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1. 

 

 На основну члана 54. и 59. Закона о 

локалној самоуправи („Службени гласник 

Републике Српске“, број: 97/16, 36/19 и 

61/21), члана 62. и 64. Статута Општине 

Пелагићево („Службени гласник Општине 

Пелагићево“, број: 2/17), начелник Општине 

Пелагићево доноси:  

 

ОДЛУКУ 

о увођењу система управљања  

квалитетом ISO 9001:2015 

 

Члан 1. 

 

Овом одлуком уводи се Систем 

управљања квалитетом ISO 9001:2015 и 

његове интеграције у постојећи пословни 

систем функционисања општинске управе  

 

 

 

Пелагићево са циљем да општинска управа 

Пелагићево:  

- Задовољи потребе и пчекивања 

наших корисника и осталих 

заинтересованих страна,  

- Дефинише процесе који 

доприносе ефикасности и 

ефективности пружања услуга 

/производа и да их држи под 

контролом,  

- задовољи све релевантне прописе 

за систем, процес и пружену 

услугу /производ, 

- стално побољшава свој рад,  

- запосленима ствара амбијент за 

безбједан рад,  

- укључи све запсолене у 

активнсот увођења и примјене 

система квалитета, 
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- укључи све запослене у 

активности увођења и примјене 

система квалитета.  

 
Члан 2. 

 

За управљање квалитетом у Општинској 

управи одговран је Игор Петровић, 

распоређен на радно мјесто секретара 

Скупштине општине Пелагићево.  

 

Члан 3. 

 

 Посебном одлуком начелник 

Општине Пелагићево ће формирати 

пројектни тим за релацију пројекта увођења 

система управљања квалитетом ISO 

9001:2015 (КМС тим).  

 

Члан 4. 

 

 Ова одлука ступа на снагу даном 

доношења и биће објављена у Службеном 

гласнику Општине Пелагићево.  

 

Број:02-022-153/21              НАЧЕЛНИК 

Дана, 15.11.2021.г.      Општине Пелагићево  

     Славко Тешић с.р. 

 

 

 

 

2.  

 

На основну члана 54. и 59. Закона о 

локалној самоуправи („Службени гласник 

Републике Српске“, број: 97/16, 36/19 и 

61/21), члана 62. и 64. Статута Општине 

Пелагићево („Службени гласник Општине 

Пелагићево“, број: 2/17), а св е у вези са 

Одлуком о увођењу система управљања 

квалитетом  ISO 9001:2015, број: 02-022-

153/21 од 15.11.2021.године, начелник 

Општине Пелагићево доноси:  

 

ОДЛУКУ 

о формирању тима за увођење система 

управљања квалитетом ISO 9001:2015 

 

Члан 1. 

 

 Овом одлуком формира се Тим за 

имплементациу пројекта Систем 

управаљања квалитетом према захтјевима 

стандарда ISO 9001:2015 ( у даљем тексту 

КМС тим) у саставу:  

 

1. ИГОР ПЕТРОВИЋ 

- Функција у тиму – вођа тима  

- Радно мјесто – секретар Скупштине 

општине Пелагићево  

- Стручна спрема – дипломирани 

правника  

 

2. АЛИМПИЈЕ ДРАГИЋ  

- Функција у тиму – замјеник вође 

тима  

- Радно мјесто – правник у ЈУ Центар 

за социјални рад Пелагићево  

- Стручна спрема – дипломирани 

правник  

 

3. САША ГОЛИЈАНИН  

- Функција у тиму – члана тима  

- Радно мјесто – командир /  

старјешина ДВЈ Пелагићево  

- Стручна спрема – дипломирани 

инжењер информатике. 

 

4. ИВАНА ПАНТИЋ 

- Функција у тиму – члан тима  

- Радно мјесто – самостални стручни 

сарадник за стратешко планирање и 

управљање развојем  

- Стручна спрема – дипломирани 

економиста  

 

5. СТАКИЋ ВОЈИСЛАВ  

- Функција у тиму – члан тима  

- Радно мјесто – шеф одсјека за 

стратешко планирање и управљање 

развојем  

- Стручна спрема – дипломирани 

инжењер информатике. 

