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121. 

 

 
На основу члана 54 и 59. Закона о 

локалној самоуправи ("Службени гласник 

Републике Српске", број: 97/16,  36/19 и 

61/21), члана 97. Закона о службеницима и 

намјештеницима у органима јединице 

локалне самоуправе ("Службени гласник 

Републике Српске", број: 97/16), члана 62. и 

64. Статута Општине Пелагићево 

("Службени гласник општине Пелагићево", 

број: 2/17), члана 190. Закона о општем 

управном поступку ("Службени гласник  

Републике Српске", број: 13/02, 87/07,  50/10 

и 66/18), тачком I Одлуке о расписивању 

Јавног конкурса за пријем приправника од 

07.07.2022. године, а све у вези са Рјешењем 

ЈУ Завод за запошљавање Републике 

Српске, Пале, број: 02.4.8/0601-21-2/22 од 

13.05.2022, те Правилником о поступку 

запошљавања приправника и волонтера  

 

 

 

 

 

број: 02-022-53/22 од 06.06.2022. 

године, начелник општине Пелагићево, д о н 

о с и: 

Р Ј  Е Ш Е Њ Е 

о именовању комисије за спровођење 

Јавног конкурса 

 за пријем приправника 

 

Комисију за спровођење Јавног 

конкурса за пријем приправника у 

општинској управи Пелагићево чине: 

Из реда службеника: 

1.  Ивана Панић, предсједник; 

2.  Саша Голијанин, члан; 

Службеник за управљање људским 

ресурсима: 

3.  Војко Сајловић, члан; 

Задатак комисије из тачке 1. 

диспозитива овог Рјешења јесте да 

поступајућиу по пријавама на Јавни конкурс 

за пријем приправника спроведе изборни 

 

 

 

ОПШТИНА ПЕЛАГИЋЕВО 

 

СЛУЖБЕНИ ГЛАСНИК 

 

 
 

 

 

"Службени гласник Општине 

Пелагићево" 

 

 

примјерак је бесплатан 

 

 

 

Година XI 

 

Број 08/22 

 

Пелагићево 

 

датум издавања 

 

      05.08.2022.г. 

"Службени гласник" 

 

издаје Скупштина општине Пелагићево 

 

излази по потреби 

 

главни и одговорни уредник 

стручна служба 

 

тел 054/810-106 
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поступак по правилима Правилника о 

поступку запошљавања приправника  и 

волонтера број: 02-022-53/22 од 06.06.2022. 

године.  

 

О б р а з л о ж е њ е 

 

Дана 06.06.2022. године општина 

Пелагићево је заприлила Рјешење ЈУ Завод 

за запошљавање Републике Српске, Пале, 

број акта: 02.4.8/0601-21-2/22 од 13.05.2022, 

којим је овај Завод одобрио средства за 

финансирање зараде четири приправника 

која би у наредном периоду, а након 

провођења процедуре била ангажована у 

Општинској управи Пелагићево. У Складу 

са претходно наведеним начелник општине 

Пелагићево је дана 07.07.2022. године донио 

Одлуку о расписивању Јавног конкурса за 

пријем приправника. 

 

На основу претходно наведеног, а 

примјеном члана 54 и 59. Закона о локалној 

самоуправи ("Службени гласник Републике 

Српске", број: 97/16,  36/19 и 61/21), члана 

97. Закона о службеницима и 

намјештеницима у органима јединице 

локалне самоуправе ("Службени гласник 

Републике Српске", број: 97/16), члана 62. и 

64. Статута Општине Пелагићево 

("Службени гласник општине Пелагићево", 

број: 2/17), члана 190. Закона о општем 

управном поступку ("Службени гласник  

Републике Српске", број: 13/02, 87/07,  50/10 

и 66/18), тачком I Одлуке о расписивању 

Јавног конкурса за пријем приправника од 

07.07.2022. године, а све у вези са Рјешењем 

ЈУ Завод за запошљавање Републике 

Српске, Пале, број: 02.4.8/0601-21-2/22 од 

13.05.2022, те Правилником о поступку 

запошљавања приправника и волонтера 

број: 02-022-53/22 од 06.06.2022. године, 

начелник општине Пелагићево је одлучио 

као диспозитиву овог Рјешења.  

  

П о у к а  о  п р а в н о м  л и ј е к у 

 

Против овог Рјешења службеник 

има право уложити приговор начелнику 

општине Пелагићево у року од 8 (осам) дана 

од дана доставе истог. 

 

Број:02-111-10/22              НАЧЕЛНИК 

Дана, 07.07.2022.г.    Општине Пелагићево  

                                      Славко Тешић с.р. 

122. 

 

На основу члана 54, 59. и 97. Закона 

о локалној самоуправи ("Службени гласник 

Републике Српске", број: 97/16, 36/19 и 

61/21), члана 62. и 64. Статута Општине 

Пелагићево ("Службени гласник општине 

Пелагићево", број: 2/17), а све у вези са 

Рјешењем ЈУ Завод за запошљавање 

Републике Српске, Пале, број: 02.4.8/0601-

21-2/22 од 13.05.2022 и Правилником о 

поступку запошљавања приправника и 

волонтера број: 02-022-53/22 од 06.06.2022. 

године, начелник општине Пелагићево, д о н 

о с и: 

 

О Д Л У К У 

о расписивању Јавног конкурса    

за пријем приправника 

 

Члан 1.  

 

У складу са овом Одлуком начелник 

општине Пелагићево ће донијети Рјешење о 

именовању комисије за спровођење Јавног 

конкурса за пријем приправника, те ће 

расписати и огласити Јавни конкурс за 

пријам приправника на одређено вријеме у 

трајању од једне године и то за сљедећe 

раднo мјестo: 

 I. ВСС – са завршеним 

четворогодишњим сдудијом еколошког 

смјера или први циклус студија са 

остварених најмање 240 ЕЦТС бодова или 

еквивалент, без радног искуства у траженом 

степену стручне спреме 

.............................................. 1 извршиоц. 

 

Члан 2.  

 

Ова одлука ступа на снагу даном 

доношења и биће објављена у "Службеном 

гласнику општине Пелагићево". 

 

Број:02-022-80/22              НАЧЕЛНИК 

Дана, 07.07.2022.г.    Општине Пелагићево  

                                      Славко Тешић с.р. 

 

 

 

123. 

 

На основу члана 54 и 59. и Закона о 

локалној самоуправи ("Службени гласник 

Републике Српске", број: 97/16, 36/19 и 
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61/21), члана 97. Закона о службеницима и 

намјештеницима у органима јединице 

локалне самоуправе ("Службени гласник 

Републике Српске", број: 97/16), члана 62. и 

64. Статута Општине Пелагићево 

("Службени гласник општине Пелагићево", 

број: 2/17), а све у вези са Рјешењем ЈУ 

Завод за запошљавање Републике Српске, 

Пале, број: 02.4.8/0601-21-2/22 од 13.05.2022 

и Правилником о поступку запошљавања 

приправника и волонтера број: 02-022-53/22 

од 06.06.2022. године, начелник општине 

Пелагићево р а с п и с у ј е: 

 

ЈАВНИ КОНКУРС 

за пријем приправника у радни 

однос на одређено вријеме  

 

I – Расписује се Јавни конкурс за пријем 

приправника у радни однос на одређено 

вријеме у трајању од једне године и то: 

I-a. ВСС – са завршеним 

четворогодишњим сдудијом 

еколошког смјера или први циклус 

студија са остварених најмање 240 

ЕЦТС бодова или еквивалент, без 

радног искуства у траженом степену 

стручне спреме ......................... 1 

извршиоц. 

  

II – Опис послова 

Приправник ће обављати послове у 

сврху стручне обуке и оспособљавања за 

самосталан рад у професији за коју су 

образовани. 

 

III – Општи услови 

1. да је држављанин  Републике 

Српске,  односно  Босне и 

Херцеговине, 

2. да је старији од 18 година, 

3. да има општу здравствену 

способност, 

4. да није осуђиван за кривично дјело 

на безусловну казну затвора од 

најмање 6 (шест) мјесеци или за 

кривично дјело које га чини 

неподобним за обављање послова у 

општинској управи, 

5. да није под оптужницом 

Међународног суда за ратне злочине 

почињене на подручју бивше 

Југославије у Хагу и да није одбио 

наредбу да се повинује пред 

Трибуналом (члан 9. став 1. Устава 

БиХ), 

6. да не обавља дужности нити 

активности или да није на положају 

који доводи до сукоба интереса или 

неспојивости, у складу са чланом 43. 

до 47. Закона о службеницима и 

намјештеницима у органима 

јединице локалне самоуправе 

(„Службени гласник Републике 

Српске“, број: 97/16).  

 

IV – Посебни услови  

За I-а:  

1. ВСС – са завршеним 

четворогодишњим сдудијом 

еколошког смјера или први циклус 

студија са остварених најмање 240 

ЕЦТС бодова или еквивалент, без 

радног искуства у траженом степену 

стручне спреме .......................... 1 

извршиоц. 

