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217.
На основу члана 54. и 59. Закона о
локалној самоуправи („Службени гласник
Републике Српске“, број: 97/16), члана 62. и
64.
Статута
општине
Пелагићево
(Службени гласник општине Пелагићево“,
број: 2/17), члана 133. став 1. и 4. Закона о
облигационим
односима
("Службени
гласник Републике Српске“, број: 17/93,
3/96, 39/03 и 74/04), члана 39. Посебног
колективног уговора за запослене у области
локалне самоуправе Републике Српске
(„Службени гласник Републике Српске“,
број: 20/17), а у вези с чланом 253. Закона о
раду („Службени гласник Републике
Српске“, број: 1/16), начелник општине
Пелагићево након Пелагићево у циљу
рационализације и смањења трошкова
пословања, д о н о с и:
ОДЛУКУ
о раскиду Појединачног колективног
уговора за запослене у општинској
управи Пелагићево
Члан 1.

Овом одлуком Начелник општине
Пелагићево
раскида
Појединачни
колективни уговор за запослене у
општинској управи Пелагићево („Службени
гласник општине Пелагићево“, број: 8/17),
обзиром да претходни преговори са
руководством Синдикалне организације
нису били успјешни.
Члан 2.
Начелник општине Пелагићево
раскида Појединачни колективни уговор из
разлога што су послије закључења уговора
наступиле околности које отежавају
испуњење обавеза општине Пелагићево
према
Синдикалној
организацији
запослених у локалној управи Пелагићево,
као и из разлога што је дошло до
усклађивања нормативно-правних аката
општине Пелагићево са измјенама и
допунама Закона о локалној самоуправи
(„Службени гласник Републике Српске“,
број: 97/16), те Закона о службеницима и
намјештеницима у органима јединице
локалне самоуправе („Службени гласник
Републике Српске“, број: 97/16).
Члан 3.
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Начелник општине Пелагићево
доноси ову Одлуку у циљу рационализације
и смањења трошкова пословања Општинске
управе општине Пелагићево у складу са
општинским приходима и Планом буџета.
Члан 4.
Радницима
Општинске
управе
општине Пелагићево неће бити утврђена
мања права од права која су им
загарантована
Законом и
Посебним
колективним уговором
(„Службени
гласник Републике Српске“, број: 20/17).
Члан 5.
Након ступања на снагу ове Одлуке
права, обавезе и одговорности општинских
службеника
и запослених
лица
у
Општинској управи општине Пелагћево
бити ће регулисана у складу са Посебним
колективним уговором („Службени гласник
Републике Српске“, број: 20/17).
Члан 6.
Ова одлука ступа на снагу 8 (осам)
дана од дана објаве у "Службеном гласнику
општине Пелагићево" и важит ће све до
потписивања
новог
Појединачног
колективног уговора.
Број: 02-022-153/17
НАЧЕЛНИК
Дана, 28.12.2017.г. Општине Пелагићево
Симо Стакић
мр.ек. с.р.

218.
На основу члана 54. и 59. Закона о
локалној самоуправи ("Службени гласник
Републике Српске", број: 97/16), члана 62. и
64.
Статута
Општине
Пелагићево
("Службени гласник општине Пелагићево",
број: 2/17), члана 190. Закона о општем
управном поступку ("Службени гласник
Републике Српске", број: 13/02, 87/07 и
50/10), а све у вези Правилника о
организацији и систематизацији радних
мјеста општинске управе Пелагићево
(„Службени гласник општине Пелагићево“,
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број: 14/17), Плана запошљавања у
општинској управи Пелагићево за 2017.
годину и Одлуке о расписивању Јавног
конкурса за попуну упражњених радних
мјеста, начелник општине Пелагићево, д о н
о с и:
РЈ ЕШЕЊЕ
о именовању комисије за спровођење
Јавног конкурса за попуну упражњених
радних мјеста
Комисију за спровођење Јавног
конкурса за попуну упражњених радних
мјеста у општинској управи Пелагићево
чине:
1. Бабић Јока, предсједник;
2. Јовановић Петра, члан;
3. Ситаревић Дијана, члан;
4. Стопарић Крста, члан и
5. Бркић Симо, члан.
Задатак комисије из тачке 1.
диспозитива овог Рјешења јесте да
поступајућиу 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).
Образложење
Обзиром да је дошло до промјене
Закона о локалној самоуправи („Службени
гласник Републике Српске“, број: 97/16),
као и до доношења новог Закона о
службеницима и намјештеницима у
органима јединице локалне самоуправе
(„Службени гласник Републике Српске“,
број: 97/16), ), а самим тим и до промјене
нормативно-правних прописа општине
Пелагићево, односно до реорганизације
радних мјеста општинске управе и до
потребе пријема радника одређених струка,
то је начелник општине Пелагићево
одлучио да именује комисију из струке у
претходном саставу, те да истој одреди
задатак да поступајућиу 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).
На основу претходно наведеног, а
примјеном члана 54. и 59. Закона о локалној
самоуправи ("Службени гласник Републике
Српске", број: 97/16), члана 62. и 64.
Статута Општине Пелагићево ("Службени
гласник општине Пелагићево", број: 2/17),
члана 190. Закона о општем управном
поступку ("Службени гласник Републике
Српске", број: 13/02, 87/07 и 50/10), а све у
вези Правилника о организацији и
систематизацији радних мјеста општинске
управе Пелагићево („Службени гласник
општине Пелагићево“, број: 14/17), Плана
запошљавања
у
општинској
управи
Пелагићево за 2017. годину и Јавног
конкурса за попуну упражњених радних
мјеста, начелник општине Пелагићево је
одлучио као диспозитиву овог Рјешења.
Поука о правном лијеку
Против овог Рјешења службеник
има право уложити приговор начелнику
општине Пелагићево у року од 8 (осам)
дана од дана доставе истог.
Број: 02-022- /17
НАЧЕЛНИК
Дана, 22.11.2017.г. Општине Пелагићево
Симо Стакић
мр.ек. с.р.

