ И 

ИНФОРМАЦИЈЕ  

 

1. Извјештај о извршењу Плана буџета 

Општине Пелагићево за 

2018.годину, са усвајањем одлуке о 

завршном рачуну Буџета Општине 

за 2018.годину. 

РОК: март 

ПОДНОСИЛАЦ: начелник Општине и 

начелник Одјељења за привреду, финансије 

и друштвене дјелатности. 

 

2. Извјештај о стању и проблемима у 

привреди Општине Пелагићево за 

2018.годину.  

РОК: март  

ПОДНОСИЛАЦ: начелник Одјељења за 

привреду, финансије и друштвене 

дјелатности. 

 

3. Информација о раду Полицијске 

станице за 2018.годину, са стањем 

јавног реда и мира, безбиједности 

саобраћаја на путевима, те 

извршеним контролама рада служби 

обезбјеђења. 

РОК: март – април  

ПОДНОСИЛАЦ: командир полицијске 

станице  

 

4. Извјештај о раду општинске управе 

Пелагићево за 2018.годину. 

РОК: март – април  

ПОДНОСИЛАЦ: начелник Општине. 
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5. Информација о стању у области 

пољопривреде, водопривреде и 

шумарства за 2018.годину.  

РОК: април  

ПОДНОСИЛАЦ: начелник Одјељења за 

привреду, финансије и друштвене 

дјелатности.  

 

6. Информација о раду привредно-

правних субјеката и установа на 

подручју Општине Пелагићево за 

2018.годину.  

РОК: март – април  

ПОДНОСИЛАЦ: директори предузећа, 

руководиоци установа. 

 

7. Информација о стању и проблемима 

борачко – инвалидске заштите у 

2018.години  

РОК: март – април 

ПОДНОСИЛАЦ: предсједник БО 

Пелагићево, начелник Општине, замјеник 

начелника.  

 

8. Информација о изради и провођењу 

просторног, регулационог 

урбанистичког плана Општине у 

2018.години  

РОК: март – април  

ПОДНОСИЛАЦ: начелник Одјељења за 

општу управу, просторно уређење и 

стамбено-комуналне послове.  

 

9. Информација о раду хумнитарних и 

невладиних организација на 

подручју Општине Пелагићево. 

РОК: март – април  

ПОДНОСИЛАЦ: начелник, замјеник 

начелника. 

 

10. Информација о стању путне мреже 

и сигнализације за 2018.годину. 

РОК: мај 

ПОДНОСИЛАЦ: начелник Одјељења за 

општу управу, просторно уређење и 

стамбено-комуналне послове.  

 

11. Информација о стању и проблемима 

у области комуналне дјелатности, са 

посебнимосвртом на снабдијевање 

електричном енергијом и водом, те 

стањем електро-енергетског и 

водног система, на подручју 

Општине Пелагићево за 

2018.годину. 

РОК: април – мај 

ПОДНОСИЛАЦ: начелник Одјељења за 

општу управу, просторно уређење и 

стамбнео-комуналне послове, директори 

предузећа.  

 

12. Информација о запошљавању на 

подручју Општине Пелагићево за 

2018.годину  

РОК: мај 

ПОДНОСИЛАЦ: начелник, замјеник 

начелника Општине. 

 

13. Информација о стању и пробмеима 

у области образовања, науке, 

културе и спорта на подручју 

Општине Пелагићево за 

2018.годину. 

РОК:  април – мај  

ПОДНОСИЛАЦ: начелник, замјеник 

начелника, предсједници спортских 

клубова.  

 

14. Информација о стању и проблемима 

здравства и социјалне заштите, те 

становања на подручју Општине 

Пелагићево.  

РОК: јуни 

ПОДНОСИЛАЦ: начелник, замјеник 

начелника, директор службе за социјални 

рад.  

 

15. Информација о стању избјегличке 

популације и повратника са 

посебним освртом на додјелу 

грађевинског земљишта избјеглим и 

расељеним лицима у 2018.години. 