2. да се кандидат налази на евиденцији 

Завода за запошљаваље Републике 

Српске;  

3. да кандидат нема радног искуства у 

траженом степену стручне спреме. 

 

V – Потребна документа 

1. увјерење о држављанству, 

2. увјерење о општој здраственој 

способности, 

3. потписане и од надлежног органа 

овјере изјаве о испуњењу услова из 

тачке III подтачке  4, 5. и 6.   Јавног 

конкурса, 

4. диплому о завршеној стручној 

спреми, 

5. потврда/увјерење да се кандидат 

налази на евиденцији Завода за 

запошљавање Републике Српске, 

6. овјерена фотокопија радне књижице 

(насловна страна, као и странице 

које се односе на радни стаж и 

запослење). 

 

VI – Пријава и поступак избора 

Уз Пријаву кандидати достављају 

фотокопију потребних докумената о 

испуњавању општих и посебних услова 

конкурса.  

Увјерење о општој здраственој 

способности и доказе о испуњавању општих 

и посебних услова конкурса у оргиналу 

доставља прворангирани кандидат у року од 
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седам дана од дана пријема обавјештења 

Комисије. 

Пријава  за учешће на јавном 

конкурсу подноси се на прописаном 

обрасцу „Пријава на јавни конкурс - 

приправници“ који је доступан на интернет 

страници општине Пелагићево, а иста се 

може преузети и лично у службеним 

просторијама Општинске управе. 

Неблаговремене и недопуштене, 

неразумљиве и непотпуне, као и пријаве 

кандидата који не испуњавају опште и 

посебне услове из јавног конкурса неће се 

узимати у разматрање. 

Изборни поступак спровешће се 

путем усменог интервјуа, a о чијем мјесту и 

датуму одржавања ће кандидати бити 

благовремено обавијештени путем 

службене интернет странице општине 

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

 

VII – Рок за подношење пријава 

Рок за подношење пријава је 15 дана 

од дана посљедњег објављивања.  

Све додатне информације се могу 

добити позивом на број: 054/810-106, локал 

203, контакт особа: радник општинске 

управе Пелагићево Рајко Ђуричић. 

Пријаве се могу доставити лично 

или путем поште, на адресу: Општина 

Пелагићево, општинска управа Пелагићево, 

Начелник општине Пелагићево, улица Вука 

Караџића 10, са назнаком:  Комисија за 

спровођење јавног конкурса за пријем 

приправника. 

 

Број:02-123-3/22                НАЧЕЛНИК 

Дана, 08.07.2022.г.    Општине Пелагићево  

                                        Славко Тешић с.р. 

 

 

 

124. 

 

 На основу члана 25. став 2. Закона о 

социјалној заштити („Службени гласник 

Републике Српске“, број: 37/12, 90/16, 94/19, 

42/20 и 36/22), члана 54. и 59. Закона о 

локалној самоуправи („Службени гласник 

Републике Српске“, број: 97/16 и 36/19) 

члана 62. и 64. Статута Општине Пелагићево 

(„Службени гласник Општине Пелагићево“, 

број: 2/17), а све у вези са чланом 15. и 16. 

Правилника о процјени потреба и 

усмјеравању дјец и омладине са сметњама у 

развоју („Службени гласник Републике 

Српске“, број: 16/18), начелник Општине 

Пелагићево доноси: 

 

РЈЕШЕЊЕ 

о именовању првостепене  комисије за 

процјену и усмјеравање дјеце  и 

омладине са сметњама у развоју 

 

1. у првостпеену стручну Комисију за 

процјену потреба и усмјеравање дјец 

и и омладине са сметњамам у развоју 

(у наставку текста: Комисија) 

имнују се сљедећи чланови: 

- др Милош Јовић, љекар породичне 

медицине , предсједник комисије  

- Милана Ђурић, дипломирани 

дефектолог, члан  

- Кристина Ковач, дипломирани 

псохолог, члан ,  

- Жељана Шљокић, дипломирани 

педагог, члан  

- Маја Крндељ, дипломирани 

осцијлани радник, члан. 

 

2. За координатора Комисије именује 

се Гордана Балаћ, дипломирани 

психолог. 

3. Висина нето накнаде координатору 

и сталним члановима Комисије 

утврђује се у појединачном износу 

од 15,00 КМ по лицу за које се врши 

процјена и исплаћује се тромјесечно 

из буџета Општине Пелагићево. 

Накнада се обрачунава и доставља 

Одјељењу за привреду, финансије и 

друштвене дјелатности на даље 

поступање.  

4. Комисија је дужна да о свом раду 

обавјештава начелника Општине 

Пелагићево и Министарство 

здравља и социјалне заштите 

Републике  Српске једном годишње.  

5. У случају промјене прописа о 

надлежности и начину рада 

Комисије иста ће примјењивати нове 

прописе до измјене овог рјешења.  

6. Ступањем на снагу овог Рјешења 

престајуд а важе сва претходно 

донесена рјешења. 

7. Ово рјешење ступа на снагу даном 

доношења, а биће објављено у 

Службеном гласнику Општине 

Пелагићево.  
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Задатак Комисије из тачке 1. 

доспозитива овог Рјешења је да у складу са 

Законом и Правилником о процјени потреба 

и усмјеравању дјеце и омладине са 

сметњама у развоју („Службени гласник 

Републике Српске“, број: 16/18) и другим 

важећим прописима донесе налаз и 

мишљење о процјени потреб а и 

усмјеравању лица са сметњама у развоју и 

исти достави ЈУ Центар за социјални рад 

Пелагићевона даље поступање.  

 

Образложење 

 

С обзиром на све већу потребу 

процјене и усмјеравања дјеце и омладине са 

сметњама у развоју, а у сарадњи са ЈУ 

Центар за социјални рад Пелагићево, 

начелник Општине Пелагићево је у складу 

са Правилником о процјени потреба и 

усмјеравања дјеце и омладине са сметњама 

у развоју именовао стручну Комисију, у 

саставу прописаном тачком 1. диспозитива 

овог Рјешења.  

 Радом стручне комисије руководи 

предсједник, који заказује и састанке 

Комисије. Стручна Комисија даје налаз и 

мишљење само уколико ради у пуном 

саставу. Сваки члан Комисије дужан је 

током процјене и усмјеравања лица са 

сметњама у развоју да се придржава прописа 

из своје области, као и стандарда и правила 

струке. Стручна Комисија је дужна да током 

процјене користи Бартелов тест којег 

попуњава предсједник стручне Комисије на 

прописаном обрасцу, а на основу 

појединачне процјене сваког члана стручне 

Комисије и усаглашених ставова свих 

чланова. Сваки члан Комисије непосредно 

врши опсервацију и процјену потреба лица 

са сметњама у развоју у оквиру своје 

стручне области рада, а свој налаз и 

мишљење доставља предсједнику Комисије 

на одговарајућем обрасцу. Уколико је 

неопходно, Комисија упућује лице на 

додатне специјалистичке и друге прегледе. 

Процјена се врши у просторијама ЈУ Центар 

за социјални рад Пелагићево, а у 

случајевима кад азбог свог стања лице није 

у могућности да приступи, процјена се врши 

у просторијама у којималице борави. 

Првостепена стручна Комисија доставља 

налаз и мишљење о процјени потреба и 

усмјеравању лица са сметњама у развоју ЈУ 

Центар за социјални рад Пелагићево на дање 

поступање.  

 Координатор комисије обавља 

административне, стручне и послове 

координације између чланова стручне 

Комисије и лица у поступку. Координатор 

комисије доставља захтјев за процјену 

потреба и усмјеравање лица са сметњама у 

развоју који је поднесен ЈУ Центар за 

социјални рад Пелагићево предсједнику 

Комисије, са свом потребном 

документацијом, води евиденцију о 

одржаним сједницама и броју донесеним 

налаза и мишљења Комисије, прикупља и 

чува документацију Комисије (сва 

прикупљена документа, појединачне налазе 

и мишљења, налаз и мишљење Комисије, 

записник са састанка Комисије и сва друга 

релевантна документа о раду Комисије), по 

прописима канцеларијског пословања. 

Прати рад Комисије, води записник о раду 

Комисије, пеосљеђује налазе Комисије, 

координира рад и сарадњу ЈУ Центар за 

социјални рад и Комисије, обавља и друге 

послове за потребе рада Комисије.  

 На основу свега наведеног, односно 

примјеном члана 25. став 2. Закона о 

социјланој заштити („Службени гласник 

Републике Српске“, број: 37/12, 90/16, 94/19 

и 42/20), члана 54. и 59. Закона о локалној 

самоуправи („Службени гласник Републике 

Српске“, број: 97/16 и 36/19) члана 62. и 64. 

Статута Општине Пелагићево („Службени 

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

све у вези са чланом 15. и 16. Правилника о 

процјени потреба и усмјеравању дјец и 

омладине са сметњама у развоју („Службени 

гласник Републике Српске“, број: 16/18), 

начелник Општине Пелагићево одлучио је 

као у диспозитиву овог Рјешења.  

