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СЛУЖБЕНИ  ГЛАСНИК 

ОПШТИНЕКНЕЖЕВО 

 

 

Издавач:Скупштина општине 

КНЕЖЕВО 

Жиро-

рачун____________________ 

Цијена примјерка________КМ 

 

Број: 02/2016 

 

Кнежево, 03.03.2016. 

године 

Уређује редакциони одбор: 

Одговорни уредник: 

В.д. Секретар СО-е  

Дијана Милисавић  

Штампа СО-е Кнежево 

    

На основу члана 43. Закона о локалној самоуправи („Службени гласник 

Републике Српске“, бројеви:  101/04, 42/05, 118/05 и 97/03) и члана 48. Статута 

општине Кнежево („Службени гласник општине Кнежево“, бројеви: 1/06, 1/08 и 3/12), 

в.д. Замјеника начелника општине Кнежево  д о н о с и: 

 

О Д Л У К У 

о повлачењу потписа са Појединачног колективног уговора за запослене у 

Општинској управи Општине Кнежево 

 

Члан 1. 

Вршилац дужности Замјеника начелника општине Кнежево повлачи потпис са 

Појединачног колективног уговора за запослене у Општинској управи општине 

Кнежево број: 02-013-15/15 од 15.04.2015. године. 

Члан 2. 

До усвајања новог Појединачног колективног уговора за запослене у 

Општинској управи општине Кнежево примјењиваће се одредбе Посебног колективног 

уговора за запослене у локалној самоуправи Републике Српске („Службени гласник 

Републике Српске“, број: 114/07). 

Члан 3. 

Плата начелника одјељења и секретара Скупштине општине исплаћиваће се по 

коефицијенту 10, а на основу обављања високо сложених, најсложенијих и изузетно 

значајних послова. 
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Члан 4. 

Одредбе ове одлуке примјењиваће се приликом исплате плата за мјесеце 

новембар и децембар 2015. године. 

Члан 5. 

Ова одлука ступа на снагу даном доношења, а биће објављена у Службеном 

гласнику општине Кнежево. 

 

 

Број: 02.1-013-15-2/15                                                  В.Д. ЗАМЈЕНИК НАЧЕЛНИКА 

Датум: 22.01.2016. године          ОПШТИНЕ  

                                                                                   Горан Боројевић, с.р. 

___________________________________________________________________________ 

 

На основу члана 43. Закона о локалној самоуправи (“Службени гласник 

Републике Српске“, бројеви: 101/04, 42/05, 118/05 и 98/13), члана 69. став 2. тачка а) и 

члана 70. став 1., 4. и 6., Закона о јавним набавкама Босне и Херцеговине („Службени 

гласник Босне и Херцеговине“, број: 39/14), те члана 53. Статута општине Кнежево 

(„Службени гласник општине Кнежево“, бројеви: 1/06, 1/08 и 3/12), д о н о с и м: 

 

 

О Д Л У К У 

о поништењу поступка јавне набавке број: 02-013-2-2/16 

 

Члан 1.  

 

Поништава се поступак јавне набавке услуга: зимско одржавање градских 

саобраћајница и локалних путева на подручју општине Кнежево из разлога што ниједна 

понуда није достављена у одређеном крајњем року (члан 69. став 2. тачка а) Закона о 

јавним набавкама Босне и Херцеговине), а која се проводи у складу са чланом 88. и 89. 

Закона о јавним набавкама Босне и Херцеговине, а по одлуци за предметну набавку 

број: 02-013-2/16 од 4.1.2016. године, обавјештење са Портала јавних набавки број: 152-

7-2-1-3-1/16 дана 5.1.2016. године. 

 

Члан 2. 

 

Ова одлука ступа на снагу даном доношења, а биће објављена у Службеном 

гласнику Опшине Кнежево. 

 

О б р а з л о ж е њ е  

 

У поступку јавне набавке по конкурентском захтјеву број: 02-013-2-2/16 од 

5.1.2016. године (број обавјештења са портала ЈН: 152-7-2-1-3-1/16) уговорни орган је 

позив за достављање понуда упутио на адресу седам понуђача. 

Крајњи рок за пријем понуда је био  15.1.2016. године до 13:00 часова.  

Комисија је на дан 15.1.2016. године са почетком рада у 13:30 часова одржала 

отворени састанак на којем је констатовала да ниједна понуда није достављена до 
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крајњег рока за пријем исте. На основу наведеног одлучено је као у диспозитиву ове 

Одлуке. 

 

Поука о правном лијеку:  Против ове одлуке дозвољена је жалба која се може 

изјавити најкасније у року од 5 дана од дана пријемa исте. 

 

 

 

 

Број: 02.1-013-2-11/16                                      В.Д. ЗАМЈЕНИК НАЧЕЛНИКА 

Датум: 8.2.2016. године                                           ОПШТИНЕ  

           Горан Боројевић, с.р. 

