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170. 

На основу члана 22. Закона о 
заштити и спасавању у ванредним 
ситуацијама („Службени гласник Републике 
Српске“, број: 121/12 и 46/17), члана 43. 
Закона о заштити становништва од заразних 
болести („Службени гласник Републике 
Српске“, број: 90/17), члана 59. и 82. Закона 
о локалној самоуоправи („Службени 
гласник Републике Српске“, број: 97/16 и 
36/19), члана 62. и 64. Статута Oпштине 
Пелагићево („Службени гласник Општине 
Пелагићево“, број: 2/17) и Одлуке о 
организацији и функционисању цивилне 
заштите на територији Општине 
Пелагићево („Службени гласник Општине 
Пелагићево“, број: 11/13), а на приједлог 
Општинског штаба за ванредне ситуације 
начелник Општине доноси:  
 

Н А Р Е Д Б У 
о регулисању рада трговинских, 

угоститељских, занатских, услужних и 
других објеката и служби на територији 

Општине Пелагићево 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 1.    У циљу превенције ширења 

вируса корона SARS–Co V–2 и COVID–19 
болести на територији Општине Пелагићево 
и заштите и спасавања становништва : 

 
• забрањује/у се до 22.06.2020. 

године: 
        - сва јавна окупљања у 
групама већим од 50 лица на јавном 
мјесту, 

        - такмичарске активности 
спортских организација и спортиста, 
  

      2.    Ограничава се рад до 
22.06.2020. године: 

1) од 06:00 до 23:00 часова: 
            - угоститељским објектима за 

исхрану и пиће (односи се и на угоститељск 
објекте за смјештај) 

        2) од 07:00 до 15:00 часова : 
     - тржница на велико и тржница 
на мало (пијаце), 

        3) од 06:00 до 13:00 часова : 
    - сточним пијацама, уз обавезу 
постављања дезинфикационих 
баријера приликом уласка у исту  
 
 

ОПШТИНА ПЕЛАГИЋЕВО 

СЛУЖБЕНИ ГЛАСНИК 
 
 
 
 
 

"Службени гласник Општине 
Пелагићево" 

 
 

примјерак је бесплатан 
 

 

 
 

Година IX 
 

Број 09/20 
 

Пелагићево 
 

датум издавања 
 

27.07.2020.г. 

 
"Службени гласник" 

 
издаје  

 
Скупштина општине 

Пелагићево 
 

излази по потреби 
 

главни и одговорни уредник 
              стручна служба 

 
тел 054/810-106 

 



 

2 
 

4.  Угоститељи који послују у 
угоститељском објекту за смјештај 
могу без временског ограничења 
пружати услуге смјештаја, као и 
услуге исхране и пића гостима и 
трећим  лицима у временском 
периоду који не нарушава трајање 
полицијског часа. 

 
5.  Сви субјекти из тачке 1. и 2. 
ове наредбе дужни су организовати 
рад уз обавезно предузимање мјера 
прописаних у Упуству ЈЗУ 
„Институт за јавно здраство 
Републике Српске“ за спречавање 
појаве и ширења COVID – 19 
болести на радном мјесту. 

 
6.  Сви субјекти из тачке 1. и 2. 
ове наредбе могу самостално 
обављати дезинфекцију пословних 
простора у складу са Упутством ЈЗУ 
"Институт за јавно здравство 
Републике Српске". 
 
7.  Општинска управа и 
Општинске службе организоваће 
свој рад на сљедећи начин: 

 
-  на улазу у све службене 
просторије Општинске управе које 
пружају услуге грађанима  
ограничити број особа које 
истовремено могу да уђу и бораве у 
Управи, онемогућити задржавање у 
просторијама управе и прављење 
дужих редова у затвореном 
простору, 
-  одржавати растојање између 
грађана у затвореним просторијама 
Управе од    најмање један метар, уз 
предузимање мјера дезинфекције и 
повишене хигијене. 
-  омогућити рад шалтер сале и 
матичне службе у јединицама локал 
не самоуправе у радном времену од 
понедељка до петка од 07 до 15 
часова, уз контролу броја корисника 
услуга шалтер сала и матичних 
служби з6ависно од простора, 
одржавање физичке дистанце од два 
метра уз обезбјеђење физичке 
провидне баријере на радном мјесту 
која пружа довољну заштиту 
запосленом и кориснику. 

8.  Амбуланта породичне медицине 
Пелагићево ће реорганизовати свој рад 
по усаглашеним препорукама и 
закључцима ресорног министарства на 
сљедећи начин: 

 
- пружање здравствене заштите ће 
бити примарно особама које могу 
бити заражене вирусом корона, 
приоритетно и без задршке 
спроводити мјере анкетирања лица 
која су била у контакту са 
зараженим, са предлагањем кућне 
изолације за све особе првог 
контакта и достављати Институту за 
јавно здравство и надлежним 
институцијама све тражене податке 
у складу са препорукама, 
- обавезно је да Дом здравља 
организује без прекида /24 часа/ 
службу јављања, давања одговора и 
услуге лицима која ће се јављати 
због уласка у земљу на граничним 
прелазима, пружање стоматолошких 
услуга у хитним случајевима уз 
поштовање превентивних мјера. 

