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УВОД 

Корупцијом се сматра сваки облик злоупотребе права или овлаштења ради личне 

користи или у корист одређене групе било даје ријеч о јавном или приватном сектору. У 

смислу члана 2. Закона о Агенцији за превенцију корупције и координацији борбе 

против корупције („Службени лист БиХ“ бр.103/09 и 58/13) корупција означава сваку 

злоупотребу моћи повјерене јавном службенику или лицу на политичком положају на 

државном, ентитетском, кантоналном нивоу, нивоу Брчко Дистрикта Босне и 

Херцеговине, градском или општинском нивоу, које може довести до приватне користи. 

У циљу јачања борбе против корупције Стратегијом борбе против корупције у 

Републици Српској, те припадајућим Акционим планом, прописана је обавеза да све 

институције у јавном сектору, сви органи управе и локалне самоуправи и сва јавна 

предузећа доносе своје планове интегритета. Комисија за спровођење Стратегије за 

борбу против корупције је на сједници одржаној 24.априла 2015.године донијела 

Правила за израду, увођење и спровођење планова интегритета у Републици Српској. 

У складу са утврђеним обавезама која произилазе из Стратегије борбе против 

корупције, те Правила за израду, увођење и спровођење планова интегритета општина 

Кнежево је приступила и сачинила План интегритета општине Кнежево 

План интегритета чини скуп правних и других мјера које се планирају и 

предузимају ради отклањања коруптивних појава и спречавања настанка могућности за 

корупцију у оквиру Општине, односно Општинске управе као цјелине, појединих 

организационих јединица и појединачних радних мјеста. 

Основна сврха доношења Плана интегритета је успостављање или 

унапрјеђивање интегритета, односно развијање њеног капацитета за одбрану од 

коруптивних утцаја на обављање њених основних и споредних дјелатности. У том циљу 

потребно је идентификовати слабе тачке система, испланирати мјере за њихово 

отклањање и одредити лице одговорно за План интегритета које припрема, организује, 

координира и надгледа цјелокупан процес. 

План интегритета ове институције је сачињен у складу са Правилима за израду, 

увођење и спровођење планова интегритета у Републици Српској. 
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1. Одлука о именовању Радне групе за израду Плана интегритета 

општине Кнежево 

 

РЕПУБЛИКА СРПСКА 

ОПШТИНА КНЕЖЕВО  

НАЧЕЛНИК  

 

Број: 02-022-1-1/18 

Датум: 01.02.2018.године 

 

На основу  члана 59. Закона о локалној самоуправи ("Службени гласник Републике 

Српске", број: 97/16), члана 68. Статута општине Кнежево ("Службени гласник општине 

Кнежево", број: 8/17 и 19/17), начелник Општине, д о н о с и  

 

 

О Д Л У К У 

о именовању Радне групе за израду Плана интегритета  

општине Кнежево 

 

I 

Именује се Радна група за израду Плана интегритета општине Кнежево, у саставу:  

1. Дијана Милисавић, скупштина Општине, координатор Радне групе,  

2. Нада Калабић, одјељење за општу управу и друштвене дјелатности, члан Радне 

групе, 

3. Сузана Гојковић, одјељење за привреду и финансије, члан Радне групе, 

4. Милан Маринковић, одјељење за општу управу и друштвене дјелатности, члан 

Радне групе, 

5. Жељко Лакић, одјељење за инспекцијске послове и комуналну, члан Радне групе, 

6. Милана Калабић, одјељење за просторно уређење и стамбено – комуналне 

послове, члан Радне групе. 

II 

Задатак Радне групе је да реализује све активности у вези са припремом и израдом 

Плана интегритета општине најкасније до 31.03.2018.године. 

 

III 

Одговорно лице за доношење плана интегритета је начелник општине Кнежево.  

 

IV 

 Овa Oдлука ступа на снагу даном доношења.  

 

НАЧЕЛНИК ОПШТИНЕ  

                                Горан Боројевић 

Достављено:  

1. Именованим члановима Радног тима; 

2. Комисији; 

3. Архива.  
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2. Обавјештење за запослене 

 

РЕПУБЛИКА СРПСКА 

ОПШТИНА КНЕЖЕВО  

НАЧЕЛНИК 

 

Датум: 05.02.2018.године 

 

ОБАВЈЕШТЕЊЕ ЗА ЗАПОСЛЕНЕ 
 

Обавјештавамо вас да је општина Kнежево од 01.02.2018. године започела 

активности на припреми и изради Плана интегритета, у складу са Правилима за израду, 

увођење и спровођење планова интегритета у Републици Српској. Стратегијом борбе 

против корупције у Републици Српској у периоду од 2013-2017. године и припадајућим 

Акционим планом, Комисија за спровођење стратегије је 24.04.2015. усвојила наведена 

Правила.  

 

План интегритета је интерни превентивни антикорупцијски документ у коме је 

садржан скуп мјера правне и практичне природе којима се спрјечавају и отклањају 

могућности за настанак и развој различитих облика коруптивног понашања и других 

облика нарушавања интегритета у оквиру институције као цјелине, појединих 

организационих јединица и појединачних радних мјеста, а који настаје као резултат 

самопроцјене и самоконтроле изложености институције ризицима.  

План интегритета је средство за повећање свијести о слабим тачкама у раду 

институције и одражава способност система да се одупре неправилностима које 

проузрокују коруптивне, етички и професионално неприхватљиве поступке. Основна 

сврха планова интегритета је успостављање и побољшање, односно унапређење 

институција. 

 

Процес израде плана интегритета одвија се кроз три фазе: 

1.  фазу припреме у којој руководилац институције доноси одлуку о изради плана 

интегритета, именује радну групу за израду која доноси програм за израду плана 

интегритета. 

2. у фази оцјене и процјене постојећег стања – оцјена изложености се врши 

процјена прикупљене докиментације, анкетирање запослених и грађана као 

корисника услуга, те се идентификују области ризика. 

3. у фази предлагања мјера за побољшање интегритета сачињава се регистар 

ризика и адекватних мјера на минимизирању ризика. 

 

Након усвајања плана интегритета начелник општине Кнежево именује 

менаџера интегритета који ће бити задужен за праћење спровођења плана интегритета.  

 

С обзиром на наведено, позивамо вас да активно учествујете у свим фазама 

израде плана интегритета како би се идентификовали могући ризици унутар наше 

институције, те предложиле адекватне мјере на њиховом минимизирању. 

 

       НАЧЕЛНИК ОПШТИНЕ 

                                                                           Горан Боројевић 
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3. Програм израде плана интегритета 

 

Институција: општина Кнежево 

Одговорно лице: Начелник 

Чланови радне групе:  

1. Дијана Милисавић – координатор,  

2. Нада Калабић – члан,  

3. Сузана Гојковић – члан,  

4. Милан Маринковић – члан,  

5. Жељко Лакић – члан, Милана Калабић – члан. 

 

Датум доношења Одлуке: 01. фебруар. 2018. године  

Почетак израде: 01. фебруар.2018. године  

 

У складу са Правилима за израду, увођење и спровођење планова интегритета у 

Републици Српској, које је усвојила Комисија за спровођење Стратегије за борбу 

против корупције Републике Српске, Радна група за израду плана интегритета општине 

Кнежево предлаже доље табеларно приказан Програм израде Плана интегритета 

општине Кнежево, по фазама израде. 

 

Програм израде плана интегритета општине Кнежево 

РЕДНИ 

БРОЈ 

МЈЕРА/АКТИВНОСТ ОДГОВОРАН ДАТУМ 

САСТАНКА 

РОК 

I. ФАЗА ПРИПРЕМЕ 

1.  Доношење Одлуке o изради 

плана интегритета, 

именовањe Радне групе за 

израду Плана интегритета у 

општини Кнежево 

Руководилац  01.02.2018. фебруар.2018 

2.  Одлука о именовању Радне 

групе се доставља Комисији  

Руководилац 01.02.2018. фебруар.2018. 

3.  Радна група предлаже и 

представља Програм израде 

Плана интегритета 

Радна група 05.02.2018 фебруар.2018. 

4.  Упознавање запослених са 

започетим активностима на 

изради Плана интегритета 

Радна група и 

Руководилац 

05.02.2018 фебруар.2018. 

5.  Успостављање одговарајућих 

канала комуникације и 

позивање запослених да дају 

приједлоге у вези израде 

планова интегритета 

Радна група и 

Руководилац  

05.02.2018. фебруар.2018. 

6.  Прикупљање потребне 

документације за 

идентификацију, анализу и 

управљање ризицима 

Радна група 12.02.2018. фебруар.2018. 
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II. ФАЗА ОЦЈЕНЕ И ПРОЦЈЕНЕ 

1.  Прегледање и анализа 

доступне документације 

Радна група    15.02.2018. фебруар.2018. 

2.  Прикупљање ставова путем 

анкетирања (грађана) и 

упитника (запослени) 

Радна група 28.02.2018. фебруар.2018. 

3.  Идентификација и процјена 

ризика према областима 

ризика 

Радна група 07.03.2018. март.2018. 

 

III.ФАЗА ПРЕДЛАГАЊА МЈЕРА ЗА ПОБОЉШАЊЕ ИНТЕГРИТЕТА 

1.  Предлагање мјера које су 

адекватне идентификованим 

ризицима 

Радна група 20.03.2018. март.2018. 

2.  Сачињавање коначног 

извјештаја о проведеним 

активностима и подношење 

приједлога за усвајање ПИ 

Радна група 23.03.2018. март.2018. 

3.  Завршне консултације са 

запосленима и евентуална 

допуна приједлога њиховим 

приједлозима 

Радна група и 

Руководилац 

27.03.2018. март.2018. 

4.  Доношење Одлуке о 

усвајању плана интегритета и 

распуштање радне групе 

Руководилац  29.03.2018. март.2018. 

5. Упознавање запослених са 

усвојеним планом 

интегритета  

Руководилац  30.03.2018. март.2018. 

6. Именовање менаџера 

интегритета – надзор над 

спровођењем плана 

интегритета 

Руководилац  30.03.2018. март.2018. 

7. Достављање Комисији ПИ и 

Рјешења о именовању 

менаџера интегритета 

Руководилац  -  15 дана од 

дана усвајања 

ПИ 

8. Достављање годишњег 

извјештаја о спровођењу 

плана интегритета 

Руководилац  -  До 30.06. 

текуће године 

за предходну 

годину 

Програм израде плана интегритета предложила радна група у саставу:  

1. Дијана Милисавић, координатор Радне групе,   

2. Нада Калабић, члан,  

3. Сузана Гојковић, члан,  

4. Милан Маринковић, члан,  

5. Жељко Лакић, члан, 

6. Милана Калабић, члан. 

                       Програм израде плана интегритета одобрио 

Датум: 05.02.2018. године                                                 Горан Боројевић, начелник Општине 
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4. Методологија процјене интезитета ризика 

 

ЛЕГЕНДА ТЕРМИНА И СИМБОЛА 

 

Интезитет ризика добија се множењем вјероватноће и посљедица, употребом матрице 

ризика ''вјероватноћа(1-10) x посљедица(1-10)'' која је приказана на слици испод.  

 

Укупна процјена ризика од корупције и других облика нарушавања интегритета  

 

 

 

 

/ВРизик високог интензитета – Корупција или други облици нарушавања  интегритета 

су већ присутни у овом процесу или је врло вјероватно да ће се  појавити. 

/С Ризик средњег интензитета – Појава корупције или других облика нарушавања      

интегритета у овом процесу је могућа, али се мјерама контроле управља тим ризиком.  

 /Н Ризик ниског интензитета – Мала је вјероватноћа да ће се појавити  корупција 

или други облици нарушавања интегритета у овом  процесу, због  постојећих 

мјера контроле.  

 

Оцјена ризика:  

Оцјене су од 1 до 100, тако да оцјене:  

 од 1-15 представљају ''најмању вјероватноћу'' појаве корупције или других облика 

нарушавања интегритета са »веома малим« утицајем (ризик ниског интензитета),  

 оцјене од 15-49 представљају ''средњу вјероватноћу'' појаве корупције или других 

облика нарушавања интегритета са ''умјереним'' утицајем (ризик средњег интензитета),  

док оцјене од 49-100 значе ''скоро извјесну'' појаву корупције или других облика 

нарушавања интегритета са ''веома великим'' утицајем (ризик високог интензитета).  

 

П
О

С
Љ

ЕД
И

Ц
А

 

Озбиљна 

10          

9          

8          

Умјерена 

7          

6          

5          

4          

Мала 

3          

2          

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

Интезитет ризика 

(посљедица х вјроватноћа) 

Ниска Средња Висока 

ВЈЕРОВАТНОЋА 
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5. Анализа стања 

5.1. Збирка законских, подзаконских и интерних прописа који се користе у 

раду  

Радна група за припрему плана интегритета је цјеловитим приступом и систематским 

радом, користећи своја стручна знања, претходно искуство и познавање функционисања рада 

општинских служби, прво се упознала и процјенила опште стање и могућности за настанак и 

развој корупције, других облика незаконитог или неетичког поступања полазећи од свих 

области дјеловања Општине.  

С тим у вези Радна група за израду планова интегритета је приликом почетне анализе и 

процјене изложености локалне самоуправе приступила прикупљању и анализи цјелокупне 

интерне и екстерне документације и других релевантних података који се односе на 

фунционисање и рад општине. Радна група је прикупила све законе, правилнике, пословнике, 

одлуке, упутства, извјештаје, планове, основне финансијске и кадровске податке о општини, 

органограм, процесограм и друге изворе сазнања релевантне за израду плана интегритета.  