___________________________________________________________________________ 

 

На основу члана 43. Закона о локалној самоуправи (''Службени гласник 

Републике Српске'',  бројеви: 101/04, 42/05, 118/05 и 98/13), члана 64. став 1. тачка б) , 

члана 70., став 1., 3. и 6,. и члана 90. Закона о јавним набавкама Босне и Херцеговине 

(„Службени гласник Босне и Херцеговине“, број: 39/14), члана 5. став 2. тачка б), 

Правилника о поступку директног споразума („Службени гласник Босне и 

Херцеговине“, број: 90/14) и члана 53. Статута општине Кнежево („Службени гласник 

општине Кнежево“, бројеви: 1/6, 1/8 и 3/12), д о н о с и м: 

 

 

О Д Л У К У 

о прихватању понуде понуђача ПУД „Чистоћа и зеленило“ д.о.о. Кнежево 

 

 

Члан 1. 

 

Прихвата се понуда понуђача ПУД „Чистоћа и зеленило“ д.о.о., Гаврила 

Принципа бб,  Кнежево, број: 05-2/16 од 9.2.2106. године, за јавну набавку услуга: 

„Прикупљање и одвоз отпада из градског и приградског дијела општине Кнежево на 

регионалну депонију у Рамићима за период фебруар мјесец 2016. године“, са 

понуђеном цијеном како сљеди: 5.800,00 КМ без ПДВ-а, ПДВ по стопи од 17% 986,00 

КМ. Укупна цијена са ПДВ-ом: 6.786,00 КМ. 

 

Члан 2. 

 

Уговор се закључује са понуђачем из члана 1. ове одлуке у складу са чланом 7. 

став 1. тачка б) Правилника о поступку директног споразума, („Службени гласник 

Босне и Херцеговине“, број: 90/14).  

 

Члан 3. 

 

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

 

Члан 4. 

 

Ова одлука ступа на снагу даном доношења, а биће објављена у Службеном 

гласнику Опшине Кнежево. 
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Поука о правном лијеку: У поступку директног споразума није дозвољена 

жалба.  

 

 

 

Број: 02-013-8-3/16                                                  В.Д. ЗАМЈЕНИК НАЧЕЛНИКА 

Датум: 9.2.2016. године                                                            ОПШТИНЕ  

                                                      Горан Боројевић, с.р. 

___________________________________________________________________________ 

На основу члана 22. став 1. под б) тачка 15. Закона о заштити и спасавању у 

ванредним ситуацијама („Службени гласник Републике Српске“, број: 121/12), в.д. 

Замјеника начелника општине Кнежево д о н о с и: 

 

О Д Л У К У 

о именовању Комисије за процјену штета проузроковане елементарним 

непогодама 

 

Члан 1. 

Именује се Комисија за процјену штета проузроковане елементарним 

непогодама јаког вјетра (олује) у следећем саставу: 

1. Ђурановић Јелена – предсједник; 

2. Вуковић Небојша – члан; 

3. Проле Ђоко – члан. 

Члан 2. 

Задатак комисије из члана 1. да обиђе објекте које су грађани пријавили у 

међувремену за штете проузроковане од елементарне непогоде јаког вјетра (олује) у 

ноћи 09.02. и 10.02.2016. године на помоћним, стамбеним објектима инфраструктурним 

пољопривредним и другим објектима, те да о свему сачини писану и 

фотодокументацију. 

Члан 3. 

Ова одлука ступа на снагу даном доношења, а биће објављена у „Службеном 

гласнику“ општине Кнежево. 

 

Број: 02-339-8/16     В.Д. ЗАМЈЕНИК НАЧЕЛНИКА 

Датум: 11.02.2016.године          ОПШТИНЕ  

        Горан Боројевић, с.р. 

        

 

___________________________________________________________________________ 
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На основу члана 48. став 16. Статута општине Кнежево („Службени гласник 

општине Кнежево“, бројеви: 1/06, 1/08 и 03/12), и на основу члана 3. Уредбе о условима 

и начину плаћања готовим новцем („Службени гласник Републике Српске“, број: 

86/12), в.д. Замјеника начелника општине, д о н о с и: 

 

О Д Л У К У 

о благајничком максимуму за 2016. годину 

 

Члан 1. 

Износ готовог новца који се може држати у благајни за готовинско плаћање  у 

2016.години износи 2500,00 КМ (словима: двије хиљаде и пет стотина конвертибилних 

марака). 

 

Члан 2. 

У благајнички максимум урачунавају се следећа готовинска плаћања: грантови, 

путне дневнице и путни трошкови у земљи и иностранству, аконтација путних 

дневница у земљи и иностранству, накнада и помоћи радницима за лијечење, трошкови 

отпреме поште, трошкови ситног канцеларијског материјала и материјала за одржавање 

чистоће, ситне оправке зграде и опреме, трошкови горива и исплата добара и услуга 

према другим пословним субјектима чија појединачна исплата не прелази 200,00 КМ 

(двије стотине конвертибилних марака). 

 

Члан 3. 

 Ова одлука ступа на снагу даном доношења, а биће објављена у Службеном 

гласнику Општине Кнежево. 

