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90. 

 

          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), 

члана 15. Закона о печатима ("Службени 

гласник Републике Српске", број: 17/92, 

63/01 и 49/07), на основу службене 

евиденције, Скупштина општине 

Пелагићево на ХХ (двадесетој) редовној 

сједници одржаној дана 31.07.2019.године 

донијела је:  

 

ОДЛУКУ 

о проглашењу несталог печата  

Мјесне заједнице Доња Трамошница 

 

Члан 1. 

 

          Проглашава се несталим печат 

Општине пелагићево сљедеће садржине:  

 

А) печат окурглог облика пречника 35мм, у 

чијој средини се налази амблем Републике 

Српске, око којег је изнад амблема, у 

концентричним круговима ћириличним и  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

латиничним писмом исписан текст сљедеће 

садржине: " РЕПУБЛИКА СРПСКА, 

ОПШТИНА ПЕЛАГИЋЕВО МЈЕСНА 

ЗАЈЕДНИЦА ДОЊА ТРАМОШНИЦА". 

 

Члан 2. 

 

          Ова одлука ступа на снагу 8 (осмог) 

дана од дана објављивања у Службеном 

гласнику Републике Српске.  

 

Број:01-022-44/19           ПРЕДСЈЕДНИК 

Дана, 31.07.2019.г.        Скупштине општине 

                                       Славко Тешић с.р. 

 

 

 

 

91. 

 

          На основу члана 39. и 43. Закона о 

локалној самоуправи ("Службени гласник 

Републике Српске", број: 97/16), члана 348. 

Закона о ставним правима ("Службени 

гласник Републике Српске", број: 124/08, 

58/09 и 95/11), члана 5. Правилника о 

поступку јавног конкурса за рапослагање 

непокретностима у својини Републике 

Српске и јединица локалне самоуправе 

ОПШТИНА ПЕЛАГИЋЕВО 

СЛУЖБЕНИ ГЛАСНИК 

 

 

 

 

 

"Службени гласник Општине 

Пелагићево" 

 

 

примјерак је бесплатан 

 
 

 

 

Година IX 

 

Број 05/19 

 

Пелагићево 

 

датум издавања 

 

12.08.2019.г. 

 

"Службени гласник" 

 

издаје Скупштина општине 

Пелагићево 

 

излази по потреби 

 

главни и одговорни уредник 

        стручна служба 

 

тел 054/810-106 
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("Службени гласник Републике Српске", 

број: 20/12) и члана 51. Статута Општине 

Пелагићево ("Службени гласник Општине 

Пелагићево", број: 2/17), по приједлогу 

начелника Општине Пелагићево,  

Скупштина општине Пелагићево на ХХ 

(двадесетој) редовној сједници одржаној 

дана 31.07.2019.године донијела је:  

 

ОДЛУКУ 

о измјени и допуни одлуке о продаји 

пословнох канцеларија у саставу 

општинског административног центра 

број 01-022-62/18 

 

Члан 1.  

 

          У одлуци о продаји пословних 

канцеларија у саставу Општинског 

административног центра број: 01-022-

62/18 од 28.05.2018.године, члан 1. мијења 

се и гласи:  

 

"Дозвољава се под условима и на начин 

утврђен овом Одлуком продаја пословног 

простора који је у саставу будућег 

административног центра у пелагићеву и 

то: 

- У склопу пословног простора 

број1.канцеларија број 3 

(укључујући и санитарни чвор који 

се наслања на исту, површине 

3,36м2) и канцеларија број 4". 

 

Члан 2. 

 

          Члан 3. мијења се и гласи:  

 

          "Подаци о непокретности: 

Пословни просотр се налази у приземљу 

зграде Административно-културног центра 

Пелагићево, у склопу Пословног простора 

број1, канцеларија број 3. површине 39,15 

м2 (укључујући десни санитарни чвор 

површине 3,36м2) и канцеларија број 4. 

површине 18,93 м2, саграђеног на к.ч. број: 

2139 КО Пелагићево у улици Вука 

Караџића број 12.  

          Канцеларија број 3. (укључујући и 

санитарни чвор) и каццеларија број 4. се  

продају као цјелина.  

 

Члан 3. 

 

          За реализацију ове одлуке овлашћује 

се начелник Општине Пелагићево.  

 

Члан 4. 

 

          Ова одлука ступа на снагу 8 (осмог) 

дана од дана објављивања у Службеном 

гласнику Општине Пелагићево.  

 

Број:01-022-45/19           ПРЕДСЈЕДНИК 

Дана, 31.07.2019.г.        Скупштине општине 

                                       Славко Тешић с.р. 

 

 

 

 

92. 

 

          На основу члана 39. и 43. Закона о 

локалној самоуправи ("Службени гласник 

Републике Српске", број: 97/16),   члана 62. 

и 64.  Статута Општине Пелагићево 

("Службени гласник Општине Пелагићево", 

број: 2/17), Закона о заштити од пожара 

("Службени гласник Републике Српске", 

број: 7/12), по приједлогу начелника 

Општине Пелагићево,  Скупштина општине 

Пелагићево на ХХ (двадесетој) редовној 

сједници одржаној дана 31.07.2019.године 

донијела је:  

 

ОДЛУКУ 

о стављању на управљање и располагање 

Добровољне ватрогасне јединице 

"Пелагићево" Добровољном 

ватрогасном друштву Пелагићево  

 

Члан 1. 

 

          Доборовољна ватрогасна јединица 

"Пелагићево" Пелагићево, организована 

одлуком о организовању Добровољне 

ватрогасне јединице "Пелагићево" 

пелагићево, број: 02-022-70/19 од 

22.07.2019.године, ставља се на управљање 

и располагање Добровољном ватрогасном 

друштву Пелагићево.  

