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217.
Na osnovu člana 54. i 59. Zakona o
lokalnoj samoupravi („Službeni glasnik
Republike Srpske“, broj: 97/16), člana 62. i 64.
Statuta opštine Pelagićevo (Službeni glasnik
opštine Pelagićevo“, broj: 2/17), člana 133.
stav 1. i 4. Zakona o obligacionim odnosima
("Službeniglasnik Republike Srpske“, broj:
17/93, 3/96, 39/03i74/04), člana 39. Posebnog
kolektivnog ugovora za zaposlene u oblasti
lokalne samouprave Republike Srpske
(„Službeni glasnik Republike Srpske“, broj:
20/17), a u vezi s članom 253. Zakona o radu
(„Službeni glasnik Republike Srpske“, broj:
1/16), načelnik opštine Pelagićevo nakon
Pelagićevo u cilju racionalizacije i smanjenja
troškova poslovanja, d o n o s i:

ODLUKU
o raskidu Pojedinačnog kolektivnog
ugovora za zaposlene u opštinskoj upravi
Pelagićevo
Član 1.

Ovom odlukom Načelnik opštine
Pelagićevo raskida Pojedinačni kolektivni
ugovor za zaposlene u opštinskoj upravi
Pelagićevo
(„Službeni
glasnik
opštine
Pelagićevo“, broj: 8/17), obzirom da prethodni
pregovori sa rukovodstvom Sindikalne
organizacije nisu bili uspješni.
Član 2.
Načelnik opštine Pelagićevo raskida
Pojedinačni kolektivni ugovor iz razloga što su
poslije zaključenja ugovora nastupile okolnosti
koje otežavajuispunjenje obaveza opštine
Pelagićevo prema Sindikalnoj organizaciji
zaposlenih u lokalnoj upravi Pelagićevo, kao i
iz razloga što je došlo do usklađivanja
normativno-pravnih akata opštine Pelagićevo
sa izmjenama i dopunama Zakona o lokalnoj
samoupravi („Službeni glasnik Republike
Srpske“, broj: 97/16), te Zakona o
službenicima i namještenicima u organima
jedinice lokalne samouprave („Službeni
glasnik Republike Srpske“, broj: 97/16).
Član 3.
Načelnik opštine Pelagićevo donosi
ovu Odluku u cilju racionalizacije i smanjenja
troškova poslovanja Opštinske uprave opštine
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Pelagićevo u skladu sa opštinskim prihodima i
Planom budžeta.
Član 4.
Radnicima Opštinske uprave opštine
Pelagićevo neće biti utvrđena manja prava od
prava koja su im zagarantovana Zakonom i
Posebnim kolektivnim ugovorom („Službeni
glasnik Republike Srpske“, broj: 20/17).
Član 5.
Nakon stupanja na snagu ove Odluke
prava, obaveze i odgovornosti opštinskih
službenika i zaposlenih lica u Opštinskoj
upravi opštine Pelagćevo biti će regulisana u
skladu sa Posebnim kolektivnim ugovorom
(„Službeni glasnik Republike Srpske“, broj:
20/17).
Član 6.
Ova odluka stupa na snagu 8 (osam)
dana od dana objave u "Službenom glasniku
opštine Pelagićevo" i važit će sve do
potpisivanja novog Pojedinačnog kolektivnog
ugovora.
Broj: 02-022-153/17
NAČELNIK
Dana, 28.12.2017.g. Opštine Pelagićevo
Simo Stakić
mr.ek. s.r.

218.
Na osnovu člana 54. i 59. Zakona o
lokalnoj samoupravi ("Službeni glasnik
Republike Srpske", broj: 97/16), člana 62. i 64.
Statuta Opštine Pelagićevo ("Službeni glasnik
opštine Pelagićevo", broj: 2/17), člana 190.
Zakona o opštem upravnom postupku
("Službeni glasnik Republike Srpske", broj:
13/02, 87/07 i 50/10), a sve u vezi Pravilnika o
organizaciji i sistematizaciji radnih mjesta
opštinske uprave Pelagićevo („Službeni
glasnik opštine Pelagićevo“, broj: 14/17),
Plana zapošljavanja u opštinskoj upravi
Pelagićevo za 2017. godinu i Odluke o
raspisivanju Javnog konkursa za popunu
upražnjenih radnih mjesta, načelnik opštine
Pelagićevo, d o n o s i:
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R J E Š E NJ E
o imenovanju komisije za sprovođenje
Javnog konkursaza popunu upražnjenih
radnih mjesta
Komisiju za sprovođenje Javnog
konkursa za popunu upražnjenih radnih mjesta
u opštinskoj upravi Pelagićevo čine:
1.Babić Joka, predsjednik;
2. Jovanović Petra, član;
3.Sitarević Dijana, član;
4. Stoparić Krsta, član i
5. Brkić Simo, član.
Zadatak komisije iz tačke 1.
dispozitiva ovog Rješenja jeste da postupajućiu
po prijavama na Javni konkurs za popunu
upražnjenih radnih mjesta sprovede izborni
postupak po pravilima
Pravilnika
o
jedinstvenim procedurama za popunjavanje
upražnjenih radnih mjesta u gradskoj, odnosno
opštinskoj upravi („Službeni glasnik Republike
Srpske“, broj: 42/17).
O b r a z l o ž e nj e
Obzirom
da
je
došlo
do
promjeneZakona o lokalnoj samoupravi
(„Službeni glasnik Republike Srpske“, broj:
97/16), kao i do donošenja novog Zakona o
službenicima i namještenicima u organima
jedinice lokalne samouprave („Službeni
glasnik Republike Srpske“, broj: 97/16), ), a
samim tim i do promjene normativno-pravnih
propisa opštine Pelagićevo, odnosno do
reorganizacije radnih mjesta opštinske uprave i
do potrebe prijema radnika određenih struka,
to je načelnik opštine Pelagićevo odlučio da
imenuje komisiju iz struke u prethodnom
sastavu, te da istoj odredi zadatak da
postupajućiu po prijavama na Javni konkurs za
popunu upražnjenih radnih mjesta sprovede
izborni postupak po pravilima Pravilnika o
jedinstvenim procedurama za popunjavanje
upražnjenih radnih mjesta u gradskoj, odnosno
opštinskoj upravi („Službeni glasnik Republike
Srpske“, broj: 42/17).
Na osnovu prethodno navedenog, a
primjenom člana 54. i 59. Zakona o lokalnoj
samoupravi
("Službeni glasnik Republike
Srpske", broj: 97/16), člana 62. i 64. Statuta
Opštine Pelagićevo ("Službeni glasnik opštine

Pelagićevo", broj: 2/17), člana 190. Zakona o
opštem upravnom postupku ("Službeni glasnik
Republike Srpske", broj: 13/02, 87/07 i 50/10),
a sve u vezi Pravilnika o organizaciji i
sistematizaciji radnih mjesta opštinske uprave
Pelagićevo
(„Službeni
glasnik
opštine
Pelagićevo“, broj: 14/17), Plana zapošljavanja
u opštinskoj upravi Pelagićevo za 2017. godinu
i Javnog konkursa za popunu upražnjenih
radnih mjesta, načelnik opštine Pelagićevo je
odlučio kao dispozitivu ovog Rješenja.
Pouka o pravnom lijeku
Protiv ovog Rješenja službenik ima
pravo uložiti prigovor načelniku opštine
Pelagićevo u roku od 8 (osam) dana od dana
dostave istog.
Broj: 02-022- /17
NAČELNIK
Dana, 22.11.2017.g. Opštine Pelagićevo
Simo Stakić
mr.ek. s.r.

