
СЛУЖБЕНИ ГЛАСНИК
ОПШТИНЕ ГАЦКО

Година XLII Гацко, 11.06.2015. године Број: 3

На основу члана 37. став 1. Закона о локалној само-
управи (“Сл.гласник републике Српске”, бр. 101/04,
42/05, 118/05 и 98/13) и члана 31. Статута општине 
Гацко  - пречишћени текст - (“Сл.гласник  општине 
Гацко”, бр. 5/14), Скупштина општине Гацко на 
сједници одржаној дана 05.06. 2015.године, д о н о с и

П О С Л О В Н И К 
О ИЗМЈЕНАМА И ДОПУНАМА ПОСЛОВНИКА

СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ ГАЦКО

Члан 1.
Члан 6. Пословника Скупштине општине Гацко (“Сл.
гласник општине Гацко”, бр. 6/5) мијења се и гласи:
“Прву сједницу новоизабране Скупштине сазива 
предсједник Скупштине општине из претходног сази-
ва, најкасније у року од 30 дана од дана објављивања 
извјештаја надлежног органа за провођење избора. 
Ако је спријечен предсједник односно потпредсједник 
скупштине из претходног сазива, сједницу ће сазвати 
најстарији одборник из претходног сазива.
Ако сједницу не сазове овлашћено лице из става 
1.односно 2. овога члана, сједницу ће сазвати једна 
половина одборника новог сазива”.

Члан 2.
Члан 7. мијења се и гласи:
“Првом сједницом Скупштине општине до избора 
предсједника предсједава најстарији одборник новог 
сазива коме помажу у раду два најмлађа одборника из 
новог сазива који су чланови Радног предсједништва, 
а из реда су политичких странака које имају највећи 
број одборника у Скупштини општине”.

Члан 3.
У члану 11. став 2. ријечи  Административној служби 
замјењује се ријечима “Општинској управи”, као и у 
цијелом тексту Пословника Скупштине општине 
Гацко.

Члан 4.
Послије члана 21. додаје се члан “21А” који гласи:
“Предсједнику Скупштине престаје функција прије 
истека времена на који је изабран, разрјешењем,
опозивом, престанком мандата одборника, подно-
шењем оставке и у случају смрти.
Одлуку из претходног става доноси Скупштина 
надполовичном већином гласова од укупног броја 
одборника у Скупштини, осим ако је поднешена 
неопозива оставка о којој се не одлучује већ се 
престанак функције само констатује, те у случају 
смрти Скупштина констатује престанак мандата услед 
те чињенице.
У случају престанка функције предсједнику Скуп-
штине прије истека времена на који је изабран, Скуп-
штина ће поступак избора предсједника окончати у 
року од 60 дана од дана доношења Одлуке о 
престанку функције.
Ако је предсједнику Скупштине престала функција 
прије истека времена на које је изабран, дужбност 
предсједника Скупштине, до избора предсједника 
врши потпредсједник Скупштине.
Разрјешењем потпредсједника Скупштине врши се по 
истом поступку по коме се врши разрјешење пред-
сједника Скупштине”.

Члан 5. 
У члану 43. став 1. послије тачке 6. додају се тачке 7. 
и 8. које гласе:

- “Комисија за равноправност полова и
- Етичка Комисија части”.

Члан 6.
Послије члана 49. додаје се члан “49А”  који гласи:
“ Комисија за равноправност полова: 

- прати примјену принципа равноправности полова 
у управљању и одлучивању,

- разматра нацрте и приједлоге аката које доноси 
Скупштина са асепекта равноправности полова,
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- иницира да се побољшава полна заступљеност у 
органима власти на свим нивоима,

- путем медија утиче на развој свијести код грађана 
о равноправности полова,

- путем надлежних органа утиче на елиминацију и 
спречавање свих облика насиља у јавној свери 
живота, као и на спречавање директне и индирек-
тне дискриминације засноване на полној основи,

- активно учествује на унапређењу равноправности 
полова и предлаже мјере за уклањање свих 
облика дискриминације, а посебно која се односи 
на рад и запошљавање, социјалну и здравствену 
заштиту, образовање, културу и информисање и 
заштиту од насиља у породици,

- обавља и друге послове из своје области у складу 
са Зконом и актима Општине.

Комисија за равноправност полова броји 5 чланова”.

Члан 7.
Послије члана “49А” додаје се члан “49Б” који гласи:
“Етичка комисија части:

- прати и анализира примјену Кодекса понашања 
изабраних представника – одборника Скупштине,

- прати рад одборника Скупштине и указује на 
појаве кршења Кодекса,

- разматра пријаве од стране одборника, грађана и 
удружења грађана и других организација о 
кршењу Кодекса и води поступак на основу тих 
пријава,

- предлаже Скупштини санкције за одборнике за 
које се утврди да су извршили повреду Кодекса,

- обавјештава јавност о свом раду,
- предлаже измјене и допуне Кодекса,
- обавља и друге послове у складу са Кодексом и 

актима Скупштине.
Етичка комисија части броји 5 чланова”.

Члан 8.
Члан 53 се брише.

Члан 9.
У члану 62. став 2. мијења се и гласи:
“Скупштина одржава редовне, тематске, свечане и 
ванредне сједнице”.

Члан 10.
У члану 63. послије става 1. додаје се став 2. који 
гласи:
“Тематске сједнице се одржавају  ради разматрања и 
одлучивања о питањима од посебног интереса на 
захтјев Клуба одборника,  најмање 1/3 одборника и 
Начелника општине”.

Члан 11.
Члан 92. се брише.

Члан 12.
Глава VI одјељак  3. као и чланови 124, 125, 126 и 127. 
се бришу.

Члан 13.
У члану 132.  број “двадесет (20)” замјењује се бројем  
“седам (7)”.

Члан 14.
У члану 133. став 1. тачка в.  број “двадесет (20)”. 
замјењује се бројем “седам  (7)”. 

Члан 15.
Члан 137. се брише.

Члан 16.
Члан 138. став 1. се брише.

Члан 17.
Члан 141. се брише.

Члан 18.
У члану 160. став 2  број  “два (2.)” замјењује се 
бројем  “три (3)”.

Члан 19.
Овај Пословник ступа на снагу осмог дана од дана 
објављивања у “Службеном гласнику општине Гацко”.

Број: 01-022-44/15 ПРЕДСЈЕДНИК
Датум: 05.06. 2015.год.  СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ

Г А Ц К О
Јован Ковачевић

______________________________________________

На основу члана 31. Статута општине Гацко –пречи-
шћени текст- (“Сл. гласник општине Гацко”, бр.5/14), 
Скупштина општине Гацко на сједници одржаној 
дана 05.06.2015. године, разматрајући Извјештај о 
раду за 2014. годину, Начелника општине и општин-
ске управе општине Гацко,  д о н о с и

ЗАКЉУЧАК
о усвајању Извјештаја о раду  за 2014. годину, 

Начелника општине и општинске управе општине 
Гацко

I
Усваја се Извјештај о раду за 2014. годину, Начелника 
општине и општинске управе општине Гацко, број:  
02-052-25/15 од 25.05.2015. године.

II
Овај Закључак ступа на снагу осмог дана од дана 
објављивања у “Службеном гласнику општине Гацко”.

