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150. 

 

          На основу члана 39. и 43. Закона о 

локалној самоуправи ("Службени гласник 

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

члана 51. Статута Општине Пелагићево 

("Службени гласник Општине Пелагићево", 

број: 2/17), а свеу вези са 

захтјевом/иницијативом ОИК Пелагићево 

број: 01/1-03-3/19 од 07.10.2019.године, 

Скупштина општине Пелагићево на XXI 

(двадесетпрвој) редовној сједици одржаној 

дана 05.11.2019.године донијела је: 

 

 

З А К Љ У Ч А К 

о прихватању иницијативе за 

разрјешење члана ОИК 

 

Члан 1. 

 

          Предметним закључком прихвата се 

захтјев/иницијатива Општинске изборне 

комисије Пелагићево број 01/1-03-3/19 од 

07.10.2019.године за покретање процедуре 

разрјешења члана ОИК и то Зовкић (Мато) 

Матеја, рођеног 20.01.1994.године у 

Винковцима, са мјестом пребивалишта у 

Горњој Трамошници, због пасивног учешћа 

у раду комсије, како је то описано у 

претходно наведеном захтјеву/иницијативи.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Члан 2. 

 

          За реализацију предметног закључка 

задужује се предсједник Скупштине 

општине Пелагићево.  

 

Члан 3. 

 

          Овај закључак ступа на снагу 8 

(осмог) дана од дана објаве у Службеном 

гласнику Општине Пелагићево. 

 

Број:01-022-58/19           ПРЕДСЈЕДНИК 

Дана, 05.11.2019.г.        Скупштине општине  

      Славко Тешић с.р.  

 

 

 

 

151. 

 

          На основу члана 39. и 43. Закона о 

локалној самоуправи ("Службени гласник 

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

члана 348. Закона о ставним правима 

("Службени гласник Републике Српске", 

број: 124/08, 58/09 и 95/11) и члана 62. и 64. 

Статута Општине Пелагићево ("Службени 

гласник Општине Пелагићево", број: 

ОПШТИНА ПЕЛАГИЋЕВО 

СЛУЖБЕНИ ГЛАСНИК 

 

 

 

 

 

"Службени гласник Општине 

Пелагићево" 

 

 

примјерак је бесплатан 

 
 

 

 

Година IX 

 

Број 07/19 

 

Пелагићево 

 

датум издавања 

 

27.11.2019.г. 

 

"Службени гласник" 

 

издаје Скупштина општине 

Пелагићево 

 

излази по потреби 

 

главни и одговорни уредник 

        стручна служба 

 

тел 054/810-106 
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2/17),Скупштина општине Пелагићево на 

XXI (двадесетпрвој) редовној сједици 

одржаној дана 05.11.2019.године доноси: 

 

 

О Д Л У К У  

о расписивању лицитације о давању у 

закуп пословних простора 1, 2 и 3, 

изграђених у приземљу објекта Дома 

културе у Ћендићима  

 

Члан 1.  

 

          Овом одлуком утврђују се услови за 

давање у закуп пословних простора 1, 2 и 3, 

изграђених у приземљу објекта Дома 

културе у Ћендићима, саграђеног на 

земљишту оначеном као к.ч. број: 1124/2 и 

1124/4, уписаних у ПЛ 1568 КО 

Пелагићево.  

 

Члан 2. 

 

          У складу са претходно наведним 

чланом бити ће расписана јавна лицитација 

за сљедеће пословне просторе:  

1. пословни простор бр. 1.  

- Површине 34,73м2 

- Магацин 3,71 м2 

- Заједнички санитарни чвор 

- Укупна површина пословног 

простора број 1. износи 38,44 м2 

 

2. Пословни простор број 2. 

- Површине 23,40 м2 

- Магацин 4,38 м2 

- Санитарни чвор 1,80 м2 

- Укупна површина пословног 

простора број 2 износи 29,58 м2 

 

3. Пословни простор број 3. 

- Површине 21,00 м2 

- Магацин 3,72 м2 

- Санитарни чвор 1,80 м2 

- Укупна површина пословног 

простора број 3 износи 26,52 м2. 

 

Члан 3. 

 

          Давање у закуп провести ће се путем 

јавног надметања – лицитације.  

 

Члан 4. 

 

          Поступак лицитације непокретноти 

провести ће Комсија за провођење јавне 

лицитације за давање у закуп пословних 

простора 1,2 и 3, изграђених у приземљу 

објекта Дома културе у Ћендићима, а коју 

ће имановати начелник Општине.  

          Оглас за продају непокретности из 

члана 2. ове одлуке биће објављен на веб 

сајту Општине Пелагићево, огласној табли 

Општине пелагићево и огласној табли МЗ 

Ћендићи.  