219.
Na osnovu člana 54. i 59. Zakona o
lokalnoj samoupravi ("Službeni glasnik
Republike Srpske", broj: 97/16), člana 62. i 64.
Statuta Opštine Pelagićevo ("Službeni glasnik
opštine Pelagićevo", broj: 2/17), člana 190.
Zakona o opštem upravnom postupku
("Službeni glasnik Republike Srpske", broj:
13/02, 87/07 i 50/10), a sve u vezi člana 23.
stav 4. Pravilnika o jedinstvenim procedurama
za popunjavanje upražnjenih radnih mjesta u
gradskoj, odnosno opštinskoj upravi („službeni
glasnik Republike Srpske“, broj: 42/17),
Pravilnika o organizaciji i sistematizaciji
radnih mjesta opštinske uprave Pelagićevo
(„Službeni glasnik opštine Pelagićevo“, broj:
14/17), Plana zapošljavanja u opštinskoj upravi
Pelagićevo za 2017. godinu i Javnog konkursa
za popunu upražnjenih radnih mjesta, načelnik
opštine Pelagićevo, d o n o s i:
R J E Š E NJ E
o imenovanju novog člana komisije za
sprovođenje Javnog konkursa
za popunu upražnjenih radnih mjesta
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Komisiju za sprovođenje Javnog
konkursa za popunu upražnjenih radnih mjesta,
i to za radno mjesto načelnika Odjeljenja za
privredu, finasije i društvene djelatnosti u
opštinskoj upravi Pelagićevo čini pored:
1. Babić Joke, predsjednik komisije;
2.Sitarević Dijana, član;
3. Stoparić Krste, član;
4. Brkić Sime, član;
i novoimenovani član:
5.Petrović Igor, član.
Zadatak
novoimenovanog
člana
komisije iz tačke 1. dispozitiva ovog Rješenja
jeste da postupajućiu po prijavama na Javni
konkurs za popunu upražnjenih radnih mjesta
za radno mjesto načelnika Odjeljenja za
privredu, finansije i društvene djelatnosti
zajedno sa ostalim članovima sprovede izborni
postupak po pravilima
Pravilnika
o
jedinstvenim procedurama za popunjavanje
upražnjenih radnih mjesta u gradskoj, odnosno
opštinskoj upravi („Službeni glasnik Republike
Srpske“, broj: 42/17).
O b r a z l o ž e nj e
Obzirom da je došlo do sukoba
interesa člana Komije za sprovođenje Javnog
konkursa za popunu upražnjenih radnih mjesta,
Jovanović Petre, te da je načelnik opštine
Pelagićevo dana 19.12.2017. godine donio
Rješenje o razrješenju člana Komisije za
sprovođenje Javnog konkursa za popunu
upražnjenih radnih mjesta, to je načelnik
opštine Pelagićevo odlučio da imenuje novog
člana komisije iz struke u prethodnom sastavu,
te da istom odredi zadatak da postupajućiu po
prijavama na Javni konkurs za popunu
upražnjenih radnih mjesta za radno mjesto
načelnika Odjeljenja za privredu, finansije i
društvene djelatnosti zajedno sa ostalim
članovima komisije sprovede izborni postupak
po pravilima Pravilnika o jedinstvenim
procedurama za popunjavanje upražnjenih
radnih mjesta u gradskoj, odnosno opštinskoj
upravi („Službeni glasnik Republike Srpske“,
broj: 42/17).

Na osnovu prethodno navedenog, a
primjenom člana člana 54. i 59. Zakona o
lokalnoj samoupravi ("Službeni glasnik
Republike Srpske", broj: 97/16), člana 62. i 64.
Statuta Opštine Pelagićevo ("Službeni glasnik
opštine Pelagićevo", broj: 2/17), člana 190.
Zakona o opštem upravnom postupku
("Službeni glasnik Republike Srpske", broj:
13/02, 87/07 i 50/10), a sve u vezi člana 23.
stav 4. Pravilnika o jedinstvenim procedurama
za popunjavanje upražnjenih radnih mjesta u
gradskoj, odnosno opštinskoj upravi („službeni
glasnik Republike Srpske“, broj: 42/17),
Pravilnika o organizaciji i sistematizaciji
radnih mjesta opštinske uprave Pelagićevo
(„Službeni glasnik opštine Pelagićevo“, broj:
14/17), Plana zapošljavanja u opštinskoj upravi
Pelagićevo za 2017. godinu i Javnog konkursa
za popunu upražnjenih radnih mjesta, načelnik
opštine Pelagićevo je odlučio kao dispozitivu
ovog Rješenja.
Pouka o pravnom lijeku
Protiv ovog Rješenja službenik ima
pravo uložiti prigovor načelniku opštine
Pelagićevo u roku od 8 (osam) dana od dana
dostave istog.
Broj: 02-111-23 /17
NAČELNIK
Dana, 20.12.2017.g. Opštine Pelagićevo
Simo Stakić
mr.ek. s.r.
220.
Na osnovu člana 54. i 59. Zakona o
lokalnoj samoupravi ("Službeni glasnik
Republike Srpske", broj: 97/16), člana 62. i 64.
Statuta Opštine Pelagićevo ("Službeni glasnik
opštine Pelagićevo", broj: 2/17), člana 129. i
190. Zakona o opštem upravnom postupku
("Službeni glasnik Republike Srpske", broj:
13/02, 87/07 i 50/10), a sve u vezi člana 23.
stav 4. Pravilnika o jedinstvenim procedurama
za popunjavanje upražnjenih radnih mjesta u
gradskoj, odnosno opštinskoj upravi („službeni
glasnik Republike Srpske“, broj: 42/17),
načelnik opštine Pelagićevo, d o n o s i:
R J E Š E NJ E
o razrješenju člana Komisije za sprovođenje
Javnog konkursaza popunu upražnjenih
radnih mjesta