Број: 01-022-32/15                     ПРЕДСЈЕДНИК
Датум: 05.06.2015. год. СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ

ГАЦКО 
Јован Ковачевић

______________________________________________
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На основу члана 31. Статута општине Гацко – пре-
чишћени текст- (“Сл. гласник општине Гацко”, бр.
5/14), Скупштина општине Гацко на сједници одржа-
ној дана 05.06.2015. године, разматрајући Информа-
цију о стању у области пољопривредне дјелатности са 
приједлогом мјера за бржи развој пољопривредне 
производње, Одјељења за привреду,финансије и 
друштвене дјелатности општине Гацко,  д о н о с и

ЗАКЉУЧАК
о прихватању Информације о стању у области 

пољопривредне дјелатности са приједлогом мјера 
за бржи развој пољопривредне производње, 

Одјељења за привреду, финансије и друштвене 
дјелатности општине Гацко

I
Прихвата се Информацију о стању у области пољо-
привредне дјелатности са приједлогом мјера за бржи 
развој пољопривредне производње, Одјељења за при-
вреду, финансије и друштвене дјелатности општине 
Гацко, број: 03/2-330-7/15 од мјесеца маја 2015. го-
дине.

II
Овај Закључак ступа на снагу осмог дана од дана 
објављивања у “Службеном гласнику општине Гацко”.

Број: 01-022-31/15  ПРЕДСЈЕДНИК
Датум: 06.05.2015. год. СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ

ГАЦКО 
Јован Ковачевић                                                      

______________________________________________

На основу члана 31. Статута општине Гацко – пре-
чишћени текст- (“Сл. гласник општине Гацко”, бр.
5/14), Скупштина општине Гацко на сједници одржа-
ној дана 05.06.2015. године, разматрајући Информа-
цију о раду мјесних заједница на подручју општине 
Гацко за 2014.годину, Одбора за мјесне заједнице, 
регионалну и међународну сарадњу Скупштине 
општине Гацко,  д о н о с и

ЗАКЉУЧАК
о прихватању Информације о раду мјесних 
заједница на подручју општине Гацко

за 2014. годину, Одбора за мјесне заједнице, 
регионалну и међународну сарадњу, Скупштине 

општине Гацко 

I
Прихвата  се Информација о раду мјесних заједница 
на подручју општине Гацко за 2014.годину, Одбора за 
мјесне заједнице, регионалну и међународну сарадњу 
Скупштине општине Гацко, број:  01-022-33/15 од 
14.05.2015. године.

II
Овај Закључак ступа на снагу осмог дана од дана 
објављивања у “Службеном гласнику општине Гацко”.

Број: 01-022-33/15                     ПРЕДСЈЕДНИК
Датум: 05.06.2015. год.   СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ

ГАЦКО 
Јован Ковачевић

______________________________________________

На основу члана 31. Статута општине Гацко –пречи-
шћени текст- (“Сл. гласник општине Гацко”, бр.5/14), 
Скупштина општине Гацко на сједници одржаној 
дана 05.06.2015. године, разматрајући Извјештај о 
раду Јавне установе “Културно-спортски центр” 
Гацко за 2014.годину и Програм рада са финансиј-
ским планом за 2015.годину,  д о н о с и

ЗАКЉУЧАК
о усвајању Извјештаја о раду  Јавне 

установе“Културно-спортски центар” Гацко за 
2014. годину и Програм рада са финансијским 

планом за 2015. годину

I
Усваја се Извјештај о раду Јавне установе “Културно-
спортски центар” Гацко за 2014.годину и Програм 
рада са финансијским планом за 2015.годину, број:  
145/15 од 17.04.2015. године.

II
Овај Закључак ступа на снагу осмог дана од дана 
објављивања у “Службеном гласнику општине Гацко”.

Број: 01-022-35/15            ПРЕДСЈЕДНИК
Датум: 05.06.2015. год. СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ

ГАЦКО 
Јован Ковачевић                     

______________________________________________

На основу члана 31. Статута општине Гацко – пре-
чишћени текст- (“Сл. гласник општине Гацко”, 
бр.5/14), Скупштина општине Гацко на сједници 
одржаној дана 05.06.2015. године, разматрајући Ин-
формацију о стању здравствене заштите становни-
штва општине Гацко за 2014. годину, Јавне здрав-
ствене установе Дом здравља “Проф.др.Саво Бумбић” 
Гацко  д о н о с и

ЗАКЉУЧАК
о прихватању Информације о стању здравствене 

заштите становништва општине Гацко за 
2014.годину, Јавне здравствене установе Дом 
здравља “Проф. др. Саво Бумбић” Гацко
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I
Прихвата се Информација о стању здравствене за-
штите становништва општине Гацко за 2014. годину, 
Јавне здравствене установе Дом здравља “Проф. др.
Саво Бумбић” Гацко број: 01/222/15 од 28.05.2015. 
године.

II
Овај Закључак ступа на снагу осмог дана од дана 
објављивања у “Службеном гласнику општине Гацко”.

Број: 01-022-39/15   ПРЕДСЈЕДНИК
Датум: 05.06.2015. год. СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ

ГАЦКО 
Јован Ковачевић

______________________________________________

На основу члана 31. Статута општине Гацко –
пречишћени текст- (“Сл.гласник општине Гацко” бр. 
5/14), Скупштина општине Гацко на сједници одржа-
ној дана 05.06.2015. године, разматрајући Информа-
цију о стању здравствене заштите становништва на 
подручју општине Гацко, Јавне здравствене установе 
Дом здравља “Проф.др.Саво Бумбић” Гацко, а у вези  
са финансирањем Дома здравља од стране Јавног 
фонда здравственог осигурања Републике Српске које 
је  у претходном периоду било знатно повољније, 
узимајући у обзир годину 2009. када је Уговор изно-
сио 1.359.900,00 КМ,  потом  су перманентно  сред-
ства смањивана  игноришући аргументе Дома здра-
вља за повећање средстава као и закључке ове Скуп-
штине да би у 2014.години   износила 879.560,00 КМ,   
д о н о с и

З А К Љ У Ч А К

I
Да се од доприноса за здравствено осигурање који се 
издвајају у Фонд здравственог осигурања Републике 
Српске са подручја општине Гацко враћа Дому 
здравља “Проф.др. Саво Бумбић” Гацку најмање 18% 
средстава.

II
Уколико се не потпише нови Анекс уговора између 
Јавног фонда здравственог осигурања Републике 
Српске и Дома здравља “Проф.др.Саво Бумбић” 
Гацко   у складу са тачком I овог Закључка до 30.06.
2015.године, због угрожености пацијената и радника 
Дома здравља, Скупштина општине Гацко ће по-
држати Штрајк радника Дома здравља.

III
Овај Закључак ступа на снагу даном доношења, 
доставиће се Министарству здравља и социјалне 
заштите, Јавном фонду здравственог осигурања Репу-
блике Српске  и директору Дома здравља “Проф.др.

Саво Бумбић” Гацко и објавиће се у “Службеном 
гласнику општине Гацко”.