 
     9.   Правна лица која врше јавна 
овлаштења дужни су у случају 
доношења аката или измјена у начину 
рада без одгађања да доставе извјештај 
стручно-оперативном тиму формираном 
за потребе Републичког штаба за 
ванредне ситуације. 

 
   10.   Обавезују се пружаоци 
услуга да у свом пословању обезбиједе 
поштовање препорука надлежних 
институција. 

 
   11.  Задужује се Одјељење за 
инспекцијске послове, комуналну 
полицију и заједничке послове, заједно 
са Комуналном полицијом да у 
провођењу ове Наредбе обезбиједи 
поштовање исте од стране напријед 
наведених субјеката. 

 
   12.  О извршавању задатака из 
ове Наредбе Одјељење из претходне 
тачке свакодневно ће 
извјештаватиКоманданта Општинског 
штаба за ванредне ситуације. 
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        13.   Ова Наредба ступа 
на снагу одмах и биће објављена у 
„Службеном гласнику Општине 
Пелагићево“. 

 
  14.  Ступањем на снагу ове 
Наредбе престаје да важи Наредба број: 
02-022-69/20 од 11.05.2020. године. 

 
Број:02-022-90/20             НАЧЕЛНИК 
Дана, 09.06.2020.г.   Општине Пелагићево  
          Симо Стакић 
            мр.ек. с.р. 
 
 
 
 
171. 
 

На основу члана 39. 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, 95/11 и 60/15) и 
члана 51.Статута општине Пелагићево 
("Службени гласник општине 
Пелагићево",број: 02/17), Скупштина 
општине Пелагићево на 
XXVI(двадесетшестој) редовној сједници 
Скупштине општине Пелагићево, одржаној 
дана 05.06.2020. године донијела је: 
 

О Д Л У К У  
о преносу права власништва без накнаде 
 

Члан 1. 
 

Којом Скупштина општине Пелагићево 
одобрава пренос права власништва над:  
1. дијелом катастарске честице број: 1060, 
површине 821m², уписане у ПЛ број: 881 
КО Горња Траmошница, са правоm посједа 
СО Пелагићево са 1/1, у корист Жупе Госпе 
од Анђела у површини од 200 m², а за 
потребе изградње вјерског објекта - капеле. 

 
Члан 2. 

 
Пренос права власништва ће се 

извршити без накнаде. 
 

Члан 3. 
 

За реализацију ове одлуке задужује 
се начелник општине и начелник Одјељења 
за општу управу, просторно уређење и 
стаmбено- коmуналне послове општине 
Пелагићево. 

 
Члан 4. 

 
Ова одлука ступа на снагу 8 (осmог) 

дана од дана објаве у "Службеноm гласнику 
Општине Пелагићево". 
 
Број:01-022-27/20         ПРЕДСЈЕДНИК 
Дана,05.06.2020.г.   Скупштине општине  
 
 
 
 
172. 
 

Наосновучлана39. и 43. Закона о 
локалнојсамоуправи 
(„СлужбенигласникРепубликеСрпске", 
број: 97/16 и 36/19), члана 51. Статута 
Скупштине општине Пелагићево 
(„Службени гласник општине Пелагићево“, 
број: 2/17), члана 348. Закона о стварним 
правима („Службени гласник Републике 
Српске“, број: 124/08, 58/09, 95/11 и 60/15), 
а све у вези с Одлуком о начину и условима 
јавне продаје непокретности на подручју 
Доње Трамошнице, број: 01-022-77/19 од 
30.12.2019. године и Јавне лицитације број: 
02-477-2/20 од 25.03.2020. године, 
СкупштинаопштинеПелагићевонаXXVI 
(двадесетшестој) 
редовнојсједнициодржанојдана: 05.06.2020.  
године донијелаје: 
 

О Д Л У К У  
о поништењу Одлуке о начину и 

условима јавне продаје  
непокретности на подручју Доње 

Трамошнице 
 

Члан 1. 
 

 Поништава се Одлука о начину и 
условима јавне продаје непокретности на 
подручју Доње Трамошнице, број: 01-022-
77/19 од 30.12.2019. године из разлога не 
могућности обезбјеђења несметаног 
присуства заинтересованих лица на 
провођењу усменог јавног наметања у вези 
продаје непокретности на подручју Доње 
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Трамошнице, број Јавне лицитације: 02-
477-2/20 од 25.03.2020. године.  

 
Члан 2. 

 
Оваодлукаступанаснагу8 (осмог) 

дана од дана објаве у 
"СлужбеномгласникуОпштинеПелагићево". 
 
Број:01-022-27/20         ПРЕДСЈЕДНИК 
Дана,05.06.2020.г.   Скупштине општине  
 
 
 
 
173. 
 

На основу члана 59. Закона о 
локалној самоуправи („Службени гласник 
Републике Српске“, број: 97/16 и 36/19), 
члана 61. став 1. тачка 2. Закона о 
службеницима и намјештеницима  у 
органима јединице локалне самоуправе 
(„Службени гласник Републике Српске“, 
број: 97/16), члана 64. Статута општине 
Пелагићево (“Службени гласник општине 
Пелагићево“, број: 2/17), начелник општине 
Пелагићево,  д о н о с и: 
 

О Д Л У К У 
о потреби пријема радника ради 

заснивања радног односана  
на одређено вријеме због привремено 

повећаног обима послова 
 

Члан 1. 
 