Razrješuje se Jovanović Petra dužnosti
član Komisije za sprovođenje Javnog konkursa
za popunu upražnjenih radnih mjesta broj: 02120-15/17, i to za radno mjesto načelnika
Odjeljenja za privredu, finasije i društvene
djelatnosti.
O b r a z l o ž e nj e
Načelnik opštine Pelagićevo je dana
22.11.2017. godine donio Rješenje o
imenovanju Komisije za sprovođenje Javnog
konkursa za popunu upražnjenih radnih mjesta,
broj: 02-111-15/17. Dana 19.12.2017. godine
član komisije Jovanović Petra, koja je
imenovana prethodno navedenim Rješenjem,
putem zahtjeva je obavjestila načelnika opštine
da o mogućem postojanju sukoba interesa
člana Komisije. Uvidom u službenu
dokumentaciju koja se vodi pod brojem 02120-7/17 utvrđena je istinitost navoda
imenovane.
Obzirom da je došlo do sukoba
interesa člana komisije načelnik Opštine je na
osnovu člana 54. i 59. Zakona o lokalnoj
samoupravi ("Službeni glasnik Republike
Srpske", broj: 97/16), člana 62. i 64. Statuta
Opštine Pelagićevo ("Službeni glasnik opštine
Pelagićevo", broj: 2/17), člana 129. i 190.
Zakona o opštem upravnom postupku
("Službeni glasnik Republike Srpske", broj:
13/02, 87/07 i 50/10), a sve u vezi člana 23.
stav 4. Pravilnika o jedinstvenim procedurama
za popunjavanje upražnjenih radnih mjesta u
gradskoj, odnosno opštinskoj upravi („službeni
glasnik Republike Srpske“, broj: 42/17)
odlučio kao u dispozitivu.
Pouka o pravnom lijeku
Protiv ovog Rješenja službenik ima
pravo uložiti prigovor načelniku opštine
Pelagićevo u roku od 8 (osam) dana od dana
dostave istog.
Broj: 02-022- /17
NAČELNIK
Dana, 20.12.2017.g. Opštine Pelagićevo
Simo Stakić
mr.ek. s.r.

221.
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Na osnovu lkana 39. I 43. Zakona o
lokalnoj samoupravi („Službeni glasnik
Republike Srpske“, broj: 97/16), člana 51. i 56.
Statuta
Skupštine
opštine
Pelagićevo
(„Službeni glansik Opštine Pelagićevo“, broj:
2/17) i člana 348. stav 10. Zakonao stvarnim
pravima
(„Službeni glasnik Republike
Srpske2, broj: 124/08, 58/09, 95/11 i 60/15),
Skupština opštine Pelagićevo na IX (devetoj)
redovnoj
sjednici
održanoj
dana
04.12.2017.godine donosi:
PRAVILNIK
uslovima i načinima otuđenja nepokretnosti
u svojini Opštine Pelagićevo ispod tržišne
vrijednosti ili bez nakande
Član 1.
Ovaj pravilnik se donosi u cilju
regulisanja postupka otuđenja nepokretnosti u
svojini Opštine Pelagićevo ispod tržišne
vrijednosti ili bez naknade.
Član 2.
Nepokretnosti u svojini Opštine
Pelagićevo mogu se otuđiti ispod tržipne
vrijednosti ili bez naknade samo i isključivo u
cilju realizacije investicionog projekta od
posebnog značaja za regionalni, odnosno
lokalni ekonomski razvoj, a što šredstavlja i
osnovni uslov za otuđivanje istih.

Nepokretnosti navedene u prethodnom
članu, uključujući i pravo građenja i davanja
zemljišta u zakup, mogu biti ulog javnog
partnera za osnivanje zajedničkog privrednog
društva, kao i nekog drugog organizacionog
oblika, sa privrednim partnerom, u skladu sa
propisima koji regulišu javno-privatno
partnerstvo.
Član 5.
Način otuđenja nepokretnosti iz člana 2.
Pravilnika podrazumijeva prethodno donošenje
odluke o utvrđivanju posebnog interesa na
osnovu koje će se pristupiti realizaciji
investicionog projekta, koju odluku donosi
Skupština opštine Pelagićevo.
Zatim, donošenje odluke o dodjeli
zemljišta, kojom odlukom Skupština opštine
Pelagićevo ovlašćuje načelnika Opštine da, po
dobijanju bankarske garancije ili drugog
sredstva obezbjeđivanja obaveza od strane
zainteresovanog privrednog subjekta, sklopi
prateći notarski obrađen ugovor.
Notarskim ugovorom iz prethodnog
stava moraju biti definisane sve obaveze
budućeg investitora, odnosno vlasnika
predmetnih nepokretnosti, u pogledu vremena
realizacije projekta, broja zaposlenih i svih
ostalih bitnih elemenata, a na osnovu kojih je
njegov projekat dobio status projekta od
posebnog interesa za regionalni, odnosno
lokalni ekonomski razvoj.
Član 6.

Član 3.
Postupak otuđenja nepokretnossti ispod
tržišne vrijednosti ii bez naknade provodi se
putem neposredne pogodbe.
Zainteresovani privredni subjekat je
dužan da putem odgovarajućeg dokumenta
prezentuje, odnosno dokaže da je realizacija
njegovog projekta od posebnog značaja za
regionalni, odnosno lokalni ekonomski razvoj
(biznis plan, protokol o saradnji, poslovne
refernce, očekivani poslovni rezultati i sl.
dokumentaciju).
Pod
zainteresovanim
privrednim
subjektom
iz
prethodnog
stava
podrazumijevaju se privredna društva i
preduzetnici.
Član 4.
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Ova odluka stupa na snagu 8. (osmog)
dana od dana objavljivanja u Službenom
glasniku Opštine Pelagćevo.
Broj: 02-022- 84 /17
NAČELNIK
Dana, 04.12.2017.g. Opštine Pelagićevo
Simo Stakić
mr.ek. s.r.

