
 

1 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

241. 

 
          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), Скупштина општине 

Пелагићево на I (првој) свечаној  сједници 
одржаној дана 29.01.2018.године донијела 

је:  

 
 

О Д Л У К У 

о наградама и признањима 

 

Члан 1. 

 

          Поводом јубилеја 25-те годишњице 
оснивања Општине Пелагићево, за 

нарочите заслуге у развоју Општине 

Пелагићево додјељују се саљедеће награде 
и признања: 

 

ЗЛАТНА ПЛАКЕТА: 

 
1. Предсједник Републике Српске 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2. Предсједник Владе  Републике 

Српске  

3. Епархија Зворничко-Тузланска 

ПЛАКЕТА:  

 

1. Министарство финансија 

2. Министарство управе и локалне 

самоуправе  
3. Министарство правде  

4. Министарство просвјете и културе  

5. Министарство унутрашњих послова  
6. Министарство здравља и социјалне 

заштите  

7. Министарство породице, спорта и 
омладине  

8. Министарство индустрије, 

енергетике и рударства 

9. Министарство трговине и туризма  
10. Министарство рада и борачко-

инвалидске заштите  

11. Министарство саобраћаја и веза 
12. Министарство науке и технологије  

13. Министарство пољопривреде, 

шумарства и водопривреде  

ОПШТИНА ПЕЛАГИЋЕВО 

СЛУЖБЕНИ ГЛАСНИК 
 

 

 

 

"Службени гласник Општине 

Пелагићево" 

 

 

примјерак је бесплатан 
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14. Министарство за избјеглице и 

расељена лица  
15. Министарство за просторно 

уређење, грађевинарство и 

екологију  
16. Министарство за економске односе 

и регионалну сарадњу  

17. Генерални конзулат Републике 

Србије, Бања Лука. 
 

ЗАХВАЛНИЦЕ: 

 
1. Општина Сежана, Словенија  

2. Општина Бачка Паланка, Србија  

3. Општина Косјерић, Србија  
4. Представништво Републике Српске 

у Србији  

5. Влада Брчко Дистрикта, 

градоначелник  
6. Правобраничаштво Републике 

Српске  

7. Фонд за заштиту животне средине и 
енергетску ефикасност Републике 

Српске  

8. Универзитетски клинички центар 

Републике Српске  
9. Дом здравља Бијељина  

10. Савез општина и градова Републике 

Српске  
11. Радио телевизија Републике Српске  

12. Јавно предузеће Путеви Републике 

Српске  
13. ЗЕДП Електро Бијељина  

14. Милан Бабић 

15. Борачка организација Републике 

Српске 
16. Републичка организација породица 

заробљених и погинулих бораца и 

несталих цивила Републике Српске. 
 

Члан 2. 

 
          Ова одлука ступа на снагу даном 

доношења и биће објављена у Службеном 

гласнику Општине Пелагићево. 

 
Број: 01-022-2/18          ПРЕДСЈЕДНИК 

Дана, 29.01.2018.г.   Скупштине Општине 

    Славко Тешић с.р. 
 

 

 

 
242. 

 

          На основу члана 64. став 1. тачка 2. и 

члана 70. ставови 1., 3. и 6. Закона о јавним 
набавкама Босне и Херцеговине 

(„Службени гласник БиХ“, број: 39/14), 

чланова 59. и 82. Закона о локалној 
самоуправи („Службени гласник РС“, број 

97/16), чланова 61. и 100. Статута Општине 

Пелагићево („Службени гласник Општине 

Пелагићево“, број: 10/14) и члана 7. 
Правилника о поступку директног 

споразума, број: 02-022-6/15 од 

17.02.2015.године, на основу препоруке 
службеника з ајавне набавке и Одјељења з 

аопшту управу,просторно уређење и 

стамбено-комуналне послове Општине 
Пелагићево, у поступку јавне набавке 

радова: Изградња пута у насељеном мјесту 

Турић, начелник Општине Пелагићево је 

донио: 
 

 

О Д Л У К У 

о избору најповољнијег понуђача 

 

Члан 1. 

 

          Прихвата се препорука службеника за 

јавне набавке и Одјељења за општу 

управу,просторно уређење и стамбено-
комуналне послове Општине Пелагићево 

број: 06/3-404-33/17 од 29.12.2017.године и 

Уговор за јавну набавку – Изградња пута у 
насељеном мјесту Турић додјељује се 

„Дејокоп“ ДОО Бок за понуђену цијену од 

5.252,50 КМ без ПДВ-а, као најбоље 

оцијењеном понуђачу. 
 

Члан 2. 

 

Приједлог уговора о набавци 

доставиће се на потпис изабраном понуђачу 

"Дејокоп“ ДОО Бок. 
 

Члан 3. 

 

За извршење ове одлуке задужује се 
и овлашћујеОдјељење за општу управу, 

просторно уређење и стамбено – комуналне 

послове општине Пелагићево. 
 

Члан 4. 

 

Ова одлука објавиће се на веб-
страници www.opstinapelagicevo.org, 

истовремено са упућивањем понуђачима 
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који су учествовали у поступку јавне 

набавке, у складу са чланом 70. став 6. 
Закона о јавним набавкама Босне и 

Херцеговине. 
 

Члан 5. 

 

  Ова одлука ступа на снагу даном 

доношења и доставља се свим понуђачима 

који су учествовали у поступку јавне 

набавке, у складу са чланом 71. став 2. 
Закона о јавним набавкама Босне и 

Херцеговине. 
 

Образложење 

 

Поступак јавне набавке покренут је 

Одлуком о покретању поступка јавне 

набавке број: 02-022-148/17 од 06.12.2017. 

године. 
Јавна набавка је спроведена путем 

директног споразума. 

Процијењена вриједност јавне набавке без 
ПДВ-а је 6.000,00 КМ. 

 

Писмени захтјев за достављање 

понуде упућен је понуђачу:  

- "Дејокоп“ ДОО Бок. 
За отварање понуда је задужен 

Службеник за јавне набавке у сарадњи са 

службеницима из Одјељење за општу 

управу, просторно уређење и стамбено – 
комуналне послове. 
 

Службеник за јавну набавку је 

доставио дана 29.12.2017. године записник 

о оцјени понуда и Препоруку о избору 
најповољнијег понуђача број: 06/3-404-

33/17 од 29.12.2017. године, у поступку 

јавне набавке– Изградња пута у насељеном 

мјесту Турић- 
 

У поступку по записнику о оцјени 
понуда је утврђено да је службеник за јавну 

набавку благовремено и правилно извршио 

отварање понуда и оцјену приспјелих 
понуда, о чему је сачинињен одговарајући 

записник, у којем је утврђено сљедеће:  

- да је укупно пристигла 1 понуда. 

- да је благовремено запримљена 1 понуда. 
- да није било неблаговремено 

запримљених понуда. 

- да је понуда понуђача "Дејокоп“ ДОО Бок 
прихватљива. 

- да није било неприхватљивих понуда. 
 

У поступку доношења ове одлуке, 

посебно су цијењене чињенице да је 
службеник за јавне набавке у сарадњи са 

Одјељење за општу управу, просторно 

уређење и стамбено – комуналне послове, 
правилно и потпуно, дао оцјену приспјелих 

понуда, у складу са критеријумима из 

захтјева и позива. 

Наиме, у поступку је оцијењено да 
је службеник за јавне набавке у сарадњи са 

Одјељењем за општу управу, просторно 

уређење и стамбено – комуналне послове 
правилно поступио те да је избор 

најповољнијег понуђача извршен у складу 

са Законом о јавним набавкама Босне и 
Херцеговине, подзаконским актима, 

интерним актима и тендерским 

документом.  

Увидом у приложену 
документацију, неспорно је да изабрани 

понуђач задовољава све потребне услове у 

оквиру овог поступка.  
 

Из наведених разлога, примјеном 
члана 64. став 1. тачка 2. Закона о јавним 

набавкама Босне и Херцеговине, те чланова 

чланова 61. и 100. Статута општине 

Пелагићево ("Службени гласник општине 
Пелагићево" број: 10/14) и члана 7. 

Правилника о поступку директног 

споразума, број: 02-022-6/15 од 17.02.2015. 
године одлучено је као у диспозитиву. 
 

ПОУКА О ПРАВНОМ ЛИЈЕКУ 

 

Против ове одлуке може се изјавити 

приговор начелнику Општине, најкасније у 
року од 5 (пет) дана од дана пријема ове 

одлуке, на основу члана 9. Правилника о 

поступку директног споразума, број: 02-
022-6/15 од 17.02.2015. године. 
 

 

Број: 02-022-11/18           НАЧЕЛНИК 

Дана, 11.01.2018.г.      Општине Пелагићево 
           Симо Стакић 

             мр.ек. с.р. 

 

 
 

 

243. 

 

На основу члана 14. став 1, члана 18. 

став 1. и чланова  87. став 2, 88. и 89. Закона 

о јавним набавкама ("Сл. гласник БиХ", 
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број 39/14), члана 72. Закона о локалној 

самоуправи ("Сл. гласник РС", број: 101/04, 
42/05 и 118/05) и чланова 61. и 100. Статута 

општине Пелагићево ("Службени гласник 

општине Пелагићево" број: 10/14), а 
поступајући по приједлогу Одјељења за 

општу управу, просторно уређење и 

стамбено-комуналне послове Општине 

Пелагићево у складу  са Измјеном плана 
јавних набавки општине Пелагићево за 

2017. годину, број: 02-022-115/17 од 

29.09.2017. године, начелник општине 
Пелагићево је донио: 

 

 
О Д Л У К У 

о покретању поновног  поступка набавке  

набавка и уградња вањске столарије на 

објекту подручне основне школе у 

Ћендићима 

 

Члан 1. 

 

Одобрава се покретање поновног  

поступка јавне набаве радова – набавка и 

уградња вањске столарије на објекту 
подручне основне школе у Ћендићима. 

Процијењена вриједност јавне 

набавке (без ПДВ-а) износи до 17.000,00 
КМ (словима: седамнаестхиљадаКМ). 

За проведбу јавне набавке осигурана 

су средства из буџета општине Пелагићево, 
економски код 511233 и из Кабинета 

предсједника Републике Српске. 

