
 

 Година XLV                                                       Гацко, 16.10.2019. године                                                             Број: 6

 

На основу члана 39. Закона о локалној 

самоуправи (“Сл. гласник Републике Српске, број 

97/16 и 36/19) и члана 36. Статута Општине Гацко 

(“Сл. гласник Општине Гацко, броj 5/17 и 1/19), 

Скупштина општине Гацко, на сједници одржаној 

дана 09.10.2019. године, доноси 

 

 

ОДЛУКУ 

о усвајању Плана капиталних улагања за 2019. 

годину 

 

I 

 

Усваја се План капиталних улагања за 2019. 

годину Општине Гацко. 

  

II 

 

Саставни дио ове Одлуке је Табеларни приказ 

Плана капиталних улагања за 2019. годину. 

 

 

III 

 

Ова Одлука ступа на снагу осмог дана од дана 

објављивања у “Службеном гласнику Општине 

Гацко”. 

 

 

Број: 01-022-6/19                    ПРЕДСЈЕДНИК             

Датум: 09.10.2019.    СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ, 

                                                Јован Ковачевић, с.р.  

                                                                                            

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

С Л У Ж Б Е Н И   Г Л А С Н И К 
ОПШТИНЕ  ГАЦКО 
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СЛУЖБЕНИ ГЛАСНИК ОПШТИНЕ ГАЦКО 

 

Датум: 16.10.2019.      

 

 

ПЛАН КАПИТАЛНИХ УЛАГАЊА ЗА 2019. ГОДИНУ 

 

 
 

 

 

  

 

РАДОВИ  

  ВРИЈЕДНОСТ  

                               

(КМ) 

ИЗВОР ФИНАНСИРАЊА 

 

1. Изградња спортске дворане 980.000,00 

Kредитно задужењe и Буџет 

општине Гацко 

2. 

Стручни надзор на извођењу радова на 

изградњи Спортске дворане Гацко 20.000,00 

Буџет општине Гацко 

 

3. 

Реконструкција(асфалтирање) дијела 

ул.Алексе Шантића са изградњом 

прикључака 105.000,00 

Буџет општине Гацко 

 

4. 

Реконструкција(асфалтирање)локалног пута 

са прикључцима за Малу Грачаницу. 196.000,00 

Буџет општине Гацко 

 

5. 

Изградња паркинга у улици Видовданској 

(80 паркинг мјеста) 80.000,00 

Kредитно задужењe и Буџет 

општине Гацко 

     

    

6. 

 

Уређење Трга Саве Владиславића и ужег 

центра 100.000,00 

Kредитно задужењe и Буџет 

општине Гацко 

7. 

Изградња фекалне канализације-секундарна 

мрежа у Ул.Солунских  добровољаца 

дионица "Улична свјетиљка"-и 

дионица"Комус" – јужно од М20 у дужини 

300m. 

                         

100.000,00 

Буџет општине Гацко 

(средства из водних накнада) 

8. 

Санација и реконструкција локалних путева 

од оштећења услед извоза шуме 148.000,00 

Буџет општине Гацко 

(средства од експлоатације шума) 

9. 

Извођење радова на санацији 

шахтова,ударних рупа и ивичњака на 

градским улицама 49.000,00 Буџет општине Гацко 

10. 

Санација прикључака на локалним 

путевима и градским улицама 125.000,00 Буџет општине Гацко 

11. 

Реконструкција улице Митрополита Петра 

Зимоњића 160.000,00 Кредитно задужење 

12. Реконструкција улице Милорада Поповића 260.000,00 Кредитно задужење 

13. 

Промјена намјене  пословних простора у 

стамбени  простор у СП згради за 

збрињавање породица погинули бораца и 

РВИ од  I  до  IV  категорије 30.000,00 Буџет општине Гацко 

14. 

Извођење радова на јавној расвјети Степен 

и Автовац 72.000,00 Буџет општине Гацко 

15. Радови на приступном путу „Ривина” 20.000,00 Буџет општине Гацко 

16. 

Изградња споменика погинулим борцима 

Гатачке бригаде Југословенске војске у 

отаџбини 20.000,00 Буџет општине Гацко 

17. 

Поправка и одржавање локалног пута у МЗ  

Врба , Автовац и  Брљево (Нови Дулићи: 

засеоци Заглавица и Галешина) 53.000,00 Буџет општине Гацко 

  УКУПНО 2.518.000,00 

Буџет 938.000,00 KM +   Кредитно   

1.580.000 KM     (удио   Општине) 
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       На основу члана 36. Статута општине Гацко 

(“Службени гласник општине Гацко” број 5/17 и 

1/19), Скупштина општине Гацко, на сједници 

одржаној дана 09.10.2019. године, разматрајући 

Извјештај о реализацији Програма уређења градског 

грађевинског земљишта за 2018. годину, Одјељења 

за просторно планирање и цивилну заштиту, 

Општинске управе општине Гацко, доноси 

 

З А К Љ У Ч А К 

о усвајању Извјештаја о реализацији Програма 

уређења градског грађевинског земљишта за 

2018. годину, Одјељења за просторно планирање 

и цивилну заштиту, Општинске управе општине 

Гацко 

 

I 

 

Усваја се Извјештај о реализацији Програма 

уређења градског грађевинског земљишта за 2018. 

годину, Одјељења за просторно планирање и  

цивилну заштиту,  Општинске управе општине 

Гацко, број 03/3-052-15/19 од 04.09.2019. године. 

 

II 

 

Овај Закључак ступа на снагу осмог дана од 

дана објављивања у “Службеном гласнику Општине 

Гацко”. 