 

Поука о правном лијеку 

 

 Против овог рјешења допуштена је 

жалба Министарству здравља и социјалне 

заштите Републике Српске у року од 15 дана 

од дана пријема Рјешења.  

 

Број:02-111-11/22               НАЧЕЛНИК 

Дана, 19.07.2022.г.    Општине Пелагићево  

                                        Славко Тешић с.р. 

 

 

 

125. 
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На основу члана 25. став 2. Закона о 

социјалној заштити („Службени гласник 

Републике Српске“, број: 37/12, 90/16, 94/19, 

42/20 и 36/22), члана 59. Закона о локалној 

самоуправи („Службени гласник Републике 

Српске“, број: 97/16) члана 64. Статута 

Општине Пелагићево („Службени гласник 

Општине Пелагићево“, број: 2/17), а све у 

вези са чланом 7. и 8. Правилника о 

утврђивању способности лица у поступку 

остваривања права из социјалне заштите и 

утврђивању функционалног стања 

корисника („Службени гласник Републике 

Српске“, број: 116/12) начелник Општине 

Пелагићево доноси:  

 

РЈЕШЕЊЕ 

о именовању првостепене стручне 

Комисије за утврђивање способности 

лица у поступку остваривања права из 

социјалне заштите и утврђивању 

функционалног стања корисника 

 

У првостепену стручну Комисију за 

утврђивање способности лица у поступку 

остваривања права из социјалне заштите и 

утврђивању функционалног стања 

корисника (у наставку текста: Комисија) 

именују се стални чланови и то:  

 

- др Милош Јовић, љекар породичне 

медицине, предсједник Комисије,  

- Милана Ђурић, дипломирани 

дефектолог, члан  

- Гордана Балаћ, дипломирани психолог, 

члан .  

 

За координатора Комисије именује се 

Маја Крндељ, дипломирани социјални 

радник.  

 Задатак Комисије из тачке 1. 

диспозитива овог Рјешења је, да, у складу са 

Законом и Правилником о утврђивању 

способности лица у поступку остваривања 

права из социјалне заштите и утврђивању 

функционалног стања корисника 

(„Службени гласник Републике Српске“, 

број: 116/12) и другим важећим прописима, 

донесе налаз и мишљење о способности и 

функционалном стању лица и исти достави 

ЈУ Центар за социјални рад Пелагићево на 

даље поступање.  

 

ОПИС РАДА КОМИСИЈЕ  

 

- Радом стручне Комисије руководи 

предсједник. 

- Предсједник Комисије заказује 

састанак Комисије на којем се сви 

чланови Комисије упознају са 

документацијом, договарају се о 

мјесту процјене и позивају лица на 

процјену, попуњава Бартелов тест и 

попуњава налаз и мишљење 

Комисије. 

- Сваки члан Комисије непосредно 

врши опсервацију и утврђивање 

способности и функционалног 

стања лица у оквиру своје стручне 

области рада, а свој налаз и 

мишљење доставља предсједнику 

Комисије на одговарајућем обрасцу.  

- Уколико је неопходно Комисија 

упућује лице на додатне 

специјалистичке и друге прегледе.  

- Процјена се врши у просторијама  ЈУ 

Центар за социјални рад 

Пелагићево, а у случајевима када 

због свог стања лице није у 

могућности да приступи процјена се 

врши у просторијама у којима лице 

борави. 

- Чланови Комисије дужни су да се 

током утврђивања способности и 

функционалног стања лица 

придржавају прописа из своје 

области као и стандарда и правила 

струке.  

- Бартелов тест попуњава предсједник 

Комисије.  

- Предсједник комисије на основу 

појединачне процјене сваког члана 

Комисије и усаглашених ставова 

свих чланова Комисије доноси налаз 

и мишљење о способности и 

функционалном стању лица чији је 

саставни дио Бартелов тест.  

- Првостепена стручна Комисија 

доставља налаз и мишљење о 

способности и функционалном 

стању лица ЈУ Центар за социјални 

рад Пелагићево на даље поступање.  

 

КООРДИНАТОР КОМИСИЈЕ:  

 

- Обавља административне, стручне и 

послове координације између 

чланова стручне комисије и лица у 

поступку процјене способности и 

утврђивања функционалног стања.  
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- Доставља захтјев за утврђивање 

способности и функционалног 

стања лица који је поднесен ЈУ 

Центар за социјални рад 

предсједнику Комисије са свом 

пратећом документацијом,  

- Води евиденцију о одржаним 

сједницама и броју донесених налаза 

и мишљења Комисије, а извјештај 

једном мјесечно доставља ЈУ Центар 

за социјални рад Пелагићево. 

- Прикупља документацију која је 

неопходна за вођење поступка у 

сврху утврђивања способности и 

функционалног стања лица и 

документацију доставља 

предсједнику Комисије.  

- Прати рад Комисије, води записник 

о раду Комисије, прослеђује налазе 

Комисије, координира рад и сарадњу 

ЈУ Центар за социјални рад и 

Комисије и обавља друге послове 

потребне за рад Комисије. 

- прикупља и чува документацију 

Комисије (сва прикупљена 

документа, појединачне налазе и 

мишљења, налаз и мишљење 

Комисије, записник са састанка 

Комисије и сва друга релевантна 

документа о раду Комисије), по 

прописима канцеларијског 

пословања. 

 

Висина нето накнаде координатору и 

сталним члановима Комисије утврђује се у 

појединачном износу од 15,00 КМ по лицу 

за које се врши процјена и исплаћује се 

тромјесечно из буџета Општине 

Пелагићево. Накнада се обрачунава и 

доставља Одјељењу за привреду, финансије 

и друштвене дјелатности на даље 

поступање.  

Комисија о свом раду обавјештава 

начелника Општине Пелагићево и 

Министарство здравља и социјалне заштите 

Републике  Српске једном годишње.  

У случају промјене прописа о 

надлежности и начину рада Комисије иста 

ће примјењивати нове прописе до измјене 

овог рјешења.  

Ступањем на снагу овог Рјешења 

престајуд а важе сва претходно донесена 

рјешења. 

Ово рјешење ступа на снагу даном 

доношења, а биће објављено у Службеном 

гласнику Општине Пелагићево.  

 

Број:02-111-12/22               НАЧЕЛНИК 

Дана, 19.07.2022.г.    Општине Пелагићево  

                                        Славко Тешић с.р. 

 

 

 

126. 

 

На основу 54. и 59. Закона о локалној 

самоуоправи („Службени гласник 

Републике Српске“ бр. 97/16, 36/19 и 61/21), 

члана 62, 64. и 108 Статута Oпштине 

Пелагићево („Службени гласник Општине 

Пелагићево“, број: 2/17) и члана 7, 18. став 

10. и 87. Закона о заштити пожара 

(„Службени гласник Републике Српске“, 

број: 94/19), а на усмени приједлог шефа 

Одсјека за инспекцијске послове и 

комунално – инспекцијски надзор, начелник 

Општине доноси:  

 

Н А Р Е Д Б У 

о забрани паљења корова и другог 

пољопривредног отпада 

 

1. Ради смањења ризика настанка 

пожара на пољима ЗАБРАЊУЈЕ 

СЕ паљење корова и другог 

пољопривредног отпада (сламе, 

стрњике и сл.) без претходног 

обавјештавања ватрогасно-

спасилачке јединице и предузимања 

свих неопходних радњи у циљу 

спречавања ширења ватре. 

2. Задужује се Одсјек за инспекцијске 

послове и комунално – инспекцијски 

надзор да заједно са Комуналном 

полицијом у провођењу ове Наредбе 

обезбиједи поштовање исте од 

стране физичких субјеката са 

територије општине Пелагићево. 

3. О предузетим радњама и 

активностима ради извршења 

задатака из ове Наредбе Одсјек из 

претходне тачке ће о томе 

свакодневно извјештавати 

начелника Општине Пелагићево. 

4. Предметна наредба се временски 

ограничаваи и иста ће бити 

примјењивана до 31.08.2022. године. 
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5. Ова Наредба ступа на снагу даном 

доношења и биће објављена у 

„Службеном гласнику Општине 

Пелагићево“ и службеној интернет 

страници Општине. 

 

Број:02-022-85/22               НАЧЕЛНИК 

Дана, 21.07.2022.г.    Општине Пелагићево  

                                        Славко Тешић с.р. 

 

 

 

127. 

 

На основу члана 39. и 43. Закона о 

локалној самоуправи („Службени гласник 

Републике Српске", број: 97/16 и 36/19), 

члана 51. Статута Скупштине 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 44/16), по приједлогу 

начелника општине, Скупштина општине 

Пелагићево на X (десетој) редовној сједници 

одржаној дана 22.07.2022. године донијела 

је: 

 

О Д Л У К У  

о именовању вршилаца дужности 

чланова управног одбора  

Јавне установе 

 Центар за Социјални рад Пелагићево 

 

Члан 1.  