 

 

 

Број: 02.1-013-17/16                                                       В.Д. ЗАМЈЕНИК НАЧЕЛНИКА 

Датум: 15.02.2016. године                                                                ОПШТИНЕ 

                                                                                                   Горан БОРОЈЕВИЋ, с.р. 

 

___________________________________________________________________________ 

 

На основу члана 43. Закона о локалној самоуправи (“Службени гласник 

Републике Српске“, број: 101/04, 42/05, 118/05 и 98/13), члана 18. Закона о јавним 

набавкама Босне и Херцеговине („Службени гласник Босне и Херцеговине“, број: 

39/14), члана 53. Статута општине Кнежево („Службени гласник општине Кнежево“, 

бројеви: 1/06, 1/08 и 3/12), в.д. замјеника начелника општине д о н о с и: 

 

 

 

О Д Л У К У 

о понављању поступка јавне набавке услуга 
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Члан 1. 

 

Приступа се понављању јавне набавке услуга за зимско одржавање градских 

саобраћајница и локалних путева на подручју општине Кнежево за сезону 2016/17 и то 

по лотовима, укупно 7 лотова. 

 

Члан 2. 

 

Буџетска ставка са које се обезбеђују финансијска средства су расходи за услуге 

зимске службе, број потрошачке јединице 00930160, економски код 412812. 

 

 

Члан 3. 

 

Процијењена вриједност уговора, без припадајућих индиректних пореза, износи: 

50.000,00 КМ 

 

Члан 4. 

 

За предметну  јавну набавку спровешће се поступак јавне набавке путем 

конкурентског захтјева за достављање понуда. 

 

 

Члан 5. 

 

Предвиђени почетак реализације уговора је одмах по потписивању. 

 

 

Члан 6. 

 

Критријум који ће се примjењивати при избору најповољнијег понуђача је 

најнижа цијена технички задовољавајуће понуде.  

 

 

Члан 7. 

 

Комисија за отварање и вредновање понуда ће се формирати доношењем 

посебног рјешења. 

 

Члан 8. 

 

Ова одлука ступа на снагу даном доношења, а објавиће се у „Службеном 

гласнику општине Кнежево“. 

 

 

 

Број: 02-013-11/16     В.Д. ЗАМЈЕНИК НАЧЕЛНИКА 

Датум: 17.2.2016. године              ОПШТИНЕ  

Горан Боројевић, с. р. 

 

___________________________________________________________________________ 
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На основу члана 43. Закона о локалној самоуправи (“Службени гласник 

Републике Српске“, бројеви: 101/04, 42/05, 118/05 и 98/13), члана 17. став 1), 18. и 90. 

Закона о јавним набавкама Босне и Херцеговине („Службени гласник Босне и 

Херцеговине“, број: 39/14), члана 2. Правилника о поступку директног споразума 

(„Службени гласник Босне и Херцеговине“, број: 90/14) и члана 53. Статута општине 

Кнежево („Службени гласник општине Кнежево“, бројеви: 1/06, 1/08 и 3/12), в.д. 

замјеника начелника општине д о н о с и: 

 

 

О Д Л У К У 

о приступању поступку јавне набавке услуга 

 

 

Члан 1. 

 

Одређује се провођење поступка набавке роба путем директног споразума и то: 

расвјетна опрема и електричне свјетиљке за зграду општинске управе и за одржавање 

уличне расвјете. 

 

Члан 2. 

 

Буџетска ставка са које се обезбеђују финансијска средства расходи за текуће 

одржавање зграде,  број потрошачке јединице 00930130, економски код 412518 и 

одржавање осталих грађевинских објеката, број потрошачке јединице 00930130, 

економски код 412529.  

Главни код из ЈРЈН: 31500000-1 расвјетна опрема и електричне свјетиљке. 

 

Члан 3. 

 

Процијењена вриједност уговора, без припадајућих индиректних пореза, износи: 

6.000,00 КМ. 

 

Члан 4. 

 

Предвиђени почетак реализације уговора је одмах по потписивању. 

 

Члан 5. 

 

За спровођење ове Одлуке задужује се Одјељење за привреду и финансије. 

 

 

Члан 6. 

 

Ова одлука ступа на снагу даном доношења, а биће објављена у „Службеном 

гласнику општине Кнежево“. 

 

 

 

Број: 02-013-19/16                                                       В.Д. ЗАМЈЕНИК НАЧЕЛНИКА 

Датум: 18.2.2016. године                                           ОПШТИНЕ  

                                                                                                      Горан Боројевић, с.р. 
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___________________________________________________________________________ 

 

 

На основу члана 43. Закона о локалној самоуправи (“Службени гласник РС“, 

број: 101/04, 42/05, 118/05 и 98/13), члана 18. и члана 14. став 4) Закона о јавним 

набавкама Босне и Херцеговине („Службени гласник Босне и Херцеговине“, број: 

39/14), члана 53. Статута општине Кнежево („Службени гласник општине Кнежево“, 

1/06, 1/08 и 3/12), а у складу са Одлуком о привременом финансирању за 2016. годину 

број: 02-400-26/15 од 31.12.2015. године в.д. замјеника начелника општине д о н о с и: 

 

 

 

О Д Л У К У 

о приступању поступку јавне набавке роба – Набавка и испорука сјеменског 

материјала за прољетну сјетву 

 

 

Члан 1. 