219.
На основу члана 54. и 59. Закона о
локалној самоуправи ("Службени гласник
Републике Српске", број: 97/16), члана 62. и
64.
Статута
Општине
Пелагићево
("Службени гласник општине Пелагићево",
број: 2/17), члана 190. Закона о општем
управном поступку ("Службени гласник
Републике Српске", број: 13/02, 87/07 и
50/10), а све у вези члана 23. став 4.
Правилника о јединственим процедурама
за попуњавање упражњених радних мјеста
у градској, односно општинској управи
(„службени гласник Републике Српске“,
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број: 42/17), Правилника о организацији и
систематизацији радних мјеста општинске
управе Пелагићево („Службени гласник
општине Пелагићево“, број: 14/17), Плана
запошљавања
у
општинској
управи
Пелагићево за 2017. годину и Јавног
конкурса за попуну упражњених радних
мјеста, начелник општине Пелагићево, д о н
о с и:
РЈ ЕШЕЊЕ
о именовању новог члана комисије за
спровођење Јавног конкурса
за попуну упражњених радних мјеста
Комисију за спровођење Јавног
конкурса за попуну упражњених радних
мјеста, и то за радно мјесто начелника
Одјељења за привреду, финасије и
друштвене дјелатности у општинској
управи Пелагићево чини поред:
1.
комисије;

Бабић

Јоке,

предсједник

2. Ситаревић Дијана, члан;
3. Стопарић Крсте, члан;
4. Бркић Симе, члан;
и новоименовани члан:
5. Петровић Игор, члан.
Задатак
новоименованог
члана
комисије из тачке 1. диспозитива овог
Рјешења јесте да поступајућиу по пријавама
на Јавни конкурс за попуну упражњених
радних мјеста за радно мјесто начелника
Одјељења за привреду, финансије и
друштвене дјелатности заједно са осталим
члановима 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).
Образложење
Обзиром да је дошло до сукоба
интереса члана Комије за спровођење
Јавног конкурса за попуну упражњених
радних мјеста, Јовановић Петре, те да је
начелник општине Пелагићево дана

19.12.2017. године донио Рјешење о
разрјешењу члана Комисије за спровођење
Јавног конкурса за попуну упражњених
радних мјеста, то је начелник општине
Пелагићево одлучио да именује новог члана
комисије из струке у претходном саставу, те
да истом одреди задатак да поступајућиу по
пријавама на Јавни конкурс за попуну
упражњених радних мјеста за радно мјесто
начелника
Одјељења
за
привреду,
финансије и друштвене дјелатности заједно
са осталим члановима комисије 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).
На основу претходно наведеног, а
примјеном члана члана 54. и 59. Закона о
локалној самоуправи ("Службени гласник
Републике Српске", број: 97/16), члана 62. и
64.
Статута
Општине
Пелагићево
("Службени гласник општине Пелагићево",
број: 2/17), члана 190. Закона о општем
управном поступку ("Службени гласник
Републике Српске", број: 13/02, 87/07 и
50/10), а све у вези члана 23. став 4.
Правилника о јединственим процедурама
за попуњавање упражњених радних мјеста
у градској, односно општинској управи
(„службени гласник Републике Српске“,
број: 42/17), Правилника о организацији и
систематизацији радних мјеста општинске
управе Пелагићево („Службени гласник
општине Пелагићево“, број: 14/17), Плана
запошљавања
у
општинској
управи
Пелагићево за 2017. годину и Јавног
конкурса за попуну упражњених радних
мјеста, начелник општине Пелагићево је
одлучио као диспозитиву овог Рјешења.
Поука о правном лијеку
Против овог Рјешења службеник
има право уложити приговор начелнику
општине Пелагићево у року од 8 (осам)
дана од дана доставе истог.
Број: 02-111-23 /17
НАЧЕЛНИК
Дана, 2012.2017.г. Општине Пелагићево
Симо Стакић
мр.ек. с.р.

4

220.
На основу члана 54. и 59. Закона о
локалној самоуправи ("Службени гласник
Републике Српске", број: 97/16), члана 62. и
64.
Статута
Општине
Пелагићево
("Службени гласник општине Пелагићево",
број: 2/17), члана 129. и 190. Закона о
општем управном поступку ("Службени
гласник Републике Српске", број: 13/02,
87/07 и 50/10), а све у вези члана 23. став 4.
Правилника о јединственим процедурама
за попуњавање упражњених радних мјеста
у градској, односно општинској управи
(„службени гласник Републике Српске“,
број: 42/17), начелник општине Пелагићево,
д о н о с и:
РЈ ЕШЕЊЕ
о разрјешењу члана Комисије за
спровођење Јавног конкурсаза попуну
упражњених радних мјеста
Разрјешује се Јовановић Петра
дужности члан Комисије за спровођење
Јавног конкурса за попуну упражњених
радних мјеста број: 02-120-15/17, и то за
радно мјесто начелника Одјељења за
привреду,
финасије
и
друштвене
дјелатности.
Образложење
Начелник општине Пелагићево је
дана 22.11.2017. године донио Рјешење о
именовању Комисије за спровођење Јавног
конкурса за попуну упражњених радних
мјеста, број: 02-111-15/17. Дана 19.12.2017.
године члан комисије Јовановић Петра, која
је
именована
претходно
наведеним
Рјешењем, путем захтјева је обавјестила
начелника општине да о могућем постојању
сукоба интереса члана Комисије. Увидом у
службену документацију која се води под
бројем 02-120-7/17 утврђена је истинитост
навода именоване.
Обзиром да је дошло до сукоба
интереса
члана
комисије
начелник
Општине је на основу члана 54. и 59. Закона
о локалној самоуправи ("Службени гласник
Републике Српске", број: 97/16), члана 62. и
64.
Статута
Општине
Пелагићево
("Службени гласник општине Пелагићево",
број: 2/17), члана 129. и 190. Закона о
општем управном поступку ("Службени

гласник Републике Српске", број: 13/02,
87/07 и 50/10), а све у вези члана 23. став 4.
Правилника о јединственим процедурама
за попуњавање упражњених радних мјеста
у градској, односно општинској управи
(„службени гласник Републике Српске“,
број: 42/17) одлучио као у диспозитиву.

