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СЛУЖБЕНИ  ГЛАСНИК 

ОПШТИНЕ  КНЕЖЕВО 

 
 

 

Издавач:Скупштина општине 

КНЕЖЕВО 

Жиро-

рачун____________________ 

Цијена примјерка________КМ 

 

Број: 01/2017 

 

Кнежево, 08.02.2017. 

године 

Уређује редакциони одбор: 

Одговорни уредник: 

В.Д. Секретар СО-е  

Дијана Милисавић  

Штампа СО-е Кнежево 

  

На основу члана 59. Закона о локалној 

самоуправи (“Службени гласник РС“, број: 

97/16), члана 17. став 1, 18. и 90. Закона о 

јавним набавкама Босне и Херцеговине 

(„Службени гласник БиХ“, број: 39/14), 

члана 2. Правилника о поступку директног 

споразума („Службени гласник БиХ“, број: 

90/14) и члана 48. Статута општине Кнежево 

(„Службени гласник општине Кнежево“, 

1/06, 1/08, 3/12 и 6/16) начелник општине,                

д о н о с и:  
 

ОДЛУКУ 

о приступању поступку јавне набавке 

услуга 

  

Члан 1. 

Одређује се провођење поступка набавке 

радова путем директног споразума и то: 

Уклањање снијега са градских и приградских 

саобраћајница. 

 

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: 

5.100,00 КМ. 

 

Члан 4. 

Предвиђени почетак реализације уговора је 

одмах по потписивању. 

 

Члан 5. 

За провођење ове Одлуке задужује се 

Одјељење за привреду и финансије. 

 

Члан 6. 

Ова одлука ступа на снагу даном доношења, 

а објавиће се у „Службеном гласнику 

општине Кнежево“. 

 
 

Број: 02-013-7/17               НАЧЕЛНИК ОПШТИНЕ 

Датум: 03.01.2017.године       Горан Боројевић, с.р. 

______________________________________ 
 

На основу члана 59. Закона о локалној 

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

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

став 1., 3. и 6,. и члана 90. Закона о јавним 

набавкама БиХ. («Сл. Гласник БиХ», број: 

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

о поступку директног споразума („Сл. 

Гласник БиХ“, број:90/14) и члана 48. 

Статута општине Кнежево («Сл. Гласник 

општине Кнежево», број: 1/6, 1/8, 3/12 и 

6/16), д о н о с и м: 
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ОДЛУКУ 

о прихватању понуде понуђача 

„Самарџић“ с.п. Кнежево 

 

 

I 

Прихвата се понуда понуђача „Самарџић“ 

с.п., Костићи бб, Кнежево, број: 04-01/17 од 

4.1.2017. године, за јавну набавку услуга: 

„Уклањање снијега са градских и 

приградских саобраћајница“ са понуђеном 

цијеном како слиједи: 80,00 КМ/мото сату 

без ПДВ-а, ПДВ по стопи од 17% 13,60 КМ. 

Укупна цијена по мото/сат са ПДВ-ом: 93,60 

КМ. Укупна вриједност уговора неће прећи 

6.000,00 КМ без    ПДВ-а. 

 

II 

Уговор се закључује са понуђачем из члана 

1. ове одлуке у складу са чланом 7. став 1. 

тачка б) Правилника о поступку директног 

споразума, („Сл. гласник БиХ“, број: 90/14).  

 

III 

О извршењу ове одлуке стараће се Одјељење 

за привреду и финансије. 

 

IV 

Ова одлука ступа на снагу даном доношења, 

а биће објављена у Службеном гласнику 

Опшине Кнежево. 

                                                                                      

 

Поука о правном лијеку: У поступку 

директног споразума није дозвољена жалба.  
 

 

Број: 02-013-7-3/17            НАЧЕЛНИК ОПШТИНЕ 

Датум: 04.01.2017. године     Горан Боројевић, с.р. 

______________________________________ 

На основу члана 48. став 16 Статута општине 

Кнежево („Сл.гласник општине Кнежево“ 

број: 1/06, 1/08, 3/12 и 6/16 ), и на основу 

члана 3. Уредбе о условима и начину 

плаћања готовим новцем („Сл.гласник РС“, 

број: 86/12), начелник општине, д о н о с и: 

 

О Д Л У К У 

о благајничком максимуму за 2017.годину 

 

 

Члан 1. 

