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457. 
 
          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. Законао 
општем управном поступку   („Службени 
гласник Републике Српске“, број: 13/02, 
87/07, 50/10 и 66/18), члана 33. Правилника 
о јединственимпроцедурама за попуњавање 
упражњених радних мјеста у градској, 
односно општинској управи („Службени 
гласник Републике Српске“, број: 42/17), 
члана 13. Правилника о поступку 
запошљавања приправника и волонтера 
број: 02-022-166/18 од 15.10.2018.године, а 
све у вези Јавног конкурса за пријем 
приправника у радни однос на одређено 
вријеме број: 02-123-1/18 од 
15.10.2018.годиен, начелник Општине 
Пелагићево доноси:  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

О Д Л У К У 
о избору кандидата 

 
Члан 1. 

 
          На објављени Јавни конкурс за пријем 
кандидата у радни однос на одређено 
вријеме у трајању од 1 (једне) године број: 
02-123-1/18 од 15.10.29018.године на радно 
мјесто приправник, дипломирани инжењер 
пословне информатике, ВСС – VII степен, 
са остварених најмање 240ECTS бодова ..... 
1 извршилац, пријавио се 1 (један) 
кандидат:  
 

1. Стакић (Стако) Војислав из 
Пелагићева. 

 
Члан 2. 

 
          На основу записника о току 
оцјењивања кандидата број: 02-123-1/18 од 
06.11.2018.године, чији је саставни дио 
образац „Б“ и „В“ Правилника о поступку 
запошљавања приправника и волонтера 
број: 02-022-166/18 од 15.10.2018.године, а 
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све у вези јавног конкурса за пријем 
приправника у радни однос на одређено 
вријеме у трајању од 1 (једне) године, број: 
02-123-1/18 од 15.10.2018.године  

- На позицију радног мјеста 
приправник, дипломирани инжињер 
пословне информатике ВСС VII 
степен са са остварених најмање 240 
ECTS бодова ....... 1 извршилац, 
изабран је:  

 
1. Стакић (Стако) Војислав из 

Пелагићева, рођен 
12.03.1988.године у Брчком, број 
пасоша Б1756440, ЈМБГ 
1203988181554. 

 
Члан 3. 

 
          Именовани ће ступити на радно 
мјесто након спроведене цјелокупне 
конкурсне процедуре и потписивања 
пратећег уговора у трајању од 12 (дванаест) 
мјесеци од стране начелника Општине 
Пелагићево. 
 

Члан 4. 
 
          Ова одлука ступа на снагу даном 
доношења и биће објављена у Службеном 
гласнику Општине Пелагићево. 
 
Број: 02-022-188/18         НАЧЕЛНИК 
Дана, 07.11.2018.г.    Општине Пелагићево 
        Симо Стакић 
           мр.ек. с.р. 
 
 
 
 
458. 
 
          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, 50/10 и 66/18), члана 33. Правилника 
о јединственимпроцедурама за попуњавање 
упражњених радних мјеста у градској, 
односно општинској управи („Службени 
гласник Републике Српске“, број: 42/17), 

члана 13. Правилника о поступку 
запошљавања приправника и волонтера 
број: 02-022-166/18 од 15.10.2018.године, а 
све у вези Јавног конкурса за пријем 
приправника у радни однос на одређено 
вријеме број: 02-123-1/18 од 
15.10.2018.годиен, начелник Општине 
Пелагићево доноси:  

 

О Д Л У К У 
о избору кандидата 

 
Члан 1. 

 
          На објављени Јавни конкурс за пријем 
кандидата у радни однос на одређено 
вријеме у трајању од 1 (једне) године број: 
02-123-1/18 од 15.10.29018.године на радно 
мјесто приправник, дипломирани 
економиста, ВСС – VII степен, са 
остварених најмање 240 ECTS бодова ..... 2 
извршиоца, пријавила су се 2 (два) 
кандидата:  
 

1. Симеуновић (Томо) Јока из 
Пелагићева  

2. Јанковић (Јовица) Јелена из 
Пелагићева.  

3.  
Члан 2. 

 
          На основу записника о току 
оцјењивања кандидата број: 02-123-1/18 од 
06.11.2018.године, чији је саставни дио 
образац „Б“ и „В“ Правилника о поступку 
запошљавања приправника и волонтера 
број: 02-022-166/18 од 15.10.2018.године, а 
све у вези јавног конкурса за пријем 
приправника у радни однос на одређено 
вријеме у трајању од 1 (једне) године, број: 
02-123-1/18 од 15.10.2018.године  

- Као најуспјешнији кандидати на 
позицији радног мјеста приправник, 
дипломирани економиста, ВСС VII 
степен са са остварених најмање 240 
ECTS бодова ....... 2 извршиоца, 
изабране су:  

 
1. Симеуновић (Томо) Јока из 

пелагићева, рођена 
10.08.1994.године у Брчком, број 
ЛК 7А0Т0068Ј, ЈМБГ 
1008994186501,  
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2. Јанковић (Јовица) Јелена из 
Пелагићева, рођена 
20.03.1994.године у Брчком, број 
ЛК 7А10009М9, ЈМБГ 
2003994186546. 