Непокретности у својини Општине
Пелагићево могу се отуђити испод тржипне
вриједности или без накнаде само и
искључиво
у
циљу
реализације
инвестиционог пројекта од посебног значаја
за регионални, односно локални економски
развој, а што шредставља и основни услов
за отуђивање истих.

Поука о правном лијеку
Против овог Рјешења службеник
има право уложити приговор начелнику
општине Пелагићево у року од 8 (осам)
дана од дана доставе истог.
Број: 02-022- /17
НАЧЕЛНИК
Дана, 20.12.2017.г. Општине Пелагићево
Симо Стакић
мр.ек. с.р.

221.
На основу лкана 39. И 43. Закона о
локалној самоуправи („Службени гласник
Републике Српске“, број: 97/16), члана 51. и
56.
Статута
Скупштине
општине
Пелагићево („Службени глансик Општине
Пелагићево“, број: 2/17) и члана 348. став
10. Законао стварним правима („Службени
гласник Републике Српске2, број: 124/08,
58/09, 95/11 и 60/15), Скупштина општине
Пелагићево на IX (деветој) редовној
сједници одржаној дана 04.12.2017.године
доноси:
ПРАВИЛНИК
условима и начинима отуђења
непокретности у својини Општине
Пелагићево испод тржишне вриједности
или без наканде
Члан 1.
Овај правилник се доноси у циљу
регулисања
поступка
отуђења
непокретности
у
својини
Општине
Пелагићево испод тржишне вриједности
или без накнаде.
Члан 2.
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Члан 3.
Поступак отуђења непокретноссти
испод тржишне вриједности ии без накнаде
проводи се путем непосредне погодбе.
Заинтересовани привредни субјекат је
дужан да путем одговарајућег документа
презентује, односно докаже да је
реализација његовог пројекта од посебног
значаја за регионални, односно локални
економски развој (бизнис план, протокол о
сарадњи, пословне рефернце, очекивани
пословни резултати и сл. документацију).
Под заинтересованим привредним
субјектом
из
претходног
става
подразумијевају се привредна друштва и
предузетници.
Члан 4.
Непокретности
наведене
у
претходном члану, укључујући и право
грађења и давања земљишта у закуп, могу
бити улог јавног партнера за оснивање
заједничког привредног друштва, као и
неког другог организационог облика, са
привредним партнером, у складу са
прописима који регулишу јавно-приватно
партнерство.
Члан 5.
Начин отуђења непокретности из
члана 2. Правилника подразумијева
претходно доношење одлуке о утврђивању
посебног интереса на основу које ће се
приступити реализацији инвестиционог
пројекта, коју одлуку доноси Скупштина
општине Пелагићево.
Затим, доношење одлуке о додјели
земљишта, којом одлуком Скупштина
општине Пелагићево овлашћује начелника
Општине да, по добијању банкарске
гаранције
или
другог
средства
обезбјеђивања
обавеза
од
стране

заинтересованог
привредног
субјекта,
склопи пратећи нотарски обрађен уговор.
Нотарским уговором из претходног
става морају бити дефинисане све обавезе
будућег инвеститора, односно власника
предметних непокретности, у погледу
времена реализације пројекта, броја
запослених и свих осталих битних
елемената, а на основу којих је његов
пројекат добио статус пројекта од посебног
интереса за регионални, односно локални
економски развој.

2.

3.

Члан 6.
4.
Ова одлука ступа на снагу 8. (осмог)
дана од дана објављивања у Службеном
гласнику Општине Пелагћево.
Број: 02-022- 84 /17
НАЧЕЛНИК
Дана, 04.12.2017.г. Општине Пелагићево
Симо Стакић
мр.ек. с.р.

5.
6.

222.
На основу члана 21. став 2. Закона о
заштити лица која пријављују корупцију
(“Службени гласник Републике Српске“,
број: 62/17), чланова 59. и 82. Закона о
локалној самоуправи („Службени гласник
Републике Српске“, број: 97/16) и чланова
61. и 100. Статута Општине Пелагићево
(„Службени гласник Општине Пелагићево“,
број: 10/14), начелник Општине Пелагићево
доноси:
УПУТСТВО
о поступању са пријавом корупције и
обезбјеђењу заштитие лица која
пријављују корупацију у Општини
Пелагићево

7.

8.
1. Овим упутством уређују се начин
подношења и примања интерне
пријаве корупције, поступање са
пријавом
корупције,
начин
остваривања права и заштитит права
пријавиоца корупције у поступку
интерне
заштите,
обавезе
одговорног лица и друга питања
6

