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331. 

 

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), 

Начелник општине Пелагићево, д о н о с и: 

 

О Д Л У К У  

о стипендирању студената 

 у академској 2021/2022.години 

 

Члан 1. 

 

Овом Одлуком регулише се начин 

стипендирања, број студената као и износ 

средстава, односно висина мјесечних 

стипендиja и број мјесеци за које се 

исплаћује стипендија. 

 

 

 

Члан 2. 

 

У академској 2021/2022.години 

право на стипендију оствариће сви редовни 

студенти основних студија до навршене 27 

године живота, који су уписали наредну 

годину студија и имају пребивалиште на 

подручју општине Пелагићево,као и  

редовни студенти I (прве) године студија и 

апсолвенти док траје редован апсолвентски 

стаж. 

Члан 3. 

 

Висина мјесечне стипендије 

износиће сходно броју поднешених пријава 

за стипендирање и планираним буџетским 

средствима за наведену намјену, с тим да ће 

студенти из категорија породица погинулих 

бораца и ратних војних инвалида од I-IV 

категорије имати већи мјесечни износ 

стипендије. 

 

 

 

ОПШТИНА ПЕЛАГИЋЕВО 

 

СЛУЖБЕНИ ГЛАСНИК 

 

 
 

 

 

"Службени гласник Општине 

Пелагићево" 

 

 

примјерак је бесплатан 

 

 

 

Година X 

 

Број 16/21 

 

Пелагићево 

 

датум издавања 

 

    23.11.2021.г. 

"Службени гласник" 

 

издаје Скупштина општине Пелагићево 

 

излази по потреби 

 

главни и одговорни уредник 

                       стручна служба 

 

тел 054/810-106 
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Члан 4. 

 

Стипендија се исплаћује за сљедеће 

мјесеце студирања и то: октобар, новембар, 

децембар,јануар, фебруар, март, април и мај. 

 

Члан 5. 

 

На основу ове Одлуке биће расписан 

Јавни позив по коме су се студенти дужни 

пријавити на исти. 

 

Члан 6. 

 

Ова Одлука ступа на снагу даном 

доношења, а биће објављена у Службеном 

гласнику општине Пелагићево, док ће Јавни 

позив бити објављен на огласној табли 

општине Пелагићево,огласним таблама 

мјесних заједница и web страници општине 

Пелагићево. 

 

Број:02-022-148/21             НАЧЕЛНИК 

Дана, 02.11.2021.г.      Општине Пелагићево 

      Славко Тешић с.р. 

 

 

 

332. 

 

На основу члана 54. и 59. Закона о 

локалној самоуправи ("Службени гласник 

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

61/21), члана 62. и 64. Статута Општине 

Пелагићево ("Службени гласник општине 

Пелагићево", број: 2/17), члана 129. и 190. 

Закона о општем управном поступку 

("Службени гласник  Републике Српске", 

број: 13/02, 87/07, 50/10 и 66/18), члана 33, 

34. и 35. Правилника о јединственим 

процедурама за попуњавање упражњених 

радних мјеста у градској односно 

општинској управи („Службени гласник 

Републике Српске“, број: 42/17), члана 41. 

Правилника о организацији и 

систематизацији радних мјеста Општинске 

управе Пелагићево  („Службени гласник 

општине Пелагићево“, број: 11/21) и Одлуке 

о избору кандидата број: 02-022-155/21 од 

15.11.2021. године, а све у вези Јавног 

конкурса за попуну упражњених радних 

мјеста број: 02-120-1/21, начелник општине 

Пелагићево  д о н о с и: 

 

 

Р Ј Е Ш Е Њ Е 

о пријему у радни однос 

 

1. Прима се у радни однос Миличић 

(Стеван) Милан из Пелагићева, 

пословно правни техничар, IV 

стрепен,  на неодређено вријеме. 

2. Именовани се прима, односно 

распоређује на послове радног 

мјеста возач општинске управе при 

Одјељењу за финансије и друштвене 

дјелатности. 

3. Плата намјештеника ће бити 

утврђена посебним рјешењем. 

4. Претходно именовани дужан је да 

ступи  на посао у року од 15 

(петнаест) дана од дана коначности 

овог Рјешења. 

 

О б р а з л о ж е њ е 

 

 Начелник општине Пелагићево је 

дана 05.10.2021. године донио, те накнадно 

објавио Јавни конкурс за попуну 

упражњених радних мјеста број: 02-120-

1/21, у „Службеном гласнику Републике 

Српске, број: 93/21“, дневним новинама 

„БЛИЦ РС“ дана 09.10.2021. године и 

службеној интернет страници општине 

Пелагићево дана 05.10.2021. године. 

Претходно, због транспарентности, 

начелник Општине је дана 05.10.2021. 

године донио, а дана 06.10.2021. године и 

објавио на службеној интернет страници 

Рјешење о именовању комисије за 

спровођење Јавног конкурса за попуну 

упражњених радних мјеста број: 02-111-

12/21, гдје је Комисији одредио задатак да 

поступајући по пријавама на Јавни конкурс 

за попуну упражњених радних мјеста 

спроведе изборни поступак по правилима 

Правилника о јединственим процедурама за 

попуњавање упражњених радних мјеста у 

градској, односно општинској управи 

(„Службени гласник Републике Српске“, 

број: 42/17, у наставку текста: Правилник о 

јединственим процедурама за попуњавање 

упражњених радних мјеста у градској, 

односно општинској управи). 

Поступајући по Рјешењу о 

именовању комисије за спровођење Јавног 

конкурса за попуну упражњених радних 

мјеста Комисија је дана 29.10.2021. године 

донијела Пословник о раду комисије број: 

02-120-1/21, са пратећим образцима А, Б и В 
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(у наставку текста: Пословник о раду 

комисије) по ком је спровела Јавни конкурс 

за попуну упражњених радних мјеста, те је 

исти објавила на службеној интернет 

стараници Општине дана 04.11.2021. 

године, те га на тај начин учинила 

доступним јавности. 

Дана 29.10.2021. године Комисија за 

спровођење Јавног конкурса за попуну 

упражњених радних мјеста запримила је 

пријаву Миличић (Стеван) Милана из 

Пелагићева на радно мјесто Возач 

општинске управе, и чија је пријава 

представљала једину пријаву запримљену 

на ово радно мјесто. Увидом у исту од 

стране Комисије утврђено је да пријава 

испуњава услове прописане у смислу члана 

25. Правилника о јединственим 

процедурама за попуњавање упражњених 

радних мјеста у градској, односно 

општинској управи о чему је састављен 

Записниук број: 02-120-1/21 од 05.11.2021. 

године. Након чега је Комисија претходно 

именованог путем Обавјештења број: 02-

111-12/21 од 05.11.2021. године позвала на 

усмени интервију за дан 12.11.2021. године 

са почетком у 12:00 часова. Обавјештење је 

објављено на службеној интернет станици 

Општине дана 05.11.2021. године, док га је 

кандидат запримио дана 08.11.2021. године. 

Комисија је са именованом започела 

усмени интервију у 12:55 часова, обзиром да 

је било позвано више кандидата на више 

радних мјеста, а завршила у 13:20 часова. О 

току оцјењивања Комисија је водила 

Записник број: 02-120-1/21 од 12.11.2021. 

године, те Образце „Б“ и „В“, из којих је 

видљиво да је кандидат Миличић (Стеван) 

Милан остварио више од 50% могућег броја 

бодова, на основу пруженог знања и 

вјештина које је Комисија у складу са 

Пословником о раду утврђивала, односно 

оцјењивала. Укупна збирна оцјена 

кандидата је износила 238 бодова. 

Разлог за избор кандидата огледа се 

у збирној оцјени кандидата, а која је уско 

везана за Пословник о раду комисије и 

његове образце „А“, „Б“ и „В“, из којих 

произлази да је Комисија на основу члана 

13. Пословника о раду комисије на основу 

својих запажања, односно субјективно, 

оцјењивала сваког кандидата по 

постављеном питању - образац „Б“, те 

збирну оцјену уписивала у образац „В“, а 

која оцјена представља успјех кандидата у 

изборном поступку, те да је на основу те 

збирне оцјене лице које је остварило 

највише бодова и изабрано као 

најуспјешнији кандидат што представља и 

основни разлог за његов избор.  

Стога, Комисија је путем претходно 

наведеног Записника именованог позвала да 

у року од седам дана од дана пријема 

достави доказе о испуњавању општих и 

посебних услова радног мјеста, што је исти 

и учинио. На основу наведеног Комисија је 

именованог предложила начелнику 

Општине за пријем у радни однос, на основу 

чега је начелник Општине донио Одлуку о 

избору кандидата број: 02-022-155/21 од 

15.11.2021. године. 

 На основу свега претходно 

наведеног, а примјеном члана На основу 

члана 54. и 59. Закона о локалној 

самоуправи ("Службени гласник Републике 

Српске", број: 97/16, 36/19 и 61/21), члана 

62. и 64. Статута Општине Пелагићево 

("Службени гласник општине Пелагићево", 

број: 2/17), члана 129. и 190. Закона о 

општем управном поступку ("Службени 

гласник  Републике Српске", број: 13/02, 

87/07, 50/10 и 66/18), члана 33, 34. и 35. 

Правилника о јединственим процедурама за 

попуњавање упражњених радних мјеста у 

градској односно општинској управи 

(„Службени гласник Републике Српске“, 

број: 42/17), члана 41. Правилника о 

организацији и систематизацији радних 

мјеста Општинске управе Пелагићево  

(„Службени гласник општине Пелагићево“, 

број: 11/21) и Одлуке о избору кандидата 

број: 02-022-155/21 од 15.11.2021. године, а 

све у вези Јавног конкурса за попуну 

упражњених радних мјеста број: 02-120-

1/21, начелник Општине је одлучио као у 

диспозитиву Рјешења. 

 

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

 

 Против овог Рјешења 

кандидат има право да у року од 8 (осам) 

дана од дана пријема изјави жалбу Одбору 

за жалбе општине Пелагићево. 

 

Број:02-120-2-139/21           НАЧЕЛНИК 

Дана, 15.11.2021.г.      Општине Пелагићево 

      Славко Тешић с.р. 

 

 

 



 

4 
 

333. 

 

На основу члана 39. и 43. Закона о 

локалној самоуправи („Службени гласник 

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

61/21) и члана 51. Статута општине 

Пелагићево ("Службени гласник општине 

Пелагићево", број: 2/17), Уговора о 

купопродаји некретнина ОПУ-1334/20 и 

Анекса уговора о купопродаји некретнина: 

ОПУ-1334/20, ОПУ-1974/20, ОПУ-699/21, 

ОПУ-1500/21 и ОПУ-2417/21, а све у вези 

с ситуацијом на територији општине 

Плеагићево везане за предузимања 

активности ради спречавања ширења 

корона вируса SARS–Co V–2 и COVID–19 

болести, Скупштина општине Пелагићево 

на VI (шестој) редовној сједници одржаној 

дана 19.11.2021. године донијела је: 

О Д Л У К У 

о продужењу рока уплате укупне 

купопродајне цјене  

Члан 1. 

Овим Одлуком уређују се права и 

обавезе везане за исплату укупне 

купопродајне цјене по Уговору о 

купопродаји некретнина ОПУ-1334/20 и 

Анексима уговора ОПУ-1334/20, ОПУ-

1974/20, ОПУ-699/21, ОПУ-1500/21 и ОПУ-

2417/21, у циљу превазилажења последица 

насталих ширењем и спречавањем ширења 

корона вируса SARS–Co V–2 и COVID–19 

болести. 

Члан 2. 

У складу са претходном тачком 

продужава се рок исплате укупне 

купопродајне цјене по Уговору о 

купопродаји некретнина ОПУ-1334/20, тако 

да исти гласи до 30.11.2021. године, а што је 

у сагласности са Анексима уговора ОПУ-

1334/20, ОПУ-1974/20, ОПУ-699/21, ОПУ-

1500/21 и ОПУ-2417/21. 

Члан 3. 

Сврха доношења ове Одлуке је 

унапређивање окружења за пословање у 

општини Пелагићево, подстицање 

запослености, привлачење домаћих и 

страних улагања у привреди, јачање 

конкурентности привредних субјеката и 

повећање вриједности и обима производње 

и промета, као и санација  последица 

насталих спречавањем ширења корона 

вируса SARS–Co V–2 и COVID–19 болести. 

Члан 4. 

Овај Одлука ступа на снагу 8 

(осмог) дана од дана објаве у "Службеном 

гласнику општине Пелагићево". 

Број:01-022-75/21          ПРЕДСЈЕДНИК 

Дана, 19.11.2021.г.    Скупштине општине 

          Недељко Тривундић с.р. 

 

 

 

334. 

 

На основу члана 39. и 43. Закона о 

локалној самоуправи („Службени гласник 

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

61/21), члана 155. Закона о службеницима и 

намјештеницима у органима јединице 

локалне самоуправе („Службени гласник 

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

Статута Скупштине општине Пелагићево 

(„Службени гласник општине Пелагићево“, 

број: 2/17), Скупштина општине Пелагићево 

на VI (шестој) редовној сједници одржаној 

дана 19.11.2021. године донијела је: 

 

О Д Л У К У  

о именовању вршиоца дужности 

Предсједника и два члана  

Одбора за жалбе општине Пелагићево 

 

Члан 1.  

 

Скупштина општине Пелагићево за 

вршиоца дужности Предсједника Одбора за 

Жалбе општине Пелагићево именује 

сљедеће лице: 

1. Слободана Софића из 

Пелагићева. 

Док, за вршиоце дужности члана 

Одбора за жалбе општине Пелагићево 

именује сљедећа лица: 

1. Славко Зовкић из 

Трамошнице и 

2. Цвјетин Тривуновић из 

Брчког. 

 

Члан 2. 

 

Претходно именовани именују се на 

период до окончања конкурсног поступка и 
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именовања редовних чланова Одбора за 

жалбе Општине, а најдуже за период до 90 

дана. 

 

Члан 3.  

 

Задатак Одбора за жалбе је да у 

складу са Законом о службеницима и 

намјештеницима у органима јединице 

локалне самоуправе („Службени гласник 

Републике Српске“, број: 97/16) и другим 

прописима, одлучује у другом степену о 

жалбама учесника јавног конкурса у 

поступку запошљавања у општинској 

управи Пелагићево, о жалбама која се 

односе на статусна питања службеника 

Општинске управе, као и о другим жалбама 

утврђеним претходно наведеним законом. 

 

Члан 4.  

 

По основу остварених резултата 

рада чланови Одбора за жалбе остварују 

право на накнаду за рад и то у износу како 

слиједи: 

1. Предсједник Одбора за 

жалбе - 100,00 КМ по 

предмету и 

2. Члан Одбора за жалбе - 

100,00 КМ по предмету. 

 

Члан 5.  

 

Одбор за жалбе дужан је да поднесе 

тромјесечни извјештај о свом раду 

Скупштини општине Пелагићево. 

 

VI 

 

Ова одлука ступа на снагу 8 (осмог) 

дана од дана објављивања у "Службеном 

гласнику општине Пелагићево". 

 

Број:01-022-76/21          ПРЕДСЈЕДНИК 

Дана, 19.11.2021.г.    Скупштине општине 

          Недељко Тривундић с.р. 

 

 

 

335. 

 

На основу члана 39. и 43. Закона о 

локалној самоуправи („Службени гласник 

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

члана 51. Статута Скупштине општине 

Пелагићево („Службени гласник општине 

Пелагићево“, број: 2/17), а све у вези члана 

16. ста 6. Закона о систему јавних служби 

(„Службени гласник Републике Српске“, 

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

начелника општине, Скупштина општине 

Пелагићево на VI (шестој) редовној 

сједници одржаној дана 19.11.2021. године 

донијела је: 

 

О Д Л У К У  

о именовању вршилаца дужности 

чланова управног одбора  

Јавне установе Центар за Социјални рад 

Пелагићево 

 

Члан 1.  

 

Именују се за вршиоце дужности 

чланова управног одбора Јавне установе 

Центар за социјални рад Пелагићево 

сљедећа лица: 

1. Зоран Радивојевић; 

2. Петар Шокчевић; 

3. Стојан Драгић; 

 

Члан 2.  

 

Вршиоци дужности чланова 

управног одбора именују се на период до 

окончања поступка избора и именовања 

чланова управног одбора Јавне установе 

Центар за социјални рад Пелагићево, а 

најдуже на период од 90 дана.  

 

Члан 3.  

 

Ова одлука ступа на снагу 8 (осмог) 

дана од дана објављивања у "Службеном 

гласнику општине Пелагићево". 

 

Број:01-022-77/21          ПРЕДСЈЕДНИК 

Дана, 19.11.2021.г.    Скупштине општине 

          Недељко Тривундић с.р. 

 

 

 

336. 

 

На основу члана 39. и 43. Закона о 

локалној самоуправи („Службени гласник 

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

члана 51. Статута Скупштине општине 

Пелагићево („Службени гласник општине 

Пелагићево“, број: 2/17), а све у вези члана 
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16. ста 6. Закона о систему јавних служби 

(„Службени гласник Републике Српске“, 

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

начелника општине, Скупштина општине 

Пелагићево на VI (шестој) редовној 

сједници одржаној дана 19.11.2021. године 

донијела је: 

 

О Д Л У К У  

о именовању вршилаца дужности 

чланова управног одбора  

Јавне установе Туристичка организација 

„Пелагићево“ Пелагићево 

 

Члан 1. 

 

Именују се за вршиоце дужности 

чланова управног одбора Јавне установе 

Туристичка организација „Пелагићево“ 

Пелагићево сљедећа лица: 

1. Мирко Давидовић; 

2. Ђорђе Зарић; 

3. Жарко Тривић; 

 

Члан 2.  

 

Вршиоци дужности чланова 

управног одбора именују се на период до 

окончања поступка избора и именовања 

чланова управног одбора Јавне установе 

Туристичка организација „Пелагићево“ 

Пелагићево, а најдуже на период од 90 дана.  

 

Члан 3.  

 

Ова одлука ступа на снагу 8 (осмог) 

дана од дана објављивања у "Службеном 

гласнику општине Пелагићево". 

 

Број:01-022-78/21          ПРЕДСЈЕДНИК 

Дана, 19.11.2021.г.    Скупштине општине 

          Недељко Тривундић с.р. 

 

 

 

337. 

 

На основу члана 39, 43. и 51. Закона 

о локалној самоуправи („Службени гласник 

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

61/21), члана 155. став (7). Закона о 

службеницима и намјештеницима у 

органима јединице локалне самоуправе 

(„Службени гласник Републике Српске“, 

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

општине Пелагићево („Службени гласник 

општине Пелагићево“, број: 2/17), 

Скупштина општине Пелагићево на VI 

(шестој) редовној сједници одржаној дана 

19.11.2021. године донијела је: 

 

О Д Л У К У  

о утврђивању листе стручњака  

за избор конкурсне комисије 

 

Члан 1. 

 

Утврђује се листа стручњака за 

избор чланова конкурсне комисије како 

слиједи: 

1. Игор Петровић, 

2. Пантић Милутин, 

3. Никола Бошњак, 

4. Ивана Надаревић, 

5. Гордана Балаћ, 

6. Перо Несторовић, 

7. Ивана Панић, 

8. Славиша 

Максимовић, 

9. Божо Радић и 

10. Душко Николић. 

 

Члан 2. 

 

Ступањем на снагу ове Одлуке 

престаје да важи Одлука Скупштине 

општине Пелагићево број: 01-022-77/17 од 

29.12.216. године.  

 

Члан 3.  

 

Ова одлука ступа на снагу 8 (осмог) 

дана од дана објављивања у "Службеном 

гласнику општине Пелагићево". 

 

Број:01-022-79/21          ПРЕДСЈЕДНИК 

Дана, 19.11.2021.г.    Скупштине општине 

          Недељко Тривундић с.р. 

 

 

 

338. 

 

На основу члана 39. и 43. Закона о 

локалној самоуправи ("Службени гласник 

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

61/21), члана 51. и 55. Статута Општине 

Пелагићево ("Службени гласник општине 

Пелагићево", број: 2/17) и члана 8. став 5. 

Пословника Скупштине општине 
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Пелагићево („Службени гласник општине 

Пелагићево“, број: 02/18), предсједник 

Скупштине општине Пелагићево на VI 

(шестој) редовној сједници одржаној дана  

19.11.2021. године: 

 

ПРОГЛАШАВА 

верификованим мандате одборника у 

Скупштини општине Пелаигћево 

 

Члан 1.  

 

И то сљедећим одборницима: 

1. Слободан Петровић                        

, партија: ДНС                                            

2. Слободанка Лазаревић                   

, партија: СП                                               

 

Члан 2.  

 

Овај проглас ступа на снагу даном 

доношења и бити ће објављен у "Службеном 

гласнику Општине Пелагићево". 

 

Број:01-022-80/21          ПРЕДСЈЕДНИК 

Дана, 19.11.2021.г.    Скупштине општине 

          Недељко Тривундић с.р. 

 

 

 

339. 

 

На основу члана 39. и 43. Закона о 

локалној самоуправи („Службени гласник 

Републике Српске“, број: 97/16, 36/19 и 

61/21), члана 51. и 56. Статута општине 

Пелагићево („Службени гласник општине 

Пелагићево“, број: 2/17), Скупштина 

општине Пелагићево на VI (шестој) 

редовној сједници одржаној дана 

19.11.2021. године,  д о н о с и: 

 

О Д Л У К У  

о изради мурала  

(лик Васе Пелагића) 

 

Члан 1. 

 

Овом Одлуком утврђује се израда 

мурала (лик Васе Пелагића) на зиду ЈУ 

Основне школе „Васо Пелагић“ Пелагићево. 

 

Члан 2. 

 За реализацију ове Одлуке задужује 

се Јавна Установа Туристичка организација 

„Пелагићево“ Пелагићево. 

 

Члан 3. 

 

Ова одлука ступа на снагу 8 (осмог) 

дана од дана објаве у "Службеном гласнику 

општине Пелагићево". 

 

Број:01-022-82/21          ПРЕДСЈЕДНИК 

Дана, 19.11.2021.г.    Скупштине општине 

          Недељко Тривундић с.р. 

 

 

 

340. 

 

На основу члана 39. и 43. Закона о 

локалној самоуправи („Службени гласник 

Републике Српске“, број: 97/16, 36/19 и 

61/21), члана 51. и 56. Статута општине 

Пелагићево („Службени гласник општине 

Пелагићево“, број: 2/17), Скупштина 

општине Пелагићево на VI (шестој) 

редовној сједници одржаној дана 

19.11.2021. године,  д о н о с и: 

 

О Д Л У К У  

о стављању ван снаге 

 

Члан 1. 

 

Овом Одлуком ставља се ван снаге, 

односно укида се Одлука о замјени 

непокретности број: 01-022-60/18 од 

28.05.2018. године. 

 

Члан 2. 

 

Ова одлука ступа на снагу 8 (осмог) 

дана од дана објаве у "Службеном гласнику 

општине Пелагићево". 

 
Број:01-022-81/21          ПРЕДСЈЕДНИК 

Дана, 19.11.2021.г.    Скупштине општине 

          Недељко Тривундић с.р. 

 

 

 

341. 

 

На основу члана 39. Закона о 

локалној самоуправи ("Сл.гласник 

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

општине Пелагићево" број: 2/17) 

Скупштина општине Пелагићево на 6. 

(шестој)  редовној сједници одржаној дана 

19.11.2021.  године,  д о н о с и: 

 

О Д Л У К У 

о висини почетне цијене закупа 

пословних простора 

                                            

Члан 1.  

 

Овом Одлуком одређује се почетна 

цијена закупа пословних објеката и 

простора у власништву Општине 

Пелагићево. 

Члан 2.  

 

Висина почетне цијена закупа 

одређује се према зони у којој се налзи 

пословни објекат и простор. 

 

Члан 3.  

 

Почетна цијејана закупа пословних 

објеката и простора намјењних за обављање  

угоститељске , трговинске, услужне 

дјелатности, канцеларијски простора и  

простора за образовање, културу, спорт и 

здравство. 

 

I Зона – уже урбано подручје Пелагићево,  

почетна цијена ................4,00КМ/м2 

II Зона- шире урбано подручје Пелагићево, 

почетна цијена ............   2,50КМ/м2 

III Зона – Остало подручје општине 

Пелагићево, почетна цијена ..    1,50 КМ/м2 

 

Члан 4.  

 

Почетна цијена закупа пословних 

објеката и простора намјењних за обављање  

производне дјелатности и услужних 

дјелатности(складишта, откупне станице и 

сл). 

I  Зона – уже урбано подручје Пелагићево,  

почетна цијена ................1,50КМ/м2 

II Зона- шире урбано подручје Пелагићево, 

почетна цијена ............    1,00КМ/м2 

III Зона – Остало подручје општине 

Пелагићево, почетна  ............       0,50КМ/м2 

 

Члан 5.  

 

Изузетно од одредаба предхоних 

чланова, у специфичним условима када 

пословни објекат и простор по својим 

каректеристикама не може бити обухваћен 

наведеним критеријумима  ( велика 

површина закупа и посебан интерес 

општине) Начелник општине Формира 

комисију која ће дати приједлог почетне 

цијене закупа објеката и пословних 

простора. 

 

Члан 6. 

                                                            

Пословни објекти и простори дају се 

у закуп путем Јавног огласа у складу са 

Закон и правилником. 

 

Члан 7.  

 

Ова одлука ступа на снагу даном 

доношења и бити ће објављена у Службеном  

гласнику општине Пелагићево.  

 

Број:01-022-84/21          ПРЕДСЈЕДНИК 

Дана, 19.11.2021.г.    Скупштине општине 

          Недељко Тривундић с.р. 

 

 

 

342. 