 

Члан 2. 

 

 Задаци КМС тима су сљедећи: 

- Управљање пројектом увођења 

КМС-а и интеграције у постојећи 

систем функционисања Општинске 

управе, 

- Дефинисање визије, мисијеи 

стратегије,  

- Утврђивање контекста /амбијента 

пословања општинске управе  

- Идентификација процеса за 

остварење циљева општинске 

управе, 
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- Идентификовање ризика и прилика 

за остварење циљева процеса и 

општинске управе,  

- Дефинисање политике квалитета,  

- Идентификовање законских прописа 

за КМС,  

- Предлаже опште и посебне циљеве 

КМС,  

- Израда програма управљања за 

остварење општих и посебних 

циљева,  

- Предлагање плана обуке за КМС, 

- Налагање корективних мјера и мјере 

побољшања везане за КМС у фази 

увођења.  

 

Члан 3. 

 

 Одговорност за рад КМС тима у 

потпуности има вођа КМС тима, 

 

Члан 4. 

 

 Вођа КМС тима има обавезу да 

мјесечно подноси начелнику Општине 

Пелагићево извјештај о напредовању 

пројекта. Улога КМС тима за 

имплементацију система управања 

квалитетом престаје послије сертификације 

система.  

 

Члан 5. 

 

Ова одлука ступа на снагу даном 

доношења и биће објављена у Службеном 

гласнику Општине Пелагићево.  

 

Број:02-022-154/21              НАЧЕЛНИК 

Дана, 15.11.2021.г.      Општине Пелагићево  

     Славко Тешић с.р. 

 

 

 

3. 

 

На основу члана 59. Закона о 

локалној самоуправи („Службени гласник 

Републике Српске“, број: 97/16, 36/19 и 

61/21), члана 61. став 1. тачка 2. Закона о 

службеницима и намјештеницима  у 

органима јединице локалне самоуправе 

(„Службени гласник Републике Српске“, 

број: 97/16), члана 64. Статута општине 

Пелагићево (“Службени гласник општине 

Пелагићево“, број: 2/17), начелник општине 

Пелагићево,  д о н о с и: 

 

О Д Л У К У 

о потреби пријема радника ради 

заснивања радног односана  

на одређено вријеме због привремено 

повећаног обима послова 

 

Члан 1. 

 

Ову Одлуку Начелник општине 

Пелагићево доноси ради потребе 

ангажовања додатног радника на пословима 

Комуналног полицајца. 

 

Члан 2. 

 

 У складу са чланом 1. ове Одлуке 

утврђено је да је потребно примити лице са 

ВСС или лице које има завршен први циклус 

студија са остварених најмање 240 ЕЦТС 

бодова, и које посједује положен стручни 

испит за рад у управи, а које би као такво 

испуњавало опште услове за запошљавање у 

општинској управи и прописане посебне 

услове радног мјеста у складу са чланом 48. 

Правилника о организацији и 

систематизацији радних мјеста општинске 

управе Пелагићево („Службени гласник 

општине Пелагићево“, број: 11/21). 

 

Члан 3. 

 

Због хитности потребе пријема 

радника због повећаног обима послова 

начелник општине Пелагићево одлучио, а на 

основу увида у службене податке ЈУ Завода 

за запошљавање, Филијала Добој, Биро 

Пелагићево,  да се на претходно наведено 

радно мјесто прими Голијанин Саша, син 

Саве из Пелагићева, ул. Ломница бр. 12, 

рођен 21.11.1988. године у Градачцу, 

дипломирани инжењер пословне 

информатике са постигнутим укупним 

бројем од 240 ЕЦТС бодова, ЈМБГ: 

2111988181955. 

 

Члан 4. 

 

Начелник општине Пелагићево ову 

Одлуку доноси, водећи рачуна о 

општинским приходима и Плану буџета. 