 

Члан 5. 

 

          Намјена предметног дијела објекта 

који се даје у закуп је пословна.  

 

Члан 6. 

 

          Пословни просотри се издају у 

виђеном стању и накандно уложена 

средства за уређење предметног простора 

од стране закупопримца неће бити 

урачуната у цијену закупа.  

 

Члан 7. 

 

          Максимални рок закупа износи 10 

(десет) година. 

          Рок закупа и обавезе почињу тећи 

даном потписивања уговора о закупу.  

          Закупнина се плаћа мјесечно, 

унапријед за сљедећи мјесец.  

 

Члан 8. 

 

          Почетна цијена за провођење 

лицитације утврђује се како слиједи:  

- Пословни простор број 1. 

...............2,00 КМ/м2 мјесечно,  

- Пословни простор број 2. 

...............2,00 КМ/м2 мјесечно 

- Пословни простор број 3. 

...............2,00 КМ/м2 мјесечно. 

Лицитациони корак одређује се у износу од 

0,20 КМ/м2. 

 

Члан 9. 

 

          За провођење ове одлуке задужује се 

начленик Општине и начелник Одјељења за 

општу управу, просотрно уређење и 

стамбено-комуналне послове Општине 

Пелагићево. 

 



 

3 
 

Члан 10. 

 

          Ова одлука  ступа на снагу 8 (осмог) 

дана од дана објаве у Службеном гласнику 

Општине Пелагићево. 

 

Број:01-022-62/19           ПРЕДСЈЕДНИК 

Дана, 05.11.2019.г.        Скупштине општине  

      Славко Тешић с.р.  

 

 

 

 

152. 

 

          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 ("Службениг ласник 

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

члана 51. Статута Општине Пелагићево 

("Службени гласник Општине Пелагићево", 

број: 2/17),Скупштина општине Пелагићево 

на XXI (двадесетпрвој) редовној сједици 

одржаној дана 05.11.2019.године доноси: 

 

 

О Д Л У К У 

о оснивању Јавне установе "Центар за 

културу, омладину и информисање 

Пелагићево" 

 

 

I ОПШТЕ ОДРЕДБЕ  

 

Члан 1. 

 

Ради обављања послова од општег интереса 

за Општину Пелагићево оснива се Јавна 

установа "Центар за културу, омладину и 

информисање Пелагићево" (у даљем тексту: 

Установа). 

          Оснивач Установе је Општина 

Пелаигћево (у даљем тексту: Оснивач). 

 

 

II НАЗИВ И СЈЕДИШТЕ УСТАНОВЕ  

 

Члан 2.  

 

Установа послује под називом: Јавна 

установа "Центар за културу, омладину и 

информисање Пелагићево". 

          Скраћени назив установе је ЈУ 

"Центар за културу, омладину и 

информисање Пелагићево".  

          Сједиште установе је у Пелагићеву, 

Улица Трг девети јануар број 1.  

 

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. 

 

          Установа организује велики број 

догађаја различитог културног саржаја, као 

што су промоције књига, изложбе слика, 

позоришне представе гостујуће и домаће 

продукције, концерте озбиљне музике, 

општинск смотре ученика основне и средње 

школе, пројекције филмова домаће и стране 

продукције, као и многе друге садржаје од 

културног значаја. Такпђе се бави 

издавалачком дјелатношћу и 

презентовањем завичајног културног блага.  

 

          Установа пружа услуге: 

- Приређивање симпозијума, 

фестивала, концерата, 

предавања, савјетовања, 

трибина, смотри, свачаних 

академија, тематских програма, 

културно умјетничких и других 

програма манифестационог типа 

који су од значаја за културу,  

- Приређивање позоришних и 

филмских представа и изложби, 

- Бибиотекарска дјелатности,  

- Системско истраживање, 

прибављање, чување, 

одржавање, сређивање, 

проучавање, обрађивање, 

излагање, програмирање и 

публиковање музејског 

материјала,  
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- Пружање организационе, 

стручне, и друге помоћи 

одговарајућим секцијама за 

културу на терену,  

- Сарадња са другим 

институцијама и организацијама 

из области клултуре  

- Обављање маркетинга у области 

културе,  

- Реконструкција и 

ревитализација културно-

историјских споменика,  

- Издавачка дјелатност,  издавање 

стручне литературе, као и 

публикација из дјелокруга рада 

установе,  

- Прикупљање, обрада и чување 

документационе грађе везане за 

културни живот у Општини,  

- Оргнаизовање сминара, курсева 

рачунара, курсева стрних језика, 

радионица, колонија.  

 

Члан 5. 