 

 

 

Број: 01-022-56/19                  ПРЕДСЈЕДНИК             

Датум: 09.10.2019.    СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ, 

                                                Јован Ковачевић, с.р.  

                                                                                            

  

На основу члана 39. Закона о локалној 

самоуправи (“Службени гласник Републике Српске, 

број 97/16 и 36/19), члана 36. Статута Општине 

Гацко (“Службени гласник Општине Гацко, број 

5/17 и 1/19) и члана 20. став 2 Одлуке о уређењу 

простора и грађевинског земљишта (“Службени 

гласник Општине Гацко”, број 1/17), Скупштина 

општине Гацко, на сједници одржаној дана 

09.10.2019. године, доноси 

 

ОДЛУКУ 

о усвајању Програма уређења градског 

грађевинског земљишта за 2019.годину 

 

I 

 

        Усваја се Програм уређења градског 

грађевинског земљишта за 2019. годину. 

 

 

II 

 

       Саставни дио ове Одлуке је Програм 

уређења градског грађевинског земљишта за 2019. 

годину. 

III 

 

       Ова Одлука ступа на снагу осмог дана од 

дана објављивања у “Службеном гласнику Општине 

Гацко”. 

 

 

Број: 01-022-3/19                  ПРЕДСЈЕДНИК             

Датум: 09.10.2019.    СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ, 

                                                Јован Ковачевић, с.р.  

 

 

  

 

П Р О Г Р А М  

уређења градског грађевинског земљишта за 

2019. годину 

 

Програм уређења и опремања грађевинског 

земљишта се заснива на рјешењима и условима 

садржаним у законима, одлукама и прописима 

којима се уређују односи у области грађевинског 

земљишта и грађења. 

Врсту и обим програмских задатака 

опредјељују: Буџет Општине Гацко за 2019. годину, 

те стање реализације инвестиција и изградње 

објеката комуналне инфраструктуре чија 

реализација траје више година, стање израде 

започете планске и техничке документације. 

 Основна опредјељења Програма су 

рационално коришћење грађевинског земљишта и 

боље искоришћавање постојећих капацитета 

инфраструктурних система. 

Полазећи од наведених циљева, података о 

стању радова и материјалних оквира за реализацију 

Програма, Програм садржи избор приоритетних 

објеката комуналне инфраструктуре и планиране 

активности које су утврђене по сљедећим основним 

критеријумима: 

 

• завршетак и довођење у функцију објеката 

чија је изградња у току; 

• одржавање континуитета изградње 

комуналних објеката значајних за развој 

града у цјелини; 

• изградња нових објеката и доградња 

постојећих који су неопходни за 

реализацију стамбене и друге изградње на 

започетим и новим локацијама; 
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• израда планске и техничке документације за 

просторе и објекте чија је реализација 

извјесна, као припрема за реализацију 

Програма у наредним годинама. 

 

Основе за израду Програма уређења 

грађевинског земљишта по буџету Општине Гацко у 

2019. години су: 

 

• План капиталних улагања за 2019.годину, 

• преузете обавезе по основу накнада за 

уређење грађевинског земљишта, 

• студије, анализе и пројекти, 

• приоритети произашли из захтјева грађана, 

мјесних заједница и јавне расправе. 

Програм обухвата активности на: 

а) припремању грађевинског земљишта за изградњу 

( прибављању земљишта, израда урбанистичке 

документације, геодетских и других подлога, 

инжењерско-техничка испитивања земљишта, 

санациони радови и рашчишћавање земљишта), 

б) опремање грађевинског земљишта (изградња 

објеката водоснабдијевања и канализације, 

саобраћајних површина и уређење слободних 

површина и други радови комуналне 

инфраструктуре). 

 

 

 

 

I     Припремање грађевинског земљишта 

 

Локалитет 

 

Планиране услуге/радови 

 

Планирана средства: 

МЗ Гацко 

Вршење контролних испитивања уграђених 

материјала на градским улицама, трговима и 

паркинзима 

5.900,00КМ 

Средства коришћења 

и експлоатације 

мин.сировина 

МЗ Гацко Измјена и допуна РП "Центар 1" 
25.000,00КМ 

Буџетска средства 

МЗ Гацко 
Пројекат реконтрукције водоводне и канализационе 

мреже у ул. М. П. Зимоњића 

5.000,00КМ 

Средства посебних 

водних накнада 

(Буџетска средства) 

МЗ Гацко 
Пројекат оборинске и фекалне канализације у улици 

Видовданаска-веза са улицом Немањина 

5.000,00КМ 

Средства посебних 

водних накнада 

(Буџетска средства) 

 

Укупно: 
 

25.000,00(БС) + 5.900,00 (МС) + 10.000,00 (ВН)= 

 

 

40.900,00KM 

 

 

 

II     Изградња и прибављање објеката 

 

Локалитет 

 

Планиране услуге/радови 

 

Планирана средства: 

МЗ Гацко Уређење Трга Саве Владиславића и ужег центра 
100.000,00КМ 

Кредитно задужење  
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МЗ Гацко Изградња спортске дворане 
980.000,00КМ 

Кредитно задужење  

МЗ Гацко 
Стручни надзор на извођењу радова на изградњи 

спортске дворане у Гацку 

20.000,00КМ 

Буџетска средства 

МЗ Гацко 
Изградња споменика погинулим борцима Гатачке 

бригаде Југословенске војске у отаџбини 

20.000,00КМ 

Буџетска средства 

 

Укупно: 
 

1.080.000,00КМ (КЗ) + 40.000,00КМ (БС)= 
1.120.000,00КМ 

 

 

 

 

III   Изградња и прибављање саобраћајних објеката 

 

Локалитет 

 

Планиране услуге/радови 

 

Планирана средства: 