 

На основу члана 39. и 43. Закона о 

локалној самоуправи („Службени гласник 

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

61/21) и члана 51. Статута општине 

Пелагићево ("Службени гласник општине 

Пелагићево", број: 2/17) и члана 19. Закона о 

систему јавних служби („Службени гласник 

Републике Српске“, број: 68/07, 109/12 и 

44/16), Скупштина општине Пелагићево на 

VI (шестој) редовној сједници одржаној 

дана 19.11.2021. године донијела је: 

 

О Д Л У К У  

о прихватању извјештаја  

 

Члан 1. 

 

Прихвата се Извјештај о раду ЈУ 

Центар за социјални рад Пелагићево од 

01.01.2020. године до 31.12.2020. године, 

број: 01/1-022-5/21 од 09.03.2021. године. 

 

Члан 2. 
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           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:01-022-85/21          ПРЕДСЈЕДНИК 

Дана, 19.11.2021.г.    Скупштине општине 

          Недељко Тривундић с.р. 

 

 

 

343. 

 

На основу члана 39. и 43. Закона о 

локалној самоуправи („Службени гласник 

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

61/21) и члана 51. Статута општине 

Пелагићево ("Службени гласник општине 

Пелагићево", број: 2/17) и члана 19. Закона о 

систему јавних служби („Службени гласник 

Републике Српске“, број: 68/07, 109/12 и 

44/16), Скупштина општине Пелагићево на 

VI (шестој) редовној сједници одржаној 

дана 19.11.2021. године донијела је: 

 

О Д Л У К У  

о усвајању програма  

 

Члан 1.  

 

Усваја се годишњи Програм рада ЈУ 

Центар за социјални рад Пелагићево за 2021. 

годину, број: 01/1-022-4/21 од 03.03.2021. 

године. 

 

Члан 2.  

 

          Програм из претходно наведеног 

члана је саставни дио ове одлуке. 

                                                                    

Члан 3.  

 

Ова одлука ступа на снагу 8 (осмог) 

дана од дана објаве у "Службеном гласнику 

општине Пелагићево". 

 

Број:01-022-86/21          ПРЕДСЈЕДНИК 

Дана, 19.11.2021.г.    Скупштине општине 

          Недељко Тривундић с.р. 

 

 

344. 

 

На основу члана 7. став 3. Закона о 

социјалном становању Републике Српске 

(„Службени гласник Републике Српске“ 

број: 54/19), члана 39., 43. и 82. став 2. 

Закона о локалној самоуправи („Службени 

гласник Републике Српске", број: 97/16, 

36/19 и 61/21), члана 51. Статута Скупштине 

општине Пелагићево („Службени гласник 

општине Пелагићево“, број: 2/17), уз 

претходну сагласност Републичког 

секретаријата за расељена лица и миграције 

број: 26.05-07-1024-49/19, Скупштина 

општине Пелагићево на VI (шестој) 

редовној сједници одржаној дана 

19.11.2021. године, доноси: 

  

О Д Л У К У 

о фонду стамбених јединица  

социјалног становања 

 

Члан 1.  

 

Овом Одлуком утврђује се фонд 

расположивих и потребних стамбених 

јединица за категорије корисника 

социјалног становања који испуњавају 

услове утврђене Законом о социјалном 

становању („Службени гласник Републике 

Српске“ број: 54/19), као и право 

власништва и располагање фондом 

стамбених јединица социјалног становања 

на подручју општине Пелагићево  (у даљем 

тексту: општина). 

 

Члан 2.  

 

1) Стамбеним збрињавањем, у смислу 

ове Одлуке, сматра се становање 

одређеног стандарда које се уз 

подршку јавног сектора обезбјеђује 

свим физичким лицима која из 

различитих, а првенствено 

економских, социјалних и 

здравствених разлога нису у 

могућности да самостално ријеше 

стамбено питање на тржишту, као и 

лицима са дефицитарним 

занимањима, те лица која су остала 

без стамбене јединице услед више 

силе, као и лица која због лијечења 

дјетета остају на подручју општине 

дуже од десет дана. 
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2) Становање одређеног стандарда се 

заснива на начелима: економске 

доступности, правне сигурности, 

приступачности, заштите општег 

интереса, трајности и одрживости 

објеката, енергетске ефикасности, 

заштите здравља и животне средине 

и заштите од пожара и експлозивних 

материја. 

 

3) Изузетно стамбено збрињавање 

врши се у складу са захтјевима 

донатора или кредитора који су 

обезбиједили финансијска средства 

за ове намјене. 

 

4) Социјално становање у смислу 

стамбеног збрињавања 

подразумијева обезбјеђивање 

становања по цијени испод тржишне 

за породична домаћинства која не 

могу себи приуштити становање по 

тржишним условима. 

 

5) Евиденцију стамбених јединица 

социјалног становања у општини 

води Одјељење за општу управу и 

просторно уређење.  

 

Члан 3.  

 

1) Фонд стамбених јединица 

социјалног становања чине стамбене 

јединице чија средства за изградњу 

се обезбјеђују из буџета Републике 

Српске, буџета општине, средства 

по пројектима домаћих или 

међународних институција, 

донаторских средстава, кредитних 

средстава, средстава јавно-

приватног партнерства у складу са 

одредбама прописа којима је 

регулисано јавно-приватно 

партнерство у Републици Српској, 

грантова и других извора. 

 

2) Стамбене јединице социјалног 

становања обезбјеђују се на 

постојећим урбаним али и руралним 

подручјима на којима постоје 

основни услови за формирање 

стамбених јединица социјалног 

становања (струја, вода...) и то: 

изградњом нових стамбених 

објеката, преуређењем постојећих 

објеката који немају оправданост 

досадашњег кориштења, 

адаптацијом постојећих слабо 

опремљених стамбених јединица 

или простора или на други начин, за 

који општина сматра да могу 

служити у сврху социјалног 

становања. 

 

Члан 4.  

 

1) Општина тренутно посједује 3 (три) 

расположиве стамбене јединице 

односно објеката социјалног 

становања на које би се 

примјењивале одредбе ове Одлуке и 

то:. 

• кућа у избјегличком насељу 

површине 50м², ул. Ново 

насеље бр. 29; 

• стан у стамбеној згради 60м², 

ул. Светог Саве бр. 2; 

• кућа у МЗ Самаревац 60 м², 

ул. Субићи 8А. 

 

2) Потребан број стамбених јединица 

за категорије корисника социјалног 

становања износи 5, те се овај фонд 

може повећавати о чему Скупштина 

општине Пелагићево доноси Одлуку 

у складу са локалном стратегијом 

општине, а располагање се врши 

према одредбама ове Одлуке и у 

складу са Законом о социјалном 

становању. 

 

3) Површина, структура и појединачна 

ознака сваке стамбене јединице 

односно објекта биће тачно утврђена 

након добијања употребне дозволе 

за стамбене зграде, објекте, као и 

испуњење осталих услова, након 

чега ће се донијети допуна ове 

Одлуке.  

 

Члан 5.  

 

1) Носилац реализације социјалног 

становања у складу са овом Одлуком 

је Одјељење за општу управу и 

просторно уређење и Одјељење за 

финансије и друштвене дјелатности, 

на начин да их може дати у 

непрофитни закуп на одређено 
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вријеме, уз сигурност кориштења, 

док трају потребе за стамбеним 

збрињавањем корисника и које 

уређује систем социјалног 

становања уз обезбјеђивање 

просторних и урбанистичких услова 

за развој социјалног становања. 

 

2) Стамбене јединице односно објекти 

социјалног становања изграђени на 

подручју општине су власништво 

исте. 

 

3) Стамбене јединице односно објекти 

социјалног становања у својини 

општине не могу се отуђивати нити 

стављати под хипотеку. 

 

4) Општина, као власник, има обавезу 

да поднесе захтјев за упис у 

земљишне књиге у року од три 

мјесеца по добијању употребне 

дозволе објеката социјалног 

становања. 

 

5) Начелник општине ће начин и 

услове додјеле стамбених јединица у 

непрофитни закуп за кориштење 

регулисати посебним правилником. 

 

6) Начелник општине ће о начину 

управљања и одржавања објеката 

социјалног становања, сигурном и 

неометаном коришћењу стамбених 

јединица, чувању употребне и 

тржишне вриједности стамбених 

јединица, вршења контроле 

коришћења и успостави евиденције 

о закљученим уговорима о закупу и 

другим мјерама с циљем 

домаћинског управљања стамбеним 

јединицама донијети посебан 

правилник. 

 

7) Ради обједињавања евиденција о 

фонду стамбених јединица 

социјалног становања у Републици 

Српској, Одјељење за општу управу 

и просторно уређење и Одјељење за  

финансије и друштвене дјелатности, 

једном годишње је дужно да достави 

Републичком секретаријату за 

расељена лица и миграције, који је 

надлежан да води централни 

регистар стамбених јединица, све 

евиденције и промјене стамбених 

јединица и закључених уговора о 

закупу. 

 

Члан 6.  

 

1) Величина стамбене јединице која се 

додјељује на коришћење мора 

задовољавати техничке стандарде у 

односу на број чланова породичног 

домаћинства, с тим да додијељени 

стан на кориштење не може бити 

већи од 81м2. 

 

2) Технички стандарди приликом 

изградње објекта морају 

задовољавати норме које су 

прописане одговарајућим одредбама 

прописа којим се уређује област 

грађења у Републици Српској. 

 

Члан 7.  

 

         Ова Одлука ступа на снагу 8 (осмог) 

дана од дана објављивања у „Службеном 

гласнику општине Пелагићево“. 

 

Број:01-022-87/21          ПРЕДСЈЕДНИК 

Дана, 19.11.2021.г.    Скупштине општине 

          Недељко Тривундић с.р. 

 

 

 

345. 

 

На основу члана 17. став 2. Закона о 

социјалном становању Републике Српске (,, 

Службени гласник Републике Српске,, број: 

54/19), чл. 39. и 82. став 2. Закона о локалној 

самоуправи (,,Службени гласник Републике 

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

Статута Скупштине општине Пелагићево 

(„Службени гласник општине Пелагићево“, 

број: 2/17),  уз предходну сагласност 

Републичког секретаријата за расељена лица 

и миграције број: 26.05-07-1024-49/19, 

Скупштина општине Пелагићево, на VI 

(шестој) редовној сједници одржаној дана: 

19.11.2021. године, д о н о с и: 

 

ОДЛУКУ  

о висини закупннине  

за кориштења стамбених јединица 

социјалног становања 
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Члан 1.  

 

Овом одлуком утврђује се висина 

закупнине социјалних станова, која се 

користи у сврху одрживог управљања и 

одржавања стамбених јединица социјалног 

становања. 

За кориштење закупљене стамбене 

јединице закупац плаћа закуподавцу 

стамбене јединице закупнину, под условима 

и на начин одређен уговором о закупу, а у 

складу са одредбама ове одлуке. 

Закупнина за стамбене јединице 

социјалног становања је трошковна 

(непрофитна) и користи се у сврху одрживог 

управљања и одржавања стамбених 

јединица социјалног становања. 

 

Члан 2.  

 

Закупнина се одређује на основу 

обрачуна свих стварних трошкова 

прибављања и коришћења стамбене 

јединице, а обрачунава се у фиксном износу 

у конвертибилним маркама (КМ) и плаћа се 

у 12 једнаких мјесечних рата до 15. у 

мјесецу за претходни мјесец. 

Висина закупнине одређена је на 

основу аргументованих процијењених и 

претпостављених трошкова, те се код 

утврђивања висине закупнине узима се у 

обзир: 

• тип стамбене јединице,  

• зона стамбене јединице,  

• коефицијент погодности,  

• трошкови осигурања од основних 

ризика,  

• трошкови амортизације,  

• трошкови управљања, одржавања 

заједничких дијелова зграде, 

инвестиционо одржавање,  

• осигурање и ризик наплате.  

 

Висину закупнине рјешењем утврђује 

начелник Општине. 

 

Члан 3.  

Трошкови комуналних услуга, као 

трошкови становања, не улазе у цијену 

закупнине.  

Трошкови закупнине се могу 

субвенционисати, што је регулисано 

Одлуком о поступку субвенционисања 

закупнине. 

Члан 4.  

 

Закупнина се уплаћује на посебан 

подрачун који ће се отворити за те намјене у 

буџету општине Пелагићево. 

Средства прикупљена од закупнине 

се распоређују према Акционом плану који, 

на приједлог Одјељења за финансије и 

друштвене дјелатности начелник Општине, 

доноси једном годишње, након доношења 

локалне стратегије социјалног становања 

општине Пелагићево, а служиће у 

спровођењу исте. 

Општина Пелагићево путем 

Одјељења за финансије и друштвене 

дјелатности води евиденцију о 

прикупљеним средствима и ова средства 

уплаћена на посебан подрачун се преносе из 

године у годину. 

Општина Пелагићево се обавезује да 

сноси трошкове одржавања заједничких 

дијелова и уређаја на згради и инвестиционо 

одржава станове из прикупљене закупнине. 

Уколико се због измјене тржишних 

услова стекну услови за одређивање 

непрофитне закупнине и промијени њен 

износ, закупац је дужан да плаћа 

промијењени износ закупнине уз обавезно 

потписивање одговарајућег анекса уговора о 

закупу, а на основу измјене Одлуке о висини 

закупнине. 

 

Члан 5.  

 

Измјене и допуне ове oдлуке врше се 

по поступку и на начин њеног доношења. 

 

Члан 6.  

 

Ова Одлука ступа на снагу 8 (осмог) 

дана од дана објављивања у „Службеном 

гласнику општине Пелагићево“. 

 
Број:01-022-88/21          ПРЕДСЈЕДНИК 

Дана, 19.11.2021.г.    Скупштине општине 

          Недељко Тривундић с.р. 

 

 

 

346. 

 

На основу члана 39. и 43. Закона о 

локалној самоуправи („Службени гласник 

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

члана 51. Статута Скупштине општине 
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Пелагићево („Службени гласник општине 

Пелагићево“, број: 2/17), а све у вези члана 

18. ста 3а) Закона о систему јавних служби 

(„Службени гласник Републике Српске“, 

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

Комисје за изборе, именовања и мандатна 

питања, Скупштина општине Пелагићево на 

VI (шестој) редовној сједници одржаној 

дана 19.11.2021. године донијела је: 

 

О Д Л У К У 

о именовању вршиоца дужности 

директора Јавне установе 

 Туристичка организација „Пелагићево“ 

Пелагићево 

 

Члан 1. 

 

Скупштина општине Пелагићево 

именује Марка (Никола) Каштеровића  из 

Пелагићева, ЈМБГ: 19039881811947, на 

радно мјесто вршиоца дужности директора 

Јавне установе Туристичка организација 

„Пелагићево“ Пелагићево. 

                                                                

Члан 2. 

 

Вршилац дужности директора 

именује се на период до окончања поступка 

избора и именовања директора Јавне 

установе Туристичка организација 

„Пелагићево“ Пелагићево у конкурсној 

процедури, а најдуже на период од 90 дана. 

 

Члан 3. 

 

Ступањем на снагу ове Одлуке 

престаје да важи, односно укида се Одлука о 

именовању вршиоца дужности директора 

Јавне установе Туристичка организација 

„Пелагићево“ Пелагићево („Службени 

гласник општине Пелагићево“, број: 12/21). 

 

Члан 4.  

 

Ова одлука ступа на снагу 8 (осмог) 

дана од дана објаве у "Службеном гласнику 

општине Пелагићево". 

 

Број:01-022-89/21          ПРЕДСЈЕДНИК 

Дана, 19.11.2021.г.    Скупштине општине 

          Недељко Тривундић с.р. 

 

 

 

347. 

 

На основу члана 18. став 2. Закона о 

социјалном становању Републике Српске 

(„Службени гласник Републике Српске“ 

број: 54/19), члана 39. Закона о локалној 

самоуправи („Службени гласник Републике 

Српске", број: 97/16, 36/19 и 61/21), члана 

51. Статута Скупштине општине 

Пелагићево („Службени гласник општине 

Пелагићево“, број: 2/17), уз претходну 

сагласност Републичког секретаријата за 

расељена лица и миграције број: 26.05-07-

1024-49/19, Скупштина општине 

Пелагићево на VI (шестој) редовној 

сједници одржаној дана 19.11.2021. године, 

д о н о с и: 

 

ОДЛУКУ 

 о поступку субвенционисања закупнине 

 

Члан 1.  

 

 Овом oдлуком утврђује се поступак 

остваривања права на субвенцију 

закупнине, потребна документација за 

остваривање права на субвенцију 

закупнине, корисници стамбених јединица 

социјалног становања у општини 

Пелагићево, који имају право на субвенцију 

закупнине, висина стопе субвенције 

закупнине, као и извори финансирања 

корисника тих права. 

Поступак испуњености општих и 

посебних услова прописан је Правилником 

о поступку додјеле стамбених јединица 

социјалног становања, док је висина 

закупнине утврђена Одлуком о висини 

закупнине, чији се трошкови могу 

субвенционисати. 

 

Члан 2.  

 

Поступак за остваривање права на 

субвенцију закупнине покреће закупац или 

надлежни орган по сужбеној дужности 

подношењем захтјева надлежном органу уз 

достављање доказа потребних за 

остваривање ових права: 

1. одмах по објави коначне ранг листе 

за додјелу стамбених јединица из 

фонда социјалног становања на 

кориштење/закуп, 

2. након што почне тећи уговорни 

однос, 
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3. уколико се промијене чињенице и 

околности који могу бити основ за 

остваривање права на 

субвенционисање. 

  Захтјев за остваривање права на 

субвенцију закупнине доставља се на 

прописаном обрасцу који издаје надлежна 

служба општине Пелагићево, а образац 

захтјева треба да садржи:  рубрике за 

основне личне податке, податке који се 

односе на тренутне услове становања, број 

чланова домаћинства, величину стамбене 

јединице, висину закупнине и основ за 

остваривање права на субвенцију, те остале 

потребне информације. 

 

Образац захтјева за остваривање права 

на субвенцију је доступан у шалтер сали 

Општине, као и просторијама ЈУ Центра за 

социјални рад Пелагићево. 

Уз образац захтјева налази се и образац 

изјаве о истинитости података.                 

Захтјев се подноси надлежном 

Одјељењу за општу управу и просторно 

уређење на прописаном обрасцу, уз 

достављање доказа потребних за 

остваривање права на субвенционисање. 

Одјељење за општу управу и просторно 

уређење дужно је спровести поступак за 

утврђивање права корисника субвенције у 

року од мјесец дана од дана пријема 

захтјева. 

 

Члан 3.  

 

Право на субвенцију закупнине у 

пуном износу од 100% могу остварити 

корисници који немају новчана примања и 

не могу остварити никакве новчане приходе. 

 Право на субвенцију закупнине по 

стопи од 50% могу остварити корисници 

чији новчани приходи не прелазе износ од 

20% просјечне нето плате запослених у 

Републици Српској уз предходну годину по 

члану пунољетног домаћинства. 

Под приходима у смислу ове тачке 

се сматра: плата и друга примања из радног 

односа, старосне, инвалидске и породичне 

пензије, пољопривредне дјелатности, 

примања по прописима борачко-инвалидске 

заштите и заштите цивилних жртава рата, 

приходи остварени по основу привредне, 

услужне и друге дјелатности и друга 

примања у складу са прописима којима су 

регулисани приходи попут пореза на 

доходак, социјалне заштите и других 

прописа у Републици Српској. 

Под приходима у смислу ове тачке 

се не сматра: новчана накнаде за помоћ и 

његу од друге стране лица, додатци (дјечији, 

борачки, матерински и сл), награде, 

отпремнине, стипендије, једнократне 

помоћи и сл).  

 

Члан 4.  

 

Уз захтјев за остваривање права на 

субвенцију, прилажу се сљедећи докази: 

1. овјерена изјава корисника о 

истинитости података,  

2. за незапослено лице, потврда издата 

од стране Завода за запошљавање 

или увјерење пореске службе да се 

не води у евиденцији осигураних 

лица, 

3. овјерена кућна листа,  

4. доказ/потврда о укупним приходима 

за сваког пунољетног члана 

домаћинства чија се висина укупних 

прихода доказује: платном листом, 

последњим чеком од пензије, 

увјерењем надлежне пореске службе 

о висини примања или други извори 

прихода наведених у предходној 

тачки ове одлуке, те други докази 

који се могу тражити и службеним 

путем од стране надлежног органа. 

 

Члан 5.  

 

Висина субвенције утврђује се 

највише до висине закупа стамбене јединице 

и то на период од 12 мјесеци, уз могућност 

продужења подношењем новог захтјева под 

једнаким условима, као и приликом ранијег 

остваривања права.  

Након проведеног поступка 

руководилац надлежног органа, у складу са 

својим овлаштењима и овом одлуком 

доноси  првостепено рјешење. 

Против овог рјешења може се 

изјавити жалба Начелнику општине у року 

од 15 дана од дана пријема рјешења.   

Рјешење донесено по жалби је 

коначно у управном поступку, те против 

њега није допуштена жалба али се може 

покренути управни спор. 

 

Члан 6.  
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Право на субвенционисање 

закупнине може се одобрити на период од 

12 мјесеци, уз могућност продужења уз 

подношење новог захтјева на начин и под 

условима прописаним овом одлуком. 

Корисници права на 

субвенционисање дужни су пријавити сваку 

околност која утиче на обим или престанак 

права на субвенционисање надлежној 

општинској служби у року од 15 дана од 

дана настанка околности. 

Начелник је дужан именовати 

комисију чији је задатак да једном годишње 

покрене поступак ревизије права на 

субвенционисање закупнине и утврди сваку 

околност која утиче на престанак и обим 

права на субвенцију. 

Уколико се у поступку ревизије 

утврди да је подносилац захтјева дао 

неистините податке који су утицали на 

признавање или обим права, подносилац 

захтјева је дужан вратити износ који је 

остварио давањем неистинитих података. 

Жалба на рјешење комисије у 

поступку ревизије подоси се надлежном 

органу општине у року од 15 дана од дана 

пријема рјешења. 

 

Члан 7.  

 

Средства за субвенционисање 

закупнине ће се водити на посебном рачуну, 

односно на рачуну који ће се отворити за те 

намјене у буџету Општине, а обезбиједиће 

се из буџета општине Пелагићево и буџета 

Републичког секретаријата за расељена лица 

и миграције. 

 

Члан 8.  

 

Измјене и допуне ове Одлуке врше 

се по поступку и на начин њеног 

доношења.  

 

Члан 9.  

 

Ова Одлука ступа на снагу 8 (осмог) 

дана од дана објављивања у „Службеном 

гласнику општине Пелагићево“. 

 

Број:01-022-90/21          ПРЕДСЈЕДНИК 

Дана, 19.11.2021.г.    Скупштине општине 

          Недељко Тривундић с.р. 

 

 

348. 

 

На основу члана 39. и 43. Закона о 

локалној самоуправи („Службени гласник 

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

61/21), члан 50. Закона о службеницима и 

намјештеницима у органима јединице 

локалне самоуправе („Службени гласник 

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

Статута Скупштине општине Пелагићево 

(„Службени гласник општине Пелагићево“, 

број: 2/17), члана 33. став 2. Правилника о 

јединственим процедурама за попуњавање 

упражњених радних мјеста у градској 

односно општинској управи („Службени 

гласник Републике Српске“, број: 42/17), а 

све у вези Јавног конкурса за попуну 

упражњених радних мјеста број: 01-120-

1/21, по приједлогу Комисије за изборе, 

именовања и мандатна питања, Скупштина 

општине Пелагићево на VI (шестој) 

редовној сједници одржаној дана  

19.11.2021. године донијела је: 

 

О Д Л У К У  

о именовању секретара Скупштине 

општине Пелагићево 

 

Члан 1. 

 

Именује се на радно мјесто 

секретара Скупштине општине Пелагићево 

Петровић (Симо) Игор из Брчког, рођен  

28.10.1987. године у Брчком, ЈМБГ: 

2810987181558.    

             
Члан 2. 

 

 Секретар Скупштине Општине из 

претходног члана именује се на период 

мандата сазива скупштине која га је 

изабрала. 

 

Члан 3. 

 

Ова одлука ступа на снагу 8 (осмог) 

дана од дана објављивања у "Службеном 

гласнику општине Пелагићево". 

 

Број:01-022-91/21          ПРЕДСЈЕДНИК 

Дана, 19.11.2021.г.    Скупштине општине 

          Недељко Тривундић с.р. 
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349. 

 

На основу члана 39. и 43. Закона о 

локалној самоуправи („Службени гласник 

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

61/21), члан 50. Закона о службеницима и 

намјештеницима у органима јединице 

локалне самоуправе („Службени гласник 

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

Статута Скупштине општине Пелагићево 

(„Службени гласник општине Пелагићево“, 

број: 2/17), члана 33. став 2. Правилника о 

јединственим процедурама за попуњавање 

упражњених радних мјеста у градској 

односно општинској управи („Службени 

гласник Републике Српске“, број: 42/17), а 

све у вези Јавног конкурса за попуну 

упражњених радних мјеста број: 02-120-

1/21, по приједлогу начелника Опшрине, 

Скупштина општине Пелагићево на VI 

(шестој) редовној сједници одржаној дана  

19.11.2021. године донијела је: 

 

 

О Д Л У К У  

о именовању начелника Одјељења за 

општу управу и просторно уређење 

 

Члан 1. 

 

Именује се на радно мјесто 

начелника Одјељења за општу управу и 

просторно уређење Ђорђић (Перо) Јово, 

рођен  09.09.1981. године у Градачцу, ЈМБГ: 

0309981181957.    

             

Члан 2. 

 

 Начелник Одјељења из претходног 

члана именује се на период мандата сазива 

Скупштине која га је изабрала. 

 

Члан 3. 

 

Ова одлука ступа на снагу 8 (осмог) 

дана од дана објављивања у "Службеном 

гласнику општине Пелагићево". 

 

Број:01-022-92/21          ПРЕДСЈЕДНИК 

Дана, 19.11.2021.г.    Скупштине општине 

          Недељко Тривундић с.р. 