Јавна набавка ће се провести путем 

конкурентског захтјева за доставу понуда. 
Поступак јавне набавке провешће се 

у складу са Законом о јавним набавкама, 

подзаконским и интерним актима. 
Евиденциони број јавне набавке: 43. 

 

Члан 2. 

. 

Тендерску документацију сачиниће 

уговорни орган, односно службеник за 

јавне набавке у сарадњи са Одјељењем за 
општу управу, просторно уређење и 

стамбено-комуналне послове у року од 

десет дана, рачунајући од доношења ове 
одлуке.. 

 

Члан 3. 

 

Критеријум за додјелу уговора је 

најнижацијена. 
 

Члан 4. 

 

Отварање и оцјену понуда провешће 

комисија за јавне набавке, у саставу од 3 

члана, сљедеће квалификационе структуре: 

 
-  дипломирани економиста; 

-  дипломирани правник; 

- грађевински техничар. 
 

Састав и дјелокруг рада комисије из 

претходног става утврдиће се посебном 
одлуком или рјешењем. 

 

Члан 5. 

 

Саставни дио ове одлуке је процјена 

вриједности са предмјером радова. 

 
Члан 6. 

 

Ова одлука ступа на снагу даном 

доношења и биће објављења у Службеног 
гласнику Општине Пелагићево. 

 

ОБРАЗЛОЖЕЊЕ 

 

На основу расположивих чињеница, 
утврђено је да је предложени поступак 

јавне набавке основан и да садржи све 

потребне елементе за одлучивање, у складу 

сачланом 18.Закона о јавним набавкама 
("Сл. гласник БиХ", број 39/14). 

 

При доношењу Одлуке, начелник 
Општине Пелагићево се посебно руководио 

чињеницом да је предложена набавка 

планирана Измјеном плана набавки за 2017. 
годину – под ставком 43, да је реално 

процијењена њена вриједност на тржишту, 

да су осигурана средства за исплату, 

предложена одговарајућа врста поступка, те 
да предложени састав комисије по 

стручности одговара предмету јавне 

набавке. 
 

         На темељу утврђеног чињеничног 

стања, одлучено је као у члану 1. ове 

одлуке. 
 

Број: 02-022-154/17           НАЧЕЛНИК 
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Дана, 28.12.2017.г.    Општине Пелагићево 

         Симо Стакић 
           мр.ек. с.р. 

 

 
 

 

244. 

 
          На основу члана 64. став 1. тачка 2. и 

члана 70. ставови 1., 3. и 6. Закона о јавним 

набавкама Босне и Херцеговине 
(„Службени гласник БиХ“, број: 39/14), 

чланова 59. и 82. Закона о локалној 

самоуправи („Службени гласник РС“, број 
97/16), чланова 61. и 100. Статута Општине 

Пелагићево („Службени гласник Општине 

Пелагићево“, број: 10/14),а на препоруку 

Комисије за јавну набавку број: 06/3-404-
34/17 од 11.01.2018.године, у поступку 

јавне набавке – набавка и уградња вањске 

столарије на објекту подручне основне 
школе у Ћендићима, начелник Општине 

Пелагићево је донио: 

 

 
О Д Л У К У 

о избору најповољнијег понуђача 

 

Члан 1. 

 

          Прихвата се препорука Комисије за 
јавне набавке број: 06/3-404-34/17 од 

11.01.2018..године и Уговор за јавну 

набавку – набавка и уградња вањске 

столарије на објекту подручне школе у 
Ћендићима, додјељује се понуђачу 

„Кристал комерц“ ДОО Коњиц, за понуђену 

цијену од 11.011,55 Км без ПДВ-а , односно 
12.883,52 Км са ПДВ-ом, као најбоље 

оцијењеном понуђачу. 

 
Члан 2. 

 

Приједлог уговора о набавци 

доставиће се на потпис изабраном понуђачу 
"Кристал комерц“ ДОО Коњиц по истеку 

рока од десет дана, рачунајући од дана када 

су сви понуђачи обавијештени о избору 
најповољније понуде.  

 

Члан 3. 

 

За извршење ове одлуке задужује се 

и овлашћујеОдјељење за општу управу, 

просторно уређење и стамбено – комуналне 

послове општине Пелагићево. 
 

Члан 4. 

 

Ова одлука објавиће се на веб-

страници www.opstinapelagicevo.org, 

истовремено са упућивањем понуђачима 

који су учествовали у поступку јавне 
набавке, у складу са чланом 70. став 6. 

Закона о јавним набавкама Босне и 

Херцеговине. 
 

Члан 5. 

 

  Ова одлука ступа на снагу даном 

доношења и доставља се свим понуђачима 

који су учествовали у поступку јавне 
набавке, у складу са чланом 71. став 2. 

Закона о јавним набавкама Босне и 

Херцеговине. 
 

Образложење 

 

Поступак јавне набавке покренут је 

Одлуком о покретању поступка јавне 
набавке број: 02-022-154/17 од 28.12.2017. 

године. 

Јавна набавка је спроведена путем 

конкурентског захтјева за доставу понуда. 
Процијењена вриједност јавне набавке без 

ПДВ-а је17.000,00 КМ. 

Обавјештење о набавци број 298-7-
3-24-3-15/17 послато је на објаву дана 

29.12.2017.године, а објављено је на 

порталу јавних набавки истог дана. 

 
Захтјев за доставу понуда је 

прослијеђен сљедећим 

понуђачима(истовремено са слањем 
обавјештења на Портал јавних набавки): 

- Понуђачу: „Нивекс“ ДОО дервента 

- Понуђачу: „Ехта-р“ ДОО Дервента 
- Понуђачу:„Баупартнер“ ДОО 

Лукавац 

те је на основу захтјева, тендерска 

документација такође прослијеђена: 
- Понуђачу: „Кристал“ ДОО 

Живинице 

- Понуђачу: „Кристал комерц“ 
ДОО Коњиц. 

Комисија за јавну набавку 

именована је Одлуком број: 02-022-3/17 од 
10.01.2018. године. 
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Комисија за јавну набавку доставила 

је дана 11.01.2018.године записник о оцјени 
понуда и Препоруку о избору 

најповољнијег понуђача број: 06/3-404-

34/17 од 11.01.2018. године, у поступку 
јавне набавке Набавка и уградња вањске 

столарије на објекту подручне основне 

школе у Ћендићима. 

 

У поступку је утврђено је да је 

Комисија за јавну набавку благовремено и 

правилно извршила отварање понуда и 
оцјену приспјелих понуда, о чему је 

сачинила одговарајуће записнике, у којима 

је утврђено сљедеће: 
- да је укупан број пристиглих понуда 3. 

- да су благовремено запримљене3 понуде. 

- да није било неблаговремено 

запримљених понуда. 
-да су понуде понуђача „Нивекс“ ДОО 

Дервента, „Кристал“ ДОО Живинице и 

„Кристал комерц“ ДОО Коњиц 
прихватљиве. 

У поступку доношења ове одлуке 

посебно су цијењене чињенице да је 

Комисија, правилно и потпуно, извршила 
оцјену квалификованости понуђача те 

оцјену приспјелих понуда, сходно 

критеријумима из тендерске документације. 
У поступку оцјене проведеног 

поступка, начелник Општине Пелагићево 

није нашао разлоге, неправилности нити 
пропусте у раду, који би евентуално били 

основ за неприхватање препоруке Комисије 

за јавну набавку. 

Наиме, у поступку је оцијењено да 
је Комисија у свему правилно поступила те 

да је избор најповољнијег понуђача 

извршен у складу са Законом о јавним 
набавкама, подзаконским актима, интерним 

актима и тендерском документацијом. 

Увидом у приложену документацију, 
неспорно је да је изабрани понуђач најбоље 

оцијењен због: 

најниже цијене, како слиједи: 

 
 

Р/б Назив понуђача Понуђена 

цијена без 

ПДВ-а у 

КМ 

1. „Кристал комерц“  

ДОО Коњиц 

11.011,55 

2. „Кристал“ ДОО 14.829,00 

Живинице 

3. „Нивекс“ ДОО дервента 16.775,00 

 

Изабрани понуђач је изабран 

примјењујући критериј најниже цијене, која 

је понуђена у износу од 11.011,55 КМ без 
ПДВ-а. 

 

Из наведених разлога, примјеном 
члана 64. става (1) тачка 2. Закона о јавним 

набавкама, одлучено је као у диспозитиву. 

 
ПОУКА О ПРАВНОМ ЛИЈЕКУ 

 

Против ове одлуке може се изјавити 

жалба, најкасније у року од 10 (десет) дана 
од дана пријема ове одлуке. 

 

Број: 02-022-12/18            НАЧЕЛНИК 
Дана, 17.01.2018.г.       Општине Пелагићево 

           Симо Стакић 

             мр.ек. с.р. 

 
 

 

 
245. 

 

На основу чланa 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 

управномпоступку („Службени гласник 

Републике Српске“, број: 13/02, 87/07 и 
50/10). Одлуке о стипендирању студената у 

академској 2017/2018 години број: 02-022-

143/17 од 01.12.2017.године, начелник 
Општине Пелагићево доноси:  

 

 

Р Ј Е Ш Е Њ Е 

о именовању Комисије за избор 

стипендиста  за академску 2017/2018 

годину 

 

          Овим рјешењем именујем Комисију 

за избор стипендиста Општине Пелагићево 

за академску 2017/2018.годину, у сљедећем 
саставу:  

 

1. Горан Јовановић, предсједник 
2. Слађана Стјепановић, члан  

3. Перо Иљић, члан. 
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          Задатак комисије је да, на основу 
критеријума и приспјелих захтјева, 

начелнику предложи одређени број 

стипендиста за академску 
2017/2018.годину. 

          По реализацији задатка, предсједник 

Комисије је дужан да начелнику Општине 

Пелагићево достави записник са 
приједлозима. 

 

О б р а з л о ж е њ е 

 

          Начелник Општине Пелагићево је 

дана, 01.12.2017.године донио одлуку о 
стипендирању студената у академској 

2017/2018.години, број: 02-022-143/17. 