Листа прикупљене и анализиране законске и подзаконске регулативе, као и актуелних 

прописа и интерних правилника која се користи у цјелокупном функционисању општине се 

налази у следећој табели:  

 

ПОДРУЧЈЕ 

ДЈЕЛАТНОСТИ 

ОПШТИНЕ 

ЗАКОНИ 
ПОДЗАКОНСКИ 

ПРОПИСИ 

АКТУЕЛНИ 
ПРОПИСИ И 

ИНТЕРНИ 
ПРАВИЛНИЦИ 

ОПШТИНЕ 
надлежности у 

области 

организовања рада 

и управљања 

јединицом локалне 

самоуправе; 

 

1. Закон о локалној самоуправи 

(„Службени гласник РС“, број: 

97/16); 

2. Закон о службеницима и 

намјештеницима у органима 

јединице локалне самоуправе 

(„Службени гласник РС“, број: 

97/16); 

3. Закон о статусу функционера 

јединица локалне самоуправе 

(„Службени гласник РС“, број: 

96/05 и 98/13); 

4. Закон о референдуму и 

грађанској иницијативи 

(„Службени гласник РС“, број: 

42/10); 

5. Закон о министарским, 

владиним и другим 

именовањима („Службени 

гласник РС“, број: 41/03); 

6. Закон о раду („Службени 

гласник РС“, број: 1/16); 

7. Закон о буџетском систему РС 

(„Службени гласник РС“, број: 

121/12, 52/14, 103/15, 15/16); 

8. Закон о доприносима 

(„Службени гласник РС“, број: 

114/17); 

9. Закон о посебном доприносу 

за солидарност („Службени 

гласник РС“, број: 110/15 и 

1/17); 

1. Уредба о категоријама,  

звањима и условима за 

обављање послова 

службеника у јединицама 

локалне самоуправе 

(„Службени гласник РС“, 

број: 10/17); 

2. Посебни колективни 

уговор за запослене у 

органима управе РС 

(„Службени гласник РС“, 

број: 67/16); 

3. Правилник о 

дисциплинској и 

материјалној 

одговорности за 

запослене у градској, 

односно општинској 

управи („Службени 

гласник РС“, број: 11/17); 

4. Правилник о буџетским 

класификацијама, 

садржини рачуна и 

примјени контног плана 

за кориснике прихода 

буџетаРепублике, 

општина, градова и 

фондова („Службени 

гласник РС“, број: 98/16); 

5. Правилник о 

финансијском 

извјештавању за 

 
1. Статут општине 

Кнежево 

(„Службени гласник 

општине Кнежево“, 

број: 8/17, 19/17); 

2. Одлука о 

оснивању 

Општинске управе 

општине Кнежево 

(„Службени гласник 

општине Кнежево“, 

број: 3/18); 

3. Стратегија развоја 

општине Кнежево у 

периоду 2011-

2016.године 

(„Службени гласник 

општине Кнежево“, 

број: 6/11); 

4. Одлука о 

приступању изради 

Стратегије развоја 

општине Кнежево 

(„Службени гласник 

општине Кнежево“, 

број: 2/17); 

5. Одлука о усвајању 

Нацрта стратегије 

развоја општине 

Кнежево 2018-

2023.године 
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10. Закон о трезору („Службени 

гласник РС“, број: 28/13, 

103/15); 

11. Закон о рачуноводству и 

ревизији  РС („Службени 

гласник РС“, број: 94/15); 

12. Закон о порезу на 

непокретности („Службени 

гласник РС“, број: 91/15); 

13. Закон о концесијама 

(„Службени гласник РС“, број: 

59/13); 

14. Закон о накнадама за 

кориштење природних ресурса 

у сврху производње 

електричне енергије 

(„Службени гласник РС“, број: 

52/14); 

15. Закон о судским таксама 

(„Службени гласник РС“, број: 

73/08, 49/09, 67/13, 63/14); 

16. Закон о печатима („Службени 

гласник РС“, број: 17/92, 

63/01, 49/07); 

17. Закон о општем управном 

поступку („Службени гласник 

РС“, број: 13/02, 87/07, 50/10); 

18. Закон о личном имену 

(„Службени гласник РС“, број: 

27/93, 15/00); 

19. Закон о заштити личних 

података („Службени гласник 

БиХ“, број: 32/01); 

20. Закон о држављанству 

(„Службени гласник РС“, број: 

59/14); 

21. Закон о вођењу матичних 

књига („Службени гласник 

РС“, број: 111/09, 43/13); 

22. Закон о овјери потписа, 

рукописа, преписа 

(„Службени гласник РС“, број: 

16/09); 

23. Закон о правима бораца, 

војних инвалида и породица 

погинулих бораца 

одбрамбено-отаџбинског рата 

РС („Службени гласник 

РС“,број:134/11, 9/12,40/12); 

24. Закон о цивилним жртвама 

рата („Службени гласник РС“, 

број: 24/10); 

25. Закон о комуналној полицији 

(„Службени гласник РС“, број: 

28/13); 

26. Закон о инспекцијама 

(„Службени гласник РС“, број: 

74/10, 109/12, 117/12, 44/16); 

27. Закон о прекршајима 

(„Службени гласник РС“, број: 

кориснике прихода 

буџета Републике, 

општина, градова и 

фондова („Службени 

гласник РС“, број: 16/11, 

126/11); 

6. Правилник о 

рачуноводству, 

рачуноводственим 

политикама и 

рачуноводственим 

процјенама за буџетске 

кориснике у Републици 

Српској („Службени 

гласник РС“, број: 

115/17); 

7. Правилник о условима, 

начину обавјештавања, 

обрачунавања и уплате 

доприноса („Службени 

гласник РС“, број: 19/11); 

8. Правилник о начину и 

роковима вршења пописа 

и усклађивања 

књиговодственог стања са 

стварним стањем 

имовине и обавеза 

(„Службени гласник РС“, 

број: 45/16); 

9. Правилник о условима и 

начину остваривања 

новчаних подстицаја за 

развој пољопривреде и 

села („Службени гласник 

РС“, број: 31/17, 76/17); 

10. Упуство о вођењу 

матичних књига 

(„Службени гласник РС“, 

број: 111/09); 

11. Упуство о накнадном 

упису чињенице рођења и 

чињенице држављанства 

у матичне књиге лица 

која су држављанство 

БиХ стекла по прописима 

Републике БиХ 

(„Службени гласник 

БиХ“, број: 30/16); 

12. Упуство о поступку 

електронске провјере 

података приликом 

подношења захтјева за 

пријаву пребивалишта 

или адресе становања 

(„Службени гласник 

БиХ“, број: 78/15); 

13. Уредба о борачком 

додатку („Службени 

гласник РС“, број: 52/13); 

14. Уредба о стамбеном 

(„Службени гласник 

општине Кнежево“, 

број: 19/17); 

6. Пословник о раду 

Скупштине 

општине 

(„Службени гласник 

општине Кнежево“, 

број: 13/17); 

7. Етички кодекс за 

изабране одборнике 

у Скупштини 

општине 

(„Службени гласник 

општине Кнежево“, 

број: 23/17); 

8. Колективни 

уговор код 

послодавца за 

запослене у 

Општинској управи 

општине Кнежево 

(„Службени гласник 

општине Кнежево“, 

број: 4/18); 

9. Правилник о 

организацији и 

систематизацији 

радних мјеста 

Општинске управе 

општине Кнежево 

(„Службени гласник 

општине 

Кнежево“;број: 

7/18); 

10. Правилник о 

пријему у радни 

однос и стручном 

оспособљавању 

приправника/волонт

ера у Општинској 

управи општине 

Кнежево 

(„Службени гласник 

општине Кнежево“, 

број: 23/17); 

11. Програм стручног 

оспособљавања 

приправника/волонт

ера у Општинској 

управи општине 

Кнежево 

(„Службени гласник 

општине Кнежево“; 

број: 23/17); 

12. Одлука о 

оснивању Одбора за 

жалбе општине 

Кнежево 

(„Службени гласник 
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63/14); 

28. Закон о стварним правима 

(„Службени гласник РС“, број: 

124/08); 

29. Закон о облигационим 

односима („Службени гласник 

РС“, број: 17/93, 3/96, 37/01-

др.закон 39/03, 74/04); 

30. Закон о приватизацији 

државних станова РС 

(„Службени гласник РС“, број: 

118/11, 60/15); 

31. Закон о правобранилаштву РС 

(„Службени гласник РС“, број: 

16/05, 77/06, 119/08 и 78/11); 

32. Закон о јавним набавкама 

(„Службени гласник БиХ“, 

број: 39/14). 

збрињавању породица 

погинулих бораца и 

ратних војних инвалида 

отаџбинског рата РС 

(„Службени гласник РС“, 

број: 43/07, 73/08, 18/11); 

15. Правилник о 

јединственој матичној 

евиденцији корисника 

права о области борачко – 

инвалидске заштите и 

заштите цивилних жртава 

рата („Службени гласник 

РС“, број: 66/12); 

16. Упуство о садржају и 

начину вођења војне 

евиденције („Службени 

гласник РС“, број: 16/03); 

17. Уредба о 

канцаларијском 

пословању („Службени 

гласник РС“, број: 1/04, 

13/07); 

18. Упуство о спровођењу 

канцеларијског 

пословања („Службени 

гласник РС“, број: 31/05, 

5/06, 10/06, 10/07, 31/09, 

43/09, 74/09, 99/09, 98/10, 

111/10, 25/11); 

19. Правилник о начину 

приступа евиденцијама и 

размјени података 

(„Службени гласник 

БиХ“, број: 35/09, 55/15); 

20. Упуство о начину 

електронске провјере 

података („Службени 

гласник БиХ“, број: 45/09, 

55/13, 22/15); 

21. Упуство о поступцима 

електронске провјере 

података који се 

прикупљају од грађана 

приликом подношења 

захтјева за личну карту 

(„Службени гласник 

БиХ“, број: 08/13); 

22. Упуство о начину 

поступања надлежних 

органа приликом 

пребацивања посебних 

слова која нису 

дефинисана званичним 

језицима и писмима у 

БиХ и начину 

исписивања 

карактеристичних 

знакова приликом 

уношења личних 

општине Кнежево“, 

број: 2/17); 

13. Одлука о мјесним 

заједницама на 

подручју општине 

Кнежево 

(„Службени глансик 

општине Кнежево“, 

број: 3/03, 4/08, 

8/08); 

14. Одлука о 

утврђивању листе 

стручњака на 

подручју општине 

Кнежево за избор 

сталних и 

повремених радних 

тијела Скупштине и 

начелника општине 

(„Службени гласник 

општине Кнежево“, 

број: 2/17); 

15. Одлука о 

непосредном 

учешћу грађана у 

локалној 

самоуправи 

(„Службени гласник 

општине Кнежево“; 

број: 5/11); 

16. Одлука о 

успостављању 

центра за бирачки 

списак („Службени 

гласник општине 

Кнежево“, број: 

3/06); 

17. Одлука о 

одређивању мјеста у 

којем ће се водити 

посебне матичне 

књиге („Службени 

гласник општине 

Кнежево“, број: 

1/11); 

18. Одлука о 

општинским 

административним 

таксама („Службени 

гласник општине 

Кнежево“, број: 

5/16); 

19. Одлука о платама 

функционера 

(„Службени гласник 

општине Кнежево“, 

број: 2/17); 

20. Одлука о накнади 

за вршење 

одборничке 
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података у централну 

евиденцију („Службени 

гласник БиХ“, број: 

08/13); 

23. Правилник о вођењу и 

употреби централног 

бирачког списка 

(„Службени гласник 

БиХ“, број: 36/16); 

24. Правилник о условима и 

начину коришћења е-

аукције („Службени 

гласник БиХ“,број: 

66/16); 

25. Правилник о форми 

гаранције за безбједност 

за озбиљност понуде и 

извршење уговора 

(„Службени гласник 

БиХ“ број: 90/14); 

26. Правилник са пописом 

уговорних органа по 

категоријама који су 

обавезни примјењивати 

Закон о јавним набавкама 

(„Службени гласник 

БиХ“, број: 21/15); 

27. Правилник о 

успостављању и раду 

комисије за набавке 

(„Службени гласник 

БиХ“; број: 103/14); 

28. Правилник о праћењу 

поступка јавне набавке 

(„Службени гласник 

БиХ“, број: 72/16); 

29. Правилник о поступку 

додјеле уговора о 

услугама из анекса II дио 

В Закона о јавним 

набавкама („Службени 

гласник БиХ“, број: 

66/16) 

дужности 

(„Службени гласник 

општине Кнежево“; 

број: 24/17); 

21. Одлука о висини 

накнаде члановима 

ОИК-а („Службени 

гласник општине 

Кнежево“, број: 

4/16, 10/16); 

22. Одлука о висини 

вриједности 

непокретности на 

подручју општине 

Кнежево по зонама 

за потребе 

утврђивања пореза 

на непокретности 

(„Службени гласник 

општине Кнежево“, 

број: 10/16); 

23. Одлука о висини 

стопе пореза на 

непокретности на 

подручју општине 

Кнежево 

(„Службени гласник 

општине Кнежево“, 

број: 24/17); 

24. Одлука о награди 

за закључење брака 

(„Службени гласник 

општине Кнежево“, 

број: 10/12); 

25. Одлука о награди 

за родитељство 

(„Службени гласник 

општине Кнежево“, 

број: 10/12); 

26. Правилник о 

условима и начину 

расподјеле 

новчаних средстава 

пољопривредним 

произвођачима са 

подручја општине 

Кнежево 

(„Службени гласник 

општине Кнежево“, 

број: 7/18); 

27. Правилник о 

начину и роковима 

вршења пописа и 

усклађивања 

књиговодственог са 

стварним стањем 

имовине и обавеза 

општине Кнежево 

(„Службени гласник 

општине Кнежево“, 
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број: 23/17); 

28. Правилник о 

рачуноводственим 

политикама 

(„Службени гласник 

општине Кнежево“, 

број: 2/09); 

29. Правилник о 

обрачуну, наплати и 

контроли наплате 

јавних прихода 

(„Службени гласник 

општине Кнежево“, 

број: 1/10); 

30. Правилник о 

интерним 

контролама и 

интерним 

контролним 

поступцима 

(„Службени гласник 

општине Кнежево“, 

број: 5/09); 

31. Правилник о 

трошковима 

репрезентације 

(„Службени гласник 

општине Кнежево“, 

број: 7/10); 

32. Правилник о 

употреби мобилних 

и фиксних телефона 

(„Службени гласник 

општине 

Кнежево“,број: 

7/10); 

33. Правилник о 

додјели студенских 

стипендија 

(„Службени гласник 

општине Кнежево“, 

број: 9/08, 9/09); 

34. Одлука о додјели 

стипендија 

студентима 

(„Службени гласник 

општине Кнежево“, 

број: 4/18); 

35. Правилник о 

додјели 

једнократних 

новчаних помоћи 

ученицима и 

студентима 

(„Службени гласник 

општине Кнежево“, 

број: 2/09); 

36. Правилник о 

условима и начину 

кориштења 
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службених возила 

(„Службени гласник 

општине Кнежево“, 

број: 4/07); 

37. Кодекс 

професионалне 

етике за матичаре и 

друге запослене на 

пословима 

грађанских стања 

ОАС Кнежево 

(„Службени гласник 

општине Кнежево“, 

број: 1/09); 

38. Правилник о 

јавним набавкама 

(„Службени гласник 

општине Кнежево“, 

број: 2/09); 

39. Интерни 

правилник о 

поступку директног 

споразума 

(„Службени гласник 

општине Кнежево“, 

број: 8/16); 

надлежности у 

области пружања 

услуга: 

- обављање 

специфичних 

функција у 

области: 

 културе, 

 образовања, 

 спорта,  

 здравства и 

социјалне 

заштите, 

 цивилне 

заштите,  

 информациј, 

 занатства,  

 туризма,  

 угоститељст

ва и  

 заштите 

животне 

средине). 