222.
Na osnovu člana 21. stav 2. Zakona o
zaštiti lica koja prijavljuju korupciju
(“Službeni glasnik Republike Srpske“, broj:
62/17), članova 59. i 82. Zakona o lokalnoj
samoupravi („Službeni glasnik Republike

Srpske“, broj: 97/16) i članova 61. i 100.
Statuta Opštine Pelagićevo („Službeni glasnik
Opštine Pelagićevo“, broj: 10/14), načelnik
Opštine Pelagićevo donosi:
UPUTSTVO
o postupanju sa prijavomkorupcije i
obezbjeđenju zaštitie lica koja prijavljuju
korupaciju u Opštini Pelagićevo
1. Ovim uputstvom uređuju se način
podnošenja i primanja interne prijave
korupcije, postupanje sa prijavom
korupcije, način ostvarivanja prava i
zaštitit prava prijavioca korupcije u
postupku interne zaštite, obaveze
odgovornog lica i druga pitanja koja su
od značaja za prijavu korupcije, a
naročito obezbjeđenje anonimnosti
(identiteta) prijavioca.
2. Prijava korupcije se vrši načelniku
opštine (u daljem tekstu: načelnik) ili
zamjeniku načelnika opštine.
3. Ukoliko se prijava korupcije odnosi na
načelnika
prijava
se
podnosi
zamjeniku
načelnika.
Ukoliko
seprijava korupcije odnosi na druga
radno angažovana lica, prijava se
podnosi načelniku.
4. Načelni, kao i sva druga radno
angažovana lica koja, neposredno ili
posredno, dođu do informacija o
identitetu
prijavioca
korupcije,
obavezni su da štite identitet
prijavioca, osim u slučaju kada
prijavioc izričito dozvoli da ti podaci
budu dostupni u javnosti.
5. Svako ima pravo da prijavi sumnju na
korupciju.
6. Prijava korupcije obavezno sadrži
podatke iz člana 15. Zakona o zaštiti
lica koja prijavljuju korupciju (u
daljem tekstu: Zakon), odnosno
6.1. Opis činjenja ili nečinjenja koja
predstavljaju korupciju
6.2. Činjenice i okolnosti na osnovu
kojih prijavilac sumnja da je
pokušana ili iizvršena korupcija
6.3. Podatke o prijaviocu
6.4. Podatke o licu za koje postoji
sumnja da je izvršilo korupciju,
ukoliko prijavilac ima informacije
o tome u momentu podnošenja
prijave
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7. Uz prijavu, prijavilac dostavlja i
materijalne dokaze iz kojih proizilazi
sumnja da je pokušana ili izvršena
korupcija, ukoliko je u posjedu takvih
dokaza
8. Prijava korupcije može da bude
izvršena pisanim putem ili usmeno i
to:
8.1. Neposrednokm predajom prijave
8.2. Dostavljanjem prijave poštom, sa
naznakom „Prijava korupcije – ne
otvarati!“
8.3. Ostavljanjem prijave sa naznakom
„Prijava korupcije !“ u sanduče za
prijavu korupcije, koje se nalazi u
prostorijama
dostupnim
zaposlenima i strankama, koje nisu
pod
nadzorom
(otvaranje
sandučeta vrši se u prisustvu i uz
nadzor načelnika ili zamjenika
načelnika)
8.4. Elektronskim putem
8.5. Usmenim putem, neposredno
načelniku ili zamjeniku načelnika
8.6. Telefonskim putem, nalelniku ili
zamjeniku načelnika, na zapisnik.
9. Zapisnik o prijavi koja se podnosi
usmenim ili telefonskim putem
(podtačke 8.5 i 8.6 ovog uputstva)
mora da sadrži sve elemente prijave
propisane zakonom.
10. Prilikom
sačinjavanja
zapisnika,
načelnik ili zamjenik načelnika, dužan
je da upozna prijavioca korupcije o
njegovim pravima i obavezama, a
naročito o zaštiti prava i pravu na
zaštitu identiteta prijavioca korupcije.
11. Prijava korupcije se protokoliše,
koristi, čuva i arhivira na način kojim
se obezbjeđuje zaštita identiteta
prijavioca i sadržaja prijave, te tako da
podaci o prijaviocu korupcije budu
odvojeni od prijave.
12. Načelnik ili zamjenik načelnika će, bez
odlaganja, pozvati podnosioca prijave
da, u roku od sedam dana, prijavu
dopuni ukoliko je to neophodno i
upozoriti ga da će prijava biti
odbačena ukoliko je ne dopuni u
ostavljenom roku.
13. Ukoliko
načelnik
ili
zamjenik
načelnika utvrde da se prijava odnosi
na sumnju na korupciju u nekom
drugom
subjektu,
upoznat
će

14.

15.

16.

17.

18.

19.

20.

21.
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podnosioca sa tim da se predmetna
prijava podnosi tom drugom subjektu.
Načelnik ili zamjenik načelnika je
dužan da odmah, a najkasnije u roku
od sedam dana od dana prijema
potpune prijave korupcije, postupe po
prijavi.
U cilju provjere navoda iz prijave
korupcije, načelnik organizuje i vodi
prikupljanje podataka i činjenica na
osnovu kojih može odlučiti o
osnovanosti prijave korupcije.
Navodi iz prijave se dostavljaju na
izjašnjavanje službeniku / zaposlenom
za kojeg je iznesena sumnja da je
izvršio korupciju, uz ostavljanje roka
od sedam dana za izjašnjenje. U
slučaju da se prijava prosleđuje
nadležnom organu zbog sumnje na
krivično djelo ili prekršaj, navodi iz
prijave se ne dostavljaju na
izjašnjavanje.
Načelnik je dužan da prijaviocu
korupcije, na njegov zahtjev, pruži
objašnjenja o toku i radnjama
preduzetim u postupku, u roku od 15
dana od dana podnošenja takvog
zahtjeva.
Načelnik, nakon što prikupi dovoljno
informacija i ispita navode iz prijave
korupcije, donosi odluku o postupanju
po prijavi korupcije. Odluka obavezno
sadrži obrazloženje.
Odluka o postupanju po prijavi
korupcije naročito sadrži:
19.1. Odbacivanje
prijave
kao
nepotupne
19.2. Odbijanje prijave korupcije
kao neosnovane
19.3. Mjere i aktivnosti koje se
nalažu
radi
otklanjanja,
sprečavanja i suzbijanja utvrđenih
nepravilnosti
i
pokretanja
odgovornosti
u
slučaju
osnovanosti prijave
19.4. Prosleđivanje, bez odlaganja,
prijave nadležnom organu ukoliko
se radi o sumnji na krivično djelo
ili prekršaj.
Odluka o postupanju po prijavi
obavezno se dostavlja prijaviocu
korupcije u roku od osam dana od
dana donošenja odluke
Prijavilac korupcije ili drugo lice koje
ostvaruje pravo na zaštitu od štetnih

22.

23.

24.

25.

26.

27.