          Претходно наведеном одлуком 

регулисао је начин стипендирања, број 
студената, као и износ средстава, односно 

висину мјесечних стипендија. У вези с тим, 

а у циљу реализације исте, начелник 
Општине Пелагићево 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), донио 

Рјешење о именовању Комисије за избор 
стипендиста Општине Пелагићево за 

академску 2017/2018.годину. 

          Обзиром да је потребно извршити 

бодовање кандидата, начелник Општине 
Пелагићево је одредио задатак Комисије у 

смислу да иста изврши рангирање 

кандидата на основу претходно утврђених 
критеријума.  

          Имајући у виду напријед наведено, 

начелник Општине Пелагићево је именовао 
Комисију, како стоји у диспозитиву 

рјешења. 

 

ПОУКА О ПРАВНОМ ЛИЈЕКУ 

 

          Против овог рјешења службеник има 

право уложити приговор начелнику 
Општине у року од осам дана од дана 

пријема.  

Број: 02-111-1/18 НАЧЕЛНИК 

Дана, 10.01.2018.г.       Општине Пелагићево 
           Симо Стакић 

             мр.ек. с.р. 

 

 
 

 

246. 

 

         На основу члана 51. Статута Општине 

Пелагићево („Службени гласник Општине 

Пелагићево“, број: 2/17), члана 39. Закона о 
локалној самоуправи („Службени гласник 

Републике Српске“, број: 97/16) и члана 33. 

Закона о буџетском систему Републике 
Српске („Службени гласник Републике 

Српске“, број: 121/12, 52/14, 103/15 и 

15/16), Скупштина општине Пелагићево на 
X (десетој) редовној сједници одржаној 

дана 27.12.2017.године доноси:  

 

 
О Д Л У К У 

о извршењу ребаланса Плана буџета 

Општине Пелагићево за 2017.годину 

 

Члан 1. 

 

          Овом одлуком утврђује се начин 
извршења ребаланса Плана буџета 

Општине Пелагићево за 2017.годину у 

износу од 2.914.100,00 КМ. 
 

Члан 2. 

 
          Сви расходи морају бити утврђени у 

билансу буџета и уравнотежени са 

приходима. 

 
Члан 3. 

 

          Ова одлука односи се на 
буџетксекориснике који се у цијелости или 

дјелимично финансирају из буџета 

Општине Пелагићево. 
 

Члан 4. 

 

          Корисници буџетских средстава могу 
стварати обавезе и користити средства за 

поједине намјене само до износа који је 

планиран и утврђен буџетом. Све одлуке, 
рјешења, уговори или други појединачни 

акти морају бити у сагласности са овом 

одлуком. Подзаконским актима не могу се 

стварати обавезе на терет буџета, ако за те 
обавезе нису предвиђена средства.  
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Члан 5. 

 

         Корисници буџетских средстава 

дужнису дозначена средства правдати 

најкасније до 10-ог у мјесецу за претходни 
мјесец. Правдање дозначених средстава је 

услов за сљедећу дознаку средстава.  

 

Члан 6. 

 

          Одјељење за привреду, финансије и 

друштвене дјелатности је задужено за 
израду обрасца на којем су буџетски 

корисници дужни правдати утрошак 

дозначених средстава. 
 

Члан 7. 

 

          Овлаштена лица за извршење буџета 
су начелник Општине и начелник Одјељења 

за привреду, финансије и друштвене 

дјелатности. 
 

Члан 8. 

 

          Обавезе по основу расхода морају се 
извршавати сходно законским прописима, 

као и Закону о буџетском систему 

Републике Српске. 
 

Члан 9. 

 
          За подмирење хитних расхода, који 

нису планирани буџетом, а који сепојаве у 

току буџетске године, начелник Општине 

може извршити исплате до износа буџетске 
резерве, а за које ће донијети акт о врсти и 

намјени појединог расхода.  

 
Члан  10. 

 

          Овлаштена лица за извршење буџета 
могу извршавати релокацију са позиције 

гдје има довољно средставана позицију гдје 

су утрошена средства, а настала је обавеза 

која је доспјела за измирење, до 5% 
планираног буџета за 2017.годину (за све 

релокације укупно). 

 
Члан 11. 

 

          Контролу намјенског  утрошка 

буџетских средстава врши Одјељење за 
привреду, финансисје и друштвене 

дјелатности. Упутства за провођење ове 

одлуке доноси начелник Одјељења за 

привреду, финансије и друштвене 
дјелатности. 

 

Члан 12. 

 

          Приходи по изворима, врстама и 

расходима прихода по основу намјене, 

утврђују се у билансу буџета Општине 
Пелагићево за 2017.годину, који је саставни 

дио ове одлуке.  

 
Члан 13. 

 

          Ова одлука ступа на снагу наредног 
дана од дана објављивања у Службеном 

гласнику Општине пелагићево. 

 

Број: 01-022-107/17      ПРЕДСЈЕДНИК 
Дана, 27.12.2017.г.   Скупштине Општине 

    Славко Тешић с.р. 

 
 

 

 

247. 

 

         На основу члана 51. Статута Општине 

Пелагићево („Службени гласник Општине 
Пелагићево“, број: 2/17), члана 39. Закона о 

локалној самоуправи („Службени гласник 

Републике Српске“, број: 97/16) и члана 31. 
и 35. Закона о буџетском систему 

Републике Српске („Службени гласник 

Републике Српске“, број: 121/12, 52/14, 

103/15 и 15/16), Скупштина општине 
Пелагићево на X (десетој) редовној 

сједници одржаној дана 27.12.2017.године 

доноси:  
 

 

О Д Л У К У 

о усвајању ребаланса Плана буџета 

Општине Пелагићево за 2017.годину  

 

Члан 1.  

 

          Усваја се ребаланса Плана буџета 

Општине Пелагићево за 2017.годину у 
износу од 2.914.100,00 КМ. 

 

Члан 2. 

 
          Биланс буџета прихода и расхода по 

економској, функционалној и 
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организационој класификацији је саставни 

дио ове одлуке. 
 

Члан 3. 

 
         Ова одлука ступа на снагу наредног 

дана од дана објављивања у Службеном 

гласнику Општине пелагићево. 

 
Број: 01-022-108/17      ПРЕДСЈЕДНИК 

Дана, 27.12.2017.г.   Скупштине Општине 

    Славко Тешић с.р. 
 

 

 
 

248. 

 

          На основу члана 51. Статута Општине 
Пелагићево („Службени гласник Општине 

Пелагићево“, број: 2/17), члана 39. Закона о 

локалној самоуправи („Службени гласник 
Републике Српске“, број: 97/16) и члана 33. 

Закона о буџетском систему Републике 

Српске („Службени гласник Републике 

Српске“, број: 121/12, 52/14, 103/15 и 
15/16), Скупштина општине Пелагићево на 

X (десетој) редовној сједници одржаној 

дана 27.12.2017.године доноси:  
 

 

О Д Л У К У 

о извршењу Плана буџета  

Општине Пелагићево за 2018.годину  

 

Члан 1.  

 

          Овом одлуком утврђује се начин 

извршења плана буџета Општине 
Пелагићево за 2018.годину у износу од 

2.495.000,00 КМ. 

 
Члан 2. 

 

          Сви расходи морају бити утврђени у 

билансу буџета и уравнотежени са 
приходима. 

 

Члан 3. 

 

          Ова одлука односи се на буџетске 

кориснике који се у цијелости или 

дјелимично финансирају из буџета 
Општине Пелагићево у 2018.години. 

 

Члан 4. 

 
          Корисници буџетских средстава могу 

стварати обавезе и користити средства за 

поједине намјене само до износа који је 
планиран и утврђен буџетом. Све одлуке, 

рјешења, уговори или други појединачни 

акти морају бити у сагласности са овом 

одлуком. Подзаконским актима не могу се 
стварати обавезе на терет буџета, ако за те 

обавезе нису предвиђена средства.  

 
Члан 5. 

 

         Корисници буџетских средстава 
дужнису дозначена средства правдати 

најкасније до 10-ог у мјесецу за претходни 

мјесец. Правдање дозначених средстава је 

услов за сљедећу дознаку средстава.  
 

Члан 6. 

 
          Одјељење за привреду, финансије и 

друштвене дјелатности је задужено за 

израду обрасца на којем су буџетски 

корисници дужни правдати утрошак 
дозначених средстава. 

 

Члан 7. 

 

          Овлаштена лица за извршење буџета 

су начелник Општине и начелник Одјељења 
за привреду, финансије и друштвене 

дјелатности. 

 

Члан 8. 

 

          Обавезе по основу расхода морају се 

извршавати сходно законским прописима, 
као и Закону о буџетском систему 

Републике Српске. 

 
Члан 9. 

 

          За подмирење хитних расхода, који 

нису планирани буџетом, а који сепојаве у 
току буџетске године, начелник Општине 

може извршити исплате до износа буџетске 

резерве, а за које ће донијети акт о врсти и 
намјени појединог расхода.  

 

Члан  10. 

 
          Овлаштена лица за извршење буџета 

могу извршавати релокацију са позиције 
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гдје има довољно средставана позицију гдје 

су утрошена средства, а настала је обавеза 
која је доспјела за измирење, до 5% 

планираног буџета за 2017.годину (за све 

релокације укупно). 
 

Члан 11. 

 

          Контролу намјенског  утрошка 
буџетских средстава врши Одјељење за 

привреду, финансисје и друштвене 

дјелатности. Упутства за провођење ове 
одлуке доноси начелник Одјељења за 

привреду, финансије и друштвене 

дјелатности. 
 

Члан 12. 

 

          Приходи по изворима, врстама и 
расходима прихода по основу намјене, 

утврђују се у билансу буџета Општине 

Пелагићево за 2017.годину, који је саставни 
дио ове одлуке.  

 

Члан 13. 

 
          Ова одлука ступа на снагу наредног 

дана од дана објављивања у Службеном 

гласнику Општине пелагићево. 
 

Број: 01-022-105/17      ПРЕДСЈЕДНИК 

Дана, 27.12.2017.г.   Скупштине Општине 
    Славко Тешић с.р. 

 

 

 
 

249. 

 
          На основу члана 51. Статута Општине 

Пелагићево („Службени гласник Општине 

Пелагићево“, број: 2/17), члана 39. Закона о 
локалној самоуправи („Службени гласник 

Републике Српске“, број: 97/16) и члана 28. 

