РЕПУБЛИКA СРПСКА
ОПШТИНА ПЕЛАГИЋЕВО
НАЧЕЛНИК
tel. +387 54 810 088
e – mail: nacelnik.pelagicevo@teol.net
_________________________________________________________________________
Број: 02-111-9/15
Дана, 30.09.2015. гoдине
На основу 40. и 43. Закона о локалној самоуправи („Службени гласник Републике
Српске“, број: 101/04, 42/05, 118/05 и 98/13), члана 59. и 61. Статута општине Пелагићево
(„Службени гласник општине Пелагићево“, број: 10/14), члана 190. Закона о општем
управном поступку ("Службени гласник Републике Српске“, број: 13/02, 87/07 и 50/10), а
све у вези писма намјере о успостављању сарадње са Удружењем за борбу против корупције
„Transparency international“ у Босни и Херцеговини, број: 02-014-26/15 од 21.09.2015.
године, начелник општине д о н о с и:
РЈЕШЕЊЕ
Којим именује радна група за припрему свих радњи и приједлога аката за реализацију
пројекта Јачања интегритета у локалним самоуправама - СИЛГ у саставу како слиједи:
1. Перо Нестеровић, дипл. економиста
2. Дадо Доган, струк. инж. архитектуре,
3. Предраг Лазић, инж. машинства,
4. Игор Петровић, дипл. правник и
5. Перо Иљић, струковни инжењер агроменаџмента.
Задатак Радне групе је да:
- према плану и динамици тренинга води евиденцију о својим активностима, а у
складу са смјерницама тренера, ради на припреми плана интегритета;
- прикупља и анализира документа (закони и подзаконски акти, правилници, одлуке
итд.);
- припрема провођење анкетирања, интервјуисања о изложености ризику од
корупције;
- врши процјену осјетљивих активности, подручја и изложености ризику уз
утврђивање приоритета за унапређење;
- дефинише основне смјернице за унапређење стања у вези с реализацијом
приоритетних препорука и активности;
- у септембру 2016. године заврши креиран план интегритета на процедуру провјере
усклађености са методологијом, а са циљем осигурања конзистентности;
- након пријема повратне информације о резултатима провјере од ТИ БиХ, пошаље
план интегритета на усвајање и даље процедуре за имплементацију;
- промовише све пројектне активности на WEB страници;
- учествује на завршној конференцији и презентује резултате и искуства у раду на
креирању плана интегритета;
- на годишњем нивоу врши мониторинг имплементације и ради на развоју и
унапређењу плана интегритета.

Образложење
Начелник општине Пелагићево је дана 21.09.2015. године потписао писмо намјере,
број: 02-014-26/15, о успостављању сарадње са Удружењем за борбу против корупције
„Transparency international“ у Босни и Херцеговини (у наставку текста: ТИ Босна и
Херцеговина), са сједиштем у Бања Луци, ради стварања партнерских односа кроз пројекат
који траје од 01.12.2014. године до 30.11.2016. године.
У писму намјере наведено је да је циљ сарадње између општине Пелагићево и ТИ
Босне и херцеговине:
-реализација серије тренинга о кориштењу и имплементацији Приручника „Увођење
планова интегритета на локалном нивоу“ који ће помоћи ефикаснијем планирању
антикорупцијских активности у општини,
-креирање плана интегритета као превентивног механизма помоћу којег ће општина
урадити процјену коруптивних тачака и ризика, те дефинисати мјере за њихово смањење с
циљем унапређења транспаретности, одговорности и интегритета,
-ревизија креираног плана интегритета у циљу провјере усклађености са
дефинисаном методологијом и њене конзистентне примјене од стране општине.
У вези с тим, начелник општине Пелагићево се обавезао осигурати преставнике за
активан рад на креирању плана интегритета општине уз сарадњу са ТИ Босне и
Херцеговине, те на основу свега претходно наведеног, а ради реализације договорене
сарадње, начелник општине је именовао комисију и одредио јој задатке као у диспозитиву
овог Рјешења.
Поука о правном лијеку
Против овог Рјешења може се уложити приговор начелнику општине Пелагићево у
року од осам дана од дана пријема истог.

Достављено:
1.
2.
3.
4.

Именованим,
Начелник општине,
Евиденција,
Архива.

НАЧЕЛНИК ОПШТИНЕ
.............................................
Симо Стакић, мр ек.