МЗ Гацко 
Изградња паркинга у улици Видовданској (80 

паркинг мјеста) 

79.000,00KM 

Кредитно задужење 

(33.875,00KM) и 

буџетска средства 

(45.125,00KM)  

МЗ Гацко 

Извођење радова на постављању саобраћајне 

вертикалне и хоризонталне сигнализације на 

градским улицама 

10.000,00КМ 

Буџетска средства 

 

УКУПНО 
 

33.875,00 (КЗ) + 55.125,00 (БС)= 

89.000,00КМ 

 

 

 

IV    Изградња и прибављање водовода и канализације 

 

Локалитет 

 

Планиране услуге/радови 

 

Планирана средства: 

МЗ Гацко 

Изградња фекалне канализације-секундарна мрежа у 

Ул. Солунских добровољаца дионица "Улична 

свјетиљка"и дионица "Комус"-јужно од М20 у 

дужини 300м. 

100.000,00КМ 

Средства посебних 

водних накнада 

(Буџет општине 

Гацко) 

 

УКУПНО 
100.000,00 (ВН)= 

 

 

100.000,00КМ 
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V    Реконструкција и инвестиционо одржавање објеката 

 

Локалитет 

 

Планиране услуге/радови 

 

Планирана средства: 

МЗ Гацко Реконструкција улице Милорада Поповића 
260.000,00КМ 

Кредитно задужење 

МЗ Гацко 
Реконструкција (асфалтирање) дијела ул. Алексе 

Шантића са изградњом прикључака 

105.000,00КМ 

Буџетска средства 

МЗ Гацко 
Реконструкција (асфалтирање) локалног пута са 

прикључцима за Малу Грачаницу 

196.000,00КМ 

Буџетска средства 

МЗ Гацко 

Радови на приступном путу за насеље Ривина (доњи 

строј) и асфалтирање прилаза из улице Солунских 

добровољаца до зграде за збрињавање ППБ и РВИ I 

до IV категорије 

5.000,00+15.000,00= 

20.000,00КМ 

Буџетска средства 

МЗ Гацко Реконструкција улице Митрополита Петра Зимоњића  
160.000,00КМ 

Кредитно задужење 

МЗ Гацко 
Извођење радова на санацији шахтова , ударних рупа 

и ивичњака на градским улицама 

49.000,00КМ 

Буџетска средства 

МЗ Гацко 

Промјена намјене пословних простора у стамбени 

простор у СП згради за збрињавање породице 

погинулих бораца и РВИ од I до IV категорије 

30.000,00КМ 

Буџетска средства 

УКУПНО 420.000,00 (КЗ) + 400.000,00 (БС)= 820.000,00KM 

 

VI    Остала материјална и непроизведена имовина 

 

Локалитет 

 

Планиране услуге/радови 

 

Планирана средства: 

МЗ Гацко 
Набавка роба и услуга уградње за расвјету у насељу 

Слављан 

1.950,00КМ 

Буџетска средства 

МЗ Гацко Јавна расвјета у граду  
36.000,00КМ 

Буџетска средства 

 

УКУПНО 
37.950,00 (БС)= 

 

 

37.950,00КМ 

 

 

Укупна планирана средства за 2019. годину су: 

 

Буџетска средства: 558.075,00KM 

Кредитно задужење: 1.533.875,00KM 

Средства посебних водних накнада: 110.000,00KM 

Средства коришћења и експлоатације мин.сировина: 5.900,00KM 

УКУПНО: 2.207.850,00KM 
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На основу члана 39. Закона о локалној 

самоуправи (“Службени гласник Републике Српске” 

број 97/16 и 36/19) и члана 36. Статута општтине 

Гацко (“Службени гласник Општине Гацко”, број 

5/17 и 1/19), Скупштина општине Гацко, на сједници 

одржаној дана 09.10.2019. године, разматрајући 

Извјештај о раду за 2018. годину, Јавног предузећа 

“Водовод” А.Д. Гацко,  доноси 

 

 

 

ЗАКЉУЧАК 

о усвајању Извјештаја о раду за 2018. годину, 

Јавног предузећа “Водовод” А.Д. Гацко 

 

I 

 

Усваја се Извјештај о раду за 2018. годину, 

Јавног предузећа “Водовод” А.Д. Гацко, број 01-

218/19 од 10.09.2019. године. 

 

 

II 

 

Овај Закључак ступа на снагу осмог дана од 

дана објављивања у “Службеном гласнику Општине 

Гацко”. 

 

 

Број: 01-022-78/19                  ПРЕДСЈЕДНИК             

Датум: 09.10.2019.   СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ, 

                                                Јован Ковачевић, с.р. 

                                                                         
 

 

На основу члана 39. Закона о локалној 

самоуправи (“Службени гласник Републике Српске” 

број 97/16 и 36/19) и члана 36. Статута општтине 

Гацко (“Службени гласник Општине Гацко”, број 

5/17 и 1/19), Скупштина општине Гацко, на сједници 

одржаној дана 09.10.2019. године, разматрајући 

Извјештај о раду за 2018. годину, Јавног предузећа 

“Комус” А.Д. Гацко,  доноси 

 

 

ЗАКЉУЧАК 

о усвајању Извјештаја о раду за 2018. годину, 

Јавног предузећа “Комус” А.Д. Гацко 

 

 

 

I 

 

Усваја се Извјештај о раду за 2018. годину, 

Јавног предузећа “Комус” А.Д. Гацко, број 01-438/19 

од 10.09.2019. године. 

 

II 

 

Овај Закључак ступа на снагу осмог дана од 

дана објављивања у “Службеном гласнику Општине 

Гацко”. 