која су од значаја за пријаву
корупције, а нарочито обезбјеђење
анонимности
(идентитета)
пријавиоца.
Пријава
корупције
се
врши
начелнику општине (у даљем
тексту: начелник) или замјенику
начелника општине.
Уколико се пријава корупције
односи на начелника пријава се
подноси
замјенику
начелника.
Уколико
сепријава
корупције
односи на друга радно ангажована
лица, пријава се подноси начелнику.
Начелни, као и сва друга радно
ангажована лица која, непосредно
или посредно, дођу до информација
о идентитету пријавиоца корупције,
обавезни су да штите идентитет
пријавиоца, осим у случају када
пријавиоц изричито дозволи да ти
подаци буду доступни у јавности.
Свако има право да пријави сумњу
на корупцију.
Пријава корупције обавезно садржи
податке из члана 15. Закона о
заштити лица која пријављују
корупцију (у даљем тексту: Закон),
односно
6.1. Опис чињења или нечињења
која представљају корупцију
6.2. Чињенице и околности на
основу којих пријавилац сумња
да је покушана или иизвршена
корупција
6.3. Податке о пријавиоцу
6.4. Податке о лицу за које постоји
сумња
да
је
извршило
корупцију, уколико пријавилац
има информације о томе у
моменту подношења пријаве
Уз пријаву, пријавилац доставља и
материјалне доказе из
којих
произилази сумња да је покушана
или извршена корупција, уколико је
у посједу таквих доказа
Пријава корупције може да буде
извршена писаним путем или
усмено и то:
8.1. Непосреднокм предајом пријаве
8.2. Достављањем пријаве поштом,
са назнаком „Пријава корупције
– не отварати!“
8.3. Остављањем
пријаве
са
назнаком „Пријава корупције !“

9.

10.

11.

12.

13.

14.

15.
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у сандуче за пријаву корупције,
које се налази у просторијама
доступним
запосленима
и
странкама, које нису под
надзором (отварање сандучета
врши се у присуству и уз надзор
начелника
или
замјеника
начелника)
8.4. Електронским путем
8.5. Усменим путем, непосредно
начелнику
или
замјенику
начелника
8.6. Телефонским путем, налелнику
или замјенику начелника, на
записник.
Записник о пријави која се подноси
усменим или телефонским путем
(подтачке 8.5 и 8.6 овог упутства)
мора да садржи све елементе
пријаве прописане законом.
Приликом сачињавања записника,
начелник или замјеник начелника,
дужан је да упозна пријавиоца
корупције о његовим правима и
обавезама, а нарочито о заштити
права и праву на заштиту
идентитета пријавиоца корупције.
Пријава корупције се протоколише,
користи, чува и архивира на начин
којим се обезбјеђује заштита
идентитета пријавиоца и садржаја
пријаве, те тако да подаци о
пријавиоцу корупције буду одвојени
од пријаве.
Начелник или замјеник начелника
ће,
без
одлагања,
позвати
подносиоца пријаве да, у року од
седам дана, пријаву допуни уколико
је то неопходно и упозорити га да ће
пријава бити одбачена уколико је не
допуни у остављеном року.
Уколико начелник или замјеник
начелника утврде да се пријава
односи на сумњу на корупцију у
неком другом субјекту, упознат ће
подносиоца са тим да се предметна
пријава подноси том другом
субјекту.
Начелник или замјеник начелника је
дужан да одмах, а најкасније у року
од седам дана од дана пријема
потпуне пријаве корупције, поступе
по пријави.
У циљу провјере навода из пријаве
корупције, начелник организује и

16.

17.

18.

19.

20.

21.

води прикупљање података и
чињеница на основу којих може
одлучити о основаности пријаве
корупције.
Наводи из пријаве се достављају на
изјашњавање
службенику
/
запосленом за којег је изнесена
сумња да је извршио корупцију, уз
остављање рока од седам дана за
изјашњење. У случају да се пријава
прослеђује надлежном органу због
сумње на кривично дјело или
прекршај, наводи из пријаве се не
достављају на изјашњавање.
Начелник је дужан да пријавиоцу
корупције, на његов захтјев, пружи
објашњења о току и радњама
предузетим у поступку, у року од 15
дана од дана подношења таквог
захтјева.
Начелник, након што прикупи
довољно информација и испита
наводе из пријаве корупције, доноси
одлуку о поступању по пријави
корупције. Одлука обавезно садржи
образложење.
Одлука о поступању по пријави
корупције нарочито садржи:
19.1. Одбацивање пријаве као
непотупне
19.2. Одбијање пријаве корупције
као неосноване
19.3. Мјере и активности које се
налажу
ради
отклањања,
спречавања
и
сузбијања
утврђених неправилности и
покретања
одговорности
у
случају основаности пријаве
19.4. Прослеђивање, без одлагања,
пријаве
надлежном
органу
уколико се ради о сумњи на
кривично дјело или прекршај.
Одлука о поступању по пријави
обавезно се доставља пријавиоцу
корупције у року од осам дана од
дана доношења одлуке
Пријавилац корупције или друго
лице које остварује право на
заштиту од штетних посљедица у
складу са чланом 19. Закона не
смије да трпи штетне посљедице
због подношења пријаве корупције.
Начелник је дужан да предузме све
мјере којима ће се пријавилац
корупције заштити од штетних

22.

23.

24.

25.

26.

27.

28.
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посљедица, на начин и у року
утврђеним Законом.
Уколико пријавилац корупције или
друго лице које остварује право на
заштиту од штетних посљедица
сматра да су му, због пријаве
корупције, повријеђена одређена
права, односно да трпи штетне
посљедице, може да покрене
поступак
интерне
заштите
подношењем захтјева начелнику, у
складу са чланом 20. Закона.
Уколико начелник утврди да се
пријава односи на сумњу да је
дошло до угрожавања или пореде
права пријавиоца корупције у неком
другом
субјекту,
упознаће
пријавиоца са тим да се предметна
пријава подноси том другом
субјекту.
Пријавила корупције или друго
лице које остварује право на
заштитиу од штетних посљедица,
може да покрене поступак екстерне
заштите, у складу са чланом 22.
Закона,
подношењем
тужбе
надлежном суду.
При покретању поступка заштите,
пријавилац корупције или друго
лице које остварује заштиту од
штетних посљедица, може да
искористи право на бесплатну
правну помоћ путем Центра за
пружање бесплатне правне помоћи,
те других пружаоца такве врсте
помоћи.
Пријавилац корупције који трпи
штетне посљедице, остварује право
на заштиту у складу са Законом и
прописима који регулишу област
радних односа, заштите личних
података, те другим релевантним
прописима.
Начелник је дужан да доставља
извјештаје Министарству правде о
броју и исходу примљених пријава
и поступака за заштиту лица која
пријављују корупцију који се воде и
који су окончани, у складу са
чланом 37. тог Закона.
Начелник је дужан да, на свима
доступан
и
видљив
начин,
обавијести запослене о правима и
обавезама које проистичу из закона
из овог упутства.