Број: 01-022-76/15                      ПРЕДСЈЕДНИК
Датум: 05.06.2015.год.    СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ

Г А Ц К О
Јован Ковачевић

______________________________________________

На основу члана 3. Правилника о начину утврђивања
висине концесионе накнаде за коришћење мине-
ралних сировина (“Сл.гласник Републике Српске”, бр. 
5/03 и 59/05) и члана 31. Статута општине Гацко –
пречишћени текст - (“Сл.гласник општине Гацко”,бр. 
5/14), Скупштина општине Гацко на сједници одржа-
ној дана 05.06.2015.године, д о н о с и

О Д Л У К У
о усвајању Програма коришћења средстава 

остварених по основу експлоатације минералних 
сировина за 2015. годину

I
Усваја се Програм коришћења средстава остварених 
по основу експлоатације минералних сировина за 
2015. годину.

II
Саставни дио ове Одлуке је Програм коришћења 
средстава остварених по основу експлоатације мине-
ралних сировина за 2015. годину.

III
Ова Одлука ступа на снагу осмог дана од дана 
објављивања,  у “Службеном гласнику општине Гацко”

Број: 01-022-5/15                   ПРЕДСЈЕДНИК
Датум: 05.06.2015.год. СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ

Г А Ц К О
Јован Ковачевић

______________________________________________

ПРОГРАМ
КОРИШЋЕЊА СРЕДСТАВА ОСТВАРЕНИХ ПО 
ОСНОВУ ЕКСПЛОАТАЦИЈЕ МИНЕРАЛНИХ 

СИРОВИНА

„Минерални ресурси“ су економски интересантне ко-
нцентрације или појаве минералних сировина у или 
на земљиној кори, у таквој форми и са таквим ква-
литетом и количином да постоје реални изгледи за  
економичну експлоатацију.

Минералним сировинама сматрају се:
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а) све врсте угља, угљоводоници (нафта и земни гас) и 
остали природни гасови, асфалт и угљени шкрљци 
и радиоактивне руде,

б) металичне минералне сировине и њихова употре-
бљива једињења,

в) неметаличне минералне сировине, сировине за 
индустријску прераду и за добијање грађевинског  
материјала,

г) све врсте соли и соних вода,
д) воде испод површине земље, минералне, термо-

минералне, теотермални извори, термалне воде и 
гасови који се са њима јављају, (подземне мине-
ралне воде),

ђ) техногене минералне сировине које су резултат 
експлоатације и прераде минералних сировина и

е) све друге минералне сировине.

За експлоатацију минералних сировина потребна је 
концесија, која се додјељује у складу са законом 
којим се одређује област концесија за експлоатацију.

Концесија је, у смислу овог закона, право обављања 
привредних дјелатности коришћењем јавних добара, 
природних богатстава и других добара од општег 
интереса, као и право на обављање дјелатности од 
општег интереса, у складу са овим законом, а то право 
се уступа концесионару на одређено вријеме, под 
условима прописаним овим законом, уз плаћање 
концесионе накнаде.

(1) Предмети концесије у смислу овог закона могу 
бити:

а) изградња, коришћење и одржавање:
1) путева и припадајућих инфраструктурних објеката,
2) жељезничких пруга, пловних канала и лука,
3) аеродрома,
б) коришћење јавног водног добра:
1) воде за технолошки процес у обављању привред-

них дјелатности,
2) воде и водног земљишта за коришћење хидро-

акумулација, купалишта, рибњака,
3) водног земљишта за реализацију неке од привред-

них дјелатности или за реализацију других пре-
дмета концесије у складу са овим законом,

4) за вађење материјала из водотока (шљунка, пијеска, 
камена) према Програму уређења водотока,

в) изградња и коришћење енергетских објеката ин-
сталиране снаге веће од 250 кW, изузев енергет-
ских објеката на био-масу и био-гас и соларних 
постројења са фотонапонским ћелијама на објекти-
ма независно од инсталиране снаге,

г) изградња или реконструкција и коришћење на-
фтовода, гасовода и објеката за складиштење,
транспорт и дистрибуцију нафте и гаса,

д) истраживање и експлоатација минералних сиро-
вина,

ђ) планирани одстрел дивљачи уз обављање ловне 
дјелатности и риболов,

е) игре на срећу,

ж) поштанске и телекомуникационе услуге, осим 
резервисаних поштанских услуга и заједничких и 
међународних комуникација,

з) путнички и теретни жељезнички саобраћај,
и) јавни превоз у друмском саобраћају,
ј) простори и објекти природног, грађевинског и 

културно-историјског насљеђа,
к) комуналне дјелатности, осим водоснабдијевања 

становништва, као и изградња, одржавање и 
коришћење или реконструкција и модернизација 
комуналних објеката,

л) управљање и прерада отпада у складу са посебним 
прописима, осим отпада који је обезбијеђен кому-
налном дјелатношћу,

љ) изградња или реконструкција и модернизација 
бањских објеката и њихово коришћење,

м) изградња објеката туристичке инфраструктуре и 
супраструктуре,

н) дјелатности у области угоститељства,
њ) пољопривредно земљиште и
о) изградња, коришћење и одржавање спортских 

објеката.
(2) Осим концесија из става 1. овог члана, предмет 

концесије може бити коришћење и других добара 
од општег интереса и пружање јавних услуга, у 
складу са прописима којима се уређује одређена 
привредна или друга област.

(3) Концесије из ст. 1. и 2. овог члана не могу се 
додјељивати на начин и по поступку који није у 
складу са овим законом.

НАДЛЕЖНОСТ  ЗА ДОДЈЕЛУ КОНЦЕСИЈА

(1) За додјелу концесија из члана 6. овог закона на-
длежна је Влада, осим за концесије из тачке к) за које 
је надлежна скупштина јединице локалне самоуправе.
(2) Изузетно од става 1. овог члана, Влада може 
овластити јединицу локалне самоуправе за додјелу 
концесије и из члана 6. став 1. т. ј), љ), м) и н) овог 
закона.

КОНЦЕСИОНА НАКНАДА

Уговор о концесији закључује се на рок који не може 
бити дужи од 50 година.

(1) Концесиона накнада, за уступљено право из члана 
29. став 3. тачке а) овог закона, приход је буџета 
Републике, односно буџета јединице локалне 
самоуправе, зависно од надлежности за додјелу 
концесије.

(2) Концесиона накнада, за коришћење из члана 29. 
став 3. тачке б) овог закона, за концесије које до-
дјељује Влада дијели се између буџета Републике 
и буџета јединице локалне самоуправе на чијој 
територији се обавља концесиона дјелатност, у 
сразмјери:

а) 30 : 70 за развијене јединице локалне самоуправе,
б) 30 : 70 за средње развијене јединице локалне 

самоуправе,
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в) 20 : 80 за неразвијене јединице локалне самоуправе 
и

г) 10 : 90 за изразито неразвијене јединице локалне 
самоуправе.

(3) Концесиона накнада за коришћење из члана 29. 
став 3. тачке б) овог закона за концесије које 
додјељује јединица локалне самоуправе приход је 
буџета јединице локалне самоуправе.