 

Члан 2. 

 

          За реализацију ове одлуке овлашћује 

се начелник Општине Пелагићево.  

 

Члан 3. 
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          Ова одлука ступа на снагу 8 (осмог) 

дана од дана објављивања у Службеном 

гласнику Општине Пелагићево.  

 

Број:01-022-46/19           ПРЕДСЈЕДНИК 

Дана, 31.07.2019.г.        Скупштине општине 

                                       Славко Тешић с.р. 

 

 

 

 

93. 

 

         На основу члана 30. алинеја 11. Закона 

о локалној самоуправи ("Службени гласник 

Републике Српске", 101/04, 42/05, 118/05 и 

98/13), члана 348. став 3.,7. Закона о 

ставним правима ("Службени гласник 

Републике Српске", број: 124/08, 58/09, 

95/11 и 60/15) и члана 47. Статута Општине 

Пелагићево ("Службени гласник Општине 

Пелагићево", број: 10/14), Скупштина 

општине Пелагићево на ХХ (двадесетој) 

редовној сједници одржаној дана 

31.07.2019.године донијела је:  

 

ОДЛУКУ 

о преносу права посједа и власништва  

 

Члан 1.  

 

          Којом Скупштина општине 

Пелагићево одобрава пренос права посједа 

и власништва над катастарском честицом 

број: 742/2, Утвај пашњак, прве класе, 

површине 501, уписане у ПЛ број: 874 КО 

Доња Трамошница, са правом посједа СО 

Пелагићево са 1/1, у корист Жупе Светог 

ивана Крститеља из Доње Трамошнице, а за 

потребе изградње  вјерског објекта – 

капеле.  

 

Члан 2. 

 

          Право преноса власништва и посједа 

извршиће се без накнаде.  

 

Члан 3. 

 

          За реализацију ове одлуке задужује се 

начелник Општине Пелагићево и начелник 

Одјељења за општу управу, просторно 

уређење и стамбено-комуналне послове 

Општине Пелагићево- 

 

Члан 4. 

 

          Ова одлука ступа на снагу 8 (осмог) 

дана од дана објављивања у Службеном 

гласнику Општине Пелагићево.  

 

Број:01-022-47/19           ПРЕДСЈЕДНИК 

Дана, 31.07.2019.г.        Скупштине општине 

                                       Славко Тешић с.р. 

 

 

 

 

94. 

 

          На основу члана 39. Закона о локалној 

самоуправи ("Службени гласник Републике 

Српске", број: 97/16), члана 40. Закона о 

уређењу простора и грађењу ("Службени 

гласник Републике Српске", број: 40/13, 

106/15 и 3/16), и члана 51. Статута Општине 

Пелагићево ("Службени гласник Општине 

Пелагићево", број: 2/17), Скупштина 

општине Пелагићево на ХХ (двадесетој) 

редовној сједници одржаној дана 

31.07.2019.године донијела је:  

 

ОДЛУКУ 

о приступању измјени Просторног плана 

Општине Пелагићево 2012-2032 

("Службени гласник Општине 

Пелагићево 10/14") 

 

Члан 1.  

 

          Приступа се измјени Просторног 

плана Општине Пелагићево 2012-2032 

("Службени гласник 11/14") у даљем 

тексту: Измјене просторног плана, у КО 

Доње  Леденице, катастарски срез 

Пелагићево.  

  

Члан 2. 

 

          Површина предвиђеног обухцвата 

измјене Просторног плана износи 26 Ха. 

          Границе обухвата измјене просторног 

плана дефинисане су у графичком прилогу 

који чини саставни дио ове одлуке.  

          Границе обухвата из претходног става 

су орјентационе, а дефинитивне границе ће 

бити утврђене након што носилац припреме 

документа и носилац израде измјене 

Просторног плана, у складу са чланом 40. 

став 6. Закона о уређењу простора и 
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грађења ("Службени гласник Републике 

Српске", број: 40/13, 106/15 и 03/16) од 

Министарства за просторно грађење, 

грађевинарство и екологију, добије 

инструкцију за израду Регулационог плана 

ради обезбјеђења међусобне усаглашености 

докумената.  

 

Члан 3. 

 

          Измјена Просторног плана доноси се 

на период важења Просторног плана 

Општине Пелагићево 2012 – 2032, односно 

до 31.12.2032.године или до његове 

измјене.  

 

Члан 4. 

 

          Смјернице за израду Регулационог 

плана:  

- Просторни плана Општине 

Пелагићево 2012-2032 година,  

- Закон о уређењу простора и грађењу  

- Правилник о начину израде, 

садржају и формирању докумената 

просторног уређења  

- Правилник о општима правилима 

урбанистичке регулације и 

парцелације, те другим прописима 

из области релевантних   за 

планирање и уређење простора 

обухвата Регулационог плана 

(саобраћај, снабдијевање 

комуналном инфраструктуром: 

вода, електрична енергија, 

телекомуникације. Одвођење 

отпадних вода, заштита од 

природних непогода, заштита 

ваздуха, воде, тла, заштита 

културно-историјског и природног 

наслијеђа, заштита животне 

средине, пољопривредног 

земљишта и других елементата 

животне средине и др.) 

 

          Приликом израде измјене 

Просторног плана потребно је водити 

рачуна о јавном интересу и посебним 

циљевима простроног развоја.  

          Носилац израде измјене 

Просторног плана обавезан је осигурати 

усаглашеност измјене Просторног 

плана са документом просторног 

уређења ширег подручја, односно са 

инструкцијама за израду измјене 

Просторног плана добијеним од 

Министарства за просторно уређење, 

грађевинарство и екологију (ако 

инструкције буду неопходне).  