28.

posljedica u skladu sa članom 19.
Zakona ne smije da trpi štetne
posljedice zbog podnošenja prijave
korupcije. Načelnik je dužan da
preduzme sve mjere kojima će se
prijavilac korupcije zaštiti od štetnih
posljedica, na način i u roku utvrđenim
Zakonom.
Ukoliko prijavilac korupcije ili drugo
lice koje ostvaruje pravo na zaštitu od
štetnih posljedica smatra da su mu,
zbog prijave korupcije, povrijeđena
određena prava, odnosno da trpi štetne
posljedice, može da pokrene postupak
interne zaštite podnošenjem zahtjeva
načelniku, u skladu sa članom 20.
Zakona.
Ukoliko načelnik utvrdi da se prijava
odnosi na sumnju da je došlo do
ugrožavanja ili porede prava prijavioca
korupcije u nekom drugom subjektu,
upoznaće prijavioca sa tim da se
predmetna prijava podnosi tom
drugom subjektu.
Prijavila korupcije ili drugo lice koje
ostvaruje pravo na zaštitiu od štetnih
posljedica, može da pokrene postupak
eksterne zaštite, u skladu sa članom
22. Zakona, podnošenjem tužbe
nadležnom sudu.
Pri pokretanju postupka zaštite,
prijavilac korupcije ili drugo lice koje
ostvaruje zaštitu od štetnih posljedica,
može da iskoristi pravo na besplatnu
pravnu pomoć putem Centra za
pružanje besplatne pravne pomoći, te
drugih pružaoca takve vrste pomoći.
Prijavilac korupcije koji trpi štetne
posljedice, ostvaruje pravo na zaštitu u
skladu sa Zakonom i propisima koji
regulišu oblast radnih odnosa, zaštite
ličnih podataka, te drugim relevantnim
propisima.
Načelnik je dužan da dostavlja
izvještaje Ministarstvu pravde o broju i
ishodu primljenih prijava i postupaka
za zaštitu lica koja prijavljuju
korupciju koji se vode i koji su
okončani, u skladu sa članom 37. tog
Zakona.
Načelnik je dužan da, na svima
dostupan i vidljiv način, obavijesti
zaposlene o pravima i obavezama koje
proističu iz zakona iz ovog uputstva.

29. Ovo uputstvo stupa na snagu 8.
(osmog) dana od dana objavljivanja u
Službenom
glasniku
Opštine
Pelagićevo.

Po realizaciji navedenih aktivnosti
predsjednik komisije dostaviti će pisani
izvještaj Skupštini opštine.
O b r a z l o ž e nj e

Broj: 02-022- 1 /17
NAČELNIK
Dana, 03.01.2018.g. Opštine Pelagićevo
Simo Stakić
mr.ek. s.r.

223.
Na osnovu člana 59. Zakona o lokalnoj
samoupravi („Službeni glasnik Republike
Srpske“, broj. 97/16), člana 62. i 64. Statuta
Opštine Pelagićevo („Službeni glasnik Opštine
Pelagićevo“, broj: 2/17), člana 190. Zakona o
opštem upravnom postupku („Službeni glasnik
Republike Srpske“, broj. 13/02, 87/07 i 50/10),
a sve u vezi odluke Skupštine opštine
Pelagićevo o obilježavanju 25 godina od
formiranja Opštine Pelagićevo, broj: 01-02280/17 od 4.12.2017.godine, načelnik Opštine
Pelagićevo donosi:
R J E Š E NJ E
o imenovanju organizacionog odbora za
obilježavanje 25 godina od formiranja
Opštine Pelagićevo
U organizacioni odbor za obilježavanje
dvadeset pete godišnjice formiranja Opštine
Pelagićevo imenuju se:
1. Simo Stakić, predsjednik
2. Slavko Tešić, član
3. Nikola Bošnjak, član
4. Igor Petrović, član
5. Pero Nestorović, član
6. Goran Jovanovnić, član
7. Lazo Andrić, član
8. Jovan Erletić, član
9. Gordana Balać, član
10. Olga Lazić, član
11. Slobodanka Lazarević, član
12. Pajo Brkić, član.
Organizacioni odbor zadužen je za
pripremu i organizaciju obilježavanja 25.
godišnjice od osnivanja Opštine Pelagićevo
koje će se održati u januaru 2018.godine .
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Budući da se u januaru mjesecu
2018.godine
obilježava
25
godinaod
oosnivanja Opštine Pelagićevo, načelnik
Opštine je na osnovu člana 59. Zakona o
loklanoj samoupravi, člana 62. i 64. Statuta
Opštine Pelagićevo, te člana 190. Zakona o
opštem upravnom postupku, a sve u vezi
odluke Skupštine Opštine pelagićevo o
obilježavanju 25 godina od formiranja Opštine
Pelagićevo, donio rješenje o imenovanju
organizacionog odbora u svrhu obavljanja
aktivnosti oko obilježavanja tog važnog
datuma za Opštinu Pelagićevo.
Imajući u vidu navedeno, načelnik
Opštine je imenovao čalnove organizacionog
odbora, kako je navedeno u dispozitivu
rješenja.
Pouka o pravnom lijeku
Protiv ovog rješenja može se izjaviti
prigovor načelniku Opštine u roku od 8 (osam)
dana od dana dostave istog.
Broj: 02-022- 24 /17
NAČELNIK
Dana, 19.12.2017.g. Opštine Pelagićevo
Simo Stakić
mr.ek. s.r.

224.
Na osnovu člana 51. Statuta Opštine
Peelagćevo („Službeni glasnik Opštine
Pelagićevo“, broj: 2/17) i člana 39. Zakona o
lokalnoj samoupravi („Službeni
glasnik
Republike Srpske“, broj: 97/16), a u vezi sa
odredbama člana 28., 30. i 31.Zakonao
budžetskom sistemu Republike Srpske
(„Službeni glasnik Republike Srpske“, broj:
121/12, 52/14, 103/15 i 15/16), Skupština
opštine Pelaigćevo na IX (devetoj) redovnoj
sjednici održanoj dana 04.12.2017.godine,
donosi:
ODLUKU
o prihvatanju nacrta Plana budžeta Opštine
Pelagićevo za 2018.godinu

Član 1.

Prihvata se nacrt izmjene – rebalansa
Plana budžeta Opštine Pelagićevo za
2018.godinu u iznosu od 2.664.100,00 KM.

Prihvata se nacrt Plana budžeta Opštine
Pelagićevo za 2018.godinu u iznosu od
2.260.000,00 KM.

Član 2.

Član 2.

Bilans budžeta priihoda i rashoda po
ekonomskoj, funkcionalnoj i organizacionoj
klasifikaciji je sastavni dio ove odluke.

Bilans budžeta priihoda i rashoda po
ekonomskoj, funkcionalnoj i organizacionoj
klasifikaciji je sastavni dio ove odluke.