(4) Средства од концесионе накнаде која, директно 
или након дијељења у сразмјери из става 2. овог 
члана, представљају приход буџета јединице ло-
калне самоуправе користе се намјенски, у 
инвестиционо-развојним пројектима за:

а) изградњу и реконструкцију: примарних инфра-
структурних објеката (водовод, канализација, то-
пловод, локални путеви и друго) и нових 
привредних капацитета који су у функцији 
привредног развоја и запошљавања и

б) заштиту животне средине (екологија).
(5) Намјенска средства из става 4. овог члана јединице 

локалне самоуправе користе у складу са годи-
шњим планом утрошка средстава од концесионе 
накнаде, који усваја скупштина јединице локалне 
самоуправе, за наредну годину.

НАДЗОР, ПРАЋЕЊЕ ИЗВРШЕЊА УГОВОРА О 
КОНЦЕСИЈИ

(1) Надзор над спровођењем овог закона врше 
надлежни републички органи управе.

(2) Инспекцијски надзор над примјеном одредаба овог 
закона и прописа донесених на основу њега врши 
Републичка управа за инспекцијске послове и на-
длежне инспекције јединице локалне самоуправе

(3) Контролу обрачуна и плаћања концесионе 
накнаде утврђене уговором о концесији врши 
Пореска управа Републике Српске, у складу са 
одредбама закона којима се уређује порески 
поступак.

(4) Ако концесионар не извршава обавезе из уго-
вора о концесији, односно концесиону дјела-
тност обавља супротно одговарајућим пропи-
сима, надлежни орган дужан је да покрене 
поступак надзора над радом концесионара, 
путем надлежног инспекцијског органа или 
Пореске управе Републике Српске, у складу са 
дјелокругом рада тих органа.

ПРАВИЛНИКОМ О ВИСИНИ КОНЦЕСИОНЕ НА-
КНАДЕ И БАНКАРСКИМ ГАРАНЦИЈАМА У 
ОБЛАСТИ ЛЕКТРОЕНЕРГЕТИКЕ, ЕНЕРГЕНАТА,
РУДАРСТВА И ГЕОЛОГИЈЕ

Концесиона накнада је обавезан елеменат уговора о 
концесији, новчаног је карактера и састоји се од:

1) концесионе накнаде за уступљено право, која се
плаћа једнократно при закључивању уговора о
концесији (у даљем тексту: једнократна накнада) и

2) концесионе накнаде за коришћење.

(1) У области енергената (нафта и гас) једнократна 
накнада рачуна се у износу 0,5% од вриједности 
планиране инвестиције.

(2) У области електроенергетике и рударства 
једнократна накнада се рачуна као постотак (%) од 
вриједности пла ниране инвестиције:

1) 3% за инвестиције до 10.000.000 КМ,
2) 1% за инвестиције веће од 10.000.000 КМ, а мање 

од 50.000.000 КМ,
3) 0,5% за инвестиције веће од 50.000.000 КМ, а мање

од 100.000.000 КМ и
4) 0,2% за инвестиције веће од 100.000.000 КМ.
(3) У области геологије једнократна накнада се рачуна 

у износу 2% од вриједности планиране инвести-
ције.

(4) Вриједност планиране инвестиције прецизира се:
1) у иницијативи заинтересованог лица, сачињене у

складу са чланом 25. Закона о концесијама (у 
даљем тек сту: Закон) и

2) у студији економске оправданости приликом ини-
цијативе надлежног органа и у преговарачком 
поступку.

За привредна друштва која већ користе, односно 
експлоатишу природне ресурсе по раније стеченим 
правима, а која имају обавезу да закључе уговор о 
концесији у складу
са чланом 67. Закона, једнократна накнада се рачуна у 
складу са чланом 3. овог правилника, на начин да се 
умјесто висине планиране инвестиције као основ за 
обрачун користи укупно остварени приход по основу 
концесионе дјелатности, остварен за претходну го-
дину пословања.

(1) Концесиона накнада за коришћење предмета ко-
нцесије у области електроенергетике, енергената и 
рударства износи 3,6% од укупног годишњег 
прихода оствареног од обављања концесионе 
дјелатности.

(2) Начин уплате концесионе накнаде из става 1. овог 
члана уредиће се уговором о концесији.

Као средство обезбјеђења у вези са извршењем уго-
вора о концесији концесионар обезбјеђује банкарске 
гаранције.

(1) Гаранција за добро извршење посла за предмете 
концесије из области лектроенергетике и енер-
гената одређује се у износу од 0,1% до 3% у 
зависности од висине инвестиције на начин:

1) за инвестиције до 5.000.000 КМ - 3%,
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2) за инвестиције веће од 5.000.000 КМ, а мање од 
10.000.000 КМ - 2%,

3) за инвестиције веће од 10.000.000 КМ, а мање од 
50.000.000 КМ - 1%,

4) за инвестиције веће од 50.000.000 КМ, а мање од 
100.000.000 КМ - 0,5%,

5) за инвестиције веће од 100.000.000 КМ, а мање од 
500.000.000 КМ - 0,3% и

6) за инвестиције веће од 500.000.000 КМ - 0,1%.
(2) Гаранција за добро извршење посла за предмете 

концесије из области рударства и геологије износи 
3% вриједности укупних инвестиција.

(3) Начин достављања гаранција из ст. 1. и 2. овог 
члана дефинише се уговором о концесији.

Гаранција за одржавање и пренос за предмете 
концесије из области електроенергетике и енергената 
износи 10% од просјечних трошкова одржавања у 
посљедње три
године коришћења објеката и доставља се у року од 
годину дана прије истека концесионог периода.
Гаранција за извршење рекултивације земљишта за 
предмете концесије из области рударства одређује се 
у износу од 10% од просјечних трошкова одржавања у 
посљедње три године коришћења објеката и доставља 
се у року од годину дана прије истека концесионог 
периода.
На основу напријед изложеног утврђује се накнада по 
основу експлоатације минералних сировина у износу 
од 18.500,00 КМ за период 2015.године.

Средства од накнаде, планирају се  утрошити у 
санацију локалног пута у селу Луковице обзиром да 
се исти оштећује при транспорту експлоатисаних 
сировина.
______________________________________________

На основу члана 30. Закона о локалној самоуправи
(„Сл. гласник Републике Српске“ бр. 101/4, 42/05, 
118/05 и 98/13), члана 31. Статута Општине Гацко -
пречишћени текст -(„Сл.гласник Општине Гацко“ бр. 
5/14) у циљу обезбеђења реализације Плана цивилне 
заштите, а сходно одредбама члана 22. став 1.тачка 7. 
Закона о заштити и спасавању у ванредним ситуа-
цијама („Сл. гласник Републике Српске“ бр. 121/12), 
Скупштина Општине Гацко на сједници одржаној 
дана 05.06. 2015.године, д о н о с и,

О Д Л У К У
о одређивању локације за уништавање
неексплодираних убојних средстава

I
Овом Одлуком одређује се Каменолом Зборна гомила, 
са десне стране пута Гацко-Билећа, координате: Х  
6545119,7 и   У 4773546,3, за локацију која задово-
љава услове за уништавање појединачних и мањих 
количина неексплодираних убојних средстава, одно-

сно оних количина које се прикупе на подручју 
Општине Гацко.