 

- уређење и 

обезбјеђење 

обављања 

комуналних 

дјелатности; 

 

- оснивање 

- обављање специфичних 

функција: 

1. Закон о културним добрима 

(„Службени гласник РС“, број: 

11/95, 103/08); 

2. Закон о архивској дјелатности 

(„Службени гласник РС“, број: 

119/08); 

3. Закон о библиотекарско – 

информационој дјелатности 

РС („Службени гласник РС“, 

број: 44/16); 

4. Закон о споменицима и 

спомен обиљежјима 

ослободилачких ратова 

(„Службени гласник РС“, број: 

28/12); 

5. Закон о предшколском 

васпитању и образовању 

(„Службени гласник РС“, број: 

79/15); 

6. Закон о основном васпитању и 

образовању („Службени 

гласник РС“, број: 44/17); 

7. Закон о високом образовању 

(„Службени гласник РС“, број: 

73/10, 104/11, 84/12, 108/13, 

44/15); 

8. Закон о спорту („Службени 

гласник РС“, број: 4/02,  66/03, 

73/08); 

9. Закон о здравственој заштити 

(„Службени гласник РС“, број: 

106/09, 44/15); 

 
1. Правилник о садржају и 

начину вођења регистра 

споменика и спомен 

обиљежја 

ослободилачких ратова 

(„Службени гласник 

РС“, број: 81/12); 

2. Уредба о 

критеријумима за 

одређивање радног 

времена у 

угоститељским 

објектима („Службени 

гласник РС“, број: 

44/11); 

3. Правилник о начину 

достављања податакаи 

размјене података о 

издатим путим 

исправама између 

централног регистра и 

надлежних органа 

(„Службени гласник 

РС“, број: 45/09); 

- обављање 
специфичних 
функција: 

1. Одлука о давању 

сагласности на 

листу споменика и 

спомен обиљежја 

од великог значаја 

за општину 

Кнежево 

(„Службени 

гласник општине 

Кнежево“, број: 

19/17); 
2. Одлука о висини 

боравишне таксе 

на подручју 

општине Кнежево 

(„Службени 

гласник општине 

Кнежево“, број: 

5/18); 
3. Одлука о 

оснивању  

општинског штаба 

цивилне заштите 

(„Службени 

гласник општине 

Кнежево“ 

број:02/09); 
4. Правилник о 

обиљежавању 

зграде општине 

Кнежево, 
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привредних 

друштава, 

установа и 

других 

организација 

ради пружања 

услуга из 

њихове 

надлежности, 

уређење 

њихове 

организације и 

управљање; 

 

- уређење и 

обезбјеђивање 

изградње, 

одржавања и 

коришћења 

јавних објеката 

и комуналне 

инфраструктур

е за обављање 

функција 

јединице 

локалне 

самоуправе; 

 

 

10. Закон о социјалној заштити 

(„Службени гласник РС“, број: 

37/12, 90/16); 

11. Закон о цивилној заштити 

(„Службени гласник РС“, број: 

26/02); 

12. Закон о слободи приступа 

информацијама („Службени 

гласник РС“, број: 20/01); 

13. Закон о привредним 

друштвима („Службени 

гласник РС“, број: 127/08, 

58/09, 100/11, 67/13); 

14. Закон о фискалним касама 

(„Службени гласник РС“, број: 

69/07); 

15. Закон о заштити потрошача 

(„Службени гласник РС“, број: 

6/12, 18/17); 

16. Закон о трговини („Службени 

гласник РС“, број: 6/07, 52/11, 

67/13, 106/15); 

17. Закон о туризму („Службени 

гласник РС“, број: 45/17); 

18. Закон о угоститељству 

(„Службени гласник РС“, број: 

45/17); 

19. Закон о заштити животне 

средине („Службени гласник 

РС“, број: 71/12, 79/15); 

20. Закон о пољопривредном 

земљишту („Службени 

гласник РС“, број: 93/06, 

86/07, 14/10 и 5/12); 

21. Закон о водама („Службени 

гласник РС“, број: 50/06, 

92/09); 

22. Закон о шумама („Службени 

гласник РС“, број: 75/08, 

60/13); 

 

- уређење и обезбјеђење 

обављања комуналних 

дјелатности: 

1. Закон о комуналним 

дјелатностима („Службени 

гласник РС“, број: 124/11); 

2. Закон о јавним путевима 

(„Службени гласник РС“, број: 

89/13); 

3. Закон о основама 

безбиједности саобраћаја на 

путевима БиХ („Службени 

гласник БиХ“, број: 6/06, 

44/07, 48/10); 

4. Закон о безбиједности 

саобраћаја на путевима РС 

(„Службени гласник РС“, број: 

63/11); 

5. Закон о превозу у друмском 

службених 

просторија и 

радника 

запослених у ОАС, 

уласку, изласку и 

кретању у згради, 

пријему странака, 

пружању 

информација 

грађанима и 

размјени 

информација 

између органа 

општине и 

њихових 

организационих 

јединица 

(„Службени 

гласник општине 

Кнежево“, број: 

2/10); 
5. Одлука о радном 

времену 

угоститељских, 

занатско-

предузетничких и 

трговинских 

објеката на 

подручју општине 

Кнежево 

(„Службени 

гласник општине 

Кнежево“, број: 

24/17); 
6. Одлука о 

одређивању 

пијачног дана 

(„Службени 

гласник општине 

Кнежево“, број: 

3/10); 
 

- уређење и 

обезбјеђење 

обављања 

комуналних 

дјелатности: 

1. Одлука о 

комуналном реду 

(„Службени 

гласник општине 

Кнежево“; број: 

6/04, 3/10, 2/13); 
2. Одлука о 

комуналној накнади 

(„Службени 

гласник општине 

Кнежево“, број: 

10/10); 
3. Одлука о 
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саобраћају („Службени 

гласник РС“,број: 47/17). 

 

- оснивање привредних 

друштава, установа и других 

организација ради пружања 

услуга из њихове 

надлежности, уређење њихове 

организације и управљање: 

1. Закон о систему јавних 

служби („Службени гласник 

РС“, број: 68/07, 109/12, 

44/16); 

2. Закон о јавним предузећима 

(„Службени гласник РС“, број: 

75/04, 78/11). 

 

- уређење и обезбјеђивање 

изградње, одржавања и 

коришћења јавних објеката и 

комуналне инфраструктуре за 

обављање функција јединице 

локалне самоуправе; 

1. Закон о комуналним 

дјелатностима („Службени 

гласник РС“, број: 124/11). 

 

комуналним 

таксама 

(„Службени 

гласник општине 

Кнежево“, број: 

10/12); 
4. Одлука о јавном 

оглашавању на 

подручју општине 

Кнежево 

(„Службени 

гласник општине 

Кнежево“, број: 

1/09); 
5. Одлука о 

утврђивању 

локалних и 

некатегорисаних 

путева на подручју 

општине Кнежево 

(„Службени 

гласник општине 

Кнежево“, број: 

3/09); 
6. Програм зимског 

одржавања и 

чишћења локалних 

путева на подручју 

општине Кнежево 

за сезону 

2018/2019.годину 

(„Службени 

гласник општине 

Кнежево“, број: 

24/17); 
7. Одлука о начину, 

организацији и 

условима вршења 

превоза лица и 

ствари на 

територији 

општине Кнежево 

(„Службени 

гласник општине 

Кнежево“, број: 

17/17); 
8. Правилник о 

начину, 

критеријумима и 

поступку 

усклађивања и 

регистрације 

редова вожње 

аутобуских линија 

на подручју 

општине Кнежево 

(„Службени 

гласник општине 

Кнежево“, број: 

2/07); 
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9. Одлука о такси 

превозу на 

подручју општине 

Кнежево 

(„Службени 

гласник општине 

Кнежево“; број: 

22/17); 
10. Одлука о 

безбједности 

саобраћаја на 

путевима на 

подручју општине 

Кнежево 

(„Службени 

гласник општине 

Кнежево“, број: 

8/10); 
11. Одлука о 

формирању 

Савјета за 

безбједност 

саобраћаја 

општине Кнежево 

(„Службени 

гласник општине 

Кнежево“, број: 

10/16); 
12. Одлука о 

оснивању Форума 

за безбједност 

грађана општине 

Кнежево 

(„Службени 

гласник општине 

Кнежево“; број: 

17/17). 
- оснивање 

привредних 

друштава, установа 

и других 

организација ради 

пружања услуга из 

њихове 

надлежности, 

уређење њихове 

организације и 

управљање: 

1. Одлука о 

оснивању 

Туристичке 

организације 

општине Кнежево 

(„Службени 

гласник општине 

Кнежево“, број: 

6/06 и 7/06); 

2. Одлука о 

усклађивању 

организовања и 
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пословања јавне 

здравствене 

установе „Дом 

здравља“ 

Кнежево 

(„Службени 

гласник општине 

Кнежево“, број: 

3/09 и 12/11); 

3. Одлука о 

оснивању ЈП 

„Српски радио 

Кнежево“, из 

1996.године; 

4. Одлука о 

организовању и 

усклађивању, 

пословања ЈП 

„Народни 

универзитет“ 

општине Кнежево 

из 1999.године; 

5. Одлука о 

усклађивању 

организовања и 

пословања ЈУ 

Народна 

библиотека 

„Алекса Шантић“ 

Кнежево 

(„Службени 

гласник општине 

Кнежево“, број: 

11/09); 

6. Одлука о 

организовању и 

усклађивању 

пословања 

Дјечијег 

обданишта 

„Радојка Лакић“ 

са Законом о 

систему јавних 

служби, Законом 

о предшколском 

васпитању и 

образовању и 

Уредбом о 

класификацији 

дјелатности РС и 

статусној 

промјени - 

промјени назива у 

Јавну установу 

Дјечији вртић 

„Радојка Лакић“ и 

промјени 

сједишта - кућног 

броја („Службени 

гласник општине 
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Кнежево“, број: 

9/17); 

7. Одлука о 

организовању и 

усклађивању 

пословања 

„Центар за 

социјални рад“ 

Кнежево са 

Законом о 

систему јавних 

служби и 

Уредбом о 

класификацији 

дјелатности 

Републике Српске 

и статусној 

промјени – 

промјена 

сједишта 

(„Службени 

гласник општине 

Кнежево“, број: 

9/17). 

 

надлежности у 

области 

просторног 

планирања и 

грађења; 

 

1. Закон о уређењу простора и 

грађењу („Службени гласник 

РС“, број: 40/13, 106/15, 3/16); 

2. Закон о грађевинском 

земљишту („Службени 

гласник РС“, број: 112/06); 

3. Закон о експропријацији 

(„Службени гласник РС“, број: 

112/06, 37/07, 110/08, 79/15). 

 

 
1. Правилник о општим 

правилима 

урбанистичке 

регулације и 

парцелације 

(„Службени гласник 

РС“, број: 22/15) 

 
1. Регулациони план 

централног дијела 

општине Кнежево 

из 2011.године; 

2. Регулациони план 

индустријске зоне 

Скендер Вакуф из 

1982.године; 

3. Одлуку о преносу 

права својине на 

непокретностима 

(„Службени 

гласник општине 

Кнежево“, број: 

19/17); 

4. Одлука о 

усвајању измјене 

и допуне плана 

парцелације и 

урбанистичко-

техничких услова 

за изградњу 

регионалног пута 

П-413 Котор 

Варош-

Митровићи 

дионица 

Соколине-

Живинице 

(„Службени 

гласник општине 

Кнежево“, 

број:4/16); 

5. Одлука о 

приступању 
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изради 

Регулационог 

плана „Ски 

центар 

Сребреник“ 

Кнежево 

(„Службени 

гласник општине 

Кнежево“, број: 

10/16); 

6. Одлука о 

приступању 

изради измјене 

регулационог 

плана дијела 

централног 

подручја 

(„Службени 

гласник општине 

Кнежево“, број: 

10/16); 

7. Одлука о 

утврђивању 

нацрта измјена 

дијела 

регулационог 

плана дијела 

централног 

подручја општине 

Кнежево 

(„Службени 

гласник општине 

Кнежево“, број: 

17/17);  

8. Одлука о 

именима и називу 

улица у 

насељеном мјесту 

Скендер Вакуф 

(„Службени 

гласник општине 

Бања Лука“, број: 

2/71); 

9. Одлука о 

одређивању 

назива 

новоизграђених 

улица у градском 

подручју општине 

Кнежево 

(„Службени 

гласник општине 

Кнежево“, број: 

3/11); 

10. Одлука о уређењу 

простора и 

грађевинском 

земљишту 

(„Службени 

гласник општине 
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Кнежево“; број: 

9/16); 

11. Програм уређења 

грађевинског 

земљишта за 

2016.годину 

(„Службени 

гласник општине 

Кнежево“, број: 

5/16). 

надлежности у 

области стамбено-

комуналних 

дјелатности; 

 

1. Закон о одржавању стамбених 

зграда („Службени гласник 

РС“, број: 101/11); 

2.  Закон о гробљима и погребној 

дјелатности („Службени 

гласник РС“, број: 31/13). 

 

  
1. Одлука о 

комуналном 

реду општине 

Кнежево 

(„Службени 

гласник општине 

Кнежево“, број: 

6/04, 3/10, 2/13); 

2. Одлука о 

гробљима и 

погребној 

дјелатности 

(„Службени 

гласник општине 

Кнежево“; број: 

7/06). 

надлежности у 

области заштите 

грађана и 

материјалних 

добара од 

елементарних и 

других већих 

непогода 

 

1. Закон о заштити од пожара 

(„Службени гласник РС“, број: 

111/09, 20/15). 

2. Закон о заштити и спашавању 

у ванредним ситуацијама 

(„Службени гласник РС“, број: 

121/12); 

3. Закон о заштити и добробити 

животиња („Службени 

гласник РС“, број: 111/08); 

4. Закон о ветеринарству 

(„Службени гласник РС“, број: 

75/17); 

  
1. Одлука о усвајању 

процјене 

угрожености од 

елементарних 

непогода и других 

несрећа 

(„Службени 

гласник општине 

Кнежево“, број: 

15/16); 
2. Одлука о заштити 

и држању 

животиња на 

територији 

општине Кнежево 

(„Службени 

гласник општине 

Кнежево“, броЈ: 

6/10). 

надлежности 

општине које 

произилазе из 

других закона 

 

1. Закон о заштити лица која 

пријављују корупцију 

(„Службени гласник РС“, 

број: 62/17) 

 

 

1. Упуство о 

поступању са 

пријавом 

корупције и 

обезбјеђењу 

заштите лица која 

пријављују 

корупцију у 

Општинској 

управи општине 

Кнежево 

(„Службени 

гласник општине 
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Кнежево“, број: 

25/17); 

2. Упуство о 

поступању по 

пријавама путем 

Апликације за 

пријаву сумње на 

корупцију и друге 

неправилности-

АПК („Службени 

гласник општине 

Кнежево“, број: 

6/18). 

 

5.2. Органограм општине Кнежево 

 

У оквиру фазе оцјене и процјене постојећег стања, радна група је сачинила 

органограм. Шемастки приказ организације општине Кнежево дат је на слици број 1. 

 

 

 

 

 
 

 
Слика број 1 – Шематски приказ организације на нивоу општине Кнежево 

 

 

 

 

ПОТПРЕДСЈЕДНИК 
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5.3. Процесограм - Каталог   систематизованих радних мјеста у Општинској 

управи општине Кнежево са описом дјелокруга рада 
 

 

Р
ед

н
и

 б
р

о
ј 

Назив радног 

мјеста 
Главни задаци и одговорности 

Н
и

в
о

 

о
д

г
о

в
о

р
н

о
ст

и
 

1. Стручни савјетник 

Стручни савјетник обавља савјетодавне послове за потребе 

начелника општине, прати и координира рад служби на давању 

одговора на захтјеве које су грађани упутили начелнику општине, 

учествује у изради и реализацији програма стручног 

оспособљавања службеника, обавља дио службене коресподенције 

из надлежности начелника и обавља и друге послове по 

овлашћењу начелника општине. 

III 

2. 

Самостални 

стручни сарадник 

за програме и 

пројекте 

Самостални стручни сарадник прати све тендере за пријаве 

пројеката које расписује Комисија за Европске интеграције, 

међународне донаторске организације, европски фондови, врши 

координацију односа са учесницима реализације прихваћених 

програма, учествује у изради развојних програма у чијој 

реализацији учествује општина а нарочито програма из плана 

капиталних улагања општина и програма којим се конкурише за 

донаторска и страна средства финансирања, извјештава Начелника 

општине о току реализације као и о ефектима реализације 

програма развоја, даје приједлоге за планирање средстава у буџету 

општине неопходних за реализацију започетих и планираних 

програма, учествује у изградњи и развијању партнерских односа 

јавног и приватног сектора, обавља и друге послове које му 

одреди Начелник општине. 

III 

3. 

Стручни 

сарадник-

технички секретар 

Стручни сарадник – технички секретар ради на телефонској 

централи, обавља секретарске послове за Начелника општине и 

замјеника Начелника општине, одговара за ажурно и ефикасно 

обављање послова и друге послове које му одреди непосредни 

руководилац. 

IV 

4. Возач 

Возач управља моторним возилом, стара се о техничкој 

исправности и уредности возила, одговоран је за рационално и 

економично коришћење возила, обавља и друге послове које му 

одреди непосредни руководилац. 

IV 
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5. 