 

Члан 5. 

 

          Рок за израду измјене Просторног 

плана дефинисати ће се Уговором 

између Општине Пелагићево и носиоца 

израде плана, а планирани период је до 

6 (шест) мјесеци.  

          Носиоц израде дужан је израдити 

преднацрт измјене просторног плана у 

року од 45 дана од дана закључења 

уговора о изради плана.  

          Носиоц приреме израде измјене 

Просторног плана разматра преднацрт 

на стручној расправи заједно са 

члановима савјета плана и овлаштених 

стручних представника, а након 

прихватања преднацрта приступа се 

изради нацрта и приједлога измјене 

Просторног плана.  

 

Члан 6. 

 

          Измјена Просторног плана треба 

да садржи сљедеће елементе:  

 

- Текстуални дио 

- Графички дио  

- Одлуку о провођењу измјене 

просотрног плана. 

Садржај измјене Просторног плана 

мора бити у складу са чланом 31. 

Закона о уређењу простора и 

грађењу ("Службени гласник 

Републике Српске", број: 40/13, 

106/15 и 3/16), као и одредбама 

Правилника о начину израде, 

садржају и формирању докумената 

просторног уређења.  

 

Члан 7. 

 

          Јавна расправа и јавни увид 

организовати ће се у складу са одредбама 

члана 47. Закона о уређењу простора и 

грађењу  ("Службени гласник Републике 

Српске", број: 40/13, 106/15 и 3/16).  

          Јавни увид траје најмање тридесет 

дана, о чему води рачуна носилац 

припреме.  

 



 

5 
 

Члан 8. 

 

          Средства за израду измјене 

Просторног плана обезбиједити ће  

Општина Пелагићево путем донаторских 

средстава уз суфинансирање из властитих 

средстава.  

 

Члан 9. 

 

          Носилац припреме измјене 

Просторног плана је Општина Пелагићево – 

Одјељење за општу управу, просторно 

уређење и стамбено-комуналне послове.  

 

Члан 10. 

 

          Носилац припреме и носилац израде 

измјене Просторног плана обавезни су 

обезбиједити сарадњу и усаглашеност са 

надлежним органима и предузећима 

надлежним за простор за који је предвиђена 

израда Регулационог плана.  

 

Члан 11. 

 

          Носилац припреме измјене 

Просторног плана дужан је у року од 15 

дана од дана доношења ове одлуке исту 

доставити Министарству за просотрно 

уређење, грађевинарство и екологију. 

 

Члан 12. 

 

          Ова одлука ступа на снагу 8 (осмог) 

дана од дана објављивања у Службеном 

гласнику Општине Пелагићево.  

 

Број:01-022-48/19           ПРЕДСЈЕДНИК 

Дана, 31.07.2019.г.        Скупштине општине 

                                       Славко Тешић с.р. 

 

 

 

 

95. 

 

          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) и 

Одлуке о давању на кориштење пословног 

простора број: 01-022-48/04 од 

29.07.204.године, по приједлогу начелника 

Општине Пелагићево,   Скупштина 

општине Пелагићево на ХХ (двадесетој) 

редовној сједници одржаној дана 

31.07.2019.године донијела је:  

 

ОДЛУКУ 

o давању на кориштење пословног 

простора у згради Административно-

културног центра у Пелагићеву  

 

Члан 1.  

 

           Општина Пелагићево даје на 

кориштење Предузећу за поштански 

саобраћај Републике Српске АД "Поште 

Српске" пословне просторије у Пелагићеву 

које се налазе у згради Административно-

културног центра Пелагићево и то:  

- Пословни простор 2, укључујући и 

просторију за оставу  

- Пословни простор 3, укључујући 

санитарни чвор. 

 

Члан 2. 

 

          Подаци о непокретности:  

          Пословни простори се налазе у 

приземљу зграде Административно-

културног центра у Пелагићеву, Ул. Вука 

Караџића 12, саграђене на к.ч. број: 2139 

КО Пелагићево, те су сљедећих површина:   

 

- Пословни простор 2 – 16,81 м2 

- Просторија за оставу – 1,94 м2 

- Пословни простор 3 – 10,46 м2 

- Санитарни чвор 1,94 м2. 

 

          Између пословног простора 2 и 

поословног простора 3 остварена је 

директна веза, односно физички су 

повезани.  

 

Члан 3. 

 

          Пословни простори из члана 1. Ове 

одлуке се дају на кориштење без наканде. 

 

Члан 4. 

 

          Претходно наведени пословни 

простори дају се на кориштење са роком 

трајања закључно са 08.07.2024.године. 

 

Члан 5. 
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          Предузеће за поштански саобраћај 

Републике Српске АД "Поште Српске" 

обавезује се  да, по реализацији ове одлуке, 

односно усељења у пословне просторије из 

члана 1. Ове одлуке, исели се из простроија 

власништво Општине Пелагићево које је до 

тада користило. 

 

Члан 6. 

 

          За реализацију ове Одлуке овлашћује 

се начелник Општине Пелагићево.  

 

Члан 7. 

 

          Ова одлука ступа на снагу 8 (осмог) 

дана од дана објављивања у Службеном 

гласнику Општине Пелагићево.  

 

Број:01-022-49/19           ПРЕДСЈЕДНИК 

Дана, 31.07.2019.г.        Скупштине општине 

                                       Славко Тешић с.р. 

 

 

 

 

96. 