II
Локација из тачке I ове Одлуке може се користити 
под следећим условима:

- да се на њој уништавају неексплодирана убојна 
средства прикупљена искључиво на подручју 
Општине Гацко,

- максимална количина која се уништава не смије 
угрозити становништво и обје- кте у рејону 
локације,

- у зони извођења акције уништавања неекспло-
дираних убојних средстава обаве-зно предузети 
све мјере предострожности и заштите,

- у случају штете и последица насталих приликом 
испуцавања неексплодираних убојних средстава, 
у цјелости је одговоран извођач акције уништа-
вања,

- прије извођења акције уништавања неексплоди-
раних убојних средстава извођач акције уништа-
вања дужан је обавијестити референта цивилне 
заштите Општине Гацко и Полицијску станицу 
Гацко, а након извршене акције уништавања За-
писник о уништавању неексплодираних убојних 
средстава доставити референту цивилне заштите 
Општине Гацко.

III
Ова Одлука ступа на снагу осмог дана од дана 
објављивања у „Службеном гласнику Општине  
Гацко“.

Број:01-022-77/15 ПРЕДСЈЕДНИК СКУПШТИНЕ
Гацко: 05.06. 2015.год. Јован Ковачевић
______________________________________________

На основу члана 22. став 1. тачка 4. Закона о заштити 
и спасавању у ванредним ситуацијама (Сл. Гласник 
Републике Српске бр.121/12) и члана 31. Статута Оп-
штине Гацко - пречишћени текст (Сл. Гласник 
Општине Гацко бр. 5/14)  Скупштина општине Гацко
на сједници одржаној 05.06. 2015.године д о н о с и,

О Д Л У К У
о формирању ОпштинскогШтаба 

за ванредне ситуације

I
Овом Одлуком, формира се Општински Штаб за 
ванредне ситуације за подручје Општине Гацко у 
саставу:
1. Командант Штаба,
2. Замјеник команданта Штаба,
3. Начелник штаба,
4. члан Штаба за оперативно-правне послове,
5. члан Штаба за финансијске послове,



Страна:     - Број: 3 СЛУЖБЕНИ ГЛАСНИК ОПШТИНЕ ГАЦКО  Датум: 11.06.2015. год.8

6. члан Штаба за збрињавање угрожених и 
настрадалих те пружање прве медицинске 
помоћи,

7. члан Штаба за ангажовање војске БиХ и МУП-
а,

8. члан Штаба за заштиту од рушења експлозија, 
расчишћавање и спасавање из рушевина,

9. члан Штаба за склањање, евакуацију и 
збрињавање становништва,

10.  члан Штаба за , узбуњивање маскирање, 
замрачивање и информисање јавности,

11.  члан Штаба за асанацију, заштиту животиња и 
намирница животињског поријекла, заштиту 
биља и биљних производа,  

12. члан Штаба за заштиту од пожара,
13.  члан Штаба за заштиту вода, заштиту од 

поплава.

Број чланова се може повећати у складу са општим 
актом, потребама и кадровским мо- гућностима 
општине.

II
Именовање чланова Општинског Штаба за ванредне 
ситуације извршиће Начелник Општине Гацко у 
складу са Законом.

III
Задаци Општинског Штаба за ванредне ситуације су:

- руководи и координира рад субјеката и снага 
система заштите и спасавања у ванредним ситуа-
цијама, на спровођењу утврђених задатака,

- руководи и координира спровођење мјера и 
задатака заштите и спасавања,

- разматра и даје мишљење на приједлог Процјене 
угрожености и приједлог Плана заштите и спа-
савања од елементарне непогоде и друге несреће,

- прати стање и организацију заштите и спасавања 
и предлаже мјере за њихово побољшање,

- наређује употребу снага за заштиту и спасавање, 
средстава помоћи и других средстава која се 
користе у ванредним ситуацијама,

- ради на редовном информисању и обавјештавању 
становништва о ризицима, опасностима и преду-
зетим мјерама,

- сарађује са надлежним органима заштите и спаса-
вања сусједних држава у ванредним ситуацијама,

- процјењује угроженост од настанка ванредне 
ситуације,

- ангажује оспособљена правна лица и друге 
организације од значаја за заштиту и спасавање 
општина када се за то укаже потреба, 

- предлаже Начелнику општине доношење Одлуке 
о проглашењу ванредне ситу- ације, уколико су 
исцрпљене све друге могућности адекватног 
одговора на еле- ментарну непогоду или другу 
несрећу,

- доноси приједлоге, закључке и препоруке.

IV
Сједнице Штаба за ванредне ситуације и оперативни 
рад Штаба ће се одржавати у про- сторијама Начел-
ника или Замјеника начелника Општине Гацко.

V
Ова Одлука ступа на снагу осмог дана од дана 
објављивања у "Службеном гласнику Општине Гацко“.

Број:01-022-78/15 РЕДСЈЕДНИК СКУПШТИНЕ
Гацко: 05.06.2015. год. Јован Ковачевић

______________________________________________

На основу члана 47. став 1. и 2. Закона о уређењу 
простора и грађењу ("Службени гласник Репубпике 
Српске", број 40/13), члана 30. Закона о локалној 
самоуправи ("Службени гласник Републике Српске",
број 101/04, 42/05, 118/05 и 98/13) и члана 31. Статута 
општине Гацко - пречишћени текст - ("Службени 
гласник Општине Гацко", број 5/14), Скупштина
општине Гацко на сједници одржаној 05.06. 2015. 
године, донијела је

ОДЛУКУ
О УТВРЂИВАЊУ НАЦРТА  ПРОСТОРНОГ
ПЛАНА ОПШТИНЕ ГАЦКО 2014 - 2034. 

ГОДИНА И СТАВЉАЊУ НА ЈАВНИ УВИД

I
Скупштина општине Гацко усваја нацрт Просторног 
плана општине Гацко 2014 - 2034. година.

II
Нацрт Просторног плана општине Гацко 2014 - 2034. 
година биће изложен на јавни увид у периоду од 
15.06. до 15.07. 2015. године у просторијама општине 
Гацко.
Сва заинтересована физичка и правна лица као што су 
власници некретнина, органи управе надлежни за 
водопривреду, шумарство, пољопривреду, саобраћај, 
енергетику, телекомуникације, енергетику, туризам, 
рударство, здравство, школство, културу, заштиту  
културно - историјских и nриродних добара, органи 
унутрашњих послова, Привредна комора РС и други 
могу извршити увид у нацрт Просторног плана 
радним данима у термину од 8 - 15 часова.

III
Писмене примједбе, сугестије и приједлози на нацрт 
Просторног nлана општине Гацко 2014 - 2034. година 
могу се доставити Одјељењу за просторно планирање 
и цивилну заштиту до краја периода јавног увида.

IV
Оглас о времену, мјесту и начину изпагања нацрта 
Просторног nлана општине Гацко 2014 - 2034. година 
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ће се објавити у јавним гласилима у складу са чланом 
47. Закона о уређењу простора и грађењу ("Службени 
гласник Репубпике Српске", број 40/13).

V
Ова Одлука ступа на снагу осмог дана од дана 
објављивања у Службеном гласнику општине Гацко.

