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СЛУЖБЕНИ  ГЛАСНИК 

ОПШТИНЕ  КНЕЖЕВО 

 

Издавач:Скупштина општине 

КНЕЖЕВО 

Жиро-

рачун____________________ 

Цијена примјерка________КМ 

 

Број: 06/2018 

 

Кнежево, 12.03.2018. 

године 

Уређује редакциони одбор: 

Одговорни уредник: 

Секретар СО-е  

Дијана Милисавић  

Штампа СО-е Кнежево 

 

На основу члана 59. Закона о локалној 

самоуправи (''Службени гласник РС'', број: 

97/16), члана 64. став 1. тачка б) , члана 70., 

став 1., 3. и 6,. те чланова 87. и 90. Закона о 

јавним набавкама БиХ („Сл. гласник БиХ“, 

број: 39/14), члана 5. став 2. тачка б), 

Правилника о поступку директног споразума 

(„Сл. гласник БиХ“, број: 90/14) и члана 68. 

Статута општине Кнежево („Сл. гласник 

општине Кнежево“, број: 8/17 и 19/17), 

начелник општине, д о н о с и 

 

О Д Л У К У 

о прихватању понуде понуђача 

„ЕКССТАН“ д.о.о Гаврила Принципа бб, 

Кнежево 

 

I 

Прихвата се понуда понуђача 

„ЕКССТАН“ д.о.о Гаврила Принципа бб, 

Кнежево од 01.03.2018. године, за јавну 

набавку „Набавка грађевинског материјала за 

санацију штета насталих на објектима усљед 

временских непогода“ са укупно понуђеном 

цијеном од 5.000,00 КМ без ПДВ-а, односно 

5.850,00 КМ са ПДВ-ом. 

 

II 

Уговор се закључује са понуђачем из 

тачке I ове одлуке у складу са чланом 2. и 7. 

став 1. тачка б) Правилника о поступку 

директног споразума, („Сл. гласник БиХ“, 

број: 90/14).  

III 

О извршењу ове одлуке стараће се 

Одјељење за привреду и финансије. 

 

IV 

Ова одлука ступа на снагу даном 

доношења, а биће објављена у „Службеном 

гласнику oпштине Кнежево“. 

 

Поука о правном лијеку: У поступку 

директног споразума није дозвољена жалба.  

 
 

Број: 02-013-23-3/18 

Датум: 02.03.2018. године НАЧЕЛНИК ОПШТИНЕ 

         Горан Боројевић, с.р. 

____________________________________________________ 

 

На основу члана 59. Закона о локалној 

самоуправи (''Службени гласник РС'', број: 

97/16), члана 64. став 1. тачка б) и члана 70. 

став 1., 3. и 6., Закона о јавним набавкама 
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БиХ („Сл. гласник БиХ“, број: 39/14) и члана 

68. Статута општине Кнежево („Сл. гласник 

општине Кнежево“, број: 08/17 и 19/17), 

начелник општине, д о н о с и 

 

О Д Л У К У 

о избору најповољнијег понуђача у 

поступку јавне набавке путем отвореног 

поступка: 02-013-15-2/18 
 

I 

Прихвата се препорука комисије за јавну 

набавку услуга: Прикупљање и одвоз отпада 

са подручја општине Кнежево, број: 02-013-

15-2/18 од 09.02.2018. године, о додјели 

уговора. Уговор се додјељује понуђачу: 

„Чистоћа и зеленило“ д.о.о. Гаврила 

Принципа бб,  Кнежево, са понуђеном 

цијеном како слиједи: 53.856,00 КМ 

(Словима: педесет три хиљаде осам 

стотина педесет и  шест 00/100 КМ) без 

ПДВ-а. 

II 

У складу са чланом 72. Закона о јавним 

набавкама уговор о набавци доставиће се 

понуђачу из тачке I ове одлуке истеком рока 

од 15 дана од дана доставе обавјештења о 

избору најповољније понуде. 

 

III 

„Чистоћа и зеленило“ д.о.о. Гаврила 

Принципа бб,  Кнежево, је у обавези да 

достави документацију за коју је предвиђено 

да доставља само понуђач који је понудио 

најповољнију понуду, а у вези са чланом 45. 