 

 

 

350. 

На основу члана 39. и 43. Закона о 

локалној самоуправи („Службени гласник 

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

61/21), члан 50. Закона о службеницима и 

намјештеницима у органима јединице 

локалне самоуправе („Службени гласник 

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

Статута Скупштине општине Пелагићево 

(„Службени гласник општине Пелагићево“, 

број: 2/17), члана 33. став 2. Правилника о 

јединственим процедурама за попуњавање 

упражњених радних мјеста у градској 

односно општинској управи („Службени 

гласник Републике Српске“, број: 42/17), а 

све у вези Јавног конкурса за попуну 

упражњених радних мјеста број: 02-120-

1/21, по приједлогу начелника Опшрине, 

Скупштина општине Пелагићево на VI 

(шестој) редовној сједници одржаној дана  

19.11.2021. године донијела је: 

 

О Д Л У К У  

о именовању начелника Одјељења за 

финасије и друштвене дјелатности 

 

Члан 1. 

 

Именује се на радно мјесто 

начелника Одјељења за финасије и 

друштвене дјелатности Мићић (Мика) 

Петра, рођена 29.11.1977. године у 

Градачцу, ЈМБГ: 2911977186943. 

             
Члан 2. 

 

 Начелник Одјељења из претходног 

члана именује се на период мандата сазива 

Скупштине која га је изабрала. 

 

Члан 3. 

 

Ова одлука ступа на снагу 8 (осмог) 

дана од дана објављивања у "Службеном 

гласнику општине Пелагићево". 

 

Број:01-022-93/21          ПРЕДСЈЕДНИК 

Дана, 19.11.2021.г.    Скупштине општине 

          Недељко Тривундић с.р. 

 

 

 

351. 
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На основу члана 39. и 43. Закона о 

локалној самоуправи („Службени гласник 

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

61/21) и члана 51. Статута општине 

Пелагићево ("Службени гласник општине 

Пелагићево", број: 2/17), Скупштина 

општине Пелагићево на VI (шестој) 

редовној сједници одржаној дана 

19.11.2021. године донијела је: 

 

О Д Л У К У  

о прихватању извјештаја  

 

Члан 1. 

 

Прихвата се Извјештај о раду 

начелника Општине за период од 

16.08.2021. године до 11.11.2021. године, 

број: 02-014-36/21 од 11.11.2021. 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:01-022-94/21          ПРЕДСЈЕДНИК 

Дана, 19.11.2021.г.    Скупштине општине 

          Недељко Тривундић с.р. 

 

 

 

352. 

 

На основу чл. 4. и 24. Закона о 

административним таксама (Службени 

гласник Републике Српске, бр. 100/11, 

103/11, 67/13 и 123/20), чланова 39. и 43. 

Закона о локалној самоуправи (Службени 

гласник Републике Српске, бр. 97/16 и 

36/19) и члана 51. Статута општине 

Пелагићево (Службени гласник општине 

Пелагићево, бр. 2/17), Скупштина општине 

Пелагићево нa 6. (шестој) рeдoвнoj 

сjeдници, oдржaнoj дaнa 19.11.2021. гoдинe, 

доноси: 

 

О Д Л У К У 

о општинским административним 

таксама 

Члан 1. 

 

Овом одлуком, прописује се и 

уређује наплата општинске 

административне таксе за списе и радње у 

управним и другим стварима, у поступку 

пред органима локалне самоуправе, односно 

Oпштинском управом општине Пелагићево, 

јавним установама и предузећима, те другим 

организацијама које врше јавна овлашћења 

ако им је законом или одлуком Општине 

повјерено да рјешавају у управним стварима  

о одређеним правима и обавезама. 

 

Члан 2. 

 

Списи и радње за које се плаћа такса, 

као и висина таксе, утврђују се Тарифом 

општинских административних такси, која 

се налази у прилогу и саставни је дио ове 

одлуке. 

Такса се може наплатити само ако је 

прописана Тарифом.  

Наплаћена такса по Тарифи 

представља приход буџета општине 

Пелагићево. 

 

Члан 3. 

 

Таксени обвезник је лице по чијем се 

захтјеву поступак покреће, односно врше 

радње предвиђене таксеном тарифом. 

Ако за исту таксу постоје два или 

више таксена обвезника, њихова обавеза је 

солидарна. 

Такса се плаћа у тренутку настанка 

таксене обавезе. 

 

Члан 4. 

 

Ако таксеном тарифом није 

другачије прописано, таксена обавеза 

настаје: 

1. за писмене поднеске – у тренутку 

кад се предају, а за усмено 

саопштење које се даје на записник – 

у тренутку кад се записник сачини, 

2. за рјешења, дозволе и друге исправе 

– у тренутку подношења захтјева, 

односно поднеска за њихово 

издавање и 

3. за управне радње – у тренутку 

подношења захтјева за извршење 

тих радњи.  
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Члан 5. 

 

Ако је таксеном Тарифом прописано 

да се такса плаћа према вриједности 

предмета, као основица за обрачунавање 

таксе узима се вриједност означена у 

поднеску или исправи. 

Ако се исправа за које се плаћа такса 

по захтјеву странке издаје у два или више 

примјерака, за други и сваки наредни 

примјерак плаћа се такса као за препис или 

овјеру преписа. 

 

Члан 6. 

 

У рјешењу или другој исправи за 

коју је такса плаћена, мора се означити да је 

такса плаћена, у којем износу и по којем 

тарифном броју. 

У исправама које се издају без таксе, 

мора се означити у коју сврху се издају, и на 

основу којег прописа су ослобођене од 

таксе. 

 

Члан 7. 

 

Таксе се плаћају у 

административним таксеним маркама 

јединствене емисије, или путем уплатнице 

на рачун Буџета општине Пелагићево. 

Таксени обвезник је дужан да 

приложи одговарајући доказ да је таксу 

платио.  

  

Члан 8. 

 

Ако такса није наплаћена или је 

недовољно наплаћена у тренутку предаје 

поднеска или другог списа (непосредно или 

поштом), орган надлежан за одлучивање по 

том поднеску упозориће опоменом 

(усменом или писаном, у зависности од 

начина предаје поднеска) таксеног 

обвезника да је дужан платити таксу у року 

од 8 дана од дана пријема опомене. 

Надлежни орган може покренути 

поступак и по нетаксираном, или недовољно 

таксираном поднеску у случају из 

претходног става, а наплата прописане таксе 

извршиће се прије уручења рјешења, или 

другог акта којим је поступак окончан. 

 

Члан 9. 

 

У погледу принудне наплате, 

обрачуна камате и осталог што није 

прописано овом одлуком, сходно се 

примјењују одредбе закона - којима се 

уређује порески поступак. 

 

Члан 10. 

 

Уколико лице, са пребивалиштем у 

иностранству, упућује захтјев за издавање 

исправа путем телефона, или електронском 

поштом, такса, уз припадајући износ 

поштарине, плаћа се уплатом на рачун код 

одређене пословне банке, односно поште, у 

корист Буџета општине Пелагићево. 

Ако обвезник са пребивалиштем у 

иностранству није платио таксу у тренутку 

настанка обавезе, наплата таксе извршиће се 

прије уручења акта којим је поступак 

окончан или је извршена управна радња. 

 

Члан 11. 

 

Службеник који непосредно прима 

пошту од странке, или прегледа пошту 

примљену путем јавне поштанске или друге 

службе за доставу, дужан је да води рачуна 

о томе који акти и исправе подлијежу 

плаћању таксе, износу таксе предвиђене за 

поједине врсте аката, исправа или радњи у 

управном поступку, и у којим случајевима 

постоји правни основ за ослобађање од 

обавезе плаћања таксе. 

 

Члан 12. 

 

Поништавање таксених марака, које 

се лијепе на поднеску, врши овлаштени 

службеник за пријем поднесака. 

Поништавање налијепљене таксе 

врши се штамбиљом „поништено“, а у 

случају да то није могуће, такса се 

поништава потписом службеног лица. 

 

Члан 13. 

 

Од обавезе плаћања таксе 

ослобођени су: 

1) Државни органи, јавне установе и 

фондови, јединице локалне 

самоуправе и мјесне заједнице, 

2) Борачке организације, удружења 

грађана, спортски клубови и 

хуманитарне организације, 

3) Организације Црвеног крста, 
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4) Правна лица основана ради борбе 

против алкохолизма, наркоманије и 

других облика зависности, рака и 

дистрофије за списе и радње у вези 

са обављањем своје дјелатности,  

5) Правна лица основана за заштиту 

лица са физичким и психичким 

недостацима и поремећајима за 

списе и радње у вези са обављањем 

своје дјелатности,  

6) Савези глувих и савези слијепих и 

њихове организације у пословима у 

вези са рехабилитацијом глувих и 

слијепих,  

7) Инвалидске организације, осим у 

пословима у вези са вршењем 

привредне дјелатности,  

8) Инвалиди рата, инвалиди рада и 

цивилне жртве рата за списе и радње 

у вези са школовањем у свим 

школама,  

9) Инвалиди који су ослобођени 

плаћања годишњих накнада за 

употребу моторних возила у 

поступку стручног прегледа тих 

возила ради регистрације,  

10) Ратни војни инвалиди до V групе 

инвалидитета, 

11) Чланови уже породице погинулих 

бораца који су остварили право на 

породичну инвалиднину, 

12) Грађани који се привремено налазе 

ван радног осноса у поступку за 

добијање материјалног обезбјеђења, 

13) Грађани за списе и радње у вези са 

остваривањем и заштитом права из 

радног односа,  

14) Корисници права из Закона о 

социјалној заштити, 

15) Пензионери који остварују право на 

заштитни додатак, 

16) Ученици у студенти за све списе и 

радње у вези са школовањем, 

17) Ватрогасна друштва и ватрогасне 

јединице, 

18) Вјерске организације, 

19)  Радио – аматери учлањени у Савез 

радио – аматера Републике Српске, 

20)  Страна дипломатска и конзуларна 

представништвау вези са 

обављањем дипломатских и 

конзуларних послова, под условом 

реципроцитета и 

21)  Грађани који поклањају своју 

имовину у корист Републике или се 

одричу права власништва, као и за 

пренос власништва. 

 

Особе из тачке 10. и 11. претходног 

става ослобођени су плаћања такси до 

момента заснивања радног односа или док 

не почну обављати самосталну дјелатност 

личним радом. 

Својства члана уже породице 

погинулих бораца, надлежни орган који 

наплаћује таксу утврдит ће на основу 

потврде надлежне службе за борачко – 

инвалидску заштиту. 

Чланом уже породице погинулог 

борца из тачке 11. овог члана сматра се 

брачни друг, дјеца (брачна, ванбрачна и 

усвојена) и родитељи које је погинули борац 

био дужан да издржава. 

Корисници права из Закона о 

социјалној заштити су сви они који приложе 

увјерење из Центра за социјални рад. 

Својство пензионера из тачке 16. 

овог члана утврдит ће се на основу потврде 

надлежног органа пензијско – инвалидске 

организације. 

Грађанин је дужан дати на увид 

одговарајући документ или јавну исправу 

што ће се констатовати у виду службене 

забиљешке на поднеску у случају када се 

исти предаје надлежном органу, а у случају 

када се поднесак шаље поштом, грађанин је 

дужан приложити овјерену копију тог 

документа или јавне исправе. 

 

Члан 14. 

 

Такса се не плаћа за: 

1) списе и радње у поступцима који се 

воде по службеној дужности,  

2) поднеске упућене органима за 

представке и притужбе, 

3) списе и радње у поступку за упис у 

службене евиденције за остваривање 

права из здравственог, пензијског и 

инвалидског осигурања, 

4) списе и радње у поступку за 

остваривање права бораца и 

инвалида и рјешавања статуса 

избјеглица и расељених лица, 

5) списе и радње у поступку у вези са 

цивилном заштитом, 

6) списе и радње у поступку за 

састављање или исправку бирачких 

спискова и спискова за 

кандидивање,  
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7) пријаве и уписи у матичне књиге, 

8) списе и радње у поступку усвајања и 

у поступку за постављање стараоца, 

9) списе и радње за додјелу социјалне 

помоћи и за остваривање других 

облика социјалне заштите, 

10) списе и радње у поступку за 

остваривање права породица 

погинулих бораца, а у сврху 

рјешавања социјалних, 

здравствених, стамбених и потреба 

преквалификације, доквалификације 

и осталог школовања, 

11) списе и радње у поступку за 

остваривање права на дјечији 

додатак, 

12) списе и радње у поступку 

остваривања права на пензију и 

права из здравствене заштите, 

13) списе и радње у поступку за 

остваривање законом признатих 

пореских олакшица, 

14) списе и радње у поступку за поврат 

неправилно наплаћених даџбина, 

15) молбе и помиловања и рјешења по 

тим молбама,  

16) списе и радње у поступку 

остваривања права ватрогасних 

друштава и јединица, 

17) списе и радње у поступку за 

остваривање права носилаца 

одликовања, 

18) списе и радње у вези са војним 

евиденцијама, 

19) списе и радње којима се регулишу 

односи између примаоца и даваоца 

стипендија, односно кредита за 

школовање, 

20) списе и радње у поступку за сахрану 

умрлих, 

21) списе и радње за једнократну 

новчану помоћ лицима која нису 

обухваћена евиденцијом Центра за 

социјални рад, 

22) списи и радње за остваривање јавног 

интереса, 

23) списи и радње приликом 

остваривања права на подстицај у 

пољопривреди, 

24) списе и радње у вези са пријемом 

поклон – пакета од добротворних 

организација из иностранства, ако су 

упућени добротворним 

организацијама у Републици 

Српској,  

25) списе и радње у вези са признавањем 

права на повлашћену вожњу 

грађанима којимато право припада 

по важећим прописима,  

26)  списе и радње у поступку 

подржављења некретнина по основу 

национализације, експропријације, 

арондације, комасације и других 

видова подржављења,  

27)  списе и радње у поступку 

остваривања права прече куповине 

непокретности у корист Републике,  

28)  оригинале диплома, свједочанстава 

и других исправа о завршеном 

школовању или класификацији, 

осим њихових дупликата и превода,  

29) списе и радње у вези са заштитом 

споменика културе,  

30) списе и радње у поступку за 

исправљање грешака у управним и 

другим актима,  

31)  све врсте пријава и увјерења о 

регистрацији и одјави регистрације 

пословних субјеката,  

32)  списе и радње у поступку 

усклађивања евиденција пореских 

обвезника код Пореске управе, 

33)  захтјеве, молбе, приједлоге и 

пријаве, и 

34)  изводе, увјерења или потврде. 

 

Члан 15. 

 

На остала ослобађања од плаћања 

административне таксе, као и на друга 

питања која нису регулисана овом одлуком, 

примјењиваће се одредбе Закона о 

административним таксама. 

 

Члан 16. 

 

Таксени обвезник који је платио 

таксу, коју по овој одлуци није био дужан 

платити, или је таксу платио у износу већем 

од прописаног, има право на поврат таксе, 

односно, вишка плаћене таксе.  

Захтјев за поврат таксе, односно, 

вишка плаћене таксе, обвезник из става 1. 

овог члана подноси Одјељењу за општу 

управу и просторно уређење, које о захтјеву 

одлучује рјешењем. 

Право на наплату таксе застарјева у 

року од двије године по истеку године у 

којој је таксу требало платити, а право на 

поврат таксе, односно вишка плаћене таксе, 
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застарјева у року од двије године по истеку 

године у којој је такса плаћена. 

 

Члан 17. 

 

Надзор над примјеном одредаба ове 

одлуке врши Одјељење за општу управу и 

просторно уређење. 

Унутрашњу контролу примјене 

прописа о административним таксама врше 

органи из члана 1. ове одлуке, у оквиру свог 

дјелокруга. 

 

Члан 18. 

 

Ступањем на снагу ове Одлуке, 

престају да важе Одлука о општинским 

административним таксама, број: 01-022-

43/12 од 11.05.2012. године, Одлука о 

измјенама и допунама Одлуке о 

општинским административним таксама, 

број: 01-022-11/14 од 29.01.2014. године, 

Одлука о измјени и допуни Одлуке о 

општинским административним таксама, 

број: 01-022-67/17 од 05.10.2017. године и 

Одлука о измјени и допуни Одлуке о 

општинским административним таксама, 

број: 01-022-22/21 од 26.02.2021. године. 

 

Члан 19. 

 

Ова одлука ступа на снагу осмог 

дана од дана објављивања у Службеном 

гласнику општине Пелагићево. 

 

Број:01-022-95/21          ПРЕДСЈЕДНИК 

Дана, 19.11.2021.г.    Скупштине општине 

          Недељко Тривундић с.р. 

 

 

 

353. 

 

На основу члана 39. Закона о 

локалној самоуправи („Службени гласник 

Републике Српске“, број: 97/16, 36/19 и 

61/21) и члана 51. И 56. Статута општине 

Пелагићево (“Службени гласник општине 

Пелагићево“, број: 2/17), Скупштина 

општине Пелагићево, на VI (шестој) 

редовној сједници одржаној дана 

19.11.2021. доноси:  

 

О Д Л У К У 

 о усвајању нацрта Правилника о 

условима и начинима остваривања 

новчаних подстицаја за развој 

пољопривреде на територији општине 

Пелагићево 

 

Члан 1. 

 

Овом Одлуком Скупштина општине 

Пелагићево усваја нацрт Правилника о 

условима и начинима остваривања 

новчаних подстицаја за развој 

пољопривреде на територији општине 

Пелагићево.  

 

Члан 2.  

 

           Нацрт Правилника из претходно 

наведене тачке је саставни дио ове одлуке. 

 

Члан 3.  

 

Нацрт Правилника о условима и 

начинима остваривања новчаних подстицаја 

за развој пољопривреде на територији 

општине Пелагићево се упућује на јавну 

расправу. 

                                                                   

Члан 4.  

 

Ова одлука ступа на снагу даном 

доношења и бити ће објављена у 

"Службеном гласнику општине 

Пелагићево". 

 

Број:01-022-96/21          ПРЕДСЈЕДНИК 

Дана, 19.11.2021.г.    Скупштине општине 

          Недељко Тривундић с.р. 

 

 

 

На основу члана 39. и 82. Закона о локалној 

самоуправи Републике Српске 

( ”Службени гласник  Републике Српске , 

број: 97/16, 36/19, 61/21 ) , и члана 51.      

Статута Општине Пелагићeвo  ( “Службени 

гласник Општине Пелагићево, број: 2/17) , 

Скупштина Општине Пелагићево на својој 

6-ој Rедовној сједници одржаној дана 

19.11.2021 . године  доноси: 

 

П Р А В И Л Н И К 

о условима и начину остваривања 

новчаних подстицаја за развој 

пољопривреде 
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на подручју Општине Пелагићево 

 

I ОСНОВНЕ ОДРЕДБЕ 

 

Члан 1. 

 

1.Овим правилником прописују се услови и 

начин остваривања  новчаних подстицаја за 

развој пољопривреде  те се прописују 

услови које су обавезни да испуњавају 

физичка и правна лица за остваривање права 

на новчане подстицаје, поступци за њихово 

остваривање, врста, висина и начин исплате 

новчаних подстицаја, обавезе корисника 

подстицаја након  пријема подстицаја, 

рокови, као и потребна документација и 

обрасци. 

 

Члан 2. 

 

2.Право на подстицајна средства и друге 

облике подршке у пољопривреди имају 

физичка и правна лица (у даљем тексту: 

Корисник подстицаја) са пребивалиштем, 

односно сједиштем у Општини Пелагићево 

(у даљем тексту: Општина), који обављају 

пољопривредну производњу на територији 

Општине, без обзира да ли  су уписана у 

Регистар пољопривредних газдинстава  (у 

даљем тексту: РПГ) као комерцијална или 

као некомерцијална газдинства  а у складу 

са одредбама овог правилника. 

 

 (2) Висина подстицајних средстава  

утврђује се одлуком начелника 

општине у складу са планом 

кориштења средстава за подстицање 

развоја пољопривреде и села 

Општине Пелагићево за текућу 

годину (у даљем тексту : План 

кориштења средстава) , утврђених 

буџетом општине за текућу годину. 

 

       За расподјелу средстава за 

подстицаје начелник општине 

расписује јавни позив који се 

објављује на огласној табли и Wеб 

страници Општине Пелагићево  и  

остаје отворен  60 дана од 

објављивања .  

 

(3) За остваривање права на новчане 

подстицаје, корисници подстицаја 

подносе Одјељењу за привреду, 

пољопривреду и заједничке 

послове   (у даљем тексту: 

Одјељењу) , писмени  захтјев и 

документацију прописану овим 

правилником. 

 

(4) Захтјев за остваривање новчаних 

подстицаја у пољопривреди подноси 

се на Обрасцу  1. и 2. из прилога 

овог правилника, који чини његов 

саставни дио.  

 

(5)  Захтјев из става 4. овог члана мора 

бити читко попуњен и садржавати 

сљедеће податке:  

 

а) за физичка лица: 

 

- име и презиме корисника, 

адреса становања, број 

телефона, јединствени матични 

број (ЈМБ), РБПГ уколико исти 

посједује , број текућег /жиро 

рачуна гдје је исти отворен , 

назив банке код које је отворен 

рачун, фотокопију доказа о 

посједовању земљишта или 

објеката на  коју се односи 

захтјев за подстицај;  

- члан правилника и врсту 

подстицаја за који се захтјев 

подноси; 

- изјаву о подацима;  

- друге податке прописане овим 

правилником  и 

- потпис подносиоца захтјева. 

 

б) за правна лица: 

 

- пословно име и сједиште, 

рјешење о регистрацији - 

одобрење за рад надлежног 

органа , број телефона, ЈИБ са 

ПДВ ако посједује или потврда 

пореске управе да се лице не 

налази у систему ПДВ ,  број 

жиро-рачуна и назив банке гдје 

је исти отворен ; 

- члан правилника и врсту 

подстицаја за који се захтјев 

подноси; 

- изјаву о подацима; 

- печат и потпис овлашћеног 

лица и  
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- друге податке прописане овим 

правилником. 

 

(6) Захтјев из става 3. овог члана 

за физичка лица подноси 

носилац пољопривредног 

газдинства или  пуномоћник, 

уз прилагање овјерене 

пуномоћи. 

 

(7) Након пријема захтјева, 

комисија за подстицаје коју 

формира Начелник општине 

(у даљем тексту: Комисија),  

у складу са овим 

правилником, на терену 

врши провјеру тачности  

података из пријаве о чему 

сачињава Записник . 

 

 

       ( 8) Уколико комисија утврди  да 

документација приложена уз захтјев не 

одговара чињеничном стању на терену, из 

разлога промјена стања у газдинству  ради 

неусаглашености документације са стањем 

на терену , комисија ће приступити раду 

према чињеничном стању на терену, а 

носиоцу газдинства ће дати рок , не касније 

од сачињавања ранг - листе  за додјелу 

подстицаја, да усагласи документацију.  

 

(9) Након обраде захтјева из става 3. овог 

члана, комисија утврђује која 

газдинства испуњавају услове за 

додјелу подстицаја и о томе 

сачињава  Листу газдинстава за 

додјелу подстицаја . 

      О захтјевима који не испуњавају 

услове, комисија сачињава посебну 

листу.  

 

(10)  Листе из претходне тачке , комисија 

објављује на огласној табли 

Општине Пелагићево  на коју се   

може   уложити приговор комисији 

у року 8 дана од дана објављивљња 

листе. По пријему приговора, у 

наредном року од 8 дана, комисија 

испитује да ли је приговор поднешен 

у року и од стране овлаштеног лица,  

утврђује  основаност приговора, те 

након тога утврђује коначну  листу  

за додјелу подстицаја. 

 

(11) На основу Коначне ранг листе 

комисије из претходне тачке , 

начелник општине доноси одлуку о 

усвајању Коначне ранг листе за 

додјелу подстицајних средстава . 

       Коначна ранг листа и одлука 

начелника општине објављују се на 

огласној табли и на Wеб страници 

Општине Пелагићево. 

   

 (12)  О додјели подстицаја закључује се 

Уговор којим се детаљније регулише 

додјела и услови додјеле подстицаја 

који потписују Корисник подстицаја и 

Начелник општине . 

  (13) Исплата подстицајних средстава врши 

се уплатом кориснику подстицаја  на   

жиро- рачун корисника подстицаја.  

 (14)  Један корисник подстицаја , у току 

једне календарске године , може 

остварити право на  највише  

три  новчана подстицаја, зависно од 

сврхе, из овог  правилником у шта се 

не убрајају остварена подстицајна 

средства по члану 8. овог павилника. 

 

Члан 3. 

 

          Право на додјелу подстицаја немају: 

 

- пољопривредна газдинстав која 

нису поступила  по Наредби 

надлежног органа за предузимање 

радњи у вези крчења међа и 

површина поред пута,  

уништавања амброзије, корова и 

других штетних биља или других 

радњи у циљу заштите здравља 

људи и животиња; 

 

- пољопривредна газдинства  која 

ометају увођење у посјед 

пољопривредног земљишта у 

својини Републике Српске на 

подручју Општине Пелагићево у 

складу са правилником о 

поступку давања у закуп 

пољопривредног земљишта у 

својини Републике Српске; 

 

- пољопривредна газдинства  која 

имају приспјеле, а неизмирене 

обавезе према Општини 

Пелагићево. 
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- Пољопривредна газдинства  која 

су остварила новчане подстицаје 

из области пољопривреде од 

донаторских средстава невладиног 

сектора,  као ни лица која су у 

текућој години остварила 

подстицајна средства из буџета 

Општине Пелагићево, по неком 

другом основу. 

 

                       II НОВЧАНИ ПОДСТИЦАЈИ ЗА 

РАЗВОЈ ПОЉОПРИВРЕДЕ И СЕЛА 

 

Члан 4. 