 

          На основу члана 39. Закона о локалној 

самоуправи ("Службени гласник Републике 

Српске", број: 97/16), члана 40. Закона о 

уређењу простора и грађењу ("Службени 

гласник Републике Српске", број: 40/13, 

106/15 и 3/16), и члана 51. Статута Општине 

Пелагићево ("Службени гласник Општине 

Пелагићево", број: 2/17), Скупштина 

општине Пелагићево на ХХ (двадесетој) 

редовној сједници одржаној дана 

31.07.2019.године донијела је:  

 

ОДЛУКУ 

о куповини пословног простора  

 

Члан 1.  

 

          Предметном одлуком врши се 

куповина пословног простора који се 

налази у у приземљу стамбено-пословног 

објекта у Улици Светог Саве број 10. У 

пелагићеву (саграђеног на земљишту 

означеном као к.ч. број 2138/4, уписаног у 

ПЛ број 2254 КО Пелагићево), власништво 

НЛБ банке АД Бања Лука, површине 35,86 

м2.  

 

Члан 2. 

 

          Купопродајна цијена за претходно 

наведени полсовни просотр износи 

33.534,94 КМ (словима: 

тридесеттрихиљадепетстотинатридесетчети

риконвертибилнемаркедеведесетчетирипфе

нинфа), те ће иста бити исплаћена НЛБ 

банци АД Бања Лука закључно са 

31.12.2019.године. 

 

Члан 3. 

 

          За реализацију ове одлуке, након 

потписивања купопродајног уговора, 

односно провођења имовинско правних 

промјена код Републичке управе за 

геодетске и имовинско правне послове, 

Подручна јединица пелагићево задужује се 

Одјељење за општу управу, простроно 

уређење и стамбено-комуналне послове.  

 

Члан 4. 

 

          Ова одлука ступа на снагу 8 (осмог) 

дана од дана објављивања у Службеном 

гласнику Општине Пелагићево.  

 

Број:01-022-50/19           ПРЕДСЈЕДНИК 

Дана, 31.07.2019.г.        Скупштине општине 

                                       Славко Тешић с.р. 

 

 

 

 

97. 

 

          На основу члана 39. Закона о локалној 

самоуправи ("Службени гласник Републике 

Српске", број: 97/16), члана 348. Закона о 

ставним правима ("Службени гласник 

Републике Српске", број: 124/08, 58/09, 

95/11 и 60/15), члана 5. став 1. тачка б)  

Правилника о поступку јавног конкурса за 

располагање непокретностима у својини 

Републике Српске и јединица локалне 

самоуправе ("Службени гласник Републике 

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

Општине Пелагићево ("Службени гласник 

Општине Пелагићево", број: 2/17), по 

приједлогу начелника Општине 

Пелагићево,  Скупштина општине 

Пелагићево на ХХ (двадесетој) редовној 

сједници одржаној дана 31.07.2019.године 

донијела је:  
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ОДЛУКУ 

 о начину и условима јавне продаје 

непокретности на подручју  

Горње Трамошнице 

 

Члан 1.  

 

          Под условима и на начин регулисан 

овом Одлуком провести ће се усменим 

јавним надметањем – лицитацијом (у даљем 

терксту – лицитације) продаја 

непокретности у своји Општине 

Пелагићево и то:  

 

1.На подручју Горње Трамошнице парцеле 

означене као:  

- к.ч. број 294/3 звана стамбена 

зграда, у нарави кућа и зграда, 

тлоцртне површине 218 м2, 

спратности П+2С, а која се састоји 

од 9 (девет) стамбених јединица и 

то:  

1. стан бр. 1 корисне површине 55,35 

м2, приземље  

2. стан бр. 2 корисне површине 66,62 

м2, приземље  

3. стан бр. 3 корисне површине 55,35 

м2, приземље  

4. стан бр. 4 корисне површине 55,35 

м2, 1. спрат 

5. стан бр. 5 корисне површине 66,62 

м2, 1. спрат 

6. стан бр. 6 корисне површине 55,35 

м2, 1. спрат 

7. стан бр. 7 корисне површине 55,35 

м2, 2. спрат 

8. стан бр. 8 корисне површине 66,62 

м2, 2. спрат 

9. стан бр. 1 корисне површине 55,35 

м2, 2. спрат 

10. заједничке просторије (улаз, ходник, 

степениште и тд) укупне површине 

стамбених јединица 531,96м2. 

 

- к.ч. број 294/6 звана "Пољача", у 

нарави економско двориште, 

површине 5.182 м2. 

 

         Укупна површина земљишта износи 

5.400 м2 и продаје се у комплету.  

          Све претходно наведене катастарске 

честице уписане су у ПЛ број 881/6 КО 

Горња Трамошница и на свим честицама 

Скупштина општине Пелагићево је уписана 

као посједник земљишта са дијелом 1/1.  

 

Члан 2. 

 

          На наведеним катастарским 

честицама из члана 1. став 1.тачка 1. ове 

одлуке дозвољена је и изградња стамбено-

привредних објеката.  

 

Члан 3. 

 

          Почетна продајна цијена 

непокретности из члана 1. став 1. тачка 1. 

ове Одлуке износи 68.870,94 КМ (словима: 

шездесетосамхиљадаосамсторинаседамдесе

тконвертибилнихмаракадеведесетчетирипф

енинфа).  

 

Члан 4. 

 

          Катастарске честице из члана 1. став 

1. тачка 1. ове Одлуке продају се у 

затеченом стању.  

 

Члан 5. 

 

          За учешће у поступку лицитације 

учесници су дужни уплатити износ од 10% 

од почетне продајен цијене непокретности 

на благајни продаваца.. 

 

Члан 6. 