 

          Установа врши сљедеће дјелатности:  

58.11 – издавање књига  

58.19 – остала издавачка дјелатност  

59.14 – дјелатност приказивања филмова  

85.52 – образовање у области културе  

90.01 – извођачка умјетност  

90.04 – рад умјетичких објеката  

91.01 – дјелатности библиотека и архива  

91.02 – дјелатснот музеја.  

 

 

IV ИЗНОС СРЕДСТАВА ЗА 

ОСНИВАЊЕ И ПОЧЕТАК РАДА 

УСТАНОВЕ И НАЧИН ОБЕЗБЈЕЂЕЊА 

СРЕДСТАВА  

 

Члан 6. 

 

          Оснивач обезбјеђује оснивни капитал 

у износу од 1.000,00 КМ.  

          За потребе рада и пословања 

установе, оснивач додјељује на кориштење 

без накнаде пословне просторије које се 

налазе  на спрату зграде старе школе 

изграђене на к.ч. број 3125 КО Пелагићево, 

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  

- Посредством донација, прилога 

и спонзорства домаћих и 

страних правних и физичких 

лица,  

- Других извора.  

 

Све финансијске трансакције Установа ће 

обављати преко јединственог рачуна 

трезора оснивача и преко рачуна посебних 

намјена оснивача у скалду 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 

актима 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 иусваја 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 
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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  и 

подручја за које је основана. 

          Установа се обавезује да својом, 

односно имовином коју користи, поступа са 

пажњом доброг привредника. 

          Установа ће подности оснивачу 

информације и извјештаје о свом раду, 

најмање један пут 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:  

- Управни одбор 

- Директор. 

          Мандат члановима управног одбора 

траје четири године. 

 

Члан 11. 

 

          Управни одбор има три члана 

(предсједник и два члана). 

          Управни одбор именује и разрјешава 

Скупштина оснивача на приједлог 

начелника Општине Пелагићево, након 

проведеног поступка јавне конкуренције.  

          Запослени у установи не могу бити 

чланови управног одбора.  

          Управни одбор:  

- Доноси статут установе,  

- Одлучује о пословању установе  

- Разматра и усвја извјештај о 

пословању и годишњи обрачун  

- Доноси програм рада и 

финансијски план установе  

- Одлучује о кориштењу 

средстава, у складу са законом и 

статутом установе и  

- Врши и друге послове утврђене 

законом, овом одлуком и 

статутом установе. 

 

Члан 12. 

 

          Директор руководи установом, 

представља и заступа установу и одговоран 

је за законитост њеног рада.  

         Директора установе именује и 

разрјешава Скупштина оснивача, на период 

од четири године и уз претходно проведен 

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 проведен 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 овлаштења:  

1. Доносе статут установе  

2. Доносе програм рада и финансијски 

план установе у оснивању  

3. Одлучују о кориштењу средстава у 

скалду са законом  

4. Врше и друге послове у складу са 

законом и овом одлуком.  

 

 

VIIIРОК ЗА ДОНОШЕЊЕ СТАУТА И 

ИМЕНОВАЊЕ ОРГНА УПРАВЉАЊА 

И РУКОВОЂЕЊА  

 

Члан 14. 

 

          Доношење статута јавне установе 

"Центар за културу, омладину и 

информисање Пелагићево" и именовање 

управног одбора и директора извршити ће 

се у року од 90 дана од дана уписа установе 

у судски регистар.  

 

 

IX ПРЕЛАЗНЕ И ЗАВРШНЕ ОДРЕДБЕ 
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Члан 15. 

 

          Ова одлука ступа на снагу 8 (осмог) 

дана од дана објављивања у Службеном 

гласнику Општине Пелагићево.  

 

Број:01-022-61/19           ПРЕДСЈЕДНИК 

Дана, 05.11.2019.г.        Скупштине општине  

      Славко Тешић с.р.  

 

 

 

 

153. 

 

На основу члана 39. и 43. Закона о локалној 

самоуправи ("Службени гласник Републике 

Српске", број: 97/16 и 36/19) и члана 51. 

Статута Општине Пелагићево ("Службени 

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

а све у вези Одлуке о проглашењу Спомен-

комплекса "Васо Пелагић" Пелагићево 

("Службени гласник Општине Пелагићево", 

број: 12/18), Скупштина општине 

Пелагићево на XXI (двадесетпрвој) 

редовној сједици одржаној дана 

05.11.2019.године доноси: 

 

 

 О Д Л У К У 

о одређивању намјене пословних 

просторија у згради старе школе у 

Пелагићеву  

 

Члан 1.  

 

          У циљу очувања традиције, како 

насељеног мјеста Пелагићево, тако и 

Општине Пелагићево, те очувања лика и 

дјела Васе Пелагића и Спомен-комплекса 

"Васо Пелагић", скупштина општине 

Пелагићево доноси предметну одлуку. 