 

4.Корисник подстицаја у складу са овом 

правилником остварује право на сљедеће 

врсте новчаних подстицаја:  

1) подршка биљној призводњи: 

1. премију за 

производњу воћа, 

поврћа, љековитог 

биља и гљива, 

2. подстицаји за 

производњу поврћа и 

цвијећа у 

заштићеном 

простору,  

3. суфинансирање 

здравствене 

контроле поврћа и 

цвијећа, 

 

2) подршка сточарској призводњи: 

а)   премија за 

производњу товних 

свиња, 

б)   премија за 

производњу товних 

јунади, 

в)   премија за 

производњу и узгој 

приплодних крмача, 

г)   премија за стеоне 

јунице, 

д)  регрес за трошкове 

вађења и анализе крви 

код музних крава и 

бикова,   

ђ)   премија за 

производњу и узгој 

приплодних оваца и 

коза, 

е)   премија за 

производњу и узгој 

пчела. 

3) остале мјере подршке: 

а) подстицаји за 

производњу поврћа и 

цвијећа у заштићеном 

простору кроз набавку 

опреме за  пластеничку 

производњу, 

б)  суфинансирање 

пројеката у области 

пољопривреде,  

в)  подстицаји за 

унапређивање знања и 

вјештина у руралним 

подручјима и 

г)  ванредне помоћи 

пољопривредним 

газдинствима.   

 

1. Подршка биљној призводњи 

Чл 

 (1) Право на подстицај  за производњу 

воћа, поврћа, љековитог биља и 

гљива имају корисници подстицаја 

за произведено и продато воће, 

поврће, љековито биље и гљиве (у 

даљем тексту: пољ. производ) у 

текућој години а који су остварили 

пољопривредну производњу на 

властитом, закупљеном или 

површинама уступљеним на 

кориштење на други законит начин .  

(2) Право на подстицај из става 1. овог 

члана остварују корисници 

посредством организатора 

производње и откупа пољ. 

производа  регистрованог за 

обављање ове дјелатности у Босни и 

Херцеговини (у даљем тексту: 

организатор производње), који уз 

захтјев приложе следећу 

документацију:  

- спецификацију корисника од 

којих су откупљени пољ. 

производи, која садржи: презиме 

и име произвођача, мјесто 

пребивалишта, ЈМБ/ ЈИБ  

произвођача, број уговора, 

површине засађене/засијана 

поврћем, воћем или љековитим 

биљем, или гљивама, количине 

откупљених пољ. производа и 
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бројеве текућих рачуна 

корисника груписаних по 

банкама (Образац 3.)   

-  доказ о откупу, односно откупни 

блок (лист) за испоручено воћа, 

поврћа, љековитог биља и 

гљива. 

 (3) Висина премије из става 1. овог 

члана износи  до 0,10 КМ/kg 

откупљених пољ. производа. 

Максимални износ подстицајних 

средстава која подносилац захтјева 

може остварити  за ову врсту 

подстицаја је  до 1000,00 КМ , по 

ЈЕДНОМ кориснику подстицаја. 

(4) Захтјев за исплату подстицаја  за 

производњу воћа, поврћа, љековитог 

биља и гљива подноси се Општини 

Пелагићево на прописаним 

образцима и у року утвршеном 

јавним позивом из  тачке 2. члана 2. 

овог правилника. 

 

Члан 6. 

 

1. Право на подстицај за производњу 

поврћа и цвијећа у заштићеном 

простору  у пластеницима и 

стакленицима , имају газдинства  

која се баве овом производњом  на 

најмање 100 м2 корисне површине . 

2. Подстицајна средства се остварују 

на основу захтјева који  се подносе 

Општини Пелагићево у који  се , 

поред података из члана 2. тачка  5. 

овог правилника уписује , корисна 

површина пластеника за коју се 

тражи подстицај. 

3.   На основу захтјева, комисија врши 

увид  на лицу мјеста и утврђује 

испуњеност услова за подстицаје из 

тачке  1. овог члана и о томе 

саставља записник.   

4. Подстицајна средства за производњу 

из става 1. овог члана утврђују се у 

висини до 1,00 КМ/ m2 корисне 

површине заштићеног простора на 

којем је заснована производња и у 

текућој години могу да буду 

максимално до 400,00 КМ по једном 

кориснику , независно од корисне 

површине  

5. Захтјев за исплату подстицаја  из 

тачке  1. овог члана подноси се 

Општини Пелагићево на 

прописаним образцима и у року 

утвршеном јавним позивом из  тачке 

2. члана 2. овог правилника . 

 

(1) Право на суфинансирање 

здравствене контроле 

поврћа и цвијећа имају 

корисници који се баве овом 

производњом,   и којима је у 

складу са Законом о заштити 

биља издато увјерење о 

здравственом стању цвијећа 

од овлашћене институције. 

(2) Право на суфинансирање из тачке 1. 

овог члана остварују корисници на 

основу захтјева уз који се прилаже 

записник и увјерење о здравственом 

стању цвијећа те фактура и фискални 

рачун за извршену услугу. 

(3) Износ средстава за суфинансирање 

здравствене контроле поврћа и 

цвијећа, која корисник може да 

оствари у текућој години, је до 

200,00 КМ. 

(4) Захтјев за исплату подстицаја  из 

тачке  1. овог члана подноси се 

Општини Пелагићево на 

прописаним образцима и у року 

утвршеном јавним позивом из  тачке 

2. члана 2. овог правилника. 

 

2. Подршка сточарској призводњи 

3.  

(1) Право на подстицај за производњу 

товних свиња имају 

пољопривредна газдинства,  који 

посједују минимално 30 товљеника 

у турнусу са максималном тежином 

до 35 kg ,  по једном товљенику на 

почетку това и са тежином до 130 kg 

по једном товљенику,  на крају това, 

у трајању  минимално 80 дана това. 

(2) Подстицај  за производњу товних 

свиња остварује се по окончању това 

а на основу захтјева који се подноси 

по јавном позиву из тачке 2. члана 2. 

овог правилника. 

(3) Уз захтјев из  тачке  2. овог члана , 

корисник подстицаја прилаже  

потврду  за обављене  мјере 

здравствене заштите животиња која 

садржи идентификациони број  

свиња  издате од  надлежне 

ветеринарске организације,  и 
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овјерену изјаву о тову свиња 

(Образац број 4.). 

(4) Максимални износ подстицајних 

средстава која подносилац захтјева 

може остварити  за ову врсту 

подстицаја у текућој години износи 

до 400,00 КМ. 

(5) Захтјев за исплату подстицаја  за 

производњу товних свиња подноси 

се Општини Пелагићево по 

расписаном јавном позиву  из члана 

2. тачка 2. овог правилника, с тим 

да за грла која се ставе у тов након 

рока за подношење пријава , 

корисници могу, захтјев за 

подстицај по овом основу  поднијети 

и  у наредној календарској години .  

 

Члан 9. 

 

(1) Право на подстицај за производњу 

товних јунади имају корисници 

који посједују минимално 3 товна 

грла са максималном тежином до 

250 kg по једном  грлу на почетку 

това и остваре минимални прираст 

од 320 kg по једном грлу ,  у трајању  

минимално 200 дана това. 

(2) Подстицај  за производњу из става 1. 

овог члана остварује се по окончању 

това а на основу захтјева који се 

подноси по јавном позиву из тачке 2. 

члана 2. овог правилника, уз који се 

прилажу  копије пасоша стоке  коју 

издаје надлежна ветеринарска 

организација,  и овјерена изјава о 

тову јунади (Образац  број 4.). 

(4) Максимални износ подстицајних 

средстава која подносилац захтјева 

може остварити  за ову врсту 

подстицаја у текућој години износи 

до 400,00 КМ.  

(5) Захтјев за исплату подстицаја  за 

производњу товних јунади подноси 

се Општини Пелагићево по 

расписаном јавном позиву  из члана 

2. тачка 2. овог правилника, с тим да 

за грла која се ставе у тов након рока 

за подношење пријава, корисници 

могу, захтјев за подстицај по овом 

основу  поднијети и  у наредној 

календарској години.  

.  

 

Члан 10. 

 

(1) Право на подстицај за производњу и 

узгој  приплодних крмача, имају 

корисници,  чије основно стадо чини 

најмање 5 крмача. 

(2) Подстицај  за узгој квалитетно 

приплодних крмача из тачке  1. овог 

члана остварује се на основу 

захтјева  који се подноси Општини 

Пелагићево, уз који се прилаже 

доказ од надлежне ветеринарске 

установе да су грла стоке 

обиљежена  и  да се  налазе у 

посједу  корисника подстицаја. 

(3) Максимални износ подстицајних 

средстава која подносилац захтјева 

може остварити  за ову врсту 

подстицаја у текућој години износи 

до 400,00 КМ.  

(4) Захтјев за исплату подстицаја 

подноси се Општини Пелагићево по 

расписаном јавном позиву  из члана 

2. тачка 2. овог правилника, с тим 

да за грла која се ставе у тов након 

рока за подношење пријава, 

корисници могу, захтјев за 

подстицај по овом основу  поднијети 

и  у наредној календарској години .  

 

Члан 11. 

Ч 

Право на подстицај  за производњу и узгој 

стеоних јуница имају корисници    који у 

току године одгоје минимално једно 

квалитетно приплодно грло.  

1. Захтјев за остваривање премије 

за производњу стеоних јуница 

подноси се Општини 

Пелагићево уз који се прилаже 

копија пасоша животиње, 

те  потврда надлежне 

ветеринарске службе о утврђеној 

гравидности  јунице. 

3. Максимални износ подстицајних 

средстава која подносилац захтјева 

може остварити  за ову врсту 

подстицаја у текућој години је до 

400,00 КМ.  

4. Захтјев за исплату премије за 

производњу стеоних јуница 

подноси. подноси се Општини 

Пелагићево по расписаном јавном 

позиву  из члана 2. тачка 2. овог 

правилника, с тим да за грла која се 

ставе у узгој  након рока за 
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подношење пријава, корисници 

могу, захтјев за подстицај по овом 

основу  поднијети и  у наредној 

календарској години. 

 

Члан 12. 

 

1. Регрес за трошкове вађења и 

анализе крви код музних крава 

и бикова  остварује корисник (у 

даљем тексту: власник) ,  једном 

годишње ,  на основу цијене 

вађења и анализе крви, која 

обухвата трошкове изласка 

ветеринара на терен и вађење и 

анализе крви  , код музних крава 

и бикова.  

2. Право на регрес из тачке 1. овог 

члана остварује власник 

животиње  који Општини 

Пелагићево поднесе  захтјев и   

прилажи  копију  пасоша 

животиње, увјерење од 

надлежне ветеринарске 

организације са  подацима о 

власнику животиње, 

броју  ушних маркица животиње 

код којих је извршено вађење 

крви, вријеме кад је спроведено 

вађење крви и цијена коју је 

власник платио  за трошкове 

вађења и анализе крви и 

фискални рачун о плаћеној 

услузи. 

3. Регрес за спроведене мјере из 

става 1. овог члана исплаћује се 

у висини до износа 100%  од 

плаћене цијене вађења и анализе 

крви . 

4. Максимални износ 

подстицајних средстава који 

подносилац захтјева може 

стварити  за ову врсту 

подстицаја у текућој години је 

до 400,00 КМ. 

5. Захтјев за трошкове вађења и анализе 

крви подноси се Општини Пелагићево 

по расписаном јавном позиву  из члана 2. 

тачка 2. овог правилника , с тим да   за  те 

трошкове  који настану након рока за 

подношење пријава, корисници могу,  

захтјев за подстицај по овом основу  

поднијети и  у наредној календарској години 

. 

 

                                      Члан 13 . 

 

1. Право на подстицај  за 

производњу и узгој приплодних 

оваца и коза имају корисници, 

чије основно стадо има 

минимално 20 оваца, односно 

минимално 5 коза.  

2. Под основним стадом из тачке  1. 

овог члана подразумијевају се 

јединке које су дале потомство и 

приплодни овнови и јарци.  

3. Подстицај за производњу и узгој 

квалитетно приплодних оваца и 

коза из тачке 1. овог члана 

остварује се на основу захтјева 

уз који се прилаже увјерење од 

надлежне ветеринарске 

организације, да су приплодне 

оваце и козе уписане у матичну 

евиденцију надлежне 

ветеринарске организације , да 

посједују ушне маркице, те да 

им је извршено вађење и анализа 

крви. 

4. Максимални износ премије из тачке 1. 

овог члана коју подносилац захтјева 

може остварити  за ову врсту 

подстицаја у текућој години је до 

400,00 КМ.  

5. Захтјев за подстицаје из става 1. овог 

члана подноси се Општини 

Пелагићево, по расписаном јавном 

позиву  из члана 2. тачка 2. овог 

правилника , с тим да за грла која се 

ставе у производњу и узгој  након 

рока за подношење пријава , 

корисници могу, захтјев за 

подстицај по овом основу  поднијети 

и  у наредној календарској години .  

 

Члан 14. 

 

Ч 

             Право на подстицај  за производњу и узгој 

пчела остварују корисници који су уписани 

у евиденцију пчелара и пчелињака 

Министарства пољопривреде, шумарства и 

водопривреде Републике Српске (у даљем 

тексту: евиденција)  и  који 

посједују  најмање 5 (пет) кошница, односно 

пчелињих друштава. 

2. Право на подстицај  из тачке 1. овог 

члана остварују корисници путем 

удружења пчелара Општине 
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Пелагићево а на основу захтјева  у 

који се, осим  података из члана 2. 

овог правилника, наводи и број 

пчелара и пчелињих друштава за 

које се подноси захтјев, а који морају 

да одговара подацима  евиденције. 

3. Уз захтјев из тачке 2. овог члана 

достављају  се уредно попуњени 

обрасци – ( Прилог број 

2.)   Правилника о начину вођења 

евиденције пчелара и пчелињака у 

Републици Српској ("Службени 

гласник Републике Српске", број 

116/11), за све чланове удружења 

који у складу са тачком  1. овог члана 

имају право на подстицај. 

4. Maксимални износ подстицаја  за 

производњу и узгој пчела у текућој 

години коју корисник може да 

оствари је до 8 КМ по једној 

кошници и до 400,00 КМ по 

кориснику. 

5. Захтјев за подстицаје из става 1. овог 

члана подноси се Општини 

Пелагићево, по расписаном јавном 

позиву  из члана 2. тачка 2. овог 

правилника, с тим да за кошнице 

одн. пчелиња друштва,  која се ставе 

у производњу и узгој,  након рока за 

подношење пријава, корисници 

могу, захтјев за подстицај по овом 

основу  поднијети и  у наредној 

календарској години .  

 

 

Остале мјере подршке 

 

Члан 15. 

 

1. Право на подстицајна средства за 

производњу поврћа и цвијећа у 

заштићеном простору кроз набавку 

опреме за  пластеничку 

производњу, има корисник  који је у 

текућој години извршио улагања у: 

1) изградњу пластеника и набавку 

опреме за пластеничку 

производњу од најмање 100 м2,   

уписане као начин кориштења 

пољопривредног земљишта  

2) пратећу опрему пластеника 

укључују: систем наводњавања, 

систем гријања и вентилације, 

мреже за засјењивање, тунелске 

фолије, агротекстил и 

контејнере за производњу 

расаде. 

 

2. Право на подстицај  из тачке 1. овог 

члана остварују корисници на 

основу захтјева  уз који прилажу 

фискалне рачуне са фактурама или 

извод из банке о плаћању робе, 

настали у текућој години до истека 

рока подњошења захтјева као доказ 

о инвестираним средствима, за 

набавку материјала и опреме. 

3.  Подстицајна средства за намјену из 

става 1. овог члана утврђују се у 

висини   15% од инвестираних 

средстава и не могу бити већа од 500 

КМ по кориснику 

4. Захтјев за остваривање права на 

подстицајна средства за пластенике 

подноси се  

           Општини Пелагићево, по расписаном 

јавном позиву  из члана 2. тачка 2. овог 

правилника, с тим да за средства која су 

инвестирана по овом основу након рока за 

подношење пријава, корисници могу, 

захтјев за подстицај по овом основу  

поднијети и  у наредној календарској 

години- 

 

Члан 16. 

 

 

1. Право на подстицајна средства за 

реализацију заједничких пројеката 

Општине Пелагићево и невладиних 

хуманитарних организација 

остварују корисници на подручју 

Општине Пелагићево. 

2. Општина Пелагићево и невладине 

хуманитарне организације као 

суфинансијери у заједничким 

пројектима у области пољопривреде 

одређују врсту улагања, трошкове и 

одобравају средства из тачке 1. овог 

члана што је садржано у јавном 

позиву за учешће у пројекту. 

3. Висина подстицајних средстава за 

намјену из овог члана не може бити 

већа од новчаног износа  одређеног 

Планом кориштења средстава у 

текућој години. 

 

Члан 17. 
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(1) Право на подстицајна средства за 

унапређивање знања и вјештина у 

руралним подручјима остварује се 

кроз подршку: 

 

1) пољопривредним 

манифестацијама (сајмовима и 

изложбама у области 

пољопривреде и руралног 

развоја), и 

2) стручним едукацијама. 

 

(2) Право на подстицајна средства из 

става 1. овог члана остварују 

удружења пољопривредних 

произвођача Општине Пелагићево и 

физичка лица  на основу захтјева  уз 

који прилажу предрачун или рачун и 

програм за намјену из става 1. тачка 

1) и 2)  овог члана.  

 

(3) Трошкови из става 1. овог члана 

који не могу бити предмет подстицаја су: 

хонорари, лична примања (осим 

за лица која имају уговор о раду 

за обављање наведених 

активности а  нису запослена 

код субјекта који је подносилац 

захтјева), режијски трошкови 

(струја, вода, одржавање, 

телефон и слично) и сви други 

трошкови за које није могуће 

обезбиједити доказ. 

 

 (4) Корисник средстава дужан је да 

достави извјештај о намјенском 

утрошку средстава документован са 

рачунима, уговорима, доказима о 

извршеним уплатама средстава на 

рачун корисника за намјену из става 

1. тачка 1) и 2)  овог члана. 

(5) Захтјеве за подстицајна средства  из 

става 1. овог члана подноси се 

општини Пелагићево , по 

расписаном јавном позиву  из члана 

2. тачка 2. овог правилника, с тим да 

за трошкове који су настали након 

рока за подношење пријава, 

корисници могу, захтјев за 

подстицај по овом основу  поднијети 

и  у наредној календарској години .  

 

Члан 18. 

 

1. Право на новчана средства за 

ванредне помоћи у 

пољопривреди имају 

пољопривредна газдинства код 

којих се процијени да је штета 

настала усљед ванредне 

ситуације узроковане неким 

ванредним околностима 

(пожар,поплава , одрони , неке 

заразне болести животиња 

:трихинела, куга, вариола и 

слично и није ничим изазвана од 

стране носиоца и чланова 

пољопривредног газдинства и 

ако се утврди да би 

ускраћивањем новчане помоћи 

том пољопривредном 

газдинству била доведена у 

питање егзистенција истог. 

2. Новчану помоћ из тачке 1.овог 

члана одобравају се  на основу 

записника о утврђеним 

чињеницама од стране комисије. 

3. Максимални износ новчаних 

средстава из тачке 1. овог члана, која 

подносилац захтјева може да 

оствари  у текућој години  је до 

1.000,00 КМ.  

4. Захтјев за ванредну помоћ  и 

интервенцију у пољопривреди 

подноси се Општини Пелагићево 

најкасније у року од 7 дана од 

настанка ванредне ситуације у 

текућој години.  

 

III  ПРЕЛАЗНЕ И ЗАВРШНЕ ОДРЕДБЕ 

 

Члан 19. 

 

Чл   Надзор над спровођењем и извршавањем 

одредби овог правилника врши  Одјељење 

за привреду, пољопривреду и заједничке 

послове Општине Пелагићево. 

  

Члан  20. 

 

О  спровођењу радњи  из овог правилника, 

Одјељење за привреду, пољопривреду и 

заједничке послове , подноси извјештај 

Начелнику општине. 

 

Члан 21. 
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          Овај правилник ступа на снагу осмог 

дана од дана објављивања у ''Службеном 

гласнику Општине Пелагићево“ . 

 

 

 

354. 

 

На основу члана 39. Закона о 

локалној самоуправи  ("Службени гласник 

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

61/21), члана 51. Статута Општине 

Пелагићево ("Службени гласник општине 

Пелагићево", број: 2/17), члана 86. став (1) 

тачка 1. и члана 155. став (6) Закона о 

службеницима и намјештеницима у 

органима јединице локалне самоуправе 

(„Службени гласник Републике Српске“, 

број: 97/16), члана 37. став (1) тачка 1. 

Правилника јединственим процедурама за 

попуњавање упражњених радних мјеста у 

градској, односно општинској управи 

(„Службени гласник Републике Српске“, 

број: 42/17) и члана 208. Закона о општем 

управном поступку ("Службени гласник  

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

и 66/18), а све у вези са Јавним конкурсом за 

попуну радних мјеста број: 01-120-1/21 од 

05.10.2021. године, Скупштина општине 

Пелагићево на VI (шестој) редовној 

сједници одржаној дана 19.11.2021. године, 

д о н о с и: 

 

З А К Љ У Ч А К 

 

1.Којим се утврђује да Јавни конкурс за 

попуну радних мјеста број: 01-120-1/21 од 

05.10.2021. године у тачки I-б и I-в, није 

успио. 

 

2.Ова акт ступа на снагу 8 (осмог) дана од 

дана објаве у "Службеном гласнику 

општине Пелагићево. 

 

О б р а з л о ж е њ е 

 

Скупштина општине Пелагићево је 

на V (петој) редовној сједници одржаној 

дана 16.08.2021. године, донијела Одлуку о 

расписивању Јавног конкурса за избор и 

именовање Одбора за жалбе општине 

Пелагићево („Службени гласник општине 

Пелагићево“, број: 12/21), те је у складу са 

наведеном Одлуком расписала Јавни 

конкурс за попуну радних мјеста број: 01-

120-1/21 од 05.10.2021. године. 

Након спроведене конкурсне 

процедуре, увидом у Записник са списком 

кандидата који испуњавају услове за пријем 

на радно мјесто број: 01-120-1/21-1 од 

05.11.2021. године, Комисије за спровођење 

Јавног конкурса за избор и именовање 

чланова Одбора за жалбе општине 

Пелагићево, утврђено је да за радно мјесто 

Предсједик Одбора за жалбе општине 

Пелагићево и за радно мјесто Члан Одбора 

за жалбе општине Пелагићево, није било 

поднешених пријава. 

Обзиром да није било поднешених 

пријава, Скупштина општине Пелагићево је 

поступила у складу са чланом 86. став (1) 

тачка 1. Закона о службеницима и 

намјештеницима у органима јединице 

локалне самоуправе („Службени гласник 

Републике Српске“, број: 97/16) и чланом 

37. став (1) тачка 1. Правилника 

јединственим процедурама за попуњавање 

упражњених радних мјеста у градској, 

односно општинској управи („Службени 

гласник Републике Српске“, број: 42/17). 

На основу свега претходно 

наведеног, односно примјеном члана 39. 

Закона о локалној самоуправи  ("Службени 

гласник Републике Српске", број: 97/16, 

36/19 и 61/21), члана 51. Статута Општине 

Пелагићево ("Службени гласник општине 

Пелагићево", број: 2/17), члана 86. став (1) 

тачка 1. Закона о службеницима и 

намјештеницима у органима јединице 

локалне самоуправе („Службени гласник 

Републике Српске“, број: 97/16), члана 37. 

став (1) тачка 1. Правилника јединственим 

процедурама за попуњавање упражњених 

радних мјеста у градској, односно 

општинској управи („Службени гласник 

Републике Српске“, број: 42/17) и члана 208. 

Закона о општем управном поступку 

("Службени гласник  Републике Српске", 

број: 13/02, 87/07, 50/10 и 66/18), а све у вези 

са Јавним конкурсом за попуну радних 

мјеста број: 01-120-1/21 од 05.10.2021. 

године, одлучено је као у диспозитиву овог 

Закључка.  

  

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

 

Против овог Закључка може се 

изјавити жалба Одбору за жалбе општине 
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Пелагићево у року од 8 (осам) дана од дана 

достављања Закључка. 

 

Број:01-022-83/21          ПРЕДСЈЕДНИК 

Дана, 19.11.2021.г.    Скупштине општине 

          Недељко Тривундић с.р. 
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На основу члана 39. став 2. тачка 21. 

Закона о локалној самоуправи  ("Службени 

гласник Републике Српске", број: 97/16, 

36/19 и 61/21), члана 51. Статута Општине 

Пелагићево ("Службени гласник општине 

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

тачка 2. и члана 56. Закона о службеницима 

и намјештеницима у органима јединице 

локалне самоуправе („Службени гласник 

Републике Српске“, број: 97/16) , 

Скупштина општине Пелагићево  на својој  

VI (шестој) редовној сједници одржаној 

дана 19.11.2021. године, д о н о с и : 

Р Ј  Е Ш Е Њ Е 

о разрјешењу дужности Начелника 

Одјељења за привреду, пољопривреду и 

заједничке послове  

 

1. Максимовић (Стајо) Славиша 

из Пелагићева, Ђукићи 15, по 

занимању дипломирани 

инжењер пољопривреде, ЈМБГ: 

0506993810623, због подношења 

писмене оставке и на лични 

захтјев ,  разрјешава се дужности 

Начелника Одјељења за 

привреду, пољопривреду и 

заједничке послове у 

Општинској управи Пелагићево . 

 

2. Ово Рјешење ступа на снагу 8 ( 

осам ) дана од дана објављивања 

у "Службеном гласнику 

општине Пелагићево“. 

 

О б р а з л о ж е њ е 

 

Скупштина општине Пелагићево је 

на својој V (петој) редовној сједници 

одржаној дана 16.08.2021. године,  на 

приједлог Начелника општине Пелагићево , 

а  у недостатку другог адекватног рјешења, 

именовала Максимовић Славишу из 

Пелагићева   за в.д.  Начелника Одјељења за 

привреду, пољопривреду и заједничке 

послове у Општинској управи Пелагићево . 