 

Приступа се јавној набавци робе за потребе унапређења пољопривредне 

производње на подручју општине Кнежево за 2016. годину и то: Набавка и испорука 60 

тона сјеменске зоби, 10 тона сјеменског јечма, 10 тона сјеменске пшенице и хибрида 

сјемена кукуруза у укупној количини од 130 паковања од по 25.000 клијавих зрна. Од 

уговореног износа износ од 0,50 КМ/кг са ПДВ-ом ће плаћати пољопривредни 

произвођачи по преузетој сјеменској роби, а остатак до пуне цијене ће субвенционисати 

општина Кнежево осим кукуруза за који ће субвенција општине износити 30,00 

КМ/паковању са ПДВ-ом. 

 

Члан 2. 

 

Буџетске ставке са које се обезбеђују финансијска средства су субвенција 

пољопривредне производње, број потрошачке јединице 00930140, економски код 

416120.  

 

Члан 3. 

 

Процијењена вриједност уговора, без припадајућих индиректних пореза, износи: 

110.000,00 КМ од чега субвенција општине Кнежево износи 55.000,00 КМ без 

припадајућих индиректних пореза. 

 

Члан 4. 

 

За предметну  јавну набавку спровешће се поступак јавне набавке путем 

отвореног поступка за достављање понуда. 

 

 

Члан 5. 

 

Предвиђени почетак реализације уговора је одмах по потписивању. 
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Члан 6. 

 

Критријум који ће се примjењивати при избору је најнижа цијена технички 

задовољавајуће понуде.  

 

Члан 7. 

 

Комисија за отварање и вредновање понуда ће се формирати доношењем 

посебног рјешења. 

 

 

Члан 8. 

 

Ова одлука ступа на снагу даном доношења, а биће објављена у „Службеном 

гласнику општине Кнежево“. 

 

 

 

 

Број: 02-013-20/16                 В.Д. ЗАМЈЕНИК НАЧЕЛНИКА 

Датум: 22.2.2016. године               ОПШТИНЕ  

           Горан Боројевић, с.р. 

 

___________________________________________________________________________ 

 

На основу  члана 43. Закона о локалној самоуправи („Службени гласник 

Републике Српске“, број: 101/04,42/05,118/05 и 98/13), члана 27.  став 1. тачка 5. Закона 

о статусу функционера јединица локалне самоуправе („Службени гласник Републике 

Српске“ број: 96/05  и 98/13) и  члана 48. Статута општине Кнежево („Службени 

гласник општине Кнежево“, број: 1/06, 1/08  и 3/12), в.д. Замјеник начелника општине  

Кнежево,  д о н о с и: 

 

Р Ј Е Ш Е Њ Е 

о престанку радног односа 

 

1. РАЉИЋ БОРИС дипл.економиста из Бања Луке, престаје  радни однос  у  

општинској управи  општине Кнежево, са даном 27.06.2013. године. 

 

 

О б р а з л о ж е њ е 

 

Рјешењем Скупштине општине Кнежево, број: 01-022-56/12 од 14.12.2012. 

године именовани је изабран за Замјеника начелника општине Кнежево, по основу чега 

је и засновао радни однос као изабрани функционер. 

Дана 27.06.2013. године, Скупштина општине Кнежево  донијела је рјешење о 

разрјешењу Раљић Бориса са функције Замјеника начелника општине Кнежево број: 02-

022-21/13 („Службени гласник општине Кнежево број: 02/13). Ово рјешење нико, па ни 

сам Раљић Борис никад  није оспорио код надлежних органа. 

Тадашњи Начелник Општине Боре Шкељић, одбио је да изврши рјешење 

Скупштине општине о разрјешењу Бориса Раљића, као и све друге одлуке Скупштине 

општине које је Скупштина у свом раду од тада доносила,а  што је био један од 
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кључних разлога да Скупштина општине Кнежево покрене поступак  опозива 

Начелника Општине, који је и опозван, а Одлуком Централне Изборне Комисије Босне 

и Херцеговина утврђен му је престанак мандата са даном 21.01.2016. годијне.  

У свом добро познатом маниру опозвани Начелник општине, наставио је да 

прави опструкције, те је одбио да преда дужност, као и службене печате Начелника 

општине и службени аутомобил.  

Дана 04.02.2016. године, на основу рјешења Министарства управе и локалне 

самоуправе урађени су нови печати   Начелника општине, те су се тако стекли услови 

за доношење рјешења као у диспозитиву. 

 

Против овог рјешења није дозвољена жалба, али се може покренути управни 

спор. 

 

 

 

Број:02.1-126-2/16                                                  В.Д. ЗАМЈЕНИК НАЧЕЛНИКА                                                                                                                                                              

Датум: 11.02.2016. године                                                     ОППШТИНЕ   

                                                                                            Горан  БОРОЈЕВИЋ, с. р. 