Ову Одлуку Начелник општине 
Пелагићево доноси ради потребе 
ангажовања додатног радника на пословима 
Комуналног полицајца. 

 
Члан 2. 

 
 У складу са чланом 1. ове Одлуке 
утврђено је да је потребно примити лице са 
ВСС или лице које има завршен први 
циклус студија са остварених најмање 240 
ЕЦТС бодова, и које посједује положен 
стручни испит за рад у управи, а које би као 
такво испуњавало опште услове за 
запошљавање у општинској управи и 
прописане посебне услове радног мјеста у 
складу са чланом 51. Правилника о 
организацији и систематизацији радних 

мјеста општинске управе Пелагићево 
(„Службени гласник општине Пелагићево“, 
број: 09/19). 
 

Члан 3. 
 

Због хитности потрбе пријема 
радника због повећаног обима послова 
начелник општине Пелагићево одлучио, а 
на основу увида у службене податке ЈУ 
Завода за запошљавање, Филијала Добој, 
Биро Пелагићево,  да се на претходно 
наведено радно мјесто прими Голијанин 
Саша, син Саве из Пелагићева, ул. Ломница 
бр. 12, рођен 21.11.1988. године у Градачцу, 
дипломирани инжењер пословне 
информатике са постигнутим укупним 
бројем од 240 ЕЦТС бодова, ЈМБГ: 
2111988181955. 

 
Члан 4. 

 
Начелник општине Пелагићево ову 

Одлуку доноси, водећи рачуна о 
општинским приходима и Плану буџета у 
2020. години. 

 
Члан 5. 

 
Након ступања на снагу ове Одлуке, 

Начелник општине Пелагићево ће донијети 
Рјешење о пријему у радни однос 
Голијанин Саше, на одређено вријеме у 
трајању од шест мјесеца, почевши од 
01.07.2020. године, а у складу са чланом 61. 
Закона о службеницима и намјештеницима 
у органима јединице локалне самоуправе 
(„Службени гласник Републике Српске“, 
број: 97/16). 

 
Члан 6. 

 
Ова одлука ступа на снагу даном 

доношења и биће објављена у „Службеном 
гласнику Општине Пелагићево“.. 
 
Број:02-022-95/20             НАЧЕЛНИК 
Дана, 16.06.2020.г.   Општине Пелагићево  
          Симо Стакић 
            мр.ек. с.р. 
 
 
 
 
174. 
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          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 Пелаигћево 
("Службнени гласник Општине 
Пелаигћево", број: 2/17), Скупштина 
општине Пелаигћево на XXVI 
(двадесетшестој) редовној сједници 
одржаној дана 05.06.2020.године донијела 
је:  
 

ОДЛУКУ 
о прихаватању извјештаја 

 
Члан 1. 

 
 Прихвата се извјештај о раду Центра 
за социјални рад Пелагићево за 
2019.годину, број:01/2-052-47/20 од 
21.05.2020.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:01-022-26/20         ПРЕДСЈЕДНИК 
Дана,05.06.2020.г.   Скупштине општине  
 
 
 
 
175. 
 

На основу члана 39. Закона о 
локалној самоуправи („Службени гласник 
Републике Српске", број:97/16 и 36/19), 
члана 51. Статута општине Пелагићево 
("Службени гласник општине Пелагићево", 
број: 02/17), Скупштина општине 
Пелагићево на XXVI ( двадесетшестој ) 
редовној сједници одржаној дана 
05.06.2020. године донијела је: 
 

О Д Л У К У  
о отпису потраживања за ДОО 

"Љеваоница умјетнина Јуркић"  
 

Члан 1. 

 У складу са писменим захтјевом 
Луке Јуркића овлашћеног лица ДОО 
"Љеваоница умјетнина Јуркић", из Доње 
Трамошнице број: 02-374-7/20 од 
02.04.2020. године, Скупштина општине 
Пелагићево је одлучила да отпише 
потраживање које има према горе 
поменутом субјекту закључно са 
31.05.2019. године и то у износу од 
10.608.97 КМ. 
 

Члан 2. 
 

 За реализацију предметне Одлуке 
задужује се Одјељење за привреду, 
финансије и друштвене дјелатности.  
 

Члан 3. 
 

Ова одлука ступа на снагу 8 (осмог) 
дана од дана објаве у "Службеном гласнику 
Општине Пелагићево". 
 
Број:01-022-20/20         ПРЕДСЈЕДНИК 
Дана,05.06.2020.г.   Скупштине општине  
 
 
 
 
176. 
 

На основу члана 39. Закона о 
локалној самоуправи („Службени гласник 
Републике Српске", број:97/16 и 36/19), 
члана 51. Статута општине Пелагићево 
("Службени гласник општине Пелагићево", 
број: 02/17), Скупштина општине 
Пелагићево на XXVI ( двадесетшестој ) 
редовној сједници одржаној дана 
05.06.2020. године донијела је: 
 

О Д Л У К У  
о отпису потраживања  

 
Члан 1. 