 
Члан 3. 

 
          Именоване ће ступити на радно 
мјесто након спроведене цјелокупне 
конкурсне процедуре и потписивања 
пратећег уговора у трајању од 12 (дванаест) 
мјесеци од стране начелника Општине 
Пелагићево. 
 

Члан 4. 
 
          Ова одлука ступа на снагу даном 
доношења и биће објављена у Службеном 
гласнику Општине Пелагићево. 
 
Број: 02-022-187/18         НАЧЕЛНИК 
Дана, 07.11.2018.г.    Општине Пелагићево 
        Симо Стакић 
           мр.ек. с.р. 
 
 
 
 
459. 
 
          На основу члана 39. и 43. Закона о 
локалној самоуправи („Службени гласник 
Републике Српске“, број: 97/16) и члана 57. 
Статута Општине Пелагићево („Службени 
гласник Општине Пелагићево“, број: 2/17), 
Скупштина општине Пелагићево на XVI 
(шеснаестој) редовној сједници одржаној 
дана 14.11.2018.године донијела је:  
 
 

О Д Л У К У 
о усвајању плана за измирење 

неизмирених обавеза 
 из претходног периода 

 
Члан 1. 

 
          Усваја се план за измирење 
неизмирених обавеза из претхондог 
периода број: 02-402-17/18 од 
01.11.2018.године.  
 

Члан 2. 
 

          План из претходно наведеног члана је 
саставни дио ове одлуке.   
 

Члан 3. 
 
          Ова одлука ступа на снагу 8 (осмог) 
дана од дана објаве у Службеном гласнику 
Општине Пелагићево. 
 
Број. 01-022-79/18         ПРЕДСЈЕДНИК 
Дана, 14.11.2018.г.    Скупштине општине  
     Славко Тешић, с.р.  
 
 
 
 
460. 
 
          На основу члана 51. Статута Општине 
Пелагићево („Службени гласник Општине 
Пелагићево“, број: 2/17) и члана 39. Закона 
о локалној самоуправи („Службени  гласник 
Републике Српске“, број: 97/16), а у вези с 
одредбама члана 28., 30. 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 XVI 
(шеснаестој) редовној сједници одржаној 
дана 14.11.2018.године донијела је: 
 
 

О Д Л У К У 
о прихватању нацрта Плана буџета 
Општине Пелагићево за 2019.годину 

 
Члан 1. 

 
 
          Прихвата се нацрт Плана буџета 
Општине Пелагићево за 2019.годину у 
износу од 2.335.000,00 КМ. 
 

Члан 2. 
 
          Биланс буџета прихода и расхода по 
економској, функционалној и органзационој 
класификацији је саставни дио ове одлуке. 
 

Члан 3. 
 
          Нацрт Плана буџета за 2019.годину се 
упућује на јавну расправу.  
 

Члан 4. 
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          Ова одлука ступа на снагу даном 
доношења и биће објављена у Службеном 
гласнику Општине Пелагићево. 
 
Број. 01-022-79/18         ПРЕДСЈЕДНИК 
Дана, 14.11.2018.г.    Скупштине општине  
     Славко Тешић, с.р.  
 
 
 
 
461. 
 
          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, 50/10 
и 66718), а све у вези с одлуком Скупштине 
општине пелагићево о начину и условима 
јавне продаје непокретности на подручју 
Горње Трамошнице број: 01-022-63/18 од 
28.05.2018.године,  начелник Општине 
Пелагићево доноси:  
 
 

Р Ј Е Ш Е Њ Е 
о именовању комсије за провођење 

поступка јавне лицитације 
 

          Којим именује комисију за провођење 
поступка продаје некретнина путем јавне 
лицитације у сљедећем саставу:  
 

1. Лазо Андрић, магистар економије,  
предсједник 

2. Лука Зечевић, члан  
3. Јока Бабић, дипломирани 

економиста, члан.  
 
          Задатак комисије из тачке 1. 
диспозиива овог рјешења је да проведе 
поступак продаје непокретности, сходно 
јавној лицитацији број: 02-477-5/18 од 
16.11.2018.године, а све у складу са 
Правилником о поступку јавног конкурса за 
располагање непокретностима у својини 
Републике Српске и јединица локалне 
самоуправе („Службени гласник Републике 
Српске“, број: 20/12), у наставку текста: 
Правилник о поступку јавног конкурса за 

располагање непокретностима у својини 
Републике Српске и јединица локалне 
самоуправе.  
 

