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355. 
 
          На основу члана 59. Закона о локалној 
самоуправи („Службени гласник Републике 
Српске“, број: 97/16), члан 64. Статута 
Општине Пелагићево („Службени гласник 
Општине Пелагићево“, број: 2/17), сходно 
члану 43. Закона о буџетском ситему 
Републике Српске („Службени гласник 
Републике Српске“, број: 121/12, 52/14, 103/15 
и 15716), начелник Општине пелагићево 
доноси: 
 
 

О Д Л У К У 
о распоређивању и кориштењу средстава 

буџетске резерве 
 

Члан 1. 
 
          Овом одлуком распоређују се и 
одобравају средства буџетске резерве у износу 
од 30.000,00 КМ за уплату доприноса и пореза 
за секретара Општинске борачке организације 
Пелагићево ради  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
испуњавања услова и остваривања права на 
одлазак у пензију.  
 

Члан 2. 
 
          Новчана средства из члана 1. ове Одлуке 
исплатити ће се из буџета Општине Пелагићево 
са позиције буџетска резерва. 
 

Члан 3. 
 
          За провођење ове одлуке задужује се 
Одјељење за привреду, финансије и друштвене 
дјелатности.  
 

Члан 4. 
 
          Ова одлука ступа на снагу даном 
доношења и биће објављена у Службеном 
гласнику Општине Пелагићево.  
 
Број: 02-022-82/18            НАЧЕЛНИК 
Дана, 02.04.2018.г.       Општине Пелагићево  

ОПШТИНА ПЕЛАГИЋЕВО 

СЛУЖБЕНИ ГЛАСНИК 
 
 
 
 
 

"Службени гласник Општине 
Пелагићево" 

 
 

примјерак је бесплатан 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

Година VIII 
 

Број 08/18 
 

Пелагићево 
 

датум издавања 
 

27.06.2018.г. 
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           Симо Стакић 
              мр.ек. с.р. 
 
 
 
356. 
 

ИЗВЈЕШТАЈ 
 раду Амбуланте породичне 

медицине Пелагићево за 2018.годину  
 
          У горе наведеном периоду у Амбуланти 
породичне медицине Пелагићево извршене су 
сљедеће услуге:  

- Прегледано 9700 пацијената 
- У превијалишту је извшено 3430 услуга 
- Одрађено је 98 кућних посјета љекара и 

183 посјете медицинских техничара  
- Извршена је констатација смрти на 40 

случајева 
- У раду са полицијом обрађено је 67 

случајева различитих врста  
- У лабораторији је обрађено 1033 

пацијента са извршених 5405 услуга 
- Санитет је покренут 342 пута. 

 
 
Дана, 08.05.2018.г.     Др. Милош Јовић 
 
 
 
 
 
357. 
 
          На основу члана 39. Закона о локалној 
самоуправи (“Службени гласник Републике 
Српске“, број: 97/16), члана 348. Закона о 
ставним правима („Службени гласник 
Републике Српске“, број: 124/08, 58/09 и 
60/15), члана 5. став 1. тачка б. Правилника о 
поступку јавног конкурса за располагање 
непокретностима у својини Републике Српске 
и јединица локалне самоуправе („Службени 
гласник Републике Српске“, број: 20/12) и 
члана 51. Статута Општине Пелагићево 
(„Службени гласник Општине Пелагићево“, 
број: 2/17), Скупштина општине  Пелагићево на 
XIV (четрнаестој) редовној сједници одржаној 
дана 25.05.2018.године донијела је:  
 
 

О Д Л У К У 
о прихватању прометовања неркетнине 

 

Члан 1. 
          Прихвата се прометовање некретнине 
стамбеног простора у Улици Светог Саве број 
2, двособан стан број 9, трећи спрат 
(мансандра), површине 66,18 м2, уписан у 
књигу уложених уговора лист број: 31., 
изграђен на к.ч. број: 3128/3 КО Пелагићево. 
 

Члан 2. 
 

          За предметну некрентину сачињена је 
нотарска исправа између Општине Пелагићево 
као продавца и Марковић Мирјане и Стакић 
Николе као купца број: 02-122-75/15 од 
10.11.2015.године. 
 

Члан 3. 
 

          На потписану нотарску исправу 
правобранилаштво Републике Српске дало је 
позитивно мишљење и оцијенило да Уговор 
није штетан за Општину Пелагићево, с тим да 
се донесе одлука о прихватању прометовања 
некретнине. 
 

Члан 4. 
 
          Трошкове проведбе нотарске исправе 
сноси купац.  
 

Члан 5. 
 
          Ова одлука ступа на снагу 8  (осмог) дана 
од дана доношења и биће објављена у 
Службеном гласнику Општине Пелагићево.  
 
Број: 01-022-51/18         ПРЕДСЈЕДНИК 
Дана, 28.05.2018.г.      Скупштине Општине 
                 Славко Тешић с.р. 
 
 
 
 
358. 
 
          На основу члана 39. Закона о локалној 
самоуправи (“Службени гласник Републике 
Српске“, број: 97/16), члана 348. Закона о 
ставним правима („Службени гласник 
Републике Српске“, број: 124/08, 58/09 и 
60/15), члана 5. став 1. тачка б. Правилника о 
поступку јавног конкурса за располагање 
непокретностима у својини Републике Српске 
и јединица локалне самоуправе („Службени 
гласник Републике Српске“, број: 20/12) и 
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члана 51. Статута Општине Пелагићево 
(„Службени гласник Општине Пелагићево“, 
број: 2/17), Скупштина општине  Пелагићево на 
XIV (четрнаестој) редовној сједници одржаној 
дана 25.05.2018.године донијела је:  
 
 

О Д Л У К У 
о прихватању прометовања неркетнине 

 
Члан 1. 

 
          Прихвата се прометовање некретнине 
стамбеног простора у Улици Светог Саве број 
2, стан број 12, трећи спрат (мансандра), 
површине 59,98 м2, уписан у књигу уложених 
уговора лист број: 34., изграђен на к.ч. број: 
3128/3 КО Пелагићево. 
 

Члан 2. 
 

          За предметну некрентину сачињена је 
нотарска исправа између Општине Пелагићево 
као продавца и Ђорђић Далиборке и Васић 
Зорана  као купаца број: 02-122-90/17 од 
28.12.2017.године. 
 

Члан 3. 
 

          На потписану нотарску исправу 
правобранилаштво Републике Српске дало је 
позитивно мишљење и оцијенило да Уговор 
није штетан за Општину Пелагићево, с тим да 
се донесе одлука о прихватању прометовања 
некретнине. 
 

Члан 4. 
 
          Трошкове проведбе нотарске исправе 
сноси купац.  
 

Члан 5. 
 
          Ова одлука ступа на снагу 8 (осмог) дана 
од дана доношења и биће објављена у 
Службеном гласнику Општине Пелагићево.  
 
Број: 01-022-52/18         ПРЕДСЈЕДНИК 
Дана, 28.05.2018.г.      Скупштине Општине 
                 Славко Тешић с.р. 
 
 
 
359. 
 

          На основу члана 39. Закона о локалној 
самоуправи („Службени гласник Републике 
Српске“, број. 97/16), члана 32. Закона о 
основном васпитању и обвразовању 
(„Службени гласник Републике Српске“, број. 
44717 и 31/18) и члана 51. Статута Општине 
Пелагићево („Службени гласник Општине 
Пелагићево“, број: 2/17), Скупштина општине  
Пелагићево на XIV (четрнаестој) редовној 
сједници одржаној дана 25.05.2018.године 
донијела је:  
 
 

П Р И Ј Е Д Л О Г  
уписних подручја на подручју  

Општине Пелагићево  
 

Члан 1.  
 