и 31. Закона о буџетском систему 

Републике Српске („Службени гласник 
Републике Српске“, број: 121/12, 52/14, 

103/15 и 15/16), Скупштина општине 

Пелагићево на X (десетој) редовној 
сједници одржаној дана 27.12.2017.године 

доноси:  

 

 
О Д Л У К У 

о усвајању Плана буџета  

Општине Пелагићево за 2018.годину  

 

Члан 1.  

 

          Усваја се План буџета Општине 
Пелагићево за 2018.годину у износу од 

2.495.000,00 КМ. 

 

Члан 2. 

 

          Биланс буџета прихода и расхода, по 

економској, функционалној и 
организационој класиикацији је саставни 

дио ове одлуке. 

 

Члан 3. 

 

          Ова одлука ступа на снагу наредног 

дана од дана објављивања у Службеном 
гласнику Општине пелагићево. 

 

Број: 01-022-106/17      ПРЕДСЈЕДНИК 
Дана, 27.12.2017.г.   Скупштине Општине 

    Славко Тешић с.р. 

 

 
 

 

250. 

 

          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 20. став 4. Посебног 
колективног уговора за запослене у области 

локалне самоуправе Републике Српске 

(„Службени гласник Републике Српске“, 
број: 20/17), начелник Општине Пелагићево 

доноси: 

 
 

О Д Л У К У 

о исплати јубиларних награда за 

оставрених 20 (двадесет) година 

 радног стажа за запослене у 

 Општинској управи Пелагићево 

 

Члан 1. 

 

          Начелник Општине Пелагићево 

доноси одлуку о исплати јубиларних 
награда за остварених 20 (двадесет) година 

радног стажа за запослене у Општинској 
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управи Пелагићево, у висини једне 

просјечне плате запослених, исплаћене у 
Општинској управи пелагићево у 

претходној години. 

 
Члан 2. 

 

          Ова одлука ступа на снагу 8 (осмог) 

дана од дана објаве у Службеном гласнику 
Општине Пелагићево. 

 

Број: 02-022-14/18    НАЧЕЛНИК 
Дана, 12.01.2018.г.       Општине Пелагићево 

          Симо Стакић 

             мр.ек. с.р. 
 

 

 

 
251. 

 

          На основу члана 50. став 2. и 3. и 
члана 67. Закона о службеницима и 

намјештеницима у органијма јединица 

локалне самоуправе („Службени гласник 

Републике српске“, број: 97/16), члана 7. 
Правилника о јединственим процедурама за 

попуњавање упражњених радних мјеста у 

градској, односно општинској управи 
(„Службени гласник Републике Српске“, 

број: 42/17), одлуке о расписивању јавног 

конкурса за избор и именовање секретара 
Скупштине општине Пелагићево 

(„Службени гласник Општине Пелагићево“, 

број: 7/17) и одлуке о расписивању јавног 

конкурса за избор и именовање директора 
Центра за социјални рад Пелагићево 

(„Службени гласник Општине Пелагићево“, 

број: 7/17), Скупштина општине 
Пелагићево расписује: 

 

 
ЈАВНИ КОНКУРС 

за избор и именовање секретара 

Скупштине општине Пелагићево и 

директора Центра за 

Социјални рад Пелагићево 

 

I – НАЗИВ РАДНОГ МЈЕСТА 

 

I-a. секретар Скупштине општине, 1 

извршилац, ( у наставку текста I-a) 

 

I-b. директор Центра за социјални рад 

Пелагићево, 1 извршилац (у наставку текста 
I-b) 

 

II - ОПИС УПРАЖЊЕНОГ РАДНОГ 

МЈЕСТА  

 

I-a. Секретар Скупштине општине обавља 

сљедеће послове и радне задатке: руководи 
стручном службом Скупштине општине, у 

сарадњи са предсједником Скупштине 

припрема сједнице, обезбјеђује оптималне 
услове за рад Скупштине, пружа правну 

помоћ предсједнику Скупштине, 

обавјештава јавност о раду скупштине, 
уређује Службени гласник Општине 

Пелагићево и одговора за његов садржај, те 

обавља друге послове утврђене Статутом, 

Пословником и другим општима актима. 
 

I-b. Директор центра за социјални рад 

обавља сљедће послове и радне задатке: 
организује и руководи процесом рада и 

пословања Центра, заступа и представља 

Центар према трећем лицу, одговоран је за 

законитост рада Центра, предлаже програм 
рада и преддузима мјере за њихово 

провођење, извршава одлуке Управног 

одбора, подноси извјештај о резултатима 
пословања Центра и обавља и друге 

послове предвиђене законом и општим 

актима Центра. 
 

III – СТАТУС 

 

I-a. службеник на руководећем радном 
мјесту. 

 

          I-b. директор Центра за социјални рад 
Пелагићево. 

 

IV – МАНДАТ 

 

     I-a. секретар Скупштине општине 

именујесе на вријеме трајања мандата 

Скупштине општине. 
 

          I-b. директор установе именује се на 

период од четири године. 
 

 

V – ОПШТИ УСЛОВИ  
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1. Да је држављанин Републике 

Српске, односно Босне и 
Херцеговине  

2. Да је старији од 18 година  

3. Да има општу здравствену 
способност  

4. Да није осуђиван за кривично дјело 

на безусловну казну затвора оод 

најмање 6 (шест) мјесеци или 
кривично дјело које га чини 

неподобним за обављање послова у 

општинској управи 
5. Да није отпуштен из органа управе 

као резултат дисциплниске мјере на 

било којем нивоу власти у Босни и 
Херцеговини, три године прије 

објављивања конкурса 

6. Да није под оптужницом 

Међународног суда за ратне 
злочине почињене на подручју 

бивше Југославије у Хагу и да ниј 

еодбио да се повинује пред 
Трибуналом (члан 9. тачка 1. Устава 

БиХ) 

7. Да не обавља дужност нити 

активност или да није на положају 
који доводи до сукоба интереса или 

неспојивости, у складу са чланом 

43. до 47. Закона о службеницима и 
намјештеницима у органима 

јединице локалне самоуправе 

(„Службени гласник Републике 
Српске“, број: 97/16). 

 

VI – ПОСЕБНИ УСЛОВИ 

 
I-a: 

1. Завршен четворогодишњи студиј са 

звањем дипломирани правник или 
први циклус студија са звањем 

дипломирани правник и остварених 

најмање 240 ЕЦТС бодова или 
еквивалент,  

2. Најмање три године радног 

искуства у траженом степену 

образовања, односно звања и  
3. Положен стручни испит за рад у 

управи. 

I-b:  
1. Образовањем првог циклуса у 

трајњу од најмање три године, а 

највише четири године, које се 

вреднује са најмање 180, односно 
240 ЕЦТС бодова, дипломирани 

социјални рандик, дипломирани 

правник, дипломирани психолог, 

дипломирани социолог, 
дипломирани педагог, дипломирани 

специјални педагог и дипломирани 

дефектолог (дипломирани 
специјални едукатор и 

рехабилитатор), менаџер социјалне 

политике и социјалне заштите, 

висока стручна спрема економских 
усмјерења,  

2. Пет година радног искуства у 

струци и  
3. Положен стручни испит за рад у 

органима управе. 

 
VII – ПОТРЕБНА ДОКУМЕНТА  

 

1. Извод из матичне књиге рођених  

2. Увјерење о држављанству  
3. Увјерење о општој здравственој 

способности  

4. Потписане и од надлежног органа 
овјерене изјаве о испуњењу услова 

из тачке 5. подтачке 4., 5., 6. и 7. 

Јавног конкурса 

5. Диплома о завршеној стручној 
спреми  

6. Исправа којом се доказује радно 

искуство у струци (потврда, 
рјешење или други акт из којег се 

види на којим пословима, са којом 

стручном спремом и у ком периоду 
је стечено радно искуство) и  

7. Увјерење о положеном стручном 

испиту за рад у управи, односно 

изјава којом се кандидат обавезује 
да ће у року од шест мјесеци 

положити стручни испит уколико 

буде запослен или рјешење о 
ослобађању од обавезе полагања 

стручног испита за рад у управи у 

складу са уредбом о стручном 
испиту за рад у управи Републике 

Српске („Службени гласник 

Републике Српске“, број: 68/11, 

85/11 и 7/15). 
 

VIII – ПРИЈАВА И ПОСТУПАК 

ИЗБОРА  

 

          Пријава за учешће на јавном конкурсу 

подноси се на прописаном обрасцу „пријава 

на јавни конкурс“, који је доступан 
наинтернет страници Општине Пелагићево 

или интернет страници Министарства 
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управе и локалне самоуправе, а иста се 

може преузети и лично у службеним 
просторијама општинске управе.  

          Неблаговремене и недопуштене, 

неразумљиве и непотпуне, као и пријаве 
кандидата који не испуњавају опште и 

посебне услове из јавног конкурса неће се 

узимати у разматрање.  

          Изборни поступак провести ће се 
путем усменог интервјуа, а о чијем мјесту и 

датуму одржавања ће кандидати бити 

благовремено обавијештени путем 
службене интернет странице Општине 

Пелагићево (http://www.pelagicevo.gov.ba). 

Прворангирани кандидат дужан је да у року 
од седам дана од дана пријема обавјештења 

достави исказе о испуњавању општих и 

посебних услова и у оригиналу или 

овјереној фото- копији, на начин како је то 
наведено тачком 7. Јавног конкурса. 

 

IX – РОК ЗА ПОДНОШЕЊЕ ПРИЈАВА 

 

          Рок за подношење пријава је 15 дана 

од дана посљедњег објављивања. 

          Све додатне информације се могу 
добити позивом на број 054/810.106, локал 

113 Општина Пелагићево и на број 054/815-

091 Центар за социјални рад Пелагићево. 
          Пријаве се могу доставити лично или 

путем поште, на адресу: Општина 

Пелагићево,  Скупштина општине 
Пелагићево, предсједнник  Скупштине, 

Улица Васе Пелагића 21., са назнаком: 

комисија за провођење јавног конкурса за 

избор секретара СО Пелагићево и 
директора Центра за социјални рад 

Пелагићево. 