Закона о јавним набавкама Уколико иста не 

буде достављена, Уговор из тачке I ове 

Одлуке неће бити закључен. 

 

IV 

О извршењу ове одлуке стараће се 

Одјељење за привреду и финансије. 
 

V 

Ова одлука ступа на снагу даном 

доношења, а биће објављена у „Службеном 

гласнику општине Кнежево“. 

 

 

Образложење  

У поступку јавне набавке, отворени 

поступак број: 02-013-15/18 од 09.02.2018. 

године (број обавјештења са портала ЈН: 152-

1-2-318-3-6/18, „Службени гласник БиХ“, 

број: 12/18 од 16.02.2018.године комисија за 

отврање, преглед и оцјену понуда, именована 

рјешењем начелника општине број: 02-013-

15-1/18 од 09.02.2018. године, је извршила 

пријем и отварање понуда, те констатовала 

следеће:   

- Тендерску документацију са портала 

ЈН је преузео укупно 5 понуђача. 

- С обзиром да је 01.03.2018. године до 

13:00 часова одређен као крајњи рок 

за доставу понуда Комисија је 

констатовала да је понуду 

правовремено доставио један понуђач 

и то: „Чистоћа и зеленило“ д.о.о. 

Гаврила Принципа бб,  Кнежево  

01.03.2018. године у 11:00 часова. 

- На отварању је прочитан назив и 

адреса понуђача, као и понуђена 

цијена од 53.856,00 КМ без ПДВ-а. 

Како је понуђена вриједност набавке у 

складу са процијењеном, Комисија је 

предложила да се уговор додијели понуђачу: 

„Чистоћа и зеленило“ д.о.о. Гаврила 

Принципа бб,  Кнежево, са понуђеном 

цијеном како слиједи: 53.856,00 КМ 

(Словима: педесет три хиљаде осам стотина 

педесет и  шест 00/100 КМ) без ПДВ-а. 
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На основу наведеног одлучено је као у 

диспозитиву ове Одлуке. 

 

Поука о правном лијеку: Против ове 

одлуке дозвољена је жалба која се може 

изјавити најкасније у року од 10 дана од дана 

пријемa исте. Жалба се изјављује уговорном 

органу у писаној форми директно или 

препорученом поштанском пошиљком. 

Жалба се подноси у довољном броју 

примјерака, који не може бити мањи од три, 

како би могла бити уручена квалификованом 

кандидату или изабраном понуђачу и другим 

странкама у поступку. 
 

 

Број: 02-013-15-6/18 

Датум: 02.03.2018. године НАЧЕЛНИК ОПШТИНЕ 

         Горан Боројевић, с.р. 

_______________________________________________ 

 

На основу члана  110. Закона о јавним 

набавкама ( "Службени гласник Босне и 

Херцеговине", број: 39/14), члана 59. Закона 

о локалној самоуправи ("Службени гласник 

Републике Српске", број: 97/16), и члана 68. 

Статута општине Кнежево ("Службени 

гласник општине Кнежево", број: 08/17 и 

19/17), начелник општине, д о н о с и  

 

О Д Л У К У 

О ОБУСТАВИ ПОСТУПКА ЈАВНЕ 

НАБАВКЕ 

 

I 

Обуставља се поступак јавне набавке: 

Набавка канцеларијског материјала и тонера 

за потребе општинске управе општине 

Кнежево, за коју је објављено обавјештење о 

набавци број: 152-7-1-30-3-5/18 од 

02.02.2018.године, а на основу жалбе 

другорангираног понуђача "Примапром" 

д.о.о. Бања Лука од 05.03.2018.године.  

 

II 

Поступак јавне набавке се обуставља до 

доношења одлуке/рјешења по жалби. У 

складу са Одлуком/Рјешењем по изјављеној 

жалби Уговорни орган ће о наставку 

поступка јавне набавке обавијестити све 

учеснике у поступку. 

 

III 

Ова одлука ступа на снагу даном 

доношења а биће објављена у „Службеном 

гласнику општине Кнежево“ и на интернет 

страници општине Кнежево.  

 

Образложење 

Поступак јавне набавке покренут је 

Одлуком о покретању поступка јавне набавке 

канцеларијског материјала и тонера за 

потребе општинске управе општине Кнежево 

број: 02-013-11/18 од 02.02.2018.године. 