 

          Продајну цијену наведених 

непокретности учесник лицитације, са 

којим ће се закључити уговор, обавезан је 

уплатити прије потписивања уговора на 

жиро-рачун Општине Пелагићево, а предаја 

непокретности у посјед купцу извршиће се 

у року од осам дана по уплати купопродајне 

цијене, о чему ће се сачинити записник.  

 

Члан 7. 

 

          Поступак лицитације непокретности 

провести ће Комисија за провођење јавног 

конкурса за продају коју ће именовати 

начелник Општине Пелагићево.  

          Оглас за продају непокретности из 

члана 1. Ове одлуке објавитит ће се на 

огласној табли општинске управе 

Пелагићево, дневном листу и интернет 

страници Општине Пелагићево. 
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Члан 8. 

 

          Остварена финансијска средства од 

продаје непокретности биће усмјерена на 

уређење грађевинског земљишта на 

подручју Општине Пелагићево и на 

одржавање постојећих објеката у 

власништву Скупштине општине 

Пелагићево.  

 

Члан 9. 

 

          Овлашћује се начелник Општине 

Пелагићево да, по окончању лицитационог 

поступка, са најуспјешнијимпонуђачем 

закључи уговор о купопродаји, а по 

претходно прибављеном мишљењу 

правобранилаштва Републике Српске.  

 

Члан 10. 

 

          Купац је дужан да у року од двије 

године од дана закључивања купопродајног 

уговора, односно нотарске исправе, започне 

санацију девастираног стамбеног објекта.  

 

Члан 11. 

 

          Трошкове израде нотарске исправе 

сноси купац.  

 

Члан 12. 

 

          Ова одлука ступа на снагу 8 (осмог) 

дана од дана објављивања у Службеном 

гласнику Општине Пелагићево.  

 

Број:01-022-51/19           ПРЕДСЈЕДНИК 

Дана, 31.07.2019.г.        Скупштине општине 

                                       Славко Тешић с.р. 

 

 

 

 

98. 

 

          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 ХХ 

(двадесетој) редовној сједници одржаној 

дана 31.07.2019.године донијела је:  

 

ОДЛУКУ 

о прихватању извјештаја  

 

Члан 1.  

 

          Прихвата се извјештај о раду 

начелника Општине Пелагићево за период 

између два скупштинска засиједања, број: 

02-014-9/2019 од 24.07.2019.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 објављивања у Службеном 

гласнику Општине Пелагићево.  

 

Број:01-022-52/19           ПРЕДСЈЕДНИК 

Дана, 31.07.2019.г.        Скупштине општине 

                                       Славко Тешић с.р. 

 

 

 

 

99. 

 

          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 ХХ 

(двадесетој) редовној сједници одржаној 

дана 31.07.2019.године донијела је:  

 

ОДЛУКУ 

о прихватању извјештаја  

 

Члан 1.  

 

          Прихвата се извјештај о раду 

Ногометног клуба Трамошница за 

2018.годину. 

 

Члан 2. 

 

          Извјештај из претходно наведеног 

члана је саставни дио ове одлуке.  

 

Члан 3. 
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          Ова одлука ступа на снагу 8 (осмог) 

дана од дана објављивања у Службеном 

гласнику Општине Пелагићево.  

 

Број:01-022-53/19           ПРЕДСЈЕДНИК 

Дана, 31.07.2019.г.        Скупштине општине 

                                       Славко Тешић с.р. 

 

 

 

 

100. 

 

          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 ХХ 

(двадесетој) редовној сједници одржаној 

дана 31.07.2019.године донијела је:  

 

ОДЛУКУ 

о прихватању извјештаја  

 

Члан 1.  

 

          Прихвата се извјештај о раду 

Културно-просвјетног друштва "Васо 

Пелагић" Пелагићево за 2018.годину, број: 

01/1-1-1/19 од 22.01.2019.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 објављивања у Службеном 

гласнику Општине Пелагићево.  

 

Број:01-022-54/19           ПРЕДСЈЕДНИК 

Дана, 31.07.2019.г.        Скупштине општине 

                                       Славко Тешић с.р. 

 

 

 

 

101. 

 

          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), одлуке о 

извршењу буџета Општине Пелагићево за 

2019.годину, начелник Општине 

Пелагићево доноси:  

 

ОДЛУКУ 

о награђивању ученика 

 

Члан 1. 

 

          Овом одлуком награђују се ученици 

који су похађали Основну школу "Васо 

Пелагић" пелагићево и који су остварили 

запажене резултате током девет година свог 

основног образовања, а који ће своје даље 

школовање наставити у средњој школи и 

то: 

1. Филип Лујић, ученик генерације и 

добитник дипломе "Вук Караџић",  

2. Николина Татомировић, добитник 

дипломе "Вук Караџић",  

3. Теодора Каиновић, добитник 

дипоме "Вук Караџић".  

          

         Наведени ученици награђују се 

тако што ће Општина Пелагићево 

сносити трошкове превоза на релацији 

Пелагићево – Брчко – Пелагићево за  

2019.годину и то за ученика генерације 

у износу од 100% цијене превозне 

карте, док за добитника дипломе "Вук 

Караџић" у износу од 50% цијене 

превозне карте.  

          Уколико ученици буду становали 

или своје даље школовање наставили у 

средњим школама других градова исти 

ће имати право на мјесечну наканду у 

припадајућем износу цијене превозне 

карте коју би Општина Пелагићево 

плаћала у смислу става 2.  овог члана. 

 

Члан 2. 

 

          Новчана средства из члана 1. ове 

одлуке исплатити ће се из буџета 

Општине Пелагићево  са потрошачке 

јединице 0034140, позиција 

416124/000030 – трошкови за превоз 

ученика.  