 

Члан 5. 
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Након ступања на снагу ове Одлуке, 

Начелник општине Пелагићево ће донијети 

Рјешење о пријему у радни однос Голијанин 

Саше, на одређено вријеме у трајању од 1 

(један) мјесеца, почевши од 04.01.2022. 

године, а у складу са чланом 61. Закона о 

службеницима и намјештеницима у 

органима јединице локалне самоуправе 

(„Службени гласник Републике Српске“, 

број: 97/16). 

 

Члан 6. 

 

Ова одлука ступа на снагу даном 

доношења и биће објављена у „Службеном 

гласнику Општине Пелагићево“.. 

 

Број:02-022-191/21              НАЧЕЛНИК 

Дана, 30.12.2021.г.      Општине Пелагићево  

     Славко Тешић с.р. 

 

 

 

4.  

 

На основу члана 54. и 59. Закона о 

локалној самоуправи („Службени гласник 

Републике Српске“, број: 97/16, 36/19 и 

61/21) , члана 62. и 64.Статута општине 

Пелагићево („Службени гласник општине 

Пелагићево“, број:2/17) , Начелник општине 

Пелагићево, д о н о с и: 

 

О Д Л У К У 

о једнократној помоћи 

новорођеној дјеци 

 

Члан 1. 

 

          Овом Одлуком регулишу се услови за 

остваривање и висина једнократне новчане 

помоћи за све бебе са подручја општине 

Пелагићево рођене током 2022.године. 

 

Члан 2. 

 

Висина једнократне новчане помоћи 

исплаћује се једном годишње и одређује се 

у сљедећем износу: 

 

а) за прву и другу рођену бебу у породици -

--------------------------  300,00 КМ 

б) за трећу рођену бебу ------   500,00 КМ  

в) за четврту и наредну рођену бебу----------

------------------- 1.000,00 КМ. 

Члан 3. 

 

          Право на наведену помоћ имају 

родитељи чије је пребивалиште на подручју 

општине Пелагићево даном доношења ове 

Одлуке, који приликом подношења захтјева 

достављају овјерене копије личних карти 

оба родитеља и родни лист новорођенчета, 

кућну листу, те копију текућег рачуна једног 

од родитеља. 

          Изузетно од става 1.овог члана право 

на наведену помоћ имају и родитељи од 

којих бар један родитељ има пребивалиште 

на подручју општине Пелагићево даном 

доношења ове Одлуке,а односно оба 

родитеља стварно живе на подручју 

општине Пелагићево и који нису остварили 

наведено право код институција и органа 

друге општине што доказују увјерењем. 

        

Члан 4. 

 

          Захтјеви се подносе Начелнику 

општине Пелагићево након рођења дјетета, 

а најкасније до краја календарске године. 

         Неријешени захтјеви из 2021. године и 

захтјеви поднешени у 2022.години за дјецу 

рођену у децембру 2021.године рјешаваће се 

у складу са овом Одлуком. 

 

Члан 5. 

 

          Сврха и циљ ове Одлуке је помоћ 

родитељима у првим мјесецима одгоја 

дјетета. 

 

Члан 6. 

 

          Средства за наведену намјену 

исплаћују се из планираних средстава 

предвиђених Буџетом општине Пелагићево 

за 2022. годину, са позиције:         416126 - 

једнократне помоћи новорођеној дјеци. 

 

Члан 7. 

 

          Ова Одлука ступа на снагу даном 

доношења и биће објављена у „Службеном 

гласнику општине Пелагићево“. 

 

Број:02-022-2/22                 НАЧЕЛНИК 

Дана, 12.01.2022.г.      Општине Пелагићево  

      Славко Тешић с.р. 
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5. 

 

На основу члана 54. и 59. Закона о 

локалној самоуправи (Сл. гласник 

Републике Српске,број: 97/16,36/19 и 61/21), 

члана  64. Статута Општине Пелагићево (Сл. 