Процијењена вриједност набавке је 12.500,00 

КМ без ПДВ-а. 

Тендерска документација заједно са 

обавјештењем о набавци је објављена дана 

02.02.2018. године, број обавјештења са ПЈН: 

152-7-1-30-3-5/18. 

Комисија за јавну набавку је именована 

Рјешењем начелника општине број:02-013-

11-1/18 од 01.02.2018.године. 

Уговорни орган је након завршене е-

аукције  дана 23.02.2018.године донио 

Одлуку о избору најповољнијег понуђача 

број: 02-013-11-7/18, којом је понуда 

понуђача „Глас Српски Тровина“ а.д. Бања 

Лука оцијењена најповољнијом.  

Дана 05.03.2018.године другорангирани 

понуђач „Примапром“ д.о.о. Бања Лука  
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уложио је жалбу на Одлуку о избору 

најповољнијег понуђача. 

На основу наведеног, а у складу са 

одредбама члана 110. Закона о јавним 

набавкама ("Службени гласник Босне и 

Херцеговине", број: 39/14) донесена је 

Одлука као у диспозитиву.  

 

Поука о правном лијеку: 

Жалба против ове Одлуке није 

дозвољена.  

 

 

Број: 02-013-11-14/18 

Датум: 07.03.2018. године НАЧЕЛНИК ОПШТИНЕ 

         Горан Боројевић, с.р. 

_______________________________________________ 

 

На основу члана 70. став 1. и члана 71. 

Закона о јавним набавкама Босне и 

Херцеговине („Службени гласник Босне и 

Херцеговине“, број: 39/14), члана 68. Статута 

општине Кнежево („Сл. гласник општине 

Кнежево“, број: 08/17 и 19/17), начелник 

општине, д о н о с и  

 

О Д Л У К У 

о избору понуђача у поступку јавне 

набавке број: 02-013-19/18 

 

I 

Прихвата се препорука комисије за јавну 

набавку сјеменске робе за прољетну сјетву, 

број: 02-013-19-7/18 од 12.03.2018. године, о 

додјели уговора. Уговор се додјељује 

понуђачу: „АГРАРИАКОП“ д.о.о. Суботичка 

5., Бања Лука, са понуђеном цијеном како 

слиједи:   

- Цијена понуде без ПДВ-а: 94.298,30 

КМ, попуст: 2.557,58 КМ, износ са 

попустом без ПДВ-а: 91.740,72 КМ, 

ПДВ 17%: 15.595,92 КМ. 

- СВЕУКУПНА ЦИЈЕНА СА 

ПОПУСТОМ и ПДВ-ом: 107.336,64 

КМ. 

II 

У складу са Одлуком број: 02-013-19/18 од 

15.02.2018. године пољопривредни 

произвођачи ће плаћати износ од 0,60 КМ/кг 

преузете сјеменске робе, односно 

35КМ/паковање  за кукуруз, а остатак 

представља субвенција општине Кнежево.  

На основу изнесеног слиједи да су обавезе 

пољопривредних произвођача 59.250,00 КМ, 

а износ субвенције 48.086,64 КМ.  

 

 III 

У складу са чланом 72. Закона о јавним 

набавкама уговор о набавци доставиће се 

понуђачу из тачке I ове одлуке истеком рока 

од 15 дана од дана доставе обавјештења о 

избору најповољније понуде. 

 

IV 

 „Аграриакоп“ д.о.о. Бања Лука је у 

обавези да достави документацију за коју је 

предвиђено да доставља само понуђач који је 

понудио најповољнију понуду, а која је 

тражена тачком 13. тендерске документације. 

Уколико иста не буде достављена, Уговор из 

тачке I ове Одлуке неће бити закључен. 

 

V 

О извршењу ове одлуке стараће се 
Одјељење за привреду и финансије. 

 

VI 

Ова одлука ступа на снагу даном 

доношења, а биће објављена у „Службеном 

гласнику општине Кнежево“. 
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Образложење  

У поступку јавне набавке, отворени 

поступак број: 02-013-19/18 од 16.02.2018. 