 

Именују се за вршиоце дужности 

чланова управног одбора Јавне установе 

Центар за социјални рад Пелагићево 

сљедећа лица: 

1. Зоран Радивојевић; 

2. Петар Шокчевић; 

3. Стојан Драгић; 

 

Члан 2.  

 

Вршиоци дужности чланова 

управног одбора именују се на период до 

окончања поступка избора и именовања 

чланова управног одбора Јавне установе 

Центар за социјални рад Пелагићево, а 

најдуже на период од 90 дана.  

 

Члан 3.  

  

Ова одлука ступа на снагу 8 (осмог) 

дана од дана објаве у "Службеном гласнику 

општине Пелагићево". 

 

Број:01-022-   /22             ПРЕДСЈЕДНИК 

Дана,22.07.2022.г.        Скупштине општине 

                                       Недељко Тривундић 

 

 

 

128. 

 

На основу члана 39. и 43. Закона о 

локалној самоуправи („Службени гласник 

Републике Српске", број: 97/16, 36/19 и 

61/21), члана 51. Статута Скупштине 

општине Пелагићево („Службени гласник 

општине Пелагићево“, број: 2/17), а све у 

вези члана 16. ста 6. Закона о систему јавних 

служби („Службени гласник Републике 

Српске“, број: 68/07, 109/12 и 44/16), по 

приједлогу начелника општине, Скупштина 

општине Пелагићево на VIII (осмој) 

редовној сједници одржаној дана 

07.03.2022. 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 Јавне установе 

Туристичка организација „Пелагићево“ 

Пелагићево сљедећа лица: 

1. Мирко Давидовић; 

2. Ђорђе Зарић; 

3. Жарко Тривић. 

 

Члан 2. 

 

Вршиоци дужности чланова 

управног одбора именују се на период до 

окончања поступка избора и именовања 

чланова управног одбора Јавне установе 

Туристичка организација „Пелагићево“ 

Пелагићево, а најдуже на период од 90 дана.  

 

Члан 3.  
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Ова одлука ступа на снагу 8 (осмог) 

дана од дана објаве у "Службеном гласнику 

општине Пелагићево". 

 

Број:01-022-41/22             ПРЕДСЈЕДНИК 

Дана,22.07.2022.г.        Скупштине општине 

                                       Недељко Тривундић 

 

 

 

129. 

 

На основу члана 39. и 43. Закона о 

локалној самоуправи („Службени гласник 

Републике Српске", број: 97/16, 36/19 и 

61/21), члана 51. Статута Скупштине 

општине Пелагићево („Службени гласник 

општине Пелагићево“, број: 2/17), а све у 

вези члана 134. Закона о основном 

васпитању и образовању („Службени 

гласник Републике Српске“, број: 44/17, 

31/18, 84/19, 63/20 и 35/20), и Правилника о 

избору и раду школског одбора („Службени 

гласник Републике Српске“, број: 28/18), по 

приједлогу Комисије за изборе, именовања 

и мандатна питања, Скупштина општине 

Пелагићево на X (десетој) редовној сједници 

одржаној дана 22.07.2022. године донијела 

је: 

 

О Д Л У К У 

о избору члана Школског одбора  

ЈУ Основна школа „Васо Пелагић“ 

Пелагићево 

 

Члан 1. 

 

Скупштина општине Пелагићево 

бира Ђорђић (Перо) Јову из Пелагићева, 

ЈМБГ: 0309981181957, на мјесто члана 

Школског одбора Јавне установе Основна 

школа „Васо Пелагић“ Пелагићево. 

                                                                

Члан 2.  

 

Члан Школског одбора Јавне 

установе Основна школа „Васо Пелагић“ 

Пелагићево именује  се на период од од 

четири године почевши од дана 

конституисања школског одбора. 

 

Члан 3.  

 

Одлуку доставити надлежном 

Министарстви и Основној школи „Васо 

Пелагић“ Пелагићево на даљње поступање. 

 

Члан 4.  

 

Ова одлука ступа на снагу 8 (осмог) 

дана од дана објаве у "Службеном гласнику 

општине Пелагићево". 

 

Број:01-022-49/22             ПРЕДСЈЕДНИК 

Дана,22.07.2022.г.        Скупштине општине 

                                       Недељко Тривундић 

 

 

 

130. 

 

На основу члана 39. и 43. Закона о 

локалној самоуправи („Службени гласник 

Републике Српске", број: 97/16, 36/19 и 

61/21), члана 51. Статута Скупштине 

општине Пелагићево („Службени гласник 

општине Пелагићево“, број: 2/17), а све у 

вези члана 18. став 3а) Закона о систему 

јавних служби („Службени гласник 

Републике Српске“, број: 68/07, 109/12 и 

44/16), по приједлогу Комисије за изборе, 

именовања и мандатна питања, Скупштина 

општине Пелагићево на X (десетој) редовној 

сједници одржаној дана 22.07.2022. године 

донијела је: 

 

О Д Л У К У 

о именовању вршиоца дужности 

директора ЈУ Центар за социјални рад 

Пелагићево  

 

Члан 1.  

 

 Скупштина општине Пелагићево 

именује Гордану Балаћ, из Пелагићева, 

ЈМБГ 0106985186521 на радно мјесто 

вршиоца дужности директора ЈУ Центар за 

социјални рад Пелаигћево.  

 

Члан 2. 

 

Вршиоц дужности директора 

именује се на период до окончања поступка 

избора и именовања директора ЈУ Центар за 

социјални рад Пелагићево у конкурсној 

просцедури, а најдуже на период од 90 дана. 

 

Члан 3. 



 

10 
 

Ова одлука ступа на снагу 8 (осмог) 

дана од дана објаве у "Службеном гласнику 

општине Пелагићево". 

 

Број:01-022-50/22             ПРЕДСЈЕДНИК 

Дана,22.07.2022.г.        Скупштине општине 

                                       Недељко Тривундић 

 

 

 

131. 

 

На основу члана 39. и 43. Закона о 

локалној самоуправи („Службени гласник 

Републике Српске", број: 97/16, 36/19 и 

61/21), члана 51. Статута Скупштине 

општине Пелагићево („Службени гласник 

општине Пелагићево“, број: 2/17), а све у 

вези члана 18. став 3а) Закона о систему 

јавних служби („Службени гласник 

Републике Српске“, број: 68/07, 109/12 и 

44/16), по приједлогу Комисије за изборе, 

именовања и мандатна питања, Скупштина 

општине Пелагићево на X (десетој) редовној 

сједници одржаној дана 22.07.2022. године 

донијела је: 

 

О Д Л У К У 

о именовању вршиоца дужности 

директора ЈУ Туристичка организација 

„Пелагићево“ Пелагићево  

 

Члан 1.  

 

 Скупштина општине Пелагићево 

именује Марка (Никола) Каштеровић из 

Пелагићева, ЈМБГ 1903988181947, на радно 

мјесто вршиоца дужбости директора ЈУ 

Туристичка организација „Пелагићево“ 

Пелаигћево.  

 

Члан 2. 

 

Вршиоц дужности директора 

именује се на период до окончања поступка 

избора и именовања директора ЈУ 

Туристичка организација „Пелагићево“ 

Пелагићево у конкурсној просцедури, а 

најдуже на период од 90 дана. 

 

Члан 3. 

 

 Ступањем на снагу ове одлуке 

престаје да важи, однонсо укида се Одлука о 

именовању вршиоца дужности директора ЈУ 

Туристичка организација „Пелагићево“ 

Пелагићево  („Службени гласник ОпШтине 

Пелаигћево“, број: 05/22) . 

 

Члан 4. 

 

Ова одлука ступа на снагу 8 (осмог) 

дана од дана објаве у "Службеном гласнику 

општине Пелагићево". 

 

Број:01-022-51/22             ПРЕДСЈЕДНИК 

Дана,22.07.2022.г.        Скупштине општине 

                                       Недељко Тривундић 

 

 

 

 

132. 
 

На основу члана 39. и 43. Закона о 

локалној самоуправи („Службени гласник 

Републике Српске", број: 97/16, 36/19 и 

61/21), члана 51. Статута Скупштине 

општине Пелагићево („Службени гласник 

општине Пелагићево“, број: 2/17), 

Скупштина општине Пелагићево на X 

(десетој) редовној сједници одржаној дана 

22.07.2022. године донијела је: 

 

О Д Л У К У  

о ослобађању плаћања накнаде  

за гробно мјесто  

 

Члан 1.  

 

Предметном Одлуком регулишу се 

права становништва, односно држављања 

Републике Српске и Босне и Херцеговине, 

везана за ослобађање плаћања накнаде за 

гробно мјесто на територији Општине. 

 

Члан 2.  