29. Ово упутство ступа на снагу 8.
(осмог) дана од дана објављивања у
Службеном гласнику Општине
Пелагићево.
Број: 02-022- 1 /17
НАЧЕЛНИК
Дана, 03.01.2018.г. Општине Пелагићево
Симо Стакић
мр.ек. с.р.

223.
На основу члана 59. Закона о локалној
самоуправи („Службени гласник Републике
Српске“, број. 97/16), члана 62. и 64.
Статута Општине Пелагићево („Службени
гласник Општине Пелагићево“, број: 2/17),
члана 190. Закона о општем управном
поступку („Службени гласник Републике
Српске“, број. 13/02, 87/07 и 50/10), а све у
вези
одлуке
Скупштине
општине
Пелагићево о обиљежавању 25 година од
формирања Општине Пелагићево, број: 01022-80/17 од 4.12.2017.године, начелник
Општине Пелагићево доноси:
РЈЕШЕЊЕ
о именовању организационог одбора за
обиљежавање 25 година од формирања
Општине Пелагићево
У
организациони
одбор
за
обиљежавање двадесет пете годишњице
формирања Општине Пелагићево именују
се:
1. Симо Стакић, предсједник
2. Славко Тешић, члан
3. Никола Бошњак, члан
4. Игор Петровић, члан
5. Перо Несторовић, члан
6. Горан Јовановнић, члан
7. Лазо Андрић, члан
8. Јован Ерлетић, члан
9. Гордана Балаћ, члан
10. Олга Лазић, члан
11. Слободанка Лазаревић, члан
12. Пајо Бркић, члан.
Организациони одбор задужен је за
припрему и организацију обиљежавања 25.
годишњице
од
оснивања
Општине

Пелагићево које ће се одржати у јануару
2018.године .
По реализацији наведених активности
предсједник комисије доставити ће писани
извјештај Скупштини општине.

ОДЛУКУ
о прихватању нацрта Плана буџета
Општине Пелагићево за 2018.годину

Образложење

Прихвата се нацрт Плана буџета
Општине Пелагићево за 2018.годину у
износу од 2.260.000,00 КМ.

Будући да се у јануару мјесецу
2018.године обиљежава 25 годинаод
ооснивања Општине Пелагићево, начелник
Општине је на основу члана 59. Закона о
локланој самоуправи, члана 62. и 64.
Статута Општине Пелагићево, те члана 190.
Закона о општем управном поступку, а све
у вези одлуке Скупштине Општине
пелагићево о обиљежавању 25 година од
формирања Општине Пелагићево, донио
рјешење о именовању организационог
одбора у сврху обављања активности око
обиљежавања тог важног датума за
Општину Пелагићево.
Имајући у виду наведено, начелник
Општине
је
именовао
чалнове
организационог одбора, како је наведено у
диспозитиву рјешења.

Члан 1.

Члан 2.
Биланс буџета приихода и расхода по
економској,
функционалној
и
организационој класификацији је саставни
дио ове одлуке.
Члан 3.
Нацрт Плана буџета за 2018.годину се
упућује на јавну расправу.
Члан 4.
Ова одлука ступа на снагу даном
доношења и биће објављена у службеном
гласнику Општине Пелагићево.

Поука о правном лијеку
Против овог рјешења може се
изјавити приговор начелнику Општине у
року од 8 (осам) дана од дана доставе истог.
Број: 02-022- 24 /17
НАЧЕЛНИК
Дана, 19.12.2017.г. Општине Пелагићево
Симо Стакић
мр.ек. с.р.

224.
На основу члана 51. Статута Општине
Пеелагћево („Службени гласник Општине
Пелагићево“, број: 2/17) и члана 39. Закона
о локалној самоуправи („Службени гласник
Републике Српске“, број: 97/16), а у вези са
одредбама члана 28., 30. и 31.Законао
буџетском систему Републике Српске
(„Службени гласник Републике Српске“,
број: 121/12, 52/14, 103/15 и 15/16),
Скупштина општине Пелаигћево на IX
(деветој) редовној сједници одржаној дана
04.12.2017.године, доноси:
9

Број: 01-022-78/17
Дана, 04.12.2017.г.

ПРЕДСЈЕДНИК
Скупштине општине
Славко Тешић с.р.

225.
На основу члана 51. Статута Општине
Пеелагћево („Службени гласник Општине
Пелагићево“, број: 2/17) и члана 39. Закона
о локалној самоуправи („Службени гласник
Републике Српске“, број: 97/16), а у вези са
одредбама члана 28., 30. и 31.Законао
буџетском систему Републике Српске
(„Службени гласник Републике Српске“,
број: 121/12, 52/14, 103/15 и 15/16),
Скупштина општине Пелаигћево на IX
(деветој) редовној сједници одржаној дана
04.12.2017.године, доноси:
ОДЛУКУ
о прихватању нацрта измјене –
ребаланса Плана буџета Општине
Пелагићево за 2018.годину

Члан 1.
Прихвата се нацрт измјене –
ребаланса
Плана
буџета
Општине
Пелагићево за 2018.годину у износу од
2.664.100,00 КМ.
Члан 2.
Биланс буџета приихода и расхода по
економској,
функционалној
и
организационој класификацији је саставни
дио ове одлуке.
Члан 3.
Ова одлука ступа на снагу даном
доношења и биће објављена у службеном
гласнику Општине Пелагићево.
Број: 01-022-79/17
Дана, 04.12.2017.г.