О б р а з л о ж е њ е 
 
          Скупштина општине Пелагићево је 
дана 28.05.2018.године донијела одлуку о 
начину и условима продаје непокретности 
на подручју горње Трамошнице број: 01-
022-63/18 од 28.05.2018.године, те како је 
чланом 8. предметне одлуке предвиђено да 
поступак лицитације проведе комисија за 
провођење јавне лицитације, тоје начелник 
Општине Пелагићево одлучио да именује 
комсију из струке у претходно наведеном 
саставу, те да истој одреди да проведе 
поступак продаје непокретности, сходно 
јавној лицитацуји број: 02-477-5/18 од 
16.11.2018.године, а све у складу са 
правилником о поступку јавног конкурса за 
располагање непокретностима у својини 
Републике Српске и јединица локалне 
самоуправе.  
 
          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. Закон о општем 
управномпоступку („Службени гласник 
Републике Српске“, број: 13/02, 87/07, 50/10 
и 66/18), а св еу вези с одлуком Скупштине 
општине Пелагићевоо начину и условима 
јавне продаје непокретности на подручју 
Горње Трамошнице број 01-022-63/01 од 
28.05.2018.године, начелник Општине 
Пелагићево је одлучио као у 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: 02-111-28/18         НАЧЕЛНИК 
Дана, 05.12.2018.г.    Општине Пелагићево 
        Симо Стакић 
           мр.ек. с.р. 
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462. 
 
          На основу члана 39. и 43. Закона о 
локалној самоурави („Службени гласник 
Републике Српске“, број: 97/16) и члана 47. 
Статута Општине Пелагићево („Службени 
гласник Општине Пелагићево“, број: 2/17), 
по приједлогу начелника Општине 
Пелагићево, Скупштина општине 
Пелагићево на XVI (шеснаестој) редовној 
сједници одржаној дана 14.11.2018.године 
донијела је:  
 
 

О Д Л У К У 
о давању сагласносноси на текст  
Анекса споразума о потврђивању 

уговора о закупу пословног простора  
 

Члан 1.  
 
          Даје се сагласност на текст анекса 
споразума о потврђивању уговора о закупу 
пословног простора. 
 

Члан 2. 
 
          Анекс споразума из претходно 
наведеног члана је саставни дио ове одлуке.  
 

Члан 3. 
 
          За реализацију ове одлуке, односно 
потписивање споразума, задужује се 
начелник Општине Пелагићево.  
 

Члан 4. 
 
Ова одлука ступа на снагу 8 (осмог) дана од 
дана објаве у Службеном гласнику 
Општине Пелагићево. 
 
Број. 01-022-73/18         ПРЕДСЈЕДНИК 
Дана, 14.11.2018.г.    Скупштине општине  
     Славко Тешић, с.р.  
 
 
 
 
463. 
 
          На основу члана 39. и 43. Закона о 
локалној самоурави („Службени гласник 
Републике Српске“, број: 97/16) и члана 51. 
Статута Општине Пелагићево („Службени 

гласник Општине Пелагићево“, број: 2/17),  
Скупштина општине Пелагићево на XVI 
(шеснаестој) редовној сједници одржаној 
дана 14.11.2018.године донијела је:  
 
 

О Д Л У К У 
о прихватању извјештаја  

 
Члан 1.  

 
          Прихвата се извјештај о раду 
начелника Општине Пелагићево, број: 02-
014-29/18 од 05.11.2018.године. 
 

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

Члан 3. 
 
          Ова одлука ступа на снагу 8 (осмог) 
дана од дана објаве у Службеном гласнику 
Општине Пелагићево. 
 
Број. 01-022-69/18         ПРЕДСЈЕДНИК 
Дана, 14.11.2018.г.    Скупштине општине  
     Славко Тешић, с.р.  
 
 
 
 
464. 
 
          На основу члана 39. став 2. тачка 33. и 
члана 43. Закона о локалној самоуправи 
(„Службени гласник Републике Српске“, 
број: 97/16), члана 18. Закона о систему 
јавних служби („Службени гласник 
Републике Српске“, број: 68/07, 109/12 и 
44/16), Закона о министарским, владиним и 
другим именовањима Републике Српске 
(„Службени гласник Републике Српске“, 
број: 41/03), по приједлогу предсједника 
Скупштине општине Пелагићево, 
Скупштина општине Пелагићево на XVI 
(шеснаестој) редовној сједници одржаној 
дана 14.11.2018.године донијела је:  
 
 

О Д Л У К У 
 о именовању директора Јавне 

 установе Туристичка организација 
„Пелагићево“ Пелагићево  
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Члан 1.  
 
          На објављени конкурс за избор и 
именовање директора Јавне установе 
Туристичка организација „Пелагићево“ 
Пелагићево број. 01-013-26/18 пријавио се 
један кандидат и то:  

1. На позицију директора Јавне 
установе Туристичка организација 
„Пелагићево“ Пелагићево пријавила 
се Лазаревић (Симо) Слободанка из 
Пелагићева, дипломирани менаџер у 
ловном туризму. 
 

Члан 2. 
 