 

У складу са претходном тачком 

држављани Републике Српске и Босне и 

Херцеговине приликом подношења захтјева 

за куповином гробног мјеста бити ће 

ослобођени плаћања накнаде за исту 

уколико подпадају под једну од доле 

наведених категорија, и то: 

• Корисници права на новчану 

помоћ код центра за 

социјални рад; 

• Лица која су смјештена у 

установу социјалне заштите, 
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здраствене заштите и лица 

која су смјештена у 

хранитељске породице 

путем центра за социајални 

рад; 

• Чланови породица 

погинулих бораца.  

Као доказ да припадају једној од 

горе наведених категорија узимат ће се у 

обзир акти надлежних органа као што је 

потврда/увјерење центра за социјални рад, 

акт органа управе и сл. 

 

Члан 3.  

 

Изузетно, у нарочито оправданим 

случајевима, начелник Одјељења за општу 

управу и просторно уређење има право да 

ослободи и друга лица накнаде наведене у 

тачки I Одлуке. 

 

Члан 4.  

 

За реализацију предметне Одлуке 

задужује се Одјељење за општу управу и 

просторно уређење. 

 

Члан 5.  

   

Ова одлука ступа на снагу 8 (осмог) 

дана од дана објаве у "Службеном гласнику 

општине Пелагићево". 

 

Број:01-022-52/22             ПРЕДСЈЕДНИК 

Дана,22.07.2022.г.        Скупштине општине 

                                       Недељко Тривундић 

 

 

 

133. 

 
На основу члана 39. и 43. Закона о 

локалној самоуправи („Службени гласник 

Републике Српске", број: 97/16, 36/19 и 

61/21), члана 51. Статута Скупштине 

општине Пелагићево („Службени гласник 

општине Пелагићево“, број: 2/17), 

Скупштина општине Пелагићево на X 

(десетој) редовној сједници одржаној дана 

22.07.2022. године, д о н о с и: 

 

ОДЛУКУ 

о измјени и допуни Одлуке о 

установљењу културно спортске 

манифестације 

 „Илиданске свечаности“ 

 

Члан 1. 

 

У Одлуци о установљењу културно 

спортске манифестације  „Илиданске 

свечаности“, број: 01-022-46/07 од 

11.07.2007. године („Службени гласник 

општине Пелагићево“, број: 04/07), тачка V 

мијења се и гласи:  

„Манифестација „Илиданске 

свечаности“ одржава се у периоду од 01.07. 

– 02.08. сваке године. 

 

Члан 2.  

 

Ова Одлука ступа на снагу 8 (осмог) 

дана од дана објављивања у „Службеном 

гласнику општине Пелагићево.“ 

 

Број:01-022-53/22             ПРЕДСЈЕДНИК 

Дана,22.07.2022.г.        Скупштине општине 

                                       Недељко Тривундић 

 

 

 

134. 

 

На основу члана 39. и 43. Закона о 

локалној самоуправи („Службени гласник 

Републике Српске", број: 97/16 и 36/19), 

члана 51. Статута општине Пелагићево 

("Службени гласник општине 

Пелагићево", број: 2/17), и члана 348. 

Закона о стварним правима („Службени 

гласник Републике Српске“, број: 124/08, 

58/09, 95/11,  60/15, 18/16, 107/19, 01/21 и 

119/21), по приједлогу начелника 

Општине, Скупштина општине 

Пелагићево на X (десетој) редовној 

једници одржаној дана 22.07.2022. године 

донијела је: 

 

О Д Л У К У 

о преносу права власништва без накнаде  

 

Члан 1.  

 

У складу са предметном Одлуком 

извршит ће се пренос власништва над 

непокретности означеној као к.ч. бр: 2152/1 

КО Пелагићево, површине 2841 m², 

власништво општине Пелагићево на 
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Републику Српску, Влада Републике 

Српске, Министарство унутрашњих 

послова. 

 

Члан 2. 

 

Претходно наведена непокретнос 

састоји се од три приземне зграде, гаражним 

простором, те паркинг простором. 

 

Члан 3.  

 

Пренос права власништва се врши у 

циљу пресељења Полицијске станице 

Пелагићево на нову сврсисходнију 

локацију. 

 

Члан 4.  

 

За реализацију ове Одлуке 

овлашћује се начелник општине 

Пелагићево. 

 

Члан 5.  

 

Ова одлука ступа на снагу 8 (осмог) 

дана од дана објаве у "Службеном гласнику 

општине Пелагићево". 

 

Број:01-022-55/22             ПРЕДСЈЕДНИК 

Дана,22.07.2022.г.        Скупштине општине 

                                       Недељко Тривундић 

 

 

 

135. 
 

На основу члана 39. и 43. Закона о 

локалној самоуправи („Службени гласник 

Републике Српске", број: 97/16, 36/19 и 

61/21) и члана 51. Статута општине 

Пелагићево ("Службени гласник општине 

Пелагићево", број: 2/17), у вези с одредбом 

члана 50. Закона о буџетском систему 

Републике Српске („Службени гласник 

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

103/15 и 15/16), члана 59. Закона о 

задуживању, дугу и гаранцијама Републике 

Српске („Службени гласник Републике 

Српске“, број: 71/12, 52/14, 114/17 131/20 и 

28/21), а све у вези Захтјева Општинске 

организације породица заробљених и 

погинулих бораца и несталих цивила 

Пелагићево, број: 3/22 од 07.04.2022. 

године, Скупштина општине Пелагићево на 

X (десетој) редовној сједници одржаној дана 

22.07.2022. године даје с љ е д е ћ у : 

 

С А Г Л А С Н О С Т  

о давању гаранције – 

 јемства за кредитно задужење 

 

Члан 1.  

 

Скупштина општине Пелагићево је 

сагласна да Општина Пелагићево буде 

гарант – јемац за кредитно задужење 

Општинске организације породица 

заробљених и погинулих бораца и несталих 

цивила Пелагићево код пословне банке АД. 

НАША БАНКА Бијељина у износу од 

91.226,65 КМ (словима: 

деведесетједнахиљадаидвијестотинедвадесе

тшестконвертибилнихмаракаишездесетпет

фенинга), дугорочно, а у сврху измирења 

обавеза из претходног периода.  

 

Члан 2.  

 

 За реализацију ове Сагласности 

задужује се Начелник општине Пелагићево. 

                                                                           

Члан 3.  

 

Ова Сагласност ступа на снагу 

даном доношења и бити ће објављена у 

"Службеном гласнику општине 

Пелагићево". 

 

О б р а з л о ж е њ е 

 

Општинска организација породица 

заробљених и погинулих бораца и несталих 

цивила Пелагићево се Захтјевом број: 3/22 

од 07.04.2022. године обратила Скупштини 

општине Пелагићево ради пружања помоћи 

у виду давања гаранције - јемства за 

кредитно задужење, ради измирења 

потраживања према њиховом раднику.  

Скупштина општине Пелагићево је 

на IX (деветој) редовној сједници одржаној 

дана 04.05.2022. године донијела Закључак 

број: 01-022-46/22 којим је позивала 

подносиоца, односно Општинску 

организација породица заробљених и 

погинулих бораца и несталих цивила 

Пелагићево да употпуни свој Захтјев на 

начин да прецизно наведе висину износа као 

и основе по којима тражи исти, те је 
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одредила рок од 7 дана за поступање по 

Закључку. 

Општинска организација породица 

заробљених и погинулих бораца и несталих 

цивила Пелагићево је дана 07.06.2022. 

године доставила захтјев број: 4/22 за 

продужење рока, те је у накнадном периоду 

употпунила свој основни захтјев 

достављањем акта број 6/22 од 22.07.2022. 

године. 

Увидом у исти и приложену 

документацију: 

1. Одлука о кедитном 

задужењу ООПЗИПБИНЦ 

Пелагићево број: 5/22 од 

21.07.2022. године, 

2. Аналитичка картица 

евидентираних обавеза и 

уплата за период 01.01.2016. 

до 13.07.2022. године.  

утврђено је да је основано потраживање 

радника Марка Лазаревића према 

Општинској организацији породица 

заробљених и погинулих бораца и несталих 

цивила Пелагићево по основу неисплаћених 

плата, пореза и доприноса у износу од 

91.226,65  КМ. 

Како би се истом омогућило 

повезивање радног стажа кроз уплату 

заосталих плата и доприноса, Скупштина 

општине Пелагићево је на основу  члана 39. 

и 43. Закона о локалној самоуправи 

(„Службени гласник Републике Српске", 

број: 97/16, 36/19 и 61/21) и члана 51. 

Статута општине Пелагићево ("Службени 

гласник општине Пелагићево", број: 2/17), у 

вези с одредбом члана 50. Закона о 

буџетском систему Републике Српске 

(„Службени гласник Републике Српске“, 

број: 121/12, 52/14, 103/15 и 15/16), члана 59. 

Закона о задуживању, дугу и гаранцијама 

Републике Српске („Службени гласник 

Републике Српске“, број: 71/12, 52/14, 

114/17 131/20 и 28/21), одлучила као у 

диспозитиву. 

 

Број:01-022-56/22             ПРЕДСЈЕДНИК 

Дана,22.07.2022.г.        Скупштине општине 

                                       Недељко Тривундић 

 

 

 

136. 