 
 Овом Одлуком врши се отпис 
потраживања по основу закупнине 
пословних простора који су у саставу 
имовине коју посједује Општина 
Пелагићево, а који су издати привредним 
субјектима на одређени период у висини од 
100% и то за период 01.04.2020.-30.06.2020. 
године, а све ради санирања последица које 
су услиједиле након ширења ЦOВИД-19 
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болести којим су  субјекти били  
онемогућени да нормално раде због мјера 
које су били на снази ради сузбијања 
ширења заразе ЦOВИД-19. 
 

Члан 2. 
 
           Прeтхoднo нaвeдeни oтпис 
пoтрaживaњa oднoси сe нa:  

• "Maркeт" с.п. влaсник Mилaн 
Стoпaрић, 

• "Oгњиштe" с.п. влaсник Mлaдeн 
Пejкић, 

• "Mртвaрa" с.п. влaсник Пeрo 
Mихajлoвић и 

• ДOO "Љeвaoницa умjeтнинa Jуркић" 
Дoњa Tрaмoшницa. 
 

Члaн 3. 
 

 За реализацију предметне Одлуке 
задужује се Одјељење за привреду, 
финансије и друштвене дјелатности.  
 

Члан 4. 
 

Ова одлука ступа на снагу 8 (осмог) 
дана од дана објаве у "Службеном гласнику 
Општине Пелагићево". 
 
Број:01-022-15/20         ПРЕДСЈЕДНИК 
Дана,05.06.2020.г.   Скупштине општине  
 
 
 
 
177. 
 

На основу члана 39. Закона о 
локалној самоуправи („Службени гласник 
Републике Српске", број:97/16 и 36/19), 
члана 51. Статута општине Пелагићево 
("Службени гласник општине Пелагићево", 
број: 02/17) иУговора о закупу број: 02-122-
36/19 од 03.06.2019. године, Скупштина 
општине Пелагићево на XXVI ( 
двадесетшестој ) редовној сједници 
одржаној дана 05.06.2020. године донијела 
је: 
 

О Д Л У К У  
о смањењу закупнине за ДОО 

"Љеваоница умјетнина Јуркић"  
у износу од 50% 

 

Члан 1. 
 

 У складу са писменим Захтјевом 
Луке Јуркића овлашћеног лица ДОО 
"Љеваоница умјетнина Јуркић", из Доње 
Трамошнице број: 02-374-7/20 од 
02.04.2020. године, и разматрања навода у 
истом, те упоређивања истих са тренутним 
тржишним цијенама, Скупштина општине 
Пелагићево је одлучила да смањи 
закупнину пословног простора који је 
предмет Уговора о закупу број: 02-122-
36/19 од 03.06.2019. године у висини од 
50% и то од дана закључења Уговора па до 
01.06.2020. године. 
 

Члан 2. 
 

 За реализацију предметне Одлуке 
задужује се Одјељење за привреду, 
финансије и друштвене дјелатности.  
 

Члан 3. 
 

Ова одлука ступа на снагу 8 (осмог) 
дана од дана објаве у "Службеном гласнику 
Општине Пелагићево". 
 
Број:01-022-21/20         ПРЕДСЈЕДНИК 
Дана,05.06.2020.г.   Скупштине општине  
 
 
 
 
178. 
 

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 XXVI 
(двадесетшестој)редовној сједници 
одржаној дана 05.06.2020. године донијела 
је: 
 

О Д Л У К У  
о прихватању извјештаја  

 
Члан 1. 

 
Прихвата се Извјештај о раду 

начелника Општине за период између два 
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Скупштинска засиједања, број: 02-014-29/20 
од 20.05.2020. 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:01-022-22/20         ПРЕДСЈЕДНИК 
Дана,05.06.2020.г.   Скупштине општине  
 
 
 
 
179. 
 

 
На основу члана 54. и 59. Закона о 

локалној самоуправи  ("Службени гласник 
Републике Српске", број: 97/16 и 36/19), 
члана 62. и 64. Статута Општине 
Пелагићево ("Службени гласник општине 
Пелагићево", број: 2/17), члана 190. Закона 
о општем управном поступку ("Службени 
гласник  Републике Српске", број: 13/02, 
87/07, 50/10 и 66/18), а све у вези са 
Одлуком о покретању иницијативе за 
израду Стратегије развоја Општине 
Пелагићево за период 2021.-2027. година 
број: 01-022-64/19 од 03.12.2019. године, 
начелник Општине Пелагићево, д о н о с и: 
 

Д О П У Н С К О  Р Ј  Е Ш Е Њ Е 
о формирању општинског рзвојног тима 
за израду Стратегије развоја Општине 

Пелагићево за период 2021.-2027. година 
 

У Рјешење о формирању 
општинског развојног тима за израду 
Стратегије развоја Општине Пелагићево за 
период 2021.-2027. године број: 02-111-
21/19 од 25.12.2019. године, додају се као 
чланови оперативног, извршног и 
координационог тијела задуженог за вођење 
процеса планирања на нивоу Општине 
Пелагићево следећи чланови, и то: 

 
1. Олга Лазић – директор 

Основне школе „Васо 
Пелагић“ Пелагићево, 

2. Љиљана Тадић – 
представник невладине 
организације „Коло српских 
сестара“, 

3. Алекса Стакић – 
привредник. 