          На основу записника о току 
оцјењивања кандидата број: 01-013-26/18 од 
20.08.2018.године, чији су саставни 
дијелови обрасци „Б“ и „В“ Пословника о 
раду комсије број: 01-013-26/18 од 
20.08.2018.године, а све у вези Јавног 
конкурса за избор и именовање директроа 
Јавне установе Турситичка организација 
„Пелагићево“ Пелагићево број. 02-013-
26/18, као најуспјешнији кандидат на 
претходно наведено радно мјесто, са 
остварених укупно 239. бодова изабрана је:  
 

1. Лазаревић (Симо) Слободанка из 
Пелагићева, дипломирани менаџер у 
ловном туризму, рођена 
02.11.1981.године у Градачцу, број 
ЛК 009ЕНА6226, ЈМБГ 
0211981186959. 

 
Члан 3. 

 
          Претходно именована именује се на 
период од 4 (четири) године. 
 

Члан 4. 
 
          Ова одлука ступа на снагу 8 (осмог) 
дана од дана објаве у Службеном гласнику 
Општине Пелагићево. 
 
Број. 01-022-74/18         ПРЕДСЈЕДНИК 
Дана, 14.11.2018.г.    Скупштине општине  
     Славко Тешић, с.р.  
 
 
 
 
465. 

          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), 
а свеу вези са одлуком о обиљежавању 
имена насеља, улица, тргова и путева и 
означавању зграда бројевима на подручју 
Општине Пелагићево број: 01-022-64/11 од 
26.05.2011.године, по приједлогу начелника 
Општине Пелагићево, Скупштина општине 
Пелагићево на XVI (шеснаестој) редовној 
сједници одржаној дана 14.11.2018.године 
донијела је:  
 
 

О Д Л У К У 
о измјени одлуке о називима насеља, 
путева, улица и тргова и формирању 
адресног система на подручју Општине 

Пелагићево 
 

Члан 1.  
 
          Овом предметном одлуком врши се 
измјена одлуке о називим анасеља, путева, 
улица и тргова и формирању адресног 
система на подручју Општине Пелагићево 
број: 01-022-65/11 од 26.05.2011.године. 
 

Члан 2. 
 
          У одлуци о називима насеља, путева, 
улица и тргова и формирању адресног 
сиситема на подручју Општине Пелагићево 
број: 01-022-65/11 од 26.05.2011.године, у 
члану 2. став 3) ријечи „Трг погинулих 
бораца отаџбинског рата 91-95“ замјењује 
се ријечима „Трг 9. Јануар“: 
 

Члан 3. 
 
          Ова одлука ступа на снагу 8 (осмог) 
дана од дана објаве у Службеном гласнику 
Општине Пелагићево. 
 
Број. 01-022-70/18         ПРЕДСЈЕДНИК 
Дана, 14.11.2018.г.    Скупштине општине  
     Славко Тешић, с.р.  
 
 
 
 
466. 
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          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), 
по приједлогу начелника Општине 
Пелагићево, Скупштина општине 
Пелагићево на XVI (шеснаестој) редовној 
сједници одржаној дана 14.11.2018.године 
донијела је:  
 
 

О Д Л У К У 
о проглашењу спомен комплекса 

 „Васо Пелагић“ Пелагићево  
 

Члан 1.  
 
          У циљу очувања традиције, како 
насељеног мјеста Пелагићево, тако и 
Општине Пелагићево, те очувања лика и 
дјела Васе Пелагић, проглашава се Спомен 
комплекс „Васо Пелагић“ који обухвата:  
 

1. к.ч. 3124 КО Пелагићево, 
укључујући:  

- зелену површину,  
- непокретност Пр+Пк (спомен кућа 

отаџбинског рата) и  
- непокретност Пр (споменик палим 

борцима НОВЈ). 
2. к.ч. 3125 КО Пелагићево, 

укључујући:  
- зелену површину,  
- непокретност Пр+1 (стара зград 

школе) и 
- Трг 9. јануар. 

 
Члан 2. 

 
          Ова одлука ступа на снагу 8 (осмог) 
дана од дана објаве у Службеном гласнику 
Општине Пелагићево. 
 
Број. 01-022-71/18         ПРЕДСЈЕДНИК 
Дана, 14.11.2018.г.    Скупштине општине  
     Славко Тешић, с.р.  
 
 
 
 
467. 
 

          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), 
по приједлогу начелника Општине 
Пелагићево, Скупштина општине 
Пелагићево на XVI (шеснаестој) редовној 
сједници одржаној дана 14.11.2018.године 
донијела је:  
 
 

О Д Л У К У 
о проглашењу Административно-
културног центра „Пелагићево“  

 
Члан 1.  

 
          Непокретност изграђена на парцели 
означеној као к.ч. број: 2139 КО Пелагићево 
(стара зграда Дома културе Пелагићево) 
изграђеној у Улици Вука Караџића, 
проглашава се Административно-
културним центром „Пелагићево“, те ће се 
у те сврхе користити.  

 
Члан 2. 

 
          Ова одлука ступа на снагу 8 (осмог) 
дана од дана објаве у Службеном гласнику 
Општине Пелагићево. 
 