 

 

Број: 01-022-79/19                  ПРЕДСЈЕДНИК             

Датум: 09.10.2019.   СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ, 

                                                Јован Ковачевић, с.р. 

                                                                         
 

 

На основу члана 39. Закона о локалној 

самоуправи (“Службени гласник Републике Српске” 

број 97/16 и 36/19) и члана 36. Статута општтине 

Гацко (“Службени гласник Општине Гацко”, број 

5/17 и 1/19), Скупштина општине Гацко, на сједници 

одржаној дана 09.10.2019. године, разматрајући 

Приједлог мјера за превазилажење кризе у Јавном 

предузећу “Комус” А.Д. Гацко,  доноси 

 

 

ЗАКЉУЧАК 

о прихватању  Приједлога мјера за 

превазилажење кризе у Јавном предузећу 

“Комус” А.Д. Гацко 

 

I 

 

Прихвата се Приједлог мјера за 

превазилажење кризе у Јавном предузећу “Комус” 

А.Д. Гацко, број 01-438/19 од 10.09.2019. године. 

 

II 

 

Овај Закључак ступа на снагу осмог дана од 

дана објављивања у “Службеном гласнику Општине 

Гацко”. 

 

 

Број: 01-022-79-1/19                  ПРЕДСЈЕДНИК             

Датум: 09.10.2019.   СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ, 

                                                Јован Ковачевић, с.р. 

                                                                         
 

 

 
     На основу члана 39. Закона о локалној 

самоуправи (“Службени гласник Републике Српске” 

број 97/16 и 36/19), чланова 43. - 49. Закона о 

буџетском систему Републике Српске (“Службени 

гласник Републике Српске” број 121/12, 52/14, 

103/15 и 15/16) и члана 36. Статута општине Гацко 

(“Службени гласник општине Гацко” број 5/17 и 

1/19), Скупштина општине Гацко, на сједници 

одржаној дана 09.10.2019. године, разматрајући 

Извјештај о извршењу Буџета општине Гацко и 

утрошку средстава буџетске резерве за период 01.01. 

- 30.06.2019. године, Одјељења за привреду, 

финансије и друштвене дјелатности,  Општинске 

управе општине Гацко, доноси 

 



 
 

Број: 6   - Страна: 8   

 

СЛУЖБЕНИ ГЛАСНИК ОПШТИНЕ ГАЦКО 

 

Датум: 16.10.2019.      

 

 

 

З А К Љ У Ч А К 

о усвајању Извјештаја о извршењу Буџета 

општине Гацко и утрошку 

средстава буџетске  резерве за период 01.01. - 

30.06.2019. године, 

Одјељења за привреду, финансије и друштвене 

дјелатности, Општинске управе општине Гацко 

 

I 

 

       Усваја се  Извјештај о извршењу Буџета 

општине Гацко и утрошку средстава буџетске 

резерве за период 01.01. - 30.06. 2018. године, 

Одјељења за привреду, финансије и друштвене 

дјелатности, Општинске управе општине Гацко, број 

02-400-62/19 од 06.09.2019. године. 

 

II 

 

     Овај Закључак ступа на снагу осмог дана од 

дана објављивања у “Службеном гласнику општине 

Гацко”. 

 

 

 

Број: 01-022-106/19                  ПРЕДСЈЕДНИК             

Датум: 09.10.2019.   СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ, 

                                                Јован Ковачевић, с.р. 

                                                                        
  

На основу члана 39. Закона о локалној 

самоуправи (“Службени гласник Републике Српске” 

број 97/16 и 36/19), чланова 28., 31.  и 35. Закона о 

буџетском систему Републике Српске („Службени 

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

103/15 и 15/16) и члана 36. Статута општине Гацко 

(„Службени гласник општине Гацко“, број 5/17 и 

1/19), Скупштина општине Гацко, на сједници 

одржаној дана 09.10.2019. године,  доноси 

 

 

З А К Љ У Ч А К 

о усвајању Нацрта Ребаланса буџета 

 општине Гацко за 2019. годину 

 

I 

 

           Усваја се Нацрт Ребаланса буџета општине 

Гацко за 2019. годину, број 02-400-66/19 од 

16.09.2019. године и даје на Јавну расправу. 

 

 

II 

 

Јавну расправу ће провести Одјељење за 

привреду, финансије и друштвене дјелатности, 

Општинске управе општине Гацко. 

 

 

III 

 

Овај Закључак ступа на снагу осмог дана од 

дана објављивања у „Службеном  гласнику општине 

Гацко“. 

 

 

Број: 01-022-115/19             ПРЕДСЈЕДНИК             

Датум: 09.10.2019.   СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ, 

                                                Јован Ковачевић, с.р. 

                                                                         
 

На основу члана 39. Закона о локалној 

самоуправи (“Службени гласник Републике Српске” 

број 97/16 и 36/19), члана 19. Закона о систему 

Јавних служби (“Службени гласник Републике 

Српске” број 68/07, 109/12 и 44/16) и члана 36. 

Статута општине Гацко (“Службени гласник 

општине Гацко” број 5/17 и 1/19), Скупштина 

општине Гацко, на сједници одржаној дана 

09.10.2019. године, разматрајући Извјештај о раду за 

школску 2018/2019. годину, Јавне предшколске 

установе “Дјечији вртић” Гацко, доноси 

 

 

З А К Љ У Ч А К 

о  усвајању  Извјештаја о раду за школску 

2018/2019. годину, 

Јавне предшколске установе “Дјечији вртић” 

Гацко 

 

 

I 

 

         Усваја се Извјештај о раду за школску 

2018/2019. годину, Јавне предшколске установе 

“Дјечији вртић” Гацко, број 205/19 од 06.09.2019. 