године (број обавјештења са портала ЈН: 152-

1-1-40-3-7/18, „Службени гласник БиХ“, број: 

13/18) Крајњи рок за пријем понуда је 

08.03.2018. у 10:30. Комисија је констатовала 

да су правовремено приспјеле  двије понуде и 

то како слиједи: 

1. „АГРАРИАКОП“ д.о.о. Суботичка 5., 

Бања Лука, 07.03.2018. године у 11:31 

часова. 

2. „Inter-com“ д.о.о. Зеница Врандучка 

71 Б Зеница, 08.03.2018.године. у 

09:30 часова. 

Комисија је извршила отварање понуда 

према времену приспјећа те је из сваке 

понуде прочитан назив и адреса понуђача, 

попуст уколико је понуђен:   

 

1. ПОНУЂАЧ „Аграриакоп“ д.о.о. Бања 

Лука је доставио понуду са следећом 

цијеном: 

- Цијена понуде без ПДВ-а: 

94.298.30 КМ, 

- Попуст: 2.557,58 КМ, 

- Износ са попустом без ПДВ-а: 

91.740,72 КМ,  

- ПДВ 17%: 15.595,92 КМ, 

- СВЕУКУПНА ЦИЈЕНА СА 

ПОПУСТОМ И ПДВ-ом: 

107.336,64 КМ. 

2. ПОНУЂАЧ Inter-com“ д.о.о. Зеница 

Врандучка 71 Б Зеница је доставио 

понуду са следећом цијеном: 

- Цијена понуде без ПДВ-а: 

135.431.00 КМ, 

- Попуст: / 

- Износ са попустом без ПДВ-а: / 

- ПДВ 17%: 23.023,27 КМ, 

- СВЕУКУПНА ЦИЈЕНА СА 

ПОПУСТОМ И ПДВ-ом: 

158.454,27 КМ. 

С обзиром да ће се расподјела сјеменског 

материјала вршити у складу са Одлуком број: 

02-013-19/18 од 15.02.2018. године 

произилази да су обавезе пољопривредних 

проивођача за сјеменску робу сљедеће: 

59.250,00 КМ са ПДВ-ом, док је остатак до 

уговорене цијене субвенција општине 

Кнежево у износу 48.086,64 КМ са ПДВ-ом. 

Процијењена вриједност набавке је 

утврђена према тржишним цијенама из 2017. 

годину и износи 95.800,00 КМ без ПДВ-а, 

што значи да је понуђена цијена понуђача 

„Аграриакоп“ д.о.о. Бања Лука у оквиру 

процијењене вриједности.   

На основу изложеног Комисија је 

предложила уговорном органу да прихвати 

понуду понуђача „Аграриакоп“ д.о.о. Бања 

Лука.  

На основу наведеног одлучено је као у 

диспозитиву ове Одлуке. 

 

Поука о правном лијеку: Против ове 

одлуке дозвољена је жалба која се може 

изјавити најкасније у року од 10 дана од дана 

пријемa исте. Жалба се изјављује уговорном 

органу у писаној форми директно или 

препорученом поштанском пошиљком. 

Жалба се подноси у довољном броју 

примјерака, који не може бити мањи од три, 

како би могла бити уручена квалификованом 

кандидату или изабраном понуђачу и другим 

странкама у поступку. 

 

Број: 02-013-19-7/18 

Датум: 12.03.2018. године НАЧЕЛНИК ОПШТИНЕ 

         Горан Боројевић, с.р. 

_______________________________________________ 
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На основу  члана 59. став 1. тачка 21. и члана 

82. став 3. Закона о локалној самоуправи 

("Службени гласник Републике Српске", 

брoj: 97/16) и члана 68. став 1. тачка 25. 

Статута општине Kнежево ("Службени 

гласник општине Кнежево", број: 8/17 и 

19/17), начелник општине Кнежево,                

д о н о с и  

 

 

У П У Т С Т В О 

о поступању по пријавама путем 

Апликације за пријаву сумње на 

корупцију и друге неправилности – АПК 

 

 

1. Овим упутством се уређује начин 

пријављивања сумње на корупцију и друге 

неправилности у раду Општинске управе 

општине Кнежево (у даљем тексту: 

Општинска управа) путем Апликације за 

пријаву сумње на корупцију и друге 

неправилности (у даљем тексту: АПК), 

поступање по пријавама, поступање са 

документацијом, начин и рокови 

извјештавања о евидентираним пријавама и 

статусу истих. 