Број. 01-022-72/18         ПРЕДСЈЕДНИК 
Дана, 14.11.2018.г.    Скупштине општине  
     Славко Тешић, с.р.  
 
 
 
 
468. 
 
          На основу члана 39.  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 30. Одлуке о мјесним заједницама на 
подручју Општине Пелагићево, Скупштина 
општине Пелагићево на XVI (шеснаестој) 
редовној сједници одржаној дана 
14.11.2018.године донијела је:  
 
 

О Д Л У К У 
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о разрјешењу повјереника Мјесне 
заједнице Доња Трамошница  

 
Члан 1.  

 
          Разрејшује се дужности повјереник 
мјесне заједнице на подручју Општине 
Пелагићево:  
 

- Мјесна заједница Доња 
Трамошница – Ђуро Ивић. 

 
Члан 2. 

 
          Ова одлука ступа на снагу 8 (осмог) 
дана од дана објаве у Службеном гласнику 
Општине Пелагићево. 
 
Број. 01-022-75/18         ПРЕДСЈЕДНИК 
Дана, 14.11.2018.г.    Скупштине општине  
     Славко Тешић, с.р.  
 
 
 
 
469. 
 
          На основу члана 39.  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 30. Одлуке о мјесним заједницама на 
подручју Општине Пелагићево, Скупштина 
општине Пелагићево на XVI (шеснаестој) 
редовној сједници одржаној дана 
14.11.2018.године донијела је:  
 
 

О Д Л У К У 
о разрјешењу повјереника  
Мјесне заједнице Турић 

 
Члан 1.  

 
          Разрејшује се дужности повјереник 
мјесне заједнице на подручју Општине 
Пелагићево:  
 

- Мјесна заједница Турић – Стјепо 
Челебић. 
 

Члан 2. 
 

          Ова одлука ступа на снагу 8 (осмог) 
дана од дана објаве у Службеном гласнику 
Општине Пелагићево. 
 
Број. 01-022-77/18         ПРЕДСЈЕДНИК 
Дана, 14.11.2018.г.    Скупштине општине  
     Славко Тешић, с.р.  
 
 
 
 
470. 
 
          На основу члана 39.  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 30. Одлуке о мјесним заједницама на 
подручју Општине Пелагићево, Скупштина 
општине Пелагићево на XVI (шеснаестој) 
редовној сједници одржаној дана 
14.11.2018.године донијела је:  
 
 

О Д Л У К У 
о именовању  повјереника Мјесне 
заједнице Доња Трамошница  

 
Члан 1.  

 
          Именује се повјереник мјесне 
заједнице на подручју Општине 
Пелагићево:  
 

- Мјесна заједница Доња 
Трамошница – Лука Јуркић. 

 
Члан 2. 

 
          Ова одлука ступа на снагу 8 (осмог) 
дана од дана објаве у Службеном гласнику 
Општине Пелагићево. 
 
Број. 01-022-76/18         ПРЕДСЈЕДНИК 
Дана, 14.11.2018.г.    Скупштине општине  
     Славко Тешић, с.р.  
 
 
 
 
471. 
 
          На основу члана 39.  Закона о 
локалној самоуправи („Службени гласник 
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Републике Српске“, број: 97/16) и члана 51. 
Статута Општине Пелагићево („Службени 
гласник Општине Пелагићево“, број: 2/17), 
члана 30. Одлуке о мјесним заједницама на 
подручју Општине Пелагићево, Скупштина 
општине Пелагићево на XVI (шеснаестој) 
редовној сједници одржаној дана 
14.11.2018.године донијела је:  
 
 

О Д Л У К У 
о именовању  повјереника  
Мјесне заједнице Турић  

 
Члан 1.  

 
          Именује се повјереник мјесне 
заједнице на подручју Општине 
Пелагићево:  
 

- Мјесна заједница Турић – Илија 
Бијелић. 

-  
Члан 2. 

 
          Ова одлука ступа на снагу 8 (осмог) 
дана од дана објаве у Службеном гласнику 
Општине Пелагићево. 
 
Број. 01-022-78/18         ПРЕДСЈЕДНИК 
Дана, 14.11.2018.г.    Скупштине општине  
     Славко Тешић, с.р.  
 
 
 
 
472. 
 
          На основу члана 54. и 59.   Закона о 
локалној самоуправи („Службени гласник 
Републике Српске“, број: 97/16) и члана 62. 
и 64. Статута Општине Пелагићево 
(„Службени гласник Општине Пелагићево“, 
број: 2/17), а све у вези са чланом 49. 
Правилника о организацији и 
систематизацији радних мјеста Општинске 
управе Пелагићево („Службени гласник 
Општине пелагићево“, број: 14/17, 3/18, 
4/18 и 8/18), начелник Општине Пелагићево 
даје сљедеће: 
 
 

О В Л А Ш Т Е Њ Е 
 

          Андрић (Спасоје) Лази из Брчког, 
Брчко Дистрикт Босне и Херцеговине, 
ЈМБГ 2210975181962, службенику 
Општинске управе Пелагићево, 
распоређеном на радно мјесто тржишног 
инспектора, да одлучује о законитости и 
потписује сва акта Одјељења за инспекције, 
комуналну полицију и заједничке послове. 
 