РОК: мај – јини  

ПОДНОСИЛАЦ: начелник, замјеник 

начелника. 

 

16. Информација о организацији 

локалне управе и самоуправе у 

2018.години. 

РОК: мај – јини 

ПОДНОСИЛАЦ: начелник,  замјеник 

начелника. 

 

17. Информација о стању у области 

заштитие од пожара и поплава, 

противградне заштите и другим 

облицима превентивно-техничке 

заштите на подручју Општине 

Пелагићево у 2018.години.  

РОК: мај – јини  
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ПОДНОСИЛАЦ: нечалник, замјеник 

начелника, руководилац службе цивилне 

заштите.  

 

I-a ПЕРИОДИЧНИ ИЗВЈЕШТАЈИ И 

ИНФОРМАЦИЈЕ  

 

          Извјештај о извршењу Буџета 

Општине Пелагићево за 2019.годину 

(парцијални) се подноси и разматра по 

потреби. 

          Извјештај и и нфомације из овог 

поглавља се могу разматрати и у краћим 

роковима, ако се за то укаже потреба.  

          Извјештај о раду начелника Општине 

пелагићево и раду Општинске управе 

Пелагићево, између два задиједања 

Скупштине општине Пелагићево, се 

разматра на свакој сједници као фиксна 

тачка.  

 

II ПОСЕБНИ ДИО  

 

II-а СВЕЧАНА СЈЕДНИЦА  

 

1. У поводу значајних јубилеја 

Општине Пелагићево може се 

одржати свечана сједница 

Скупштине општине.  

 

II-б ПРИЈЕДЛОЗИ ОДЛУКА  

 

1. Одлука о усвајању Плана буџета 

Општине Пелагићево за 

2020.годину. 

РОК: децембар 

ПОДНОСИЛАЦ: начелник Општине, 

начелник Одјељења за привреду, финансије 

и друштвене дјелатности. 

 

2. Одлука о извршењу Плана Буџета 

Општине Пелагићево за 

2020.годину. 

РОК: децембар  

ПОДНОСИЛАЦ: начелник Општине, 

начелник Одјељења за привреду, финансије 

и друштвене дјелатности. 

 

3. Програм рада Скупштине општине 

за 2020.годину. 

РОК: децембар  

ПОДНОСИЛАЦ: предсједник, секретар СО.  

 

II-в ДРУГЕ ОДЛУКЕ  

Друге одлуке се доносе по потреби. 

III ОСТАЛО  

 

1. Анализа извршења одлука, 

закључака, рјешења, смјерница, 

упутстава и слично врше се по 

потреби, а најмање 2 (два) пута 

годишње.  

2. Остале информације, извјештаји, 

одлуке, рјешења, закучци, 

смјернице, упутства, наредбе и 

слично подносе се, разматрају и 

доносе по потреби.  

 

IV РАД РАДНИХ ТИЈЕЛА 

СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ  

 

          Комисије, одбори и савјети 

Скупштине општине Пелагићево обавезно 

засиједају тромјесечно, а у случају потребе 

и чешће.  

 

V ОРЈЕНТАЦИОНИ КАЛЕНДАР 

СКУПШТИНСКИХ ЗАСИЈЕДАЊА  

 

          У складу са овим Програмом,  

Скупштина општине Пелагићево ће 

орјентационо одржати сједнице како 

слиједи:  

- Прва ванредна сједница друга 

половина јануара,  

- Осаманеста редовна сједница друга 

половина фебруара мјесеца,  

- Деветнаеста редовна сједница друга 

половина марта,  

- Двадесета редовна сједница друга 

половина априла мјесеца,  

- Двадесетпрва редовна сједница 

половина маја мјесеца,  

- Двадесетдруга редовна сједница 

друга половина јула мјесеца 

- Двадесеттрећа редовна сједница 

прва половина септембра мјесеца  

- Двадесетчетврта редовна сједница 

друга половина октобра мјесеца  

- Двадесетпета редовна сједница прва 

половина децембра мјесеца  

- Двадесетшеста редовна сједница 

друга половина децембра мјесеца.  