          Утврђује се приједлог уписног подручја 
на подручју Општине Пелагићево. 
 

Члан 2. 
 
          Приједлог уписног подручја утврђује се 
за централну школу и подручна одјељења и то:  

1. ЈУ ОШ „Васо Пелагић“ – централна 
школа обухвата сљедећа уписна 
подручја:  

- МЗ Пелагићево Центар – улице Светог 
Саве, Васе пелагића, Вука караџића, 
Николе Тесле и насеља Стрчевићи, 
Ђукићи, Ломница, Шашњата Бара, 
Липовица, магистрални пут, Ново Село, 
Миличићи, Пејићи 

- МЗ Кладуша – насеља Доња Кладуша, 
Горња Кладуша, Четница 

- МЗ Турић – насеља Турићки Пут, 
Брђани, Старо Село, Бријежница, 
Буквик. 
 

2. Подручно одјељење Ћендићи обухвата 
сљедећа уписна подручја.  

- МЗ Ћендићи – насеља Ћендићи. 
Звјездан, Драгићи и Шаркани 

- МЗ Турић – насеље Водица  
- МЗ Самаревац – насеља Савићи, 

Субићи, Бабићи и Тривићи, 
- МЗ Горња Трамошница – насеље 

Пушкарић, Брдо, Тузлани, Козићи, 
Блудник и Округлић 

- МЗ Доња Трамошница – насеља Граб, 
Чардак, Парићи, Средње Село, Шимини 
Поље и Њивак 
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- МЗ Леденице – насељено мјесто 
Леденице.  

  
3. Подручно одјељење Поребрице 

обухвата сљедећа уписна подручја:  
- МЗ Поребрице – насеља Кнежевићи, 

пратровац, Ломница, Јефремовићи, 
Мијатовићи, Јозићи, Максићи и Пут 
погинулих бораца  

- МЗ Блажевац – насеља Подбаре, 
Ивкићи, Мишићи, четрница, Циглана, 
Дубравачки Пут, и Блажевачки Пут 1 и 
2.  

 
Члан 3. 

 
          Приједлог ступа на на снагу 8 (осмог) 
дана од дана доношења и биће објављена у 
Службеном гласнику Општине Пелагићево.  
 
Број: 01-022-53/18         ПРЕДСЈЕДНИК 
Дана, 28.05.2018.г.      Скупштине Општине 
                 Славко Тешић с.р. 
 
 
 
 
360. 
 
          На основу члана 45., 46., 47. и 48. Закон о 
буџетском систему Републике Српске 
(„службени гласник Републике Српске“, број. 
121/12, 52/14, 103/15 и 15/16), члана 51. Статута 
Општине Пелагићево („Службени гласник 
Општине Пелагићево“, број. 2/179 и члана 39. 
Закона о локалној самоуправи („Службени 
гласник Републике Српске“, број. 97/16), 
Скупштина општине  Пелагићево на XIV 
(четрнаестој) редовној сједници одржаној дана 
25.05.2018.године донијела је:  
 
 

О Д Л У К У 
 о усвајању извјештаја о извршењу Плана 
буџета Општине Пелагићево за период од 

01.01.-31.12.2017.године  
 

Члан 1.  
 
          Усваја се извјештај о извршењу Плана 
буџета Општине Пелагићево за период од 
01.01. – 31.12.2017.године. 
 

Члан 2. 
 

          Извјештај  о извршењу Плана буџета 
Општине Пелагићево за период од 01.01. – 
31.12.2017.године је саставни дио ове одлуке.  
 
Број: 01-022-54/18         ПРЕДСЈЕДНИК 
Дана, 28.05.2018.г.      Скупштине Општине 
                 Славко Тешић с.р. 
 
 
 
 
361. 
 
          На основу члана 39. и 43. Закона о 
локалној самопурпави („Службени гласник 
Републике Српске“, број: 97/16), члана 51. 
Статута Општине Пелагићево („Службени 
гласник Општине Пелагићево“, број: 2/17), 
члана 18. Закона о систему јавних служби 
(„Службени гласник Републике Српске“, број: 
68/07, 109/12 и 44/16), Скупштина општине  
Пелагићево на XIV (четрнаестој) редовној 
сједници одржаној дана 25.05.2018.године 
донијела је:  
 
 

О Д Л У К У 
о расписивању јавног конкурса за избор и 
именовање директора Јавне установе 
Туристичка организација „Пелагићево“ 

Пелагићево 
 

Члан 1.  
 
          Расписује се јавни конкурс за избор и 
именовање директора јавне установе 
Туристичка организација „Пелагићево“ 
Пелагићево.  
 

Члан 2. 
 
          Општи и посебни услови радног мјеста 
директора прописану су Статутом ЈУ 
Туристичка организација „Пелагићево“ 
Пелагићево.  
 

Члан 3. 
 
          Рок за подношење пријава на конкурс из 
члана 1. ове Одлуке је 15 (петнаест) дана од 
дана оглашавања јавног конкурса.  
 

Члан 4. 
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          Поступак конктроле испуњености 
општих и посебних услова, те улазни интервју 
са кандидатима провести ће Комисија за избор 
директора јавне установе Туристичка 
организација „Пелагићево“ Пелагићево које ће 
накнадно именовати предсједник Скупштине 
општине.  
 

Члан 5. 
 
          За провођење ове одлуке, односно за 
оглашавање јавног конкурса за избор и 
именовање директора јавне установе 
Туристичка организација „пелагићево“ 
пелагићево у име Скупштине општине 
пелагићево, задужује се предсједник 
Скупштине.  
 

Члан 6. 
 
          Ова одлука ступа на снагу 8 (осмог) дана 
од дана доношења и биће објављена у 
Службеном гласнику Општине Пелагићево.  
 
Број: 01-022-55/18         ПРЕДСЈЕДНИК 
Дана, 28.05.2018.г.      Скупштине Општине 
                 Славко Тешић с.р. 
 
 
 
 
362. 
 
          На основу члана 39. и 43. Закона о 
локалној самоурпави („Службени гласник 
Републике Српске“, број: 97/16), члана 51. 
Статута Општине Пелагићево („Службени 
гласник Општине Пелагићево“, број: 
2/17),Уговора о привременом закупу пословног 
простора број: 02-122-112/03 од 
11.12.2003.године, Анекса уговора 
опривременом закупу пословног простора број: 
02-122-26/04 од 09.08.2004.године, Анекса 
уговора о привременом закупу пословног 
простора број: 02-122-11/07 од 
03.04.2007.године, Анекса уговора о 
привременом закупу пословног простора број: 
02-122-42/17 од 03.04.2017.године, а св еу вези 
с предметним захтјевом Стопарић крсте број. 
1718 од 27.04.2018.године,по приједлогу 
начелника Општине, Скупштина општине  
Пелагићево на XIV (четрнаестој) редовној 
сједници одржаној дана 25.05.2018.године 
донијела је:  
 

О Д Л У К У 
о смањењу закупнине  

 
Члан 1.  

 
          У складу са писаним захтјевом Стопарић 
крсте број 1/18 од 27.04.2018.године и 
разматрању навода у истом, те упоређивања 
истих са тренутним тржишним цијенама, 
Скупштина општине Пелагићево је одлучила 
да смањи закупнину пословног простора који 
се налази у пелагићеву, зграда бивше 
Електродистрибуције, чија укупна површина 
износи 72,72 м2, у висини од 50% уговорене 
цијене по уговору о привременом закупу 
пословног простора број. 02-122-112/03 од 
11.12.2003.године. 
 