          Овлаштење се даје на период од 6 
(шест) мјесеци.  
 
Број: 02-120-5/18            НАЧЕЛНИК 
Дана, 22.11.2018.г.    Општине Пелагићево 
        Симо Стакић 
           мр.ек. с.р. 
 
 
 
 
473. 
 
          На основу члана 54. и 59.   Закона о 
локалној самоуправи („Службени гласник 
Републике Српске“, број: 97/16) и члана 62. 
и 64. Статута Општине Пелагићево 
(„Службени гласник Општине Пелагићево“, 
број: 2/17), а све у вези са чланом 49. 
Правилника о организацији и 
систематизацији радних мјеста Општинске 
управе Пелагићево („Службени гласник 
Општине пелагићево“, број: 14/17, 3/18, 
4/18 и 8/18), начелник Општине Пелагићево 
даје сљедеће: 
 
 

О В Л А Ш Т Е Њ Е 
 
          Јовановић (Милан) Горану из 
Поребрица, Општина Пелагићево, ЈМБГ 
1005974181946, службенику Општинске 
управе Пелагићево, распоређеном на радно 
мјесто шеф одјеска за пољопривреду, 
привреду и друштвене дјелатности, да 
одлучује о законитости и потписује сва акта 
одјељења за привреду, финансије и 
друштвене дјелатности.  
 
          Овлаштење се даје на период од 6 
(шест) мјесеци.  
 
Број: 02-120-6/18            НАЧЕЛНИК 
Дана, 22.11.2018.г.    Општине Пелагићево 
        Симо Стакић 
           мр.ек. с.р. 
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474. 
 
          На основу члана 54. и 59.   Закона о 
локалној самоуправи („Службени гласник 
Републике Српске“, број: 97/16) и члана 62. 
и 64. Статута Општине Пелагићево 
(„Службени гласник Општине Пелагићево“, 
број: 2/17), а све у вези са чланом 49. 
Правилника о организацији и 
систематизацији радних мјеста Општинске 
управе Пелагићево („Службени гласник 
Општине пелагићево“, број: 14/17, 3/18, 
4/18 и 8/18), начелник Општине Пелагићево 
даје сљедеће: 
 
 

О В Л А Ш Т Е Њ Е 
 
          Несторовић (Милан) Пери  из Брчког, 
Брчко Дистрикт Босне и Херцеговине, 
ЈМБГ1105980181944, службенику 
Општинске управе Пелагићево, 
распоређеном на радно мјесто Самосталног 
стручног сарадника за јавне набавке , да 
одлучује о законитости и потписује сва акта 
Одјељења за општу управу, просторно 
уређење и стамбено-комуналне послове. 
 
          Овлаштење се даје на период од 6 
(шест) мјесеци.  
 
Број: 02-120-7/18            НАЧЕЛНИК 
Дана, 22.11.2018.г.    Општине Пелагићево 
        Симо Стакић 
           мр.ек. с.р. 
 
 
 
 
475. 
 
На основу члана 39. Закона о локалној 
самоуправи („Службени гласник Републике 
Српске“, број: 97/16), члана 40. Закона о 
уређењу простора и грађењу („Службени 
гласник Републике Српске“, број: 40/13, 
106/15 и 3/16), члан 51. Статута Општине 
Пелагићево („Службени гласник Општине 
Пелагићево“, број: 2/17), Скупштина 
општине Пелагићево на XVI (шеснаестој) 
редовној сједници одржаној дана 
14.11.2018.године донијела је:  
 
 

О Д Л У К У 

о приступању изради Регулационог 
плана „Пословна зона Доње Леденице“ 

 
Члан 1.  

 
          Приступа се изради Регулационог 
плана „Пословна зона Доње Леденице“.  
 

Члан 2. 
 
          Површина предвиђеног  Регулационог 
плана износи 26 ха. 
          Границе обухвата Регулационог плана 
дефинисане су у графичком прилогу који 
чини саставни дио ове одлуке.  
          Границе обухвата из претходног става 
су оријентационе, а дефинитивне границе 
ће бити утврђене након што носиоц 
припреме документа и носиоц израде 
Регулационог плана, у складу са чланом 40. 
став 6. Закона о уређењу простора и 
грађењу („Службени гласник Републике 
Српске“, број: 40/13, 106/15 и 3/16), од 
Министарства за просторно уређење, 
грађевинарство и екологију добије 
инструкцију за израду Регулационог плана 
ради обезбјеђења међусобне усаглашености 
докумената.  
 

Члан 3. 
 
          Регулациони план доноси се на 
период од десет година и важи до његове 
измјене или доношења новог, а у складу са 
чланом 25. став. 9. Закона о уређењу 
простора и грађења.  
 