Број:01-022- 79 ПРЕДСЈЕДНИК 
Датум :05.06. 2015.год. СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ

ГАЦКО
Јован Ковачевић

______________________________________________

На основу члана 47. став 1. и 2. Закона о уређењу 
простора  и грађењу (“Сл.гласник Републике Српске”,
бр. 40/13) и члана 31. Статута општине Гацко -
пречишћени текст - (“Сл.гласник општине Гацко”,бр. 
5/14), Скупштина општине Гацко на сједници одржа-
ној дана 05.06.2015.године, д о н о с и

З А К Љ У Ч А К
о начину израде Регулационог плана “Лазарићи I“

као дијела Регулационог плана “Лазарићи”

I
Овим Закључком се утврђује да се Регулациони план 
“Лазарићи I“израђује у складу са Законом о уређењу 
простора и грађењу, а  да је плански период од десет 
година од дана усвајања на сједници Скупштине 
општине Гацко (31.05.2007).

II
Овај Закључак ступа на снагу даном доношења, а 
објавиће се у “Службеном гласнику општине Гацко”.

Број: 01-022- 80/15                        ПРЕДСЈЕДНИК
Датум: 05.06.2015.год.    СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ

Г А Ц К О
Јован Ковачевић 

______________________________________________

На основу члана 30. Закона o локалној самоуправи
(„Службени гласник Републике Српске“ бр. 101/04, 
42/05, 118/05 и 98/13) и члана 31. Статута општине 
Гацко-пречишћени текст (“Сл. гласник општине Га-
цко” бр. 5/14 ), Скупштина општине Гацко на сје-
дници одржаној дана 05.06.2015. године,  д о н о с и:

О Д Л У К У
о износу накнаде по м2 за остало 

грађевинско земљиште

I
Овом Одлуком се одређује накнада по м2 за остало 
грађевинско земљиште и то:

1. 1,26 КМ  за земљиште по култури пашњак и 

2. 2,10 КМ  за земљиште по култури ливада.
Цијене из става 1 су најниже цијене за наведено зе-
мљиште коришћене у претходном периоду на тери-
тотији општине Гацко.

II
Ова Одлука ступа на снагу осмог дана од дана 
објављивања у “ Службеном гласнику општине Гацко”.

III
Ступањем на снагу ове Одлуке престаје да важи 
Одлука о величини грађевинске парцеле и износу на-
кнаде по м2 за остало грађевинско земљиште (Слу-
жбени гласник општине Гацко број 2/02).

Број: 01-022 - 81 /15 ПРЕДСЈЕДНИК
Датум: 05.06. 2015. год.  СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ

ГАЦКО
Јован Ковачевић

______________________________________________

На основу члана 348. Закона о стварним правима
(„Сл. гласник Републике Српске“ бр. 124/08,58/09 и 
95/11), члана 5. Правилника о поступку јавног кон-
курса за располагање непокретностима у својини 
Републике Српске и јединице локалне самоуправе 
(„Сл. гласник Републике Српске“ бр. 20/12) и члана 
31. Статута општине Гацко – пречишћени текст -
(„Сл. гласник општине Гацко“ бр. 5/14),  Скупштина 
општине Гацко на сједници одржаној дана  05.06.
2015. године, д о н о с и

О Д Л У К У 
о расписивању јавног надметања за продају 
осталог грађевинског земљишта у државној 
својини ван граница урбаног подручија

I
Овом Одлуком се одређују грађевинске парцеле за
које ће се  расписати Јавно надметање на осталом 
грађевинском земљишту у државној својини ван 
граница урбаног подручија:

- к.ч. бр. 43/2096 К.О. Самобор ,звана Пусто Поље, 
пашњак у површини од 437 м2,

- к.ч.бр. 440/129 К.О. Кула, звана Диздарица, 
пашњак у површини од 563 м2,

- к.ч.бр. 1/819 К.О. Сливља 1, звана Пода, пашњак 
у површини од 331 м2,

- к.ч.бр. 88/91 К.О. Дражљево 1, звана Гај пашњак 
у површини од 310 м2.

II
За земљиште које је предмет ове Одлуке утвђује се 
почетна цијена у поступку непосредног јавног надме-
тања у складу са Правилником о поступку јавног 
конкурса за располагање непокретностима у својини 
Републике Српске и јединице локалне самоуправе
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(„Сл. гласник Републике Српске“ бр. 20/12), која за 
остало грађевинско земљиште износи 1,26 КМ/м2.

III
Продаја предметног грађевинског земљишта објавиће 
се у дневном листу „ Глас Српске“ , на огласној табли 
општине Гацко и на Радио Гацку, 15 дана прије дана 
продаје.

IV
Поступак лицитације провешће Комисија за продају 
осталог грађевинског земљишта у саставу:

1. Ранко Марковић  – предсједник,
2. Алекса Зеленовић  – члан,
3. Александар Мандић  – члан

V
Ова Одлука ступа на снагу осмог дана од дана 
објављивања у “Службеном гласнику општине Гацко”.

Број: 01 – 022 - 82 /15   ПРЕДСЈЕДНИК  
Датум: 05.06.2015. год. СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ

ГАЦКО
Јован Ковачевић

______________________________________________

На основу члана 348. Закона о стварним правима
(„Сл. гласник Републике Српске“ бр. 124/08,58/09 и 
95/11), члана 5. Правилника о поступку јавног кон-
курса за располагање непокретностима у својини 
Републике Српске и јединице локалне самоуправе 
(„Сл. гласник Републике Српске“ бр. 20/12) и члана 
31. Статута општине Гацко – пречишћени текст -
(„Сл. гласник општине Гацко“ бр. 5/14),  Скупштина 
општине Гацко на сједници одржаној дана 05.06.
2015. године, д о н о с и

О Д Л У К У 
о расписивању јавног надметања за продају 
осталог грађевинског земљишта у државној 
својини ван граница урбаног подручија

I
Овом Одлуком се одређује грађевинска парцела за
коју ће се  расписати Јавно надметање на осталом 
грађевинском земљишту у државној својини ван 
граница урбаног подручија:

- к.ч. бр. 452/99 K.O. Дражљево 1, звана Влака, па-
шњак у површини од 1.000 м2, 

II
За земљиште које је предмет ове Одлуке утвђује се 
почетна цијена у поступку непосредног јавног надме-
тања у складу са Правилником о поступку јавног 
конкурса за располагање непокретностима у својини 
Републике Српске и јединице локалне самоуправе

(„Сл. гласник Републике Српске“ бр. 20/12), која за 
остало грађевинско земљиште износи 1,26 КМ/м2.

III
Продаја предметног грађевинског земљишта објавиће 
се у дневном листу „ Глас Српске“ , на огласној табли 
општине Гацко и на Радио Гацку, 15 дана прије дана 
продаје.

IV
Поступак лицитације провешће Комисија за продају 
осталог грађевинског земљишта у саставу:

1. Ранко Марковић  – предсједник,
2. Алекса Зеленовић  – члан,
3. Александар Мандић  – члан

V
Ова Одлука ступа на снагу осмог дана од дана 
објављивања у “Службеном гласнику општине Гацко”.