-  

 

Број: 01-022-14/19            Предсједник  

Дана, 01.03.2019.г.        Скупштине општине  

                                      Славко Тешић с.р. 
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26.  

 

          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), и члана 51. Статута Општине 

Пелагићево („Службени гласник Општине 

Пелагићево“, број: 2/17), Скупштина 

општине Пелагићево на XVIII (осамнаестој) 

редовној сједници одржаној дана 

01.03.2019.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 просјечна 

коначна грађевинска цијена 1 м2 корисне 

стамбене и пословне површине у 

2019.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 нискоградњи. 

 

Члан 3. 

 

          Ступањем на снагу ове одлуке 

престају да важе све скупштинске одлуке 

које су на овај начин регулисале наведену 

правну материју.  

 

Члан 4. 

 

          Ова одлука ступа на снагу даном 

доношења и биће објављена у Службеном 

гласнику Општине Пелагићево.  

 

Број: 01-022-15/19            Предсједник  

Дана, 01.03.2019.г.        Скупштине општине  

                                      Славко Тешић с.р. 

27.  

 

          На основу члана 4. став 3. Закона о 

порезу на непокретности („Службени 

гласник Републике Српске“, број. 91/15) и 

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 XVIII (осамнаестој) 

редовној сједници одржаној дана 

01.03.2019.године, доноси:  

 

О Д Л У К У  

о висини вриједности непокретности  

на подручју Општине Пелагићево у 

2019.години  

 

Члан 1.  

 

          Овом Одлуком утврђује се висина 

вриједности непокретности на подручју 

Општине Пелагићево на дан 

31.12.2018.године, а која ће бити кориштена 

у сврху утврђивања пореза на 

непокретности. 

 

Члан 2. 

 

          Непокретност у смислу члана 1. ове 

одлуке  представља земљиште с свим оним 

што је трајно спојено са њим или што је 

изграђено на површини земљишта, изнад 

или испод земљишта и то подразумијева:  

 

1. Земљиште  

а) грађевинско земљиште  

б) пољопривредно земљиште  

в) шумско земљиште  

г) индустројско земљиште  

д) остало земљиште. 

 

2. Грађевински објекти 

а) стан  

б) кућа  

в) пословни објекат 

г) индустријски објекат  

д) други објекти. 

 

Члан 3. 

 

          За утврђивање вриједности 

непокретности из члана 2. ове Одлуке, 
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територија Општине Пелагићево се дијели 

на пет зона и то:  

ЗОНА 1 – уже ургбано подручје Пелагићево  

 

ЗОНА 2 – шире урбано подручје 

Пелагићево  

 

ЗОНА 3 – подручје сеоских насеља 

(Пелагићево 1,2,3,4,5,6,7,8,9 и 10, Турић 1, 2 

и 3, Самаревац 1, 2 и 3, Горња Трамошница 

1,2, 3 и 4, Доња Трамошница 1,2,3 и 4, 

Поребрице, Доње Леденице 1,2 и 3 и 

Блажевац) 

 

ЗОНА 4 – Индустријске зоне и спортско-

рекреационе зоне (Пелагићево, Блажевац, 

Поребрице, Турић, Орлово Поље, Жабар 

Бара, Липовица, Блажевац и Посавско етно 

село). 

 

ЗОНА 5 – зона ван утврђеног грађевинског 

земљишта.  

          Границе из става 1 ово члана утврђене 

су Просторним планом Општине 

Пелагићево.  

 

Члан 4. 