Члан 2. 
 
          За реализацију одлуке, односно склапање 
анекса уговора о привременом закупу 
пословног простора задужује се начелник 
Општине Пелагићево.  
 

Члан 3. 
 
             Ова одлука ступа на снагу 8 (осмог) 
дана од дана доношења и биће објављена у 
Службеном гласнику Општине Пелагићево.  
 
Број: 01-022-56/18         ПРЕДСЈЕДНИК 
Дана, 28.05.2018.г.      Скупштине Општине 
                 Славко Тешић с.р. 
 
 
 
 
363. 
 
          На основу члана 39. став .2 тачка 33. и 
члана 43.  Закона о локалној самоурпави 
(„Службени гласник Републике Српске“, број: 
97/16), члан 18. Закон о систему јавних служби 
(„Службени гласник Републике Српске“, број: 
68/07, 109/12 и 44/16), по приједлогу 
предсједника Скупштине, , Скупштина 
општине  Пелагићево на XIV (четрнаестој) 
редовној сједници одржаној дана 
25.05.2018.године донијела је:  
 
 

О Д Л У К У 
о именовању директора Јавне установе 
Центар за социјални рад Пелаигћево  
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Члан 1.  
 
          Као прворангирани кандидат, по 
проведеном поступку јавне конкуренције број: 
01-013-4/18, именује се Гордана (Цвијетин) 
Балаћ, за директора Јавне установе Центар за 
социјални рад Пелагићево.  
 

Члан 2. 
 
          Претходно именована именује се на 
период од 4 (четири) године. 
 

Члан 3. 
 
          Ова одлука ступа на снагу 8 (осмог) дана 
од дана доношења и биће објављена у 
Службеном гласнику Општине Пелагићево.  
 
Број: 01-022-57/18         ПРЕДСЈЕДНИК 
Дана, 28.05.2018.г.      Скупштине Општине 
                 Славко Тешић с.р. 
 
 
 
 
364.  
 
          На основу члана 39. И 43. Закон о 
локалној самоуправи („Службени фгласник 
Републике Српске“, број: 97/16) и члана 47. 
Статута Општине Пелагићево („Службени 
гласник Општине Пелагићево“, број: 10/14), 
Скупштина општине  Пелагићево на XIV 
(четрнаестој) редовној сједници одржаној дана 
25.05.2018.године донијела је:  
 
 

О Д Л У К У 
о прихватању извјештаја  

 
Члан 1.  

 
          Прихвата се извјештај о раду начелника 
Општине Пелагићево за период април – мај 
2018.године, број: 02-014-1672018 од 
25.05.2018.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 доношења и биће објављена у 
Службеном гласнику Општине Пелагићево.  
 
Број: 01-022-58/18         ПРЕДСЈЕДНИК 
Дана, 28.05.2018.г.      Скупштине Општине 
                 Славко Тешић с.р. 
 
 
 
 
365. 
 
          На основу члана 39. Закона о локалној 
самоуправи (“Службени гласник Републике 
Српске“, број: 97/16), члана 348. Закона о 
ставним правима („Службени гласник 
Републике Српске“, број: 124/08, 58/09 и 
60/15), члана 5. став 1. тачка б. Правилника о 
поступку јавног конкурса за располагање 
непокретностима у својини Републике Српске 
и јединица локалне самоуправе („Службени 
гласник Републике Српске“, број: 20/12) и 
члана 51. Статута Општине Пелагићево 
(„Службени гласник Општине Пелагићево“, 
број: 2/17), Скупштина општине  Пелагићево на 
XIV (четрнаестој) редовној сједници одржаној 
дана 25.05.2018.године донијела је:  
 
 

О Д Л У К У 
о начину и условима јавне продаје 

непокретности – канцеларија број 2. у 
склопу пословног простора 1 у објекту дома 

културе у Пелагићеву  
 

Члан 1.  
 
          Под условима и на начин регулисан овом 
Одлуком провести ће се усмнеим јавним 
надметањем – лицитацијом ( у даљем тексту 
лицитација) продаја непокретности у својини 
Општине Пелагићево, у приземљу дома 
културе саграђеног на к.ч. број: 2139 КО 
Пелагићево у Улици Вука караџића бб и то:  
 

- Пословни простор 1, канцеларија број 
2. 

 
Члан 2. 

 
          Непокретност која је предмет продаје се 
продаје у посједу, а јединствена евиденција 
непокретности је у току и биће укњижена до 
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сачињавања уговора о преносу предметне 
непокретности. 
 

Члан 3. 
 
          Пословни простор се налази у приземљу 
дома културе, послoвни простор број 1. 
канцеларија број 2. површине 34,19 м2. 
 

Члан 4. 
 
          У наведеном пословном простору из 
члана 1. ове Одлуке предвиђено је обављање 
послова за потребе пореске управе из 
дјелокруга њихових надлежности.  
 

Члан 5. 
 
          Почетна продајна цијена непокретности 
из члана 1. Ове одлуке износи 1.485,00 КМ/м2. 
          Укупна почетна цијена за пословни 
простор 1., канцеларија број 2., површине 34,19 
м2 износи 50.772,15 КМ. 
 

Члан 6. 
 
          Пословни простор из члана 1. Ове одлуке 
продаје се у завршеном стању по систему кључ 
у руке.  
 

Члан 7. 
 
          Остварена финансијска средства од 
продаје непокретности биће усмјерена на 
уређење грађевинског земљишта и одржавање 
објеката на подручју Општине Пелагићево. 
 

Члан 8. 
 
          Овлашћује се начелник Општине 
Пелагићево да, по окончању поступка, са 
понуђачем закључи уговор о купопродаји, а по 
прибављеном мишљењу правобраницоа 
Републике Српске.  
 

Члан 9. 
 
          Трошкове израде нотарске исправе сноси 
купац. 
 

Члан 10. 
 
            Ова одлука ступа на снагу 8 (осмог) 
дана од дана доношења и биће објављена у 
Службеном гласнику Општине Пелагићево.  

Број: 01-022-59/18         ПРЕДСЈЕДНИК 
Дана, 28.05.2018.г.      Скупштине Општине 
                 Славко Тешић с.р. 
 
 
 
 
366. 
 

          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 
све у вези с чланом 348. став 4. Закона о 
стварним правима („Службени гласник 
Републике Српске“, број:124/08, 58/09 и 
95/11) и чланом 6. Правилника о поступку 
јавног конкурса за располагање 
непокретностимац у својини Републике 
Српске и јединица локалне самоуправе 
(„Службени гласник Републике Српске“, број: 
20/12), по приједлогу Начелника општине 
Скупштина општине Пелагићево на XIV 
(четрнаестој) редовној једници одржаној дана 
28.05.2018. године донијела је:  

 
О Д Л У К У 

о замјени непокретности 

Члан 1. 

У складу са Предметном Одлуком биће 
извршен замјена непокретности у власништву 
општине Плеагићево са непокретностима у 
власништву физичког лица Матић Анте из 
Турића, Турићки пут бр. 12, а све у циљу 
укрупњавања посједа у власништву оптине 
Пелагићево. 

Члан 2. 