 

Именовање Максимовић Славише 

на  ову дужност Скупштина је извршила као 

привремено рјешење , до окончања 

поступка избора кандидата за Начелника тог 

Одјељења путем јавног конкурса, а најдуже 

на период до 90 (деведест) дана , при чему ,  

за ову Одлуку , именовани ,  као одборник , 

није гласао. 

 

             Наведену одлуку о именовању 

Максимовић Славише за в.д. Начелника 

Одјељења , Скупштина је донијела мимо 

његовог  захтјева и сагласности иако  је исти 

у овој Скупштини истовремено и одборник , 

изабран  на последњим  Локалним изборима 

одржаним 2020 године , коју дужност 

одборника , по властитој изјави жели да 

обавља и у наредном периоду , те је , да би 

отклонио сметње неспојивости обављања 

службене дужности из члана 45. став 2. 

тачка 3. Закона о службеницима и 

намјештеницима у органима јединице 

локалне самуправе Републике Српске , 

одмах по пријему Одлуке о именовању, дана 

20.08.2021. године,  поднио Скупштини 

општине Пелагићево писмени Захтјев да 

безусловно буде разријешен те дужности.  

 

Обзиром  на  наведено ,  Скупштина 

општине Пелагићево је на својој првој 

наредној сједници која је одржана дана 

19.11.2021. године , разматрајући 

поднешени захтјев за разрјешење 

Максимовић Славише , поступила у складу 

са чланом  55. став 3. тачка 2. и чланом 56. 

Закона о службеницима и намјештеницима 

у органима јединице локалне самоуправе 

(„Службени гласник Републике Српске“, 

број: 97/16) ,  те удовољила истом . 

 

На основу  претходно наведеног , 

одлучено је 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 

изјавити жалба Одбору за жалбе општине 

Пелагићево у року од 15 (петнаест) дана од 

дана достављања Рјешења. 
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Број:01-111-6/21          ПРЕДСЈЕДНИК 

Дана, 19.11.2021.г.    Скупштине општине 

          Недељко Тривундић с.р. 

 

 

356. 

 

На основу члана 45,46,47 и 48 Закона о 

буџетском систему  Републике Српске 

(«Службени гласник РС» 

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 РС» број: 97/16) 

Скупштина општине Пелагићево на VI 

редовној сједници одржаној дана 

19.11.2021. године  д о н о с и : 

 

 

О Д Л У К У  

о усвајању Извјештаја о извршењу 

Плана Буџета општине Пелагићево за 

период 01.01.-30.09.2021. године 

 

 Усваја се Извјештај о извршењу 

Плана Буџета општине Пелагићево за 

период 01.01.-30.09.2021. године 

 

БУЏЕТСКА СРЕДСТВА И БУЏЕТСКА ПОТРОШЊА-
ЕКОНОМСКА КЛАСИФИКАЦИЈА 

 

О П И С 
План за 

2020.год. 

Извршење 
01.01.-

30.09.2021. 
год 

% 
Учешћа 

1 2 3 4 

А. БУЏЕТСКА 
СРЕДСТВА 2.450.000,00 2.005.867,00 100,00 

I ПРИХОДИ (1+2+3) 2.420.000,00 2.005.867,00 100,00 

1.ПОРЕСКИ 
ПРИХОДИ 2.050.550,00 1.666.276,00 83,07 

2.НЕПОРЕСКИ 
ПРИХОДИ 166.450,00 120.411,00 6,00 

3. ТРАНСФЕРИ 203.000,00 219.180,00 10,93 

II. ПРИМИЦИ ЗА 
НЕФИНА 
НСИЈСКУ 
ИМОВИНУ       

III  ГРАНТОВИ  30.000,00   0,00 

IV ПРИМЉЕНЕ 
ОТПЛАТЕ 
 ДАТИХ КРЕДИТА       

V ПРИМЉЕНИ 
КРЕДИТИ И 
ЗАЈМОВИ 0,00 0,00   

        

Б. БУЏЕТСКА 
ПОТРОШЊА 2.450.000,00 2.017.016,00 100 

I РАСХОДИ (1+2) 2.143.700,00 1.819.398,00 90,20 

1. ТЕКУЋИ 
ТРОШКОВИ 2.143.700,00 1.819.398,00 90,20 

2. КАПИТАЛНЕ 
ПОМОЋИ       

Трансфери између 
и унутар јединица 
власти 700,00     

II НАБАВКЕ 105.000,00 70.223,00 3,48 

III ОТПЛАТА 
КРЕДИТА 170.600,00 127.395,00 6,32 

IV БУЏЕТСКА 
РЕЗЕРВА 30.000,00     

        

В. РАЗЛИКА 
ПРИХОДА И 
РАСХОДА 276.300,00 186.469,00   

        

    
О б р а з л о ж е њ е 

Уз извјештај о извршењу буџета за 

период: 01.01.-30.09.2021.године 

 

1. Законски основ  

 

 Законски основ за доношење 

Извјештаја  о  годишњем извршењу буџета 

општине садржан је у одредбама члана 45, 

46, 47. 48. и 49. Закона о буџетском систему 

Републике Српске («Службени глсник РС» 

број:121/12, 52/14, 103/15 и 15/16) у коме је 

прописано да се извјештај о извршењу 

подноси Начелнику општине а за период 

шест и дванаест мјесеци Скупштини 

општине. 

 

 Везано за одредбе Правилника о 

финансијском извјештавању за кориснике 

буџета Републике, општина, градова и 

фондова («Службени гласник Републике 

Српске» број:16/11) прописано је да су  

буџетски корисници у обавези сачинити 

финансијске извјештаје по периодима а за 

шестомјесечни период и годишњи извјештај 

о извршењу буџета подноси се на увид 

Начелнику општине а Начелник Скупштини 

општине. Такође одредбама члана 49. 

Закона о буџетском систему Републике 

Српске прописано је да су извршни органи 

општина и градова одговорни Скупштинама 

општина за извршење буџета, те сходно 

наведеним одредбама исти извјештај се 

ставља на увид, разматрање и усвајање. 

 

 2.   Извршење буџета и анализа  

прихода и расхода  
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2.1 П р и х о д и  

 Приходи и примици  општине за 

период 01.01.-30.09.2021. године износили 

су 2.005.867  KM или 81,87 % у односу на 

план.  

Остварени  приходи и примици 

општине Пелагићево у извјештајном 

периоду  су: 

-порески приходи 

-непорески приходи  

-трансфери и 

-грантови 

 

Порески приходи остварени су у 

износу од 1.666.276 КМ или 81,26 % у 

односу на план. 

Остварени порески приходи су: 

-порез на лична примања и приходе 

од самосталне дјелатности, 

-порез на непокретности, 

-порез на имовину, 

 -порез на промет производа и услуга 

и  

 -индиректни порези, односно:  

 

Порези на лична примања и приходе од 

самосталних дјелатности 32.107 КМ; порези 

на имовину 59.768 КМ; порези на промет 

производа и услуга 13 КМ; индиректни 

порези дозначени од УИО 1.574.388 КМ.   

 

 Непорески приходи  износе 120.411 

КМ или 72,34 % у односу на план, а односе 

се на приходе од финансијске и 

нефинансијске имовине и позитивних 

курсних разлика 19.031 КМ a oдноси се на 

приходе од закупа , накнаде, таксе и 

приходи од пружања јавних услуга 77.443 

КМ (административне накнаде и таксе 6.699 

КМ, комуналне накнаде и таксе 11.714 КМ и 

накнаде по разним основама 59.030 КМ); 

остали непорески приходи 23.937 КМ. 

 

 Трансфери између буџетских 

јединица износе 218.180 КМ или 107,97 % у 

односу на план. Односе се на трансфере за 

редовну помоћ буџету општине од 

Министарства управе и локалне самоуправе 

у износу од 62.569 КМ, трансфер 

Министарства здравља и социјалне заштите 

за социјалну заштиту и додатак за његу и 

помоћ другог лица у износу од 83.619 КМ , 

трансфер Министарства здравља и 

социјалне заштите за инвалиднине у износу 

од 12.992 КМ и трансфер Републичког 

секретаријата за расељена лица и миграције 

у износу од 60.000 КМ за пројекат „Вањско 

уређење школе и изградња паркинга у 

Турићу“. 

 

2.2 Расходи 

 

 Буџетска потрошња општине 

Пелагићево у извјештајном периоду 

износила је  1.262.908 КМ , а чине их текући 

расходи, издаци за нефинансијску имовину 

и издаци за отплату дугова.  

 

 Текући расходи  општине 

Пелагићево у извјештајном периоду 

износили су 1.819.398  КМ или 84,87 % а 

исти се састоје: 

 

 Расходи за лична примања 

остварени су у износу од  876.941 КМ или 

88,48% у односу на план, а односе се на 

расходе за бруто плате 778.437 КМ и 

расходе за бруто накнаде трошкова  и 

осталих личних примања запослених 92.370 

КМ и расходи за отпремнине и једнократне 

помоћи у износу од 6.134 КМ. 

 

Расходи по основу коришћења 

роба и услуга остварени су у износу од 

385.566 КМ  или 86,92 %, а односе се на : 

Расходи по основу утрошка 

енергије, комуналних, комуникационих  и 

транспортних услуга 91.252 КМ; расходи за 

режијски материјал 6.292 КМ; расходи за 

материјал за посебне намјене 1.940 КМ; 

расходи за текуће одржавање (расходи за 

одржавање зграда, опреме, превозних 

средстава, путева, мостова) 94.110 КМ; 

расходи по основу путовања и смјештаја 929 

КМ; расходи за стручне услуге 31.064 КМ; 

расходи за услуге одржавања јавних 

површина и заштите животне средине 

37.907 КМ и остали непоменути расходи ( 

трошкови за семинаре, стручно 

усавршавање, бруто накнаде за привремене 

послове, уговоре о дјелу бруто накнаде 

скупштинским одборницима, 

репрезентација) 122.570 КМ. 

 

Расходи финансирања и други 

финансијски трошкови остварени су у 

износу 9.151 КМ или 76,26 %, а а односе се 

на расходе по основу камата на примљене 

зајмове у земљи. 
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Грантови су остварени у износу од 

125.333 КМ или 56,70 %, а исти се односе 

текуће грантове политичким 

организацијама 7.500 КМ; текући грантови 

хуманитарним организацијама 34.585 КМ; 

текући грантови спортским и омладинским 

организацијама 11.777 КМ; текићи грантови 

етничким и вјерским организацијама 10.864 

КМ; текући грантови организацијама и 

удружењима за афирмацију породице, и 

заштиту права жена, дјеце, избјеглих и 

расељених лица, бораца и особа са 

инвалидитетом 3.203 КМ; текући грантови 

организацијама и удружењима у 

здравствене и социјалне заштите 8.874 КМ; 

текући грантови организацијама и 

удружењима у области образовања, науке и 

културе 11.315 КМ; текући грантови 

организацијама и удружењима у области 

економске и привредне сарадње 1.308 КМ; 

остали текући грантови непрофитним 

субјектима у земљи 35.907 КМ. 

 

Дознаке на име социјалне заштите 

које се исплаћују из буџета Републике, 

општина и градова остварене су у износу 

од 387.943 КМ или 97,72 %, а односе се на 

дознаке грађанима на име сталне социјалне 

помоћи, додатка за његу и помоћ од стране 

другог лица, једнократне новчане помоћи 

које се исплаћују из буџета општине у 

износу 373.053 КМ и дознаке другим 

институцијама обавезног социјалног 

осигурања које се исплаћују из буџета 

Републике, општина и градова 14.890 КМ, 

односе се на трошкове социјалног 

осигурања за кориснике социјалне заштите. 

 

Расходи по судским рјешењима 

извршени су у износу од 34.464 КМ, а исти 

се односе на исплате по судским рјешењима 

и то по рјешењу Ивановић Нермина. 

 

Издаци за нефинансијску имовину 

остварени су у износу од 70.223 КМ или 

66,88 % у односу на план, а исти се односи 

на издатке  за и прибављање зграда и 

објеката у износу од 17.050 КМ и издатке  за 

нвестиционо одржавање, реконструкцију и 

адаптацију зграда и објеката у износу од 

36.003 КМ; издаци за набавку постројења и 

опреме 3.797 КМ,  издаци за непроизведену 

имовину у износу од 13.373 КМ. 

 

2.3. Финансирање 

 

Издаци за отплату дугова 

оставрени су у износу од 127.395 КМ или 

74,67 % у односу на план, а исти се односе 

на издатке за отплату главнице зајмова-

кредита примљених од домаћих 

финансијских субјеката код Уникредит  и 

Raiffeisen банке .  

 

Број:01-022-97/21         ПРЕДСЈЕДНИК 

Дана, 19.11.2021.г.    Скупштине општине 

          Недељко Тривундић с.р. 
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ИЗВРШЕЊЕ  ПЛАНА  БУЏЕТА ОПШТИНЕ ПЕЛАГИЋЕВО ЗА ПЕРИОД 01.01.-30.09. 2021. 
ГОДИНУ - ОПШТИ ДИО 

 

     

Економски  
код 

Опис 
 Буџет за 
2021. год 

Извршење 
Буџета 
01.01.-

30.09.2021. 
год 

Индекс 
6/4 

2 3 4 6 7 

  А. БУЏЕТСКИ ПРИХОДИ 1=(2+11+17+19) 2.450.000,00 2.005.867,00 81,87 

710000 Порески приходи 2=(3+4+5+6+7+8+9+10) 2.050.550,00 1.666.276,00 81,26 

711000 Приходи од пореза на доходак и добит       

712000 Доприноси за социјално осигурање       

713000 
Порези на лична примања и приходи од самосталних 
дјелатности 49.000,00 32.107,00 65,52 

714000 Порези на имовину 56.500,00 59.768,00   

715000 Порези на промет производа и услуга 50,00 13,00 26,00 

716000 Царине и увозне дажбине       

717000 Индиректни порези прикупљени преко УИО 1.940.000,00 1.574.388,00 81,15 

719000 Остали порески приходи 5.000,00   0,00 

720000 Непорески приходи 11=(12+13+14+15+16) 166.450,00 120.411,00 72,34 

721000 
Приходи од финансијске и нефинансијске имовине и 

позитивних курсних разлика 25.000,00 19.031,00 76,12 

722000 Накнаде, таксе и приходи од пружања јавних услуга 90.500,00 77.443,00 85,57 

723000 Новчане казне       

728000 

Приходи од финансијске и нефинансијске имовине и 
трансакција размјене између или унутар јединица власти       

729000 Остали непорески приходи 50.950,00 23.937,00 46,98 

730000 Грантови 17=(18) 30.000,00 0,00 0,00 

731000 Грантови 30.000,00   0,00 

780000 Трансфери између или унутар јединица власти 19=(20+21) 203.000,00 219.180,00 107,97 

787000 Трансфери између различитих јединица власти 203.000,00 219.180,00 107,97 

788000 Трансфери унутар исте јединице власти       

  Б. БУЏЕТСКИ РАСХОДИ 22= (23+33+36) 2.174.400,00 1.819.398,00 83,67 

410000 Текући расходи 23=(24+25+26+27+28+29+30+31+32) 2.143.700,00 1.819.398,00 84,87 

411000 Расходи за лична примања запослених 991.100,00 876.941,00 88,48 

412000 Расходи по основу коришћења роба и услуга 443.600,00 385.566,00 86,92 

413000 Расходи финансирања и други финансијски трошкови 12.000,00 9.151,00 76,26 

414000 Субвенције 50.000,00   0,00 

415000 Грантови 225.000,00 125.333,00 55,70 

416000 

Дознаке на име социјалне заштите које се исплаћују из буџета 
Републике, општина и градова 397.000,00 387.943,00 97,72 

417000 

Дознаке на име социјалне заштите које исплаћују институције 
обавезног социјалног осигурања       
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418000 

Расходи финансирања, други финансијски трошкови и расходи 
трансакција размјене између или унутар јединица власти 

      

419000 Расходи по судским рјешењима 25.000,00 34.464,00 137,86 

480000 Трансфери између и унутар јединица власти 33=(34+35) 700,00 0,00 0,00 

487000 Трансфери између различитих јединица власти 700,00   0,00 

488000 Трансфери унутар исте јединице власти       

* * * * Буџетска резерва 30.000,00   0,00 

  В. БРУТО БУЏЕТСКИ СУФИЦИТ/ДЕФИЦИТ (А-Б) 37=(1-22) 275.600,00 186.469,00 67,66 

  

Г. НЕТО ИЗДАЦИ ЗА НЕФИНАНСИЈСКУ ИМОВИНУ (I+II-III-
IV)38=(39+46-48-56) 

-
105.000,00 -70.223,00 66,88 

810000 I Примици за нефинансијску имовину 39=(40+41+42+43+44+45) 0,00 0,00   

811000 Примици за произведену сталну имовину       

812000 Примици за драгоцјености       

813000 Примици за непроизведену сталну имовину       

814000 

Примици од продаје сталне имовине намијењене продаји и 
обустављених пословања       

815000 Примици за стратешке залихе       

816000 
Примици од залиха материјала, учинака, робе и ситног инвентара, 
амбалаже и сл.       

880000 
II Примици за нефинансијску имовину из трансакција између 
или унутар јединица власти 46=(47) 0,00 0,00   

881000 
Примици за нефинансијску имовину из трансакција између или 
унутар јединица власти       

510000 III Издаци за нефинансијску имовину 48=(49+50+51+52+53+54+55) 105.000,00 70.223,00 66,88 

511000 Издаци за произведену сталну имовину 105.000,00 70.223,00 66,88 

512000 Издаци за драгоцјености       

513000 Издаци за непроизведену сталну имовину       

514000 Издаци за сталну имовину намјењену продаји       

515000 Издаци за стратешке залихе       

516000 
Издаци за залихе материјала, робе и ситног инвентара, амбалаже и 
сл.       

518000 Издаци за улагање на туђим некретнинама, постројењима и опреми       

580000 
IV Издаци за нефинансијску имовину из трансакција између или 
унутар јединица власти 56=(57) 0,00 0,00   

581000 
Издаци за нефинансијску имовину из трансакција између или унутар 
јединица власти       

  Д. БУЏЕТСКИ СУФИЦИТ/ДЕФИЦИТ (В+Г) 58=(37+38) 170.600,00 116.246,00 68,14 

  Ђ. НЕТО ФИНАНСИРАЊЕ (Е+Ж+З+И) 59=(60+67+74+81) 
-

170.600,00 
-

127.395,00 74,67 

  
Е.  НЕТО ПРИМИЦИ ОД ФИНАНСИЈСКЕ ИМОВИНЕ (I-II)  60=(61-
64) 0,00 0,00   

910000 I Примици од финансијске имовине 61=(62+63) 0,00 0,00   

911000 Примици од финансијске имовине       

918000 

Примици од финансијске имовине из трансакција између или унутар 
јединица власти       

610000 II Издаци за финансијску имовину 64=(65+66) 0,00 0,00   

611000 Издаци за финансијску имовину       
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61800
0 

Издаци за финансијску имовину из транскација између или унутар јединица власти  

 Ж. НЕТО ЗАДУЖИВАЊЕ (I-II) 67=(68-71) -170.600,00 -127.395,00 74,67 

92000
0 

I Примици од задуживања 68=(69+70) 0,00 0,00  

92100
0 

Примици од задуживања    

92800
0 

Примици од задуживања из транскација између или унутар јединица власти  

62000
0 

II Издаци за отплату дугова 71=(72+73) 170.600,00 127.395,00 74,67 

62100
0 

Издаци за отплату дугова 170.600,00 127.395,00 74,67 

62800
0 

Издаци за отплату дугова из трансакција између или унутар јединица власти   

 З. ОСТАЛИ НЕТО ПРИМИЦИ (I-II) 74=(75-78) 0,00 0,00  

93000
0 

I Остали примици 75=(76+77) 0,00 0,00  

93100
0 

Остали примици    

93800
0 

Остали примици из трансакција између или унутар јединица власти   

63000
0 

II Остали издаци 78=(79+80) 0,00 0,00  

63100
0 

Остали издаци    

63800
0 

Остали издаци из трансакција између или унутар јединица власти   

**** И. РАСПОДЈЕЛА СУФИЦИТА ИЗ РАНИЈИХ ПЕРИОДА       

     

 Ј. РАЗЛИКА У ФИНАНСИРАЊУ (Д+Ђ) 82=(58+59) 0,00 -11.149,00  

 

 

 

ИЗВРШЕЊЕ БУЏЕТА ОПШТИНЕ ПЕЛАГИЋЕВО ЗА ПЕРИОД 01.01.-30.09.2021. ГОДИНУ - 
БУЏЕТСКИ ПРИХОДИ И ПРИМИЦИ ЗА НЕФИНАНСИЈСКУ ИМОВИНУ 

     

Економски 
код 

О п и с 
 План  Буџета 
за 2021.год. 

Извршење 
01.01.-

30.09.2021. 

Индекс 6/4 

2 3 4 5 6 

БУЏЕТСКИ ПРИХОДИ 2.450.000,00 2.005.867,00 81,87 

710000 П о р е с к и   п р и х о д и 2.050.550,00 1.666.276,00 81,26 

711000 Приходи од пореза на доходак и добит 0,00 0,00   

711100 Порези на доходак       

711200 Порези на добит правних лица       

711300 Порези на приходе капиталних добитака       

712000 Доприноси за социјално осигурање 0,00 0,00   

712100 Доприноси за социјално осигурање       
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713000 
Порези на лична примања и приходе од самосталних 
дјелатности 49.000,00 32.107,00 65,52 

713100 
Порези на лична примања и приходе од самосталних 
дјелатности 49.000,00 32.107,00 65,52 

714000 Порези на имовину 56.500,00 59.768,00 105,78 

714100 Порези на имовину 56.500,00 59.768,00 105,78 

714200 Порези на насљеђе и поклоне       

714300 Порези на финансијске и капиталне трансакције       

714900 Остали порези на имовину       

715000 Порези на промет производа и услуга 50,00 13,00 26,00 

715100 Порези на промет производа 50,00 13,00 26,00 

715200 Порези на промет услуга       

715300 Акцизе       

716000 Царине и увозне дажбине       

716100 Царине и увозне дажбине       

717000 Индиректни порези прикупљени преко УИО 1.940.000,00 1.574.388,00 81,15 

717100 Индиректни порези прикупљени преко УИО - збирно 1.940.000,00 1.574.388,00 81,15 

719000 Остали порески приходи 5.000,00 0,00 0,00 

719100 Остали порески приходи 5.000,00   0,00 

720000 Н е п о р е с к и   п р и х о д и 166.450,00 120.411,00 72,34 

721000 
Приходи од финансијске и нефинансијске имовине и 
позитивних курсних разлика 25.000,00 19.031,00 76,12 

721100 Приходи од дивиденде, учешћа у капиталу и сличних права       

721200 Приходи од закупа и ренте 25.000,00 19.031,00 76,12 

721300 Приходи од камата на готовину и готовинске еквиваленте       

721400 Приходи од хартија од вриједности и финансијских деривата       

721500 Приходи од камата и осталих накнада на дате зајмове       

721600 
Приходи по основу реализованих позитивних курсних разлика 
из пословних и инвестиционих активности       

722000 Накнаде, таксе и приходи од пружања јавних услуга 90.500,00 77.443,00 85,57 

722100 Административне накнаде и таксе 9.000,00 6.699,00 74,43 

722200 Судске накнаде и таксе       

722300 Комуналне накнаде и таксе 16.500,00 11.714,00 70,99 

722400 Накнаде по разним основама 65.000,00 59.030,00 90,82 

722500 Приходи од пружања јавних услуга       

723000 Новчане казне 0,00 0,00   

723100 Новчане казне       

728000 
Приходи од финансијске и нефинансијске имовине и 
трансакција размјене између или унутар јединица власти 0,00 0,00   

728100 
Приходи од финансијске и нефинансијске имовине и 
трансакција са другим јединицама власти       

728200 
Приходи од финансијске и нефинансијске имовине и 
трансакција унутар исте јединице власти       

729000 Остали непорески приходи 50.950,00 23.937,00 46,98 

729100 Остали непорески приходи 50.950,00 23.937,00 46,98 

730000 Г р а н т о в и 30.000,00 0,00 0,00 

731000 Грантови 30.000,00 0,00 0,00 
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731100 Грантови из иностранства       

731200 Грантови из земље 30.000,00   0,00 

780000 
Т р а н с ф е р и   и з м е ђ у   и л и   у н у т а р   ј е д и н и ц а   
власти 203.000,00 219.180,00 107,97 

787000 Трансфери између различитих јединица власти 203.000,00 219.180,00 107,97 

787100 Трансфери од државе       

787200 Трансфери од ентитета 203.000,00 219.180,00 107,97 

787300 Трансфери од јединица локалне самоуправе       

787400 Трансфери од фондова обавезног социјалног осигурања       

787900 Трансфери од осталих јединица власти       

788000 Трансфери унутар исте јединице власти       

788100 Трансфери унутар исте јединице власти       

          

ПРИМИЦИ ЗА НЕФИНАНСИЈСКУ ИМОВИНУ 0,00 0,00   

810000 П р и м и ц и   з а   н е ф и н а н с и ј с к у   и м о в и н у 0,00 0,00   

811000 Примици за произведену сталну имовину 0,00 0,00   

811100 Примици за зграде и објекте       

811200 Примици за постројења и опрему       

811300 Примици за биолошку имовину       

811400 Примици за инвестициону имовину       

811900 Примици за осталу произведену имовину       

812000 Примици за драгоцјености       

812100 Примици за драгоцјености       

813000 Примици за непроизведену сталну имовину       

813100 Примици за земљиште       

813200 Примици за подземна и површинска налазишта       

813300 Примици за остала природна добра       

813900 Примици за осталу непроизведену имовину       

814000 
Примици од продаје сталне имовине намијењене продаји и 
обустављених пословања       

814100 
Примици од продаје сталне имовине намијењене продаји и 
обустављених пословања       

815000 Примици за стратешке залихе       

815100 Примици за стратешке залихе       

816000 
Примици од залиха материјала, учинака, робе и ситног 
инвентара, амбалаже и сл.       