 

          Висина вриједности непокретности на 

подручју Општине пелагићево по зонама 

износи:  

 

- р/б – 1 

- зона – 1  

- грађевинско земљиште 6,00 

- пољопривредно земљиште 3,00  

- шумско змељиште 3,00 

- индустријско земљиште 3,00 

- остало земљиште 0,15  

- стамбени објексти 700,00  

- куће 600,00 

- пословни објекти 950,00 

- индустријски објекти 400,00  

- остали објекти 350,00  

 

 

- р/б – 2 

- зона – 2  

- грађевинско земљиште 4,00 

- пољопривредно земљиште 2,50  

- шумско змељиште 3,00 

- индустријско земљиште 2,00 

- остало земљиште 0,10 

- стамбени објексти 650,00  

- куће 500,00 

- пословни објекти 850,00 

- индустријски објекти 300,00  

- остали објекти 300,00  

 

 

- р/б – 3 

- зона – 3  

- грађевинско земљиште 2,50 

- пољопривредно земљиште 1,50  

- шумско змељиште 3,00 

- индустријско земљиште 1,50 

- остало земљиште 0,10 

- стамбени објексти 600,00  

- куће 400,00 

- пословни објекти 750,00 

- индустријски објекти 200,00  

- остали објекти 250,00  

 

 

- р/б – 4 

- зона – 4  

- грађевинско земљиште 1,50 

- пољопривредно земљиште 0,50  

- шумско змељиште 2,00 

- индустријско земљиште 1,50 

- остало земљиште 0,10  

- стамбени објексти 550,00  

- куће 300,00 

- пословни објекти 650,00 

- индустријски објекти 150,00  

- остали објекти 200,00  

 

 

- р/б – 5 

- зона – 5  

- грађевинско земљиште 1,00 

- пољопривредно земљиште 0,35  

- шумско змељиште 2,00 

- индустријско земљиште 0,20 

- остало земљиште 0,10  

- стамбени објексти 500,00  

- куће 200,00 

- пословни објекти 350,00 

- индустријски објекти 150,00  

- остали објекти 150,00  

 

          Вриједност је изражена по м2 за 

земљиште, а по м2 корисне површине 

објекта.  

 

Члан 5. 

 

          Ова одлука ступа на снагу даном 

доношења, а примјењивати ће се од 

01.01.2019. до 31.12.2019.године и објавити 
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ће се у Службеном гласнику Општине 

Пелагићево. 

 

Број: 01-022-16/19            Предсједник  

Дана, 01.03.2019.г.        Скупштине општине  

                                      Славко Тешић с.р. 

 

 

 

 

28. 

 

          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), 

и члана 29. Општинске одлуке о 

грађевинском земљишту број: 02-022-1/09 

од 23.02.2009.године, Скупштина општине 

Пелагићево на XVIII (осамнаестој) редовној 

сједници одржаној дана 01.03.2019.године, 

доноси:  

 

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 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 у базној цијени износи:  

 

ЦИЈЕНА А:  

(врста трошкова уређења и учешће у 

цијени)  

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 

земљишта – 0,00214 

5. просторно изведбени планови – 

0,12300 

6. локацијска парцела – 0,00360 

7. пројекат комуналних грађевинских 

инсталација – 0,00574 

8. рушење објекта – 0,0100 

9. санација земљишта – 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 –0,3400 

 

 

ЦИЈЕНА Б – ТРОШКОВИ ОПРЕМАЊА 

ГРАДСКОГ ГРАЂЕВИНСКОГ 

ЗЕМЉИШТА  

(врста трошкова уређења и учешће у 

цијени)  

 

1. макадамски пут – 0,04504 

2. асфалтни пут – 0,07780 

3. асфалтни пут са плочником – 

0,10581 

4. паркиралиште – 0,04868 

5. јавна расвјета – 0,041195 

6. хортикултурно уређење – 0,02055 

7. кишна канализација – 0,06119 

8. водоводна мрежа – 0,05493 

9. фекална канализација – 0,059975 

10. електрична мрежа – 0,05655 

11. телефонска мрежа – 0,03233 

12. оперативна координација – 0,01000 

СВЕУКУПНО Б – 0,66000 

 

СВЕУКУПНО А + Б – 1,0000 

 

Члан 4. 