године. 

 

 

II 

 

       Овај Закључак ступа на снагу осмог дана од 

дана објављивања у “Службеном гласнику општине 

Гацко”. 

 

Број: 01-022-109/19                  ПРЕДСЈЕДНИК             

Датум: 09.10.2019.   СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ, 

                                                Јован Ковачевић, с.р 

                                                                         

 
На основу члана 39. Закона о локалној 

самоуправи (“Службени гласник Републике Српске” 

број 97/16 и 36/19), члана 19. Закона о систему 

Јавних служби (“Службени гласник Републике 

Српске” број 68/07, 109/12 и 44/16) и члана 36. 

Статута општине Гацко (“Службени гласник 

општине Гацко” број 5/17 и 1/19), Скупштина 

општине Гацко, на сједници одржаној дана 



 
 

Број: 6   - Страна: 9   

 

СЛУЖБЕНИ ГЛАСНИК ОПШТИНЕ ГАЦКО 

 

Датум: 16.10.2019.      

 

 

09.10.2019. године, разматрајући Програм рада за 

школску 2019/2020. годину и Финансијски план за 

2020. годину, Јавне предшколске установе “Дјечији 

вртић” Гацко, доноси 

 

 

З А К Љ У Ч А К 

о  давању сагласности на  Програм рада за 

школску 2019/2020. годину 

и Финансијски план за 2020. годину, Јавне 

предшколске установе “Дјечији вртић” Гацко 

 

I 

 

     Даје се сагласност на Програм рада за 

школску 2019/2020. годину, број 204/19 од 

06.09.2019. године и Финансијски план за 2020. 

годину, број 206/19 од 06.09.2019. године, Јавне 

предшколске установе “Дјечији вртић” Гацко.              

 

II 

 

       Овај Закључак ступа на снагу осмог дана од 

дана објављивања у “Службеном гласнику општине 

Гацко”. 

 

 

Број: 01-022-109-1/19                  ПРЕДСЈЕДНИК             

Датум: 09.10.2019.   СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ, 

                                                Јован Ковачевић, с.р 

                                                                         

 

      На основу члана 39. Закона о локалној 

самоуправи (“Службени гласник Републике Српске” 

број 97/16 и 36/19) и члана 36. Статута општине 

Гацко (“Службени гласник општине Гацко” број 5/17 

и 1/19), Скупштина општине Гацко, на сједници 

одржаној дана 09.10.2019. године, разматрајући 

Информацију о стању у области основног 

образовања и васпитања у општини Гацко у 

школској 2018/2019. години са Приједлогом мјера, 

Јавне установе Основна школа “Свети Сава” Гацко,  

доноси 

 

З А К Љ У Ч А К 

о прихватању  Информације о стању  у области 

основног образовања и васпитања у општини 

Гацко у школској 2018/2019. години са 

Приједлогом мјера, Јавне установе Основна 

школа “Свети Сава” Гацко 

   

I 

 

       Прихвата се Информација о стању  у 

области основног образовања и васпитања у 

општини Гацко у школској 2018/2019. години са 

Приједлогом мјера, Јавне установе Основна школа 

“Свети Сава” Гацко, број   353/19 од 13.09.2019. 

године. 

 

II 

 

         Овај Закључак ступа на снагу осмог дана од 

дана објављивања у “Службеном гласнику општине 

Гацко”. 

 

 

Број: 01-022-110/19                  ПРЕДСЈЕДНИК             

Датум: 09.10.2019.   СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ, 

                                                Јован Ковачевић, с.р 

                                                           ________              

 

    

 

На основу члана 39. Закона о локалној 

самоуправи (“Службени гласник Републике Српске” 

број 97/16 и 36/19) и члана 36. Статута општине 

Гацко (“Службени гласник општине Гацко” број 5/17 

и 1/19), Скупштина општине Гацко, на сједници 

одржаној дана 09.10.2019. године, разматрајући 

Информацију о стању у области средњег образовања 

и васпитања у општини Гацко у школској 2018/2019. 

години, Јавне установе Средњошколски центар 

“Перо Слијепчевић” Гацко,  доноси 

 

 

З А К Љ У Ч А К 

о прихватању  Информације о стању  у области 

средњег образовања и васпитања 

у општини Гацко у школској 2018/2019. години, 

Јавне установе Средњошколски центар “Перо 

Слијепчевић” Гацко 

   

I 

 

       Прихвата се Информација о стању  у 

области средњег образовања и васпитања у општини 

Гацко у школској 2018/2019. години, Јавне установе 

Средњошколски центар “Перо Слијепчевић” Гацко,  

број  884/19 од 09.09.2019. године. 

 

II 

 

     Овај Закључак ступа на снагу осмог дана од 

дана објављивања у “Службеном гласнику општине 

Гацко”. 

 

 

 

Број: 01-022-111/19                  ПРЕДСЈЕДНИК             

Датум: 09.10.2019.   СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ, 

                                                Јован Ковачевић, с.р 

                                                                    _______     

 

 

 

 

 

 

 



 
 

Број: 6   - Страна: 10   

 

СЛУЖБЕНИ ГЛАСНИК ОПШТИНЕ ГАЦКО 

 

Датум: 16.10.2019.      

 

 

На основу члана 39. Закона о локалној 

самоуправи (“Службени гласник Републике Српске” 

број 97/16 и 36/19) и члана 36. Статута општине 

Гацко (“Службени гласник општине Гацко” број 5/17 

и 1/19), Скупштина општине Гацко, на сједници 

одржаној дана 09.10.2019. године, разматрајући 

Информацију о стању безбједности на подручју 

општине Гацко за 2018. годину и прву половину 

2019. године, Полицијске станице Гацко, доноси 

 

 

З А К Љ У Ч А К 

о прихватању Информације о стању 

безбједности на подручју општине Гацко 

за 2018. годину и прву половину 2019. године, 

Полицијске станице Гацко 

 

I 

 

     Прихвата се Информација о стању 

безбједности на подручју општине Гацко за 2018. 