 

___________________________________________________________________________ 

 

На основу одредбе члана 143. став 4. Закона о локалној самоуправи („Службени 

гласник Републике Српске“, број: 101/04, 42/05, 118/05 и 98/13) и одредбе члана 13. 

став 2. Правилник о дисциплинској одговорности запослених у општинској, односно 

градској управи („Службени гласник Републике Српске“, број: 41/14), в.д. Замјеника 

начелника општине Кнежево, д о н о с и: 

 

 

Р Ј Е Ш Е Њ Е 

о именовању Дисциплинске комисије 

 

1. У Дисциплинску комисију за запослене у Општинској управи општине Кнежево, 

именују се: 

 Станимир Кутић – предсједник Дисциплинске комисије, 

 Драгана Бановић – члан Дисциплинске комисије, 

 Милан Маринковић – члан Дисциплинске комисије, 

 Велибор Бајић – замјеник предсједника Дисциплинске комисије, 

 Ђорђе Проле – замјеник члана Дисциплинске комисије, 

 Милијана Свјетлановић – замјеник члана Дисциплинске комисије. 

 

2. Ступањем на снагу овог рјешења престаје да важи рјешење Начелника општине 

Кнежево, број: 02-052-305/14 од 08.12.2014. године. 

 

3. Ово рјешење ступа на снагу даном доношења, а биће објављено у „Службеном 

гласнику општине Кнежево“. 

 

 

 

Број: 02.1-052-39/16                                                     В.Д. ЗАМЈЕНИК НАЧЕЛНИКА 

Датум: 18.02.2016. године                                                        ОПШТИНЕ  

       Горан Боројевић, с.р.  
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___________________________________________________________________________ 

 

 

На основу Одлуке о извршењу буџета општине Кнежево за 2013. годину, број: 

01-022-58/12 („Службени гласник општине Кнежево, број: 10/12“), в.д. Замјеника 

начелника општине, д о н о с и: 

 

Р Ј Е Ш Е Њ Е 

о реалокацији средстава 

 

1.Одобрава се реалокација средстава у оперативном буџету за мјесец децембар 2015. 

године за следеће ставке: 

 са ставке 412900 - Остали непоменути расходи, организациони код 00930130 у 

износу од 3931,00 КМ; 

 на ставку 412900 – Остали непоменути расходи, организациони код 00930110 у 

иуносу од 3931,00 КМ; 

 са ставке 415200 – Текући грантови непрофитним субјектима у земљи, 

организациони код 00930130 у износу од 271,00 КМ; 

 на ставку 415200 – Текући грантови непрофитним субјектима у земљи, 

организациони код 00930110 у износу од 271,00 КМ; 

 са ставке 414100 – Субвенције нефинансијским субјектима , организациони код 

00930130 у износу од 4.506,00 КМ; 

 на ставку 415200 – Текући грантови непрофитним субјектима у земљи, 

организациони код 00930110 у износу од 4.506,00 КМ; 

 са ставке 416100 – Дознаке грађанима које се исплаћују из буџета Републике, 

општина и градова, организациони код 00930120 у износу од  355,00 КМ; 

 на ставку 416100 – Дознаке грађанима које се исплаћују из буџета Републике, 

општина и градова, организациони код 00930140 у износу од 355,00 КМ; 

 са ставке 412300 – Расходи за режијски материјал, организациони код 00930130 

у износу од 1.616,00 КМ; 

 на ставку 412200 – Расходи по основу утрошка енергије, комуналних, 

комуникационих и транспортних услуга, организациони код 00930130,  у износу 

од 1.616,00 КМ; 

 са ставке 412500 – Расходи за текуће одржавање, организациони код 00930130 у 

износу од 401,00 КМ; 

 на ставку 412200 – Расходи по основу утрошка енергије, комуналних, 

комуникационих и транспортних услуга, организациони код 00930130 у износу 

од 401,00 КМ; 

 са ставке 412700 – Расходи за стручне услуге, организациони код 00930130 у 

износу од 2.532,00 КМ; 

 на ставку 412600 – Расходи по основу путовања и смјештаја у земљи, 

организациони код 00930130 у износу од 2.532,00 КМ; 

 са ставке 412300 – Расходи за режијски материјал, организациони код 08150020, 

у износу од 1.409,00 КМ; 

 на ставку 413300 – Расходи по основу камата за примљене зајмове у земљи, 

организациони код 00930140, у износу од 1.409,00 КМ; 

 са ставке 412900 – Остали непоменути расходи, организациони код 08150020 у 

износу од 877,00 КМ; 

 на ставку 412800 – Расходи за услуге одржавања јавних површина и заштите 

животне средине, организациони код 00930160 у износу од 877,00 КМ; 
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 са ставке 412200 – Расходи по основу утрошка енергије, комуналних, 

комуникационих и транспортних услуга, организациони код 00930400 у износу 

од  199,00 КМ; 

 на ставку 412300 – Расходи за режијски материјал, организациони код 00930400 

у износу од 199,00 КМ; 

 са ставке 412300 – Расходи за режијски материјал, организациони код 08180008  

у износу од 87,00 КМ; 

 на  ставку  412200 – Расходи по основу утрошка енергије, комуналних, 

комуникационих и транспортних услуга, организациони код 08180008 у износу 

од   87,00 КМ. 