 

          Ступањем ан снагу ове одлуке 

престају да важе све скупштинске одлуке 

које су, на овај начин, регулисале наведену 

правну материју.  
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Члан 5. 

 

Ова одлука ступа на снагу даном доношења 

и биће објављена у Службеном гласнику 

Општине Пелагићево.  

 

Број: 01-022-17/19            Предсједник  

Дана, 01.03.2019.г.        Скупштине општине  

                                      Славко Тешић с.р. 

 

 

 

 

29. 

 

          На основу члана 39. и 43. Закона о 

локалној самоуправи („Службени гласник 

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

Статута Општине Пелагићево („Службени 

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

Скупштина општине Пелагићево на XVIII 

(осамнаестој) редовној сједници одржаној 

дана 01.03.2019.године, доноси:  

 

О Д Л У К У  

о усвајању Плана заштите од  

пожара Општине Пелагићево  

 

Члан 1.  

 

          Усваја се План заштите од пожара 

Општине Пелагићево из јануара 

2019.године. 

 

Члан 2. 

 

          Ова Одлука ступа на снагу 8 (осмог) 

дана од дана објаве у Службеном гласнику 

Општине Пелагићево.  

 

Број: 01-022-18/19            Предсједник  

Дана, 01.03.2019.г.        Скупштине општине  

                                      Славко Тешић с.р. 

 

 

 

 

30. 

 

          На основу члана 39. и 43. Закона о 

локалној самоуправи („Службени гласник 

Републике Српске“, број: 97/16) и члана 47. 

Статута Општине Пелагићево („Службени 

гласник Општине Пелагићево“, број: 10/14),  

Скупштина општине Пелагићево на XVIII 

(осамнаестој) редовној сједници одржаној 

дана 01.03.2019.године, доноси:  

 

О Д Л У К У  

о усвајању програма 

 

Члан 1. 

 

          Усваја се Програм рада начелника 

Општине пелагићево за период од 01.01. – 

31.12.2019.године. 

 

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: 01-022-19/19            Предсједник  

Дана, 01.03.2019.г.        Скупштине општине  

                                      Славко Тешић с.р. 

 

 

 

 

31.  

 

          На основу члана 39. и 43. Закона о 

локалној самоуправи („Службени гласник 

Републике Српске“, број: 97/16) и члана 47. 

Статута Општине Пелагићево („Службени 

гласник Општине Пелагићево“, број: 10/14),  

Скупштина општине Пелагићево на XVIII 

(осамнаестој) редовној сједници одржаној 

дана 01.03.2019.године, доноси:  

 

О Д Л У К У  

о прихватању извјештаја  

 

Члан 1. 

 

          Прихвата се Извјештај о раду 

начелника Општине Пелагићево за период 

између два скупштинска засиједања, број: 

02-014-3/2019 од 22.02.2019.године. 

 

Члан 2. 

 

          Извјештај из претходно наведеног 

члана је саставни дио ове одлуке.  
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Члан 3. 

 

          Ова Одлука ступа на снагу 8 (осмог) 

дана од дана објаве у Службеном гласнику 

Општине Пелагићево.  

 

Број: 01-022-20/19            Предсједник  

Дана, 01.03.2019.г.        Скупштине општине  

                                      Славко Тешић с.р. 

 

 

 

 

32.  

 

          На основу члана 39. и 43. Закона о 

локалној самоуправи („Службени гласник 

Републике Српске“, број: 97/16) и члана 47. 

Статута Општине Пелагићево („Службени 

гласник Општине Пелагићево“, број: 10/14),  

Скупштина општине Пелагићево на XVIII 

(осамнаестој) редовној сједници одржаној 

дана 01.03.2019.године, доноси:  

 

О Д Л У К У  

о прихватању извјештаја  

 

Члан 1. 

 

          Прихвата се Извјештај о раду 

начелника Општине Пелагићево за период 

01.01.- 31.12.2018.године, број: 02-014-

8/2019 од 12.02.2019.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: 01-022-21/19            Предсједник  

Дана, 01.03.2019.г.        Скупштине општине  

                                      Славко Тешић с.р. 