816100 
Примици од залиха материјала, учинака, робе и ситног инвентара, 
амбалаже и сл.       

880000 

П р и м и ц и   з а   н е ф и н а н с и ј  с к у   и м о в и н у   и з   т р 
а н с а к ц и ј а   и з м е ђ у   и л и   у н у т а р   ј е д и н и ц а   в л а 
с т и       

881000 
Примици за нефинансијску имовину из трансакција између или 
унутар јединица власти       

881100 
Примици за нефинансијску имовину из трансакција са другим 
јединицама власти       

881200 
Примици за нефинансијску имовину из трансакција са другим 
буџетским корисницима исте јединице власти       

 
УКУПНИ БУЏЕТСКИ ПРИХОДИ И ПРИМИЦИ ЗА НЕФИНАНСИЈСКУ ИМОВИНУ 2.450.000,00 2.005.867,00 81,87 

 



 

40 
 

            

ИЗВРШЕЊЕ БУЏЕТА ОПШТИНЕ ПЕЛАГИЋЕВО ЗА ПЕРИОД 01.01.-30.09.2021. ГОДИНУ - БУЏЕТСКИ РАСХОДИ И 

ИЗДАЦИ ЗА НЕФИНАНСИЈСКУ ИМОВИНУ 

 

Економски  
код О п и с 

 План  
Буџета за 
2021.год. 

Извршење 
Буџета 
01.01.-

30.09.2021.  

Индекс 
6/4 

2 3 6   7 

БУЏЕТСКИ РАСХОДИ 2.174.400,00 1.819.398,00 83,67 

410000 Т е к у ћ и   р а с х о д и 2.143.700,00 1.819.398,00 84,87 

411000 Расходи за лична примања запослених 991.100,00 876.941,00 88,48 

411100 Расходи за бруто плате запослених 855.600,00 778.437,00 90,98 

411200 
Расходи за бруто накнаде трошкова и осталих личних примања 
запослених по основу рада 130.500,00 92.370,00 70,78 

411300 Расходи за накнаду плата запослених за вријеме боловања (бруто)       

411400 Расходи за отпремнине и једнократне помоћи (бруто) 5.000,00 6.134,00 122,68 

412000 Расходи по основу коришћења роба и услуга 443.600,00 385.566,00 86,92 

412100 Расходи по основу закупа       

412200 
Расходи по основу утрошка енергије, комуналних, комуникационих и 
транспортних услуга 108.500,00 91.252,00 84,10 

412300 Расходи за режијски материјал 10.000,00 6.292,00 62,92 

412400 Расходи за материјал за посебне намјене 2.000,00 1.940,00 97,00 

412500 Расходи за текуће одржавање 101.100,00 94.110,00 93,09 

412600 Расходи по основу путовања и смјештаја 2.000,00 929,00 46,45 

412700 Расходи за стручне услуге 35.700,00 31.064,00 87,01 

412800 
Расходи за услуге одржавања јавних површина и заштите животне 
средине 35.000,00 37.409,00 106,88 

412900 Остали некласификовани расходи 149.300,00 122.570,00 82,10 

413000 Расходи финансирања и други финансијски трошкови 12.000,00 9.151,00 76,26 

413100 Расходи по основу камата на хартије од вриједности       

413200 Расходи финансирања по основу финансијских деривата       

413300 Расходи по основу камата на примљене зајмове у земљи 12.000,00 9.151,00 76,26 

413400 Расходи по основу камата на примљене зајмове из иностранства       

413700 Трошкови сервисирања примљених зајмова       

413800 
Расходи по основу негативних курсних разлика из пословних и 
инвестиционих активности       

413900 Расходи по основу затезних камата 0,00 0,00   

414000 Субвенције 50.000,00 0,00 0,00 

414100 Субвенције 50.000,00 0,00 0,00 

415000 Грантови 225.000,00 125.333,00 55,70 

415100 Грантови у иностранство       

415200 Грантови у земљи 225.000,00 125.333,00 55,70 

416000 
Дознаке на име социјалне заштите које се исплаћују из буџета 
Републике, општина и  градова 397.000,00 387.943,00 97,72 

416100 
Дознаке грађанима које се исплаћују из буџета Републике, општина и 
градова 375.000,00 373.053,00 99,48 

416300 
Дознаке пружаоцима услуга социјалне заштите које се исплаћују из 
буџета Републике, општина и градова 22.000,00 14.890,00 67,68 
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417000 
Дознаке на име социјалне заштите које исплаћују институције 
обавезног социјалног осигурања 0,00 0,00   

417100 Дознаке по основу пензијског осигурања       

417200 Дознаке по основу здравственог осигурања       

417300 Дознаке по основу осигурања од незапослености       

417400 Дознаке по основу дјечије заштите       

418000 

Расходи финансирања, други финансијски трошкови и 
расходи трансакција размјене између или унутар јединица 
власти 0,00 0,00   

418100 
Расходи финансирања и други финансијски трошкови између 
јединица власти       

418200 Расходи из трансакције размјене између јединица власти       

418300 
Расходи финансирања и други финансијски трошкови из 
трансакција унутар исте јединице власти       

418400 Расходи из трансакције размјене унутар исте јединице власти       

419000 Расходи по судским рјешењима 25.000,00 34.464,00 137,86 

419100 Расходи по судским рјешењима 25.000,00 34.464,00 137,86 

480000 
Т р а н с ф е р и  и з м е ђ у  и  у н у т а р  ј е д и н и ц а  в л а с 
т и 700,00 0,00 0,00 

487000 Трансфери између различитих јединица власти 700,00 0,00 0,00 

487100 Трансфери држави       

487200 Трансфери ентитету       

487300 Трансфери јединицама локалне самоуправе       

487400 Трансфери фондовима обавезног социјалног осигурања       

487900 Трансфери осталим јединицама власти 700,00 0,00 0,00 

488000 Трансфери унутар исте јединице власти 0,00 0,00   

488100 Трансфери унутар исте јединице власти       

**** Буџетска резерва 30.000,00 0,00 0,00 

**** Буџетска резерва 30.000,00 0,00 0,00 

          

ИЗДАЦИ ЗА НЕФИНАНСИЈСКУ ИМОВИНУ 105.000,00 70.223,00 66,88 

510000 И з д а ц и   з а   н е ф и н а н с и ј с к у   и м о в и н у 105.000,00 70.223,00 66,88 

511000 Издаци за произведену сталну имовину 90.000,00 56.850,00 63,17 

511100 Издаци за изградњу и прибављање зграда и објеката 35.000,00 17.050,00 48,71 

511200 
Издаци за инвестиционо одржавање, реконструкцију и адаптацију 
зграда и објеката 50.000,00 36.003,00 72,01 

511300 Издаци за набавку постројења и опреме 5.000,00 3.797,00 75,94 

511400 Издаци за инвестиционо одржавање опреме 0,00 0,00   

511500 Издаци за биолошку имовину       

511600 Издаци за инвестициону имовину       

511700 Издаци за нематеријалну произведену имовину       

512000 Издаци за драгоцјености 0,00 0,00   

512100 Издаци за драгоцјености       

513000 Издаци за непроизведену сталну имовину 15.000,00 13.373,00 89,15 

513100 Издаци за прибављање земљишта 0,00 0,00   

513200 Издаци по основу улагања у побољшање земљишта       

513300 Издаци за прибављање подземних и површинских налазишта 0,00 0,00   

513400 
Издаци по основу улагања у побољшање подземних и 
површинских налазишта       
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513500 Издаци за прибављање осталих природних добара       

513600 Издаци по основу улагања у побољшање осталих природних добара       

513700 Издаци за нематеријалну непроизведену имовину 15.000,00 13.373,00 89,15 

514000 Издаци за сталну имовину намјењену продаји 0,00 0,00   

514100 Издаци за сталну имовину намјењену продаји       

515000 Издаци за стратешке залихе 0,00 0,00   

515100 Издаци за стратешке залихе       

516000 
Издаци за залихе материјала, робе и ситног инвентара, 
амбалаже исл. 0,00 0,00   

516100 
Издаци за залихе материјала, робе и ситног инвентара, амбалаже и 
сл.       

518000 
Издаци за улагање на туђим некретнинама, постројењима и 
опреми 0,00 0,00   

518100 Издаци за улагање на туђим некретнинама, постројењима и опреми       

580000 

И з д а ц и   з а   н е ф и н а н с и ј с к у   и м о в и н у   и з   т р а н 
с к а ц и ј а   и з м е ђ у   и л и   у н у т а р   ј е д и н и ц а   в л а с т 
и 0,00 0,00   

581000 
Издаци за нефинансијску имовину из трансакција између или 
унутар јединица власти 0,00 0,00   

581100 
Издаци за нефинансијску имовину из трансакција са другим 
јединицама власти       

581200 
Издаци за нефинансијску имовину из трансакција са другим 
буџетским корисницима исте јединице власти       

УКУПНИ БУЏЕТСКИ РАСХОДИ И ИЗДАЦИ ЗА НЕФИНАНСИЈСКУ ИМОВИНУ 2.279.400,00 1.889.621,00 82,90 

          

     

     

Економски 
код 

О   П   И   С 
 План  

Буџета за 
2021.год. 

Извршење 
Буџета 
01.01.-

30.09.2021.  

Индекс 
5/4 

2 3 4 5 6 

  НАЗИВ ПОТРОШАЧКЕ ЈЕДИНИЦЕ:   СКУПШТИНА ОПШТИНЕ       

          

  БРОЈ ПОТРОШАЧКЕ ЈЕДИНИЦЕ: 110       

          

4129 Расходи по  основу репрезентације 8.000,00 7.879,00 98,49 

4129 
Расходи за  накнаде скупштинским посланицима и одборницима 

95.500,00 71.428,00 74,79 

4129 
Расходи за  накнаде члановима управних и надзорних одбора 

7.500,00 4.938,00 65,84 

4152 Текући грантови        

  УКУПНО: 111.000,00 84.245,00 75,90 

  НАЗИВ ПОТРОШАЧКЕ ЈЕДИНИЦЕ : НАЧЕЛНИК ОПШТИНЕ       

          

  БРОЈ ПОТРОШАЧКЕ ЈЕДИНИЦЕ: 120       
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4152 Остали текући грантови непрофитним субјектима       

4161 Остале текуће дознаке грађанима  25.000,00 80.630,00 322,52 

          

  УКУПНО: 25.000,00 80.630,00 322,52 

  НАЗИВ ПОТРОШАЧКЕ ЈЕДИНИЦЕ :   БУЏЕТСКА РЕЗЕРВА       

          

  БРОЈ ПОТРОШАЧКЕ ЈЕДИНИЦЕ: 122       

  Буџетска резерва 30.000,00   0,00 

  УКУПНО: 30.000,00 0,00 0,00 

  

НАЗИВ ПОТРОШАЧКЕ ЈЕДИНИЦЕ:                                                                                
ОДЈЕЉЕЊЕ ЗА ОПШТУ УПРАВУ, ПРОСТОРНО УРЕЂЕЊЕ И 
СТАМБЕНО-КОМУНАЛНЕ ПОСЛОВЕ       

          

  БРОЈ ПОТРОШАЧКЕ ЈЕДИНИЦЕ: 130       

4122 Расходи по основу утрошка енергије 30.000,00 21.630,00 72,10 

4122 Расходи за комуналне услуге 20.000,00 18.756,00 93,78 

4122 Расходи за комуникационе услуге 16.000,00 19.742,00 123,39 

4122 

Расходи по основу утрошка енергије,нафте ,нафтних деривата, 
плина, и друго 30.000,00 21.085,00 70,28 

4123 Расходи за режијски материјал 9.500,00 6.180,00 65,05 

4125 
Расходи за текуће одржавање осталих грађевинских објеката 

67.100,00 66.889,00 99,69 

4125 Расходи за текуће одржавање,зграда и опреме 30.000,00 23.453,00 78,18 

4127 Расходи за услуге осигурања 7.000,00 6.010,00 85,86 

4127 

Расходи за остале стручне услуге- учешће у финансирању 
пројеката за безбиједност у саобраћају       

4128 Расходи за услуге одржавања јавних површина 35.000,00 37.409,00 106,88 

5111 Издаци за изградњу и прибављање зграда и објеката 35.000,00 17.050,00 48,71 

5112 

Издаци за инвестиционо одржавање,реконструкцију и 
адаптацију зграда и објеката-учешће у финансирању 
капиталних пројеката 50.000,00 36.003,00 72,01 

5112 

Издаци за инвестиционо одржавање,реконструкцију и 
адаптацију зграда и објеката-учешће у финансирању пројеката 
за безбиједност у саобраћају       

5112 

Издаци за инвестиционо одржавање,реконструкцију и 
адаптацију зграда и објеката-учешће у финансирању ИПА  
пројеката       

5113 Издаци за набавку канцеларијске опреме, алата и инвентара 5.000,00 3.797,00 75,94 

5113 Издаци за набавку превозних средстава       

5114 Издаци за инвестиционо одржавање опреме       

5131 Издаци за прибављање земљишта       

5133 Издаци за прибављање осталих сталних средставав       

5137 Издаци за нематеријалну произведену имовину 15.000,00 13.373,00 89,15 

  УКУПНО: 349.600,00 291.377,00 83,35 

 



 

44 
 

 

  
НАЗИВ ПОТРОШАЧКЕ ЈЕДИНИЦЕ:  ОДЈЕЉЕЊЕ ЗА 
ПРИВРЕДУ, ФИНАНСИЈЕ И ДРУШТВЕНЕ ДЈЕЛАТНОСТИ       

          

  БРОЈ ПОТРОШАЧКЕ ЈЕДИНИЦЕ: 140       

4111 Бруто плате  731.000,00 687.262,00 94,02 

4112 

Расходи за  накнаде трошкова и осталих личних примања 
запослених 113.000,00 79.216,00 70,10 

4114 Расходи за отпремнине и једнократне помоћи (бруто) 5.000,00 6.134,00 122,68 

4124 Расходи за медицински и лабораторијски материјал 2.000,00 1.940,00 97,00 

4126 Расходи по основу путовања и смјештаја 2.000,00 929,00 46,45 

4127 Расходи за услуге финансијског посредовања 9.000,00 2.962,00 32,91 

4127 Расходи за услуге информисања и медија 16.000,00 19.121,00 119,51 

4127 Расходи за остале стручне услуге       

4129 Расходи за стручно усавршавање запослених 5.000,00 950,00 19,00 

4129 

Расходи по  основу репрезентације, пријеми, манифестације и 
др. 5.000,00 8.489,00 169,78 

4129 Расходи по  основу репрезентације 12.000,00 6.025,00 50,21 

4129 
Расходи за бруто  накнаде за привремене и повремене послове 

6.500,00 4.784,00 73,60 

4129 

Расходи по основу пореза, доприноса и непореских накнада на 
терет послодавца       

4129 

Расходи по основу доприноса за професионалну 
рехабилитацију инвалида 2.000,00 1.490,00 74,50 

4129 Остали непоменути расходи 5.000,00 14.319,00 286,38 

4139 Расходи по основу затезних камата у земљи       

4152 Текући грантови  225.000,00 125.333,00 55,70 

4161 Трошкови за ученике 60.000,00 44.460,00 74,10 

4161 Трошкови набавке уџбеника 20.000,00 15.263,00 76,32 

4161 Стипендије 20.000,00 18.520,00 92,60 

4141 
Субвенције нефинансијским субјектима у пољопривреди 

50.000,00   0,00 

4191 Расходи по судским рјешењима 25.000,00 34.464,00 137,86 

4879 Трансфери осталим јединицама власти 700,00   0,00 

          

  УКУПНО: 1.314.200,00 1.071.661,00 81,54 

          

  

НАЗИВ ПОТРОШАЧКЕ ЈЕДИНИЦЕ :   ОСТАЛА БУЏЕТСКА 
ПОТРОШЊА       

          

  БРОЈ ПОТРОШАЧКЕ ЈЕДИНИЦЕ: 190       

4133 

Расходи по основу камата на зајмове примљене од осталих 
јавних финансијских субјеката 12.000,00 9.151,00 76,26 

4137 Трошкови обраде кредитне документације       

6213 

Издаци за отплату главнице зајмова примљених од  домаћих 
јавних финансијских субјеката       

          

  УКУПНО: 12.000,00 9.151,00 76,26 
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  НАЗИВ ПОТРОШАЧКЕ ЈЕДИНИЦЕ :   МЈЕСНЕ ЗАЈЕДНИЦЕ       

  БРОЈ ПОТРОШАЧКЕ ЈЕДИНИЦЕ: 200       

4111 Бруто плате        

4112 

Расходи за бруто накнаде трошкова и осталих личних примања 
запослених       

4122 Расходи по основи утрошка енергије 4.000,00 3.999,00 99,98 

4122 

Расходи по основу утрошка енергије, комуналних, 
комуникационих и транспортних услуга       

4123 Расходи за режијски материјал       

4125 Расходи за текуће одржавање 500,00 300,00 60,00 

4161 Остале текуће дознаке грађанима  8.000,00 6.600,00 82,50 

4161 Текуће помоћи породицама палих бораца       

  УКУПНО: 12.500,00 10.899,00 87,19 

          

          

  
НАЗИВ ПОТРОШАЧКЕ ЈЕДИНИЦЕ:  ЦЕНТАР ЗА 
СОЦИЈАЛНИ РАД        

  БРОЈ ПОТРОШАЧКЕ ЈЕДИНИЦЕ: 300       

4111 Бруто плате  88.800,00 64.043,00 72,12 

4112 

Расходи за  накнаде трошкова и осталих личних примања 
запослених 12.000,00 9.425,00 78,54 

4112 Порез и доприноси на накнаде       

4122 

Расходи по основу утрошка енергије,нафте ,нафтних деривата, 
плина, и друго       

4122 Расходи по основу утрошка енергије       

4122 

Расходи по основу утрошка енергије, комуналних, 
комуникационих и транспортних услуга 8.500,00 6.040,00 71,06 

4123 Расходи за режијски материјал 500,00 112,00 22,40 

4125 Расходи за текуће одржавање       

4126 Расходи по основу путовања и смјештаја       

4127 Расходи за услуге осигурања 1.700,00 1.410,00 82,94 

4129 
Расходи за бруто  накнаде за привремене и повремене послове 

      

4129 Расходи по  основу репрезентације 400,00   0,00 

4129 

Расходи по основу доприноса за професионалну 
рехабилитацију инвалида 250,00 146,00 58,40 

          

  УКУПНО: 112.150,00 81.176,00 72,38 

  

НАЗИВ ПОТРОШАЧКЕ ЈЕДИНИЦЕ : ТРОШКОВИ 
СОЦИЈАЛНЕ ЗАШТИТЕ       

  БРОЈ ПОТРОШАЧКЕ ЈЕДИНИЦЕ: 301       

4161 

Текуће дознаке корисницима социјалне заштите које се 
исплаћују од стране установа социјалне заштите 242.000,00 207.580,00 85,78 

4163 
Дознаке пружаоцима услуга социјалне заштите које се 
исплаћују из буџета Републике, општина и градова 22.000,00 14.890,00 67,68 

  УКУПНО: 264.000,00 222.470,00 84,27 
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 НАЗИВ ПОТРОШАЧКЕ ЈЕДИНИЦЕ :  ЈУ ТУРИСТИЧКА ОРГАНИЗАЦИЈА ПЕЛАГИЋЕВО  

 БРОЈ ПОТРОШАЧКЕ ЈЕДИНИЦЕ: 530    

4111 Бруто плате  35.800,00 27.132,00 75,79 

4112 Расходи за  накнаде трошкова и осталих личних примања 
запослених 

5.500,00 3.729,00 67,80 

4114 Расходи за отпремнине и једнократне помоћи (бруто)    

4122 Расходи по основу утрошка енергије,нафте ,нафтних деривата, плина, и друго   

4125 Расходи за текуће одржавање 3.500,00 3.468,00 99,09 

4127 Расходи за услуге осигурања 2.000,00 1.561,00 78,05 

4129 Расходи по основу доприноса за професионалну рехабилитацију 
инвалида 

150,00 62,00 41,33 

4129 Расходи по  основу репрезентације, пријеми, манифестације и др. 2.000,00 2.060,00 103,00 

     

 УКУПНО: 48.950,00 38.012,00 77,65 

 

 

  ИЗВРШЕЊЕ  БУЏЕТА ОПШТИНЕ ПЕЛАГИЋЕВО ЗА ПЕРИОД 01.01.-30.09 2021. ГОДИНУ - ФИНАНСИРАЊЕ 

 

Економски  
код О п и с 

 План 
Буџета за 
2021.год. 

Извршење 
Буџета 01.01.-
30.09.2021.год 

Индекс 
5/4 

2 3 4 5 6 

  Ф И Н А Н С И Р А Њ Е 
-

170.600,00 -127.395,00 74,67 

  Н Е Т О   П Р И М И Ц И   О Д   Ф И Н А Н С И Ј С К Е   И М О В И Н Е 0,00 0,00   

910000 П р и м и ц и   о д   ф и н а н с и ј с к е   и м о в и н е 0,00 0,00   

911000 Примици од финансијске имовине 0,00 0,00   

911100 Примици од хартија од вриједности (изузев акција)       

911200 Примици за акције и учешћа у капиталу       

911300 Примици од финансијских деривата       

911400 Примици од наплате датих зајмова       

911500 Примици по основу орочених новчаних средстава       

918000 
Примици од финансијске имовине из трансакција између или унутар 
јединица власти 0,00 0,00   

918100 
Примици од финансијске имовине из трансакција са другим јединицама 
власти       

918200 
Примици од финансијске имовине из трансакција са другим буџетским 
корисницима исте јединице власти       

610000 И з д а ц и   з а   ф и н а н с и ј с к у   и м о в и н у 0,00 0,00   

611000 Издаци за финансијску имовину 0,00 0,00   
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611100 Издаци за хартије од вриједности (изузев акција)       

611200 Издаци за акције и учешћа у капиталу       

611300 Издаци за финансијске деривате       

611400 Издаци за дате зајмове       

611500 Издаци по основу орочавања новчаних средстава       

618000 
Издаци за финансијску имовину из транскација између или 
унутар јединица власти 0,00 0,00   

618100 
Издаци за финансијску имовину из транскација са другим јединицама 
власти       

618200 
Издаци за финансијску имовину из транскација са другим буџетским 
корисницима исте јединице власти       

          

  Н Е Т О   З А Д У Ж И В А Њ Е 
-

170.600,00 
-

127.395,00 74,67 

920000 П р и м и ц и   од   з а д у ж и в а њ а 0,00 0,00   

921000 Примици од задуживања 0,00 0,00   

921100 Примици од издавања хартија од вриједности (изузев акција)       

921200 Примици од узетих зајмова       

928000 
Примици од задуживања из транскација између или унутар 
јединица власти 0,00 0,00   

928100 Примици од задуживања код других јединица власти       

928200 
Примици од задуживања код других буџетских корисника исте 
јединице власти       

620000 И з д а ц и   з а   о т п л а т у   д у г о в а 170.600,00 127.395,00 74,67 

621000 Издаци за отплату дугова 170.600,00 127.395,00 74,67 

621100 
Издаци за отплату главнице по хартијама од вриједности (изузев 
акција)       

621200 Издаци за отплату дуга по финансијским дериватима       

621300 Издаци за отплату главнице примљених зајмова у земљи 170.600,00 127.395,00 74,67 

621400 Издаци за отплату главнице зајмова примљених из иностранства       

621900 Издаци за отплату осталих дугова       

628000 
Издаци за отплату дугова из трансакција између или унутар 
јединица власти 0,00 0,00   

628100 Издаци за отплату дугова према другим јединицама власти       

628200 
Издаци за отплату дугова према другим буџетским корисницима исте 
јединице власти       

          

  О С Т А Л И   Н Е Т О   П Р И М И Ц И 0,00 0,00   

930000 О с т а л и   п р и м и ц и 0,00 0,00   

931000 Остали примици 0,00 0,00   

931100 Примици по основу пореза на додату вриједност       

931200 Примици по основу депозита и кауција       

931300 Примици по основу аванса       

931900 Остали примици       

938000 
Остали примици из трансакција између или унутар јединица 
власти 0,00 0,00   

938100 Остали примици из трансакција са другим јединицама власти       

938200 
Остали примици из трансакција са другим буџетским корисницама 
исте јединице власти       
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63000
0 

О с т а л и   и з д а ц и 0,00 0,00  

63100
0 

Остали издаци 0,00 0,00  

63110
0 

Издаци по основу пореза на додату вриједност    

63120
0 

Издаци по основу депозита и кауција    

63130
0 

Издаци по основу аванса    

63190
0 

Остали издаци    

63800
0 

Остали издаци из трансакција између или унутар јединица 
власти 

0,00 0,00  

63810
0 

Остали издаци из трансакција са другим јединицама власти    

63820
0 

Остали издаци из трансакција са другим буџетским корисницима исте јединице власти 

**** РАСПОДЈЕЛА СУФИЦИТА ИЗ РАНИЈИХ ПЕРИОДА       

 

357. 

         На основу члана 51. Статута Општине Пелагићево („Сл. гласник Општине Пелагићево“, број: 2/17) и 

члана 39. Закона о локалној самоуправи  („Сл. Гласник Републике Српске“, број: 97/16), а у вези с одредбама 

члана 28.,30. И 31. Зкона о буџетском систему  Републике Српске („Службени гласник РС“ 

број:121/12,52/14,103/15 и 15/16), Скупштина општине Пелагићево на VI  редовној сједници одржаној дана 

19.11.2021. године           д о н о с и : 

. 