Секретар 

скупштине 

општине 

Секретар скупштине општине обавља стручне и организационе 

послове за потребе скупштине општине, предсједника скупштине 

општине, начелника и замјеника начелника општине, радних 

тијела скупштине општине, припрема нацрте и приједлоге аката 

које доноси начелник и скупштина општине, а који нису у 

дјелокругу других организационих јединица, пружа стручну 

помоћ одборницима и клубовима одборника у припреми 

приједлога аката из области који нису у надлежности других 

организационих јединица, обавља послове редакције, уређења и 

издавања службених гласника општине, доставља службени 

гласник опште надлежном министарству у складу са законом, 

врши провјеру формалне исправности приједлога аката из области 

грађанске иницијативе и пружа стручну помоћ, обавља стручно-

техничке послове у случају примопредаје дужности између 

именованих односно изабраних и разријешених лица од стране 

скупштине општине, члан је колегија скупштине општине и води 

записник на сједници колегија, чува печат скупштине општине и 

одговара за употебу печата. 

 

II 

6. 
Начелник 

одјељења 

Начелник одјељења за општу управу и друштвене 

дјелатности: непосредно  руководи одјељењем, планира, 

организује и усмјерава рад одјељења, распоређује послове на 

извршиоце, даје упуства и пружа непосредну стручну помоћ 

извршиоцима, доноси и прати извршење годишњих и оперативних 

планова рада одјељења, прати и редовно информише начелника 

општине о стању у области за коју је образовано одјељење, 

потписује управне акте из дјелокруга рада Одјељења, прати 

регулативу и иницира израду и новелирање општинских прописа 

из надлежности одјељења, сарађује са органима и институцијама у 

оквиру своје надлежности, организује и координира  припрему 

програма стручног оспособљавања службеника, одговара за 

извршење послова на усклађивању и одржавању система 

квалитета по важећим стандардима, договара за законито, 

стручно, рационално и благовремено извршавање послова, прати 

стање у областима које су у надлежности Одјељења, обавља и 

друге послове које се односе на дјелокруг рада одјељења по 

налогу начелника Општине. 

II 

7. 

Самостални 

стручни 

сарадник за 

правну помоћ 

Самостални стручни сарадник за правну помоћ: пружа правну 

помоћ грађанима у складу са прописима, прати прописе из 

дјелокруга рада одјељења, врши стручне послове у провођењу 

поступка за утврђивање дисциплинске одговорности радника 

општинске управе и даје стручна мишљења Дисциплинској 

комисији, учествује у изради свих аката Дисциплинске комисије, 

проводи административно извршење аката других државних 

органа, води поступак извршења за које је надлежно Одјељење, 

израђује годишње и периодичне извјештаје о раду, посебну пажњу 

посвећује професионалном и коректном односу према странкама, 

одговара за законито, ажурно и професионално обављање 

послова, обавља и друге послове по налогу начелника Одјељења. 

 

III 
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8. 

Самостлни 

стручни  сарадник 

за грађанска стања 

и нормативну 

дјелатност у  ОУ 

Самостални стручни сарадник за грађанска стања и 

нормативну дјелатност ОУ: врши најсложеније стручне и 

управно-правне послове у поступку доношења рјешења о 

одобравању накнадног уписа у матичне књиге, прибавља потребне 

доказе ради утврђивања чињеница, на основу којих се доносе 

рјешења, доставља обавијест и правоснажно рјешење у мјесно-

надлежну матичну службу,односно у мјесну канцеларију ради 

накнадног уписа у одговарајућу матичну књигу, израђује рјешења 

о исправкама у матичним књигама и иста доставља надлежној 

матичној служби ради провођења,  израђује рјешења о промјени 

личног имена и иста службено доставља надлежним    органима, 

припрема и израђује нормативне акте ОУ, проводи 

административно извршење аката других државних органа, 

одговоран је за исправност и одржавање средстава рада, обавља и 

друге послове по налогуначелникаОдјељења. 

 

III 

9. 

Самостални 

стручни сарадник 

за права РВИ, 

ППБ  и ЦЖР 

Самостални стручни сарадник за права РВИ, ППБ  и ЦЖР:  
сарађује са надлежним државним органима, организацијама и 

институцијама за борачко-инвалидску заштиту, прима странке, 

даје упутства и правне савјете из области борачко-инвалидске 

заштите, припрема и прати рјешења у поступку ревизије и по 

жалбама, преводи и припрема рјешења у поступку превођења 

рјешења изобласти борачко-инвалидске заштите,  води 

првостепени управни поступак за признавање и престанак статуса 

и права војиних и цивилних инвалида, води првостепени управни 

поступак за признавање права чланова породица умрлих војних и 

цивилних инвалида, води првостепени управни поступак за 

признавање и престанак права на мјесечна примања лица која су 

рањена, повређена или озлеђана као припадници цивилне заштите, 

службе осматрања и обавјештавања, јединица везе МО, МУП и 

радне обавезе, води првостепени управни поступак за признавање 

накнада одликованим борцима, израђује извјештаје, информације 

и друге материјале из дјелокруга рада,  иницира мјера за 

унапређење рада у оквиру одсјека одговара за законито, ажурно и 

професионално обављање послова, обавља и друге послове по 

налогу начелника Одјељења. 

III 

10. 

Стручни 

сарадника за 

евиденције из 

области борачко 

инвалидске 

заштите, ЦЖР и 

стамбено 

збрињавање ППБ 

и РВИ 

Стручни сарадник за евиденције из области борачко 

инвалидске заштите, ЦЖР и стамбено збрињавање ППБ и 

РВИ: сарађује са надлежним државним органима, организацијама 

иинституцијама за борачко-инвалидску заштиту, прима странке, 

даје упутства и правне савјете из области борачко-инвалидске 

заштите, уноси податке и креира потребне извјештаје у 

рачунарском систему Министарства за борачко-инвалидску 

заштиту, обавља послове оператера на информационом систему 

Борачко-инвалидске заштите издаје увјерења о признатом статусу 

и висини инвалиднине РВИ, МВИ, ППБ и ЦЖР води првостепени 

управни поступак за признавање и престанак права на стамбено 

збрињавање ППБ и РВИ врши скенирање предмета ППБ, РВИ, 

МВИ и ЦЖР, предмета категоризације бораца и војне евиденције 

израђује финансијске извјештаје и обрачуне за све кориснике 

Борачко-инвалидске заштите предлаже побољшање у 

рачунарском програм,одговара за ажурно и благовремено 

обављање послова, обавља и друге послове по налогу начелника 

Одјељења. 

III 
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11. 

Стручни сарадник 

за здравствену и 

социјалну 

заштиту ППБ, 

категоризацију 

бораца, војна 

евиденција и АОП 

Стручни сарадник за здравствену и социјалну заштиту ППБ, 

категоризацију бораца, војна евиденција и АОП: сарађује са 

надлежним државним органима, организацијама иинституцијама 

за борачко-инвалидску заштиту, у оквиру својих овлаштења, 

прима странке, даје упутства и правне савјете из областиборачко-

инвалидске заштите, води управни поступак и припрема рјешења 

у предметима категоризације бораца у првом степену, проводи 

управни поступак и припрема рјешења о остваривањум права 

након извршене категоризације бораца, припрема и прати рјешења 

у поступку ревизије и по жалбама, води евиденције о 

здравственом и социјалном стању, учествује у изради и реализује 

програме здравственог и социјалног збрињавања породица 

погинулих бораца, породица цивилних жртава рата, војних и 

цивилних инвалида, води евиденције о споменицима и спомен 

обиљежјима на подручју општине Кнежево, одговара за ажурно и 

благовремено обављање послова, сарађује са надлежним 

државним органима, организацијама и институцијама за борачко-

инвалидску заштиту, у оквиру својих овлаштења, прима странке, 

даје упутства и правне савјете из областиборачко-инвалидске 

заштите, води евиденцију војних обвезника, врши скенирање 

картона из војне евиденције, издаје увјерења из војне евиденције, 

одговара за ажурно и благовремено обављање послова, обавља и 

друге послове по налогу начелника Одјељења 

 

III 

12. 

Стручни сарадник 

за послове 

пријемне 

канцеларије-

протокола 

Стручни сарадник за послове пријемне канцеларије-

протокола: прима поднеске и врши задужења аката, врши пријем, 

обраду и евидентирање рачуна у књигу улазних рачуна, уноси 

податке у рачунар обезбјеђујући дневну ажурност, уписује 

предмете у картотеку предмета, попис аката, односно скраћени 

дјеловодник, води евиденцију о кретању предмета са обавезним 

уписивањем тренутног стања узимајући у обзир и картотеку 

ранијих година, води интерне доставне књиге и доставља их у 

надлежне организационе јединице гдје се предмети рјешавају, 

адактира списе свих година, прима пошту коју отпремају 

организационе јединице путем интерних књига, улаже и уписује 

списе, заводи, пакује и отпрема пошту, разврстава приспјеле 

доставнице и доставља их у организационе јединице, даје 

потребне податке о кретању списа службеницима, подносиоцима 

захтјева и заинтересованим странкама,  одговара за законито, 

ажурно и уредно обављање послова, обавља и остале послове 

везано за канцеларијско пословање у складу са Уредбом и 

Упуством о канцеларијском пословању, обаваља и друге послове 

по налогу начелник Одјељења 

 

III 
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13. 

Стручни сарадник 

за послове 

пријемне 

канцеларије-

развођење поште 

Стручни сарадник за канцеларијско пословање – развођење 

поште: прима поднеске и врши задужења аката, врши пријем, 

обраду и евидентирање рачуна у књигу улазних рачуна, уноси 

податке у рачунар обезбјеђујући дневну ажурност, уписује 

предмете у картотеку предмета, попис аката, односно скраћени 

дјеловодник, води евиденцију о кретању предмета са обавезним 

уписивањем тренутног стања узимајући у обзир и картотеку 

ранијих година, води интерне доставне књиге и доставља их у 

надлежне организационе јединице гдје се предмети рјешавају, 

адактира списе свих година, прима пошту коју отпремају 

организационе јединице путем интерних књига, улаже и уписује 

списе, заводи, пакује и отпрема пошту, разврстава приспјеле 

доставнице и доставља их у организационе јединице, даје 

потребне податке о кретању списа службеницима, подносиоцима 

захтјева и заинтересованим странкама, одговара за законито, 

ажурно и уредно обављање послова, обавља и остале послове 

везано за канцеларијско пословање у складу са Уредбом и 

Упуством о канцеларијском пословању, обаваља и друге послове 

које му у надлежност стави начелник одјељења 

 

III 

14. 

Стручни  сарадник  

за  други 

примјерак 

матичних књига и 

верификацију 

Стручни сарадник за други примјерак матичних књига и 

верификацију: обавља административно-техничке послове на 

основу Закона о матичним књигама и других прописа који се 

односе на вођење другог примјерка матичних књига рођених, 

вјенчаних и умрлих, током године врши прибиљешке о 

промјенама у матичним књигама, а на основу обавијести и 

извјештаја надлежних матичара, почетком календарске године 

врши преузимање другог примјерка матичних књига из претходне 

године од матичара, одговоран је за чување другог примјерка 

матичних књига, њиховом обезбјеђењу од оштећења или 

уништења од пожара или других елементарних непогода, као и 

недоступности неовлаштеним лицима, одговоран је за исправност 

и одржавање средстава рада, обаваља и друге послове по налогу 

начелник Одјељења. 

 

III 

15. 
Стручни сарадник 

за архиву 

Стручни сарадник - архивар: архивира предмете по годинама и 

групама, манипулише картотеком архиве и дјеловодницима из 

претходних година, издаје реверсе за преузете предмете од стране 

обрађивача, архивску грађу органима и службама Општинске 

управе искључиво издаје по писменом захтјеву, води књиге и 

обавља и друге послове везане за чување архивске грађе и 

архивског материјала по годинама и групама, одговара за 

законито, ажурно и уредно обављање послова, обавља и остале 

послове везано за канцеларијско пословање у складу са Уредбом и 

Упуством о канцеларијском пословању, обаваља и друге послове 

по налогу начелник Одјељења. 

 

III 

16. 

Стручни сарадник 

за овјеру потписа 

преписа и 

рукописа и вођење 

персоналне 

евиденције за ОУ 

Стручни сарадник за овјеру потписа, преписа и рукописа и 

вођење персоналне евиденције за ОУ: овјерава потписе, 

рукописе преписе и одређене писмене изјаве грађана, о грађанима 

до којих дође обављањем послова обавезно чува као службену 

тајну, врши издавање радних књижица и води регистар истих, 

врши све уписе који су одређени прописима, води персоналне 

досије,евиденције  радника ОУ припрема рјешења и увјерења, 

одговара за законито, ажурно и уредно обављање послова, и друге 

послове које му у надлежност стави начелник одјељења. 

 

III 



29 

 

17. 

Стручни сарадник 

у центру за 

бирачки списак, 

технички секретар 

ОИК и 

администратор 

Стручни сарадник у центру за бирачки списак, технички 

секретар ОИК и администратор: пружа техничку помоћ 

изборној комисији основне изборне јединице у одређивању 

бирачких мјеста на територији основне изборне јединице и 

распоређивању бирача бирачким мјестима, ажурира податке о 

бирачким мјестима и промјена бирачке опције у складу са актима 

Централне изборне комисије БиХ, води евиденцију о свим 

насељеним мјестима и називима свих улица на територији своје 

општине и о свим промјенама обавјештава изборну комисију 

изборне јединице, прима захтјеве расељених лица за одређивање 

или промјену бирачке опције, приме захтјеве за промјену бирачке 

опције лица уписаних у извод из Централног бирачког списка за 

гласање ван БиХ, а ради се о лицима која су се вратила у земљу 

прије рока утврђеног за закључивање извода из Централног 

бирачког списка, учествује у реализацији излагања извод из 

привременог Централног бирачког списка, обезбјеђује увид у 

извод из Централног бирачког списка на територији своје изборне 

јединице, обезбјеђује и друге податке за Централни бирачки 

списак који су утврђени актима Централне изборне комисије БиХ, 

пружа техничку помоћ изборној комисији основне изборне 

јединице у вези захтјева и приговора бирача који се односе на 

извод из Централног бирачког списка, пружа техничку помоћ 

изборној комисији основне изборне јединице код именовања 

бирачких одбора (помоћ при ждријебању, код израде аката о 

именовању, обуку бирачких одбора и сл.) пружа техничку помоћ 

изборној комисији основне изборне јединице код провјере и 

припреме бирачких мјеста за изборе, пружа техничку помоћ 

изборној комисији основне изборне јединице код кампање 

обавјештавања бирача о свим сегментима везаним за изборни 

процес, пружа техничку помоћ изборној комисији основне 

изборне јединице код обједињавања изборних резултата на нивоу 

основне изборне јединеце, а Централној изборној комисији БиХ 

обавезан је доставити резултате са свих редовних бирачких мјеста, 

у електронској верзији урађеној у компјутерском програму 

добивеном од Централне изборне комисије БиХ, за све нивое и све 

категорије (по политичким субјектима и кандидатима унутар 

политичких субјеката) и друге послове које му одреди Централна 

изборна комисија БиХ и изборна комисија основне изборне 

јединице према прописима Централне изборне комисије БиХ, 

води евиденцију поднесених захтјева и приговора бирача који се 

односе на извод из Централног бирачког списка и дужан је да чува 

документацију приложену уз те захтјеве и приговоре, одговара за 

законито, ажурно и уредно обављање послова, одговоран је за 

техничко одржавање рачунара и интернет мреже, инсталација и 

замјена рачунарске и периферне опреме (штампачи, 

модеми,мрежне картице, HD, FDD, CD-ROM, графичких адаптера, 

монитора, RAM итд.), одржавање мрежне опреме (хубова, рутера, 

свичева, мрежних инсталација), дефинисање корисника мреже и 

додјељивање корисничких параметара (адреса, имена, шифара), 

односно, администрација Domain Name Server-a, администрација 

и одржавање е-маил сервера, адмиистрација и одржавање proxy 

сервера, одговоран је за исправност и одржавање средстава рада, 

обаваља и друге послове по налогу начелник Одјељења. 