Члан 4. 
 
          Смјернице за израду Регулационог 
плана:  

- Просторни план Општине 
Пелагићево 2012- 2032 година,  

- Закон о уређењеу простора и 
грађењу,  

- Правилник о начину израде, 
садржају и формирању докумената 
просторног уређења,  

- Правилник о општим правилима 
урбанистичке регулације и 
парцелације, те другим прописима 
из области релевантних за 
планирање и уређење простора 
обухвата Регулационог плана 
(саобраћај, снабдијевање 
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комуналном инфраструктуром: 
вода, електрична енергија, 
тлекомуникације, одвођење 
отпадних вода, заштита од 
природних непогода, заштита 
ваздуха, воде, тла, заштита 
културно-историјског и природног 
наслијеђа, заштита животне 
средине, пољопривредног 
земљишта и других елемената 
животне средине). 

 
          Приликом израде плана потребно је 
водити рачуна о јавном интерсу и посебним 
циљевима просторног развоја.  
          Носиоц израде Регулационог плана 
обавезан је осигурати усаглашеност 
Регулационог плана са документом 
просторног уређења ширег подручја, 
односно са инструкцијама за израду 
Регулационог плана добијенимод 
Министарства за просторно уређење, 
грађевинарство и екологију (ако 
инструкције буду неопходне).  
 

Члан 5. 
 
          Рок за израду Регулационог плана 
дефинисати ће се уговором између 
Општине Пелагићево и носиоца израде 
плана, а планирани период је до 6 (шест) 
мјесеци.  
          Носиоц израде плана дужан је 
израдити преднацрт Регулационог плана у 
року од 45 дана од дана закључења уговора 
о изради плана. 
          Носиоц припреме Регулационог плана 
разматра преднацрт на стручној расправи 
заједно са члановима савјета плана и 
овлаштених стручних представника, а 
након прихватања преднацрта приступа се 
изради нацрта и приједлога Регулационог 
плана.  
 

Члан 6. 
 
          Регулациони план треба да садржи 
сљедће елементе:  

- Текстуални дио  
- Графички дио  
- Одлуку о провођењу Регулационог 

плана.  
 
          Садржај регулационог плана мора 
бити у складу са чланом 35. Закона о 

уређењу простора и грађењу („Службени 
гласник Републике Српске“, број: 40/13, 
106/15 и 3/16), као и одредбама Правилника 
о начину израде, садржају и формирању 
документа просторног уређења.  
 

Члан 7. 
 
          Јавна расправа и јавни увид 
организовати ће се у скалду са одредбама 
члана 47. Закона о уређењу простора и 
грађењу („Службени гласник Републике 
Српске“, број: 40/13, 106/15 и 3/16). 
          Јавни увид траје најмање 30 дана, о 
чему води рачуна носиоц припреме.  
 

Члан 8. 
 
          Средства за израду регулационог 
плана обезбиједити ће Општина Пелагићево 
путем донаторских средстава уз 
суфинансирање из властитих средстава.  
 

Члан 9. 
 
          Носиоц припреме Регулационог плана 
је Општина Пелагићево – Одјељење за 
општу управу, просторно уређење и 
стамбено-комуналне послове. 
 

Члан 10. 
 
          Носиоц припреме и носиоц израде 
Регулационог плана обавезни су 
обезбиједити сарадњу и усаглашеност са 
надлежним органима и предузећима 
надлежним за простор за који је предвиђена 
израда Регулационог плана.  
 

Члан 11. 
 
          Носиоц припреме Регулационог плана 
дужан је у року од 15 дана од дана 
доношења ове одлуке исту доставити 
Министарству за просторно уређење, 
грађевинарство и екологију. 
 

Члан 12. 
 
          Ова одлука ступа на снагу 8 (осмог) 
дана од дана објаве у Службеном гласнику 
Општине Пелагићево. 
 
Број. 01-022-68/18         ПРЕДСЈЕДНИК 
Дана, 14.11.2018.г.    Скупштине општине  



12	
	

     Славко Тешић, с.р.  
 
 
 
476. 
 
          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), начелник Општине Пелагићево 
доноси:  
 
 

О Д Л У К У 
о исплати средстава 

 
Члан 1. 

 
          Овом одлуком регулише се исплата 
средстава Благојевић Јови, који је обављао 
функцију подпредсједника Скупштине 
општине Пелагићево у висини од 3 (три) 
мјесечне накнаде које је именовани 
остваривао у претходном периоду у износу 
од 2.700,00 КМ 
(двијехиљадеседамстотинаконвертибилних
марака), на име смрти изабраног 
представника. 
 

Члан 2. 
 
          Новчана средства из члана 1. Ове 
одлуке исплатити ће се из буџета Општине 
пелагићево. 
 

Члан 3. 
 
          Задужују се чланови породице да 
доставе општини пелагићево број жиро-
рачуна на који ће претходно наведена 
новчана средства бити исплаћена.  
 

Члан 4. 
 