2. Корупција, у смислу овог упутства 

подразумијева извршење коруптивних 

кривичних дјела прописаних Кривичним 

закоником Републике Српске (злоупотреба 

службеног положаја или овлашћења (члан 

315), проневјера (члан 316), превара у 

служби (члан 317), послуга (члан 318), 

примање мита (члан 319), давање мита (члан 

320), трговина утицајем (члан 321), 

несавјестан рад у служби (члан 322) и друга 

кривична дјела, као и друге неправилности 

које имају обиљежје коруптивног понашања 

(дискриминација и повлашћивање, сукоб 

интереса, неправилност у поступку јавних 

набавки, неправилности у области 

запошљавања, неправилности у процесима 

обављања примарних дјелатности из 

надлежности институције и друге 

неправилности). 

3. „Друге неправилности“ у раду 

Општинске управе у смислу овог упутства 

подразумијевају све неправилности које 

немају обиљежје коруптивног понашања 

(нељубазан однос према грађанима, 

непристојно понашање, кршење етичких 

кодекса, остале неправилности).  

4. Начелник Општине одређује радника 

запосленог у Општинској управи који ће 

обављати послове запримања пријава сумње 

на корупцију и друге неправилности путем 

АПК и поступати по истим (статус корисник 

референт), те радника који ће вршити 

преглед поднесених пријава, надзор и 

контролу рјешавања пријава у дефинисаним 

роковима и креирати статистичке извјештаје 

(статус корисник надзор). 

5. Радник (статус корисник референт) 

обавезан је да: 

 путем АПК заприма пријаве сумње на 

корупцију и друге неправилности, 

 врши анализу пријаве, 

 по потреби врши провјеру навода из 

пријаве у складу са својим 

овлаштењима, 

 по потреби комуницира са 

подносиоцем пријаве и другим 

лицима, 

 сачињава извјештај,  

 одабере начин рјешавања пријаве, 

 предлаже мјере и прати њихову 

реализацију, 

 поступа са документацијом у складу 

са прописима који уређују област 

заштите личних и тајних података и 

 евидентира све пријаве у евиденцији 

АПК и води посебну књигу протокола 

за ову врсту пријава.  

6. Радник (статус корисник референт) 

обавезан је да у зависности од садржаја 

пријаве обавијести следеће органе: 
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 о пријави која указује на извршење 

кривичног дјела у складу са одредбама 

Закона о кривичном поступку, 

надлежно Окружно тужилаштво, 

односно Републичко тужилaштво 

(Посебно одјељење за спречавање 

корупције, организованог и најтежих 

облика привредног криминала), 

 о пријави која указује на 

дискриминацију и повлашћивање, 

недолично понашање и      кршење 

етичких кодекса, руководиоцу 

институције у којем је запослен 

радник на кога се пријава односи ради 

евентуалног покретања 

дисциплинског поступка и 

предузимања других радњи из њихове 

надлежности, 

 о пријави која указује на 

неправилности у поступку јавних 

набавки руководиоца органа управе у 

којем је запослен радник на кога се 

пријава односи или Агенцију за јавне 

набавке и Канцеларију за разматрање 

жалби БиХ, 

 о пријави која указује на сукоб 

интереса, Комисију за утврђивање 

сукоба интереса у  органима власти 

Републике Српске, 

 о пријави која указује на 

неправилности у запошљавању, 

руководиоца органа управе, 

 пријаве које се односе на корупцију и 

неправилности у раду других 

институција доставља се надлежној 

институцији. 

7. Радник  (статус корисник референт) је 

обавезан да статус пријаве правовремено 

евидентира у АПК. 

8. Статус пријаве може бити: 

 ''запримљена'', 

 ''у раду'' и 

 ''окончана – неоснована“ 

 ''окончана –  дјелимично основана“ 

 ''окончана –  непотврђени наводи“ 

 ''окончана –  основана“. 