У складу са претходним чланом 
извршит ће се пренос права власништва над 
земљиштем означеним као к.ч. број: 

- 95 Њивица-њива шесте класе, 
површине 7.895 м²; 

- 96/1 Њивица-кућа и зграда, 
површине 47 м²; 

- 96 Њивица-воћњак четврте класе, 
површине 1.792 м² и 

- 96 Њивица-двориште, површине 
500 м² (све претходно наведене 
парцеле уписане су у ПЛ број 
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591/17, у посједу СО Пелагићево 
1/1), у корист Матић Анте из 
Турића, Турићки пут бр. 12, ЈМБГ: 
1210934181946. 

Члан 3. 

У складу са чланом 1. предметне одлуке 
извршит ће се пренос права власништва над 
земљиштем означеним као к.ч. број: 

- 55 Бара – шума четврте класе, 
површине 573 м², 

- 55 Бара – њива седме класе, 
површине 10.501  м² (све претходно 
наведене парцеле у овом члану 
уписане су ПЛ број 235/0, у посједу 
Матић Тадије Анто са 1/1), у корист 
општине Пелагићево. 

 
Члан 4. 

 За реализацију одлуке, односно 
предузимање свих неопходних радњи и 
склапање одговарајућег уговора задужује се 
начелник општине Пелагићево. 

Члан 5. 

Ова одлука ступа на снагу 8 (осмог) 
дана од дана објаве у "Службеном гласнику 
општине Пелагићево". 

Број: 01-022-61/18         ПРЕДСЈЕДНИК 
Дана, 28.05.2018.г.      Скупштине Општине 
                 Славко Тешић с.р. 
 

 
367.  
 
          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 
све у вези члана 16. став 6. Закона о систему 
јавних служби („Службени гласник Републике 
Српске“, број: 68/07, 109/12 и 44/169, по 
приједлогу начелника Општине Пелагићево ,  
Скупштина општине  Пелагићево на XIV 
(четрнаестој) редовној сједници одржаној дана 
25.05.2018.године донијела је:  
 
 

О Д Л У К У 

о именовању вршилаца дужности чланова 
управног одбора јавне установе Туристичка 
организација „Пелагићево“ Пелагићево  

 
Члан 1.  

 
          Именују се, за вршиоце дужности 
чланова управног одбора ЈУ Туристичка 
организација „Пелагићево“ Пелагићево сљеећа 
лица:  

1. Александар Сајловић 
2. Дргана Танацковић 
3. Мато Марјановић. 

 
Члан 2. 

 
          Члан управног одбора именује се на 
период од 4 (четири) године.  
 

Члан 3. 
 
          Ова одлука ступа на снагу 8 (осмог) дана 
од дана доношења и биће објављена у 
Службеном гласнику Општине Пелагићево.  
 
Број: 01-022-61/18         ПРЕДСЈЕДНИК 
Дана, 28.05.2018.г.      Скупштине Општине 
                 Славко Тешић с.р. 
 
 
 
 
368. 
 
          На основу члана 39. и 43.  Закона о 
локалној самоуправи (“Службени гласник 
Републике Српске“, број: 97/16), члана 348. 
Закона о ставним правима („Службени гласник 
Републике Српске“, број: 124/08, 58/09 и 
60/15), члана 5. Правилника о поступку јавног 
конкурса за располагање непокретностима у 
својини Републике Српске и јединица локалне 
самоуправе („Службени гласник Републике 
Српске“, број: 20/12) и члана 51. Статута 
Општине Пелагићево („Службени гласник 
Општине Пелагићево“, број: 2/17), по 
приједлогу начелника Оппштине Пелагићево,  
Скупштина општине  Пелагићево на XIV 
(четрнаестој) редовној сједници одржаној дана 
25.05.2018.године донијела је:  
 
 

О Д Л У К У 
о продаји пословних канцеларија 

 у саставу општинског 
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 административног центра  
 

Члан 1.  
 
          Дозвољава се , под условима и на начин 
утврђен овом одлуком продаја пословног 
простора који је у сасаву будућег 
административног центра у Пелагићеву и то:  

- Пословни простор 1., канцеларија број 
3 и 4.  

 
Члан 2. 

 
          Продаја непокретности из претходног 
члана извршиће се сходно члану 348. Закона о 
стварним правима, непосредном погодбом, за 
потребе обављања дјелатности Републичке 
управе за геодетско и имовинско-правне 
послове Републике Српске, односно њихових 
пословних јединица у Пелагићеву.  
 

Члан 3. 
 
          Подаци о непокретности: 

- Пословни просотр се налази у 
приземљу дома културе, пословни 
простор 1,  канцеларија број 3, 
површине 39,15 м2 и канцеларија број 
4, површине 18,93 м2, саграђеног на к.ч. 
број 2139 Ко Пелагићево у Улици Вука 
Караџића.  

- Канцеларија број 3 и 4 се продају као 
цјелина. 

Члан 4. 
 
          Почетна продајна цијена непокретности 
из члана 1. ове Одлуке износи 1.485,00 КМ/м2. 
          Укупна почетна цијена за пословни 
простор 1, канцеларије број 3 и 4, укупне 
површине 58,08 м2, износи 86.248,80 КМ.  

 
Члан 5. 

 
          Остварена финансијска средсртва од 
продаје непокретности биће усмјерена на 
уређење грађевинског земљишта и одржавање 
објеката на подручју Општине Пелагиећво.  
 

Члан 6. 
 
          За реализацију ове одлуке овлашћује се 
начелник Општине Пелагићево. 
 

Члан 7. 
 

          Ова одлука ступа на снагу 8 (осмог) дана 
од дана доношења и биће објављена у 
Службеном гласнику Општине Пелагићево.  
 
Број: 01-022-62/18         ПРЕДСЈЕДНИК 
Дана, 28.05.2018.г.      Скупштине Општине 
                 Славко Тешић с.р. 
 
 
 
 
369. 
 
          На основу члана 39. Закона о локалној 
самоуправи (“Службени гласник Републике 
Српске“, број: 97/16), члана 348. Закона о 
ставним правима („Службени гласник 
Републике Српске“, број: 124/08, 58/09 и 
60/15), члана 6. став 1. тачка б. Правилника о 
поступку јавног конкурса за располагање 
непокретностима у својини Републике Српске 
и јединица локалне самоуправе („Службени 
гласник Републике Српске“, број: 20/12) и 
члана 51. Статута Општине Пелагићево 
(„Службени гласник Општине Пелагићево“, 
број: 2/17), Скупштина општине  Пелагићево на 
XIV (четрнаестој) редовној сједници одржаној 
дана 25.05.2018.године донијела је:  
 
 

О Д Л У К У 
о начину и условима јавне продаје 
непокретности на подручју Горње 

Трамошнице 
 

Члан 1.  
 
          Под условима и на начин реглисан овом 
Одлуком провести ће се, усменим јавним 
надметањем – лицитацијом (у даљем тексту: 
лицитација9 продаја непокретности у својини 
Општине Пелагићево и то.  

1. На подручју Горња Трамошница 
парцеле означене као:  

- Објекат основне школе, тлоцртне 
површине 1.493 м2, изграђен на 
земљишту означеном као к.ч. број 294/2 

- К.ч. број 29471 звано „Пољача“, 
унарави економско двориште и гаража, 
површиен 15.899 м2, уписано у ПЛ 881 
КО Горња Трамошница (нови премјер), 

- К.ч. број 294/2 звано „Пољача“, у 
нарави школа површине 1.493 м2, 
уписано у ПЛ 881 КО Горња 
Трамошница (нови премјер). 
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         Укупна површина земљишта износи 
17.392 м2 и зграда површине 1.493 м2 и 
продају се у пакету.  
          Све грађевинске парцеле наведене у 
ставу 1. тачка 1. уписане су у ПЛ број 881, КО 
Горња Трамошница, а на свим парцелама 
Оппштина Пелагићево је уписана као 
посједник земљишта са дијелом 1/1.  
 