 
Задатак развојног тима из тачке 1. 

диспозитива овог Рјешења јесте да заједно 
са свим члановима изврше идентификацију 
и укључивање локалних актера, анализу 
стања и дефинисање стратешке платформе, 
формирају и кооридинишу радом 
секторских радних група при изради 
развојних планова (које ће у свом саставу 
имати и представнике невладиног сектора, 
приватног сектора као и представнике 
релевантних јавних институција), израде 
план имплементације развојне стратегије 
Општине Пелагићево, израде генерални 
финансијски план као и план развоја 
организационих капацитета и људских 
потенцијала за имплементацију стратегије, 
те да по захтјеву, о томе подносе извјештај 
начелнику општине Пелагићево. 

 
Образложење 

 
Дана 25.12.2019. године начелник 

Општине Пелагићево је донио Рјешење о 
формирању општинског развојног тима за 
израду Стратегије развоја Општине 
Пелагићево за период 2021.-2027. године 
број: 02-111-21/19 од 25.12.2019. године у 
којем је формирао развојни тим за израду 
Стратегије развоја Општине Пелагићево 
који је бројао 16 чланова. 

Због повећаног обима посла, као и 
потребе за укључивањем што већег броја 
представника невладиних сектора, 
приватних сектора, представника 
релевантних јавних институција, 
привредника као и пружања адекватне 
помоћи, начелник општине Пелагићево 
одлучио је да општински развојни тим 
прошири за још 3 (три) члана из области 
образовања, невладиних организација и 
привредника. 
 

На основу претходно наведеног, а 
примјеном члана 54. и 59. Закона о локалној 
самоуправи  ("Службени гласник Републике 
Српске", број: 97/16 и 36/19), члана 62. и 64. 
Статута Општине Пелагићево ("Службени 
гласник општине Пелагићево", број: 2/17), 
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члана 190. Закона о општем управном 
поступку ("Службени гласник  Републике 
Српске", број: 13/02, 87/07, 50/10 и 66/18), а 
све у вези са Одлуком о покретању 
иницијативе за израду Стратегије развоја 
Општине Пелагићево за период 2021.-2027. 
година број: 01-022-64/19 од 03.12.2019. 
године, начелник општине Пелагићево је 
одлучио као у диспозитиву овог Рјешења.  

 
П о у к а  о  п р а в н о м  л и ј е к у 

 
Против овог Рјешења може се 

уложити приговор начелнику општине 
Пелагићево у року од 8 (осам) дана од дана 
доставе истог. 
 
Број:02-111-10/20             НАЧЕЛНИК 
Дана, 13.05.2020.г.   Општине Пелагићево  
          Симо Стакић 
            мр.ек. с.р. 
 
 
 
 
180. 
 

Наосновучлана39. и 43. Закона о 
локалнојсамоуправи 
(„СлужбенигласникРепубликеСрпске", 
број: 97/16 и 36/19), члана 51. Статута 
Скупштине општине Пелагићево 
(„Службени гласник општине Пелагићево“, 
број: 2/17), по приједлогу начелника 
општине,СкупштинаопштинеПелагићевона
XXVI (двадесетшестој) 
редовнојсједнициодржанојдана 05.06.2020. 
годинедонијелаје: 

 
О Д Л У К У 

о суфинансирању инфаструктурних 
пројеката на подручју општине 

Пелагићево у износу до 50% средстава 
 

Члан 1. 
 

Ову Одлуку Скупштина општине 
Пелагићево доноси у циљу реализације 
инфраструктурних пројекта на подручју 
општине Пелагићево. 

 
Члан 2. 

 
Општина Пелагићево се обавезује 

да ће заједно са грађанима, односно на 

захтјев групе грађана учествовати у 
суфинансирању инфраструктурних 
пројеката на подручју општине Пелагићево 
у износу до 50% средстава. 

 
Члан3. 

 
Под инфраструктурним пројектима 

подразумијева се изградња и санација 
локалних и некатегорисаних путева у 
власништву Општине Пелагићево. 

 
Члан 4. 

 
За реализацију ове Одлуке задужује 

се Одјељење за општу управу, просторно 
уређење и стамбено комуналне послове. 

 
Члан 5. 

 
Ова Одлука ступа на снагу 8 (осмог) 

дана од дана објављивања у „Службеном 
гласнику општине Пелагићево“. 
 
Број:01-022-18/20         ПРЕДСЈЕДНИК 
Дана,05.06.2020.г.   Скупштине општине  
 
 
 
 
181. 
 