 

2. За извршење  овог рјешења задужује се Одјељење за привреду и финансије, 

рачуноводствена служба. 

 

3.  Ово рјешење ступа на снагу даном доношења, а биће објављено у Службеном  

гласнику општине Кнежево. 

 

О б р а з л о ж е њ е 

 

На основу члана 14. Одлуке о извршењу буџета општине Кнежево број. 01-022-

58/12 („Службени гласник општине Кнежево“, број: 10/2012) в.д.Замјеника начелника 

општине Кнежево може извршити реалокацију у оквиру потрошачке јединице и између 

потрошачких јединица у оквиру Општинске управе општине Кнежево. 

Исплата обавеза по основу расхода буџета општине Кнежево извршиће се по 

приоритетима у складу са чланом 12. Одлуке о извршењу буџета општине Кнежево за 

2013. годину број. 01-022-58/12(„Службени гласник општине Кнежево“, број: 10/12). 

 

 

 

 

Број: 02.1-401-1/16        В.Д. ЗАМЈЕНИК НАЧЕЛНИКА          

Датум: 15.02.2016. године                       ОПШТИНЕ  

                                                                                          Горан БОРОЈЕВИЋ, с.р. 

 

___________________________________________________________________________ 

 

На основу Одлуке о извршењу буџета општине Кнежево за 2013. годину, број: 

01-022-58/12 („Службени гласник општине Кнежево“, број: 10/12), в.д. Замјеника 

начелника општине, д о н о с и: 

 

Р Ј Е Ш Е Њ Е 

о реалокацији средстава 

 

1. Одобрава се реалокација средстава у оперативном буџету за мјесец децембар 

2015. године за следеће ставке: 

 са ставке 412700 – Расходи за стручне услуге, организациони код 00930130 у 

износу од 440,00 КМ; 

 на ставку 412900 – Остали непоменути расходи, организациони код 00930130 у 

износу од 440,00 КМ; 
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 са ставке 415200 – Текући грантови непрофитним субјектима у земљи, 

организациони код 00930110 у износу од 381,00 КМ; 

 на ставку 415200 – Текући грантови непрофитним субјектима у земљи, 

организациони код 00930130 у износу од 381,00 КМ; 

 са ставке 412500 – Расходи за текуће одржавање , организациони код 00930400 у 

износу од 270,00 КМ; 

 на ставку  412500 – Расходи за текуће одржавање , организациони код 00930130 

у износу од 270,00 КМ; 

 са ставке 412500 – Расходи за текуће одржавање , организациони код 08150020  

у износу од 900,00 КМ; 

 на ставку  412500 – Расходи за текуће одржавање , организациони код 00930130 

у износу од 900,00 КМ; 

 са ставке 411100 – Расходи за бруто плате, организациони код 00930140 у 

износу од 265,00 КМ; 

 на ставку 411200 – Расходи за бруто накнаде трошкова и осталих личних 

примања запослених, организациони код 00930140 у износу од 265,00 КМ 

 

2. За извршење  овог рјешења задужује се Одјељење за привреду и финансије, 

рачуноводствена служба. 

 

3. Ово рјешење ступа на снагу даном доношења, а биће објављено у Службеном  

гласнику општине Кнежево. 

 

 

О б р а з л о ж е њ е 

 

           На основу члана 14, Одлуке о извршењу буџета општине Кнежево број. 01-022-

58/12 („Службени гласник општине Кнежево“, број: 10/2012) в.д.Замјеника начелника 

општине Кнежево може извршити реалокацију у оквиру потрошачке јединице и између 

потрошачких јединица у оквиру Општинске управе општине Кнежево. 

        Исплата обавеза по основу расхода буџета општине Кнежево извршиће се по 

приоритетима у складу са чланом 12. Одлуке о извршењу буџета општине Кнежево за 

2013. годину број. 01-022-58/12(„Службени гласник општине Кнежево“, број: 10/12). 

 

 

 

Број: 02.1-401-2/16           В.Д. ЗАМЈЕНИК НАЧЕЛНИКА 

Датум: 19.02.2016. године                                                         ОПШТИНЕ  

                                                                                       Горан БОРОЈЕВИЋ, с.р.         

                                          

___________________________________________________________________________ 

 

На основу члана 2.12. став 6. Изборног закона Босне и Херцеговине („Службени 

гласник Босне и Херцеговине“, брojеви: 23/01, 7/02, 9/02, 20/02, 25/02, 4/04, 20/04, 

25/05, 52/05, 65/05, 77/05, 11/06, 24/06, 32/07, 33/08, 37/08, 32/10, 18/13 и 07/14) и члана 

30. Статута општине Кнежево („Службени гласник Општине Кнежево“, број 1/06, 1/08 

и 3/12), Скупштина Општине Кнежево, на сједници одржаној дана 06.02.2016. године,  

д о н о с и: 
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О Д Л У К У 

о разрјешењу  два члана Општинске 

изборне комисије Кнежево 

 

 

Члан 1. 