 

 

 

 

33. 

 

          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: 10/14),  

Скупштина општине Пелагићево на XVIII 

(осамнаестој) редовној сједници одржаној 

дана 01.03.2019.године, доноси:  

 

О Д Л У К У  

о давању простора на кориштење у 

објекту Општине Пелагићево  

 

Члан 1.  

 

          Овом одлуком дају се на кориштење 

простори укупне површине 43,20 м2, у 

објекту Општине Пелаигћево, Центру за 

социјални рад Пелагићево.  

          Предметни простори, из става 1. ове 

Одлуке, се додјељују на кориштење без 

накнаде. 

 

Члан 2. 

 

          Предметни простори се налазе у 

објекту Општине Пелагићево и то:  

- у приземљу пословни простор број 

4, површине 15,86 м2 

- у поткровљу пословни простор 

(канцеларија) број 7, површине 

27,34 м2. 

 

Члан 3. 

 

           Рок за кориштење простора из члана 

1. ове Одлуке износи десет година.  

 

Члан 4. 

 

          Овашћује се начелник Општине 

Пелагићево да, на основу Одлуке, закључи 

Уговор о закупу простора без накнаде.  

 

Члан 5. 

 

        Ова Одлука ступа на снагу 8 (осмог) 

дана од дана објаве у Службеном гласнику 

Општине Пелагићево.  

 

Број: 01-022-22/19            Предсједник  

Дана, 01.03.2019.г.        Скупштине општине  

                                      Славко Тешић с.р. 
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34.  

 

          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),  

Уговора о закупу објекта бивше ЗЗ 

„Посавина“ у Доњој Трамошници број. 02-

122-16/15 од 03.08.2015.године, а св еу вези 

писма намјере Ливнице умјетнина Јуркић 

ДОО број. 01-013-7/19 од 

13.02.2019.године, по приједлогу начелника 

Општине Пелагићево,  Скупштина општине 

Пелагићево на XVIII (осамнаестој) редовној 

сједници одржаној дана 01.03.2019.године, 

доноси:  

 

О Д Л У К У  

о давању сагласности  

за промјену закупца 

 

Члан 1.  

 

          У скалду са писаним захтјевом 

„Надаревић“ ДОО од 02.10.2018.године и 

писма намјере Ливнице умјетнина Јуркић 

ДОО број: 01-013-7/19 од 13.02.2019.године 

и разамтрања навода у исотм, Скупштина 

општине Пелаигћево је одлучила да да 

сагласност на промјену носиоца права 

закупа (закупца) по Уговору о закупу 

објекта бивше ЗЗ „Посавина“ у Доњој 

Трамошници, број: 02-122-16/15 од 

03.08.2015.године, и Анексу Уговора о 

закупу објекта бивше ЗЗ „Посавина“ у 

Доњој Трамошници број: 02-122-3/19 од 

11.01.2019.године.  

 

Члан 2. 

 

          Пренос права закупа ће се извршити 

на начин, да ће се прво, након измирења 

предузетих обавеза, споразумно раскинути 

уговор о закупу бивше ЗЗ „Посавина“ у 

Доњој Трамошници, број: 02-122-16/15 од 

03.08.2015.године, те под истима условима 

склопити нови уговор о закупу са 

Ливницом умјетнина Јуркић ДОО.  

 

Члан 3. 

 

          За реализацију ове одлуке задужује се 

начелник Општине Пелагићево.  

 

Члан 4. 

 

          Ова одлука ступа на снагу 8 (осмог) 

дана од дана објаве у службеном гласнику 

Општине Пелаигћево.   

 

Број: 01-022-23/19            Предсједник  

Дана, 01.03.2019.г.        Скупштине општине  

                                      Славко Тешић с.р. 

 

 

 

 

35.  