 

На основу члана 39. и 43. Закона о 

локалној самоуправи („Службени гласник 

Републике Српске", број: 97/16 и 36/19), 

члана 51. Статута општине Пелагићево 

("Службени гласник општине 

Пелагићево", број: 2/17), а у вези Захтјева 

Анић Марије из Трамошнице, Скупштина 

општине Пелагићево на X (десетој) 

редовној једници одржаној дана 

22.07.2022. године донијела је: 

 

О Д Л У К У 

о давању на кориштење непокретности  

 

Члан 1.  

 

У складу са предметном Одлуком 

непокретности означене као к.ч. бр. 1237/1 и 

к.ч. 1238/1, КО Доња Трамошница, 

власништво СО Пелагићево, дају се на 

привремено кориштење Анић Марији из 

Доње Трамошнице, Граб бр. 2. 

 

Члан 2.  

 

Претходно наведена непокретности 

дају се на кориштење на период од 2 (двије) 

године почевши од дана доношења ове 

Одлуке. 

 

Члан 3.  

 

За кориштење непокретности 

наведених у тачки један ове Одлуке 

именована ће плаћати накнаду у износу од 

100,00 КМ (словима:једнастотина 

конвертибилнихмарака) на годишњем 

нивоу. 

Именована ће бити ослобођена 

обавеза плаћања накнаде уколико парцеле 

које су предмет кориштења доведе у 

изворно стање, те их у таквом стању буде и 

одржавала. 

 

Члан 4.  

 

За реализацију ове Одлуке и надзор 

над извршењем исте, задужује се начелник 

Одјељења за општу управу и просторно 

уређење. 

 

Члан 5.  
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Ова одлука ступа на снагу 8 (осмог) 

дана од дана објаве у "Службеном гласнику 

општине Пелагићево". 

 

Број:01-022-57/22             ПРЕДСЈЕДНИК 

Дана,22.07.2022.г.        Скупштине општине 

                                       Недељко Тривундић 

 

 

 

137. 

 

На основу члана 39. и 43. Закона о 

локалној самоуправи („Службени гласник 

Републике Српске", број: 97/16, 36/19 и 

61/21) и члана 51. Статута општине 

Пелагићево ("Службени гласник општине 

Пелагићево", број: 2/17), Скупштина 

општине Пелагићево на X (десетој) редовној 

сједници одржаној дана 22.07.2022. године 

донијела је: 

 

О Д Л У К У  

о прихватању извјештаја  

 

Члан 1.  

 

Прихвата се Извјештај о раду 

Општинске организације Црвеног крста 

Пелагићево о намјенском утрошку 

додјељених средстава за 2021. годину број: 

03/8-91/22 од 20.06.2022. године. 

 

Члан 2.  

 

           Извјештај из претходно наведеног 

члана је саставни дио ове одлуке.     

                                                                    

Члан 3.  

 

Ова одлука ступа на снагу 8 (осмог) 

дана од дана објаве у "Службеном гласнику 

општине Пелагићево". 

 
Број:01-022-58/22             ПРЕДСЈЕДНИК 

Дана,22.07.2022.г.        Скупштине општине 

                                       Недељко Тривундић 

 

 

 

138. 

 

На основу члана 39. и 43. Закона о 

локалној самоуправи („Службени гласник 

Републике Српске", број: 97/16, 36/19 и 

61/21) и члана 51. Статута општине 

Пелагићево ("Службени гласник општине 

Пелагићево", број: 2/17), Скупштина 

општине Пелагићево на X (десетој) редовној 

сједници одржаној дана 22.07.2022. године 

донијела је: 

 

О Д Л У К У  

о прихватању извјештаја  

 

Члан 1.  

 

Прихвата се Извјештај о раду 

начелника Општине за период од 

28.04.2022. године до 14.07.2022. године, 

број: 02-014-22/22 од 14.07.2022. године. 

 

Члан 2.  

 

           Извјештај из претходно наведеног 

члана је саставни дио ове одлуке. 

                                                                      

Члан 3.  

 

Ова одлука ступа на снагу 8 (осмог) 

дана од дана објаве у "Службеном гласнику 

општине Пелагићево". 

 

Број:01-022-59/22             ПРЕДСЈЕДНИК 

Дана,22.07.2022.г.        Скупштине општине 

                                       Недељко Тривундић 

 

 

 

139. 

 

На основу члана 39. и 43. Закона о 

локалној самоуправи („Службени гласник 

Републике Српске", број: 97/16, 36/19 и 

61/21) и члана 51. Статута општине 

Пелагићево ("Службени гласник општине 

Пелагићево", број: 2/17), Скупштина 

општине Пелагићево на X (десетој) редовној 

сједници одржаној дана 22.07.2022. године 

донијела је: 

 

О Д Л У К У  

о усвајању програма рада  

 

I 

 

Усваја се Програм рада Општинске 

организације Црвеног крста Пелагићево за 

2022. годину број: 03/8-91/22 од 20.06.2022. 

године.  
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Члан 2. 

 

           Програм из претходно наведеног 

члана је саставни дио ове одлуке. 

                                                            

Члан 3.  

 

Ова одлука ступа на снагу 8 (осмог) 

дана од дана објаве у "Службеном гласнику 

општине Пелагићево". 

 

Број:01-022-60/22             ПРЕДСЈЕДНИК 

Дана,22.07.2022.г.        Скупштине општине 

                                       Недељко Тривундић 

 

 

 

140. 

 

На основу члана 39. и 43. Закона о 

локалној самоуправи („Службени гласник 

Републике Српске", број: 97/16, 36/19 и 

61/21), члана 51. Статута општине 

Пелагићево ("Службени гласник општине 

Пелагићево", број: 2/17), а у вези Захтјева 

Удружења Пензионера Пелагићево, 

Скупштина општине Пелагићево на X 

(десетој) редовној једници одржаној дана 

22.07.2022. године донијела је: 

 

О Д Л У К У 

о давању на кориштење пословних 

канцеларија  

 

Члан 1.  

 

Општина Пелагићево даје на 

кориштење Удружењу пензионера 

Пелагићево, пословну канцеларију у 

Пелагићеву које се налазе у непокретности – 

згради спратности П+1, изграђеној на 

парцели означеној као: к.ч. бр. 3124, 

уписаној у БЛ. 1084 КО Пелагићево, у 

власништву Општине Пелагићево 1/1 

(бивша зграда школе у Пелагићеву). 

   

Члан 2.  

 

 Подаци о канцеларији: 

Пословна канцеларија се налази у 

приземљу бивше зграде школе у 

Пелагићеву, изграђеној на парцели 

означеној као: к.ч. бр. 3124, уписаној у БЛ 

бр. 1084 КО Пелагићево. 

• Пословна канцеларија 

подразумјева три 

канцеларијска простора. 

 

Члан 3.  

 

Пословна канцеларија из тачке 1. 

ове Одлуке даје се на кориштење без 

накнаде. 

 

Члан 4.  

 

Претходно наведена пословна 

канцеларија даје се на кориштење на перод 

до краја календарске 2024. гходине.  

 

Члан 5.  

 

За реализацију ове Одлуке задужује 

се Шеф кабинета Начелника општине. 

 

Члан 6.  

 

Ова одлука ступа на снагу 8 (осмог) 

дана од дана објаве у "Службеном гласнику 

општине Пелагићево". 

 

Број:01-022-61/22             ПРЕДСЈЕДНИК 

Дана,22.07.2022.г.        Скупштине општине 

                                       Недељко Тривундић 

 

 

 

141. 

 

На основу члана 39. Закона о 

локалној самоуправи (Сл. гласник 

Републике Српске, број: 97/16, 36/19 и 

61/21) и члана 51. Статута општине 

Пелагићево (Сл. гласник општине 

Пелагићево, број: 2/17), Скупштина 

општине Пелагићево на 10. (десета) 

редовној сједници одржаној дана  

22.07.2022. године доноси: 

 

ОДЛУКУ 

о висини почетне цијене закупа 

пословних простора и грађевинског 

земњишта на подручју општине 

Пелагићево 

 

Члан 1.  

 

Висина почетне цијене закупа 

пословних простора и грађевинског 
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земњишта на подручју општине Пелагићево 

одређује се по зонама и то: 

I (прву) зону чине Уже и шире урбано 

подручје Пелагићевo. 

II ( другу) зону чини остала територија 

општине Пелагићево. 

 

Члан 2. 

 

Почетне цијене закупа пословних простора 

и грађевинског земњишта на подручју 

општине Пелагићево за  I (прву) зону 

износи: 

-Канцеларије     3,00 КМ/м2 

-Вишенамјенски пословни простори:за 

трговину и угоститељство и услужне 

дјелатности  3,00 КМ/м2. 

-Складишта и магацини до 100м2                     

2,00 КМ/м2. 

- Складишта и магацини изнад 100м2               

0,50 КМ/м2. 