9. Радник (статус “корисник референт”) 

обавезан је да у року: 

 од седам дана након пријема пријаве 

сумње на корупцију и друге 

неправилности изврши анализу 

случаја, одабере начин рјешавања 

случаја и обавијести подносиоца 

пријаве о пријему, 

 од 15 дана након достављања 

извјештаја од органа којем је 

достављена пријава     обавијести 

подносиоца 

10. Радник (статус “корисник надзор”) 

обавезан је да: 

 врши надзор над радом  службеника 

задуженог за поступање по пријави, 

 координира рад службеника 

задужених за поступање по пријавама, 

 прати рокове поступања, 

 упозорава  службенике у случају 

кашњења или нерегуларности у 

поступању, 

 анализира извјештаје службеника о 

окончаним случајевима,  

 упозорава  службенике о неслагању са 

извјештајем и 

 прослијеђује извјештај руководиоцу. 

11. Сви радници Општинске управе 

обавезни су пријавити сумњу на корупцију и 

друге неправилности у раду,  те су дужни 

чувати документацију која доказује 

корупцију и друге неправилности. 

12. Сви радници Општинске управе 

обавезни су сарађивати са  службеницима 
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задуженим за поступање по пријавaма 

корупције и других неправилности-АПК. 

13. Поступање супротно одредбама овог 

упутства подлијеже дисциплинској 

одговорности.  

14. Ово упутство ступа на снагу даном 

доношења. 

 

 

Број: 02-013-25/18 

Датум: 09.03.2018. године НАЧЕЛНИК ОПШТИНЕ 

         Горан Боројевић, с.р. 

_______________________________________________ 

 

На основу члана 154.став 5. Закона о 

службеницима и намјештеницима у органима 

јединице локалне самоуправе („Службени 

гласник Републике Српске“, број 97/16) и 

Рјешења о именовању предсједника и 

чланова Одбора за жалбе Скупштине 

општине Кнежево, број: 01-022-88/17 од 

07.06.2017.године („Службени гласник 

Општине Кнежево“ број: 9/17), Одбор за 

жалбе општине Кнежево, на сједници 

одржаној 09.03.2018. године,  д о н о с и  

 

 

П О С Л О В Н И К 

о раду Одбора за жалбе  Општине Кнежево 

 

 

I  ОСНОВНЕ ОДРЕДБЕ 

 

Члан 1. 

Овим пословником - уређују се правила 

поступка, начин рада и одлучивања Одбора 

за жалбе у општини Кнежево (у даљем 

тексту: Одбор), обавезе чланова одбора, као и 

друга питања значајна за функционисање 

Одбора. 

 

Члан 2. 

(1) Одбор одлучује у другом степену:  

 а) о жалбама службеника и техничких 

и помоћних радника, на рјешења којима се 

одлучује о њиховим правима и дужностима 

као што су: заснивање радног односа, 

премјештај, распоређивање, оцјењивање, 

напредовање, дисциплинска одговорност и 

престанак радног односа; 

  б) о жалбама кандидата који су 

учествовали на јавном конкурсу за попуну 

упражњених радних мјеста у општини 

Кнежево. 

 

Члан 3. 

(1) Одбор за жалбе има предсједника и 

два члана и самосталан је у свом раду.  

(2) Одбор ради на сједницама којој 

присуствују сви чланови Одбора а одлучује  

о питањима из своје надлежности по 

поступку утврђеном овим пословником. 

(3) Одбор  о свом раду подноси извјештај  

Скупштини општине Кнежево, најмање 

једном годишње. 

(4) Одбор за жалбе има печат у складу са 

законом. 

(5) Предсједник и чланови Одбора имају 

право на накнаду за рад  и накнаду за 

трошкове превоза, чија се висина утврђује 

одлуком скупштине. 

 

II  СЈЕДНИЦЕ ОДБОРА 

 

Члан 4. 

(1) Сједнице Одбора се одржавају по 

указаној потреби, о чему одлуку доноси 

предсједник Одбора. 

(2) Сједнице Одбора су затворене за 

јавност. 

 

Члан 5. 

Материјал за сједницу Одбора доставља се 

члановима одбора најкасније пет дана прије 

дана одржавања сједнице, а изузетно, у 

хитним случајевима и у краћем року. 
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Члан 6. 

(1) Сједницу сазива и њоме предсједава 

предсједник Одбора.  

(2) Предсједник отвара сједницу, и 

констатује - да ли је присутан довољан број  

чланова за пуноважно одлучивање.  

(3) За пуноважно одлучивање, потребно 

је присуство најмање два члана.  

(4) У случају да су сједници присутна два 

члана Одбора, одлука је пуноважна ако су за 

њу исто гласала оба присутна члана. 