 

          На основу члана 39. и 43. Закона о 

локалној самоуправи („Службени гласник 

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

и 56. Статута Општине Пелагићево 

(„Службени гласник Општине Пелагићево“, 

број: 2/17),  Одлуке о извршењу Плана 

буџета Општине Пелагићево за 

2019.годину, број: 01-022-7/19 и Одлуке о 

усвајању Плана буџета Општине 

Пелагићево за 2019.годину, број: 01-022-

8/19, предсједник Скупштине општине 

Пелагићево доноси:  

 

П Р А В И Л Н И К 

о начинима расподјеле  

буџетских средстава 

 

Члан 1. 

 

           Овај Правилник  се доноси у циљу 

регулисања поступка расподјеле буџетских 

средстава која су предивђена Планом 

буџета Општине Пелагићево уа 

2019.годину, на потрошачкој 

јединици:0034110 – Скупштина општине, 

на позицији 412900 – текући грантови у 

износу од 20.000,00 КМ.  

 

Члан 2. 

 

          Претходно наведним финансијским 

средствима располаже предсједник 

Скупштине општине Пелагићево, као 

корисник буџетских средстава, а на основу 

Плана буџета Општине Пелагићево за 

2019.годину број: 01-022-8/19.   

 

Члан 3. 
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          Корисник буџетских средстава може 

стварати обавезе и користити средства за 

поједине намјене само до износа које је 

планиран и утврђен буџетом.  

          Све одлуке, рјешења, уговори или 

други појединачни акти морају бити у 

сагласности са овом одлуком.  

          Подзаконским актима не могу се 

стварати обавезе на терет буџета, ако за те 

обавезе нису предвиђена средства.  

 

Члан 4. 

 

          Поступак добијања финансијских 

средстава од стране корисника буџета, 

заинтересована лица покрећу подношењем 

захтјева.  

          Захтјеви морају бити јасни и 

образложени, те подкријепљени доказима 

из којих се неспорно може утврдити сврха и 

оправданост захтјева.  

 

Члан 5. 

 

          Контролу трошења буџетских 

средстава врши Одјељење за привреду, 

финансије и друштвене дјелатности.  

 

Члан 6. 

 

          Овај правилник ступа на снагу 8 

(осмог) дана од дана објаве у Службеном 

гласнику Општине пелагићево.  

 

Члан 7. 

 

          Правилник је временски ограничен, те 

важи до доношења нове Одлуке о плану 

буџета Општине Пелагићево.  

 

Број: 01-022-24/19            Предсједник  

Дана, 15.03.2019.г.        Скупштине општине  

                                      Славко Тешић с.р. 

 

 

 

 

36. 

 

          На основу члана 59. Закона о локалној 

самоуправи („Службени гласник Републике 

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

Општине Пелагићево („Службени гласник 

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

члану 43. Закона о буџетском систему 

Републике Српске („Службени гласник 

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

103/15 и 15/16), начелник Општине 

Пелагићево доноси:  

 

О Д Л У К У 

о распоређивању и кориштењу  

средстава буџетске резерве 

 

Члан 1. 

 

          Овом одлуком распоруђују се и 

одобравају средства буџетске резерве у 

износу од 12.500,00 Км и то: 10.079,66 КМ 

за уплату камате за Општину Пелагићево 

по рјешењу Пореске управе број: 

06/1.05/0702-456.1-784/2018 од 

13.07.2018.године и 2.431,63 Км за уплату 

камате за ЈУ Туристичка организација 

„Пелагићево“ Пелагићево по рјешењима 

Пореске управе, подручни центар бијељина.  

 

Члан 2. 

 

          Новчана средства из члана 1. ове 

одлуке исплатити ће се из буџета Општине 

Пелагићево.  

 

Члан 3. 

 

          З апровођење ове одлуке задужује се 

Одјељење за привреду, финансије и 

друштвене дјелатности. 

 

Члан 4. 

 

          Ова одлука ступа на снагу даном 

доношења и биће објављена у службеном 

гласнику Општине Пелагићево.  