 

1. НАДА КАЛАБИЋ, ЈМБГ:  0101963108924, VII степен стручне спреме, 

дипломирани правник, разрјешава се дужности члана Општинске изборне 

комисије, због истека мандата; 

 

2. МИЛИЦА ШОДОЛОВИЋ, ЈМБГ: 1810962108925, VII степен стручне спреме, 

дипломирани правник, разрјешава се дужности члана Општинске изборне 

комисије, због истека мандата. 

 

3. РАДОЈКО ВЕЛЕУШИЋ – предсједник Општинске изборне комисије мандат је 

престао смрћу. 

 

Члан 2. 

 

 Ова одлука ступа на снагу даном доношење, а биће објављена у „Службеном 

гласнику општине Кнежево“. 

 

 

Број: 01-03-5/16     ПРЕДСЈЕДНИК СКУПШТИНЕ 

Датум: 06.02.2016.године                                                        ОПШТИНЕ  

Радован Марић, с.р. 

 

___________________________________________________________________________ 

 

На основу члана 2.12. став 5. Изборног закона Босне и Херцеговине („Службени 

гласник Босне и Херцеговине“, бројеви: 23/01, 7/02, 9/02, 20/02, 25/02, 4/04, 20/04, 

25/05, 52/05, 65/05, 77/05, 11/06, 24/06, 32/07, 33/08, 37/08, 32/10, 18/13 и 07/14) и 

чланова 2, 7. и 8., Упутства о утврђивању квалификације, броја и именовању чланова 

Општинске изборне комисије, основне изборне јединице у Босни и Херцеговини 

(„Службени гласник Босне и Херцеговине“, бројеви: 9/10, 37/10 и 47/11) и члана 30. 

Статута општине Кнежево („Службени гласник општине Кнежево“, број 1/06, 1/08 и 

3/12), Скупштина општине Кнежево, на сједници одржаној дана 06.02.2016. године, д о 

н о с и: 

 

 

О Д Л У К У 

о именовању предсједника и два члана Општинске 

изборне комисије Кнежево 

 

 

Члан 1. 

 

За предсједника Општинске изборне комисије Општине Кнежево именује се: 
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1. БУДИМИР ДУКИЋ из Кнежева, ЈМБГ:1308971103920, VII степен стручне 

спреме, дипломирани економиста. 

 

Члан 2. 

 

 За друга два члана Општинске изборне комисије Општине Кнежево, именују се: 

 

1. ПРЕДРАГ БОРОЈЕВИЋ из Кнежева, ЈМБГ: 2107970103933, VII степен 

стручне спреме, дипломирани економиста. 

 

2. МИЛИЦА ШОДОЛОВИЋ из Кнежева, ЈМБГ: 1810962108925, VII степен 

стручне спреме, дипломирани правник.  

 

 

Члан 3. 

 

 Ова одлука ступа на снагу након добијања сагласности од Централне изборне 

комисије Босне и Херцеговине, а биће објављена у „Службеном гласнику Општине 

Кнежево“. 

 

 

 

Број:01-03-6/16       ПРЕДСЈЕДНИК СКУПШТИНЕ 

Датум: 06.02.2016.године                                                          ОПШТИНЕ  

Радован Марић, с.р. 

 

___________________________________________________________________________ 

 

 

На основу чланова 5. и 6. Закона о статусу функционера јединица локалне 

самоуправе („Службени гласник Републике Српске“, број: 96/5 и 98/13), Комисија за 

избор и именовање Скупштине општине Кнежево, на сједници одржаној дана 06.02. 

2016. године, д о н и ј е л а   је: 

 

 

Р Ј Е Ш Е Њ Е 

о заснивању радног односа 

 

 

1. ГОРАН БОРОЈЕВИЋ, дипл.инжињер шумарства, заснива радни однос у 

Општини Кнежево – функција в.д. Замјеника начелника општине Кнежево, са 

даном 15.01.2016. године. 

2. Висину плате и друга права из радног односа именовани ће остварити у складу 

са Законом, Статутом и одлуком Скупштине општине. 

3. Ово рјешење ступа на снагу даном доношења, а биће објављено  у Службеном 

гласнику општине Кнежево. 

 

 

 

Број: 01-120-1/16     ПРЕДСЈЕДНИК КОМИСИЈЕ 

Датум: 06.02.2016. године                                          ЗА ИЗБОР И ИМЕНОВАЊЕ 

     Жељка Ђурановић, с.р. 
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___________________________________________________________________________ 

 

На основу члана 72. став 1. Закона о локалној самоуправи („Службени гласник 

Републике Српске“, број: 101/04, 42/05, 118/05 и 98/13) и   чланова 5., 6., 8. и 9. Закона о 

статусу функционера јединица локалне самоуправе („Службени гласник Републике 

Српске“, број: 96/5 и 98/13), и члана 50. Статута општине Кнежево („Службени гласник 

општине Кнежево“, број 1/06, 1/08 и 3/12), Комисија за избор и именовање Скупштине 

општине Кнежево, на сједници одржаној дана 06.02. 2016. године, д о н о с и: 

 

 

Р Ј Е Ш Е Њ Е 

о престанку радног односа 

 

I. БОЈАН ЛУЈИЋ из Кнежева, престаје радни однос у Општини Кнежево – 

функција предсједника Скупштине општине Кнежево, са даном 27.06.2013. 