          За реализацију ове одлуке задужује се 
одјељење за привреду, финансије и 
друштвене дјелатности.  
 

Члан 5. 
 
          Ова одлука ступа на снагу 8 дана од 
дана објаве у Службеном гласнику 
Општине Пелагићево. 

Број: 02-022-181/18         НАЧЕЛНИК 
Дана, 16.11.2018.г.    Општине Пелагићево 
        Симо Стакић 
           мр.ек. с.р. 
 
 
 
 
477. 
 
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, 50/10 и 66/18), 
начелник Општине Пелагићево доноси: 
 
 

Р Ј Е Ш Е Њ Е 
о формирању радне групе за сатављање 
приједлога буџета Општине Пелагићево 
за период 01.01. – 31.12.2019.године 

 
          Формира се радна група за сатављање 
приједлога буџета Општиен Пелагићево за 
период 01.01. – 31.12.2019. године, у 
сљедћем саставу:  
 

1.  Мићић Петра  
2. Камењашевић Иво  
3. Андрић Лазар 
4. Несторовић Перо  
5. Тривундић Мићо. 

 
          Задатак радне групе из тачке 1. 
диспозитива овог рјешења је да састави 
приједлог буџета Општине Пелагићево за 
период 01.01. – 31.12.2019.године, те да, по 
захтјеву, о томе подноси извјештај 
начелнику Општине Пелагићево.  
 

О б р а з л о ж е њ е 
 
          С обзиром да се указала потреба за 
формирање овакве радне групе, то је 
начелник Општине Пелагићево одлучио да 
исту формира у претходно наведеном 
саставу, те је истој одредио задатак да 
сатави приједлог буџета Општине 
Пелагићево за период од 01.01. – 
31.12.2019.године, те да, по захтјеву 



13	
	

начелника Општине, истом подноси 
извјештај. 
          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, 50/10 
и 66/18), начелник Општине Пелагићево је 
одлучио као у 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: 02-111-24/18         НАЧЕЛНИК 
Дана, 06.11.2018.г.    Општине Пелагићево 
        Симо Стакић 
           мр.ек. с.р. 
 
 
 
 
478. 
 
На основу члана 59. Закона о локалној 
самоуправи („Службени гласник Републике 
Српске“, број. 97/16) и члана 64. Статута 
Општине Пелагићево („Службени гласник 
Општине Пелагићево“, број: 2/17), 
начелник Општине Пелагићево доноси: 
 
 

О Д Л У К У 
о стављању ван снаге Одлуке о накнади 
превоза ученика за школску 2018/2019 

годину 
 

Члан 1. 
 
          Овом одлуком ставља се ван снаге 
одлука о накнади превоза ученика за 
школску 2018/2019 годину, број: 02-022-
164/18 од 10.10.2018.године, због 
недостатка финансијских средстава у 
буџету Општине Пелагићево у 2018.години.  
 

Члан 2. 
 

           За реализацију ове одлуке задужује 
се одјељењ за привреду, финансије и 
друштвене дјелатности.  
 

Члан 3. 
 
          Ова одлука ступа на снагу даном 
доношења и биће објављена у Службеном 
гласнику Општине Пелагићево. 
 
Број: 02-022-173/18         НАЧЕЛНИК 
Дана, 31.10.2018.г.    Општине Пелагићево 
        Симо Стакић 
           мр.ек. с.р. 
 
 
 
 
479. 
 
На основу члана  59. Закона о локалној 
самоуправи („Службени гласник Републике 
Српске“, број. 97/16) и члана 64. Статута 
Општине Пелагићево („Службени гласник 
Општине Пелагићево“, број: 2/17), 
начелник Општине Пелагићево доноси: 
 
 

О Д Л У К У 
о стављању ван снаге списка ученика за 
накнаду  превоза ученика за школску 

2018/2019 годину  
 

Члан 1.  
 
          Овом одлуком ставља се ван снаге 
списак ученика за наканду превоза за 
школску 2018/2019 годину, број: 02-052-
44/18 од 18.10.2018.године као и допуна 
списка број: 02-052-44/18 од 
23.10.2018.године, осим у дијелу гдје 
Општина плаћа пуни износ цијене мјесечне 
карте под редним бројем 1. Савкић (Нико) 
Мирко (по одлуци број: 02-022-79/18, 
награђени ученик) и у дијелу гдје Општина 
плаћа 50% од цијене мјесечне карте под 
редним бројем Крстић (Драган) Адријана 
(по одлуци број: 02-022-79/18, награђени 
ученик).  
 

Члан 2. 
 
          За реализацију ове одлуке задужује се 
Одјељење за привреду, финансије и 
друштвене дјелатности.  
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Члан 3. 
 
Ова одлука ступа на снагу даном доношења 
и биће објављена у Службеном гласнику 
Општине Пелагићево. 
 
Број: 02-022-173/18         НАЧЕЛНИК 
Дана, 31.10.2018.г.    Општине Пелагићево 
        Симо Стакић 
           мр.ек. с.р. 
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