Члан 2. 
 
          Грађевинске парцеле и објекат,  које су 
предмет продаје се продају само у посједу, а не 
у власништво, што ће бити дефинисано 
нотарском исправом приликом закључивања 
уговора о продаји.  
 

Члан 3. 
 
          На наведеним парцелама из члана 1. став 
1. тачка 1. ове одлуке предвиђено је обављање 
привредне дјелатности и изградња привредних 
објеката.  
 

Члан 4. 
 
          Почетна продајна цијена непокретности 
из члана 1. став 1.тачка 1. ове Одлуке укупно 
износи 134.720,50 КМ. 
 

Члан 5. 
 
          Грађевинске парцеле и објекат из члана 1. 
став 1.тачка 1. ове Одлуке продају се у 
затеченом стању.  
 

Члан 6. 
 
          За учешће у поступку лицитације 
учесници су дужни уплатити износ од 10% од 
почетне продајен цијене непокрентости, на 
благајни продавца.  
 

Члан 7. 
 
          Продајну цијену наведених 
непокретности учесник лицитације, са којим ће 
се закључити уговор, обавезан је уплатити 
прије потписивања уговора на жиро-рачун 
Општине, а предаја непокретности у посјед 
купцу извршиће се у року од осам дана по 
уплати купопродајне цијене, о чему ће се 
сачинити записник.  
 

Члан 8. 
 
          Поступак лицитације непокретности 
провести ће комисија уа провођење јавног 
конкурса за продају коју ће именовати 
начелник Општине. 
          Оглас за продају непокретности из члана 
1. ове Одлуке објавит ће се на огласној табли 
Општине Пелагићево, дневномлисту и веб 
сајту Општине Пелагићево. 
 

Члан 9. 
 
          Остварена финансијска средства од 
продаје непокретности биће усмјерена на 
уређење грађевинског земљишта на подручју 
Општине пелагићево.  
 

Члан 10. 
 
          Овлашћује се начелник Општине 
Плагићево да, по окончању поступка, са 
најповољнијим понуђачем закључи уговор о 
купорпдаји, а по прибављеном мишљењу 
правобраниоца Републике Српске.  
 

Члан 11. 
 
          Купац је дужан да у року од једне године 
од дана закључивања купопродајног уговора, 
односно нотарске исправе, затражи издавање 
рјешења о одбрењу градње објекта, а у року од 
двије године од дана закључивања 
купопродајног уговора започне градњу 
предвиђених објеката.  
 

Члан 12. 
 
          Трошкове израде нотарске исправе сноси 
купац. 
 

Члан 13. 
 
          Ова одлука ступа на снагу 8 (осмог) дана 
од дана доношења и биће објављена у 
Службеном гласнику Општине Пелагићево.  
 
Број: 01-022-63/18         ПРЕДСЈЕДНИК 
Дана, 28.05.2018.г.      Скупштине Општине 
                 Славко Тешић с.р. 
 
 
 
 
370. 
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          На основу члана 59. Закона о локалној 
самоуправи („Службени гласниик Републике 
Српске“, број: 97/16), члана 64. Статута 
Општине Пелагићево („Службени гласник 
Општине Пелагићево“, број: 2/17), Одлуке о 
извршењу буџета Општине Пелагићево за 
2018.годину, начелник Општине Пелагићево 
доноси:  
 
 

О Д Л У К У 
о награђивању ученика 

 
Члан 1. 

 
          Овом Одлуком награђују се ученици који 
су похађали Основну Школу „Васо Пелагић“ 
Пелагићево и који су остварили запажене 
резултате током девет година свог основног 
образовања, а који ће своје даље школовање 
наставити у средњој школи и то:  

1. Мирко Савкић – ученик генерације и 
добитник дипломе „Вук Караџић“,  

2. Адријана Крстић – добитник дипломе 
„Вук Караџић“.  

 
          Наведени ученици награђују се тако 
што ће Општина Пелагићево сносити 
трошкове превоза на релацији Пелагићево – 
Брчко – Пелагићево за школску 2018/2019 
годину и то за ученика генерације у износу 
од 100% цијене превозне карте, док за 
добитника дипломе „Вук Караџић“ у 
износу од 50% од цијене превозне карте.  
          Уколико ученици буду становали или 
своје школовање наставили у средњим 
шпколама других градова исти ће имати 
право на мјесечну накнаду у припадајућем 
износу цијене превоза карте коју би 
Општина Пелагићево плаћала у смислу 
става 2. овог члана. 

 
Члан 2. 

 
          Новчана средства из члана 1. ове Одлуке 
исплатити ће се из буџета Општине Пелагићево 
са потрошачке јединице 0034140 позиција 
416124/000030 – трошкови за превоз ученика. 
 

Члан 3. 
 
          За реализацију ове одлуке задужује се 
Одјељење за привреду, финансије и друштвене 
дјелатности. 

 
Члан 4. 

 
             Ова одлука ступа на снагу 8 (осмог) 
дана од дана доношења и биће објављена у 
Службеном гласнику Општине Пелагићево.  
 
Број: 02-022-79/18           НАЧЕЛНИК 
Дана,06.06.2018.г.      Општине Пелагићево  
                   Симо Стакић 
           мр.ек. с.р. 
 
 
 
 
371. 
 
          На основу члана 54. и 59. Закона о 
локалној самоуправи („Службени гласниик 
Републике Српске“, број: 97/16), члана 62. и 64. 
Статута Општине Пелагићево („Службени 
гласник Општине Пелагићево“, број: 2/17), 
члана 190. Закона о општем управном поступку 
(„Службени гласник Републике Српске“, број: 
13/02, 87/07 и 50/10), а све у вези одлуке 
Скупштине општине Пелагићево о 
установљењу културно – спортске 
манифестације „Илинданске свечаности“ број. 
01-022-46/07,  начелник Општине Пелагићево 
доноси:  
 
 

Р Ј Е Ш Е Њ Е  
о именовању организационог одбора 
Илинданских свечаности 2018.године  

 
          У организациони одбор за обиљежавање 
Илинданских свечаности за 2018.годину у 
Пелагићеву именују се:  

1. Предраг Лазић, предсједник 
2. Славко Тешић, члан  
3. Горан Јовановић, члан  
4. Лазо Андрић, члан 
5. Перо Несторовић, члан  
6. Перо Иљић, члан  
7. Слободанка лазаревић, члан  
8. Ивана Миловановић, члан  
9. Пајо Бркић, члан  
10. Љиљана Тадић, члан. 

 
          Организациони одбор задужен је за 
припрему и организацију Илинданских 
свечаности у Пелагићеву које ће се одржати у 
периоду од 15.07. до 02.08.2018.-године. 
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          По реализацији наведених активности 
предсједник комисије доставити ће писани 
извјештај начелнику Општине.  
 