 

Члан 3. 
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          За реализацију ове одлуке задужује се 

Одјељење за привреду, финансије и 

друштвене дјелатности.  

 

Члан 4. 

 

           Ова одлука ступа на снагу 8 (осмог) 

дана од дана објављивања у Службеном 

гласнику Општине Пелагићево.  

 

Број. 02-022-81/19            НАЧЕЛНИК 

Дана, 08.08.2019.г.       Општине Пелагићево  

          Симо Стакић  

             мр.ек. с.р. 

 

 

 

 

102. 

 

          На основу члана 54. и 59. Закона о 

локалној самоуправи ("Службени гласник 

Републике Српске", број: 97/16) и члана 62. 

и 64. Статута Општине Пелагићево 

("Службени гласник Општине Пелагићево", 

број: 2/17),     Уговора о закупу објекта 

бивше ЗЗ "Посавина" Доња Трамошница 

број: 02-122-16715 од 03.08.2015.године, 

Oдлуке о смањењу закупнине број : 01-022-

28/18 од 30.04.2018.године, Анекса уговора 

о закупу објекта бивше ЗЗ "Посавина" у 

Доњој Трамошници 02-122-3/19 од 

11.01.2019.године, Споразума о раскиду 

предметног уговора број : 02-122-36/19 од 

01.04.2019.године, Споразума о 

преузимању финансијских обавеза број: 02-

122-35/19 од 01.04.2019.године, Уговора о 

закупу непокретности (девастираног 

пословног простора) у Доњој Трамошници 

број: 02-122-36/19 од 03.06.2019.године и 

члана 129. и 190. Закона о општем 

управном поступку ("Службени гласник 

Републике Српске", број: 13/02, 87/07, 50/10 

и 66/18), начелник Општине Пелагићево 

доноси:  

 

РЈЕШЕЊЕ 

о именовању комисије за  

констатовање чињеничног стања 

  

          Којим именује Комисију за 

констатовање чињеничног стања по 

уговорима, анексима, споразумима и 

одлукама о закупу објекта бивше ЗЗ 

"Посавина" Доња Трамошница у сљедећем 

саставу:  

 

1. Лазо Андрић, предсједник 

2. Лука Зечевић, члан 

3. Перо Иљић, члан. 

 

          Задатак комисије је да изврши увид у 

пословну документацију, те утврди 

чињенично стање по уговорима, анексима, 

споразумима и одлукама о закупу објекта 

бивше ЗЗ "Посавина" Доња Трамошница 

закључно са 31.07.2019.године, те да отоме 

сачини записник и исти достави начелнику 

Општине Пелагићево на даље поступање. 

 

О б р а з л о ж е њ е 

 

          Начелник Општине Пелагићево је у 

име Општине Пелагићево дана 

03.08.2015.године, са фирмом "Надаревић" 

ДОО  за производњу и прераду житарица 

склопио Уговор о закупу објекта бивше ЗЗ 

"Посавина" Доња Трамошница број: 02-022-

16/15, Анекс уговора о закупу објекта 

бивше ЗЗ "Посавина" у Доњој Трамошници 

02-122-3/19 од 11.01.2019.године, Споразум 

о раскиду предметног уговора број : 02-122-

36/19 од 01.04.2019.године, Споразум о 

преузимању финансијских обавеза број: 02-

122-35/19 од 01.04.2019.године, Уговор о 

закупу непокретности (девастираног 

пословног простора) у Доњој Трамошници 

број: 02-122-36/19 од 03.06.2019.године. 

          Скупштина општине Пелагићево је 

30.04.2019.године донијела одлуку број: 01-

022-28/19 о смањењу закупнине.  

          Обзиром да је од закључивања првог 

уговора о закупу прошао дужи временски 

период, то је начелник Општине 

Пелагићево одлучио да формира Комсију у 

претходном саставу, те да истој одреди 

задатак да констатује чињенично стање по 

горе поменутим актима закључно са 

31.07.2019.године, те да о томе сачини 

записник и и сти достави начелнику 

Општине Пелагићево на даље поступање.  

 

Број. 02-111-8/19             НАЧЕЛНИК 

Дана, 07.08.2019.г.       Општине Пелагићево  

          Симо Стакић  

             мр.ек. с.р. 
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103. 

 

          На основу члана 54. и 59. Закона о 

локалној самоуправи ("Службени гласник 

Републике Српске", број: 97/16) и члана 62. 

и 64. Статута Општине Пелагићево 

("Службени гласник Општине Пелагићево", 

број: 2/17), Закона о заштити од пожара 

("Службени гласник Републике Српске", 

број: 71/12), те Статута Добровољног 

ватрогасног друштва "Пелагићево" 

Пелагићево број 04/18 од 29.12.2018.године, 

начелник Општине Пелагићево доноси:  

 

ОДЛУКУ 

о стављању на управљање депоније 

смећа Добровољном ватрогасном 

друштву "Пелагићево" Пелагићево 

 

Члан 1. 

 

          Депонија Општине Пелагићево, која 

се налази у Мјесној заједници Ћендићи, 

ставља се на управљање Добровољном 

ватрогасном друштву "Пелагићево" 

Пелагићево. 

 

Члан 2. 

 

          Депонија се ставља на управљање 

ДВД "Пелагићево" Пелагићево до краја 

текуће године, закључно са 

31.12.2019.године. 

 

Члан 3. 

 

           Ова одлука ступа на снагу 8 (осмог) 

дана од дана објављивања у Службеном 

гласнику Општине Пелагићево.  

 

Број. 02-022-74/19            НАЧЕЛНИК 

Дана, 06.08.2019.г.       Општине Пелагићево  

          Симо Стакић  

             мр.ек. с.р. 