године. 

 

О б р а з л о ж е њ е 

 

Рјешењем Скупштине општине Кнежево, број: 01-022-37/12 од 

29.11.2012.године, именовани је изабран за предсједника Скупштине општине 

Кнежево, по основу чега је и засновао радни однос као изабрани функционер. 

Дана 27.06.2013. године, Скупштина општине Кнежево донијела је рјешење о 

разрјешењу Лујић Бојана са функције предсједника Скупштине општине Кнежево број: 

02-022-17/13 („Службени гласник општине Кнежево“, број: 02/13). Ово рјешење нико, 

па ни сам Бојан Лујић никад није оспорио код надлежних органа. 

Тадашњи Начелник општине Боре Шкељић, одбио је да изврши рјешење Скупштине 

општине о разрјешењу Бојана Лујића, као и све друге одлуке Скупштине општине које 

је Скупштина у свом раду од тада доносила, а што је био један од кључних разлога да 

Скупштина општине Кнежево покрене поступак опозива Начелника општине, који је 

опозван, а Одлуком Централне изборне комисије Босне и Херцеговине утврђен му је 

престанак мандата са даном 21.01.2016. године.  

У свом добро познатом маниру опозвани Начелник општине, наставио је да 

прави опструкције, те је одбио да преда дужност, као и службене печате Начелника 

општине и службени аутомобил.  

Дана 04.02.2016.године, на основу рјешења Министарства управе и локалне 

самоуправе урађени су нови печати Начелника општине, те су се тако стекли услови за 

доношење рјешења као у диспозитиву. 

Против овог рјешења није дозвољена жалба, али се може покренути управни 

спор. 

 

 

 

Број: 01-126-3/16     ПРЕДСЈЕДНИК КОМИСИЈЕ  

Датум: 06.02.2016. године                                      ЗА ИЗБОР И ИМЕНОВАЊЕ 

                                                            Жељка Ђурановић, с.р. 
 

___________________________________________________________________________ 
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На основу чланова 5. и 6. Закона о статусу функционера јединица локалне 

самоуправе („Службени гласник Републике Српске“, број: 96/5 и 98/13), Комисија за 

избор и именовање Скупштине општине Кнежево, на сједници одржаној дана 23.02. 

2016. године, д о н и ј е л а   је: 

 

 

 

 

 

Р Ј Е Ш Е Њ Е 

о заснивању радног односа 

 

 

1. РАДОВАН МАРИЋ, заснива радни однос у Општини Кнежево – функција 

предсједника Скупштине општине Кнежево, са даном 23.02.2016. године. 

2. Висину плате и друга права из радног односа именовани ће остварити у 

складу са Законом, Статутом и одлуком Скупштине општине. 

3. Ово рјешење ступа на снагу даном доношења, а биће објављено  у 

Службеном гласнику општине Кнежево. 

 

О б р а з л о ж е њ е 

 

 Рјешењем Скупштине општине Кнежево број: 02-022-18/13 од 27.06.2013. 

године Радован Марић је изабран за предсједника Скупштине општине Кнежево, а 

рјешење о заснивању радног односа са наведеним даном  у складу са Законом донијела 

је Комисија за избор и именовање. 

Тадашњи Начелник општине, одбио је да изврши рјешење Скупштине општине 

и Комисије за избор и именовање Скупштине општине.  Основни суд у Котор Варошу 

пресудом број: 73 О Рс 019881 14 Рс од 03.04.2015. године обавезао је тужену Општину 

Кнежево да са Радованом Марић заснује радни однос у складу са напријед наведеним 

рјешењем, што тужена није извршила. Након опозива Начелника општине Боре 

Шкељић, тужена је својим поднеском број: 02-710-17-13/14 од 05.02. 2016. године, 

обавјестила Окружни суд  у Бањалуци  да одустаје од жалбе изјављене на пресуду 

Основног суда у Котор Варошу.  

Рјешењем Предузећа за поштански саобраћај Републике Српске Бања Лука број: 

1/2.7-495/16 од 11.02.2016. године, утврђено је мировање права и обавеза из радног 

односа за Радована Марић, почев од 23.02.2016. године до трајања функције 

предсједника Скупштине општине, на коју је изабран. 

Због свега наведеног рјешено је као у диспозитиву . 

Против овог рјешења не може се изјавити жалба, али се може покренути 

управни спор у року од 30 дана. 

 

 

Број: 01-120-2/16                 ПРЕДСЈЕДНИК КОМИСИЈЕ 

Датум: 23.02.2016. године                                          ЗА ИЗБОР И ИМЕНОВАЊЕ 

           Жељка Ђурановић, с.р. 
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