годину и прву половину 2019. године, Полицијске 

станице Гацко, број 17-4/01-052-19/19 од 10.09.2019.   

 

II 

 

      Овај Закључак ступа на снагу осмог дана од 

дана објављивања у “Службеном гласнику општине 

Гацко”. 

 

 

 

Број: 01-022-107/19                  ПРЕДСЈЕДНИК             

Датум: 09.10.2019.   СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ, 

                                                Јован Ковачевић, с.р 

                                                                         
 

На основу члана 39. Закона о локалној 

самоуправи (“Службени гласник Републике Српске” 

број 97/16 и 36/19) и члана 36. Статута општине 

Гацко (“Службени гласник општине Гацко” број 5/17 

и 1/19), Скупштина општине Гацко, на сједници 

одржаној дана 09.10.2019. године, разматрајући 

Информацију о стању у области јавног превоза у 

општини Гацко, А.Д. Југопревоз-Гацко, доноси 

 

 

З А К Љ У Ч А К 

о прихватању  Информације о стању  у области 

јавног превоза у општини Гацко, А.Д. 

Југопревоз-Гацко 

 

I 

 

      Прихвата се Информација о стању у области 

јавног превоза у општини Гацко, А.Д. Југопревоз-

Гацко, број   01-798/19 од 10.09.2019. године 

 

 

 

II 

 

       Овај Закључак ступа на снагу осмог дана од 

дана објављивања у “Службеном гласнику општине 

Гацко”. 

 

Број: 01-022-108/19                  ПРЕДСЈЕДНИК             

Датум: 09.10.2019.   СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ, 

                                                Јован Ковачевић, с.р 

                                                                         
 

 

 

 

На основу чланова 22. и 79. Закона о 

библиотечко - информационој дјелатности 

(„Службени гласник Републике Српске“, број 44/16 

и 62/18), чланова 3. и 12. Закона о систему јавних 

служби („Службени гласник Републике Српске“, 

број 68/07, 109/12 и 44/16), Закона о класификацији 

дјелатности у Републици Српској („Службени 

гласник Републике Српске“, број 66/13), Уредбе о 

класификацији дјелатности Републике Српске 

(„Службени гласник Републике Српске“, број 8/14) и 

члана 36. Статута општине Гацко („Службени 

гласник општине Гацко“, број 5/17 и 1/19), 

Скупштина општине Гацко, на сједници одржаној 

дана 09.10.2019. године, доноси 

 

 

ОДЛУКУ 

о усклађивању Одлуке о оснивању „Народне 

библиотеке Гацко“ 

 

I 

 

 Овом Одлуком врши се усклађивање 

Одлуке о оснивању „Народне библиотеке Гацко“ 

(„Службени гласник општине Гацко“, број 2/98, 1/08 

и 7/12) са Законом  о библиотечко - информационој 

дјелатности  Републике Српске и са Законом о 

систему јавних служби. 

 

II 

 

 Ради систематичног прикупљања, стручног 

обрађивања, чувања и давања на коришћење 

библиотечке грађе Скупштина општине Гацко (у 

даљем тексту: оснивач) оснива Јавну установу 

„Народна библиотека Гацко“. 

 

III 

 

 Назив библиотеке гласи: Јавна установа 

„Народна библиотека Гацко“.  

 Скраћени назив библиотеке гласи: ЈУ 

„Народна библиотека Гацко“. 

Сједиште ЈУ „Народна библиотека Гацко“ је 

у Гацку, улица Немањина, број 5. 
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IV 

 

 Имовина ЈУ „Народнe библиотекe Гацко“ је 

библиотечка и архивска грађа и значајна збирка која 

је до сада припадала Радној организацији Народни 

универзитет Гацко. 

 

V 

 

 Имовину ЈУ „Народнe библиотекe Гацко“ 

чине библиотечка грађа, информатичка опрема, 

намјештај и ситни инвентар по пописној листи. 

 

 

 

VI 

 

ЈУ „Народна библиотека Гацко“ је јавна 

установа која обавља дјелатност од општег 

друштвеног интереса, а својство правног лица стиче 

уписом у судски регистар код надлежног суда. 

 

VII 

 

 У правном промету са трећим лицима ЈУ 

„Народна библиотека Гацко“ иступа у своје име и за 

свој рачун, а за обавезе одговара без ограничења, 

свим свјим средствима. 

 

 

VIII 

 

 Класификација дјелатности библиотеке 

састоји се од четири хијерархијска нивоа: 

 

- подручје R 

- област 91 

- грана 91.0 

- разред 91.0 

 

Дјелатност ЈУ „Народнe библиотекe 

Гацко“: 

 

- документациона и информациона 

дјелатност библиотеке свих врста, 

читаоница, слушаоница, просторија за 

гледање и јавних архива, које пружају 

услуге јавности или специјалним 

корисницима, као што су студенти, 

научници, персонал, чланови итд, као и рад 

државног архива: 

- организација збирки, специјализованих и 

неспецијализованих, 

- израда каталога (каталогизација збирки), 

- позајмљивање и чување књига, географских 

карата, часописа, филмова, плоча, трака, 

умјетничких дјела итд., 

- проналажење материјала према захтјевима 

корисника итд. 

 

IX 

 

 Средства за рад ЈУ „Народнe библиотекe 

Гацко“ обезбјеђују се у складу са законом и то из: 

 

- буџета републике, 

- буџета општине, 

- сопствених прихода, 

- донација, 

- поклона, 

- других извора насталих обављањем 

дјелатности. 