 

 

 

 

104. 

 

          На основу члана 54. и 59. Закона о 

локалној самоуправи ("Службени гласник 

Републике Српске", број: 97/16 и 36/19) и 

члана 62. и 64. Статута Општине 

Пелагићево ("Службени гласник Општине 

Пелагићево", број: 2/17), начелник 

Општине Пелагићево доноси: 

 

ОДЛУКУ 

о додјели контејнера мјесним 

заједницама Општине Пелагићево 

 

Члан 1. 

 

          Овом одлуком се регулише начин 

додјеле контејнера мјесним 

заједницамаОпштине Пелагићево.  

 

Члан 2. 

 

          За реализацију ове одлуке задужује се 

Одјељење за инспекције, комуналну 

полицију и заједничке послове.  

 

Члан 3. 

 

          Ова Одлука ступа на снагу даном 

доношења и биће објављена у Службеном 

гласнику Општине Пелагићево. 

 

Број. 02-022-76/19            НАЧЕЛНИК 

Дана, 06.08.2019.г.       Општине Пелагићево  

          Симо Стакић  

             мр.ек. с.р. 

 

 

 

 

105. 

 

          На основу члана 54. и 59. Закона о 

локалној самоуправи ("Службени гласник 

Републике Српске", број: 97/16 и 36/19) и 

члана 62. и 64. Статута Општине 

Пелагићево ("Службени гласник Општине 

Пелагићево", број: 2/17), начелник 

Општине Пелагићево доноси: 

 

ОДЛУКУ 

о додјели канти за смеће 

 физичким лицима  

 

Члан 1.  

 

          Овом одлуком се регулише механизам 

и начин додјеле канти за смеће физичким 

лицима.  

 

Члан 2. 
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          За реализацију ове одлуке задужује се 

Одјељење за инспекције, комуналну 

полицију и заједничке послове.  

 

Члан 3. 

 

          Ова Одлука ступа на снагу даном 

доношења и биће објављена у Службеном 

гласнику Општине Пелагићево. 

 

Број. 02-022-75/19            НАЧЕЛНИК 

Дана, 06.08.2019.г.       Општине Пелагићево  

          Симо Стакић  

             мр.ек. с.р. 

 

 

 

 

106. 

 

          На основу члана 54. и 59. Закона о 

локалној самоуправи ("Службени гласник 

Републике Српске", број: 97/16) и члана 62. 

и 64. Статута Општине Пелагићево 

("Службени гласник Општине Пелагићево", 

број: 2/17), члана 39. Закона о заштити од 

пожара ("Службени гласник Републике 

Српске", број: 71/12), члана 55.  Статута 

Добровољног ватрогасног друштва 

"Пелагићево" Пелагићево број 04/18 од 

29.12.2018.године,а све у вези са Одлуком о 

утврђивању организације и састава ДВЈ-е 

"Пелагићево" Пелагићево број: 01/91 од 

19.01.2019.године,   начелник Општине 

Пелагићево доноси:  

 

ОДЛУКУ 

о организовању Добровољне ватрогасне 

јединице "Пелагићево" Пелагићево  

 

Члан 1.  

 

          У саставу Добровољног ватрогасног 

друштва "Пелагићево"  Пелагићево 

организује се  Добровољна ватрогасна 

јединица  "Пелагићево" Пелагићево. 

 

Члан 2. 

 

          Добровољна ватрогасна јединица 

"Пелагићево" Пелагићево у свом саставу 

има 12 (дванест) чланова ватрогасаца, 

способних за гашење пожара. 

 

Члан 3. 

          Добровољна ватрогасна јединица 

"Пелагићево" Пелагићево организована је у 

3 (три) групе са по 4 (четири) члана.  

 

Члан 4. 

 

          Добровољном ватрогасном јединицом 

непосредно руководи команда јединице. 

Команду јединице сачињавају:  

- Командир  

- Замјеник командира  

 

Члан 5. 

 

Прву групу чине:  

1. Саша голијанин  

2. Цвјетко Марјановић 

3. Ђоко Коњиковац 

4. Слободан Сапардић 

 

Другу групу чине:  

1. Јово гојковић 

2. Алимпије Драгић 

3. Александар Сајловић 

4. Ристо Крстић 

 

Трећу групу чине: 

1. Младен бошковић 

2. Дујко Лазић 

3. Душан антонић 

4. Петар Јовић 

 

Члан 6. 

 

          Ова одлука ступа на снагу 8 (осмог) 

дана од дана објављивања у Службеном 

гласнику Општине Пелагићево.  

 

Број. 02-022-70/19            НАЧЕЛНИК 

Дана, 22.07.2019.г.       Општине Пелагићево  

          Симо Стакић  

             мр.ек. с.р. 

 

 

 

 

107. 

 

          На основу члана 54. и 59. Закона о 

локалној самоуправи ("Службени гласник 

Републике Српске", број: 97/16) и члана 62. 

и 64. Статута Општине Пелагићево 

("Службени гласник Општине Пелагићево", 

број: 2/17), члана 80. Закона о заштити од 

пожара ("Службени гласник Републике 
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Српске", број: 71/12), члана 61 став 2. .  

Статута Добровољног ватрогасног друштва 

"Пелагићево" Пелагићево број 04/18 од 

29.12.2018.године и Посебног колекстивног 

уговора за запослене у области локалне 

самоуправе Републике Српске ("Службени 

гласник Републике Српске", број: 20/17 и 

86/18),    начелник Општине Пелагићево 

доноси:  

 

ОДЛУКУ 

о  начину плаћања радника ангажованих 

у Добровољној ватрогасној јединици 

"Пелагићево" Пелагићево  

 

Члан 1.  