 

III 



30 

 

18. 
Стручни сарадник 

матичар 

Стручни сарадник матичар: обавља све послове по Закону о 

матичним књигама, Упутству и Правилнику из области матичних 

књига рођених, вјенчаних и умрлих, одговоран је за ажурност 

матичних књига и издавање у прописаном року тражених 

докумената, обавља све административно-техничке послове из 

дјелокруга рада матичара, прима, отвара, заводи и доставља у рад 

приспјелу пошту, одговоран је за ажурност завођења и одлагања 

завршених предмета, води послове пописа аката, одговоран је за 

руковање печатима и штамбиљима и њихово чување, врши пријем 

странака и поднесака и даје странкама потребна упутства и 

објашњења, води матичне књиге рођених, вјенчаних и умрлих, као 

посебне матичне књиге за општину Кнежево, врши упис 

јединствених матичних бројева у матичне књиге, врши препис, 

односно копирање матичних књига, води регистар уз све књиге, 

издаје изводе из матичних књига и издаје увјерења о 

држављанству, те увјерења о слободном брачном стању, саставља 

спискове за вакцинацију и спискове за регрутацију за потребе 

надлежних органа, врши закључивање бракова, саставља 

смртовнице за покретање оставинског поступка, одговоран је за 

исправност и одржавање средстава рада, обаваља и друге послове 

по налогу начелник Одјељења. 

III 

19. 

Стручни сарадник  

за скупштинске 

пословe 

Стручни сарадник за скупштинске послове: обавља 

организационо-техничке послове у вези са одржавањем сједница 

скупштине општине и радних тијела скупштине, врши 

комплетирање и обезбјеђење да се благовремено доставе 

материјали одборницима и члановима радних тијела скупштине 

општине, води записнике на сједници скупштине општине и 

сједницама радних тијела скупштине општине и стaра се о 

њиховој изради, пружа потребну административно-техничку 

помоћ за клубове одборника, обавља послове протокола за 

Скупштину општине, води евиденцију аката скупштине и 

обезбјеђује њихову објаву у службеним гласнику општине, води 

регистар аката скупштине општине обавља секретарске и 

административно-техничке послове за предсједника и секретара 

скупштине општине. 

 

III 

20. 

Стручни сарадник  

за пословe мјесних 

заједница 

Стручни сарадник за послове мјесних заједница: врши стручну 

помоћ Савјету мјесне заједница, оперативне и помоћне послове за 

потребе мјесних заједница, води регистар мјесних заједница и 

њених органа, одговара за ажурно и ефикасно обављање послова, 

обавља и друге послове које му одреди непосредни руководилац. 

 

III 

21. 
Радник на 

обезбјеђењу 

Радник на обезбјеђењу: врши физичко обезбјеђење објекта и 

имовине у општинској управи, врши контролу уласка и изласка, 

идентификацију странака и радника Општинске управе, 

контролише уласке и изласке радника општинске управе, 

контролише уношење и изношење материјала, опреме и других 

средстава, одговара за професионално извршавање послова брине 

се на одржавању прилаза у зграду и обезбјеђењу паркинга испред 

зграде брине се о чишћењу снијега око зграде и прилаз згради за 

вријеме зиме и снијега обавља и друге послове по налогу 

Начелника одјељења и Начелника општине. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

III 

 

 

 

 



31 

 

22. 
Ложач и кућни 

мајстор 

Ложач и кућни мајстор: брине се о одржавању, одржава и 

загријава просторије у којима раде запослени у Општинској 

управи, брине се о одржавању и одржава средства и опрему у 

Општинској управи, брине се о  грејним инсталација и одговоран 

је за испраавност инсталација, брине се о цијепању дрва и слагању 

истих, брине се о чишћењу снијега око зграде и прилаз згради за 

вријеме зиме и снијег одговара за стручно, рационално и 

благовремено извршавање послова, обавља и друге послове по 

налогу Начелника одјељења и Начелника општине. 

 

 

 

 

 

 

IV 

 

 

 

 

 

23. Курир 

Курир: врши послове личне доставе писаног и штампаног 

материјала, доставаља и подиже службену пошту, учествује у 

паковању материјала за отпрему,  лично је одговоран за ажурно и 

уредно обављање посла, обавља и друге послове по налогу 

Начелника одјељења и Начелника општине. 

 

 

 

III 

 

 

 

 

24. 
Угоститељски 

радник 

Угоститељски радник: припрема и разноси кафу и друге 

напитке, одговара за рационално и благовремено извршавање 

послова, обаваља и друге послове по налогу начелник Одјељења. 

 

 

 

IV 

 

 

 

 

25. 

Радник на 

одржавању 

чистоће 

Радник на одржавању чистоће: чисти пословни простор, опрему 

и инвентар, пријављује кварове на средствима рада, одговоран је 

за исправност и одржавање средстава рада,  обавља и друге 

послове по налогу Начелника одјељења и Начелника општине. 

 

 

 

IV 

 

 

 

26. 
Начелник 

одјељења 

Начелник одјељења за привреду и финансије непосредно 

руководи одјељењем, планира, организује и усмјерава рад 

одјељења, распоређује послове на извршиоце, даје упуства и 

пружа непосредну стручну помоћ извршиоцима, доноси и прати 

извршење годишњих и оперативних планова рада одјељења, прати 

и редовно информише начелника општине о стању у области за 

коју је образовано одјељење, прати регулативу и иницира израду и 

новелирање општинских прописа из надлежности одјељења, 

сарађује са органима и институцијама у оквиру своје 

надлежности, организује и координира  припрему програма 

стручног оспособљавања службеника, одговара за извршење 

послова на усклађивању и одржавању система квалитета по 

важећим стандардима, одговара за законито, стручно, рационално 

и благовремено извршавање послова, обавља и друге послове које 

се односе на дјелокруг рада одјељења или које му у надлежност 

стави начелник општине. 

II 
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27. 

Самостални 

стручни сарадник 

за финансије и 

буџет 

Самостални стручни сарадник за финансије и буџет у сарадњи 

са начелником одјељења припрема нацрт буџета и ребаланс 

буџета, планира буџетски календар и координира све активности у 

процесу израде буџета, креира извјештаје о остварењу буџета и 

сачињава образложења везана за извјештаје, врши контролу 

намјенског кориштења буџетских средстава, анализира 

расположивост буџетских средстава, анализира извршење буџета 

и предлаже мјере за његово уравнотежење, креира и проводи 

активности у процесу упознавања грађана са планирањем буџета 

општине (јавна расправа), учествује у планирању капиталних 

инвестиција општине, организује рачуноводствене послове и 

одговара за благовремено и законито извршавање послова, 

саставља мјесечне, кварталне, периодичне и годишње извјештаје 

из области трезора општине и контролу докумената за књижење, 

аналитички прати изворе прихода и настале расходе, као и 

средства и њихове изворе, врши усклађивање и прати изворе 

прихода и настале расходе, као и средства и њихове изворе, врши 

усклађивање и прати извршавање финансијских планова, води 

евиденцију о кредитном задужењу општине, комплетира и 

ажурира документацију везану за намјенско трошење кредитних 

средстава, врши квартално и годишње запримање извјештаја од 

свих буџетских корисника, њихово прегледање и усаглашавање са 

главном књигом трезора, израђује приједлоге одлука и закључака 

из области финансија, користи апликацију трезора општине 

(ORACLE) у оквиру својих овлашћења, прати измјене прописа из 

области рада трезора и рачуноводства и одговара за њихову 

примјену, креира све друге потребне евиденције из области 

трезора општине, предлаже начелнику одјељења предузимање 

потребних мјера за унапређење рада одјељења, обавља све друге 

послове по налогу начелника одјељења. 

III 

28. 

Самостални 

стручни сарадник 

за плаћање и 

поравнање и унос 

буџета 

Самостални стручни сарадник за унос буџета, плаћање и 

поравнање у трезорском систему пословања  уноси и књижи 

мјесечни оперативни буџет и врши контролу његовог извршења 

на нивоу административне службе и осталих корисника буџета, 

врши плаћање кроз систем трезорског пословања, води 

евиденцију свих приспјелих обавеза и бригу о благовременом 

плаћању, усаглашава приходе и расходе са свим буџетским 

корисницима по свим основама, врши усаглашавање жиро-рачуна 

и извода, прикупља, сређује, евидентира и врши контролу 

података и књиговодствене документације везане за извршење 

буџета, координира све активности у процесу израде нацрта 

буџета општине, креира и проводи активности у процесу 

упознавања грађана са планирањем буџета општине (јавна 

расправа), прикупља, сређује, евидентира и врши контролу 

добијених приједлога  у поступку планирања буџета општине, 

учествује у изради приједлога буџета, учествује у изради Одлуке о 

усвајању буџета и Одлуке о извршењу буџета, припрема упутство 

нижим буџетским корисницима за достављање финансијског 

плана у поступку доношења буџета, заприма, евидентира, 

контролише и одлаже обрасце и захтјеве буџетских корисника у 

поступку планирања буџета, креира и израђује извјештаје о 

извршењу буџета са образложењем, користећи податке из трезора 

општине, обавља и друге послове по налогу начелника одјељења, 

за свој рад одговара начелнику одјељења. 

 

III 
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29. 
Стручни сарадник 

за књиговодство 

Стручни сарадник за књиговодство преузима и уноси у систем 

трезорског пословања захтјеве Општинске управе и буџетских 

корисника, води бригу око ажурног и тачног реализовања 

запримљених захтјева и прослеђује исте на књижење у главну 

књигу, користи апликацију трезора општине (ORACLE), врши 

унос и контролу података из трезорских образаца, заприма улазне 

фактуре, врши контролу формалне рачунске исправности, 

протоколише, сређује и одлаже књиговодствену документацију 

везану за Општинску управу, заприма, контролише и 

протоколише и одлаже захтјеве и обрасце осталих буџетских 

корисника у оквиру трезорског система, обавља и друге послове 

по налогу начелника одјељења. 

 

III 

30. 

Самостални 

стручни сарадник 

за обрачун плата, 

накнада, 

благајничке 

послове и послове 

трезора 

Самостални стручни сарадник за обрачун плата и накнада 
врши благајничке послове, вођење основних средстава и послове 

трезора, обрачунава плате и све накнаде за запослене у 

Општинској управи и обезбјеђује податке неопходне за унос у 

главну књигу општине, обрачунава све врсте накнада везане за 

примања одборника, обрачунава накнаде за комисије и накнаде по 

основу уговора о раду, доставља потребне податке, обрасце и 

извјештаје о личним примањима радника за потребе ПИО-а, 

статистике и пореске управе, обавља послове благајничког 

пословања за потребе Општинске управе и води евиденцију 

благајне трезора за буџетске кориснике, прима захтјеве од 

буџетских корисника за подизање готовине, припрема обрасце за 

кредите запослених и врши обуставу плате по кредитима, води 

књигу основних средстава административне службе, врши 

књиговодствено евидентирање набавке и отуђења основних 

средтава, обрачуна амортизације и ревалоризације основних 

средстава, води евиденцију о јавним добрима општине, води 

књигу ситног алата и инвентара, врши књиговодствено 

евидентирање набавке и отуђења ситног алата и инвентара, ради 

остале послове трезора и све друге послове по налогу начелника 

одјељења. 

 

III 

31. 

Самостални 

стручни сарадник 

за привреду, 

приватно 

предузетништво и 

управно правне 

послове у области 

привреде 

Самостални стручни сарадник за привреду, приватно 

предузетништво и управно-правне послове из области 

привреде, даје упуства, потребне информације и стручну помоћ 

странкама у вези регистрације и обављања дјелатности 

привредних друштава, води управни поступак у вези са издавањем 

одобрења за обављање дјелатности привредних друштава и за рад 

самосталних предузетника, извршава и обезбјеђује извршавање 

закона и других прописа који се односе на послове из своје 

надлежности, учествује на семинарима, конференцијама, 

радионицама и осталим облицима стручног оспособљавања и 

унапређења рада у служби и локалној управи, учествује у 

припреми скупштинских одлука и других аката којима се 

регулише радно вријеме и други услови рада и пословања у 

области угоститељства, занатства и трговине, води регистар 

предузетника и привредних друштава за подручја општине 

Кнежево, прати, анализира и извјештава о пословању и стању у 

привреди општине, врши израду анализа, информација и 

извјештаја из дјелокруга свога рада за потребе Одјељења, 

обезбјеђује  статистичке и друге податке и извјештаје за потребе 

надлежних државних органа, организација и институција, 

остварује сарадњу у свом раду са другим организационим 

јединицама у Општинској управи, обавља и друге послове по 

налогу начелника одјељења коме непосредно одговара за свој рад. 

III 
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32. 

Самостални 

стручни сарадник 

за пољопривреду, 

шумарство, 

водопривреду и 

развој села 

Самостални стручни сарадник за пољопривреду, шумарство, 

водопривреду и развој села координира радом, пружа стручну 

помоћ и непосредно ради на проблематици пољопривреде, 

шумарства, водопривреде и развоја села, води управне поступке 

из области пољопривреде и водопривреде, врши издавање 

пољопривредних сагласности и других аката, учествује у 

планирању и реализацији планова и програма и иницира мјере за 

унапређење стања у области пољопривреде, шумарства и 

водопривреде, обавља савјетодавне послове у пољопривреди, 

сточарству и воћарству, непосредно контактира са 

пољопривредним произвођачима, узгајивачима воћа, поврћа, 

житарица и крмног биља и пружа им стручну помоћ, прати, 

анализира и припрема информације, анализе и извјештаје о стању 

у пољопривреди, шумарству и водопривреди на подручју 

општине, учествује у изради општинских прописа који се односе 

на област пољопривреде, шумарства и водопривреде, сарађује са 

општинским, републичким и међународним ораганима, 

организацијама и удружењима који се баве овом проблематиком, 

сарађује са Агенцијом за узгој и селекцију, прати прописе који 

регулишу регрес и премије, те друге подстицајне мјере у 

пољопривреди, води управни поступак, израђује рјешења и издаје 

увјерења из области пољопривреде у складу са законом, 

организује савјетовања и друга стручна предавања за 

пољопривредне произвођаче, одговара за стручно и благовремено 

обављање послова, обавља и друге послове које му у надлежност 

стави начелник одјељења. 

III 

33. 
Начелник 

одјељења 

Начелник одјељења за просторно уређење и стамбено-

комуналне послове руководи одјељењем, планира, организује и 

усмјерава рад одјељења, распоређује послове на извршиоце, даје 

упуства и пружа непосредну стручну помоћ извршиоцима, доноси 

и прати извршење годишњих и оперативних планова рада 

одјељења, прати и редовно информише начелника општине о 

стању у области за коју је образовано одјељење, прати регулативу 

и иницира израду и новелирање општинских прописа из 

надлежности одјељења, сарађује са органима и институцијама у 

оквиру своје надлежности, организује и координира  припрему 

програма стручног оспособљавања службеника, одговара за 

извршење послова на усклађивању и одржавању система 

квалитета по важећим стандардима, одговара за законито, 

стручно, рационално и благовремено извршавање послова, обавља 

и друге послове које се односе на дјелокруг рада одјељења или 

које му у надлежност стави начелник општине. 

 

II 

34. 

Самостални 

стручни сарадник 

за просторно 

уређење и 

урбанизам 

Самостални стручни сарадник за просторно уређење и 

урбанизам учествује у изради нацрта општих и других прописа из 

области урбанизма које доноси начелник општине и скупштина 

општине, учествује у изради одговарајућих урбанистичко-

техничких услова и програма уређења грађевинског земљишта, 

одговара за примјену и примјењује планску документацију, чува и 

ажурира просторно урбанистичке планове, израђује 

урбанистичко-техничке услове за изградњу на основу планске 

документације, као и урбанистичко техничке услове за 

реконструкцију, доградњу, санацију и промјену намјене објекта, 

израђује урбанистичко-техничке услове за изградњу-постављање 

привремених објеката, припрема и даје техничке податке за 

рјешења која нису у складу са планском документацијом,  обавља 

и друге послове које му начелник одјељења одреди.  