О б р а з л о ж е њ е 
 

          На основу члана 54. и  59. Закона о 
локалној самоуправи („Службени гласниик 
Републике Српске“, број: 97/16), члана62. и 64. 
Статута Општине Пелагићево („Службени 
гласник Општине Пелагићево“, број: 2/17), 
члан 190 Закон о општем управном поступку 
(„Службени гласник Републике Српске“, број: 
13/02, 87/07 и 50/10), а све у вези одлуке 
Скупштине општине Пелагићево о 
установљењу културно – спортске 
манифестације „Илинданске свечаности“ број. 
01-022-46/07, начелник Општине донио је 
рјешење о именовању организациног одбора 
„Илинданских свечаности“.  
          Организациони одбор ће извршити 
припреме и организовати овуманифестацију на 
подручју Општине Пелагићево, која ће се 
одржати у периоду од 15.07. – 
02.08.2018.године. 
          Имајући у виду горе наведено, начелник 
Општине Пелагићево је именовао 
организациони одбор и истим одредио 
задужење како стоји у диспозитиву рјешења.  
 

Поука о правном лијеку 
 

          Против овог рјешења, службеник има 
право уложити приговор начелнику Општине 
пелагићево у року од 8 (осам9 дана од дана 
доставе истог. 
 
Број: 02-111-10/18           НАЧЕЛНИК 
Дана,06.06.2018.г.      Општине Пелагићево  
                   Симо Стакић 
           мр.ек. с.р. 
 
 
 
 
372. 
 
          На основу члана 64. Закона о 
службеницима и намјештеницима у органима 
јединице локалне смоуправе („Службени 
гласник Републике Српске“, број: 97/16), члана 
62. и 64. Статута Општине Пелагићево 
(„Службени гласник Општине Пелагићево“, 
број: 2/17), одлука о усвајању плана буџета 
Општиен пелагићево за 2018.годину број: 01-

022-106/17 од 27.12.2017.године и Правилника 
о организацији и систематизацији радних 
мјеста општинске управе Пелагићево 
(„Службени гласник Општине Пелагићево“, 
број: 14/17, 3/18 и 4/18), начелник Општине 
Пелагићево доноси:  
 
 

ПЛАН ЗАПОШЉАВАЊА 
у општинској прави Пелагићево 

 за 2018.годину 
 

Члан 1. 
 
          План запошљавања у општинској управи 
Пелагићево за 2018.годину доноси се из 
разлога што је дошло до хитности потребе 
пријема радника због повећаног обима послова, 
потребе попуњавања упражњених радних 
мјеста прописаних правилником о 
организацији и систематизацији радних мјеста 
општинске управе Пелагићево, као и до саме 
потребе пријема радника одређених струка.  
 

Члан 2. 
 
          План запошљавања се заснива на 
начелима законитости, ефикасности, 
економичности и транспарентности, а 
приликом његове израде осигуран је принцип 
финансијске равнотеже. 
          Истим се утврђује стварно стање 
попуњености радних мјеста, потребан број 
службеника и намјештеника на неодређено 
вријеме.  
 

Члан 3. 
 
Графички приказ Плана:  
 
План запошљавања у општинскојуправи 
Пелагићево за 2018.годину  
р/б Организациона 

јединица 
општинске управе 
Пелагићево 

Укуп 
ан  
број 
 преви 
ђених 
радних 
мјеста 

Укуп 
ан  
број  
запо 
слених 

Потребно ангажовати 
радника  
 
о 
д 
р 
е 
ђ 
е 
н 
о 
 
в 

н 
е 
о 
д 
р 
е 
ђ 
е 
н 
о 
 
в 

с 
л 
у 
ж 
б 
е 
н 
и 
к 
а 

н 
а 
м 
ј 
е 
ш 
т 
е 
н 
и 
к 
а 

р 
а 
д 
н 
и 
к 
а 
по 
чл 
6. 
ЗЛС 

1. Кабинет 
начелника 
општине  

3 2 1 1 2 - - 
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2. Одјељењ за општу 
праву, 
просторноуређење 
и стамбено – 
комуналне 
послове  

12 10 0 10 10 - - 

3. Одјељење за 
привреду, 
финансије и 
друштвене 
дјелатности 

17 13 0 13 13 - - 

4. Служба за 
инспекцијске 
послове  

14 11 1 10 3 8 -. 

5. Укупан број  46 36 2 34 28 8 - 
6. Број радника који 

одлазе у пензију у 
2018.г. 

-  

 
Члан 4. 

 
          У складу са чалном 1. И 3. Овог 
Правилника постоји потреба да се у току 
2018.године изврши попуна сљедећег радног 
мјеста и то: 
 

1. Радник на пословима одржавања јавних 
објеката. 

 
Члан 5. 

 
           Током планирања Плана запошљавања у 
општинскојуправи Пелагићево осигуран је 
принцип финансијек равнотеже, на начин да 
укупни планирани приходи покривају укупне 
планиране расходе.  
 

Члан 6. 
 
          У општинску управу пелагићево може се 
извршити пријем радника који није планиран 
овим планом под условом да се обезвиједе 
финансијска средства по другом основу.  
 

Члан 7. 
 
           Овај Правилник ступа на снагу даном 
доношења.  
 
Број: 02-022-87/18            НАЧЕЛНИК 
Дана,13.06.2018.г.      Општине Пелагићево  
                     Симо Стакић 
             мр.ек. с.р. 
 
 
 
 
373. 
 

          На основу члана 54. и 59. Закона о 
локалној самоуправи („Службени гласниик 
Републике Српске“, број: 97/16), члана 62. и 64. 
Статута Општине Пелагићево („Службени 
гласник Општине Пелагићево“, број: 2/17), 
члана 133. став 2. Закона о раду („Службени 
гласник Републике Српске“, број. 1/169, члан 
20. став 2. Посебног колекстивног уговора за 
запослене у области локалне самоуправе 
(„Службени гласник Републиек Српске“, број: 
20/17), начелник Општине пелагићево доноси:  
 
 

О Д Л У К У 
о исплати средстава 

 
Члан 1. 

 
          Овом одлуком регулише се исплата 
средстава Стакић Сими у висини од 2 (двије) 
просјечне  плате запослених уисплаћене у 
општинској управи у претходној години у 
износу од 1.731,85 КМ 
(једнахиљадаседамстотинатридестједна КМ 
50/100) на име помоћи у случају смрти ужег 
члана породице.  
 

Члан 2. 
 
          Новчана средства из члана 1. ове Одлуке 
исплатити ће се из буџета општине Пелагићево 
на текући рачун именованог.  
 

Члан 3. 
 
          За реализацију ове одлуке задужује се 
одјељење за привреду, фианснисје и друштвене 
дјелатности.  
 

Члан 4. 
 
          Ова одлука ступа на снагу 8 (осмог) дана 
од дана доношења и биће објављена у 
Службеном гласнику Општине Пелагићево.  
 
Број: 02-022-99/18           НАЧЕЛНИК 
Дана,26.06.2018.г.      Општине Пелагићево  
                   Симо Стакић 
           мр.ек. с.р. 
 
 
 
 
374. 
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          На основу члана 54. и 59. Закона о 
локалној самоуправи („Службени гласниик 
Републике Српске“, број: 97/16), члана 62. и 64. 
Статута Општине Пелагићево („Службени 
гласник Општине Пелагићево“, број: 2/17), 
члана 133. став 2. Закона о раду („Службени 
гласник Републике Српске“, број. 1/169, члан 
20. став 2. Посебног колекстивног уговора за 
запослене у области локалне самоуправе 
(„Службени гласник Републиек Српске“, број: 
20/17), начелник Општине пелагићево доноси:  
 
 

О Д Л У К У 
о исплати средстава 

 
Члан 1. 