ПРЕДСЈЕДНИК
Скупштине општине
Славко Тешић с.р.

задатак бити организација обиљежавања 25.
година
од
формирања
Општине
Пелагићево.
Члан 2.
Основни циљ организационог одбора
је да изврши припреме и подузме све
потребне радње, како би обезбједио да се,
на адекватан начин, обиљежи 25. година од
формирања Општине Пелагићево.
Члан 3.
У провођењу својих дужности и
надлежности, у складу са овом одлуком,
организациони одбор је независтан и неће
подлијегати управљању или контроли од
стране билокојег лица или институције.
Члан 4.
У случају потребе организациони
одбор
ће
ангажовати
општинске
службенике и остале запослене Општинске
управе пелагићево.
Члан 5.

226.
На основу члана 54. и 59. Закона о
локалној самоуправи („Службени глансик
Републике Српске“, број: 97/16), члана 51. и
56.
Статута
Општине
Пелагићево
(„Службени гласник Општине пелагићево“,
број:
2/17),
Скупштина
општине
Пелаигћево на IX (деветој) редовној
сједници одржаној дана 04.12.2017.године,
доноси:

Организациони одбор је дужан да
благовремено о свом раду обавјештава
начелника Општине Пелагићево, те да, на
његов захтјев, доставља и писане извјештаје
о свом раду.
Члан 6.
Рад у организационом одбору је
добровољан и не повлачи новчану награду.

ОДЛУКУ
о обиљежавању 25. година од формирања
Општине Пелагићево

Члан 7.

Члан 1.

Ова одлука ступа на снагу 8 (осам)
дана од дана објаве у Службеном гласнику
Општине Пелагићево.

Задужују се предсједник Скупштине
општине Пелагићево и начелник Општине
Пелагићево да предузму све потребне мјере
како би се, на адекватан начин, обиљежило
25. година од формирања Општине
Пелагићево.
Задужује се начелник Општине
Пелагићево да формира организациони
одбор за обиљежавање 25. година од
формирања Општине Пелагићево чији ће
10

Број: 01-022-80/17
Дана, 04.12.2017.г.

227.

ПРЕДСЈЕДНИК
Скупштине општине
Славко Тешић с.р.

На основу члана 54. и 59. Закона о
локалној самоуправи („Службени глансик
Републике Српске“, број: 97/16), члана 51. и
56.
Статута
Општине
Пелагићево
(„Службени гласник Општине пелагићево“,
број: 2/17), члана 18. Закон о систему
јавних
служби
(“Службени
гласник
Републике Српске“, број: 68/07 и 109/12),
Скупштина општине Пелаигћево на IX
(деветој) редовној сједници одржаној дана
04.12.2017.године, доноси:
ОДЛУКУ
о именовању вршиоца дужности
директора Јавне установе Туристичка
организација Пелагићево

сједници одржаној дана 04.12.2017.године,
доноси:
ОДЛУКУ
о усвајању Плана капиталних
инвестиција за период 2017.-2020-година
Члан 1.
Усваја
инвестиција
2020.године.

се
за

План
период

капиталних
од
2017.-

Члан 2.
Претходно наведени План капиталних
инвестиција саставни је дио ове одлуке.

Члан 1.
Члан 3.
Именује се Слободанка Лазаревић из
Пелагићева
за
вршиоца
дужности
директора ЈУ Туристичка организација
Пелагићево.
Члан 2.

Ова одлука ступа на снагу 8 (осам)
дана од дана објаве у Службеном гласнику
Општине Пелагићево.
Број: 01-022-82/17
Дана, 04.12.2017.г.

Вршилац
дужности
директора
именује се на период до окончања поступка
избора и именовања директора ЈУ
туристичка организација Пелагићево у
конкурсној процедури.

ПРЕДСЈЕДНИК
Скупштине општине
Славко Тешић с.р.

229.
Члан 3.
Ова одлука ступа на снагу 8 (осам)
дана од дана објаве у Службеном гласнику
Општине Пелагићево.
Број: 01-022-81/17
Дана, 04.12.2017.г.

ПРЕДСЈЕДНИК
Скупштине општине
Славко Тешић с.р.

На основу члана 39. и 43. Закона о
локалној самоуправи („Службени глансик
Републике Српске“, број: 97/16), члана 51. и
56.
Статута
Општине
Пелагићево
(„Службени гласник Општине пелагићево“,
број:
2/17),
Скупштина
општине
Пелаигћево на IX (деветој) редовној
сједници одржаној дана 04.12.2017.године,
доноси:
ОДЛУКУ
о прихватању извјештаја

228.
Члан 1.
На основу члана 39. и 43. Закона о
локалној самоуправи („Службени глансик
Републике Српске“, број: 97/16), члана 51. и
56.
Статута
Општине
Пелагићево
(„Службени гласник Општине пелагићево“,
број:
2/17),
Скупштина
општине
Пелаигћево на IX (деветој) редовној

11

Прихвата се извјештај о раду
начелника Општине Пелагићево за период
од одржане 7. редовне сједнице до
припреме материјала за сљедећи редовну
сједницу,
број:
02-014-35/17
од
29.11.2017.године.

Члан 2.
Извјештај из претходно наведеног
члана је саставни дио ове одлуке.
Члан 3.

Ова одлука ступа на снагу 8 (осам)
дана од дана објаве у Службеном гласнику
Општине Пелагићево.
Број: 01-022-85/17
Дана, 04.12.2017.г.

ПРЕДСЈЕДНИК
Скупштине општине
Славко Тешић с.р.