(5) Ако предсједник утврди да на почетку 

састанка не постоји кворум, састанак се 

одлаже најкасније за 10 дана, истовремено 

заказујући нови састанак и одређујући дан и 

сат састанка. 

Члан 7. 

(1) На сједници члан Одбора, извјестилац 

о појединачној жалби, усмено излаже 

садржај жалбе, битне чињенице и приједлог 

одлуке.  

(2) Након излагања, остали чланови 

Одбора могу да изложе своје мишљење у 

вези са предметом. 

(3)  По обављеној расправи чланови 

Одбора доносе одлуке. 

(4) Одлуке Одбора доносе се већином 

гласова присутних чланова Одбора. 

(5) Предсједник и чланови Одбора не 

могу да се уздрже од гласања. 

(6) О донесеној одлуци на сједници 

Одбора сачињава се записник о вијећању и 

гласању у који се уписује како је сваки 

присутни члан Одбора гласао и изрека 

донесене одлуке.  

(7) Записник потписују сви присутни 

чланови Одбора који су гласали и 

записничар. 

 

Члан 8. 

Поступак по жалби - Одбор води по 

правилима општег управног поступка. 

 

  

Члан 9. 

Уколико члан Одбора постане трајно 

неспособан да обавља своје послове, 

добровољно се повуче са дужности или прије 

истека мандата буде разријешен дужности 

или на други начин буде трајно спријечен за 

рад, Одбор може обављати свој рад до 

именовања члана у складу са чланом 6. став 

4. овог пословника.  

 

 

III ПРАВИЛА ПОСТУПКА ПО ЖАЛБИ 

 

Члан 10. 

(1) Жалба се доставља Одбору путем 

органа који је поступао у првом степену. 

(2) Када орган који је поступао у првом 

степену нађе да је поднесена жалба 

допуштена, благовремена и изјављена од 

овлаштеног лица, а није новим рјешењем 

замијенио рјешење које се жалбом побија, 

дужан је без одлагања, а најкасније у року од 

пет (5) дана од дана пријема жалбе доставити 

жалбу Одбору. 

(3) Уз жалбу је дужан доставити све 

списе који се односе на предмет и изјашњење 

по сваком наводу жалбе на обрасцу који 

прописује Одбор. 

(4) Уколико првостепени орган не 

достави изјашњење по жалби, Одбор ће 

затражити да се исто достави у року од пет 

(5) дана. 

(5) Образац који се доставља Одбору уз 

жалбу садржи: назив органа који је донио 

првостепено рјешење, број и датум рјешења, 

правни основ рјешења на које је изјављена 

жалба, датум уручења рјешења на које је 

изјављена жалба уз предочење доказа о 

уручењу ожалбеног рјешења, датум кад је 

изјављена жалба, да ли је жалба допуштена, 

благовремена и изјављена од овлашћеног 

лица, име и презиме подносиоца жалбе, тачан 

назив радног мјеста подносиоца жалбе према 

важећој систематизацији,  датум пријаве на 

конкурс код новог запошљавања, датум 

почетка рада у органу, разлог престанка 
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радног односа, име и презиме и број 

телефона контакт особе, изјашњење по 

жалби, прилози уз жалбу, датум и потпис 

овлаштеног лица. 

 

Члан 11. 

Уколико је жалба достављена Одбору од 

стране подносиоца жалбе, непосредно или 

путем поште, Одбор жалбу доставља 

првостепеном органу ради давања 

изјашњења по жалби и достављања 

цјелокупног списа предмета. 

 

Члан 12. 

(1) Жалба се подноси у писменој форми, 

мора да буде разумљива и да садржи све 

потребне елементе да би се по жалби могло 

поступати. 

(2) Уколико жалба не садржи све 

елементе из става 1. овог члана, Одбор ће 

наложити подносиоцу жалбе да исту допуни. 

(3) Подносилац је дужан да без одлагања, 

а најкасније у року од три дана, допуни 

жалбу у складу са захтјевом Одбора. 

(4) Рок за рјешавање по жалби рачунаће 

се од дана пријема допуне жалбе. 

  

Члан 13. 

 Уколико подносилац жалбе одустане 

од жалбе, Одбор ће донијети закључак о 

обустављању поступка против којег није 

дозвољена посебна жалба. 