 

III 
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35. 

Самостални 

стручни сарадник 

за заштиту 

животне средине и 

послове туризма 

Самостални стручни сарадник за заштиту животне средине и 

послове туризма прати и проучава стање из области заштите и 

унапређења животне средине, ради на изради и реализацији 

планова и програма из области урбанизма, комуналног уређења 

града и других сличних планова и програма са аспекта заштите 

животне средине, утврђује услове и мјере заштите животне 

средине, културно-историјског наслеђа и урбаног стандарда, 

успоставља каталог загађивача на подручју општине, као и друге 

систематизоване податке из ове области, проводи поступак и 

изрђује нацрте одобрења за издавање еколошке дозволе, ради 

послове из убласти туризма, развија и унапређује туристичку 

понуду општине, обавља и друге послове које му начелник 

одјељења одреди.  

 

III 

36. 

Самостални 

стручни сарадник 

за јавне набавке 

Самостални стручни сарадник за јавне набавке обавља 

послове провођења комплетне процедуре јавних набавки роба, 

услуга и радова у складу са Законом о јавним набавкама Босне и 

Херцеговине, припрема тендерску документацију, послови око 

избора најповољнијег понуђача од стране комисије за јавну 

набавку, расписивање јавне набавке, пријем тендерске 

документације, припрема приједлога уговора,  обавља и друге 

послове које се односе на дјелокруг рада одјељења или које му у 

надлежност стави начелник општине. 

III 

37. 

Стручни сарадник 

за урбанизам и 

грађење и 

теренске увиђаје 

Стручни сарадник за урбанизам и грађење и теренске увиђаје 
организује рад комисије за контролу инвестиционо-техничке 

документације и технички преглед објеката и учествује у 

техничком прегледу објекта, пружа непосредну стручну помоћ 

код издавања одобрења за градњу и одобрења за употребу објекта, 

обрачунава накнаду за погодност градње –ренту и друге накнаде у 

складу са законом и општинским прописима, архивира и чува 

техничку документацију, врши индентификацију парцеле за 

потребе службе и прибавља податке о праву власништва, односно 

праву коришћења на тим парцелама, врши исколчење грађевина у 

складу са датим условима и одобрењу за грађење, врши 

парцелацију грађевинског земљишта, обавља и друге послове које 

му начелник одјељења одреди.  

 

III 

38. 

Стручни  сарадник 

за за путеве и 

саобраћај 

Стручни сарадник за путеве и саобраћај прати и проучава 

стање у област саобраћаја на подручју општине, води евиденцију 

стања и послова изградње, одржавања и коришћења локалних и 

некатегорисаних путева, улица, тротоара, паркиралишта, 

пјешачких и бициклистичких стаза, стајалишта јавног првоза и 

других објеката саобраћајне инфраструктуре на подручју 

општине, припрема програме рада и обезбјеђења проходности 

путева и улица у зимским условима, врши надзор над 

спровођењем активности на одржавању локалних и 

некатегорисаних путева, обавља послове у вези с регулисањем 

саобраћаја, прекопима јавних површина и постављања реклама и 

других натписа уз путеве из надлежности одјељења, проводи 

управни поступак и израђује нацрте рјешавања из области 

саобраћаја, учествује у изради нацрта општих аката и других 

прописа из области саобраћаја које доноси начелник општине и 

скупштина општине, обавља и друге послове које му начелник 

одјељења одреди. 

III 
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39. 

Самостални 

стручни сарадник 

за цивилну 

заштиту 

Самостални стручни сарадник за цивилну заштиту организује 

цивилну заштиту на подручју општине, прати, анализира и 

извјештава о стању у области цивилне заштите на подручју 

општине, одговара за законито, ажурно и професионално 

обављање послова, обавља и друге послове које му у надлежност 

стави начелник одјељења. 

 

III 

40. 

Самостални 

стручни сарадник 

за управно правне 

послове 

Самостални стручни сарадник за управно–правне послове 
прати стање и стара се о извршењу и правилној примјени закона и 

других прописа из области које су у надлежности одјељења, 

припрема опште акте и друге прописе за надлежност одјељења 

које доноси начелник општине и скупштина општине и одоворан 

је за њихову законитост, учествује у управном поступку и 

израђује рјешења о урбанистичкој сагласности, одобрења за 

градњу и одобрења за употребу објекта,  води управни поступак и 

израђује рјешења о накнадама за комуналне објекте, ради све 

послове из надлежности одјељења везано за приватизацију 

државних станова, пословних простора и гаража, израђује уговор 

о закупу пословних простора у власништву општине, проводи 

поступак изузимања и додјеле грађевинског земљишта на трајно и 

привремено коришћење у оквиру надлежности одјељења, води 

евиденцију, води судске спорове, подноси извјештаје о судским 

споровима и сарђује са Правобранилаштвом РС у свим 

поступцима у којима Правобранилаштво заступа општину, обавља 

и друге послове које му начелник одјељења одреди. 

 

III 

41. 

Самостални 

стручни сарадник 

за противпожарну 

заштиту 

Самостални стручни сарадник за противпожарну заштиту 
организује гашење већих пожара и спроводи правно стручне 

радње ради бржег и ефикаснијег гашења, анализира стање 

заштите од пожара и даје приједлоге за унапређење ЗОП на 

подручју општине, организује и планира стручно-техничке 

послове и врши практичну обуку чланова ватрогасне јединице, 

организује семинаре и предавање из области ЗОП, као и плана 

употребе ватрогасне јединице цивилне заштите, стара се о 

правилној употреби имовине ватрогасне јединице, надзор како се 

њоме рукује и како чува од стране задужених лица  као и самој 

набавци опреме у сарадњи са органима, редовно и по указаној 

потреби усмено или писмено извјештава надлежне органе и 

јавност о стању и проведеним мјерама ватрогасне јединице, 

обавља и друге послове  предвиђене законом заштите од пожара и 

општинским планом ЗОП, обавља и друге послове које му у 

надлежност стави начелник одјељења. 

 

III 

42. 

Возач ватрогасног 

возила и 

ватрогасац 

Возач ватрогасног возила, управља моторним возилом 

ватрогасне јединице, води рачуна о одржавању, приправности и 

брзој интервенцији за ангажовање возила у сваком момену, брине 

о гаражирању возила и свакодневној спремности, обавља и друге 

послове по налогу начелника одјељења. 

 

IV 

43. Ватрогасац 
Ватрогасац, врши гашење пожара, спашавање имовине и друге 

послове предвиђене Законом о заштити од пожара. 

 

 

 

 

 

IV 
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44. 
Начелник 

одјељења 

Начелник одјељења за инспекцијске послове и комуналну 

полицију: непосредно руководи одјељењем, планира, организује 

и усмјерава одјељењe, распоређује послове, даје налоге за 

извршење послова, даје упуства и пружа стручну помоћ 

извршиоцима, доноси и прати извршење годишњих и оперативних 

планова рада одјељења, прати законску регулативу и иницира 

израду и новелирање општинских прописа из надлежности 

одјељења, учествује у изради и реализацији програма стручног 

усавршавања и оспособљавања радника одјељења, сарађује и 

координира рад одјељења са другим органима и институцијама, 

прати стање у области за које је одјељење основано и о томе 

редовно сачињава и подноси извјештаје, одговара за редовно 

достављање планова и извјештаја о раду инспектора главном 

републичком инспектору за одређену управну област, одговара за 

законито, стручно, рационално и благовремено извршавање 

послова одјељења, обавља и друге послове који се односе на 

дјелокруг рада одјељења или које му у надлежност стави начелник 

општине. 

 

II 

45. 
Тржишни 

инспектор 

Тржишни инспектор: обавља послове инспекцијског надзора 

утврђене Законом о инспекцијама РС у области промета робе и 

услуга, непосредном инспекцијском контролом, по службеној 

дужности или по позиву и пријави утврђује чињнично стање у тој 

области, сачињава записник о извршеној контроли и предузима 

законом прописане мјере, води интерне евиденције управних 

предмета, редовно подноси извјештаје начелнику одјељења о 

извршеним прегледима и предузетим мјерама, израђује годишње и 

периодичне планове, извјештаје о извршењу планова и доставља 

их начелнику одјељења и главном републичком инспектору за 

наведену управну област, одговара за стање у овој управној 

области, иницира и предлаже мјере за унапређење стања у области 

за коју је надлежан. 

III 

46. 
Инспектор за 

храну 

Инспектор за храну: обавља послове инспекцијског надзора 

утврђене Закон о инспекцијама РС у области здравствене заштите 

људи и санитарне заштите, непосредном инспекцијском 

контролом, по службеној дужности или по позиву и пријави, 

утврђује чињнично стање у тој области, сачињава записник о 

извршеној контроли и предузима законом прописане мјере, води 

интерне евиденције управних предмета, редовно подноси 

извјештаје начелнику одјељења о извршеним прегледима и 

предузетим мјерама, израђује годишње и периодичне планове, 

извјештаје о извршењу планова и доставља их начелнику 

одјељења и главном републичком инспектору за наведену управну 

област, одговара за стање у овој управној области, иницира и 

предлаже мјере за унапређење стања у области за коју је 

надлежан, одговара за законито, стручно, рационално и 

благовремено извршавање послова и провођење мјера из своје 

области 

 

III 
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47. 

Урбанистичко-

грађевински 

инспектор 

Урбанистичко-грађевински инспектор: обавља послове 

инспекцијског надзора утврђене Законом о инспекцијама РС у 

области просторног уређења, урбанизма, грађења и екологије, 

непосредном инспекцијском контролом, по службеној дужности 

или по позиву и пријави, утврђује чињнично стање у тој области, 

сачињава записник о извршеној контроли и предузима законом 

прописане мјере, води интерне евиденције управних предмета, 

редовно подноси извјештаје начелнику одјељења о извршеним 

прегледима и предузетим мјерама, израђује годишње и 

периодичне планове, извјештаје о извршењу планова и доставља 

их начелнику одјељења и главном републичком инспектору за 

наведену управну област, одговара за стање у овој управној 

области, иницира и предлаже мјере за унапређење стања у области 

за коју је надлежан, одговара за законито, стручно, рационално и 

благовремено извршавање послова и провођење мјера из своје 

области. 

III 

48. 
Саобраћајни 

инспектор 

Саобраћајни инспектор: обавља послове инспекцијског надзора 

утврђене Законом о инспекцијама РС у области друмског 

саобраћаја и јавних путева, непосредном инспекцијском 

контролом, по службеној дужности или по позиву и пријави, 

утврђује чињнично стање у тој области, сачињава записник о 

извршеној контроли и предузима законом прописане мјере, води 

интерне евиденције управних предмета, редовно подноси 

извјештаје начелнику одјељења о извршеним прегледима и 

предузетим мјерама, израђује годишње и периодичне планове, 

извјештаје о извршењу планова и доставља их начелнику 

одјељења и главном републичком инспектору за наведену управну 

област, одговара за стање у овој управној области, иницира и 

предлаже мјере за унапређење стања у области за коју је 

надлежан, одговара за законито, стручно, рационално и 

благовремено извршавање послова и провођење мјера из своје 

области. 

 

III 

49. 
Комунални 

полицајац 

Комунални полицајац: обавља послове комунално-полицијске 

контроле над примјеном закона, других прописа и општих аката 

из области комуналних и других дјелатности утврђених Законом о 

комуналној полицији и другим законима, непосредном 

инспекцијском контролом, по службеној дужности или по позиву 

и пријави, утврђује чињнично стање у тој области, сачињава 

записник о извршеној контроли и предузима законом прописане 

мјере, води интерне евиденције управних предмета, редовно 

подноси извјештаје начелнику одјељења о извршеним прегледима 

и предузетим мјерама, израђује годишње и периодичне планове, 

извјештаје о извршењу планова и доставља их начелнику 

одјељења и главном републичком инспектору за наведену управну 

област, одговара за стање у овој управној области, иницира и 

предлаже мјере за унапређење стања у области за коју је 

надлежан, одговара за законито, стручно, рационално и 

благовремено извршавање послова и провођење мјера из своје 

области. 

 

III 

50. Дактилограф 

Дактилограф: обавља дактилографске и административне 

послове за потребе одјељења одговара за тачно, рационално и 

благовремено извршавање послова, обаваља и друге послове које 

му у надлежност стави начелниик одјељења 

 

IV 
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Анализом Закона о локалној самоуправи и важећег Правилна о организацији и 

систематизацији радних мјеста могу се дефинисати следећи нивои одлучивања:  

 I ниво (висок ниво одлучивања); 

 II ниво (виши ниво одлучивања); 

 III ниво (средњи ниво одлучивања); 

 IV ниво (нижи ниво одлучивања). 

Узимајући у обзир надлежности начелника општине које произилазе из Закона о 

локалној самоуправи, I ниво одлучивања тј.висок ниво одлучивања има начелник 

општине. Затим слиједи II ниво одлучивања (виши ниво) – руководећа радна мјеста 

(начелници одјељења и секретар скупштине). III ниво одлучивања – службеници са 

звањима самосталних стручних сарадника, а IV ниво – техничко особље, те ватрогасци. 

Прегледом и анализом кадровских капацитета односно података из области 

људских ресурса, констатовано је да је у општини Кнежево тренутно запослено 67 

радника распоређених на 50 систематизованих радних мјеста. Пописом и анализом 

стручне спреме констатовано је да 29 радника има ВСС, од чега један звање магистра, 

ВШС 3 радника, ССС 24 радника, ПК 2 радника и 6 радника НК. Од укупног броја 

радника 3 запослена имају статус функцонера, а 5 радника је распоређено на 

руководећем радном мјесту.  

Прегледом и анализом извјештаја о раду организације утвђено је да је у периоду 

од 2014-2016.године, због непостојања сарадње тадашњег начелника Општине и 

изабраних одборника који су чинили Скупштинску већину, извјештај о раду Општинске 

управе није достављан на разматрање и усвајање. Такође, у наведеном периоду није 

доношен, нити усвајан буџет општине, а средства за финансирање и рад су 

обезбјеђивана одлукама о привременом финансирању (период јануар-март 2014.године, 

април-јуни 2014.године, јануар-март 2015.године, април-јуни 2015.године). Kоначно су 

у марту 2016.године донешене и Одлука о усвајању буџета општине за 2016. годину, 

као и Одлука о извршењу буџета за 2016.годину, а затим и низ других одлука значајни 

за рад и функционисање Општине. Прегледом доступне документације за период 2016-

2017.године, утвђено је редовно достављање и усвајање аката из области финансирања 

и рада, а затим је извршена и детаљнија анализа расположивих буџетских средстава.  

 

 

6. Извјештај о спроведеним активностима и процјени изложености 

за израду Плана интегритета и процјени изложености ризицима 

коруптивних радњи 

 

Како би процијенила изложеност Општинске управе коруптивним радњама, радна 

група за израду Плана интегритета општине Кнежево, поштујући Правила за израду, 

увођење и спровођење планова интегритета у Републици Српској, је у фази припреме 

приступила прикупљању потребне документације за креирање базе идентификације, 

анализе и управљања ризицима.  