 

Број. 02-022-24/19         НАЧЕЛНИИК 

Дана, 05.03.2019.г.    Општине Пелагићево  

        Симо Стакић 

           мр.ек. с.р. 

 

 

 

 

37.  

 

          На основу члана 54. и 59. Закона о 

локалној самоуправи („Службени гласник 

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

Стаута Општине Пелагићево („Службени 

гласник Општине Пелагићево“, број: 2/17), 
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Одлуке о стипендирању студената Општине 

Пелагићево број: 02-022-190/18 од 

05.12.2018.године и записника комисије за 

избор студената број: 02-111-1/19 од 

31.01.2019.године, начелник Општине 

Пелагићево доноси:  

 

О Д Л У К У 

о стипендистима Општине Пелагићево за 

академску 2018/2019 годину 

 

Члан 1. 

 

          Мјесечном стипендијом у износу од 

100,00 КМ стипендирати ће се сљедћи 

студенти: 

1. Ставрић (Велизар) Марија, ЈМБ 

0804997185864, студент 3. године 

Високе медицинске школе у 

Приједору,  

2. Гојковић (Јово) Божо, ЈМБ 

0301997180852, студент 3. године 

Пољопривредног факултета у 

Бијељини, 

3. Максимовић (Јово) Цвијета, ЈМБ 

1602997186501, студент 3.године 

Педагошког факултета у Бијељини,  

4. Јанковић (Јовица) Јована, ЈМБ 

0810997186518, студент 3.године 

Педагошког факултета у Бијељини,  

5. Павловић (Влајко) Илијана, ЈМБ 

0311997186546, студент 3.године 

Природно-математичког факултета 

– хемија у Бања Луци,  

6. Шокчевић (Петар) Дарио, ЈМБ 

2709995124994, мастер 1. година 

Грађевинског факултета у Осијеку,  

7. Удовичић (Симо) Јована, ЈМБ 

1707996186938, студент 4. године 

Медицинског факултета у Бања 

Луци, 

8. Смиљић (Јовица) Немања, ЈМБ 

0406996181533, студент 4. Године 

Факултета здравствених наука 

Аперион у Бања Луци,  

9. Кушлаковић (Ђорђе) Јелена, ЈМБ 

2910995186512, студент 4.године 

Педагошког факултета у Бијељини,  

10. Јанковић (Перо) Рада, ЈМБ 

0906996186511, студент 4.године 

природно-математичког факултета – 

туризам у Новом Саду,  

11. Лукановић (Здравко) Жељка, 

ЈМБ1001997186508, студент 

2.године Педагошког факултета у 

Бијељини,  

12. Јанковић (Јован) Вујадин, ЈМБ 

0804996180869, студент 3.године 

Факултета организационих наука у 

Београду,  

13. Радић (Мојсије) Божо, ЈМБ 

2312993181500, студент 6.године 

Медицинског факултета у Бања 

Луци,  

14. Ђуричић (Рајко) Николина, ЈМБ 

0106992805499, апсолвент 

Медицинског факултета – 

фармација у Бања Луци,  

15. Драгић (Војислав) Милица, ЈМБ 

2010997186578, студенткиња 2. 

године Медицинског факултета у 

Бања Луци.  

 

Члан 2. 

 

          Са свим стипендистима биће 

потписани Уговори о стипендирању.  

 

Члан 3. 

 

          Стипендије се исплаћују за мјесеце: 

октобар, новмебар, децембар, јануар, 

фебруар, март, април и мај текуће 

академске године, док се за апсолвента 

стипендија исплаћује за шест мјесеци.  

 

Члан 4. 

 

          Ова одлука ступа на снагу осмог дана 

од дана објављивања у Службеном 

гласнику Општине Пелагићево.  

 

Број. 02-022-16/19         НАЧЕЛНИИК 

Дана, 11.02.2019.г.    Општине Пелагићево  

        Симо Стакић 

           мр.ек. с.р. 
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