Наосновучлана39. и 43. Закона о 
локалнојсамоуправи 
(„СлужбенигласникРепубликеСрпске", 
број: 97/16 и 36/19), члана 51. Статута 
Скупштине општине Пелагићево 
(„Службени гласник општине Пелагићево“, 
број: 2/17), 
СкупштинаопштинеПелагићевона XXVI 
(двадесетшестој) 
редовнојсједнициодржанојдана: 05.06.2020. 
године донијелаје: 
 

О Д Л У К У  
о ослобађању потраживања по основу 

комуналне таксе 
 

Члан 1. 
 

 Предметном одлуком ослобађају се 
потраживања по основу комуналне таксе 
резиденти општине Пелагићево у износу од 
50% за 2020. годину. 
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Члан 2. 
Оваодлукаступанаснагу8 (осмог) 

дана од дана објаве у 
"СлужбеномгласникуОпштинеПелагићево". 
 
Број:01-022-17/20         ПРЕДСЈЕДНИК 
Дана,05.06.2020.г.   Скупштине општине  
 
 
 
 
182. 
 

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 XXVI 
(двадесетшестој)редовној сједници 
одржаној дана 05.06.2020. године донијела 
је: 
 

О Д Л У К У  
о прихватању извјештаја  

 
Члан 1. 

 
Прихвата се Извјештај о раду 

Oдјељењазапривреду, финансије и 
друштвене дјелатности запериод 01.01. – 
31.12.2019. године, број: 04-052-9/20 од 
21.05.2020. 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:01-022-25/20         ПРЕДСЈЕДНИК 
Дана,05.06.2020.г.   Скупштине општине  
 
 
 
 
183. 
 

На основу члана 22. Закона о 
заштити и спасавању у ванредним 

ситуацијама („Службени гласник Републике 
Српске“, број: 121/12 и 46/17), члана 43. 
Закона о заштити становништва од заразних 
болести („Службени гласник Републике 
Српске“, број: 90/17), члана 59. и 82. Закона 
о локалној самоуоправи („Службени 
гласник Републике Српске“, број: 97/16 и 
36/19), члана 62. и 64. Статута Oпштине 
Пелагићево („Службени гласник Општине 
Пелагићево“, број: 2/17) и Одлуке о 
организацији и функционисању цивилне 
заштите на територији Општине 
Пелагићево („Службени гласник Општине 
Пелагићево“, број: 11/13), а на приједлог 
Општинског штаба за ванредне ситуације 
начелник Општине доноси:  
 

ЗАКЉУЧАК 
о продужењу трајања  Наредбе о 
регулисању рада трговинских, 
угоститељских, занатских, услужних и 
других објеката и служби на територији 
Општине Пелагићево број: 02-022-90/20 
од 09.06.2020. године 
 
 У циљу провођења ванредних мјера 
за спречавање и сузбијање заразних 
болести, те заштите и спасавања 
становништва: 
 

1. Продужава се трајање Наредбе о 
регулисању рада трговинских, 
угоститељских, занатских, 
услужних и других објеката и 
служби на територији Општине 
Пелагићево број: 02-022-90/90 од 
09.06.2020. године до 06.07.2020. 
године. 
 

2. Задужује се Одјељење за 
инспекцијске послове, комуналну 
полицију и заједничке послове, 
заједно са Комуналном полицијом 
да у провођењу овог закључка 
обезбиједи поштовање истог.  
 

3. О извршењу задатака из ових 
наредби, органи из тачке 2. овог 
закључка, свакодневно ће 
извјештавати Команданта 
Општинског Штаба за ванредне 
ситуације. 
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4. Овај закључак ступа на снагу одмах 
и биће објављена у Службеном 
гласнику Општине Пелагићево. 

Број:02-022-96/20             НАЧЕЛНИК 
Дана, 29.06.2020.г.   Општине Пелагићево  
          Симо Стакић 
            мр.ек. с.р. 
 
 
 
 
184. 
 

На основу члана 39. Закона о 
локалној самоуправи ("Службени гласник 
Републике Српске",број: 97/16 и 36/19), 
члана 51.Статута општине Пелагићево 
("Службени гласник општине 
Пелагићево",број: 02/17), а све у вези 
Одлуке о проглашењу Спомен-комплекса 
„Васо Пелагић“ („Службени гласник 
општине Пелагићево 12/18), Скупштина 
општине Пелагићево на 
XXVI(двадесетшестој) редовној сједници 
Скупштине општине Пелагићево, одржаној 
дана 05.06.2020. године донијела је: 

 
О Д Л У К У  

допуни Одлуке о одређивању намјене 
пословних просторија  

у згради старе школе у Пелагићеву 
 

Члан 1. 
 

У Одлуци о одређивању намјене 
пословних просторија у згради старе школе 
у Пелагићеву („Службени гласник Општине 
Пелагићево“, 7/19 и 04/20), члан 2. мјења се 
и гласи: 

„Одређује се намјена пословних 
просторија које се налазе на спрату старе 
зграде школе изграђене на к.ч. бр. 3125 КО 
Пелагићево, за обављање следећих 
дјелатности из надлежности: 

- Скупштине општине 
Пелагићево, 

- Матичног уреда/мјесне 
канцеларије Пелагићево, 

- Јавне установе, Јавни фонд 
за дјечију заштиту 
Републике Српске, 

- ЈУ Центар за културу, 
омладину и информисање 
Пелагићево и 

- ИДЕА. 