 
Број: 01-013-4/18         ПРЕДСЈЕДНИК 

Дана, 19.01.2018.г.   Скупштине Општине 

    Славко Тешић с.р. 
 

 

 

 
252. 

 

          На основу члана 39. став 2. тачка 34. у 
вези са чланом 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: 2717), 

члана 1. и 39. Посебног колективног 

уговора за запослене у области локалне 

самоуправе Републике Српске („Службени 
гласник Републике Српске“, број 20/17), а у 

вези са чланом 253. Закона о раду 

(„Службени гласник Републике Српске“, 
број: 1/16), начелник Општине Пелагићево 

доноси:  

 

 
О Д Л У К У 

о примјени Посебног колективног 

уговора за запослене у области локалне 

самоуправе Републике Српске до 

доношења Појединачног колективног 

уговора за запослене у Општинској 

управи Пелагићево 

 

Члан 1. 

 
          Начелник Општине Пелагићево 

доноси одлуку о примјени Посебног 

колективног уговора за запослене у области 
локалне самоуправе Републике Српске 

(„Службени гласник Републике Српске“, 

број: 20/17), до доношења Појединачног 

колективног уговора за запослене у 
Општинској управи пелагићево, обзиром да 

претходни преговори са руководством 

Синдикалне организације нису били 
успјешни. 

 

Члан 2. 
 

           Начелник Општине Пелагићево је 

раскинуо 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 јединица 

локалне самоуправе („Службени гласник 

Републике Српске“, број: 97/16). 
 

Члан 3. 

 

1. Запослени има право на мјесечну 
плату. 

http://www.pelagicevo.gov.ba/
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2. Начин обрачуна и исплате палте 

зависе од радног мјеста запосленог 
и платне групе. 

3. Плата се исплаћује у текућем 

мјесецу за претходни мјесец, а 
средства за бруто плате се 

обезбјеђују у буџету Општине 

Пелагићево. 

 
Члан 4. 

 

1. Основна плата обрачунава се 
мјесечно и исказује за пуно радно 

вријеме према радном мјесту и 

одговарајућој платној групи. 
2. Основна плата из става 1. Овог 

члана је производ цијене рада и 

коефицијента према платној групи. 

3. Основна плата за сваку навршену 
годину стажа осигурања увећава се 

до навршених двадест година 0,3%, 

након завршених 20 година, свака 
наредна година 0,5%. 

4. Цијена рада је основ за обрачун и 

износи 100,00 КМ. 

 
Члан 5. 

 

          Табеларни приказ коефицијената за 
утврђивање основне плате запосленим: 

 
Платна 

група 

Стручна спрема  Коефицијент 

Прва 

платна 

група  

Послови за које 

се не захтијева 

стручност  

4,00 

Друга 

платна 

група  

Послови за које 

се захтијева 

струћност која се 
стиче средњим 

образовање у 

трајању од 3 

(три) године (КВ 

радник III 

степен) 

4,80 

Трећа 

платна 

група  

Послови за које 

се захтијева 

стручност која се 

стиче средњим 

образовањем у 

трајању од 4 

године (IV) 
степен 

Прво звање 

5,50 

Друго звање 

5,30 

Треће звање 

5,10 

Четврта 

платна 

група  

Послови за које 

се захтијева 

стручност која се 

стиче 

6,60 

специјализацијом 

средњег 

образовања (ВКВ 

радник V степен) 

Пета 

платна 

група  

Послови за које 

се захтијева 

стручност која се 

стиче вишим 

образовањем (VI) 

степен  

Прво звање 

7,80 

Друго звање 

7,60 

Шеста 

платна 

група  

Послови за које 

се захтијева 

стручност која се 

стиче високим 

образовањем 

(VII) степен 

Прво звање 

8,60 

 

Члан 6. 

 

          За именована лица и руководећа лица 

примјењивати ће се одредбе члана 6. став 5. 
Посебног колективног уговора за запослене 

у области локалне самоуправе Републике 

Српске („Службени гласник Републике 
Српске“, број: 20/17). 

 

Начелник одјељења  12,00 

Секретар скупштине општине  12,00 

Директори јавних установа које 

оснива Општина Пелагићево  

11,00 

Шеф одсјека 10,50 

 
Члан 7. 

 

          Запосленом којем недостаје 2 (двије) 

године радног стажа до остврења права на 
старосну пензију, основна плата се у том 

врменском периоду увећава за 20%. 

 
Члан 8. 

 

          У складу са одредбама члаана 9. став 

1. Посебног колективног уговора за 
запослене у области локалне самоуправе 

Републике Српске („Службени гласник 

Републике Српске“, број: 20/17), основна 
плата запослених увећава се:  

 

1. По основу рада ноћу 35% 
2. За рад на дане државног празника и 

друге дане у које се по закону не 

ради 50% 

3. По основу рада на радном мјесту са 
повећаним ризиком 15%. 

Члан 9. 
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1. Запослени имају право на накнаду 

трошкова превоза уколико је мјесто 
становања запосленог удаљено од 

мјеста рада преко десет километара, 

а највише педесет километара. 
2. Накнада трошкова превоза 

приликом доласка на посао и 

повратка са посла уколико превоз 

није организован од стране 
послодавца се исплаћује у висини 

до пуне цијене мјесечне карте у 

јавном превозу. 
 

Члан 10. 

 
Запослени има право на регрес за 

кориштење годишњег одмора, најмање у 

висини једне најниже плате у Републици 

Српској, у складу са чланом 10. став 6. 
Посебног колективног уговора за запослене 

у области локалне самоуправе Републике 

Српске („Службени гласник Републике 
Српске“, број: 20/17). 

 

Члан 11. 

 
          Запослени има право на трошкове 

једног топлог оброка за вријеме једног 

радног дана у висини од 0,75 % просјечне 
плате у Републици Српској за претходну 

годину, за сваки ранди дан запосленог, у 

складу са чланом 10. Став 7. посебног 
колективног уговора за запослене у олбасти 

локалне самоуправе Републике Српске 

(„Службени гласник Републике Српске“, 

број: 20/17). 
 

Члан 12. 

 
          Радницима Општинске управе 

Пелагићево, као и радницима свих 

институција и органа које је формирала 
Скупштина 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), те се ова 

одлука примјењује на претходно наведене 

раднике, институције и органе које је 
формирала Скупштина општине 

Пелагићево. 

 

Члан 13. 

          Ова одлука ступа на снагу 8 (осмог) 

дана од дана објаве у Службеном гласнику 

Општине Пелагићево и важити ће све до 

потписивања новог  Појединачног 
Колективног уговора.  

 

Број: 02-022-13/18    НАЧЕЛНИК 
Дана, 22.01.2018.г.       Општине Пелагићево 

          Симо Стакић 

             мр.ек. с.р. 

 
 

 

 
253. 

 

          На основу члан 64. Статута Општине 
Пелагићево („Службени гласник Општине 

Пелагићево“, број: 2/17), члана 59. Закона о 

локалној самоуправи („Службени гласник 

Републике Српске“, број: 97/16) и члан 7. 
Уредбе о условима и начину плаћања 

готовим новцем („Службени гласник 

Републике Српске“, број: 86/12), начелник 
Општине Пелагићево доноси:  

 

 

О Д Л У К У 

о утврђивању висине 

 благајничког максимума 

 

Члан 1. 

 

          Овом одлуком утврђује се 
благајнички максимум у буџету Општине 

Пелагићево у износу од 2.000,00 КМ. 

 

Члан 2. 
 

          Износ из претходног члана утврђен је 

на основу одлуке о критеријумима на 
основу којих се утврђује благајнички 

максимум.  

 
Члан 3. 

 

          Средства из благајне трошити ће се 

сходно Уредби о условима и начину 
плаћања готовим новцем („Службени 

гласник Републике Српске“, број: 86/12). 

 
Члан 4. 

 

          Ова одлука ступа на снагу даном 

доношења, а примјењивати ће се од 01.01. 
до 31.12.2018.године. 
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Број: 02-022-158/17            НАЧЕЛНИК 

Дана, 29.12.2017.г.       Општине Пелагићево 
          Симо Стакић 

             мр.ек. с.р. 

 
 

 

 

254. 

 

          На основу члана 39. и 43. Закона о 

локалној самоуправи („Службени гласник 
Републике Српске“, број: 97/16) и члана 51. 

Статута Општине Пелагићево („Службени 

гласник Општине Пелагићево“, број: 2/17), 
члана 15. Закона о печатима („Службени 

гласник Републике Српске“, број: 17/92, 

63/01 и 49/07), а све у вези позива број: 01-

052-1/17 од 16.11.2017.године, Скупштина 
општине Пелагићево на X (десетој) 

редовној сједници одржаној дана 

27.12.2017.године донијела је: 
 

 

О Д Л У К У 

о проглашењу несталог печата мјесне 

заједнице Горња Трамошница 

 

Члан 1. 

 

          Проглашава се несталим печат 

Општине пелагићево сљедће садржине:  
 

А) печат округлог облика пречника 25 мм, у 

чијој средини се налази амблем Републике 

Српске, око којег је, изнад амблема, у 
концентричним круговима ћириличним и 

латиничним писмом исписан текст сљедће 

садржине: „РЕПУБЛИКА СРПСКА, 
ОПШТИНА ПЕЛАГИЋЕВО, МЈЕСНА 

ЗАЈЕДНИЦА ГОРЊА ТРАМОШНИЦА“.  

 
Б) печат округлог облика пречника 35 мм, , 

у чијој средини се налази амблем Републике 

Српске, око којег је, изнад амблема, у 

концентричним круговима ћириличним и 
латиничним писмом исписан текст сљедће 

садржине: „РЕПУБЛИКА СРПСКА, 

ОПШТИНА ПЕЛАГИЋЕВО, МЈЕСНА 
ЗАЈЕДНИЦА ГОРЊА ТРАМОШНИЦА“. 

 

Члан 2. 

 

          Ова одлука ступа на снагу 8 (осмог) 

дана од дана објаве у Службеном гласнику 
Општине Пелагићево. 

 

Број: 01-022-104/17       ПРЕДСЈЕДНИК 
Дана, 27.12.2017.г.   Скупштине Општине 

     Славко Тешић с.р. 