-Производне хале и пословни простори за 

производне дјелатности          0,50 КМ/м2. 

-Грађевинско земљиште  0,30 КМ/м2. 

 

Члан 3. 

 

Почетне цијене закупа пословних простора 

и грађевинског земњишта на подручју 

општине Пелагићево за  II (другу) зону 

износи: 

-Канцеларије     2,00 КМ/м2 

-Вишенамјенски пословни простори:за 

трговину и угоститељство и услужне 

дјелатности 2,00 КМ/м2. 

-Складишта и магацини до 100м2                     

1,6 КМ/м2. 

- Складишта и магацини изнад 100м2               

0,40 КМ/м2. 

-Производне хале и пословни простори за 

производне дјелатности          0,4 КМ/м2. 

-Грађевинско земљиште  0,20 КМ/м2. 

 

Члан 4. 

 

Почетне цијене користиће се при доношењу 

одлука, расписивању Јавних позива за 

давање у закуп и као почетна цијена у јавној 

лицитацији. 

 

Члан 5. 

 

 За провођење ове одлуку задужује се 

начелник општине и Одјељење за општу 

управу и просторно уређење. 

Члан 6. 

 

Ступањем на снагу ове одлуке ,престаје да 

важи одлука о висини почетне цијене закупа 

пословних простора ( Службени гласник 

Општине Пелагићево бр, 16/21). 

 

Члан 7. 

 

Ова  одлука ступа на снагу  осмог дана од 

дана објављивања  у  Службеном гласнику 

општине Пелагиво. 

 

Број:01-022-62/22             ПРЕДСЈЕДНИК 

Дана,22.07.2022.г.        Скупштине општине 

                                       Недељко Тривундић 

 

 

 

142. 

 

На основу члана 39. и 43. Закона о 

локалној самоуправи („Службени гласник 

Републике Српске", број: 97/16, 36/19 и 

61/21), члана 51. Статута општине 

Пелагићево ("Службени гласник општине 

Пелагићево", број: 2/17), а у вези Захтјева 

КПД „Васо Пелагић“ Пелагићево, 

Скупштина општине Пелагићево на X 

(десетој) редовној једници одржаној дана 

22.07.2022. године донијела је: 

 

О Д Л У К У 

о давању на кориштење пословних 

канцеларија  

 

Члан 1.  

 

Општина Пелагићево даје на 

кориштење КПД „Васо Пелагић“ 

Пеалгићево, пословну канцеларију у 

Пелагићеву које се налазе у непокретности – 

згради спратности П+1, изграђеној на 

парцели означеној као: к.ч. бр. 3124, 

уписаној у БЛ. 1084 КО Пелагићево, у 

власништву Општине Пелагићево 1/1 

(бивша зграда школе у Пелагићеву). 

   

Члан 2.  

 

 Подаци о канцеларији: 

Пословна канцеларија се налази у 

приземљу бивше зграде школе у 

Пелагићеву, изграђеној на парцели 
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означеној као: к.ч. бр. 3124, уписаној у БЛ 

бр. 1084 КО Пелагићево. 

• Пословна канцеларија 

подразумјева један 

канцеларијски простор. 

 

Члан 3.  

 

Пословна канцеларија из тачке 1. 

ове Одлуке даје се на кориштење без 

накнаде. 

 

Члан 4.  

 

Претходно наведена пословна 

канцеларија даје се на кориштење на перод 

до краја календарске 2024. гходине.  

 

Члан 5.  

 

За реализацију ове Одлуке задужује 

се Шеф кабинета Начелника општине. 

 

Члан 6.  

 

Ова одлука ступа на снагу 8 (осмог) 

дана од дана објаве у "Службеном гласнику 

општине Пелагићево". 

 

Број:01-022-63/22             ПРЕДСЈЕДНИК 

Дана,22.07.2022.г.        Скупштине општине 

                                       Недељко Тривундић 

 

 

 

143. 

 
На основу члана 39. и 43. Закона о 

локалној самоуправи („Службени гласник 

Републике Српске", број: 97/16, 36/19 и 

61/21), члана 51. Статута општине 

Пелагићево ("Службени гласник општине 

Пелагићево", број: 2/17), а у вези Кола 

Српских Сестара Света Петка Трнова 

Пелагићево, Скупштина општине 

Пелагићево на X (десетој) редовној 

једници одржаној дана 22.07.2022. године 

донијела је: 

 

О Д Л У К У 

о давању на кориштење пословних 

канцеларија  

 

Члан 1.  

Општина Пелагићево даје на 

кориштење Колу Српских Сестара Света 

Петка Трнова, пословну канцеларију у 

Пелагићеву које се налазе у непокретности – 

згради спратности П+1, изграђеној на 

парцели означеној као: к.ч. бр. 3124, 

уписаној у БЛ. 1084 КО Пелагићево, у 

власништву Општине Пелагићево 1/1 

(бивша зграда школе у Пелагићеву). 

   

Члан 2.  

 

 Подаци о канцеларији: 

Пословна канцеларија се налази у 

приземљу бивше зграде школе у 

Пелагићеву, изграђеној на парцели 

означеној као: к.ч. бр. 3124, уписаној у БЛ 

бр. 1084 КО Пелагићево. 

• Пословна канцеларија 

подразумјева један 

канцеларијски простор. 

 

Члан 3.  

 

Пословна канцеларија из тачке 1. 

ове Одлуке даје се на кориштење без 

накнаде. 

 

Члан 4.  

 

Претходно наведена пословна 

канцеларија даје се на кориштење на перод 

до краја календарске 2024. гходине.  

 

Члан 5.  

 

За реализацију ове Одлуке задужује 

се Шеф кабинета Начелника општине. 

 

Члан 6.  

 

Ова одлука ступа на снагу 8 (осмог) 

дана од дана објаве у "Службеном гласнику 

општине Пелагићево". 

 

Број:01-022-64/22             ПРЕДСЈЕДНИК 

Дана,22.07.2022.г.        Скупштине општине 

                                       Недељко Тривундић 

 

 

 

144. 

 

На основу члана 39. и 43. Закона о 

локалној самоуправи („Службени гласник 
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Републике Српске", број: 97/16, 36/19 и 

61/21), члана 51. Статута општине 

Пелагићево ("Службени гласник општине 

Пелагићево", број: 2/17), а у вези Захтјева 

Удружења ратних ветерана општине 

Пелагићево, Скупштина општине 

Пелагићево на X (десетој) редовној 

једници одржаној дана 22.07.2022. године 

донијела је: 

 

О Д Л У К У 

о давању на кориштење пословних 

канцеларија  

 

Члан 1.  

 

Општина Пелагићево даје на 

кориштење Удружењу ратних ветерана 

општине Пелагићево, пословну канцеларију 

у Пелагићеву које се налазе у непокретности 

– згради спратности П+1, изграђеној на 

парцели означеној као: к.ч. бр. 3124, 

уписаној у БЛ. 1084 КО Пелагићево, у 

власништву Општине Пелагићево 1/1 

(бивша зграда школе у Пелагићеву). 

 

Члан 2.  

 

 Подаци о канцеларији: 

Пословна канцеларија се налази у 

приземљу бивше зграде школе у 

Пелагићеву, изграђеној на парцели 

означеној као: к.ч. бр. 3124, уписаној у БЛ 

бр. 1084 КО Пелагићево. 

• Пословна канцеларија 

подразумјева један 

канцеларијски простор. 

 

Члан 3.  

 

Пословна канцеларија из тачке 1. 

ове Одлуке даје се на кориштење без 

накнаде. 

 

Члан 4.  

 

Претходно наведена пословна 

канцеларија даје се на кориштење на перод 

до краја календарске 2024. гходине.  

 

Члан 5.  

 

За реализацију ове Одлуке задужује 

се Шеф кабинета Начелника општине. 

 

Члан 6.  

 

Ова одлука ступа на снагу 8 (осмог) 

дана од дана објаве у "Службеном гласнику 

општине Пелагићево". 

 

Број:01-022-65/22             ПРЕДСЈЕДНИК 

Дана,22.07.2022.г.        Скупштине општине 

                                       Недељко Тривундић 

 

 

 

145. 

 

Скупштина општине Пелагићево 

рјешавајући по Захтјеву/Писму намјере за 

инвестиционо улагање “INFINITY“ д.о.о. 

Модрича, заступаној по законском 

заступнику директору Џабић Давору, на 

основу члана 82. став 2. Закона о локалној 

самоуправи („Службени гласник Републике 

Српске“, број: 97/16, 36/19 и 61/21), члана 

51. Статута општине Пелагићево 

(„Службени гласник општине Пелагићево“, 

број: 02/17), члана 208. Закона о општем 

управном поступку („Службени гласник 

Републике Српске“, број: 13/02, 87/07, 50/10 

и 66/18), на X (десетој) редовној сједници, 

одржаној дана 22.07.2022. године, доноси 

сљедећи: 

 

З А К Љ У Ч А К 

 

1. Задужује се општинска управа 

Пелагићево на челу са начелником 

Општине да путем својих стручних 

служби утврди чињенично стање и 

уради студију исплатљивости 

евентуалне реализације пројекта 

улагања како је то наведено у Писму 

намјере “INFINITY“ д.о.о. Модрича. 