 
Члан 2. 

Ова одлука ступа на снагу 8 (осмог) 
дана од дана објаве у "Службеном гласнику 
општине Пелагићево". 
 
Број:01-022-28/20         ПРЕДСЈЕДНИК 
Дана,05.06.2020.г.   Скупштине општине  
 
 
 
 
 
185. 
 

На основу члана 39. и 43. Закона о 
локалној самоуправи („Службени гласник 
Републике Српске", број: 97/16), члана 51. 
Статута општине Пелагићево ("Службени 
гласник општине Пелагићево", број: 2/17),и 
члана 11. и 12. Закона о легализацији 
бесправно изграђених објеката („Службени 
гласник Републике Српске“, број: 62/18), 
Скупштина Општине Пелагићево на ХХVI 
(двадесетшестој)редовној сједници 
одржаној дана 05.06.2020. године донијела 
је: 
 

О Д Л У К У  
oсубвенцији трошкова накнаде 

обрачунате у поступку легализације 
бесправно изграђених објеката на 

подручју Општине Пелагићево 
 

Члан 1. 
 

(1) Овом одлуком уређује се начин 
одобравања субвенције трошкова накнаде 
за уређење градског грађевинског 
земљишта и ренту, и накнде за легализацију 
бесправно изграђених објеката у износу од 
2% од прерачунске вриједности објекта, 
израчунате на основу предмјера и 
предрачуна свих радова из главног 
пројекта. 

(2) Ова одлука односи се на 
легализацију бесправно изграђених 
индивидуално стамбених и индивидуално 
стамбено-пословних објеката бруто 
грађевинске површине мање од 400 m2, 
осим сложених објеката у смислу Закона о 
уређењу простора и грађењу. 

Члан 2. 
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 Врста трошкова и начин обрачуна 
трошкова коју су обухваћени одлуком о 
субвенцији, дефинисани су Законом о 
легализацији бесправно изграђених објеката 
(„Службени гласник Републике Српске“, 
број: 62/18). 

Члан 3. 
 

 (1) Право на субвенцију трошкова 
обрачунатих у поступку легализације из 
члана 1. ове одлуке, имају инвеститори ако 
су: 

1) лица која се налазе у стању 
сталне социјалне потребе, а 
која су примаоци новчане 
помоћи у складу са прописима 
о социјалној заштити, у 
износу од 100% од обрачунате 
накнаде, 

2) породице погинулих бораца, у 
износу од 80% од обрачунате 
накнаде, 

3) ратни војни инвалиди I или II 
категорије, односно ако је 
инвеститор члан њиховог 
породичног домаћинства, у 
износу од 80% од обрачунате 
накнаде, 

4) цивилна лица са 
инвалидитетом која су 
потпуно зависна од помоћи и 
његе другог лица и лица која 
су дјелимично зависна од 
помоћи и његе другог лица, у 
износу од 80% од обрачунате 
накнаде, 

5) борци, у износу од 80% од 
обрачунате накнаде, 

6) ратни војни инвалиди од III до 
Х категорије, у износу од 80% 
од обрачунате накнаде, 

7) избјеглице, расељена лица или 
повратници, у износу од 80% 
од обрачунате накнаде, 

8) жене жртве рата, у износу од 
80% од обрачунате накнаде. 

 (2) Лица наведених категорија 
оствариће право на субвенцију, ако у 
поступку легализације бесправно 

изграђених објеката, приложе потврду или 
увјерење надлежног органа којом се 
доказује припадност категорији која 
остварује право на субвенцију. 

 (3) Документација из претходног 
става којом се доказује припадност 
категорији која остварује право на 
субвенцију, не може бити старија од 6 
(шест) мјесеци. 

 (2) У случају да власник/инвеститор 
бесправно саграђеног објекта остварује 
право на субвенцију по два или више 
наведених основа, субвенција трошкова ће 
се вршити на начин који је повољнији за 
странку. 

Члан 4. 
 

 (1) Субвенција трошкова из члана 3. 
ове одлукеобрачунва се на начин да се од 
износа трошкова накнаде из члана 1. ове 
одлуке, умање трошкови за наведени 
проценат по категоријама.     

 (2) Одјељење за општу управу, 
просторно уређење и стамбено-комуналне 
послове доноси рјешење у поступку 
легализације којим се утврђује висина 
накнаде из члана 1. ове одлуке. Рјешење 
мора да садржи врсту накнаде коју је дужан 
платити подносилац захтјева, износ накнаде 
без утврђене субвенције, висину износа 
субвенције и износ умањене накнаде коју је 
дужан да уплати подносилац захтјева.  

Члан 5. 
 
 Утврђене трошкове накнаде 
инвеститори су дужни да плаћају у цјелини. 
 

Члан 6. 
 
 Ова одлука ступа на снагу осмог 
дана од дана обављивања у „Службеном 
гласнику Oпштине Пелагићево“. 
 