 

 
 

 

255. 

 

          На основу члана 51. Статута Општине 

Пелагићево („Службени гласник Општине 
Пелагићево“, број: 2/17), члана 39. Закона о 

локалној самоуправи („Службени гласник 

Републике Српске“, број: 97/16), члана 4. и 

8. Закона о порезу на непокретности 
(„Службени гласник Републике Српске“, 

број: 9/15), Скупштина општине 

Пелагићево на X (десетој) редовној 
сједници одржаној дана 27.12.2017.године 

донијела је: 

 

 
О Д Л У К У 

о висини пореске стопе за опорезивање 

непокретности за 2018.годину  

 

Члан 1.  

 

          Пореска стопа за опорезивање 

непокретности на подручју Општине 

Пелагићево утврђује се у износу од 0,20% 

за 2018.годину. 
 

Члан 2. 

 
          Изузетно од члана 1. ове одлуке, 

пореска стопа за непокретности у којима се 

непосредно обавља производна дјелатност 
износи 0.10%. 

          Под непокреностима из става 1.  

овог члана подразумијевају се објекти за 

производњу и објекти за складитење 
сировина, полупроизвода и готових 

производа, уколико чине заокружену 

производну цјелину. 
 

Члан 3. 

 

          Ступањем на снагу ове одлуке 
престаје да важи одлука број: 01.022-97/16 

од 29.12.2016.године. 
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Члан 4. 

 

          Ова одлука ступа на снагу осмог дана 

од дана објављивања у Службеном 
гласнику Општине Пелагићево. 

 

Број: 01-022-103/17       ПРЕДСЈЕДНИК 

Дана, 27.12.2017.г.   Скупштине Општине 
     Славко Тешић с.р. 

 

 
 

 

256. 

 

          На основу члана 39. Закона о локалној 

самоуправи („Службени гласник Републике 

Српске“, број: 97/16), члан 4. Закона о 
матичним књигама („Службени гласник 

Републике Српске“, број: 111/09 и 43/13) и 

члана 47. Статута Општине Пелагићево 
(„Службени гласник Општине Пелагићево,, 

број: 10/14), Скупштина општине 

Пелагићево на X (десетој) редовној 

сједници одржаној дана 27.12.2017.године 
донијела је: 

 

 
О Д Л У К У 

о матичним подручјима  

 

Члан 1.  

 

          На подручју Општине Пелагићево, за 

впђење матичних књига рођених и умрлих, 
утврђују се сљедећа матична подручја:  

 

1. Матичноподручје Пелагићево са 
сједиштем у Пелагићеву, за вођење 

матичних књига за:  

- Насељено мјесто Пелагићево,  
- Насељено мјесто Блажевац, 

- Насељено мјесто Поребрице,  

- Насељено мјесто Доње 

Леденице , 
- Насељено мјесто Горње 

Леденице 

- Насељено мјесто Самаревац и  
- Насеље Бријежница.  

 

2. Матично подручје Доња 

Трампшница са сједиштем у Доњој 
Трамошници, за вођење матичних 

књига за:  

- Насељено мјесто Доња 

Трамошница,  
- Насељено мјесто Горња 

Трамошница, 

- Насељено мјесто Орлово Поље,  
- Насељно мјесто Њивак и  

- Насељено мјесто Турић. 

 

Члан 2. 

 

          У матичном подручју Пелагићево се 

воде двије матичне књиге рођених и двије 
матичне књиге умрлих и то:  

- Матична књига рођених 1. и 

матична књига умрлих 1. за 
насељно мјесто Пелагћево и  

- Матична књига рођених 2. и 

матична књига умрлих 2. за 

насељена мјеста Блажевац, 
Поребрице, Доње Леденице, 

Горње Леденице и Самаревац, 

те насеље Бријежница. 
 

Члан 3. 

 

          У  матичном подручју Доња 
Трамошница се води једна јединствена 

матична књига рођених и једна јединствена 

књига умрлих. 
 

Члан 4. 

 

          Матичне књиге вјенчаних се воде као 

јединствена књига вјенчаних за матично 

подручје Пелагићево и јединствена књига 

вјенчаних за матично подручје доња 
Трамошница.  

 

Члан 5. 

 

          Овом одлуком престаје да важи 

Одлука о матичним подручјима број: 01-
022-62/03 од 21.02.2003.године и одлука о 

измјени одлуке о матичнимподручјима 

број: 01-022-58/05 од 04.08.2005.године. 

 
Члан 6. 

 

Ова одлука ступа на снагу осмог дана од 
дана објављивања у Службеном гласнику 

Општине Пелагићево. 

 

Број: 01-022-102/17       ПРЕДСЈЕДНИК 
Дана, 27.12.2017.г.   Скупштине Општине 

     Славко Тешић с.р. 
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257. 

 

          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 
Пелагићево на X (десетој) редовној 

сједници одржаној дана 27.12.2017.године 

донијела је: 
 

 

О Д Л У К У 

о именовању комисије за 

 награде и признања 

 

Члан 1.  

 

          За чланове комисије за награде и 

признања именују се: 

1. Симо Бркић, 
2. Славко Тешић,  

3. Младен Бошковић,  

4. Никола Бошњак и  
5. Мићо Тривундић. 

 

Члан 2. 

 

          Чланови комисије за награде и 

признања именује се на период трајања 

сазива Скупштине која их је именовала.  
 

Члан 3. 

 
Ова одлука ступа на снагу осмог дана од 

дана објављивања у Службеном гласнику 

Општине Пелагићево. 
 

Број: 01-022-102/17       ПРЕДСЈЕДНИК 

Дана, 27.12.2017.г.   Скупштине Општине 

     Славко Тешић с.р. 
 

 

 
 

258. 

          На основу члана 39.  Закона о 

локалној самоуправи („службени глансик 
Републике Српске“, број: 97/16), члана 47. 

Статута Општине Пелагићево („Службени 

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

Скупштина општине Пелагићево на X 
(десетој) редовној сједници одржаној дана 

27.12.2017.године донијела је: 

 
 

О Д Л У К У 

о одређивању локације привремене 

депоније комуналног отпада  

 

Члан 1.  

 

          За привремену локацију депоније 

комуналног отпада одређује се постојећа 

локације депоније комуналног отпада 
„РОВ“, на земљишту означеном као к.ч. 

број 372/1 КО Пелагићево у Пелагићеву. 

 

Члан 2. 

 

          Локација депоније комуналног отпада 

из члана 1. Ове одлуке одређује се  на 
временски период до 31.12.2018.године.  

 

Члан 3. 

 

          Локација депоније комуналног отпада 

из члана 1. Ове одлуке користити ће се за 

одлагање комуналног отпада само за 
подручје Општине Пелагићево. 

 

Члан 4. 

 

          Ступањем на снагу ове одлуке 

престаје да важи одлука број: 01-022-99/16 

од 29.12.2016.године. 
 

Члан 5. 

 
          Ова одлука ступа на снагу даном 

доношења и биће објављена у Службеном 

гласнику Општине Пелагићево. 
 

Број: 01-022-96/17       ПРЕДСЈЕДНИК 

Дана, 27.12.2017.г.   Скупштине Општине 

     Славко Тешић с.р. 
 

 

 
 

259. 

          На основу члана 39. и 43. Закона о 

локалној самоуправи („службени глансик 
Републике Српске“, број: 97/16), члана 51. и 

56. Статута Општине Пелагићево 
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(„Службени гласник Општине Пелагићево“, 

број: 2/17), Скупштина општине 
Пелагићево на X (десетој) редовној 

сједници одржаној дана 27.12.2017.године 

донијела је: 
 

 

О Д Л У К У 

о именовању члана школског одбора  

ЈУ Основна школа „Васо Пелагић“ 

Пелагићево  

 

Члан 1.  

 

          Именује се Слободанка (Симо ) 
Лазаревић из Пелагићева, рођена 

02.11.1981.године у Градачцу, ЈМБГ 

0211981186959, за члана школског одбора 

ЈУ Основна школа „Васо Пелагић“ 
Пелагићево.  

 

Члан 2. 

 

Ова одлука ступа на снагу осмог дана од 

дана објављивања у Службеном гласнику 

Општине Пелагићево. 
 

Број: 01-022-95/17        ПРЕДСЈЕДНИК 

Дана, 27.12.2017.г.   Скупштине Општине 
     Славко Тешић с.р. 

 

 
 

 

260. 

 
          На основу члана 39. Закона о локалној 

самоуправи („Службени гласник Републике 

Српске“, број: 97/16), члана 348. Закона о 
стварним правима („Службени гласник 

Републике Српске“, број: 124/08 и 58/09)  и 

члана 51. и 56. Статута Општине 
Пелагићево („Службени гласник Општине 

Пелагићево“, број: 2/17), Скупштина 

општине Пелагићево на X (десетој) 

редовној сједници одржаној дана 
27.12.2017.године донијела је: 

 

 
О Д Л У К У 

о давању простора на кориштење  

у објекту школе у Турићу 

 

Члан 1.  

 

          Овом одлуком даје се на кориштење 

простор површине 12,00 м2 у објекту школе 
у Турићу, удружењу „За бољитак Турића“. 

 

Члан 2. 

 

          Даје се сагласност удружењу „За 

бољитак Турића“ за израду и монтажу 

огласне табле са рекламним простором на 
предњој фасади објекта и монтажу 

поштанског сандучета.  

 
Члан 3. 

 

          Рок за кориштење простора из члана 
1. Ове одлуке износи једна година.  

 

Члан 4. 

 
          Овлашћује се начелник Општине 

Пелагићево да, на основу одлуке, закључи 

уговор о закупу простора.  
 

Члан 5. 

 

          Ова одлука ступа на снагу осмог дана 
од дана објављивања у Службеном 

гласнику Општине Пелагићево. 

 
Број: 01-022-94/17        ПРЕДСЈЕДНИК 

Дана, 27.12.2017.г.   Скупштине Општине 

     Славко Тешић с.р. 
 

 

 

 
261. 

 

           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 

Пелагићево на X (десетој) редовној 

сједници одржаној дана 27.12.2017.године 
донијела је: 

 

 
О Д Л У К У 

о прихватању извјештаја 

Члан 1.  