 

          Овом одлуком регулише се начин 

плаћања радника ангажованих у 

Добровољној ватрогасној јединици 

"Пелагићево" Пелагићево. 

 

Члан 2. 

 

          Радници који су у сталном радном 

односу биће плаћени у складу са Посебним 

колективним уговором за запослене у 

области локалне смаоуправе Републике 

Српске ("Службени гласник Републике 

Српске", број: 20/17 и 86/18).  

 

Члан 3. 

 

          Радници који су у сталном радном 

односу за сваку интервенцију ван радног 

времена биће плаћени у износу од 30,00 

(тридесет) конвертибилних марака.  

 

Члан 4. 

 

          Радници који нису у сталном радном 

односу за сваку интервенцију биће плаћени 

у износу од 50 (педесет) конвертибилиних 

марака.  

 

Члан 5. 

 

          Ова одлука ступа на снагу 8 (осмог) 

дана од дана објављивања у Службеном 

гласнику Општине Пелагићево.  

 

Број. 02-022-70/19            НАЧЕЛНИК 

Дана, 22.07.2019.г.       Општине Пелагићево  

          Симо Стакић  

             мр.ек. с.р. 

108. 

 

          На основу члана 54. и 59. Закона о 

локалној самоуправи ("Службени гласник 

Републике Српске", број: 97/16) и члана 62. 

и 64. Статута Општине Пелагићево 

("Службени гласник Општине Пелагићево", 

број: 2/17),  члана 40. став 4. тачка 1) 

Посебног колекстивног уговора за 

запослене у области локалне самоуправе 

Републике Српске ("Службени гласник 

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

начелник Општине Пелагићево доноси:  

 

ОДЛУКУ 

о исплати јубиларних награда за 

остварених 20 (двадесет) година  

радног стажа за запослене у  

Општинској управи Пелагићево  

 

Члан 1.  

 

          Начелник Општине Пелагићево 

доноси одлуку о исплати јубиларних 

награда за остварених 20 (двадесет) година 

радног стажа  за запослене у 

општинскојуправи Пелагићево у висини од 

једне просјечен плате запослених исплаћене 

у општинској управи Пелагићево у 

претходној години, закључно са 

31.12.2018.године. 

 

Члан 2. 

 

          Просјечна плата запослених 

исплаћена у Општинској управи 

Пелагићево у претходној години износи 

805,71 КМ 

(осамстотинапетконвертибилнихмаракаседа

мдестједанпфенинг). 

 

Члан 3. 

 

          Радници који су навршили 20 

(двадесет) година непрекидног стажа у 

Општинској управи Пелагићево су:  

1. Ђуричић Рајко, од 

01.03.1993.године  

2. Тривундић Мићо, од 

01.05.1993.године,  

3. Иљић Лукановић Цвијета, од 

01.09.1993.године  

4. Стевановић Цвијета, од 

01.02.1995.године  

5. Бабић Јока, од 01.09.1995.године  
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6. Зечевић Лука, од 09.09.1996.године  

7. Стакић Саво, од 17.06.1998.године  

8. Миличић Симо, од 02.12.1996. – 

02.03.2001. и од 15.02.2002.године 

до данас,  

9. Стакић Стако, од 01.12.1994.- 

01.03.2001.године и од 

17.02.2004.године до данас.  

 

Члан 4. 

 

          Ова одлука ступа на снагу 8 (осмог) 

дана од дана објављивања у Службеном 

гласнику Општине Пелагићево.  

 

Број. 02-022-71/19            НАЧЕЛНИК 

Дана, 23.07.2019.г.       Општине Пелагићево  

          Симо Стакић  

             мр.ек. с.р. 
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САДРЖАЈ: 

 

 

 

 

90. Одлука о проглашењу несталог печата Мјесне заједнице Доња 

Трамошница  

1. 

91. Одлука о измјени и допуни Одлуке о продаји пословних канцеларија 

у саставу општинског административног центра број: 01-022-62/18 

1. 

92. Одлука о стављању на управљање и располагање Добровољне 

ватрогасне јединице "Пелагићево" Добровољном ватрогасном 

друштву "Пелагићево" Пелагићево 

2. 

93. Одлука о преносу права посједа и власништва  3. 

94. Одлука о приступању измјени Просторног плана Општине 

Пелагићево 2012 -2032 (Службени гласник Општине Пелагићево 

10/14") 

3. 

95. Одлука о давању на кориштење пословног простора у згради 

Административно-културног центра у Пелагићеву  

5. 

96. Одлука о куповини пословног простора  6. 

97. Одлука о начину и условима јавне продаје непокретности на 

подручју Горње Трамошннице  

6. 

98. Одлука о прихватању извјештаја  8. 

99. Одлука о прихватању извјештаја  8. 

100. Одлука о прихватању извјештаја  9. 

101. Одлука о награђивању ученика  9. 

102. Рјешење о именовању комсије за констатовање чињеничног стања  10. 

103. Одлука о стављању на управљање депоније смећа Добровољном 

ватрогасном друштву "Пелагићево" Пелагићево   

11. 

104. Одлука о додјели контејнера мјесним заједницама Општине 

Пелагићево  

11. 

105. Одлука о додјели канти за смеће физичким лицима  11. 

106. Одлука о организовању Добровољне ватрогасне јединице 

"Пелагићево" Пелагићево  

12. 

107. Одлука о начину плаћања радника ангажованих у Добровољној 

ватрогасној јединици "Пелагићево" Пелагићево  

12. 

108. Одлука о исплати јубиларних награда за остварених 20 (двадесет) 

година радног стажа за запослене у Општинској управи Пелагићево  

13. 

 

 

 