Број: 01 – 022 - 83/15  ПРЕДСЈЕДНИК  
Датум: 05.06.2015. год.   СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ

ГАЦКО
Јован Ковачевић

______________________________________________

На основу члана 348. став 3. Закона о стварним 
правима ( “Службени гласник РС” број 124/08,58/09 и 
95/11), члана 6. Правилника о поступку јавног кон-
курса за располагање непокретностима у својини 
Републике Српске и јединица локалне самоуправе 
(“Службени гласник РС “ број 20/12) и члана 31. 
Статута општине Гацко-пречишћени текст - (“Сл. 
Гласник општине Гацко” бр. 5/14) Скупштина општи-
не Гацко на сједници одржаној дана 05.06.2015. 
године доноси

З А К Љ У Ч А К 
о продаји осталог грађевинског земљишта
у државној својини ван граница урбаног 
подручија путем непосредне погодбе

I 
Продаје се остало грађевинско земљиште у државној 
својини ван граница урбаног подручија означено као 
дио  к.ч. бр.  929/8  , у површини од 550 м2, уписана у 
К.О. Рудо Поље, путем непосредне погодбе, купцу 
Црквена општина Гацко, ради изградње објекта 
вјерске заједнице.

II
Продајна цијена за наведено грађевинско земљиште 
износи 1,26 КМ по 1 м2.

III
Продајну цијену купац је дужан уплатити у року од 
осам дана, од дана потписивања купопродајног уго-
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вора, а предаја земљишта у посјед купцу извршиће се 
у року од три дана, од дана уплате купопродајне 
цијене.

IV
Овај закључак ступа на снагу осмог дана од дана 
објављивања у “Службеном гласнику општине Гацко”.

Број: 01 – 022 – 85/45               ПРЕДСЈЕДНИК
Датум: 05.06.2015. год. СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ

ГАЦКО
Јован Ковачевић  

______________________________________________

На основу члана 348. став 3. Закона о стварним пра-
вима (“Службени гласник РС” број 124/08,58/09 и 
95/11), члана 6. Правилника о поступку јавног 
конкурса за располагање непокретностима у својини 
Републике Српске и јединица локалне самоуправе 
(“Службени гласник РС“ број 20/12) и члана 31. Ста-
тута општине Гацко-пречишћени текст- (“Сл. гласник 
општине Гацко” бр. 5/14) Скупштина општине Гацко 
на сједници одржаној дана 05.06.2015. године доноси

З А К Љ У Ч А К 
о продаји осталог грађевинског земљишта
у државној својини ван граница урбаног 
подручија путем непосредне погодбе

I 
Продаје се остало грађевинско земљиште у државној 
својини ван граница урбаног подручија означено као 
дио  к.ч. бр.  2594/13  , у површини од 400 м2, уписана 
у К.О. Дражљево  ,путем непосредне погодбе, купцу 
Црквена општина Гацко, ради изградње објекта 
вјерске заједнице.

II
Продајна цијена за наведено грађевинско земљиште 
износи 1,26 КМ по 1 м2.

III
Продајну цијену купац је дужан уплатити у року од 
осам дана, од дана потписивања купопродајног уго-
вора, а предаја земљишта у посјед купцу извршиће се 
у року од три дана, од дана уплате купопродајне 
цијене.

IV
Овај закључак ступа на снагу осмог дана од дана 
објављивања у “Службеном гласнику општине Гацко”.

Број: 01 – 022 – 84/45  ПРЕДСЈЕДНИК
Датум: 05.06.2015. год.   СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ

ГАЦКО
Јован Ковачевић

______________________________________________

На основу члана 126 б. Закона о локалној самоуправи 
(„Службени гласник Републике Српске“ број: 101/04, 
42/05, 118/05 и 98/13) и Програма рада система обуке 
за запослене у ЈЛС-е, за 2015.годину, Комисије за 
обуку Министарства управе и локалне самоуправе, 
Начелник општине Гацко  д о н о с и

П  Л А Н
стручног оспособљавања и усавршавања 

службеника за 2015.годину

I.  УВОД

Овим Планом утврђују се  ТЕМЕ обука стручног 
оспособљавања и усавршавања службеника у Оп-
штинској управи Гацко, чија се реализација планира 
током 2015.године. Комисија за обуку коју именује 
Влада Републике Српске, као координационо тијело 
за систем обуке у ЈЛС-е је на сједници од 09. 
фебруара 2015.године усвојила „Програм рада си-
стема обуке за запослене у ЈЛС-е за 2015.годину“. 
Теме обука утврђене су у складу са стратегијом и 
испитивањем потреба запослених у ЈЛС-е спро-
веденим почетком 2015.године.

II  ТЕМЕ ОБУКЕ

(1) У 2015. години Министарство управе и локалне 
самоуправе организоваће обуку запослених по 
сљедећим темама:
1. Јавне набавке - постојећи / полусложени 

програм обуке
2. Јавне набавке (примјена подзаконских 

прописа)
- нови / основни програм обуке

3. Унапређење безбиједности саобраћаја у 
области планирања и уређења простора
- нови / основни програм обуке

4. Процес европских интеграција у Ре-
публици Српској и БиХ
- нови / основни програм обуке

5. Примјена Закона о стварним правима
- постојећи / полусложени програм обуке

6. Обука из области информатичког система 
(PIMIS)

7. Коришћење рачунара према ECDL 
стандарду

Све наведене обуке биће организоване у регионалном 
локалитету за обуку у Требињу.
Учесници обука су руководиоци организационих 
јединица из чијег дјелокруга рада је одређена тема и 
службеници који својим распоредом покривају тему о 
којој је ријеч о чему одлуку доносе руководиоци 
одјељења и служби.
У случају наступања околности које могу довести до 
немогућности организовања неке од наведених обука 
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Министарство управе и локалне самоуправе ће 
алтернативно организовати извођење обука на тему:

1. Примјена јединствене апликације у по-
ступку регистрације предузетника и

2. Примјена правила нормативно-правне 
технике 

или неке друге обуке за којом су општине исказале 
нарочиту потребу.

Сви запослени у Општинској управи општине Гацко, 
имају обавезу да активно учествују у обуци сваке од 
тема на које буду упућени.
Динамика и термини извођења обука биће накнадно 
утврђени у сарадњи са организаторима обуке.

(2) Уз наведене обуке, Пројекат „MTS II“ односно 
Развојни програм Уједињених нација (UNDP)
ће у склопу подршке систему обуке у 2015.
години организовати а запослени похађати и 
допунске сложене програме обука:

1. Управљање ризицима од природних 
катастрофа као и мањи број додатних обука 
за које се искаже потреба.

Термини и локације наведених обука ће бити на-
кнадно усаглашене а запослени обавијештени бла-
говремено.  

(3) Запосленим у Општинској управи Гацко, током 
2015. године биће доступни и електронски про-
грами обука из сљедећих области:

1. Увод у локалну самоуправу
2. Пословна комуникација
3. Управни поступак
4. Канцеларијско пословање и
5. Методологија за интегрисано планирање 

локалног развоја.