 

          Прихвата се извјештај о раду 

начелника Општине Пелагићево за период 
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новембар- децембар 2017.године, број: 02-

014-41/17 од 21.12.2017.године. 
 

Члан 2. 

 
          Извјештај из претходно наведеног 

члана је саставни дио ове одлуке. 

 

Члан 3. 

 

          Ова одлука ступа на снагу осмог дана 

од дана објављивања у Службеном 
гласнику Општине Пелагићево. 

 

Број: 01-022-93/17        ПРЕДСЈЕДНИК 
Дана, 27.12.2017.г.   Скупштине Општине 

     Славко Тешић с.р. 

 

 
 

 

262. 

 

          На основу члана 4. Став 3. Закона о 

порезу на непокретности („Службени 

гласник Републике Српске“, број. 91/15) и 
члана 39. Закона о локалној самоуправи 

(„службени глансик Републике Српске“, 

број: 97/16), те члана 47. Статута Општине 
Пелагићево („Службени гласник Општине 

Пелагићево“, број: 10/14), Скупштина 

општине Пелагићево на X (десетој) 
редовној сједници одржаној дана 

27.12.2017.године донијела је: 

 

 
О Д Л У К У 

о висини вриједности непокретности  

на подручју Општине Пелагићево 

 у 2018.години  

 

Члан 1.  

 

          Овом одлуком утврђује се висина 

вриједности непокретности на подручју 

Општине Пелагићево на дан 
31.12.2017.године, а која ће бити кориштена 

у сврху утврђивања пореза на 

непокретности. 
 

Члан 2. 

 

          Непокретност у смислу члана 1. ове 
одлуке представља земљиште са свим оним 

што је трајно спојено са њим или што је 

изграђено на површини земљиштаа, изнад 

или испод земљишта и подразумијева:  
1. Земљиште: 

А) грађевинско земљиште  

Б) пољопривредно земљиште  
В) шумско земљиште  

Г) индустријско земиште 

Д) остало земљиште. 

 
2. Грађевинске објекте:  

А) стан  

Б) кућа 
В) послвник објект  

Г) индустријски објект 

Д) други објекти. 
 

 

Члан 3. 

 
          За утврђивање вриједности 

непокретности из члана 2. ове одлуке 

територија Општине Пелагићево дијели се 
на пет зона и то:  

 

- ЗОНА 1 – уже урбано подручје 

Пелагићево  
 

- ЗОНА 2 – шире урбано подручје 

Пелагићево 
 
- ЗОНА 3 – подручја сеоских 

насеља (Пелагићево 1, 2, 3, 4, 5, 

6, 7, 8, 9, и 10; Турић 1, 2 и 3; 

Самаревац 1, 2 и 3; Горња 
Трамошница 1, 2, 3 и 4; Доња 

Трамошница 1, 2, 3 и 4; 

Поребрице, Доње Леденице 1, 2 

и 3 и Блажевац). 
 
- ЗОНА 4 – Индустријске зоне и 

спортско рекреационе зоне 

(Пелагићево, Блажевац, 

Поребрице, Турић, Орлово 
Поље, Жабар Бара, Липовиц, 

Блажевац и Посавско етно село. 
 
- ЗОНА 5 – зона ван утврђеног 

грађевинског земљишта. 
 

          Границе из става 1. овог члана 
утврђене су просторним планом Општине 

Пелагићево. 

 
Члан 4. 
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          Висина вриједности непокретности на 

подручју Општине пелагићево по зонама 
износи:  

 

ЗЕМЉИШТЕ 

 
р/б ЗОНА грађ. 

земљ. 
пољ. 
земљ. 

шум. 
земљ. 

инд. 
земљ 

ост. 
земљ. 

1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 

1. 1 6,00 3,00 3,00 3,00 0,15 

2. 2 4,00 2,50 3,00 2,00 1.10 

3. 3 2,50 1,50 3,00 1,50 0,10 

4. 4 1,50 0,50 2,00 1,50 0,10 

5. 5 1,00 0,35 2,00 0,20 0,10 

 
 

ОБЈЕКТИ 

 
р/
б 

ЗОН
А 

стам. 
обј. 

куће посл. 
обј. 

инд. 
обј. 

остал
и обј. 

1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 

1. 1 700,0

0 

600,0

0 

950,0

0 

400,0

0 

350,0

0 

2. 2 650,0
0 

500,0
0 

850,0
0 

300,0
0 

300,0
0 

3. 3 600,0
0 

400,0
0 

750,0
0 

200,0
0 

250,0
0 

4. 4 550,0

0 

300,0

0 

650,0

0 

150,0

0 

200,0

0 

5. 5 500,0
0 

200,0
0 

350,0
0 

150,0
0 

150,0
0 

 

Вриједност је изражена по м2 за земљиште, 

а по м2 корисне површине објекта. 

 

Члан 5. 

 

          Ова одлука ступа на снагу даном 

доношења, а примјењивати ће се од 

01.01.2018.године, до 31.12.2018.године и 
објавити ће се у Службеном гласнику 

Општине Пелагићево. 

 
Број: 01-022-98/17        ПРЕДСЈЕДНИК 

Дана, 27.12.2017.г.   Скупштине Општине 

     Славко Тешић с.р. 
 

 

 

 
263. 

 

          На основу члана 51. Статута Општине 
Пелагићево („Службени гласник Општине 

Пелагићево“, број: 2/17), члана 39. Закона о 

локалној самоуправи („Службени гласник 

Републике Српске“, број: 97/16) и члана 30. 

Закона о основном васпитању и образовању 
(„Службени гласник Републике Српске“, 

број: 44/17), Скупштина општине 

Пелагићево на X (десетој) редовној 
сједници одржаној дана 27.12.2017.године 

донијела је: 

 

 
П Р И Ј Е Д Л О Г  

мреже школа на подручју  

Општине Пелагићево  

 

Члан 1.  

 

           Утврђује се приједлог мреже школа 

на подручју Општине Пелагићево. 

 

Члан 2. 

 

          Приједлог мреже школа се утврђује 

како слиједи:  
- Јавна установа ОШ „Васо 

Пелагић“ Пелагићево – 

централна школа, са подручним 

одјељенима и то: 
- Подручно одјељење Ћендићи  

- Подручно одјељење Поребрице.  

 
Члан 3. 

 

          Ова одлука ступа на снагу осмог дана 
од дана објављивања у Службеном 

гласнику Општине Пелагићево. 

 

Број: 01-022-99/17          ПРЕДСЈЕДНИК 
Дана, 27.12.2018.г.    Скупштине општине 

                                     Славко Тешић с.р.. 

 

264. 

На основу члана 59. став 1. тачка 8. 
Закона о локалној самоуправи ("Службени 

гласник Републике Српске", број: 97/16), 

члана 1. до 22. Уредбе о начелима за 

унутрашњу организацију и систематизацију 
радних мјеста у градској односно 

општинској управи ("Службени гласник 

Републике Српске", број: 10/17), члана 1.до 
25.Уредбе о категоријама, звањима и 

условима за обављање послова службеника 

у јединицама локалне самоуправе 
("Службени гласник Републике Српске", 
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број: 10/17),члана 64. Статута општине 

Пелагићево ("Службени гласник општине 
Пелагићево", број 2/17), Одлуке о оснивању 

општинске управе Пелагићево(„Службени 

гласник општине Пелагићево“, број: 4/17), и 
Правилника о органиѕацији и 

систематизацији радних мјеста Општинске 

управе Пелагићево (“Службени гласник 

општине Пелагићево“, број: 14/17), 
начелник општине Пелагићево,  д о н о с и : 

 

П Р А В И Л Н И К 

о измјенама и допунама  Правилника о 

организацији и систематизацији радних 

мјеста Општинске управе Пелагићево 

Члан 1. 

У Правилнику о организацији и 

систематизацији радних мјеста општинске 

управе Пелагићево („Службени гласник 
општине Пелагићево“, 14/17), члан 8. мјења 

се и гласи: 

„Врши савјетодавне, протоколарне, 
административно - техничке послове за 

потребе начелника Општине.“    

Члан 2. 

Чланови 16, 17, 18, 20. и 21. се 

бришу.  

Члан 3. 

Послије члана 22. додаје се нови 

члан 22а. који гласи 

„Самостални стручни сарадник за 

јавне набавке 

СТАТУС: службеник. 

КАТЕГОРИЈА: пета категорија. 

ЗВАЊЕ: првог звања. 

УСЛОВИ: ВСС -VII степен са остварених 
најмање 240 ЕЦТС бодова, економског 

смјера, три године радног искуства у 

траженом степену стручне спреме, положен 

стручни испит за рад у управи. 

СЛОЖЕНОСТ: прецизно одређени 

сложени послови у којима се примјењују 

утврђене методе рада, поступци или 

стручне технике. 

САМОСТАЛНОСТ У РАДУ: 

самосталност у раду ограничена је 

повременим надзором и помоћи нпосредног 
руководиоца у рјешавању сложених 

стручних питања. 

ОДГОВОРНОСТ: одговорност за 

правилну примјену метода рада, поступака 

или стручних техника. 

ПОСЛОВНА КОМУНИКАЦИЈА: 

контакти унутар и изван органа у којима је 
потребно да се дјелотворно пренесу 

информације које служе 

оставаривањуциљева рада. 

БРОЈ ИЗВРШИЛАЦА: 

............................................……………………

…………………….. 1 

ОПИС ПОСЛОВА: 

• обавља послове јавних набавки 

сходно закону о јавним набавкама, 

• припрема нацрте приједлога за јавне 

набавке, 

• припрема нацрте одлука о 
покретању јавне набавке, а коју 

доноси начелник, 

• припрема обавјештења о набавци, 

• припрема нацрт рјешења о 

формирању комисије, 

• учествује у раду комисије без права 
гласа, 

• комисији даје објашњења везана за 

предметни поступак набавке, 

уколико је то потребно, 

• понуђачима, учесницима у поступку 

јавне набавке, доставља записник са 
отварањапонуда, у року три дана од 

дана отварања понуда, 

• припрема нацрт одлуке о окончаном 

поступку набавке и исти у 
законском року доставља 

понуђачима-учесницима у 

поступку, 

• води евиденцију јавних набавки за 
потребе општинске управе, 

• доставља обавјештења о додјели 

уговора и обавјештења о 

поништењу поступка додјеле 

уговора на објаву  "Службеном 
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гласнику БиХ" у законским 

роковима, 

• доставља Агенцији за јавне набавке 
извјештаје о окончаним поступцима 

набавке у законским роковима, 

• архивира предмете јавних набавки 

сходно законским одредбама, 

• води евиденције прописане тим 
законом, 

• извјештава начелника Општине и 

начелника одјељења о свим битним 

питањима из области јавних 

набавки, 

• обавља и друге послове по налогу 
начелника Одјељења.“ 

Члан 4. 