 

 

 

X 

 

 У буџету Републике Српске обезбјеђују се 

средства за бруто плате запослених, накнаде и друга 

примања на основу радног односа, као и средства за 

набавку библиотечке грађе. 

 

XI 

 

 У буџету Општине обезбјеђују се средства 

за материјалне и режијске трошкове, текуће и 

инвестиционо одржавање ЈУ „Народнe библиотекe 

Гацко“. 

 

 

XII 

 

Надлежни општински орган и ресорно 

Министарство просвјете и културе врше надзор над 

намјенским коришћењем средстава која се 

обезбјеђују из буџета Републике, односно општине. 

 

XIII 

 

 Органи управљања и руковођења ЈУ 

„Народном библиотеком Гацко“ су: Управни одбор и 

директор. 

 ЈУ „Народном библиотеком Гацко“ управља 

Управни одбор. 

 Управни одбор има три члана, које именује 

и разрјешава Министарство просвјете и културе на 

период од четири године, уз претходно спроведен 

поступак јавне конкуренције. 

 

XIV 

 

 Управни одбор ЈУ „Народне библиотеке 

Гацко“ обавља следеће послове: 

 

1) доноси Статут ЈУ „Народне библиотеке 

Гацко“ уз сагласност Министарства 

просвјете и културе, 

2) одлучује о пословању ЈУ „Народне 

библиотеке Гацко“, 
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3) разматра и усваја годишњи извјештај о 

пословању и годишњи обрачун, уз 

сагласност Министарства просвјете и 

културе, 

4) доноси план и програм рада и годишњи 

финансијски план ЈУ „Народне библиотеке 

Гацко“, уз сагласност Министарства 

просвјете и културе, 

5) утврђује пословну и развојну политику ЈУ 

„Народне библиотеке Гацко“ на основу 

Стратегије развоја библиотечко-

информационе дјелатности Републике 

Српске, 

6) на приједлог директора одређује цијене 

производа и услуга које пружа ЈУ „Народна 

библиотека Гацко“, 

7) доноси Пословник о свом раду, 

8) врши и друге послове у складу са законом, 

статутом и другим општим актима ЈУ 

„Народне библиотеке Гацко“. 

 

XV 

 

 ЈУ „Народном библиотеком Гацко“ 

руководи директор. 

 Директора ЈУ „Народна библиотека Гацко“, 

чији је оснивач Општина Гацко, а која се финансира 

из буџета Републике именује и разрјешава 

Министарство просвјете и културе, на период од 

четири године, уз претходно спроведен поступак 

јавне конкуренције. 

 Услови за избор, као и овлашћења и 

одговорност директора ближе се уређују Статутом 

ЈУ „Народне библиотеке Гацко“. 

 

XVI 

 

 Директор руководи ЈУ „Народном 

библиотеком Гацко“, представља и заступа ЈУ 

„Народну библиотеку Гацко“ и одговоран је за 

законитост њеног рада. 

 Директор обавља следеће послове: 

1) организује и руководи радом ЈУ „Народне 

библиотеке Гацко“, 

2) заступа ЈУ „Народну библиотеку Гацко“, 

3) доноси акт о организацији и 

систематизацији радних мјеста, уз 

сагласност Министарства просвјете и 

културе, 

4) одговоран је за остваривање програма рада 

и плана рада ЈУ „Народне библиотеке 

Гацко“, 

5) предлаже годишњи програм рада и 

финансијски план ЈУ „Народне библиотеке 

Гацко“, 

6) подноси извјештај о извршењу годишњег 

плана и о финансијском пословању ЈУ 

„Народне библиотеке Гацко“, 

7) извршава одлуке управног одбора, 

8) предлаже план развоја установе за период 

од четири године, 

9) обавља и друге послове утврђене Законом и 

Статутом ЈУ „Народне библиотеке Гацко“. 

 

XVII 

 

 Министарство просвјете и културе врши 

управни надзор над законитошћу рада ЈУ „Народне 

библиотеке Гацко“. 

 Надзор над радом ЈУ „Народне библиотеке 

Гацко“ врши надлежни орган Општине Гацко. 

 

 

XVIII 

 

 ЈУ „Народна библиотека Гацко“ ће своју 

организацију и опште акте ускладити са Законом о 

библиотечко-информационој дјелатности, у року од 

90 дана од дана ступања на снагу ове Одлуке. 

 

XIX 

 

На основу ове Одлуке ЈУ „Народна 

библиотека Гацко“ ће извршити промјене уписа у 

судски регистар код надлежног суда. 

 

 

XX 

 

 Ова Одлука ступа на снагу осмог дана од 

дана објављивања у „Службеном гласнику општине 

Гацко“. 

 

 

Број: 01-022-119/19                  ПРЕДСЈЕДНИК             

Датум: 09.10.2019.   СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ, 

                                                Јован Ковачевић, с.р 

                                                                         
 

       

На основу члана 39. Закона o локалној самоуправи 

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

и 36/19) и члана 36. Статута општине Гацко 

(„Службени гласник општине Гацко“, број 5/17 и 

1/19), рјешавајући по захтјеву Зависног предузећа 

“Електро-Херцеговина” а.д. Требиње РЈ “Електро – 

Гацко” Гацко, број 03/02-0230-262-01/19 од 

23.09.2019. године, Скупштина општине Гацко, на 

сједници одржаној дана  09.10.2019. године,  д о н о 

с и 

 

О Д Л У К У 

о преносу права служности без накнаде 

 

I 

 

Oвом Одлуком се преноси са Општине 

Гацко право служности, установљено на парцелама 

означеним као:  
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к.ч.бр. 1577, к.ч.бр.1576/150, к.ч.бр. 1576/148, к.ч.бр. 