У циљу процјене стања и идентификовања основних узрока настајања ризика у 

институцији, у фази оцјене и процјене постојећег стања, именована радна група 

приступа свеобухватној и квалитативној анализи прикупљене документације. Анализом 

законске и подзаконске регулативе, односно прописа који се односе на функционисање 

јединице локалне самоуправе, утвђено је да општина Кнежево у свом раду примјењује 

већину законских и подзаконских прописа, те да је организацију и  функционисање и 
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дјелокруг рада који произилази из других закона дефинисала бројним интерним 

прописима. Међутим, након свеобухватне анализе интерних прописа, радна група за 

израду плана интегритета је констатовала да већина интерних правилника који 

прецизирају поједине области надлежности Општине, није усаглашено са важећим 

законским и подзаконским прописима, због чега је неопходни инсистирати на 

досљеднијој примјени законских и подзаконских прописа, тј. иницирати измјене и 

допуне интерних правилника. 

У следећем кораку, чланови Радне групе извршили су детаљну анализу сваког 

радног мјеста узимајући у обзир опис послова и надлежности, те на основу тога 

сачинили каталог радних мјеста подложних на коруптивна дјеловања,  а затим процјену 

вјероватноћа настанка ризичних догађаја (прекорачења овлаштења, злоупотребе 

службеног положаја и других коруптивних радњи), за поједина радна мјеста која су 

утврђена као најрањивија. Као резултат анализе утврђени су и ризичне процеси у 

подручју јавних набавки, те пословима везаним за инвестиције, односно грађевинске 

радове (припрема тендерске документације, надзор над извођењем и сл.), укључујући и 

активности на издавању дозвола за грађење и употребу објеката. Посебну пажњу треба 

посветити и потпуној законитости и транспарентности послова који се односе на 

додјелу новчаних средстава, као што су субвенције и једнократне новчане помоћи.  

Као активности подложне корупцији и нарушавању интегритета наведимо и 

директне контакте са странкама (у 4 ока) приликом обављања свакодневних 

канцеларијских послова, а посебно приликом рада на терену (инспекције). Такође, 

интерним прописима није регулисана контрола приступа неовлаштених лица 

службеним просторијама, нити су дефинисана јасна правила понашања службеника у 

погледу прихватања дарова и других знакова захвалности. Иако је донешено Упуство у 

вези са поступањем и обезбјеђивањем заштите лицима која пријављују корупцију, као и 

Упуство по пријавама путем Апликације за пријаву сумње на корупцију и друге 

неправилности-АПК и обављена едукација именованих лица за поступање у наведеним 

случајевима пријаве сумње на корупцију на подручју општине Кнежево, још увијек није 

извршено инсталирање апликације на портал општине Кнежево. Што се тиче рада са 

повјерљивим информацијама, обезбјеђивања адекватних просторија, ИТ заштите и и 

чувања архивске грађе евидентан је недостатак интерних прописа који се односе на ову 

област, али и недовољно познавање одговарајуће законске регулативе која регулише 

поступање са повјерљивим информацијама.  

Да би дошли до што потпунијег регистра ризика Радна група је извршила и 

прикупљање ставова запослених путем Упитника за утврђивање радних процеса под 

пријетњом корупције, а затим и анкетирање грађана – лица која користе услуге 

Општинске управе општине Кнежево. Анкета за грађане је постављена у шалтер сали 

гдје су заинтересовани грађани могли приступити попуњавању. Такође, закључцима са 

састанка чланови Радне групе су одлучили да Анкета за грађане буде креирана и  оn line 

путем Google docs-a, те да се иста постави и на портал општине Кнежево 

(www.opstinaknezevo.org), као и на страницу „кнежево на длану“. 

Упитник за утврђивање радних процеса под пријетњом корупције је био заснован 

на самопроцјени постојеће примјене закона и интерних правила и процедура које се 

односе на осјетљиве активности и подручја рада са којима се суочавају запослени у 

локалној самоуправи, затим на оцјени начина запошљавања, унапређивања, механизама 

одговорности и едукације запослених у општинској управи. Укупно је 49 запослених 

испунило Упитник. Након што су прикупљени сви упитници, приступило се обради и 

анализи одговора који су генерисали одређене елементе за даљи рад на идентификацији 

ризика нарушавања интегритета и постојећих мјера за њихово смањивање или потпуно 

отклањање. У наставку су сумирани најважнији резултати проведене анализе, тј. 
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приказана је статистичка анализа проведеног анкетирања путем упитника за 

утврђивање радних процеса под пријетњом од корупције и извршена анализа одговора 

на питања која је радна група сматрала најважнијим. 

Код питања: ''Да ли је Ваш опис посла потпуно јасан, јесте ли са њим упознати и 

да ли одговара Вашим радним задацима?'' Прикупљени подаци приказани су на 

следећем графикону: 

 

 
 

На основу анализе добијених података запажамо да 92% испитаних запосленика 

има јасан увид у опис посла и упознат је са дневним радним задацима, а само 5% 

испитаних, на ово питање дало је одговор НЕ. 

На питање: ''Да ли трећа лица покушавају да утичу на ваше одлуке у своју корист, 

супротно вашим радним обавезама?'' Резултати анализе добијених одговора на ово 

питање приказани су на следећем графикону: 

 

 
 

Анализом података добијених испитивањем запослених 10% испитаних 

запосленика приликом обављања својих радних обавеза ради под притиском треће 

особе. Када ове резултате испитаника доведемо у корелацију настанка ризика од 

корупције, то значи да је сваки 44 радник изложен ризику настанка од корупције. 

Код питања: ''Да ли сматрате да је Ваше радно мјесто у претходном периоду 

било изложено ризицима од корупције?''  Структура добијених одговора испитаних 

запосленика на ово питање приказана је на следећем графикону: 
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Анализом добијених одговора на ово питање запажено је да 7 испитаних 

запосленика (14%) сматра да је њихово радно мјесто у предхоном периоду било 

изложено ризицима од корупције, док 42 испитана запосленика  (86%), на ово питање је 

дало негативан одговор.  

На питање које гласи: ''Да ли одлуку у пословном процесу икад доносите под 

притиском надређених или других запослених?'' Структура добијених одговора на ово 

питање приказана је на следећем графикону:  

 

 
 

Анализом добијених одговора испитаних запосленика добијена су 3 (6%) 

потврдна одговора на ово питање, а 46 (94%) одричних.  

Код питања: ''Да ли сте прошли обуку о превенцији корупције?'' Резултати 

добијених одговора испитаних запосленика на ово питање приказани су на следећем 

графикону: 
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Анализом добијених одговора на ово питање, запажамо да је само 2 испитана 

запосленика (4%) је прошло обуку о превенцији корупције, што представља значајан 

проблем у недовољној информисаности испитаних запосленика о могућностима 

превентивног дјеловања приликом спрјечавања и сузбијања коруптивних радњи.  

Код питања ''Колико често је превенција корупције тема колегијума, састанка и 

разговора међу запосленима?'' На понуђене опције добијени су сљедећи одговори: 

 

 
 

Анализом добијених одговора испитаних запосленика, запажамо да превенција 

корупције није честа тема колегијума, састанака и разговора међу запосленицима (41% 

испитаних се изјаснило да није уопште тема разговора, док 10% испитаних запосленика 

ријетко, односно повремено свега 2-3 пута годишње 8% испитаних запосленика). 

На питање које гласи: ''Јесте ли упознати с механизмима за пријаву корупције 

унутар ваше институције?'', добијена је следећа структура: 25 испитаника (51%) 

потврдних одговора, 24 (49%) одричних. Резултати анализираних одговора приказани су 

на следећем графикону: 

 

 
 

Анализом добијених одговора на ово питање, запажамо да су мишљења 

испитаних запосленика у вези са механизмима пријаве корупције на нивоу Општине, 
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скоро подјељења. 51% испитаних запосленика је одговорило са „ДА“, а 49% са „НЕ“. 

На питање: „Које су мјере безбједности и превенције већ уврштене у рад Ваше 

институције/установе? „ добијена је следећа структура одговора: 

 

 
  

Анализом приказаних података на предходном графикону запажамо да највећи 

број испитаних запосленика сматра да у раду већ постоје одређене превентивне мјере 

које се односе на:  

 Подјела и раздвајање радних задатака 20%; 

 Едукација  18%; 

 Обавеза састављања извјештаја 16%; 

 Ротација службеника 9%; 

 Појачан службени и стручни надзор, принцип „четири ока“, верификација 

од стране колега, комплетна документација и појачан службени и стручни 

надзор са по 8% и 

 Друго са 5%. 

Код питања ''Које могућности имате на Вашем радном мјесту да утичете, 

свјесно или несвјесно, на рад Ваших колега/колегиница? Заокружите све могућности 

које препознајете.'' На понуђене опције добијени су сљедећи одговори: 
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На основу добијених податак приказаних на графикону, запажамо, да је највећи 

број запослених спремно да личним примјером (42% испитаних заполеника) утичу на 

рад радних колега, а затим опоменом или указивањем на грешку (36% испитаних 

запосленика) и едукацијом (16% испитаних запосленика). У 5% случајева анализираних 

упитника, испитаници су заокружили могућност „друго“, a да при томе нису назначили 

конкретну могућност. 

На питање ''Како реагујете кад примјетите да један колега/колегиница на свом 

радном мјесту себи омогућава одрђену корист или привилегију? Заокружите све 

могућности које препознајете.'' На понуђене опције добијени су сљедећи одговори: 

 

 
 

Анализом добијених одговора испитаних запосленика Општине, запажамо, да 

највећи број испитаника у ситацији када примјете коруптивне радње на радном мјесту 

од стране другог колеге/колегице које му омогућавају одређену корист, упозоравају ту 

особу (39% испитаних запосленика), односно пријављују корупцију (12% испитаних 

запосленика).  

Код питања ''Шта је потребно урадити да би се повећала ваша спремност за 

реализацију система интегритета?” На понуђене опције добијени су сљедећи 

одговори: 
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Према мишљењу испитаних запосленика, да би се повећала њихова спремност као 

појединца у реализацији система интегритета Општинске управе, неопходно је: 

 Повећавање плате и материјалног положаја запослених 31%; 

 Више непосредног и системског рада претпостављених са свим 

запосленима 15%; 

 Стимулисање и афирмисање примјера добре праксе запослених 

појединаца за досљедно антикорупционо понашање 13%; 

 Досљедно санкционисање запослених који се не понашају у духу система 

интегритета и борбе против корупције 12%; 

 Редовна антикорупциона едукација свих запослених 10%; 

 Редовни периодични састанци колектива на којима се, уз активно учешће 

свих запослених анализира интегритет установе као цјелине 10% и 

 Досљедно и активно антикорупционо понашање претпостављених 9%. 

Код питања ''Шта је потребно урадити да би се повећала спремност и 

способност Ваше организационе јединице за реализацију система интегритета?” На 

понуђене опције добијени су сљедећи одговори: 

 

 
 

Анализом добијених одговора испитаних запосленика, запажамо испитани 

запосленици сматрају да је за реализацију система интегритета Општине, неопходно 

предузети следеће мјере, односно активности: 

 Усавершавање и развој општег законодавства за смањење корупционих 

могућности и ризика 21%; 

 Развој ситема информисаности и доступности информација о реализацији 

плана интегритета 15%; 

 Развој реализација система надзора и контроле реализације плана интегритета 

организационе јединице 15%; 
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 Усвајање и досљедно спровођење кадровске политике 14%; 

 Редовна антикорупциона едукација 14%; 

 Укључивање мјера и активности за повећање интегритета организационе 

јединице у редовне активности 13% и  

 Усвајање и реализација етичког кодекса функционера и државних службеника 

8%. 

Детаљном обрадом и анализом прикупљене документације и добијених одговора 

на поједина питања из упитника за самопроцјену интегритета идентификоване су 

најкритичније области, односно ризичне активности и подручја рада која су подложна 

коруптивном дјеловању, а односе се на материјално – финансијске послове, послове 

јавних набавки, инспекцијске послове и послове из области урбанизма.  

Утврђена је и недовољна посвећеност теми интегритета у раду општинских 

органа, која се првенствено огледа у непознавању значења појма ''интегритета'' код 

већине испитаника. Евидентна је и недовољна заступљеност овог појма у интерним 

актима. Иако већина испитаника тврде да никада нису чули за покушаје странака да на 

незаконит начин (нуђење мита, подстицање коруптивних радњи и сл.) утичу на 

професионалне одлуке службеника, ипак један дио одоговора испитаника указује на 

појаву коруптивних радњи, односно поступака којима се нарушава интегритет. Ова 

чињеница недвосмислено указује на непостојање адекватног механизма санкционисања 

негативних поступака и радњи, као ни награђивања квалитетног рада службеника.  

Ако доведемо у однос коорелације одговоре добијене на предходна два питања: 

запажамо да је са аспекта запослених у циљу унапређења система интегритета 

Општинске управе и њених организационих јединице, неопходно “повећања плате и 

материјалног положаја запослених”, као и више непосредног и системског рада 

претпостављених са свим запосленим, док са аспекта организационе јединице за 

реализацију и унапређење система интегритета испитани запосленици сматрају да је 

неопходно првенствено усавршавање и развој општег законодавства за смањење 

корупционих могућности и ризика, као и досљедно спровођење кадровске политике и 

редовна антикорупциона едукација.  

Анализом података прикупљених путем анкетирања грађана који користе услуге 

Општинске управе, констатовано је да су грађани већином задовољни стручношћу, 

ефикасношћу рада запослених, као и транспарентности услуга Општине, а као 

сугестије за унапређење услуга и рада Општине, предложили су: дуже радно вријеме 

(друга смјена), праћење понашања радника (инспектора) на терену, запошљавање 

образованих младих људи и слично. 

 



48 

 

7. Образац Плана интегритета  – регистар ризика и мјера за управљање ризицима општине Кнежево  

 

 РЕГИСТАР РИЗИКА МЈЕРЕ ЗА УПРАВЉАЊЕМ РИЗИЦИМА СТАТ

УС 

Област ризика Опис ризика 

В
је

р
о
в

а
т
н

о
ћ

а
 

П
о
сљ

ед
и

ц
а
 

П
р

о
ц

је
н

а
 

Предложене мјере 
Одговорно 

лице 

Рок за 

реализацију 

мјере 

Мјере из 

надлежности 

других 

субјеката 

Статус 

ризик

а од 

посље

дње 

провј. 

О 

П 

Ш

Т 

Е 

   

 

О 

Б 

Л 

А 

С 

Т 

И 

Руковођење и 

управљање 

институцијом 

Прекорачење 

овлашћења или 

недовољна 

информисаност:  

1. Одлучивања у 

конкретним 

управним 

стварима; 

2. Провођење 

поступка јавних 

набавки; 

3. Израде нацрта и 

приједлога 

подзакоснких 

аката  

 

 

 

 

6 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

10 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

60 

 

 

 

 

 

 

Обавеза 

транспарентности 

у раду руководећег 

кадра, али и свих 

запослених 

 

Едукација 

запослених 

Консултације са 

запосленима и 

стручним лицима 

из конкретних 

области 

 

Начелник 

општине 

 

Запосленици 

општинске 

управе на 

руководећим 

радним 

мјестима 

Континуирано 

  



49 

 

Непоступање по 

препорукама из 

ревизорског 

извјештаја и 

неупознавање 

запослених са 

неправилностима 

утврђеним у 

ревизорским 

извјештајима и 

мјерама за 

отклањање 

6 8 48 

Снажнији 

ангажман 

начелника службе и 

одјељења ради 

доношења 

извјештаја по 

реализованим 

мјерама и у 

отклањању 

неправилности 

Начелник 

општине 

 

  

Не усклађеност 

интерних 

правилника са 

важећим законима 

8 

 

10 

 

80 

 

Ажурирање 

интерних 

правилника 

Начелник 

општине 

 

Начелници 

одјељења 

Континуирано 

 
 



50 

 

Неадекватно 

управљање и 

руковођење због 

велике 

концентрације 

послова. 