 

О Д Л У К У  

о прихватању нацрта Плана Буџета  

Општине Пелагићево за 2022. годину 

 

Члан 1.  

 

 Прихвата се Нацрт Плана Буџета општине Пелагићево за 2022.годину у износу од 2.500.000,00 
КМ. 

 
 

1   А. БУЏЕТСКИ ПРИХОДИ 1=(2+11+17+19) 2.500.000,00 

2 710000 Порески приходи 2=(3+4+5+6+7+8+9+10) 2.115.050,00 

3 711000 Приходи од пореза на доходак и добит   

4 712000 Доприноси за социјално осигурање   
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5 713000 Порези на лична примања и приходи од самосталних дјелатности 45.000,00 

6 714000 Порези на имовину 80.000,00 

7 715000 Порези на промет производа и услуга 50,00 

8 716000 Царине и увозне дажбине   

9 717000 Индиректни порези прикупљени преко УИО 1.990.000,00 

10 719000 Остали порески приходи   

11 720000 Непорески приходи 11=(12+13+14+15+16) 169.950,00 

12 721000 
Приходи од финансијске и нефинансијске имовине и позитивних курсних разлика 

25.000,00 

13 722000 Накнаде, таксе и приходи од пружања јавних услуга 101.000,00 

14 723000 Новчане казне   

15 728000 

Приходи од финансијске и нефинансијске имовине и трансакција размјене између или 
унутар јединица власти   

16 729000 Остали непорески приходи 43.950,00 

17 730000 Грантови 17=(18) 0,00 

18 731000 Грантови   

19 780000 Трансфери између или унутар јединица власти 19=(20+21) 215.000,00 

20 787000 Трансфери између различитих јединица власти 215.000,00 

21 788000 Трансфери унутар исте јединице власти   

22   Б. БУЏЕТСКИ РАСХОДИ 22= (23+33+36) 2.206.600,00 

23 410000 Текући расходи 23=(24+25+26+27+28+29+30+31+32) 2.176.000,00 

24 411000 Расходи за лична примања запослених 1.090.500,00 

25 412000 Расходи по основу коришћења роба и услуга 432.000,00 

26 413000 Расходи финансирања и други финансијски трошкови 5.500,00 

27 414000 Субвенције 50.000,00 

28 415000 Грантови 150.000,00 

29 416000 

Дознаке на име социјалне заштите које се исплаћују из буџета Републике, општина и 

градова 433.000,00 

30 417000 

Дознаке на име социјалне заштите које исплаћују институције обавезног социјалног 

осигурања   

31 418000 

Расходи финансирања, други финансијски трошкови и расходи трансакција размјене између 
или унутар јединица власти 

  

32 419000 Расходи по судским рјешењима 15.000,00 

33 480000 Трансфери између и унутар јединица власти 33=(34+35) 600,00 

34 487000 Трансфери између различитих јединица власти 600,00 

35 488000 Трансфери унутар исте јединице власти   

36 * * * * Буџетска резерва 30.000,00 

37   В. БРУТО БУЏЕТСКИ СУФИЦИТ/ДЕФИЦИТ (А-Б) 37=(1-22) 293.400,00 

38   
Г. НЕТО ИЗДАЦИ ЗА НЕФИНАНСИЈСКУ ИМОВИНУ (I+II-III-IV)38=(39+46-48-56) 

-125.000,00 

39 810000 I Примици за нефинансијску имовину 39=(40+41+42+43+44+45) 0,00 

40 811000 Примици за произведену сталну имовину   

41 812000 Примици за драгоцјености   

42 813000 Примици за непроизведену сталну имовину   
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43 814000 

Примици од продаје сталне имовине намијењене продаји и обустављених 
пословања   

44 815000 Примици за стратешке залихе   

45 816000 Примици од залиха материјала, учинака, робе и ситног инвентара, амбалаже и сл.   

46 880000 
II Примици за нефинансијску имовину из трансакција између или унутар 
јединица власти 46=(47) 0,00 

47 881000 
Примици за нефинансијску имовину из трансакција између или унутар јединица 
власти   

48 510000 III Издаци за нефинансијску имовину 48=(49+50+51+52+53+54+55) 125.000,00 

49 511000 Издаци за произведену сталну имовину 125.000,00 

50 512000 Издаци за драгоцјености   

51 513000 Издаци за непроизведену сталну имовину   

52 514000 Издаци за сталну имовину намјењену продаји   

53 515000 Издаци за стратешке залихе   

54 516000 Издаци за залихе материјала, робе и ситног инвентара, амбалаже и сл.   

55 518000 Издаци за улагање на туђим некретнинама, постројењима и опреми   

56 580000 
IV Издаци за нефинансијску имовину из трансакција између или унутар 
јединица власти 56=(57) 0,00 

57 581000 
Издаци за нефинансијску имовину из трансакција између или унутар јединица 
власти   

58   Д. БУЏЕТСКИ СУФИЦИТ/ДЕФИЦИТ (В+Г) 58=(37+38) 168.400,00 

59   Ђ. НЕТО ФИНАНСИРАЊЕ (Е+Ж+З+И) 59=(60+67+74+81) -168.400,00 

60   Е.  НЕТО ПРИМИЦИ ОД ФИНАНСИЈСКЕ ИМОВИНЕ (I-II)  60=(61-64) 0,00 

61 910000 I Примици од финансијске имовине 61=(62+63) 0,00 

62 911000 Примици од финансијске имовине   

63 918000 Примици од финансијске имовине из трансакција између или унутар јединица власти   

64 610000 II Издаци за финансијску имовину 64=(65+66) 0,00 

65 611000 Издаци за финансијску имовину   

66 618000 Издаци за финансијску имовину из транскација између или унутар јединица власти   

67   Ж. НЕТО ЗАДУЖИВАЊЕ (I-II) 67=(68-71) -168.400,00 

68 920000 I Примици од задуживања 68=(69+70) 0,00 

69 921000 Примици од задуживања   

70 928000 Примици од задуживања из транскација између или унутар јединица власти   

71 620000 II Издаци за отплату дугова 71=(72+73) 168.400,00 

72 621000 Издаци за отплату дугова 168.400,00 

73 628000 Издаци за отплату дугова из трансакција између или унутар јединица власти   

74   З. ОСТАЛИ НЕТО ПРИМИЦИ (I-II) 74=(75-78) 0,00 

75 930000 I Остали примици 75=(76+77) 0,00 

76 931000 Остали примици   

77 938000 Остали примици из трансакција између или унутар јединица власти   
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78 630000 II Остали издаци 78=(79+80) 0,00 

79 631000 Остали издаци   

80 638000 
Остали издаци из трансакција између или унутар јединица 
власти   

81 **** И. РАСПОДЈЕЛА СУФИЦИТА ИЗ РАНИЈИХ ПЕРИОДА      

        

82   Ј. РАЗЛИКА У ФИНАНСИРАЊУ (Д+Ђ) 82=(58+59) 0,00 

 
 

II 

 

Биланс буџета прихода и расхода по економској, функционалној  и организационој класификацији је 

саставни дио ове одлуке. 

 

III 

 

Нацрт Плана Буџета за 2022. годину се упућује на јавну расправу. 

 

IV 

  

Ова Одлука ступа на снагу даном доношења и биће објављена   у „Службеном гласнику 

Општине Пелагићево“.  

 
Број: 01-022-98/21                                                                                       ПРЕДСЈЕДНИК 

Дана, 19.11.2021.године                Скупштине општине  

                    Недељко Тривундић 

 

 

НАЦРТ  ПЛАНА  БУЏЕТА ОПШТИНЕ ПЕЛАГИЋЕВО ЗА ПЕРИОД 01.01.-31.12. 2022. ГОДИНУ - ОПШТИ ДИО 

Економски  
код 

Опис 
 Буџет за 
2021. год 

Процјена 
извршења 
31.12.2021. 

Нацрт  
Плана 

Буџета за 
2022.год. 

Индекс 
6/4 

2 3 4 5 6 7 

  А. БУЏЕТСКИ ПРИХОДИ 1=(2+11+17+19) 2.450.000,00 2.502.130,00 2.500.000,00 102,04 

710000 Порески приходи 2=(3+4+5+6+7+8+9+10) 2.050.550,00 2.122.450,00 2.115.050,00 103,15 

711000 Приходи од пореза на доходак и добит         

712000 Доприноси за социјално осигурање         

713000 
Порези на лична примања и приходи од самосталних 
дјелатности 49.000,00 42.800,00 45.000,00 91,84 

714000 Порези на имовину 56.500,00 79.600,00 80.000,00   

715000 Порези на промет производа и услуга 50,00 50,00 50,00 100,00 

716000 Царине и увозне дажбине         

717000 Индиректни порези прикупљени преко УИО 1.940.000,00 2.000.000,00 1.990.000,00 102,58 

719000 Остали порески приходи 5.000,00     0,00 
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720000 Непорески приходи 11=(12+13+14+15+16) 166.450,00 160.500,00 169.950,00 102,10 

721000 
Приходи од финансијске и нефинансијске имовине и позитивних 

курсних разлика 25.000,00 25.300,00 25.000,00 100,00 

722000 Накнаде, таксе и приходи од пружања јавних услуга 90.500,00 103.200,00 101.000,00 111,60 

723000 Новчане казне         

728000 

Приходи од финансијске и нефинансијске имовине и 
трансакција размјене између или унутар јединица власти         

729000 Остали непорески приходи 50.950,00 32.000,00 43.950,00 86,26 

730000 Грантови 17=(18) 30.000,00 0,00 0,00 0,00 

731000 Грантови 30.000,00     0,00 

780000 Трансфери између или унутар јединица власти 19=(20+21) 203.000,00 219.180,00 215.000,00 105,91 

787000 Трансфери између различитих јединица власти 203.000,00 219.180,00 215.000,00 105,91 

788000 Трансфери унутар исте јединице власти         

  Б. БУЏЕТСКИ РАСХОДИ 22= (23+33+36) 2.174.400,00 2.296.500,00 2.206.600,00 101,48 

410000 Текући расходи 23=(24+25+26+27+28+29+30+31+32) 2.143.700,00 2.295.900,00 2.176.000,00 101,51 

411000 Расходи за лична примања запослених 991.100,00 1.161.300,00 1.090.500,00 110,03 

412000 Расходи по основу коришћења роба и услуга 443.600,00 452.900,00 432.000,00 97,39 

413000 Расходи финансирања и други финансијски трошкови 12.000,00 12.000,00 5.500,00 45,83 

414000 Субвенције 50.000,00   50.000,00 100,00 

415000 Грантови 225.000,00 156.200,00 150.000,00 66,67 

416000 

Дознаке на име социјалне заштите које се исплаћују из буџета 
Републике, општина и градова 397.000,00 471.600,00 433.000,00 109,07 

417000 

Дознаке на име социјалне заштите које исплаћују институције 
обавезног социјалног осигурања         

418000 

Расходи финансирања, други финансијски трошкови и расходи 
трансакција размјене између или унутар јединица власти 

        

419000 Расходи по судским рјешењима 25.000,00 41.900,00 15.000,00 60,00 

480000 Трансфери између и унутар јединица власти 33=(34+35) 700,00 600,00 600,00 85,71 

487000 Трансфери између различитих јединица власти 700,00 600,00 600,00 85,71 

488000 Трансфери унутар исте јединице власти         

* * * * Буџетска резерва 30.000,00   30.000,00 100,00 

  В. БРУТО БУЏЕТСКИ СУФИЦИТ/ДЕФИЦИТ (А-Б) 37=(1-22) 275.600,00 205.630,00 293.400,00 106,46 

  

Г. НЕТО ИЗДАЦИ ЗА НЕФИНАНСИЈСКУ ИМОВИНУ (I+II-III-
IV)38=(39+46-48-56) -105.000,00 -105.000,00 -125.000,00 119,05 

810000 
I Примици за нефинансијску имовину 
39=(40+41+42+43+44+45) 0,00 0,00 0,00   

811000 Примици за произведену сталну имовину         

812000 Примици за драгоцјености         

813000 Примици за непроизведену сталну имовину         

814000 

Примици од продаје сталне имовине намијењене продаји и 
обустављених пословања         

815000 Примици за стратешке залихе         

816000 
Примици од залиха материјала, учинака, робе и ситног 
инвентара, амбалаже и сл.         

880000 
II Примици за нефинансијску имовину из трансакција 
између или унутар јединица власти 46=(47) 0,00 0,00 0,00   
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881000 Примици за нефинансијску имовину из трансакција између или унутар јединица власти   

510000 III Издаци за нефинансијску имовину 48=(49+50+51+52+53+54+55) 105.000,0
0 

105.000,
00 

125.000,
00 

119,05 

511000 Издаци за произведену сталну имовину 105.000,0
0 

105.000,
00 

125.000,
00 

119,05 

512000 Издаци за драгоцјености     

513000 Издаци за непроизведену сталну имовину     

514000 Издаци за сталну имовину намјењену продаји     

515000 Издаци за стратешке залихе     

516000 Издаци за залихе материјала, робе и ситног инвентара, амбалаже и сл.    

518000 Издаци за улагање на туђим некретнинама, постројењима и опреми    

580000 IV Издаци за нефинансијску имовину из трансакција између или 
унутар јединица власти 56=(57) 

0,00 0,00 0,00  

581000 Издаци за нефинансијску имовину из трансакција између или унутар јединица власти   

 Д. БУЏЕТСКИ СУФИЦИТ/ДЕФИЦИТ (В+Г) 58=(37+38) 170.600,0
0 

100.630,
00 

168.400,
00 

98,71 

 Ђ. НЕТО ФИНАНСИРАЊЕ (Е+Ж+З+И) 59=(60+67+74+81) -
170.600,0

0 

-
170.583,

00 

-
168.400,

00 

98,71 

 Е.  НЕТО ПРИМИЦИ ОД ФИНАНСИЈСКЕ ИМОВИНЕ (I-II)  60=(61-64) 0,00 0,00 0,00  

910000 I Примици од финансијске имовине 61=(62+63) 0,00 0,00 0,00  

911000 Примици од финансијске имовине     

918000 Примици од финансијске имовине из трансакција између или унутар јединица власти  

610000 II Издаци за финансијску имовину 64=(65+66) 0,00 0,00 0,00  

611000 Издаци за финансијску имовину     

618000 Издаци за финансијску имовину из транскација између или унутар јединица власти   

 Ж. НЕТО ЗАДУЖИВАЊЕ (I-II) 67=(68-71) -
170.600,0

0 

-
170.583,

00 

-
168.400,

00 

98,71 

920000 I Примици од задуживања 68=(69+70) 0,00 0,00 0,00  

921000 Примици од задуживања     

928000 Примици од задуживања из транскација између или унутар јединица власти   

620000 II Издаци за отплату дугова 71=(72+73) 170.600,0
0 

170.583,
00 

168.400,
00 

98,71 

621000 Издаци за отплату дугова 170.600,0
0 

170.583,
00 

168.400,
00 

98,71 

628000 Издаци за отплату дугова из трансакција између или унутар јединица власти    

 З. ОСТАЛИ НЕТО ПРИМИЦИ (I-II) 74=(75-78) 0,00 0,00 0,00  

930000 I Остали примици 75=(76+77) 0,00 0,00 0,00  

931000 Остали примици     

938000 Остали примици из трансакција између или унутар јединица власти    

630000 II Остали издаци 78=(79+80) 0,00 0,00 0,00  

631000 Остали издаци     

638000 Остали издаци из трансакција између или унутар јединица власти    

**** И. РАСПОДЈЕЛА СУФИЦИТА ИЗ РАНИЈИХ ПЕРИОДА        

      

 Ј. РАЗЛИКА У ФИНАНСИРАЊУ (Д+Ђ) 82=(58+59) 0,00 -
69.953,0

0 

0,00  
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НАЦРТ ПЛАНА  БУЏЕТА ОПШТИНЕ ПЕЛАГИЋЕВО ЗА ПЕРИОД 01.01.-31.12.2022. ГОДИНУ - БУЏЕТСКИ ПРИХОДИ И 
ПРИМИЦИ ЗА НЕФИНАНСИЈСКУ ИМОВИНУ 

      

Економски 
код 

О п и с 

 План  
Буџета за 
2021.год. 

Процјена 
извршења 
2021.год. 

Нацрт 
Плана 

Буџета за 
2022.год. 

Индекс 
6/4 

2 3 4 5 6 7 

БУЏЕТСКИ ПРИХОДИ 2.450.000,00 2.502.130,00 2.500.000,00 102,04 

710000 П о р е с к и   п р и х о д и 2.050.550,00 2.122.450,00 2.115.050,00 103,15 

711000 Приходи од пореза на доходак и добит 0,00 0,00 0,00   

711100 Порези на доходак         

711200 Порези на добит правних лица         

711300 Порези на приходе капиталних добитака         

712000 Доприноси за социјално осигурање 0,00 0,00 0,00   

712100 Доприноси за социјално осигурање         

713000 
Порези на лична примања и приходе од самосталних 
дјелатности 49.000,00 42.800,00 45.000,00 91,84 

713100 Порези на лична примања и приходе од самосталних дјелатности 49.000,00 42.800,00 45.000,00 91,84 

714000 Порези на имовину 56.500,00 79.600,00 80.000,00 141,59 

714100 Порези на имовину 56.500,00 79.600,00 80.000,00 141,59 

714200 Порези на насљеђе и поклоне         

714300 Порези на финансијске и капиталне трансакције         

714900 Остали порези на имовину         

715000 Порези на промет производа и услуга 50,00 50,00 50,00 100,00 

715100 Порези на промет производа 50,00 50,00 50,00 100,00 

715200 Порези на промет услуга         

715300 Акцизе         

716000 Царине и увозне дажбине         

716100 Царине и увозне дажбине         

717000 Индиректни порези прикупљени преко УИО 1.940.000,00 2.000.000,00 1.990.000,00 102,58 

717100 Индиректни порези прикупљени преко УИО - збирно 1.940.000,00 2.000.000,00 1.990.000,00 102,58 

719000 Остали порески приходи 5.000,00 0,00 0,00 0,00 

719100 Остали порески приходи 5.000,00     0,00 

720000 Н е п о р е с к и   п р и х о д и 166.450,00 160.500,00 169.950,00 102,10 

721000 
Приходи од финансијске и нефинансијске имовине и 
позитивних курсних разлика 25.000,00 25.300,00 25.000,00 100,00 

721100 Приходи од дивиденде, учешћа у капиталу и сличних права         

721200 Приходи од закупа и ренте 25.000,00 25.300,00 25.000,00 100,00 

721300 Приходи од камата на готовину и готовинске еквиваленте         

721400 Приходи од хартија од вриједности и финансијских деривата         

721500 Приходи од камата и осталих накнада на дате зајмове         

721600 
Приходи по основу реализованих позитивних курсних разлика из 
пословних и инвестиционих активности         

722000 Накнаде, таксе и приходи од пружања јавних услуга 90.500,00 103.200,00 101.000,00 111,60 

722100 Административне накнаде и таксе 9.000,00 8.900,00 9.000,00 100,00 

722200 Судске накнаде и таксе         

722300 Комуналне накнаде и таксе 16.500,00 15.600,00 16.000,00 96,97 
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722400 Накнаде по разним основама 65.000,00 78.700,00 76.000,00 116,92 

722500 Приходи од пружања јавних услуга         

723000 Новчане казне 0,00 0,00 0,00   

723100 Новчане казне         

728000 
Приходи од финансијске и нефинансијске имовине и 
трансакција размјене између или унутар јединица власти 0,00 0,00 0,00   

728100 
Приходи од финансијске и нефинансијске имовине и трансакција са 
другим јединицама власти         

728200 
Приходи од финансијске и нефинансијске имовине и трансакција 
унутар исте јединице власти         

729000 Остали непорески приходи 50.950,00 32.000,00 43.950,00 86,26 

729100 Остали непорески приходи 50.950,00 32.000,00 43.950,00 86,26 

730000 Г р а н т о в и 30.000,00 0,00 0,00 0,00 

731000 Грантови 30.000,00 0,00 0,00 0,00 

731100 Грантови из иностранства         

731200 Грантови из земље 30.000,00     0,00 

780000 
Т р а н с ф е р и   и з м е ђ у   и л и   у н у т а р   ј е д и н и ц а   
власти 203.000,00 219.180,00 215.000,00 105,91 

787000 Трансфери између различитих јединица власти 203.000,00 219.180,00 215.000,00 105,91 

787100 Трансфери од државе         

787200 Трансфери од ентитета 203.000,00 219.180,00 215.000,00 105,91 

787300 Трансфери од јединица локалне самоуправе         

787400 Трансфери од фондова обавезног социјалног осигурања         

787900 Трансфери од осталих јединица власти         

788000 Трансфери унутар исте јединице власти         

788100 Трансфери унутар исте јединице власти         

            

ПРИМИЦИ ЗА НЕФИНАНСИЈСКУ ИМОВИНУ 0,00 0,00 0,00   

810000 П р и м и ц и   з а   н е ф и н а н с и ј с к у   и м о в и н у 0,00 0,00 0,00   

811000 Примици за произведену сталну имовину 0,00 0,00 0,00   

811100 Примици за зграде и објекте         

811200 Примици за постројења и опрему         

811300 Примици за биолошку имовину         

811400 Примици за инвестициону имовину         

811900 Примици за осталу произведену имовину         

812000 Примици за драгоцјености         

812100 Примици за драгоцјености         

813000 Примици за непроизведену сталну имовину         

813100 Примици за земљиште         

813200 Примици за подземна и површинска налазишта         

813300 Примици за остала природна добра         

813900 Примици за осталу непроизведену имовину         

814000 
Примици од продаје сталне имовине намијењене продаји и 
обустављених пословања         

814100 
Примици од продаје сталне имовине намијењене продаји и 
обустављених пословања         

815000 Примици за стратешке залихе         
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815100 Примици за стратешке залихе     

816000 Примици од залиха материјала, учинака, робе и ситног инвентара, амбалаже и сл.  

816100 Примици од залиха материјала, учинака, робе и ситног инвентара, амбалаже и сл.  

880000 П р и м и ц и   з а   н е ф и н а н с и ј  с к у   и м о в и н у   и з   т р а н с а к ц и ј а   и з м е ђ у   и л и   у н у т а р   ј 
е д и н и ц а   в л а с т и 

881000 Примици за нефинансијску имовину из трансакција између или унутар јединица власти  

881100 Примици за нефинансијску имовину из трансакција са другим јединицама власти  

881200 Примици за нефинансијску имовину из трансакција са другим буџетским корисницима исте јединице власти 

УКУПНИ БУЏЕТСКИ ПРИХОДИ И ПРИМИЦИ ЗА НЕФИНАНСИЈСКУ 
ИМОВИНУ 

2.450.000,00 2.502.130,00 2.500.000,00 102,04 

 

НАЦРТ ПЛАНА БУЏЕТА ОПШТИНЕ ПЕЛАГИЋЕВО ЗА ПЕРИОД 01.01.-
31.12.2022. ГОДИНУ - БУЏЕТСКИ РАСХОДИ И ИЗДАЦИ ЗА НЕФИНАНСИЈСКУ 
ИМОВИНУ 

  

 

Економс
ки  
код О п и с 

 План  Буџета 
за 2021.год. 

Процјена  
извршења 
2021.год. 

Нацрт 
Плана 

Буџета за 
2022.год. 