гласник општине Пелагићево",број: 2/17), 

Одлуке о стипендирању студената општине 

Пелагићево, број: 02-022-148/21 од 

02.11.2021. године и записника Комисије за 

избор стипендиста, број: 02-111-15/21 од 

31.12.2021. године Начелник општине 

Пелагићево   д о н о с и: 

 

О Д Л У К У 

о стипендистима општине Пелагићево 

за академску 2021/2022. годину 

 

Члан 1. 

 

        Мјесечном стипендијом у износу од 

100,00 КМ за студенте 1.године  

стипендираће се сљедећи студенти: 

1. Павић (Петар) Михаела, ЛК број: 

7А14012А8, студенткиња 1.године 

Економског факултета у 

Суботици. 

2. Радић (Живан) Станела, ЛК 

број:7А150131М, студентиња 

1.године Архитектонско -

грађевинско-геодетског факултета 

у Бања Луци. 

3. Ђукић (Стево) Јована, ЛК 

број:7А15013М8, студенткиња 

1.године Економског факултета у 

Бања Луци. 

4. Јовичић (Слободан) Сандра, ЛК 

број:7А1501351, студенткиња 

1.године Филозофског факултета у 

Београду. 

5. Трифкановић (Војо) Тијана,ЛК 

број:7А140111Е,студенткиња 

1.године Шумарског факултета у 

Бања Луци. 

 

Члан 2. 

 

        Мјесечном стипендијом у износу од 

120,00 КМ за студенте 2.,3. и 4. године,осим 

студената из категорије породица 

погинулих бораца и породица ратних војних 

инвалида од 1.-4. категорије, стипендираће 

се сљедећи студенти: 

1. Стевановић (Сајло) Јована, ЛК 

број: 7А1401103, студенткиња 4. 

године Факултета техничких 

наука у Новом Саду. 

2. Лазић (Владо) Димитрије, ЛК 

број: 7А1301082, студент 3. године 

Универзитет „Синергија“ 

Факултет драмске и филмске 

умјетности. 

3. Лазаревић (Драган) Славиша, ЛК 

број: 7А1100К89, студент 4. 

године Факултета техничких 

наука у Новом Саду. 

4. Ђурић (Слободан) Ана, ЛК број: 

7А1300ТЕ7, студенткиња 3. 

године Факултета техничких 

наука у Новом Саду. 

5. Стевановић (Слободан) Душко, 

ЛК број: 7А1200ККК, студент 3. 

године Правног факултета 

Европског универзитета у Брчком. 

6. Лазић (Милан) Каранфиљка, ЛК 

број: 7А1200М84, студенткиња 

4.године Природно-математичког 

факултета-биологија у Тузли. 

7. Алексић (Цвијета) Маја, ЛК број: 

7А130108Т, студенткиња 4. 

године Педагошког факултета у 

Бијељини. 

8. Јаковљевић (Петар) Никола, ЛК 

број: 7А13010М5, студент 2. 

године Медицинског факултета у 

Фочи. 

9. Божановић (Божо) Катарина, ЛК 

број: 7А1200М57, студенткиња 4. 

године Правног факултета у 

Мостару. 

10. Перић (Горан) Цвјетко, ЛК број: 

7А1401288, студент 3. године 

Православног Богословског 

факултета у Београду. 

11. Павловић (Влајко) Цвијетин , ЛК 

број: 7А140115К, студент 2. 

године Технолошког факултета у 

Бања Луци. 

12. Јосиповић (Маријан) Антонија, 

ЛК број: 7А1200МА2, 

студенткиња 3.године Академије 

за умјетност и културу у Осијеку. 

13. Ђукић (Ђорђе) Јована, ЛК број: 

7А1200Т14, студенткиња 3.године 

Економског факултета у Брчком. 

14. Кушлаковић (Слободан) Раде, ЛК 

број: 7А1200Т2М, студент 

3.године  Пољопривредног 

факултета у Новом Саду. 
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Члан 3. 

 

Мјесечном стипендијом у износу од 

130,00 КМ за студенте из категорије 

породица погинулих бораца и породица 

ратних војних инвалида од 1.-4. категорије, 

стипендираће се сљедећи студенти: 

1. Мијатовић (Илија) Љубица, ЛК 

број: 7А1200М62, студенткиња 

3.године Медицинског 

факултета у Новом Саду. 