Број:01-022-23/20         ПРЕДСЈЕДНИК 
Дана,05.06.2020.г.   Скупштине општине  
 
 
 
 
186. 
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На основу члана 39.Zaкона о 
локалној самоуправи („Службени гласник 
Републике Српске", број: 97/16), члана 51. 
Статута општине Пелагићево ("Службени 
гласник општине Пелагићево", број: 
2/17),члана 148. Закона о уређењу простора 
и грађењу ("Службени гласник Републике 
Српске", број: 40/13, 2/15, одлука УС, 
106/15, и 3/16-испр., 104/18- одлука УС и 
84/19), Скупштина Општине Пелагићево на 
ХХVI (двадесетшестој)редовној сједници 
одржаној дана 05.06.2020. године донијела 
је: 
 

О Д Л У К У  
о чишћењу напуштених и девастираних 

објеката на подручју Општине 
Пелагићево  

 
Члан 1.  

 
 Обавјештавају се грађани Општине 
Пелаигћево да су, по Закону, у обавези да 
одржавају своје објекте и с тим у вези треба 
да приступе уређењу девастираних 
објеката, уколико постоје такви, а да се 
налазе у њиховом дворишту или у околини 
и да припадају њима.  
 

Члан 2. 
 
 За реализацију предметне одлуке 
задужује се начелник Општине Пелагићево.  
 

Члан 3. 
 

Ова одлука ступа на снагу 8 (осмог) 
дана од дана објаве у "Службеном гласнику 
општине Пелагићево". 
 
Број:01-022-19/20         ПРЕДСЈЕДНИК 
Дана,05.06.2020.г.   Скупштине општине  
 
 
 
 
187. 
 

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 XXVI 
(двадесетшестој)редовној сједници 

одржаној дана 05.06.2020. године донијела 
је: 
 

О Д Л У К У  
о прихватању извјештаја  

 
Члан 1. 

 
Прихвата се Извјештај о раду 

Oдјељењазаопшту управу, просторно 
уређење и стамбено-комуналне послове за 
период  01.01. – 31.12.2019. године, број: 
03-052-9/20 од 04.06.2020. 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:01-022-25/20         ПРЕДСЈЕДНИК 
Дана,05.06.2020.г.   Скупштине општине  
 
 
 
 
188. 
 

          На основу члана 45., 46., 47. и 
48. Закона о буџетском систему Републике 
Српске ("Службени гласник РС", број. 
121/12, 52714, 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 РС", број: 97/16), 
Скупштина Општине Пелагићево на ХХVI 
(двадесетшестој)редовној сједници 
одржаној дана 05.06.2020. године донијела 
је: 
 

О Д Л У К У  
о усвајању извјештаја о извршењу плана 
буџета Општине Пелагићево за период од 

01.01. – 31.12.2019.године  
 

Члан 1. 
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 Усваја се извјештај о извршењу 
Плана буџета Општине Пелаигћево за 
период 01.01. – 31.12.2019.године  
 

Члан 2. 
 Извјештај из претходног 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:01-022-29/20         ПРЕДСЈЕДНИК 
Дана,05.06.2020.г.   Скупштине општине  
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САДРЖАЈ: 
 
 
 
 

170. Наредба о регулисању рада трговинских, угоститељских, занатаских, 
услужних и других објеката и служби на територији Општине 
Пелагићево  

1. 

171. Одлука о преносу права власништва без накнаде  3. 
172. Одлука о поништењу одлуке о начину и условима јавне продаје 

непокретности на подручју Доње Трамошнице  
3. 

173. Одлука о потреби пријема радника ради заснивања радног односа на 
одређено вријеме због привремено повећаног обима послова  

4. 

174. Одлука о прихватању извјештаја  5. 
175. Одлука о отпису потраживања за ДОО "Љеваоница умјетнина Јуркић" 5. 
176. Одлука о отпису потраживања  5. 
177. Одлука о смањењу закупнине за ДОО "Љеваоница умјетнина Јуркић" у 

износу од 50% 
6. 

178. Одлука о прихватању извјештаја  6. 
179. Допунско рјешење о формирању општинског развојног тима за израду 

Стратегије развоја Општине Пелаигћево за период 2021.-2027.година  
7. 

180. Одлука о суфинансирању инфраструктурних пројеката на подручју 
Општине Пелагићево у износу до 50% средстава  

8. 

181. Одлука о ослобађању потраживања по основу комуналне таксе  8. 
182. Одлука о прихватању извјештаја  9. 
183. Закључак о продужењу трајања Наредбе о регулисању рада 

трговинских, угоститељских, занатаских, услужних и других објеката и 
служби на територији Општине Пелагићево број: 02-022-90/20 од 
09.06.2020.г. 

9. 

184. Одлука о допуни Одлуке о одређивању намјене пословних просторија у 
згради старе школе у Пелагићеву  

10. 

185. Одлука о субвенцији трошкова накнаде обрачунате у поступку 
легализације бесправно изграђених објеката на подручју Општине 
Пелагићево  

10. 

186. Одлука о чишћењу напуштених и девастираних објеката на подручју 
Општине Пелагићево  

11. 

187. Одлука о прихватању извјештаја  12. 
188. Одлуак о усвајању извјештај о извршењу плана буџета Општине 

Пелагићево за период од 01.01. – 31.12.2019.године  
12. 

 
 

 