Član 3.

Član 3.

Ova odluka stupa na snagu danom
donošenja i biće objavljena u službenom
glasniku Opštine Pelagićevo.

Nacrt Plana budžeta za 2018.godinu se
upućuje na javnu raspravu.

Broj: 01-022-79/17
Dana, 04.12.2017.g.

Član 4.

PREDSJEDNIK
Skupštine opštine
Slavko Tešić s.r.

Ova odluka stupa na snagu danom
donošenja i biće objavljena u službenom
glasniku Opštine Pelagićevo.
226.
Broj: 01-022-78/17
Dana, 04.12.2017.g.

PREDSJEDNIK
Skupštine opštine
Slavko Tešić s.r.

225.
Na osnovu člana 51. Statuta Opštine
Peelagćevo („Službeni glasnik Opštine
Pelagićevo“, broj: 2/17) i člana 39. Zakona o
lokalnoj samoupravi („Službeni
glasnik
Republike Srpske“, broj: 97/16), a u vezi sa
odredbama člana 28., 30. i 31.Zakonao
budžetskom sistemu Republike Srpske
(„Službeni glasnik Republike Srpske“, broj:
121/12, 52/14, 103/15 i 15/16), Skupština
opštine Pelaigćevo na IX (devetoj) redovnoj
sjednici održanoj dana 04.12.2017.godine,
donosi:
ODLUKU
o prihvatanju nacrta izmjene – rebalansa
Plana budžeta Opštine Pelagićevo za
2018.godinu

Na osnovu člana 54. i 59. Zakona o
lokalnoj samoupravi („Službeni glansik
Republike Srpske“, broj: 97/16), člana 51. i 56.
Statuta Opštine Pelagićevo („Službeni glasnik
Opštine pelagićevo“, broj: 2/17), Skupština
opštine Pelaigćevo na IX (devetoj) redovnoj
sjednici održanoj dana 04.12.2017.godine,
donosi:
ODLUKU
o obilježavanju 25. godina od formiranja
Opštine Pelagićevo
Član 1.
Zadužuju se predsjednik Skupštine
opštine Pelagićevo i načelnik Opštine
Pelagićevo da preduzmu sve potrebne mjere
kako bi se, na adekvatan način, obilježilo 25.
godina od formiranja Opštine Pelagićevo.
Zadužuje se načelnik Opštine Pelagićevo
da
formira
organizacioni
odbor
za
obilježavanje 25. godina od formiranja Opštine
Pelagićevo čiji će zadatak biti organizacija
obilježavanja 25. godina od formiranja Opštine
Pelagićevo.

Član 1.
Član 2.
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Osnovni cilj organizacionog odbora je
da izvrši pripreme i poduzme sve potrebne
radnje, kako bi obezbjedio da se, na adekvatan
način, obilježi 25. godina od formiranja
Opštine Pelagićevo.
Član 3.
U provođenju svojih dužnosti i
nadležnosti, u skladu sa ovom odlukom,
organizacioni odbor je nezavistan i neće
podlijegati upravljanju ili kontroli od strane
bilokojeg lica ili institucije.

109/12), Skupština opštine Pelaigćevo na IX
(devetoj) redovnoj sjednici održanoj dana
04.12.2017.godine, donosi:
ODLUKU
o imenovanju vršioca dužnosti direktora
Javne ustanove Turistička organizacija
Pelagićevo
Član 1.
Imenuje se Slobodanka Lazarević iz
Pelagićeva za vršioca dužnosti direktora JU
Turistička organizacija Pelagićevo.

Član 4.
Član 2.
U slučaju potrebe organizacioni odbor će
angažovati opštinske službenike i ostale
zaposlene Opštinske uprave pelagićevo.
Član 5.
Organizacioni odbor je dužan da
blagovremeno o svom radu obavještava
načelnika Opštine Pelagićevo, te da, na njegov
zahtjev, dostavlja i pisane izvještaje o svom
radu.
Član 6.
Rad u organizacionom odboru
dobrovoljan i ne povlači novčanu nagradu.

Vršilac dužnosti direktora imenuje se na
period do okončanja postupka izbora i
imenovanja direktora JU turistička organizacija
Pelagićevo u konkursnoj proceduri.
Član 3.
Ova odluka stupa na snagu 8 (osam)
dana od dana objave u Službenom glasniku
Opštine Pelagićevo.
Broj: 01-022-81/17
Dana, 04.12.2017.g.

je

PREDSJEDNIK
Skupštine opštine
Slavko Tešić s.r.

Član 7.
Ova odluka stupa na snagu 8 (osam)
dana od dana objave u Službenom glasniku
Opštine Pelagićevo.
Broj: 01-022-80/17
Dana, 04.12.2017.g.

PREDSJEDNIK
Skupštine opštine
Slavko Tešić s.r.

227.
Na osnovu člana 54. i 59. Zakona o
lokalnoj samoupravi („Službeni glansik
Republike Srpske“, broj: 97/16), člana 51. i 56.
Statuta Opštine Pelagićevo („Službeni glasnik
Opštine pelagićevo“, broj: 2/17), člana 18.
Zakon o sistemu javnih službi (“Službeni
glasnik Republike Srpske“, broj: 68/07 i
10

228.
Na osnovu člana 39. i 43. Zakona o
lokalnoj samoupravi („Službeni glansik
Republike Srpske“, broj: 97/16), člana 51. i 56.
Statuta Opštine Pelagićevo („Službeni glasnik
Opštine pelagićevo“, broj: 2/17), Skupština
opštine Pelaigćevo na IX (devetoj) redovnoj
sjednici održanoj dana 04.12.2017.godine,
donosi:
ODLUKU
o usvajanju Plana kapitalnih investicija za
period 2017.-2020-godina
Član 1.
Usvaja se Plan kapitalnih investicija za
period od 2017.- 2020.godine.

Član 2.
Prethodno navedeni Plan kapitalnih
investicija sastavni je dio ove odluke.
Član 3.
Ova odluka stupa na snagu 8 (osam)
dana od dana objave u Službenom glasniku
Opštine Pelagićevo.
Broj: 01-022-82/17
Dana, 04.12.2017.g.

PREDSJEDNIK
Skupštine opštine
Slavko Tešić s.r.