 

2. По испуњењу претходно наведених 

задатака Управа је дужна да поднесе 

извјештај Скупштини општине 

Пелагићево ради даљњег поступања.  

 

3. Овај акт ступа на снагу 8 (осмог) 

дана од дана објаве у "Службеном 

гласнику општине Пелагићево". 

 

О б р а з л о ж е њ е 

 

Дана 14.06.2022. године Скупштина 

општине Пелагићево је запримила 
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Захтјеву/Писмо намјере за инвестиционо 

улагање “INFINITY“ д.о.о. Модрича, 

заступаној по законском заступнику 

директору Џабић Давору.  

У Захтјеву/Писму намјере исти је 

навео да жели да на територији општине 

Пелагићево извши инвестиционо улагање у 

износу око 15.000.000,00 КМ. У остатку 

писма су детаљније описане ставке улагања, 

те будуће обавезе Општине Пелагићево које 

је неопходно да иста изврши ради 

реализације пројекта улагања. 

На основу претходно наведеног 

Скупштина општине Пелагићево је у 

недостатку утврђеног чињеничног стања 

одлучила да задужи општинску управу 

Пелагићево на челу са начелником 

Општине, да путем својих стручних служби 

утврди чињенично стање и уради студију 

исплатљивости евентуалне реализације 

пројекта улагања како је то наведено у 

Писму намјере “INFINITY“ д.о.о. Модрича. 

Слиједом наведеног, а примјеном 

члана 82. став 2. Закона о локалној 

самоуправи („Службени гласник Републике 

Српске“, број: 97/16, 36/19 и 61/21), члана 

51. Статута општине Пелагићево 

(„Службени гласник општине Пелагићево“, 

број: 02/17), члана 208. Закона о општем 

управном поступку („Службени гласник 

Републике Српске“, број: 13/02, 87/07, 50/10 

и 66/18), одлучено је као у диспозитиву. 

 

Број:01-022-66/22             ПРЕДСЈЕДНИК 

Дана,22.07.2022.г.        Скупштине општине 

                                       Недељко Тривундић 

 

 

 

146. 

 

На основу члана 33.  Статута Туристичке 

организације „Пелагићево“ Пелагићево 

(„Службени гласник Општине Пелагићево 

“, број: 8/11 )  , в.д. директора Туристичке 

организације “Пелагићево “ Пелагићево , 

доноси сљедећи : 

 

ПРАВИЛНИК 

о измјенама и допунама Правилника о 

унутрашњој организацији и 

систематизацији радних мјеста 

Туристичке организације “Пелагићево 

Овим Правилником врше се измјене и 

допуне Правилника о унутрашњој 

организацији и систематизацији радних 

мјеста Туристичке организације 

“Пелагићево “ Пелагићево ( “ Службени 

гласник Општине Пелагићево “, број: 5/13 ) 

, у даљем тексту Правилника , и то : 

Члан 1. 

У члану 7.  Правилника мијења се  назив 

радног мјеста  гдје   треба да стоји : 

НАЗИВ РАДНОГ МЈЕСТА :                                               

БРОЈ ИЗВРШИЛАЦА : 

1. Возач  аутобуса  ....................   1 

 

Члан 2. 

У члану 8. Правилника  тачка под  IV- б ,  

мијењају се услови  за обављање послова 

возача аутобуса , тако да  стоји  : 

УСЛОВИ: Средња стручна спрема - IV  

степен ,  саобраћајна техничка школа, звање  

техничара друмског саобраћаја  , положен 

испит за возача “ Д“ категорије и 12 мјесеци 

радног искуства на пословима возача 

аутобуса . 

Члан 3. 

У осталом дијелу који није обухваћен овим 

измјенама и допунама , Правилник   о 

унутрашњој организацији и 

систематизацији радних мјеста Туристичке 

организације “Пелагићево “ Пелагићево ( “ 

Службени гласник Општине Пелагићево “, 

број: 5/13 ) , остаје на снази. 

Члан 4. 

Прије ступања на снагу овог Правилника , 

Сагласност на исти даје  Начелник општине 

Пелагићево. 

Члан 5. 

Овај Правилник  ступа на снагу осам дана од 

дана објављивања у “Службеном гласнику 

Општине Пелагићево “.                                                                                                
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Број:01-022-1/22                   вд директор  

Дана, 18.07.2022.г.        Марко Каштеровић 

 

 

147. 

 

На основу члана 54. и 59. Закона о 

локалној самоуправи ("Службени гласник 

Републике Српске", број: 97/16, 36/19 и 

61/21), члана 62. и 64. Статута Општине 

Пелагићево ("Службени гласник општине 

Пелагићево", број: 2/17), члана 33. 

Правилника о јединственим процедурама за 

попуњавање упражњених радних мјеста у 

градској односно општинској управи 

(„Службени гласник Републике Српске“, 

број: 42/17), а све у вези Јавног конкурса за 

пријем приправника у радни однос на 

одређено вријеме број: 02-120-3/22, 

начелник општине Пелагићево, д о н о с и: 

 

ОДЛУКУ 

о избору кандидата 

 

Члан 1.  

 

На основу Записник о току 

оцјењивања кандидата број: 02-111-10/22 од 

02.08.2022. године чији су саставни дјелови 

образаци Б“ и „В“ Правилника о поступку 

запошљавања приправника и                                             

упражњених радних мјеста број: 02-120-

3/22, као најуспјешнији кандидат на 

позицију I-a. по претходно наведеном 

Конкурсу изабран је: 

 

1) Лукић (Живан) Лука, рођен  

15.02.1991. године у Брчком, 

број личне карте; 7А14012А0, 

ЈМБГ: 1502991181503. 

 

Члан 2.  

 

Именовани ће ступити на радно 

мјесто у року од 15 дана од дана коначности 

Рјешења о пријему у радни однос на 

одређено вријеме донешеног од стране 

начелника општине Пелагићево.  

 

Члан 3.  

 Ова Одлука ступа на снагу данпм 

доношења и биће објављивања у 

„Службеном гласнику Општине 

Пелагићево“ 

 

Број:02-022-89/22                 НАЧЕЛНИК 

Дана, 03.08.2022.г.        Општине Пелагићево  

                                            Славко Тешић с.р. 
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САДРЖАЈ: 

 

 

121. Рјешење о именовању комисије за спровођење Јавног конкурса за пријем 

приправника 

1. 

122. Одлука о расписивању Јавног конкурса за пријем приправника 2. 

123. Јавни конкурс за пријем приправника у радни однос на одређено вријеме  2. 

124. Рјешење о именовању првостепене  комисије за процјену и усмјеравање 

дјеце  и омладине са сметњама у развоју 

4. 

125. Рјешење о именовању првостепене стручне Комисије за утврђивање 

способности лица у поступку остваривања права из социјалне заштите и 

утврђивању функционалног стања корисника 

6. 

126. Наредба о забрани паљења корова и другог пољопривредног отпада 7. 

127. Одлука  о именовању вршилаца дужности чланова управног одбора Јавне 

установе Центар за Социјални рад Пелагићево 

8. 

128. Одлука о именовању вршилаца дужности чланова управног одбора Јавне 

установе Туристичка организација „Пелагићево“ Пелагићево 

8. 

129. Одлука о избору члана Школског одбора ЈУ Основна школа „Васо 

Пелагић“ Пелагићево 

9. 

130. Одлука о именовању вршиоца дужности директора ЈУ Центар за 

социјални рад Пелагићево  

9. 

131. Одлука о именовању вршиоца дужности директора ЈУ Туристичка 

организација „Пелагићево“ Пелагићево  

10. 

132. Одлука о ослобађању плаћања накнаде за гробно мјесто  10. 

133. Одлука о измјени и допуни Одлуке о установљењу културно спортске 

манифестације „Илиданске свечаности“ 

11. 

134. Одлука о преносу права власништва без накнаде  11. 

135. Сагласност о давању гаранције – јемства за кредитно задужење 12. 

136. Одлука о давању на кориштење непокретности  13. 

137. Одлука  о прихватању извјештаја  14. 

138. Одлука  о прихватању извјештаја 14. 

139. Одлука о усвајању програма рада  14. 

140. Одлука о давању на кориштење пословних канцеларија  15. 

141. Одлука о висини почетне цијене закупа пословних простора и 

грађевинског земњишта на подручју општине Пелагићево 

15. 

142. Одлука о давању на кориштење пословних канцеларија 16. 

143. Одлука о давању на кориштење пословних канцеларија 17. 

144. Одлука о давању на кориштење пословних канцеларија 17. 

145. Закључак  18. 
146. Правилник о измјенама и допунама Правилника о унутрашњој 

организацији и систематизацији радних мјеста Туристичке организације 

“Пелагићево 

19. 
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