Ова одлука ступа на снагу 8 (осам)
дана од дана објаве у Службеном гласнику
Општине Пелагићево.
Број: 01-022-83/17
Дана, 04.12.2017.г.

ПРЕДСЈЕДНИК
Скупштине општине
Славко Тешић с.р.

230.
На основу члана 54. и 59. Закона о
локалној самоуправи („Службени глансик
Републике Српске“, број: 97/16), члана 51. и
56.
Статута
Општине
Пелагићево
(„Службени гласник Општине пелагићево“,
број: 2/17), члана 155. Закона о
службеницима и намјештеницима у
органима јединице локалне смоуправе
(„Службени гласник Републике Српске“,
број: 97/16),
Скупштина општине
Пелагићево на IX (деветој) редовној
сједници одржаној дана 04.12.2017.године,
доноси:
ОДЛУКУ
о именовању вршиоца дужности чланова
Одбора за жалбе

231.
На основу члана 39. и 43. Закона о
локалној самоуправи („Службени глансик
Републике Српске“, број: 97/16), члана 51. и
56.
Статута
Општине
Пелагићево
(„Службени гласник Општине пелагићево“,
број: 2/17), записника са VIII (осме) редовне
сједнице Скупштине општине Пелагићево,
предсједник
Скупштине
општине
Пелагићево врши сљедећу:
ИСПРАВКУ
У одлуци о именовању чланова
управног одбора ЈУ Центар за социјални
рад Пелагићево број: 01-022-63/17 од
05.10.2017.године, објављене у Службеном
гласнику Општине Пелагићево, број: 13/17,
врши се исправка у члану 2. тако што се
послије ријечи године ставља тачка, а
ријечи: „односно мандат члана управног
одбора траје до мандата скупштине која га
је изабрала“ се бришу.
Број: 01-022-86/17
Дана, 19.12.2017.г.

Члан 1.
За вршиоце дужности чланова Одбора
за жалбе општинеске управе Пелагићево
именују се:
1. Рађеновић Градимир, предсједник
2. Софић Цвијетин, члан
3. Чачић Стјепан, члан.
Члан 2.
Вршиоци дужности чланова одбора за
жалбе именују се на период потребан за
спровођење јавног конкурса за избор
чланова одбора.
Члан 3.
12

ПРЕДСЈЕДНИК
Скупштине општине
Славко Тешић с.р.

232.
На основу члана 39. Закона о локалној
самоуправи („Службени гласник Републике
Српске“, број: 97/16), члана 348. Закона о
стварним правима („Службени глансик
Републике Српске“, број: 124/08 и 58/09) и
члан 51. Статута Општине пелагићево
(„Службени гласник Општине Пелагићево“,
број:
2/17),
Скупштина
општине
Пелагићево на IX (деветој) редовној

сједници одржаној дана 04.12.2017.године,
доноси:
ОДЛУКУ
о прибављању непокретности
у КО Блажевац
Члан 1.
Овом Одлуком пибавља се парцела
означена као к.ч. број 596 звана „Барица“,
шума 4. класе, површине 685 м2 уписана у
ПЛ бр. 1671 Ко блажевац, на којој је као
посједник уписан Фрањо (Петар) маројевић
из Блажевца.
Некретнина из став 1. ове одлуке
прибавља се ради испраљања корита ријеке
Четнице и спречавања поплава.

233.
На основу члана 39. и 43. Закона о
локалној самоуправи („Службени гласник
Републике Српске“, број: 97/16), и члана 51.
и 56. Статута Општине Пелагићево
(“Службени гласник Општине Пелагићево“,
број: 2/17), Одлуке о именовању чланова
Општинске изборне комисије Пелагићево
број: 01-022-55/16 од 31.03.2016.године, а
све у вези члана 2.16 Изборног закона Босне
и Херцеговине („Службени гласник Босне и
Херцеговине“, број: 23/01, 7/02, 9/02, 20/02,
25/02, 4/04, 20/04, 25/05, 52/05, 65/05, 77/05,
11/06, 24/06, 32/07, 33/08, 37/08, 32/10,
18/13, 07/14 и 31716), Скупштина општине
Пелагићево на IX (деветој) редовној
сједници одржаној дана 04.12.2017.године,
доноси:

Члан 2.
ОДЛУКУ
о разрјешењу члана Општинске
изборне комисије Пелагићево

Проб ављање некретнине из члана 1.
ове одлуке реализоваће се уговором о
купопродаји уз цијену од 1,50 КМ по
квадратном етру, односно уз укупну
продајну цијену од 1.027,50 КМ.
Члан 3.
На некретнину из члана 1. ове одлуке
код РГУ ПЈ Пелагићево извршиће се упис
права
посједа
у корист
Општине
Пелагићево са дијелом 1/1.

Члан 1.
Разрјешава
се
дужности
члан
Општинске изборне комисије Пелагићево
Матеј
(мате)
Зовкић,
рођен
20.01.1994.године у Винковцима, са
пребивалиштем у Горњој Трамошници,
Општина Пелагићево.
Члан 2.

Члан 4.
Овлашћује се начелник Општине
Пелагићево да, на основу одлуке, закључи
Уговор о купопродаји непокретности из
члана 1. ове одлуке, а по прибављеном
мишљењу Правобранилаштва Републике
Српске.

Ова одлука ступа на снагу 8 (осам)
дана од дана објаве у Службеном гласнику
Општине Пелагићево.
Број: 01-022-88/17
Дана, 04.12.2017.г.

ПРЕДСЈЕДНИК
Скупштине општине
Славко Тешић с.р.

Члан 5.
Ова одлука ступа на снагу 8 (осам)
дана од дана објаве у Службеном гласнику
Општине Пелагићево.
Број: 01-022-87/17
Дана, 04.12.2017.г.
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ПРЕДСЈЕДНИК
Скупштине општине
Славко Тешић с.р.