III ПРОЦЕДУРЕ И ЕВИДЕНЦИЈЕ

Начелници одјељења и руководиоци служби ће по 
сваком позиву за учешће запослених на предвиђеним 
терминима обуке одлучивати, сваки из области којом 
руководи.
Потребу учешћа на семинарима, савјетовањима и 
сајмовима који се организују изван РС-е и БиХ-е 
цијениће и одобравати Начелник општине.
Запослени који похађају обуку, дужни су Начелнику 
односно руководиоцу своје организационе јединице 
по завршетку обуке, поднијети писмени извјештај о 
обављеној стручној обуци као и упознати друге 
запослене који су ангажовани на истим или сличним 
пословима, са стеченим сазнањима током усаврша-
вања.
Копију извјештаја, овјереног од стране непосредног 
руководиоца, са копијом сертификата или другог 
документа који им се уручи након обуке, учесник 
обуке доставља и службенику за људске ресурсе и 
нормативу ради јединствене евиденције.

IV ПОТРЕБНА СРЕДСТВА

За стручно оспособљавање и усавршавање запослених 
из овог Плана, планирана су средства у буџету 
Општине.

V ЗАВРШНЕ ОДРЕДБЕ

Овај План ступа на снагу осмог дана од дана објављи-
вања у „Службеном гласнику општине Гацко“.

Број: 02-152-5/15 НАЧЕЛНИК ОПШТИНЕ
У Гацку, 24.02.2015. год. Милан Радмиловић

________________________________________________________________________________________________

РЕПУБЛИКА СРПСКА                                                                                                                           
ОПШТИНА ГАЦКО                                                                                                                
НАЧЕЛНИК ОПШТИНЕ

Број: 02 – 054 – 8/15
Датум: 05.05.2015. године

На основу члана 17. Закона о јавним набавкама БиХ ( „Службени гласник БиХ“ бр. 39/14), члан 48. Статута  
општине Гацко („Службени гласник општине Гацко“ бр. 5/14 ), а у складу  са усвојеним буџетом за 2015. 
годину, Начелник општине доноси
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ПЛАН ЈАВНИХ НАБАВКИ ЗА 2015. ГОДИНУ

Ι

Ред.
бр.

Предмет
набавке

Еко-
номски 
код

Проције-
њена

Вриједност 
набавке у 

КМ

Врста
Поступка
набавке

Склапа ли се 
Уговор или 
оквирни
споразум

Планиран
и почетак 
поступка

Планирано 
трајање 

Уговора или 
Оквирног 
споразума

1 2 3 4 5 6 7 8
РОБЕ

1

Набавка канцеларијског 
материјала за потребе 
општинске управе општине 
Гацко

41231 17.290,00 Конкурентски Уговор ΙΙ          
кватрал 31.12.2015.

2

Набавка роба за потребе 
репрезентације кафе 
кухиње и одржавање 
чистоће у општини Гацко

412900 15.000 ,00 Конкурентски Уговор ΙΙ                   
квартал 31.12.2015.

3 Набавка горива 41263 35.000,00 Конкурентски Уговор ΙΙ                
квартал 31.12.2015.

4.
Одржавање јавне расвјете 
на подручју општине Гацко

412591 21.000,00 Конкурентски Уговор ΙΙ                
квартал 31.12.2015.

5. Одржавање возила 41253 22.000,00 Конкурентски Уговор ΙΙ     
квартал 31.12.2015.

6. Набавка угља 41221 20.000,00 Конкурентски Уговор ΙΙ                   
квартал 31.12.2015.

7.
Набавка електричне 
енергије

41221 22.000,00 Конкурентски Уговор ΙΙ
квартал 31.12.2015.

УКУПНО РОБЕ 152.290,00

УСЛУГЕ

1
Систематска дератизација 
на подручју општине Гацко 
у 2015 години

41.222 20.930,00 Конкурентски Уговор ΙΙ              
квартал 31.12.2015.

2

Пројектна  документација, 
стручна мишљења  и УТУ, 
изведбени пројекти 
инфраструктуре елаборати.

511700 30.000,00 Конкурентски Уговор ΙΙ  и ΙΙΙ             
квартал 31.12.2015.

3
Изрда Ш.П.О. за приватне 
шуме

5111700 20.000,00 Конкурентски Уговор ΙΙΙ
квартал 31.12.2015.

УКУПНО УСЛУГЕ 70.930,00

РАДОВИ

1.
Одржавање зграда општине
Гацко

412510 40.000,00 конкурентски уговор
ΙΙΙ      

квартал
31.12.2015.

2.
Радови у улици Милорада 
Поповића

51113 70.000,00 конкурентски уговор
ΙΙΙ

квартал
31.12.2015.

3.
Изградња улица у насељу 
Бурак

51113 70.000,00 конкурентски уговор
ΙΙΙ   

квартал
31.12.2015.

УКУПНИ РАДОВИ 180.000,00

ΙΙ
План јавних набавки ступа на снагу даном његовог доношења, а објавиће се на web – страници Општине Гацко 
и у „Службеном гласнику општине Гацко“.

НАЧЕЛНИК ОПШТИНЕ
Милан Радмиловић

________________________________________________________________________________________________
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С А Д Р Ж А Ј

1. Пословник о измјенама и допунама Пословника Скупштине општине Гацко
2. Закључак о усвајању Извјештаја о раду за 2014. годину, Начелника општине и општинске 

управе општине Гацко
3. Закључак о прихватању Информације о стању у области пољопривредне дјелатности са 

приједлогом мјера за бржи развој пољопривредне производње, Одјељења за привреду, 
финансије и друштвене дјелатности општине Гацко

4. Закључак о прихватању Информације о раду мјесних заједница на подручју општине Гацко за 
2014. годину, Одбор за мјесне заједнице, регионалну и међународну сарадњу, Скупштине 
општине Гацко

5. Закључак о усвајању Извјештаја о раду Јавне установе „Културно-спортски центар“ Гацко за 
2014. годину и Програм рада са финансијским планом за 2015. годину

6. Закључак о прихватању Информације о стању здравствене заштите становништва општине 
Гацко за 2014. годину, Јавне здравствене установе Дом здравља „Проф.др. Саво Бумбић“ Гацко

7. Закључак
8. Одлука о усвајању Програма коришћења средстава остварених по основу експлоатације 

минералних сировина за 2015. годину
9. Програм коришћења средстава остварених по основу експлоатације минералних сировина
10. Одлука о одређивању локације за уништавање неексполодираних убојних средстава
11. Одлука о формирању Општинског Штаба за  ванредне ситуације
12. Одлука о утврђивању нацрта Просторног плана општине Гацко 2014 – 2034. године и стављања 

на јавни увид
13. Закључак о начину израде Регулационог плана „Лазарићи I“ као дијела Регулационог плана 

„Лазарићи“
14. Одлука о износу накнаде по м2 за остало грађевинско земљиште
15. Одлука о расписивању јавног надметања за продају осталог грађевинског земљишта у државној 

својини ван граница урбаног подручја
16. Одлука о расписивању јавног надметања за продају осталог грађевинског земљишта у државној

својини ван граница урбаног подручја
17. Закључак о продаји осталог грађевинског земљишта у државној својини ван граница урбаног 

подручја путем непосредне погодбе
18. Закључак о продаји осталог грађевинског земљишта у државној својини ван граница урбаног 

подручја путем непосредне погодбе
19. План стручног оспособљавања и усавршавања службеника за 2015. годину
20. План јавних набавки

1

2

3

3

3

3
4

4
4
7
7

8

9
9

9

10

10

11
11
12

Издавач: Скупштина општине Гацко, Главни и одговорни уредник: секретар Скупштине општине Драган 
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