230.
Na osnovu člana 54. i 59. Zakona o
lokalnoj samoupravi („Službeni glansik
Republike Srpske“, broj: 97/16), člana 51. i 56.
Statuta Opštine Pelagićevo („Službeni glasnik
Opštine pelagićevo“, broj: 2/17), člana 155.
Zakona o službenicima i namještenicima u
organima
jedinice
lokalne
smouprave
(„Službeni glasnik Republike Srpske“, broj:
97/16), Skupština opštine Pelagićevo na IX
(devetoj) redovnoj sjednici održanoj dana
04.12.2017.godine, donosi:
ODLUKU
o imenovanju vršioca dužnosti članova
Odbora za žalbe

229.
Na osnovu člana 39. i 43. Zakona o
lokalnoj samoupravi („Službeni glansik
Republike Srpske“, broj: 97/16), člana 51. i 56.
Statuta Opštine Pelagićevo („Službeni glasnik
Opštine pelagićevo“, broj: 2/17), Skupština
opštine Pelaigćevo na IX (devetoj) redovnoj
sjednici održanoj dana 04.12.2017.godine,
donosi:

Član 1.
Za vršioce dužnosti članova Odbora za
žalbe opštineske uprave Pelagićevo imenuju
se:
1. Rađenović Gradimir, predsjednik
2. Sofić Cvijetin, član
3. Čačić Stjepan, član.

ODLUKU
o prihvatanju izvještaja
Član 1.
Prihvata se izvještaj o radu načelnika
Opštine Pelagićevo za period od održane 7.
redovne sjednice do pripreme materijala za
sljedeći redovnu sjednicu, broj: 02-014-35/17
od 29.11.2017.godine.

Član 2.
Vršioci dužnosti članova odbora za žalbe
imenuju se na period potreban za sprovođenje
javnog konkursa za izbor članova odbora.
Član 3.
Ova odluka stupa na snagu 8 (osam)
dana od dana objave u Službenom glasniku
Opštine Pelagićevo.

Član 2.
Izvještaj iz prethodno navedenog člana
je sastavni dio ove odluke.

Broj: 01-022-85/17
Dana, 04.12.2017.g.

PREDSJEDNIK
Skupštine opštine
Slavko Tešić s.r.

Član 3.
Ova odluka stupa na snagu 8 (osam)
dana od dana objave u Službenom glasniku
Opštine Pelagićevo.

231.

Broj: 01-022-83/17
Dana, 04.12.2017.g.

Na osnovu člana 39. i 43. Zakona o
lokalnoj samoupravi („Službeni glansik
Republike Srpske“, broj: 97/16), člana 51. i 56.
Statuta Opštine Pelagićevo („Službeni glasnik
Opštine pelagićevo“, broj: 2/17), zapisnika sa
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PREDSJEDNIK
Skupštine opštine
Slavko Tešić s.r.

VIII (osme) redovne sjednice Skupštine
opštine Pelagićevo, predsjednik Skupštine
opštine Pelagićevo vrši sljedeću:
ISPRAVKU
U odluci o imenovanju članova
upravnog odbora JU Centar za socijalni rad
Pelagićevo
broj:
01-022-63/17
od
05.10.2017.godine, objavljene u Službenom
glasniku Opštine Pelagićevo, broj: 13/17, vrši
se ispravka u članu 2. tako što se poslije riječi
godine stavlja tačka, a riječi: „odnosno mandat
člana upravnog odbora traje do mandata
skupštine koja ga je izabrala“ se brišu.
Broj: 01-022-86/17
Dana, 19.12.2017.g.

PREDSJEDNIK
Skupštine opštine
Slavko Tešić s.r.

Prob avljanje nekretnine iz člana 1. ove
odluke realizovaće se ugovorom o kupoprodaji
uz cijenu od 1,50 KM po kvadratnom etru,
odnosno uz ukupnu prodajnu cijenu od
1.027,50 KM.
Član 3.
Na nekretninu iz člana 1. ove odluke kod
RGU PJ Pelagićevo izvršiće se upis prava
posjeda u korist Opštine Pelagićevo sa dijelom
1/1.
Član 4.
Ovlašćuje
se
načelnik
Opštine
Pelagićevo da, na osnovu odluke, zaključi
Ugovor o kupoprodaji nepokretnosti iz člana 1.
ove odluke, a po pribavljenom mišljenju
Pravobranilaštva Republike Srpske.
Član 5.

232.
Na osnovu člana 39. Zakona o lokalnoj
samoupravi („Službeni glasnik Republike
Srpske“, broj: 97/16), člana 348. Zakona o
stvarnim
pravima
(„Službeni
glansik
Republike Srpske“, broj: 124/08 i 58/09) i član
51. Statuta Opštine pelagićevo („Službeni
glasnik Opštine Pelagićevo“, broj: 2/17),
Skupština opštine Pelagićevo na IX (devetoj)
redovnoj
sjednici
održanoj
dana
04.12.2017.godine, donosi:
ODLUKU
o pribavljanju nepokretnosti
u KO Blaževac
Član 1.
Ovom Odlukom pibavlja se parcela
označena kao k.č. broj 596 zvana „Barica“,
šuma 4. klase, površine 685 m2 upisana u PL
br. 1671 Ko blaževac, na kojoj je kao
posjednik upisan Franjo (Petar) marojević iz
Blaževca.
Nekretnina iz stav 1. ove odluke
pribavlja se radi ispraljanja korita rijeke
Četnice i sprečavanja poplava.
Član 2.
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Ova odluka stupa na snagu 8 (osam)
dana od dana objave u Službenom glasniku
Opštine Pelagićevo.
Broj: 01-022-87/17
Dana, 04.12.2017.g.

PREDSJEDNIK
Skupštine opštine
Slavko Tešić s.r.

233.
Na osnovu člana 39. i 43. Zakona o
lokalnoj samoupravi („Službeni glasnik
Republike Srpske“, broj: 97/16), i člana 51. i
56. Statuta Opštine Pelagićevo (“Službeni
glasnik Opštine Pelagićevo“, broj: 2/17),
Odluke o imenovanju članova Opštinske
izborne komisije Pelagićevo broj: 01-02255/16 od 31.03.2016.godine, a sveu vezi člana
2.16 Izbornog zakona Bosne i Hercegovine
(„Službeni glasnik Bosne i Hercegovine“, broj:
23/01, 7/02, 9/02, 20/02, 25/02, 4/04, 20/04,
25/05, 52/05, 65/05, 77/05, 11/06, 24/06,
32/07, 33/08, 37/08, 32/10, 18/13, 07/14 i
31716), Skupština opštine Pelagićevo na IX
(devetoj) redovnoj sjednici održanoj dana
04.12.2017.godine, donosi:
ODLUKU
o razrješenju člana Opštinske
izborne komisije Pelagićevo

Član 1.
Razrješava se dužnosti član Opštinske
izborne komisije Pelagićevo Matej (mate)
Zovkić,
rođen
20.01.1994.godine
u
Vinkovcima, sa prebivalištem u Gornjoj
Tramošnici, Opština Pelagićevo.
Član 2.

okončanja postupka imenovanja
Opštinske izborne komisije.
Član 3.