1575/11, к.ч.бр. 1682/1,  к.ч.бр. 928/1,  к.ч.бр. 933, 

к.ч.бр. 1683, к.ч.бр. 945, к.ч.бр. 963/1, к.ч.бр. 963/3, 

све уписане у  К.О. Гацко – нови премјер, што по 

старом премјеру одговара : 

к.ч. бр. 660/68, к.ч. бр.  660/18, к.ч. бр. 636/1, к.ч. бр. 

637/1,к.ч.бр.638/1, к.ч. бр. 807/73, к.ч. бр. 655/1 ,к.ч. 

бр. 640/1, к.ч. бр. 639/1, к.ч. бр. 627/1, к.ч. бр.  624/1, 

к.ч. бр. 622/1, уписане у К.О. Гацко,  на Зависно 

предузеће “ Електро-Херцеговина” а.д. Требиње. 

 

 

II 

 

Право служности на наведеним 

непокретностима Општина Гацко преноси на 

Зависно предузеће “Електро-Херцеговина” а.д. 

Гацко без накнаде, ради рјешавања имовинско 

правних односа у сврху постављања 

средњенапонског кабла   20 кV на релацији ТС 

“Путеви” - ТС “ Бурак”, са циљем квалитетније 

испоруке и снабдјевања електричном енергијом овог 

дијела општине Гацко. 

 

III 

 

Пренос права служности извршиће се 

Уговором о преносу између Општине Гацко коју 

заступа Начелник општине Милан Радмиловић и 

Зависног предузећа                     “ Електро-

Херцеговина” а.д. Требиње које заступа директор  

Драган Савић. 

 

IV 

 

Ова одлука ступа на снагу осмог дана од 

дана објављивања у Службеном гласнику општине 

Гацко. 
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Датум: 09.10.2019.   СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ, 
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На основу члана 59. и члана 82. став 3. 

Закона о локалној самоуправи (“Службени гласник 

Републике Српске ”, број 97/16 и 36/19), члана 13. 

став 4. Закона о систему интерних финансијских 

контрола у јавном сектору Републике Српске 

("Службени гласник Републике Српске “, број 91/16 

), члана 40. Правилника о  унутрашњој организацији 

и систематизацији радних мјеста Општинске управе 

Гацко ("Службени гласник општине Гацко “, број 

3/18, 2/19  и 3/19) и чланова 67. и  88. Статута 

општине Гацко ("Службени гласник општине Гацко 

“, број 5/17 и 1/19),  Начелник општине Гацко, д о н 

о с и 

 

 

ОДЛУКУ 

о именовању Радног тима за финансијско 

управљање и контролу у  

Општинској управи општине Гацко 

 

I 

 

  У Радни тим за финансијско управљање и 

контролу, (у даљем тексту ФУК), у Општинској 

управи општине Гацко  именују се: 

1. Радоица Антуновић - Замјеник начелника, 

2. Драган Јегдић - секретар Скупштине, 

3. Драган Паповић - начелник Одјељења за 

привреду, финансије и друштвене 

дјелатности, 

4. Алекса Зеленовић -  начелник Одјељења  за 

просторно планирање и Цивилну заштиту, 

5. Зорица Супић -  начелник  Одјељења за 

општу управу, 

6. Драгица Јововић -  начелник  Одјељења за 

инспекцијске послове, 

7. Неђељко Руљ -   начелник Службе за 

заједничке послове и  

8. Небојша Авдаловић - старјешина 

Територијалне ватрогасне јединице. 

 

 

II  

 

  Чланови радног тима за ФУК, у складу са 

методолошким смјерницама издатим од стране 

Централне јединице за хармонизацију ФУК-а и 

интерне ревизије, у оквиру својих организационих 

јединица, имају задатак да : 

         

- утврде циљеве пословних процеса, 

- изврше попис  и опис пословних процеса и 

активности које се спроводе за реализацију 

истих, (законска регулатива, документација о 

току процеса, лица одговорна за спровођење, 

начин и рокове спровођења појединих 

активности), 

- идентификују ризике  који могу негативно 

утицати на остваривање утврђених циљева, 

процјене утицај и вјероватноћу настанка 

ризика и начин управљања ризицима, 

- континуирано прате, процјењују и ажурирају 

систем ФУК-а у оквиру својих надлежности, 

уочавају недостатке, предлажу и предузимају 

неопходне контролне поступке у циљу 

отклањања истих, 

- учествују у изради годишњег плана за 

успостављање и развој система ФУК-а, 

- редовно полугодишње и годишње сачињавају  

извјештај  о провођењу планираних 

активности на успостављању и спровођењу 

система ФУК-а за организациони дио за који 

су одговорни, а који се консолидује у 

јединствени извјештај на нивоу општинске 
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управе и 

- друге активности из ове области  прописане 

законом и подзаконским актима. 

 

III 

 

 Руководиоци одјељења и служби су у 

обавези да резултате провођења активности 

наведених у тачки II ове Одлуке обједине на нивоу 

организационог дијела за који су одговорни и 

доставе именованом лицу за ФУК на даље 

поступање, а све у циљу имплементације система 

ФУК-а. 

 

IV 

 

 Ова Одлука ступа на снагу наредног дана од 

дана објављивања у “Службеном гласнику општине 

Гацко”. 

 

                                                                                                         
Број: 02-400-63/19                      НАЧЕЛНИК             

Датум: 09.09.2019.                     ОПШТИНЕ, 

                                            Милан  Радмиловић, с.р. 
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