 

Члан 2. 

 

          Одређује се намјена пословних 

просторија које се налазе на спрату зграде 

старе школе, изграђене на к.ч. број 3125 КО 

Пелаигћево, за обављање сљедећих 

дјелатности из надлежности: 

 

- Скупштина општине 

Пелагићево  

- Матичног уреда/мјесне 

канцеларије Пелагићево и  

- ИДЕА. 

 

Члан 3. 

 

          За реализацију ове одлуке задужује се 

начелник Општине Пелагићево. 

 

Члан 4. 

 

Ова одлука ступа на снагу 8 (осмог) дана од 

дана објављивања у Службеном гласнику 

Општине Пелагићево.  

 

Број:01-022-60/19           ПРЕДСЈЕДНИК 

Дана, 05.11.2019.г.        Скупштине општине  

      Славко Тешић с.р.  

 

 

 

 

154. 

 

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)) и члана 51. Статута 

Општине Пелагићево ("Службени гласник 

Општине Пелагићево", број: 

2/17),Скупштина општине Пелагићево на 

XXI (двадесетпрвој) редовној сједици 

одржаној дана 05.11.2019.године доноси: 

 

 

О Д Л У К У  

о преносу права власништва без накнаде 

 

Члан 1.  

 

          Којом Скупштина општине 

Пелагићево одобрава пренос права 

власништва над: 

1. Катастарском честицом број 510/3, у 

нарави њива 6. класе, површине 741 

м2 и  

2. Катастарском честицом број 510/3, у 

нарави шума 4.класе, површине 

261м2 

Укупне површине 1002 м2, уписане у ПЛ 

број 734/1 КО Блажевац, са правом посједа 

СО Пелагићево 1/1, у корист Српске 

православне Црквене општине Блажевац у 

Блажевцу, а за потребе проширења мјесног 

гробља.  
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Члан 2. 

 

          Пренос права власништва ће се 

извршити 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:01-022-59/19           ПРЕДСЈЕДНИК 

Дана, 05.11.2019.г.        Скупштине општине  

      Славко Тешић с.р.  

 

 

 

 

155. 

 

На основу члана 39. и 43. Закона о локалној 

самоуправи ("Службени гласник Републике 

Српске", број: 97/16 и 36/19) и члана 51. 

Статута Општине Пелагићево ("Службени 

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

Скупштина општине Пелагићево на XXI 

(двадесетпрвој) редовној сједици одржаној 

дана 05.11.2019.године донијела је: 

 

 

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: 

02-014-14/2019 од 16.10.2019.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:01-022-57/19           ПРЕДСЈЕДНИК 

Дана, 05.11.2019.г.        Скупштине општине  

      Славко Тешић с.р.  

 

 

 

 

156. 

 

          На основу члана 45., 46., 47. и 48. 

Закона о буџетском систему Републике 

Српске ("Службени гласник Републике 

Српске", број. 121/12, 52/14, 103/15 и 15/16), 

члана 51. Статута Општине пелагићево 

("Службени гласник Општине Пелагићево", 

број: 2/17) и члана 39. Закона о локалној 

самоуправи ("Службени гласник Републике 

Српске", број: 97/16), Скупштина општине 

Пелагићево на XXI (двадесетпрвој) 

редовној сједици одржаној дана 

05.11.2019.године донијела је: 

 

 

О Д Л У К У 

о усвајању Извјештаја о извршењу 

Плана буџета Општине Пелагићево за 

период од 01.01. – 30.06.2019.године  

 

Члан 1.  

 

          Усваја се извјештај о извршењу Плана 

буџета Општине Пелагићево за период од 

01.01. – 30.06.2019.године. 

 

Члан 2. 

 

          Извјештај из члана 1. ове одлуке је 

саставни дио ове одлуке.  

 

Члан 3. 

 

Ова одлука ступа на снагу 8 (осмог) дана од 

дана објављивања у Службеном гласнику 

Општине Пелагићево.  

 

Број:01-022-56/19           ПРЕДСЈЕДНИК 

Дана, 05.11.2019.г.        Скупштине општине  

      Славко Тешић с.р.  
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САДРЖАЈ: 
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1. 

152. Одлука о оснивању Јавне установе "Центар за културу, омладину и 

информисање Пелагићево"  

3. 

153. Одлука о одређивању намјене пословних просторија у згради старе 

школе у Пелагићеву  

6. 

154. Одлука о преносу права валсништва без накнаде  6. 

155. Одлука о прихватању извјештаја  7. 

156. Одлука о усвајању извјештаја о извршењу Плана буџета Општине 

Пелагићево за период од 01.01. – 30.06.2019.године  
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