234.
На основу члана 39. и 43. Закона о
локалној самоуправи („Службени гласник
Републике Српске“, број: 97/16), и члана 51.
и 56. Статута Општине Пелагићево
(“Службени гласник Општине Пелагићево“,
број: 2/17), члана 2.15 Изборног закона
Босне и Херцеговине („Службени гласник

Босне и Херцеговине“, број: 23/01, 7/02,
9/02, 20/02, 25/02, 4/04, 20/04, 25/05, 52/05,
65/05, 77/05, 11/06, 24/06, 32/07, 33/08,
37/08, 32/10, 18/13, 07/14 и 31716),
Скупштина општине Пелагићево на IX
(деветој) редовној сједници одржаној дана
04.12.2017.године, доноси:
ОДЛУКУ
о именовању вршиоца дужности члана
Општинске изборне комисије

Пелагићево („Службени гласник Општине
Пелагићево“, број: 2/17), на приједлог
начелника
Општине
Пелагићево,
Скупштина општине Пелагићево на IX
(деветој) редовној сједници одржаној дана
04.12.2017.године, доноси:
ОДЛУКУ
о одређивању дијела остлалог
грађевинског земљишта
Члан 1.

Члан 1.
Именује се Анто (Иво) Надаревић из
Доње Трамошнице, Општина Пелагићево,
рођен 07.04.1959.године у Градачцу, за
вршиоца дужности члана Општинске
изборне комисије Пелагићево.

Овом одлуком одређује се дио
осталог грађевинског земљишта у Ко
Пелагићево за парцелу означену као к.ч.
број 2832, звану „Гај/њива“, њива 7. класе,
површине 28.018 м2.
Члан 2.

Члан 2.
Вршилац дужности члана Општинске
изборне комисије Пелагићево именује се на
период до окончања поступка именовања
чланова Општинске изборне комисије.

На предметној парцели из члана 1. ове
одлуке
предвиђена
је
изградња
биоенергетског постројења за третман
комуналног и другог отпада.
Члан 3.

Члан 3.
Ова одлука ступа на снагу 8 (осам)
дана од дана објаве у Службеном гласнику
Општине Пелагићево.
Број: 01-022-89/17
Дана, 04.12.2017.г.

ПРЕДСЈЕДНИК
Скупштине општине
Славко Тешић с.р.

235.
На основу члана 39. Закона о локалној
самоуправи („Службени гласник републике
Српске“, број: 97/16), члана 83. Закона о
уређењу простора и грађењу („Службени
гласник Републике Српске“, број: 40/13,
106/15 и 03/16), члана 34. Закона о
грађевинском земљишту Републике Српске
(„Службени глансик Републике Српске“,
број: 112/06), Просторног плана Општине
Пелагићево 2012-2032 усвојеног одлуком
број 01-022-60/14 од 28.10.2014.године
(„Службени гласник Општине Пелагићево“,
број: 11/14) и члана 51. Статута Општине
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Просторним
планом
Општине
Пелагћево 2012-2032 године (у даљем
тексту Планом) утврђено је грађевинско
земљиште
на
подручју
Општине
Пелагићево. Планом је издвојено у
општинском центру грађевинско земљиште
у оквиру ужег и ширег урбаног подручја
као и грађевинско подручје сеоских насеља
у ванурбаном подручју.
Парцела која је предмет ове одлуке
Планом је утврђена као пољопривредно
земљиште.
Да би се извршила трајна промјена
намјене предметне парцеле, неопходно је
прибавити локацијске услове за исту.
Члан 4.
Ова одлука ступа на снагу 8 (осам) дана од
дана објаве у Службеном гласнику
Општине Пелагићево.
Број: 01-022-100/17
Дана, 04.12.2017.г.

ПРЕДСЈЕДНИК
Скупштине општине
Славко Тешић с.р.

САДРЖАЈ:

Р/Б
217.
218.
219.
220.
221.

222.

223.
224.
225.
226.
227.
228.
229.
230.
231.
232.
233.
234.
235.
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НАЗИВ ОДЛУКЕ
Одлука о раскиду Појединачног колективног уговора за
запослене у општинској управи Пелагићево
Рјешење о именовању комисије за спровођење Јавног конкурса
за попуну упражњених радних мјеста
Рјешење о именовању новог члана комисије за спровођење
Јавног конкурса за попуну упражњених радних мјеста
Рјешење о разрјешењу члана Комисије за спровођење Јавног
конкурса за попуну упражњених радних мјеста
Правилник о условима и начинима отуђења непокретности у
својини Општине пелагићево испод тржишне вриједности или
без накнаде
Упутство о поступању са пријавом корупције и обезбјеђењу
заштитие лица која пријављују корупацију у Општини
Пелагићево
Рјешење о именовању организационог одбора за обиљежавање
25 година од формирања Општине Пелагићево
Одлука о прихватању нацрта Плана буџета Општине
Пелагићево за 2018.годину
Одлука о прихватању нацрта измјене – ребаланса Плана буџета
Општине Пелагићево за 2018.годину
Одлука о обиљежавању 25. година од формирања Општине
Пелагићево
Одлука о именовању вршиоца дужности директора Јавне
установе Туристичка организација Пелагићево
Одлука о усвајању Плана капиталних инвестиција за период
2017.-2020-година
Одлука о прихватању извјештаја
Одлука о именовању вршиоца дужности чланова Одбора за
жалбе
Исправка
Одлука о прибављању непокретности у КО Блажевац
Одлука о разрјешењу члана Општинске изборне комисије
Пелагићево
Одлука о о именовању вршиоца дужности члана Општинске
изборне комисије
Одлука о одређивању дијела остлалог грађевинског земљишта

СТРАНА
1.
2.
3.
4.
5.

6.

8.
9.
9.
10.
11.
11.
11.
12.
12.
12.
13.
13.
14.