Послије члан 34. додаје се нови 

члан 34а. и 34б. који гласе: 

„Члан 34а. 

Самостални стручни сарадник за 

локални економски развој и европске 

интеграције 

СТАТУС: службеник. 

КАТЕГОРИЈА: пета категорија. 

ЗВАЊЕ: другог звања. 

УСЛОВИ: ВСС - VII степена са остварених 

најмање 240 ЕЦТС бодова, друштвеног или 
природног смјера, двије године радног 

искуства у траженом степену стручне 

спреме, положен стручни испит за рад у 

управи. 

СЛОЖЕНОСТ: прецизно одређени 

сложени послови у којима се примјењују 

утврђене методе рада, поступци или 

стручне технике. 

САМОСТАЛНОСТ У РАДУ: 

самосталност у раду ограничена је 
повременим надзором и помоћи нпосредног 

руководиоца у рјешавању сложених 

стручних питања. 

ОДГОВОРНОСТ: одговорност за 

правилну примјену метода рада, поступака 

или стручних техника. 

ПОСЛОВНА КОМУНИКАЦИЈА: 

контакти унутар и изван органа у којима је 
потребно да се дјелотворно пренесу 

информације које служе 

оставаривањуциљева рада. 

БРОЈ ИЗВРШИЛАЦА: 

............................................……………………

…………………….. 1 

ОПИС ПОСЛОВА: 

• врши праћење реализације 

Стратегије развоја општине и 

других стратешких планова и 

програма, посебно у дијелу 

координације активности, 

прикупљања, праћења и анализе 

података по свим сегментима 

развоја, живота и рада у 

Општини, 

• обавља послове из области које 

су везане за развој, европске 

интеграције и координацију 

инвестиција у општинској 

управи, 

• прати реализацију стратешких и 

других развојних докумената, 

предлагање њихових корекцијаи 

извјештавање, 

• предлаже оперативне планове и 

програме за реализацију 

стратешких и других развојних 

докумената, 

• координира рад послова 

планирања развоја, 

• сарађује са међународним 

финансијским и другим 

институцијама у циљу 

обезбјеђења финансирања 

пројеката, 

• прати програме и фондове 

Европске уније доступне Босни и 

Херцеговини и 

израђујеизвјештаје о доступним 

програмима и фондовима, 

• припрема апликације за средства 

из фондова и програма Европске 

уније и других међународних 

финансијских институција, 
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• припрема пројекате за 

имплементацију,идентификује 

пројекте, стручнаразрада 

иуспостављањеелектронске базе 

података, обавјештава грађане, 

удружења и привредне субјекте о 

реализацији стратешких циљева 

и стратешких планова и 

пројеката, 

• пружа стручну и техничку 

подршку, припремa, кандидује и 

прати реализацију пројеката од 

значаја за привредни, друштвени 

и културни развој Општине, 

• координира пројекте везане за 

развој малих и средњих 

предузећа, 

• координира пројекте везане за 

канцеларију за младе и 

• обавља и друге послове по 

налогу начелника Одјељења. 

Члан 34б. 

Стручни сарадник за односе са 

јавношћу  

СТАТУС: службеник. 

КАТЕГОРИЈА: седма категорија. 

ЗВАЊЕ: трећег звања. 

УСЛОВИ: ССС -IV степен друштвеног 

смјера, шест мјесеци радног искуства у 

траженом степену стручне спреме, положен 

стручни испит за рад у управи. 

СЛОЖЕНОСТ: рутински послови са 

великим бројем међусобно повезаних 

задатака у којима се примјењују 
једноставно и прецизно утврђене методе 

рада и поступци. 

САМОСТАЛНОСТ У 

РАДУ:самосталност у раду ограничена је 
надзором и помоћи непосредног 

руководиоца у рјешавању стручних питања. 

ОДГОВОРНОСТ: одговара за правилну 
примјену метода рада, поступака 

илистручних техника,за свој рад 

одговараначелнику Одјељења. 

ПОСЛОВНА 

КОМУНИКАЦИЈА:контакти унутар 
основне и унутрашње организационе 

јединице у којој је систематизовано радно 

мјесто. 

БРОЈ ИЗВРШИЛАЦА: 

…………...……….............................................

.....…………………. 1 

ОПИС ПОСЛОВА: 

• задужен за провођење закона о 

приступу информацијама, 

• комуницира са средствима 

информисања, 

• организује конференције за медије, 

• припрема и објављује јавна 
саопштења, 

• прикупља информације из 

општинске управе и СО-е и о томе 

обавјештава јавност, 

• одговоран је за креирање и 
ажурирање wеб-странице Општине, 

• одговоран је за израду билтена, 

прилога и сл. у циљу информисања 

јавности, 

• води записник на сједницама 
Скупштине општине, 

• задужен за припрему инфо-летка са 

сједница Скупштине, 

• обавља и друге послове по налогу 

начелника Одјељења. “ 

Члан 5. 

Послије члан 51. додаје се нови 

члан 51а. који гласи: 

„Самостални стручни сарадник за 

правне послове 

СТАТУС: службеник 

КАТЕГОРИЈА: пета категорија 

ЗВАЊЕ: првог звања 

УСЛОВИ: ВСС - VII степен са остварених 

најмање 240 ЕЦТС бодова, правни 

факултет, три године радног искуства у 
траженом степену стручне спреме, положен 

стручни испит за рад у управи. 
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СЛОЖЕНОСТ: прецизно одређени 

сложени послови у којима се примјењују 
утврђене методе рада, поступци или 

стручне технике. 

САМОСТАЛНОСТ У РАДУ: 

самосталност у раду ограничена је 

повременим надзором и помоћи нпосредног 

руководиоца у рјешавању сложених 

стручних питања. 

ОДГОВОРНОСТ: одговорност за 

правилну примјену метода рада, поступака 

или стручних техника. 

ПОСЛОВНА КОМУНИКАЦИЈА: 

контакти унутар и изван органа у којима је 

потребно да се дјелотворно пренесу 
информације које служе 

оставаривањуциљева рада. 

БРОЈ ИЗВРШИЛАЦА: 

............................................……………………

……………….……. 1 

ОПИС ПОСЛОВА: 

• припрема приједлоге за сједнице 

скупштине општине  начелнику 
одјељења, 

• пружа правну помоћ начелнику 

одјељења, 

• обавља нормативно-правне, стручне 
и административне послове у 

припреми нацрта аката из 

надлежности одјељења, 
• врши по потреби персоналне 

послове те послове који се односе 

на људске ресурсе, 
• врши по потреби послове јавних 

набавки за потребе општине, 

• води управне поступке који су у 

надлежности Одјељења, 

• саставља исправе (уговоре, 

тестаменте, пуномоћи и др.) 
• врши послове информисања и 

стварања услова за развој и 

слободно дјеловање, локалних 
информативних медија, 

• обавља и друге послове по налогу 

начелник Одјељења.“ 

Члан 6. 

Послије члана 52. додаје се нови 

члан 52а. који гласи: 

„Возач општинске управе 

СТАТУС: намјештеник. 

КАТЕГОРИЈА: не категорише се. 

ЗВАЊЕ: не разврстава се. 

УСЛОВИ: КВ возач - III степена, шест 

мјесеци радног искуства у траженом 

степену стручне спреме. 

СЛОЖЕНОСТ: технички послови. 

САМОСТАЛНОСТ У 

РАДУ:самосталност у раду ограничена 
повременим надзором и налозима 

непосредног руководиоца. 

ОДГОВОРНОСТ: одговоран је за 
исправност и одржавање средстава рада 

(моторних возила), одговоран је начелнику 

Одјељења.  

ПОСЛОВНА 

КОМУНИКАЦИЈА:контакти унутар 

општинске управе. 

БРОЈ ИЗВРШИЛАЦА: 

…………...……….............................................

.....…………………. 1 

ОПИС ПОСЛОВА: 

• обавља превоз за све потребе 

Нaчелника и званичних 

делегација, 

• води бригу и одговоран је за 

сигурност и исправност возила, 

• врши благовремено 

снабдијавање возила горивом и 

мазивима и о томе води уредну 

евиденцију, 

• врши контролу прије и послије 

употребе моторног возила, и 

води потребну документацију, 

• учествује у пословима на 

одржавању моторних возила, 

која превозе начелника и 

средстава рада, 
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• одговоран је за уредност и 

хигијену моторног возила, 

• обавља и друге послове по 

налогу надређених. 

Члан 7. 

Овај Правилник ступа на снагу 8 
(осам) дана од дана објаве у "Службеном 

гласнику општине Пелагићево". 

 

Број: 02-022-19/18             НАЧЕЛНИК 
Дана, 07.02.2018.г.      Општине Пелагићево 

          Симо Стакић 

             мр.ек. с.р. 
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3 
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6 
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7 

247. Одлука о усвајању ребаланса плана буџета Општине 
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8 
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9 

249. Одлука о усвајању Плана буџета Општине пелагићево 
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10 
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управи Пелагићево   

10 
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11 
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Пелагићево  13 
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16 
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16 
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признања  

18 

258. Одлука о одређивању локације привремене депоније 

комуналног отпада 

18 

259. Одлука о именовању члана школског одбора ЈУ 

основна школа „Васо Пелагић“ Пелагићево  

19 

260. Одлука о давању простора на кориштење у објекту 

школе у Турићу 

19 

261. Одлука о прихватању извјештаја  19 

262. Одлука о висини вриједности непокретности на 

подручју Општине Пелагићево у 2018.години 

20 
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21 
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21 

 

 