8 9 72 

Доношење Упуства 

о провођењу 

поступка редовне 

годишње анализе 

организације и 

систематизације 

радних мјеста у ОУ 

Кнежево, израда 

годишњних 

планова рада по 

оргнизационим 

јединицама, 

упознавање 

запослених са 

плановима рада, 

мјесечно 

извјештавање о 

реализацији 

планова 

Начелник 

општине 

 

Начелници 

одјељења 

До краја 2018. 

године, 

 

 

Неадекватно 

упознавање 

запослених са 

интерним 

прописима и 

општим 

процедурама 

 

5 

 

7 

 

35 

Све интерне 

прописе учинити 

доступним свим 

запосленим 

(интернет 

страница, мејлови, 

огласна плоча...) 

Начелници 

одјељења 

Континуирано 

 

 
 

 

Некординисано 

именовање 

Комисија-додјела 

додатних задужења 

9 7 63 

Сачинити прецизну 

евиденцију о 

додатном 

ангажовању 

радника и раду 

самих Комисија  

Начелници 

одјељења 

Октобар 

2018.године 
 

 



51 

 

Кадровка 

политика 

Неадекватна 

расподјела послова 

у Општинској 

управи 

 

 

7 

 

 

8 

 

 

56 

Праћење радног 

процеса и учинка 

службеника, 

преросподјела 

послова између 

запослених у 

складу са 

расположивим 

људским 

ресурсима 

Начелник 

 

Начелници 

одјељења  До краја 

године (по 

потреби 

периодично)  

 

Неизвршавање 

послова утврђених 

Правилником о 

унутрашњој 

организацији и 

систематизацији 

радних мјеста 

 

5 9 

 

45 

 

Стручно 

усавршавање и 

едукације 

запослених према 

потребама посла 

Начелник 

општине 

 

Начелници 

одјељења  

 

Службеник 

за људске 

ресурсе 

Континуирано 

 

 

Недостатак 

мотивације за рад 

због непостојања 

мјера подстицаја за 

запослене који се 

истичу у раду 

 

8 

 

9 

 

72 

Донијети акт о 

оцјењивању 

службеника и акт 

којим се уређује 

награђивање 

запослених који се 

истичу у раду 

Начелник 

општине 

 

 

 

Април 

2018.године 

 

 



52 

 

Планирање и 

управљање 

финансијама 

Неадекватно 

планирање буџета, 

те недозвољен 

утицај приликом 

планирања буџета. 

 

 

 

 

 

6 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

7 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

42 

 

 

 

 

 

 

Планирање буџета 

уз досљедну 

примјену “Закона о 

буџетском систему 

РС”, Правилника о 

буџетским 

класификацијама, 

садржини рачуна и 

примјену контног 

плана за кориснике 

прихода буџета 

Републике, 

општина, градова и 

фондова, 

Правилника о 

рачуноводству, 

рачуноводственим 

политикама и 

процјенама за 

буџетске кориснике 

у РС. 

Начелник 

општине 

 

Начелник 

одјељења за 

привреду и 

финансије 

У поступку 

буџетирања 

према 

буџетском 

календару 

 

 



53 

 

Ненамјенско 

трошење 

финансијских 

средстава, 

неизвршавање 

буџета и 

недостављање 

периодичних 

Извјештаја о 

извршењу буџета 

на разматрање и 

усвајање 

Скупштини 

 

 

 

8 

 

 

 

8 

 

 

 

 

 

64 

 

 

Досљедна примјена 

и уважавање 

мишљења 

Министарства 

финансија РС, и 

Ревизије препорука 

за отклањање 

неправилности 

Начелник  

 

Начелници 

одјељења за 

привреду и 

финансије 

Континуирано 
Министарство 

финансија РС 

 

Неадекватна 

расподјела 

новчаних средстава 

организацијама и 

удружењима који 

се финансирају из 

буџета Општине 

 

 

 

 

9 

 

 

 

 

 

 

 

 

7 

 

 

 

 

 

63 

 

 

 

 

 

 

Доношење акта 

којим ће се 

регулисати правила 

о расподјели 

новчаних средстава 

непрофитним 

организацијама и 

удружења који се 

финансирају из 

буџета Општине 

 

Скупштина 

општине 

Начелник 

општине 

Начелник 

одјељења за 

привреду и 

финансије 

Годишње  

 

 



54 

 

 

Значајна 

овлашћења 

начелника 

Општине у додјели 

једнократне 

новчане помоћи  

5 9 45 

Донијети интерни 

акт за додјелу 

једнокранте 

новчане помоћи (за 

кориснике 

социјалне заштите; 

за суфинансирање 

лијечења социјално 

угрожених лица) 

Начелник 

општине 

Мај 

2018.године 

 

 

 

Недовољна 

обученост 

запослених за рад 

на јавним 

набавкама 

5 8 40 

Осигурати 

присуство 

запослених за рад 

на јавним 

набавкама на 

обукама 

Начелник 

одјељења 

Континуирано 

(у складу са 

потребама) 
 

 

 
Не постојање 

норматива 

потрошње горива у 

ОУ, неиздавање 

овлашћења за 

управљање 

службеним 

возилима 

5 7 30 

Донијети 

Правилник о 

коришћењу 

службених возила 

којим ће 

прецизирати 

наведени 

недостатци 

Начелник 

општине и 

начелници 

одјељења 

Јун 

2018.године 

 

 



55 

 

Чување и 

безбједност  

података и 

докумената 

Неадекватна 

заштићеност 

службене 

документације због 

недовољних мјера 

физичке и техничке 

безбједности 

 

 

 

7 

 

 

 

 

 

 

8 

 

 

 

56  

Обезбјеђење 

простора и опреме 

за чување службене 

документације; 

Адекватна ИТ 

безбједносна 

заштита  

Начелник 

општине 

Начелник 

одјељења за 

општу 

управу и 

друштвене 

дјелатности 

До краја 

2018.године 

 

 

  

 

Систем контроле 

над пријемом, 

разврставањем, 

експедовањем, 

чувањем и 

архивирањем није 

адекватан – 

непостојање 

електронске базе 

архивске грађе 

5 6 30  

Досљедна примјена 

Инфромационог 

система ОУ и 

Министарства 

управе и локалне 

самоуправе РС 

Начелник 

Одјељења за 

општу 

управу, 

Службеници 

на 

пословима 

пријема, 

експодовања 

и 

архивирања  

Континуирано 

 

 

Неадекватно 

чување 

документарне 

грађе 

9 9 81 

Израдити листу 

категорија 

документарне 

грађе са роковима 

чувања 

Начелник 

одјељења за 

општу 

управу и 

друштвене 

дјелатности 

До краја 

2018.године   



56 

 

Етично и 

професионал

но понашање 

Недовољно 

поштовање кодекса 

понашања за 

службенике 

 

 

 

5 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

9 

 

 

 

 

 

 

 

 

45  

 

 

 

Упознавање 

запослених са 

кодексом 

понашања и 

облачења за 

запослене у 

јединици локалне 

самоуправе, 

Досљеднија 

примјена 

дисциплинских 

мјера за 

непоштивање 

кодекса 

Начелници 

одјељења 

 

 

 

 

 

Континуирано 

 

 

 

 

 

 

  

 

Непостојање акта 

којим су 

регулисана правила 

облачења за 

странке и остале 

посјетиоце  

7 7 49 

Донијети акт којим 

ће бити регулисана 

правила облачења 

за странке и остале 

посјетиоце 

Начелник и 

Начелник 

одјељења за 

општу 

управу и 

друштвене 

дјелатности 

 

Јул 

2018.године 
  

Не постојање 

евиденције 

долазака и одлазака 

странака у саму 

институцију 

8 6 48 

Увести евиденцију 

– дневник долазака 

и одлазака странака 

Начелник 

одјељења за 

општу 

управу и 

друштвене 

дјелатности 

Април 

2018.године 
  



57 

 

Непримјерно 

понашање према 

странкама у 

поступку пред 

органима управе 

4 8 32 

Досљедна примјена 

подзаконског акта 

којим се уређује 

питање 

дисциплинске и 

материјалне 

одговорности 

запослених 

Начелник и 

Начелници 

одјељења 

 
Континуирано 

  

Несавјесно 

обављање послова 
5 10 50 

 

Редовно вршење 

надзора рада 

запослених у 

обављању 

појединих послова 

 

 

 

 

Начелник и 

Начелници 

одјељења 

 

Континуирано 

  

Недовољно 

развијен ниво 

свијести за 

пријављивање 

корупције и других 

неправилности у 

раду 

 

10 7 70  

Редовно едуковати 

запослене о 

превентивним 

антикорупцијским 

мјерама, као и 

неопходности 

пријављивања 

сваке врсте 

неправилности у 

раду 

Начелник, 

Начелници 

одјељења, 

сви 

запослени 

Континуирано 

  



58 

 

 

Злоупотреба 

медијског простора 

у циљу личне 

промоције или 

промоције 

појединих 

политика, 

9 8 72  

Поштовање 

етичког кодекса, 

изношење 

истинитих, 

објективних и 

тачних 

информација у 

контактима са 

медијима 

 

Начелник и 

сви 

запослени у 

контакту са 

медијима 

Континуирано 

  

П 

О 

С 

Е 

Б 

Н 

Е 

 

О 

Б 

Л 

А 

С 

Т 

И 

 

 

Непостојање 

Просторног плана 

уређења општине 

Кнежево  

 

 

9 

 

 

 

 

 

9 

 

 

 

 

81 

 

 

 

Израда и 

доношење 

Просторног плана 

општине Кнежево 

 

Скупштина 

општине, 

Начелник 

општине 

начелник 

одјељења за 

просторно 

уређење и 

стамбено-

комуналне 

послове 

До краја маја 

2019.године 

  

Непостојање мапе 

путева и 

евиденције о стању 

путева на подручју 

општине Кнежево 

8 7 56 

Формирати мапу 

путева и одредити 

службеника за 

вођење и 

ажурирање 

евиденције о стању 

путева на подручју 

Општине  

Начелник 

одјељења за 

привреду и 

финансије и 

начелник 

одјељења за 

просторно 

уређење и 

стамбено-

комуналне 

послове 

До краја 

2018.године 

  



59 

 

Непостојање Плана 

капиталних 

улагања 

8 9 72 

Доношење и 

примјена Плана 

капиталних 

улагања 

Скупштина 

општине, 

Начелник 

општине, 

Начелници 

одјељења 

Април 

2018.године   

Непостојање Плана 

текућег и 

инвестиционог 

одржавања зграде 

Општинске управе 

и објеката у 

власништву 

Општине  

 

8 

 

9 

 

72 

Доношење и 

спровођење  Плана 

текућег и 

инвестиционог 

одржавања зграде 

Општинске управе 

и објеката у 

власништву 

Општине 

Начелник 

општине, 

начелници 

одјељења 

 Годишње 
  

 

Непостојање Плана 

текућег одржавања 

и реконструкције 

локалних и 

некатегорисаних 

путева  

 

 

 

 

 

 

 

 

8 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

9 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

72 

 

 

 

 

 

 

Доношење и 

спровођење Плана 

текућег одржавања 

и реконструкције 

локалних и 

некатегорисаних 

путева 

Скупштина 

општине, 

Начелник 

општине, 

Начелници 

одјељења 

Годишње 

  



60 

 

Непостојање 

Програма 

заједничке 

комуналне 

потрошње и 

Програма 

комуналне 

инфраструктуре 

9 9 81 

Доношење и 

спровођење  

Програма 

заједничке 

комуналне 

потрошње и 

Програма 

комуналне 

инфраструктуре 

Скупштина 

општине, 

Начелник 

општине, 

Начелници 

одјељења 

 Годишње 
  

Непостојање Плана 

одржавања 

постојећих и 

изградње нових 

пратећих објеката 

 

 

8 

 

 

10 

 

 

80 

Доношење и 

спровођење  Плана 

одржавања 

постојећих и 

изградње нових 

пратећих објеката 

Начелник 

општине 

 

Начелници 

одјељења 
Континуирано   

 

Недостатак 

Информација о 

раду свих 

Републичких 

институција за 

подручје општине 

Кнежево 

 

5 

 

9 

 

45 

Увести праксу 

достављања и 

упознавања са 

Информацијама о 

раду  свих 

Републичких 

институција за 

подручје општине 

Кнежево,  на 

сједницама 

Скупштине 

 

Начелник 

општине, 

Скупштина  

Годишње, по 

потреби и 

раније 

 Републичке       

институције                                

за подручје             општине                   

Кнежево 
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Специфичне 

области 

 

 

Неријешен статус 

функционисања и 

рада јавних 

установа и 

предузећа чији је 

оснивач Општина 

 

 

 

 

9 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

9 
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Рјешавање питања 

функционисања и 

рада јавних 

установа чији је 

оснивач Општина  

реорганизација-

статусне промјене 

и усклађивање рада 

са важећом 

законском 

регулативом  

Скупштина 

општине, 

начелник 

Општине, 

органи 

управљања и 

руководиоци 

јавних 

установа 

 

Континуирано 
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8. Одлука о усвајању Плана интегритета општине Кнежево 

 

 

Број: 02-013-34/18 

Датум: 29.03.2018.године 

 

  

На основу  члана 59. Закона о локалној самоуправи ("Службени гласник Републике 

Српске", број: 97/16), члана 68. Статута општине Кнежево ("Службени гласник општине 

Кнежево", број: 8/17 и 19/17), начелник Општине, д о н о с и  

 

 

О Д Л У К У 

о усвајању Плана интегритета општине Кнежево 

 

 

I 

Усваја се израђени План интегритета и разрјешава се именована радна група за израду 

Плана интегритета. 

 

II 

Ова Одлука ступа на снагу даном доношења. 

 

 

 

 

 

НАЧЕЛНИК ОПШТИНЕ  

                                Горан Боројевић 

Достављено:  

1. Комисији; 

2. Архива.  
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9. Рјешење о именовању менаџера интегритета општине Кнежево 

 

Број: 02-013-34-1/18 

Датум: 29.03.2018.године 

 

   

На основу члана 59. Закона о локалној самоуправи („Службени гласник Републике 

Српске“, број 97/16) и члана 68. Статута општине Кнежево („Службени гласник општине 

Кнежево“, број: 8/17 и 19/17), те члана 25. Правила за израду, увођење и спровођење планова 

интегритета у Републици Српској а у вези са обавезама које проистичу из Стратегије борбе 

против корупције у Републици Српској од 2013-2017. године и Акционог плана за 

спровођење те Стратегије, начелник Општине д о н о с и:  

 

Р Ј Е Ш Е Њ Е 

о именовању менаџера интегритета општине Кнежево 

 

 

1. За менаџера интегритета општине Кнежево именује се Дијана Милисавић. 

2. Менаџер интегритета: 

2.1. врши сталан надзор над спровођењем Плана инегритета општине Кнежево и 

извјештава руководиоца свака три мјесеца о извршењу плана интегритета, 

2.2. врши периодичне контроле ризика и ажурирање плана интегритета, 

2.3. предлаже едукације, израду интерних правила и кодекса етике, 

2.4. подстиче интегритет и предузима мјере на спречавању корупције, сукоба 

интереса и других облика пристрасног поступања запослених, 

2.5. прима и разматра сва примљена обавјештења запослених о ситуацијама, 

појавама или радњама за коју постоје разумно увјерење да представља 

могућност за настанак и развој корупције, сукоб интереса и других облика 

незаконитог или неетичног поступања, те предлаже све потребне мјере. 

3. Ово Рјешење ступа на снагу даном доношења. 

             

                                               

         

          НАЧЕЛНИК ОПШТИНЕ 

                   Горан Боројевић  

                                                                                    

Достављено:                                                   

 

1. Именованој,  

2. Архива.  

 