Индек
с 6/4 

2 3 4 5 6 7 

БУЏЕТСКИ РАСХОДИ 2.174.400,00 2.296.500,00 
2.206.600,0

0 101,48 

410000 Т е к у ћ и   р а с х о д и 2.143.700,00 2.295.900,00 
2.176.000,0

0 101,51 

411000 Расходи за лична примања запослених 991.100,00 1.161.300,00 
1.090.500,0

0 110,03 

411100 Расходи за бруто плате запослених 855.600,00 1.024.600,00 952.900,00 111,37 

411200 
Расходи за бруто накнаде трошкова и осталих личних примања 
запослених по основу рада 130.500,00 130.500,00 130.600,00 100,08 

411300 Расходи за накнаду плата запослених за вријеме боловања (бруто)         

411400 Расходи за отпремнине и једнократне помоћи (бруто) 5.000,00 6.200,00 7.000,00 140,00 

412000 Расходи по основу коришћења роба и услуга 443.600,00 452.900,00 432.000,00 97,39 

412100 Расходи по основу закупа         

412200 
Расходи по основу утрошка енергије, комуналних, комуникационих и 
транспортних услуга 108.500,00 108.500,00 103.500,00 95,39 

412300 Расходи за режијски материјал 10.000,00 10.000,00 10.000,00 100,00 

412400 Расходи за материјал за посебне намјене 2.000,00 2.000,00 2.000,00 100,00 

412500 Расходи за текуће одржавање 101.100,00 101.000,00 90.000,00 89,02 

412600 Расходи по основу путовања и смјештаја 2.000,00 1.500,00 1.900,00 95,00 

412700 Расходи за стручне услуге 35.700,00 35.000,00 38.500,00 107,84 

412800 
Расходи за услуге одржавања јавних површина и заштите животне 
средине 35.000,00 40.000,00 40.000,00 114,29 

412900 Остали некласификовани расходи 149.300,00 154.900,00 146.100,00 97,86 

413000 Расходи финансирања и други финансијски трошкови 12.000,00 12.000,00 5.500,00 45,83 

413100 Расходи по основу камата на хартије од вриједности         

413200 Расходи финансирања по основу финансијских деривата         

413300 Расходи по основу камата на примљене зајмове у земљи 12.000,00 12.000,00 5.500,00 45,83 

413400 Расходи по основу камата на примљене зајмове из иностранства         

413700 Трошкови сервисирања примљених зајмова         
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413800 
Расходи по основу негативних курсних разлика из пословних и 
инвестиционих активности         

413900 Расходи по основу затезних камата 0,00 0,00 0,00   

414000 Субвенције 50.000,00 0,00 50.000,00 100,00 

414100 Субвенције 50.000,00 0,00 50.000,00 100,00 

415000 Грантови 225.000,00 156.200,00 150.000,00 66,67 

415100 Грантови у иностранство         

415200 Грантови у земљи 225.000,00 156.200,00 150.000,00 66,67 

416000 
Дознаке на име социјалне заштите које се исплаћују из 
буџета Републике, општина и  градова 397.000,00 471.600,00 433.000,00 109,07 

416100 
Дознаке грађанима које се исплаћују из буџета Републике, 
општина и градова 375.000,00 449.600,00 413.000,00 110,13 

416300 
Дознаке пружаоцима услуга социјалне заштите које се исплаћују 
из буџета Републике, општина и градова 22.000,00 22.000,00 20.000,00 90,91 

417000 
Дознаке на име социјалне заштите које исплаћују институције 
обавезног социјалног осигурања 0,00 0,00 0,00   

417100 Дознаке по основу пензијског осигурања         

417200 Дознаке по основу здравственог осигурања         

417300 Дознаке по основу осигурања од незапослености         

417400 Дознаке по основу дјечије заштите         

418000 

Расходи финансирања, други финансијски трошкови и 
расходи трансакција размјене између или унутар јединица 
власти 0,00 0,00 0,00   

418100 
Расходи финансирања и други финансијски трошкови између 
јединица власти         

418200 Расходи из трансакције размјене између јединица власти         

418300 
Расходи финансирања и други финансијски трошкови из 
трансакција унутар исте јединице власти         

418400 Расходи из трансакције размјене унутар исте јединице власти         

419000 Расходи по судским рјешењима 25.000,00 41.900,00 15.000,00 60,00 

419100 Расходи по судским рјешењима 25.000,00 41.900,00 15.000,00 60,00 

480000 
Т р а н с ф е р и  и з м е ђ у  и  у н у т а р  ј е д и н и ц а  в л а с 
т и 700,00 600,00 600,00 85,71 

487000 Трансфери између различитих јединица власти 700,00 600,00 600,00 85,71 

487100 Трансфери држави         

487200 Трансфери ентитету         

487300 Трансфери јединицама локалне самоуправе         

487400 Трансфери фондовима обавезног социјалног осигурања         

487900 Трансфери осталим јединицама власти 700,00 600,00 600,00 85,71 

488000 Трансфери унутар исте јединице власти 0,00 0,00 0,00   

488100 Трансфери унутар исте јединице власти         

**** Буџетска резерва 30.000,00 0,00 30.000,00 100,00 

**** Буџетска резерва 30.000,00 0,00 30.000,00 100,00 

            

ИЗДАЦИ ЗА НЕФИНАНСИЈСКУ ИМОВИНУ 105.000,00 105.000,00 125.000,00 119,05 

510000 И з д а ц и   з а   н е ф и н а н с и ј с к у   и м о в и н у 105.000,00 105.000,00 125.000,00 119,05 

511000 Издаци за произведену сталну имовину 90.000,00 90.000,00 125.000,00 138,89 

511100 Издаци за изградњу и прибављање зграда и објеката 35.000,00 35.000,00 60.000,00 171,43 

511200 
Издаци за инвестиционо одржавање, реконструкцију и адаптацију 
зграда и објеката 50.000,00 50.000,00 60.000,00 120,00 

511300 Издаци за набавку постројења и опреме 5.000,00 5.000,00 5.000,00 100,00 

511400 Издаци за инвестиционо одржавање опреме 0,00 0,00 0,00   
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511500 Издаци за биолошку имовину         

511600 Издаци за инвестициону имовину         

511700 Издаци за нематеријалну произведену имовину         

512000 Издаци за драгоцјености 0,00 0,00 0,00   

512100 Издаци за драгоцјености         

513000 Издаци за непроизведену сталну имовину 15.000,00 15.000,00 0,00 0,00 

513100 Издаци за прибављање земљишта 0,00 0,00 0,00   

513200 Издаци по основу улагања у побољшање земљишта         

513300 Издаци за прибављање подземних и површинских налазишта 0,00 0,00 0,00   

513400 
Издаци по основу улагања у побољшање подземних и површинских 
налазишта         

513500 Издаци за прибављање осталих природних добара         

513600 Издаци по основу улагања у побољшање осталих природних добара         

513700 Издаци за нематеријалну непроизведену имовину 15.000,00 15.000,00 0,00 0,00 

514000 Издаци за сталну имовину намјењену продаји 0,00 0,00 0,00   

514100 Издаци за сталну имовину намјењену продаји         

515000 Издаци за стратешке залихе 0,00 0,00 0,00   

515100 Издаци за стратешке залихе         

516000 
Издаци за залихе материјала, робе и ситног инвентара, амбалаже 
исл. 0,00 0,00 0,00   

516100 Издаци за залихе материјала, робе и ситног инвентара, амбалаже и сл.         

518000 Издаци за улагање на туђим некретнинама, постројењима и опреми 0,00 0,00 0,00   

518100 Издаци за улагање на туђим некретнинама, постројењима и опреми         

580000 
И з д а ц и   з а   н е ф и н а н с и ј с к у   и м о в и н у   и з   т р а н с к 
а ц и ј а   и з м е ђ у   и л и   у н у т а р   ј е д и н и ц а   в л а с т и 0,00 0,00 0,00   

581000 
Издаци за нефинансијску имовину из трансакција између или 
унутар јединица власти 0,00 0,00 0,00   

581100 
Издаци за нефинансијску имовину из трансакција са другим јединицама 
власти         

581200 
Издаци за нефинансијску имовину из трансакција са другим буџетским 
корисницима исте јединице власти         

УКУПНИ БУЏЕТСКИ РАСХОДИ И ИЗДАЦИ ЗА НЕФИНАНСИЈСКУ ИМОВИНУ 2.279.400,00 2.401.500,00 2.331.600,00 102,29 

 

Економски 
код 

О   П   И   С 
 План  

Буџета за 
2021.год. 

Процјена  
извршења 
2021.год. 

Нацрт 
Плана 

Буџета за 
2022.год. 

Индекс 
6/4 

2 3 4 5 6 7 

  
НАЗИВ ПОТРОШАЧКЕ ЈЕДИНИЦЕ:   СКУПШТИНА 
ОПШТИНЕ         

            

  БРОЈ ПОТРОШАЧКЕ ЈЕДИНИЦЕ: 110         

            

      

4129 Расходи по  основу репрезентације 8.000,00 8.500,00 8.000,00 100,00 

4129 

Расходи за  накнаде скупштинским посланицима и 
одборницима 95.500,00 95.500,00 95.500,00 100,00 

4129 

Расходи за  накнаде члановима управних и надзорних 
одбора 7.500,00 7.000,00 7.000,00 93,33 

4152 Текући грантови          

  УКУПНО: 111.000,00 111.000,00 110.500,00 99,55 
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НАЗИВ ПОТРОШАЧКЕ ЈЕДИНИЦЕ : КАБИНЕТ 
НАЧЕЛНИКА ОПШТИНЕ         

            

  БРОЈ ПОТРОШАЧКЕ ЈЕДИНИЦЕ: 120         

            

4152 Остали текући грантови непрофитним субјектима         

4161 Остале текуће дознаке грађанима  25.000,00 81.600,00 25.000,00 100,00 

            

  УКУПНО: 25.000,00 81.600,00 25.000,00 100,00 

  
НАЗИВ ПОТРОШАЧКЕ ЈЕДИНИЦЕ :   БУЏЕТСКА 
РЕЗЕРВА         

            

  БРОЈ ПОТРОШАЧКЕ ЈЕДИНИЦЕ: 122         

  Буџетска резерва 30.000,00   30.000,00 100,00 

  УКУПНО: 30.000,00 0,00 30.000,00 100,00 

  

НАЗИВ ПОТРОШАЧКЕ ЈЕДИНИЦЕ:                                                                                
ОДЈЕЉЕЊЕ ЗА ОПШТУ УПРАВУ И ПРОСТОРНО 
УРЕЂЕЊЕ           

            

  БРОЈ ПОТРОШАЧКЕ ЈЕДИНИЦЕ: 130         

4122 Расходи по основу утрошка енергије 30.000,00 30.000,00 30.000,00 100,00 

4122 Расходи за комуналне услуге 20.000,00 20.000,00 18.000,00 90,00 

4122 Расходи за комуникационе услуге 16.000,00 20.000,00 18.000,00 112,50 

4122 

Расходи по основу утрошка енергије,нафте ,нафтних 
деривата, плина, и друго 30.000,00 26.000,00 25.000,00 83,33 

4123 Расходи за режијски материјал 9.500,00 9.500,00   0,00 

4125 

Расходи за текуће одржавање осталих грађевинских 
објеката 67.100,00 67.000,00 56.000,00 83,46 

4125 Расходи за текуће одржавање,зграда и опреме 30.000,00 30.000,00 30.000,00 100,00 

4127 Расходи за услуге осигурања 7.000,00 6.500,00   0,00 

4127 

Расходи за остале стручне услуге- учешће у 
финансирању пројеката за безбиједност у саобраћају         

4128 Расходи за услуге одржавања јавних површина 35.000,00 40.000,00 40.000,00 114,29 

5111 Издаци за изградњу и прибављање зграда и објеката 35.000,00 35.000,00 60.000,00 171,43 

5112 

Издаци за инвестиционо одржавање,реконструкцију и 
адаптацију зграда и објеката-учешће у финансирању 
капиталних пројеката 50.000,00 50.000,00 60.000,00 120,00 

5112 

Издаци за инвестиционо одржавање,реконструкцију и 
адаптацију зграда и објеката-учешће у финансирању 
пројеката за безбиједност у саобраћају         

5112 

Издаци за инвестиционо одржавање,реконструкцију и 
адаптацију зграда и објеката-учешће у финансирању 
ИПА  пројеката         

5113 
Издаци за набавку канцеларијске опреме, алата и 
инвентара 5.000,00 5.000,00 5.000,00 100,00 

5113 Издаци за набавку превозних средстава         

5114 Издаци за инвестиционо одржавање опреме         

5131 Издаци за прибављање земљишта         

5133 Издаци за прибављање осталих сталних средставав         

5137 Издаци за нематеријалну произведену имовину 15.000,00 15.000,00   0,00 

  УКУПНО: 349.600,00 354.000,00 342.000,00 97,83 
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НАЗИВ ПОТРОШАЧКЕ ЈЕДИНИЦЕ:  ОДЈЕЉЕЊЕ ЗА  
ФИНАНСИЈЕ И ДРУШТВЕНЕ ДЈЕЛАТНОСТИ         

  БРОЈ ПОТРОШАЧКЕ ЈЕДИНИЦЕ: 140         

4111 Бруто плате  731.000,00 900.000,00 827.800,00 113,24 

4112 

Расходи за  накнаде трошкова и осталих личних примања 
запослених 113.000,00 113.000,00 113.000,00 100,00 

4114 Расходи за отпремнине и једнократне помоћи (бруто) 5.000,00 6.200,00 7.000,00 140,00 

4124 Расходи за медицински и лабораторијски материјал 2.000,00 2.000,00 2.000,00 100,00 

4126 Расходи по основу путовања и смјештаја 2.000,00 1.500,00 1.900,00 95,00 

4127 Расходи за услуге финансијског посредовања 9.000,00 4.000,00 8.000,00 88,89 

4127 Расходи за услуге информисања и медија 16.000,00 21.000,00 20.000,00 125,00 

4127 Расходи за остале стручне услуге         

4129 Расходи за стручно усавршавање запослених 5.000,00 1.500,00 2.000,00 40,00 

4129 

Расходи по  основу репрезентације, пријеми, 
манифестације и др. 5.000,00 8.500,00 10.000,00 200,00 

4129 Расходи по  основу репрезентације 12.000,00 8.000,00 8.000,00 66,67 

4129 

Расходи за бруто  накнаде за привремене и повремене 
послове 6.500,00 5.000,00 6.000,00 92,31 

4129 

Расходи по основу пореза, доприноса и непореских 
накнада на терет послодавца         

4129 

Расходи по основу доприноса за професионалну 
рехабилитацију инвалида 2.000,00 2.000,00 2.000,00 100,00 

4129 Остали непоменути расходи 5.000,00 16.500,00 5.000,00 100,00 

4139 Расходи по основу затезних камата у земљи         

4152 Текући грантови  225.000,00 156.200,00 150.000,00 66,67 

4161 Трошкови за ученике 60.000,00 63.000,00 60.000,00 100,00 

4161 Трошкови набавке уџбеника 20.000,00 18.000,00 10.000,00 50,00 

4161 Стипендије 20.000,00 19.000,00 20.000,00 100,00 

4141 
Субвенције нефинансијским субјектима у пољопривреди 

50.000,00     0,00 

4191 Расходи по судским рјешењима 25.000,00 41.900,00 15.000,00 60,00 

4879 Трансфери осталим јединицама власти 700,00 600,00 600,00 85,71 

            

  УКУПНО: 1.314.200,00 1.387.900,00 1.268.300,00 96,51 

  

НАЗИВ ПОТРОШАЧКЕ ЈЕДИНИЦЕ :   ОДЈЕЉЕЊЕ ЗА 
ПРИВРЕДУ, ПОЉОПРИВРЕДУ И ЗАЈЕДНИЧКЕ 
ПОСЛОВЕ         

4123 Расходи за режијски материјал     9.500,00   

4127 Расходи за услуге осигурања     7.000,00   

4141 Субвенције нефинансијским субјектима у пољопривреди     50.000,00   

  УКУПНО: 0,00 0,00 66.500,00   

            

  

НАЗИВ ПОТРОШАЧКЕ ЈЕДИНИЦЕ :   ОСТАЛА 
БУЏЕТСКА ПОТРОШЊА         
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4133 

Расходи по основу камата на зајмове примљене од 
осталих јавних финансијских субјеката 12.000,00 12.000,00 5.500,00 45,83 

4137 Трошкови обраде кредитне документације         

6213 

Издаци за отплату главнице зајмова примљених од  
домаћих јавних финансијских субјеката         

            

  УКУПНО: 12.000,00 12.000,00 5.500,00 45,83 

            

  
НАЗИВ ПОТРОШАЧКЕ ЈЕДИНИЦЕ :   МЈЕСНЕ 
ЗАЈЕДНИЦЕ         

  БРОЈ ПОТРОШАЧКЕ ЈЕДИНИЦЕ: 200         

4111 Бруто плате          

4112 

Расходи за бруто накнаде трошкова и осталих личних 
примања запослених         

4122 Расходи по основи утрошка енергије 4.000,00 4.000,00 4.000,00 100,00 

4122 

Расходи по основу утрошка енергије, комуналних, 
комуникационих и транспортних услуга         

4123 Расходи за режијски материјал         

4125 Расходи за текуће одржавање 500,00 500,00 500,00 100,00 

4161 Остале текуће дознаке грађанима  8.000,00 8.000,00 8.000,00 100,00 

4161 Текуће помоћи породицама палих бораца         

  УКУПНО: 12.500,00 12.500,00 12.500,00 100,00 

            

            

  
НАЗИВ ПОТРОШАЧКЕ ЈЕДИНИЦЕ:  ЦЕНТАР ЗА 
СОЦИЈАЛНИ РАД          

  БРОЈ ПОТРОШАЧКЕ ЈЕДИНИЦЕ: 300         

4111 Бруто плате  88.800,00 88.800,00 88.800,00 100,00 

4112 

Расходи за  накнаде трошкова и осталих личних примања 
запослених 12.000,00 12.000,00 12.000,00 100,00 

4112 Порез и доприноси на накнаде         

4122 

Расходи по основу утрошка енергије,нафте ,нафтних 
деривата, плина, и друго         

4122 Расходи по основу утрошка енергије         

4122 

Расходи по основу утрошка енергије, комуналних, 
комуникационих и транспортних услуга 8.500,00 8.500,00 8.500,00 100,00 

4123 Расходи за режијски материјал 500,00 500,00 500,00 100,00 

4125 Расходи за текуће одржавање         

4126 Расходи по основу путовања и смјештаја         

4127 Расходи за услуге осигурања 1.700,00 1.500,00 1.500,00 88,24 

4129 

Расходи за бруто  накнаде за привремене и повремене 
послове         

4129 Расходи по  основу репрезентације 400,00   200,00 50,00 

4129 

Расходи по основу доприноса за професионалну 
рехабилитацију инвалида 250,00 250,00 250,00 100,00 

            

  УКУПНО: 112.150,00 111.550,00 111.750,00 99,64 

  

НАЗИВ ПОТРОШАЧКЕ ЈЕДИНИЦЕ : ТРОШКОВИ 
СОЦИЈАЛНЕ ЗАШТИТЕ         

  БРОЈ ПОТРОШАЧКЕ ЈЕДИНИЦЕ: 301         

4161 

Текуће дознаке корисницима социјалне заштите које се 
исплаћују од стране установа социјалне заштите 242.000,00 260.000,00 290.000,00 119,83 
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4163 
Дознаке пружаоцима услуга социјалне заштите које се 
исплаћују из буџета Републике, општина и градова 22.000,00 22.000,00 20.000,00 90,91 

  УКУПНО: 264.000,00 282.000,00 310.000,00 117,42 

  

НАЗИВ ПОТРОШАЧКЕ ЈЕДИНИЦЕ :  ЈУ ТУРИСТИЧКА 
ОРГАНИЗАЦИЈА ПЕЛАГИЋЕВО         

  БРОЈ ПОТРОШАЧКЕ ЈЕДИНИЦЕ: 530         

4111 Бруто плате  35.800,00 35.800,00 36.300,00 101,40 

4112 

Расходи за  накнаде трошкова и осталих личних примања 
запослених 5.500,00 5.500,00 5.600,00 101,82 

4114 Расходи за отпремнине и једнократне помоћи (бруто)         

4122 

Расходи по основу утрошка енергије,нафте ,нафтних 
деривата, плина, и друго         

4125 Расходи за текуће одржавање 3.500,00 3.500,00 3.500,00 100,00 

4127 Расходи за услуге осигурања 2.000,00 2.000,00 2.000,00 100,00 

4129 

Расходи по основу доприноса за професионалну 
рехабилитацију инвалида 150,00 150,00 150,00 100,00 

4129 

Расходи по  основу репрезентације, пријеми, 
манифестације и др. 2.000,00 2.000,00 2.000,00 100,00 

            

  УКУПНО: 48.950,00 48.950,00 49.550,00 101,23 

  УКУПНА БУЏЕТСКА ПОТРОШЊА 2.279.400,00 2.401.500,00 ########## 102,29 

 

НАЦРТ  БУЏЕТА ОПШТИНЕ ПЕЛАГИЋЕВО ЗА ПЕРИОД 01.01.-31.12.2022. ГОД. - ФИНАНСИРАЊЕ 

 

Економски  
код О п и с 

 План Буџета 
за 2021.год. 

Процјена 
извршења  

2021.од. 

Нацрт 
Буџета 

2022.год. 

Индекс 
6/4 

2 3 4 5 6 7 

  Ф И Н А Н С И Р А Њ Е -170.600,00 
-

170.583,36 -168.400,00 98,71 

  
Н Е Т О   П Р И М И Ц И   О Д   Ф И Н А Н С И Ј С К Е   И М О 
В И Н Е 0,00 0,00 0,00   

910000 П р и м и ц и   о д   ф и н а н с и ј с к е   и м о в и н е 0,00 0,00 0,00   

911000 Примици од финансијске имовине 0,00 0,00 0,00   

911100 Примици од хартија од вриједности (изузев акција)         

911200 Примици за акције и учешћа у капиталу         

911300 Примици од финансијских деривата         

911400 Примици од наплате датих зајмова         

911500 Примици по основу орочених новчаних средстава         

918000 
Примици од финансијске имовине из трансакција између 
или унутар јединица власти 0,00 0,00 0,00   

918100 
Примици од финансијске имовине из трансакција са другим 
јединицама власти         

918200 
Примици од финансијске имовине из трансакција са другим 
буџетским корисницима исте јединице власти         

610000 И з д а ц и   з а   ф и н а н с и ј с к у   и м о в и н у 0,00 0,00 0,00   

611000 Издаци за финансијску имовину 0,00 0,00 0,00   

611100 Издаци за хартије од вриједности (изузев акција)         

611200 Издаци за акције и учешћа у капиталу         

611300 Издаци за финансијске деривате         
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611400 Издаци за дате зајмове         

611500 Издаци по основу орочавања новчаних средстава         

618000 
Издаци за финансијску имовину из транскација између или 
унутар јединица власти 0,00 0,00 0,00   

618100 
Издаци за финансијску имовину из транскација са другим 
јединицама власти         

618200 
Издаци за финансијску имовину из транскација са другим 
буџетским корисницима исте јединице власти         

            

  Н Е Т О   З А Д У Ж И В А Њ Е 
-

170.600,00 
-

170.583,36 
-

168.400,00 98,71 

920000 П р и м и ц и   од   з а д у ж и в а њ а 0,00 0,00 0,00   

921000 Примици од задуживања 0,00 0,00 0,00   

921100 Примици од издавања хартија од вриједности (изузев акција)         

921200 Примици од узетих зајмова         

928000 
Примици од задуживања из транскација између или унутар 
јединица власти 0,00 0,00 0,00   

928100 Примици од задуживања код других јединица власти         

928200 
Примици од задуживања код других буџетских корисника исте 
јединице власти         

620000 И з д а ц и   з а   о т п л а т у   д у г о в а 170.600,00 170.583,36 168.400,00 98,71 

621000 Издаци за отплату дугова 170.600,00 170.583,36 168.400,00 98,71 

621100 
Издаци за отплату главнице по хартијама од вриједности (изузев 
акција)         

621200 Издаци за отплату дуга по финансијским дериватима         

621300 Издаци за отплату главнице примљених зајмова у земљи 170.600,00 170.583,36 168.400,00   

621400 Издаци за отплату главнице зајмова примљених из иностранства         

621900 Издаци за отплату осталих дугова         

628000 
Издаци за отплату дугова из трансакција између или унутар 
јединица власти 0,00 0,00     

628100 Издаци за отплату дугова према другим јединицама власти         

628200 
Издаци за отплату дугова према другим буџетским корисницима 
исте јединице власти         

            

  О С Т А Л И   Н Е Т О   П Р И М И Ц И 0,00 0,00     

930000 О с т а л и   п р и м и ц и 0,00 0,00     

931000 Остали примици 0,00 0,00     

931100 Примици по основу пореза на додату вриједност         

931200 Примици по основу депозита и кауција         

931300 Примици по основу аванса         

931900 Остали примици         

938000 
Остали примици из трансакција између или унутар јединица 
власти 0,00 0,00     

938100 Остали примици из трансакција са другим јединицама власти         

938200 
Остали примици из трансакција са другим буџетским 
корисницама исте јединице власти         

630000 О с т а л и   и з д а ц и 0,00 0,00     

631000 Остали издаци 0,00 0,00     

631100 Издаци по основу пореза на додату вриједност         

631200 Издаци по основу депозита и кауција         

631300 Издаци по основу аванса         
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631900 Остали издаци     

638000 Остали издаци из трансакција 
између или унутар јединица 
власти 

0,00 0,00   

638100 Остали издаци из трансакција са другим јединицама власти  

638200 Остали издаци из трансакција са другим буџетским корисницима исте јединице власти 

**** РАСПОДЈЕЛА СУФИЦИТА ИЗ РАНИЈИХ ПЕРИОДА      
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САДРЖАЈ: 

 

331. Одлука  о стипендирању студенатау академској 2021/2022.години 1. 

332. Рјешење о пријему у радни однос  2. 

333. Одлука о продужењу рока уплате укупне купопродајне цјене  4. 

334. Одлука о именовању вршиоца дужности Предсједника и два члана Одбора за жалбе 

општине Пелагићево 

4. 

335. Одлука  о именовању вршилаца дужности чланова управног одбора Јавне установе 

Центар за Социјални рад Пелагићево 

5. 

336. Одлука  о именовању вршилаца дужности чланова управног одбора Јавне установе 

Туристичка организација „Пелагићево“ Пелагићево 

5. 

337. Одлука  о утврђивању листе стручњака за избор конкурсне комисије 6. 

338. Проглашавање верификованим мандата одборника у Скупштини општине Пелагићево 6. 

339. Одлука о изради мурала (лик Васе Пелагића) 7. 

340. Одлука о стављању ван снаге  7. 

341. Одлука  о висини почетне цијене закупа пословних простора 7. 

342. Одлука о прихватању извјештаја  8. 

343. Одлука о усвајању програма  9. 

344. Одлука о фонду стамбених јединица социјалног становања 9. 

345. Одлука  о висини закупннине за кориштења стамбених јединица социјалног становања 11. 

346. Одлука  о именовању вршиоца дужности директора Јавне установе Туристичка 

организација „Пелагићево“ Пелагићево 

12. 

347. Одлука  о поступку субвенционисања закупнине 13. 

348. Одлука о именовању секретара Скупштине општине Пелагићево 15. 

349. Одлука о именовању начелника Одјељења за општу управу и просторно уређење 16. 

350. Одлука о именовању начелника Одјељења за финасије и друштвене дјелатности 16. 

351. Одлука о прихватању извјештаја  17. 

352. Одлука о општинским административним таксама 17. 

353. Одлука о усвајању нацрта Правилника о условима и начинима остваривања новчаних 

подстицаја за развој пољопривреде на територији општине Пелагићево 

21. 

354. Закључак 30. 

355. Рјешење о разрјешењу дужности Начелника Одјељења за привреду, пољопривреду и 

заједничке послове  

31. 

356. Одлука о усвајању Извјештаја о извршењу Плана Буџета општине Пелагићево за 

период 01.01.-30.09.2021. године 

32. 

357. Одлука  о прихватању нацрта Плана Буџета Општине Пелагићево за 2022. годину 48. 
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