 
          Овом одлуком регулише се исплата 
средстава Миличић  Сими у висини од 2 (двије) 
просјечне  плате запослених уисплаћене у 
општинској управи у претходној години у 
износу од 1.731,85 КМ 
(једнахиљадаседамстотинатридестједна КМ 
50/100) на име помоћи у случају смрти ужег 
члана породице.  
 

Члан 2. 
 
          Новчана средства из члана 1. ове Одлуке 
исплатити ће се из буџета општине Пелагићево 
на текући рачун именованог.  
 

Члан 3. 
 
          За реализацију ове одлуке задужује се 
одјељење за привреду, фианснисје и друштвене 
дјелатности.  
 

Члан 4. 
 
          Ова одлука ступа на снагу 8 (осмог) дана 
од дана доношења и биће објављена у 
Службеном гласнику Општине Пелагићево.  
 
Број: 02-022-100/18              НАЧЕЛНИК 
Дана,26.06.2018.г.         Општине Пелагићево  
                        Симо Стакић 
                мр.ек. с.р. 
 
 
 
 
375. 
 

          На основу члана 13. став 1. Закона о 
јавним набавкама („Службени гласник БиХ“, 
број. 39/14), чланова 59. и 82. Закона о локалној 
самоуправи („Службени гласник Републике 
Српске“, број: 97/16), чланова 61. и 100. 
Статута Општине Пелагићево („Службени 
гласник Општине Пелагићево“, број: 10/14) и 
члана 4. Одлуке о покретању поступка јавне 
набавке број: 02-022-85/18 од 
13.06.2018.године, начелник Општине 
Пелагићево је донио:  
 
 

О Д Л У К У 
о именовању комисије за јавну набавку 

 
Члан 1. 

 
          Именује се комисија за јавну набавку – 
електрификација насеља Козићи у Горњој 
Трамошници у насељу Чардак у конкурентском 
захтјеву за доставупонуда број: 41, у сљедећем 
саставу:  
 

- Лука Зечевић, предсједник 
- Перо Иљић, члан  
- Алимпије Дргаић, члан. 

 
Члан 2. 

 
                    За секретара комисије за јавну 
набавку именује се Перо Несторовић, без права 
гласа, који ће обављати административно-
техничке  послове за потребе Комсије за јавну 
набавку.  
 

Члан 3. 
 
          Предсједавајући,чланови и секретар 
комисије за јавну набавку не могу учествовати 
у раду комсије док не потпишу изјаву о 
повјерљивости у складу са чланом 11. Закона о 
јавним набавкама. 
 

Члан 4. 
 
          Задатак комсиије за набавку из тачке 1. 
Ове одлуке је да, у складу са одредбама закона 
о јавним набавкама („Службени гласник БиХ“, 
број: 39/14), изврши сљедеће задатке:  

1. Утврди број приспјелих понуда  
2. Отвори благовремено приспјеле понуде 

према редослиједу пријемеа, дана 
29.06.2018.године, са почетком у 12:15 
Часова  
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3. По обављеном поступку отварања 
понуда, одмах уручи копију записника 
са отварања понуда присутним 
представницимапонуђача, а осталим 
понуђачима најкасније у року од три 
дана, 

4. Изврши оцјену понуда 
5. Сачини извјештај о оцјени понуда  
6. Сачини извјештај о раду  
7. Да препоруку о избору најповољнијег 

понуђача или препоруку о поништењу 
поступка јавне набавке. 

 
Члан 5. 

 
          По обављеном послу из претходне тачке 
ове одлуке, комсија за јавну набавку је дужна 
доставити извјештај о раду са потребним 
прилозима, извјештај о оцјени понуда са 
препоруком о избору најповољнијег понуђача 
или препоруком о поништењу поступка 
набавке, у писаном облику, у року од 3 дана, 
рачунајући од данаотварања понуда.  
          Рок из претходног става, изузетно се 
може про дужити, на образложен захтјев 
комисије, у случају сложеног поступка оцјене 
понуда или других оправданих разлога.  
          На темељу утврђеног чињеничног стања, 
одлучено је као у члану 1. Ове одлуке.  
 
Број: 02-022-103/18              НАЧЕЛНИК 
Дана,27.06.2018.г.         Општине Пелагићево  
                        Симо Стакић 
                мр.ек. с.р. 
 
 
 
 
376. 
 
          На основу члана 13. став 1. Закона о 
јавним набавкама („Службени гласник БиХ“, 
број. 39/14), чланова 59. и 82. Закона о локалној 
самоуправи („Службени гласник Републике 
Српске“, број: 97/16), чланова 61. и 100. 
Статута Општине Пелагићево („Службени 
гласник Општине Пелагићево“, број: 10/14) и 
члана 4. Одлуке о покретању поступка јавне 
набавке број: 02-022-86/18 од 
13.06.2018.године, начелник Општине 
Пелагићево је донио:  
 
 

О Д Л У К У 
о именовању комисије за јавну набавку 

 
Члан 1. 

 
          Именује се комисија за јавну набавку – 
реконструкција дијела пута Пелагићево – 
Трамошница у насељу Чардак, у 
конкурентском захтјеву за доставу понуда, 
евиденциони број 40., у сљедећем саставу:  
 

- Лука Зечевић, предсједник 
- Перо Иљић, члан  
- Алимпије Дргаић, члан. 

 
Члан 2. 

 
                    За секретара комисије за јавну 
набавку именује се Перо Несторовић, без права 
гласа, који ће обављати административно-
техничке  послове за потребе Комсије за јавну 
набавку.  
 

Члан 3. 
 
          Предсједавајући,чланови и секретар 
комисије за јавну набавку не могу учествовати 
у раду комсије док не потпишу изјаву о 
повјерљивости у складу са чланом 11. Закона о 
јавним набавкама. 
 

Члан 4. 
 
          Задатак комсиије за набавку из тачке 1. 
Ове одлуке је да, у складу са одредбама закона 
о јавним набавкама („Службени гласник БиХ“, 
број: 39/14), изврши сљедеће задатке:  

8. Утврди број приспјелих понуда  
9. Отвори благовремено приспјеле понуде 

према редослиједу пријемеа, дана 
29.06.2018.године, са почетком у 13:15 
Часова  

10. По обављеном поступку отварања 
понуда, одмах уручи копију записника 
са отварања понуда присутним 
представницимапонуђача, а осталим 
понуђачима најкасније у року од три 
дана, 

11. Изврши оцјену понуда 
12. Сачини извјештај о оцјени понуда  
13. Сачини извјештај о раду  
14. Да препоруку о избору најповољнијег 

понуђача или препоруку о поништењу 
поступка јавне набавке. 

 
Члан 5. 
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          По обављеном послу из претходне тачке 
ове одлуке, комсија за јавну набавку је дужна 
доставити извјештај о раду са потребним 
прилозима, извјештај о оцјени понуда са 
препоруком о избору најповољнијег понуђача 
или препоруком о поништењу поступка 
набавке, у писаном облику, у року од 3 дана, 
рачунајући од данаотварања понуда.  
          Рок из претходног става, изузетно се 
може про дужити, на образложен захтјев 
комисије, у случају сложеног поступка оцјене 
понуда или других оправданих разлога.  
          На темељу утврђеног чињеничног стања, 
одлучено је као у члану 1. Ове одлуке.  
 
Број: 02-022-104/18              НАЧЕЛНИК 
Дана,27.06.2018.г.         Општине Пелагићево  
                        Симо Стакић 
                мр.ек. с.р. 
 