 

Члан 4. 

 

Са свим стипендистима биће 

потписани уговори о стипендирању. 

 

Члан 5. 

 

Стипендије се исплаћују за мјесеце: 

октобар, новембар, децембар, јануар, 

фебруар, март, април и мај текуће академске 

године. 

 

Члан 6. 

 

Ова Одлука ступа на снагу даном 

доношења и биће  објављена у "Службеном 

гласнику општине Пелагићево" и на веб 

страници општине Пелагићево. 

 

Број:02-022-3/22                 НАЧЕЛНИК 

Дана, 18.01.2022.г.      Општине Пелагићево  

      Славко Тешић с.р. 

 

 

 

6. 

 

На основу члана 59. став 1. тачка  7 . 

Закона о локалној самоуправи ( “ Службени 

гласник Републике Српске “, број: 

97/16,36/19, 61/21)  и  члана 64.  став 1.  

алинеја 7.  Статута општине Пелагићево 

(“Службени гласник општине Пелагићево “,  

број: 2/17) , а у складу са Уредбом о 

начелима за унутрашњу организацију и 

систематизацију радних мјеста  у градској, 

односно општинској уперави (“Службени 

гласник Републике Српске “ , број: 10/17 ), 

начелник општине Пелагићево, доноси : 

 

О Д Л У К У 

о измјенама и допунама Одлуке о 

оснивању општинске управе Пелагићево 

Члан 1. 

 

У  Одлуци о оснивању општинске управе 

Пелагићево број: 02-022-76/21 од 07.6.2021. 

године  (“Службени гласник општине 

Пелагићево “ , број: 8/21 ) и Одлуци о 

допуни одлуке о оснивању општинске 

управе Пелагићево ,број: 02-022-119/2021  

од 06.8.2021.године ( “Службени гласник 

општине Пелагићево “ ,  број: 12/21 )  - у 

даљем тексту : Одлука ,   мијења се члан 12. 

и гласи: 

 

 “ У оквиру Општинске управе образују  се : 

Кабинет  Начелника  као посебна 

организациона јединица,  те Одјељења као 

основне организационе јединице и Одсјеци 

као самосталне организационе јединице “ . 

 

Члан 2 

 

У  члану 13 . Одлуке , додаје се став 

2.  и гласи : 

 

“ У  Одјељењу за привреду , пољопривреду  

и заједничке послове , као унутрашња 

организациона јединица формира се Одсјек 

за инспекцијске послове   и комунално - 

инспекцијски надзор “ . 

 

Члан 3. 

 

У члану  17. ставу 1. тачки 4. Одлуке 

,  иза ријечи “општинске управе “    ријечи : 

“као што су противпожарна и цивилна 

заштита“ , замјењују  се  ријечима “у 

области цивилне заштите “ . 

 

Члан 4. 

 

У  члану  18. ставу 1.   тачка  3. 

Одлуке , на крају текста иза ријечи “ситног 

инвентара “ , додају се ријечи : “ послови 

одржавања опреме  и инвентара , ложача 

централног гријања, одржавања водоводне 

,канализационе ,  електро и других 

инсталација , клима уређаја и др. послови 

кућног мајстора “.  

 

У  члану 18. ставу 1. иза тачке 4.  