           

Члан 14. 

(1)Рјешавајући по жалби, Одбор може 

жалбу одбацити - због недопуштености, 

неблаговремености и ако је изјављена од 

неовлаштеног лица.  

(2)Уколико жалбу не одбаци, Oдбор ће 

предмет узети у рад. 

 

Члан 15. 

Рјешавајући по жалби, Одбор може 

донијети Одлуку - којом се жалба одбија и 

потврђује првостепено рјешење,  може 

уважити жалбу, поништити првостепено 

рјешење у цјелини или дјелимично и вратити 

предмет првостепеном органу на поновни 

поступак или уважити жалбу и сам 

измијенити првостепено рјешење. 

 

Члан 16. 

Одбор ће одбити жалбу и потврдити 

првостепено рјешење ако нађе да је 

првостепени поступак правилно спроведен и 

да је донесено рјешење основано на закону, а 

жалба неоснована, односно да су недостаци у 

првостепеном поступку такве природе да не 

могу утицати на коначно рјешење. 

 

 Члан 17. 

Одбор ће уважити жалбу и поништити 

првостепено рјешење и предмет вратити 

првостепеном органу на поновни поступак 

ако утврди да због погрешно и непотпуно 

утврђеног чињеничног стања треба 

спровести нови поступак, да се у поступку 

није водило рачуна о правилима поступка 

која би била од утицаја на рјешење, да је 

диспозитив побијаног рјешења нејасан или је 

у противрјечности са образложењем. 

 

Члан 18. 

Одбор ће поништити првостепено 

рјешење и сам ријешити ствар ако утврди да 

су у првостепеном поступку погрешно 

оцијењени докази, да је из утврђених 

чињеница изведен погрешан закључак у 

погледу чињеничног стања, да је погрешно 

примијењен материјални пропис или ако 

нађе да је на основу слободне оцјене доказа 

требало донијети другачије рјешење. 

 

Члан 19. 

(1) Одлуку по жалби Одбор доноси у року 

од 15 дана или  30 дана, од дана пријема 

комплетне жалбе, у складу са Законом о 

службеницима и намјештеницима у органима 

јединице локалне самоуправе. 
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(2) Одлуке Одбора достављају се 

подносиоцу жалбе, у року од осам дана од 

дана доношења. 

 

Члан 20. 

Одлуке Одбора су коначне и против 

истих се може покренути спор пред 

надлежним судом у року од 30 дана од дана 

пријема одлуке. 

           

Члан 21. 

 О питањима поступка - која нису 

уређена овим пословником примјењиваће се 

одредбе Закона о општем управном 

поступку. 

 

 

Записник  

Члан 22. 

(1)О раду сједница Одбора -  води се 

записник.  

(2)Записник садржи основне податке о 

сједници и њеном току: датум одржавања, 

дневни ред, податке о присутним члановима 

и другим лицима, и одлуке. Записник у 

својству записничара саставља службеник 

којег одреди руководилац органа и стара се о 

његовом чувању. 

(3)Усвојени записник потписују сви 

чланови Одбора и записничар.  

 

IV  ОБАВЕЗЕ ЧЛАНОВА ОДБОРА 

 

Члан 23. 

(1) Обавезе члана Oдбора су:  

 да присуствује састанцима Одбора и 

учествује у његовом раду и 

одлучивању, 

 да прати прописе из области радних 

односа запослених у јединицама 

локалне самоуправе; 

 износи приједлоге и мишљења о 

питањима из дјелокруга рада Oдбoра. 

(2) Чланови Одбора су независни и 

непристрасни у свом раду. 

 

V  ЗАВРШНЕ ОДРЕДБЕ 

 

Члан 24. 

(1) Пословник о раду Одбора доноси 

Одбор већином гласова чланова Одбора.  

(2) Измјене и допуне овог пословника 

врше се на начин и по поступку по којем 

се пословник доноси. 

 

Члан 25. 

Овај пословник ступа на снагу осмог 

дана од дана објаве у Службеном гласнику 

Општине Кнежево. 

 

 

Број: 09-022-1/18 

Датум: 09.03.2018.године ПРЕДСЈЕДНИК ОДБОРА 

       Његош Петровић, с.р. 

_______________________________________________ 
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