Ova odluka stupa na snagu 8 (osam)
dana od dana objave u Službenom glasniku
Opštine Pelagićevo.
Broj: 01-022-89/17
Dana, 04.12.2017.g.

Ova odluka stupa na snagu 8 (osam)
dana od dana objave u Službenom glasniku
Opštine Pelagićevo.
Broj: 01-022-88/17
Dana, 04.12.2017.g.

PREDSJEDNIK
Skupštine opštine
Slavko Tešić s.r.

234.
Na osnovu člana 39. i 43. Zakona o
lokalnoj samoupravi („Službeni glasnik
Republike Srpske“, broj: 97/16), i člana 51. i
56. Statuta Opštine Pelagićevo (“Službeni
glasnik Opštine Pelagićevo“, broj: 2/17), člana
2.15 Izbornog zakona Bosne i Hercegovine
(„Službeni glasnik Bosne i Hercegovine“, broj:
23/01, 7/02, 9/02, 20/02, 25/02, 4/04, 20/04,
25/05, 52/05, 65/05, 77/05, 11/06, 24/06,
32/07, 33/08, 37/08, 32/10, 18/13, 07/14 i
31716), Skupština opštine Pelagićevo na IX
(devetoj) redovnoj sjednici održanoj dana
04.12.2017.godine, donosi:
ODLUKU
o imenovanju vršioca dužnosti člana
Opštinske izborne komisije

članova

PREDSJEDNIK
Skupštine opštine
Slavko Tešić s.r.

235.
Na osnovu člana 39. Zakona o lokalnoj
samoupravi („Službeni glasnik republike
Srpske“, broj: 97/16), člana 83. Zakona o
uređenju prostora i građenju („Službeni glasnik
Republike Srpske“, broj: 40/13, 106/15 i
03/16), člana 34. Zakona o građevinskom
zemljištu Republike Srpske („Službeni glansik
Republike Srpske“, broj: 112/06), Prostornog
plana
Opštine
Pelagićevo
2012-2032
usvojenog odlukom broj 01-022-60/14 od
28.10.2014.godine („Službeni glasnik Opštine
Pelagićevo“, broj: 11/14) i člana 51. Statuta
Opštine Pelagićevo („Službeni glasnik Opštine
Pelagićevo“, broj:
2/17), na prijedlog
načelnika Opštine Pelagićevo,
Skupština
opštine Pelagićevo na IX (devetoj) redovnoj
sjednici održanoj dana 04.12.2017.godine,
donosi:
ODLUKU
o određivanju dijela ostlalog građevinskog
zemljišta
Član 1.

Član 1.
Imenuje se Anto (Ivo) Nadarević iz
Donje Tramošnice, Opština Pelagićevo, rođen
07.04.1959.godine u Gradačcu, za vršioca
dužnosti člana Opštinske izborne komisije
Pelagićevo.

Ovom odlukom određuje se dio ostalog
građevinskog zemljišta u Ko Pelagićevo za
parcelu označenu kao k.č. broj 2832, zvanu
„Gaj/njiva“, njiva 7. klase, površine 28.018
m2.
Član 2.

Član 2.
Vršilac dužnosti člana Opštinske izborne
komisije Pelagićevo imenuje se na period do
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Na predmetnoj parceli iz člana 1. ove
odluke predviđena je izgradnja bioenergetskog
postrojenja za tretman komunalnog i drugog
otpada.

Član 3.
Prostornim planom Opštine Pelagćevo
2012-2032 godine (u daljem tekstu Planom)
utvrđeno je građevinsko zemljište na području
Opštine Pelagićevo. Planom je izdvojeno u
opštinskom centru građevinsko zemljište u
okviru užeg i šireg urbanog područja kao i
građevinsko područje seoskih naselja u
vanurbanom području.
Parcela koja je predmet ove odluke
Planom je utvrđena kao poljoprivredno
zemljište.
Da bi se izvršila trajna promjena
namjene predmetne parcele, neophodno je
pribaviti lokacijske uslove za istu.
Član 4.
Ova odluka stupa na snagu 8 (osam) dana od
dana objave u Službenom glasniku Opštine
Pelagićevo.
Broj: 01-022-100/17
Dana, 04.12.2017.g.
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PREDSJEDNIK
Skupštine opštine
Slavko Tešić s.r.

SADRŽAJ:

R/B
217.
218.
219.
220.
221.
222.
223.
224.
225.
226.
227.
228.
229.
230.
231.
232.
233.
234.
235.

15

NAZIV ODLUKE
Odluka o raskidu Pojedinačnog kolektivnog ugovora za zaposlene u
opštinskoj upravi Pelagićevo
Rješenje o imenovanju komisije za sprovođenje Javnog konkursa za
popunu upražnjenih radnih mjesta
Rješenje o imenovanju novog člana komisije za sprovođenje Javnog
konkursaza popunu upražnjenih radnih mjesta
Rješenje o razrješenju člana Komisije za sprovođenje Javnog
konkursaza popunu upražnjenih radnih mjesta
Pravilnik o uslovima i načinima otuđenja nepokretnosti u svojini
Opštine pelagićevo ispod tržišne vrijednosti ili bez naknade
Uputstvo o postupanju sa prijavom korupcije i obezbjeđenju zaštitie
lica koja prijavljuju korupaciju u Opštini Pelagićevo
Rješenje o imenovanju organizacionog odbora za obilježavanje 25
godina od formiranja Opštine Pelagićevo
Odluka o prihvatanju nacrta Plana budžeta Opštine Pelagićevo za
2018.godinu
Odluka o prihvatanju nacrta izmjene – rebalansa Plana budžeta
Opštine Pelagićevo za 2018.godinu
Odluka o obilježavanju 25. godina od formiranja Opštine
Pelagićevo
Odluka o imenovanju vršioca dužnosti direktora Javne ustanove
Turistička organizacija Pelagićevo
Odluka o usvajanju Plana kapitalnih investicija za period 2017.2020-godina
Odluka o prihvatanju izvještaja
Odluka o imenovanju vršioca dužnosti članova Odbora za žalbe
Ispravka
Odluka o pribavljanju nepokretnosti u KO Blaževac
Odluka o razrješenju člana Opštinske izborne komisije Pelagićevo
Odluka o o imenovanju vršioca dužnosti člana Opštinske izborne
komisije
Odluka o određivanju dijela ostlalog građevinskog zemljišta

STRANA
1.
2.
3.
4.
5.
6.
8.
9.
9.
10.
11.
11.
11.
12.
12.
12.
13.
13.
14.