додаје се тачка 5. која гласи : 

 

“ –  послове израде база података  

привредних субјеката  на  подручју општине 

Пелагићево,  њиховим дјелатностима и 
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понуди производа за тржиште  ,  база 

података о слободном грађевинском 

земљишту и  слободним пословним 

објектима ( локација ,димензије  

,власништво , вриједност имовине и др.  ) , 

израда нацрта промотивних материјала који 

се односе на промовисање општине 

Пелагићво  као потенцијалне дестинације  за 

инвестиције , презентовање путем 

адекватних извјештаја и материјала  

потенцијала општине Пелагићево код 

потенцијалних инвеститора , истраживање  

потреба привредних субјеката  и  тржишта  у 

области привреде на подручју општине ради 

привлачења инвеститора,  израда нацрта 

бизнис планова  за потребе малих и средњих 

предузећа ,  самосталних привредника и 

други послови  који се односе  на 

успостављање сарадње  привредних 

субјеката , самосталних привредника  и 

потенцијалних инвеститора  ради отварања 

нових предузећа, стварања основе за 

улагања у развој општине  домаћих или 

страних инвеститора, невладиних или  

хуманитарних организација ,  дијаспоре и 

др.  послови а све у циљу сзварања основе за   

запошљавање становништва  и даљег   

развоја  ове јединице локалне самоуправе “. 

 

Досадашња тачка 5. Одлуке , постаје тачком 

6. 

Члан 5. 

 

У члану 22.  ставу 2. Одлуке  ријечи 

“ шеф одсјека “  замјењују се ријечима  “ 

шефови одсјека “ . 

Члан 6. 

 

Члан 27. Одлуке мијења се и гласи : 

 

“Одсјеком за стратешко планирање  

и управљање  развојем , руководи шеф 

одсјека  и за његов рад одговара начелнику 

општине. 

Одсјеком за инспекцијске послове   и 

комунално - инспекцијски надзор  , 

руководи шеф одсјека и за његов рад 

одговара начелнику одјељења за привреду, 

пољопривреду и заједничке послове “. 

 

Члан 7. 

 

У члану  29. Одлуке, мијења се став 2. и 

гласи : 

 

“ Комунални полицајац  о свом раду 

подноси извјештај  шефу одсјека за  

инспекције послове   и комунално - 

инспекцијски надзор “. 

 

Члан 8. 

 

У члану  39. Одлуке , између ријечи: 

“организација општинске“  убацују се 

ријечи “  и систематизација  радних мјеста “. 

 

Члан 9. 

 

  Члан 65. Одлуке мијења се и гласи : 

 

“Ступањем на снагу ове Одлуке , 

Општинска управа општине Пелагићево 

наставља са радом, положајем, дјелокругом  

и организацијом утврђеном овом Одлуком ,  

Одлуком   о оснивању општинске управе 

Пелагићево ,број: 02-022-76/21 од 07.6.2021. 

године , Одлуком о допуни Одлуке о 

оснивању општинске управе Пелагићево , 

број: 02-022-119/2021 од 06.8.2021. године  и 

Законом “. 

 

Члан 10. 

 

У осталом дијелу Одлука о оснивању 

општинске управе Пелагићево  број: 02-022-

76/21 од 07.6.2021. године  ( “Службени 

гласник општине Пелагићево “,  број: 8/21 ) 

и Одлука о допуни Одлуке о оснивању 

општинске управе Пелагићево  број: 02-022-

119/2021 од 06.8.2021 ( “Службени гласник 

општине Пелагићево “ , број: 12/21 ) , остају 

на снази. 

 

Члан 11. 

      

        Ова Одлука ступа на снагу  8 ( осам ) 

дана од дана објављивања у Службеном 

гласнику општине Пелагићево . 

 

Број:02-022-7/22                 НАЧЕЛНИК 

Дана, 26.01.2022.г.      Општине Пелагићево  

      Славко Тешић с.р. 
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САДРЖАЈ: 

 

 

1. Одлука о увођењу система управљања квалитетом ISO 9001:2015 

 

1. 

2. Одлука о формирању тима за увођење система управљања квалитетом ISO 

9001:2015 

 

2. 

3. Одлука о потреби пријема радника ради заснивања радног односана на 

одређено вријеме због привремено повећаног обима послова 

 

3. 

4. Одлука о једнократној помоћи новорођеној дјеци 

 

4. 

5. Одлука о стипендистима Општине Пелагићево за академску 2021/2022. 

годину 

 

5. 

6. Одлука о измјенама и допунама Одлуке ооснивању општинске управе 

Пелагићево 

 

6. 

 