 
 
377. 
 

          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", 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 организацији и систематизацији 
радних мјеста Општинске управе Пелагићево 
(“Службени гласник општине Пелагићево“, 
број: 14/17, 3/18 и 4/18), 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, 03/18 и 4/18), 
члан 23. се мјења и гласи: 

 
„2. Самостални стручни сарадник за 
опште управне послове и грађанска 
стања 
 

СТАТУС: службеник. 
КАТЕГОРИЈА: пета категорија. 
ЗВАЊЕ: трећег звања. 
 
УСЛОВИ: ВСС - VII степен са остварених 
најмање 240 ЕЦТС бодова, правног смјера, 
једна година 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: 

• вршење радњи и рјешавање у управним 
стварима у првом степену, 

• води првостепени поступак у области 
грађанских стања, доноси рјешења у 
управном поступку везано за 
одобравање накнадног уписа у мкв, 
мкр, мку, исправку и промјену личног и 
породичног имена и презимена, 
покретање поступка за стицање и 
отпуст држављанства из БиХ РС, 

• врши уписе у дупликат матичних 
књига, 

• учествује у изради рјешења о 
заснивању и престанку радног односа, 
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рјешења о утврђивању личних 
доходака, рјешења о кориштењу 
годишњег одмора и других  
одсуствовања, прати прописе који се 
односе на радно – правни статус 
радника у општинској управи, учествује 
у изради општих аката Скупштине, 
прати позитивно – правне прописе и 
сугерише на њихову законску и 
благовремену примјену, 

• пружа правну помоћ грађанима у 
изради разних уговора, пуномоћи и 
овлаштења, 

• обавља стручне послове у поступку 
запошљавања и избора кандидата и 

• обавља и друге послове по налогу 
начелника одјељења.“ 
 

Члан 2. 
 

Члан 27. мјења се и гласи: 
„6. Самостални стручни сарадник за 

базу података и јавни регистар  
 

СТАТУС: службеник. 
КАТЕГОРИЈА: пета категорија. 
ЗВАЊЕ: трећег звања. 
 
УСЛОВИ: ВСС - VII степен са остварених 
најмање 240 ЕЦТС бодова, друштвеног смјера, 
једна година радног искуства, 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: 

• ради послове јавних регистара, води и 
ажурира бирачке спискове, 

• врши регистрацију бирача, 
• води регистар запослених у органима 

општине Пелагићево, и 
• обавља и друге послове по налогу 

начелника одјељења.“ 
 

Члан 3. 
 

Члану 34а. се мјенња и гласи: 
„Самостални стручни сарадник за 

локални економски развој, европске 
интеграције и људске ресурсе 

 
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, 
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• прати реализацију стратешких и других 
развојних докумената, предлагање 
њихових корекција и 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 
израђује извјештаје о доступним 
програмима и фондовима, 

• припрема апликације за средства из 
фондова и програма Европске уније и 
других међународних финансијских 
институција, 

• припрема пројекате за имплементацију, 
идентификује пројекте, стручна разрада 
и успостављање електронске 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, 

• координира послове стручне службе 
начелника са осталим службама, 

• обавља послове који се односе на 
људске ресурсе и 

• обавља и друге послове по налоку шефа 
одсјека, односно начелника одјељења.“ 
 

Члан 4. 
 

Овај Правилник ступа на снагу 8 (осам) 
дана од дана објаве у "Службеном гласнику 
општине Пелагићево". 

 
Број: 02-022-104/18              НАЧЕЛНИК 
Дана,27.06.2018.г.         Општине Пелагићево  
                        Симо Стакић 
                мр.ек. с.р. 
 

378. 
 
          На основу члана 54. и 59. Закона о 
локалној самоуправи („Службени гласник 
Републике Српске“, број: 97/16), члана 62. и 64. 
Стаута Општине Пелагићево („Службени 
гласник Општине Пелагићево“, број: 2/17), 
члана 190. Закона о општем управном поступку 
(„Службени гласник Републике Српске“, број: 
13/02, 87/07, и 50/10), а све у вези Правилника о 
организацији и системтизацији радних мјеста 
општинске управе Пелагићево („Службени 
гласник Општине Пелагићево“, број: 14/17, 
3/18 и 4/18), Плана запошљавања у општинској 
управи Пелагићево за 2018.годину, начелник 
Општине Пелагићево доноси.  
 
 

О Д Л У К У 
о расписивању Јавног конкурса за попуну 

упражњеног радног мјеста 
 

Члан 1. 
 
          У складу са овом одлуком начелник 
Општине Пелагићево ће донијети рјешење о 
именовању комисије за провођење Јавног 
конкурса за попуну упражњеног радног мјета, 
те ће расписати и огласити Јавни конкурс за 
попуну упражњеног радног мјеста и то:  
 

1. Радник на пословима одржавања јавних 
објеката, 1 извршилац. 

 
Члан 2. 

 
          Овом одлуком престаје да важи Одлука о 
расписивању Јавног конкурса за попуну 
упражњеног радног мјеста број: 02-022-88/18 
од 14.06.2018.године из разлога протека 
времена.  
 

Члан 3. 
 
          Ова одлука ступа на снагу даном 
доношења. 
 
Број: 02-022-104/18              НАЧЕЛНИК 
Дана,27.06.2018.г.         Општине Пелагићево  
                        Симо Стакић 
                мр.ек. с.р. 
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САДРЖАЈ: 
 
 
 
355. Одлука о распоређивању и кориштењу средстава буџетске резерве  1. 
356. Извјештај о раду Амбуланте породичне медицине Пелагићево за 2018.годину  2. 
357. Одлука о прихватању прометовања некретнине  2. 
358. Одлука о прихватању прометовања некретнине  2. 
359. Приједлог уписних подручја на подручју Општине Пелагићево  3. 
360. Одлука  о усвајању извјештаја о извршењу Плана буџета Општине Пелагићево 

за период од 01.01.-31.12.2017.године  
4. 

361. Одлука о расписивању јавног конкурса за избор и именовање директора Јавне 
установе Туристичка организација „Пелагићево“ Пелагићево 

4. 

362. Одлука о смањењу закупнине  5.  
363. Одлука о именовању директора јавне установе Центар за социјални рад 

Пелагићево  
5. 

364. Одлука о прихватању извјештаја  6. 
365. Одулка о начину и условима јавне продаје непокретности – канцеларија број 2. 

у склопу пословног простора 1 у објекту дома културе у Пелагићеву  
6. 

366. Одлука о замјени непокретности  7. 
367. Одлука о именовању вршилаца дужности чланова Управног одбора јавне 

установе Туристичка организација „Пелагићево“ Пелагићево  
8. 

368. Одлука о продаји канцеларија у саставу општинског административног центра  8. 
369. Одлука о начину и условима јавне продаје непокретности на подручју Горње 

Трамошнице 
9. 

370. Одлука о награђивању ученика  10. 
371. Рјешење о именовању организационог одбора Илинданских свечаности 2018.г. 11. 
372. План запошљавања у општинској управи Пелагићево за 2018.годину  12. 
373. Одлука о исплати средстава  13. 
374. Одлука о исплати средстава  13. 
375. Одлука о именовању комисије за јавну набавку  14. 
376. Одлука о именовању комисије за јавну набавку  15. 
377. Правилник о измјенама и допунама Правилника о организацији и 

систематизацији радних мјеста општинске управе Пелагићево  
16. 

378. Одлука о расписивању јавног конкурса за попуну упражњеног радног мјеста  18. 
 