Износ готовог новца који се може држати у 

благајни за готовинско плаћање  у 

2017.години износи 2500,00км (словима: 

двијехиљаде петстотина 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 

(двијестотине конвертибилни марака). 

 

Члан 3. 

Ова одлука ступа на снагу осмог дана од 

дана објављивања у Службеном гласнику 

општине Кнежево. 

                            

                                                                      
Број: 02-013-2/17             НАЧЕЛНИК ОПШТИНЕ 

Датум:04.01.2017 Горан Боројевић, с.р. 

______________________________________________ 

У складу са чланом 52. став (4) Закона о 
јавним набавкама („Службени гласник БиХ“ 
број 39/14) – у даљем тексту: ЗЈН и члана 3. 
став (2) тачка а) подтачка 5) Упутства за 
припрему модела тендерске документације и 
понуда („Службени гласник БиХ“ бр. 90/14) 
– у даљем тексту: Упутство, уговорни орган, 
начелник општине Кнежево, д о н о с и: 

 

ОДЛУКУ 

 

I 
Руководиоци уговорног органа или чланови 
управног или надзорног одбора уговорног 
органа ће, у року од 10 дана од дана ступања 
на снагу ове Одлуке, дати и потписати 
Изјаву везано за околности из члана 52. став 
(4) ЗЈН, а у вези са чланом 3. став (2) тачка а) 
подтачка 5) Упутства. 
 

II 
Изјава се даје у циљу адекватне припреме и 
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израде тендерских документација уговорног 
органа, а ради омогућавања да саставни 
елемент сваке тендерске документације 
уговорног органа буде и сачињени попис 
привредних субјеката који су искључени из 
поступака јавне набавке због постојања 
сукоба интереса, у складу са чланом 52. ЗЈН 
или навођења, у тендерским документцијама 
уговорног органа, да такви субјекти не 
постоје. 

 

III 

Образац Изјаве је прилог и саставни дио ове 

Одлуке. 

 

IV 
Давалац изјаве се обавезује на правовремену 
пријаву сваке промјене у смислу одредбе 
члана 52. став (4) тачка а) и б) ЗЈН. 
Давалац изјаве сноси пуну одговорност у 

случају давања неистинитих или непотпуних 

података. 

 

V 

Ова Одлука ће објавити у „Службеном 

Гласнику општине Кнежево“ а ступа на 

снагу даном доношења  

 

 
Број: 02-013-11/17               НАЧЕЛНИК ОПШТИНЕ 

Датум: 27.01.2016. године    Горан Боројевић, с.р. 

 

ПРИЛОГ 

_______________________________ 

(име и презиме) 

 

Ја, ___________________, обављам дужност 

__________________________________ у 

_____________ а у складу са чланом 52. став (4) 

Закона о јавним набавкама („Службени гласник 

БиХ“ број 39/14) – у даљем тексту: ЗЈН и чланом 

3. став (2) тачка а) подтачка 5) Упутства за 

припрему модела тендерске документације и 

понуда („Службени гласник БиХ“ бр. 90/14) – у 

даљем тексту: Упутство, дајем сљедећу: 

 

И З Ј А В У 

 
I. У складу са чланом 52. став (4) тачка а) 

ЗЈН, изјављујем да обављам управљачке 
послове у привредном субјекту: 

1. _____________________________________ 

2. _____________________________________ 

3. итд. 

због чега уговорни орган не смије закључивати 
уговоре о јавној набавци с тим привредним 
субјектом. 
Напомена: у складу са околностима конкретног 
случаја давалац изјаве је обавезан заокружити и 
навести привредне субјекте или прецртати 
тачку, уколико се околност не односи на њега. 
 
 
II. У складу са чланом 52. став (4) тачка б) 

ЗЈН, изјављујем да сам власник пословног 
удјела, дионица односно других права на 
основу којих учествујем у управљању, 
односно у капиталу тог привредног 
субјекта с више од 20%, у привредном 
субјекту: 

1. _____________________________________ 

2. _____________________________________ 

3. итд. 

због чега уговорни орган не смије закључивати 
уговоре о јавној набавци с тим привредним 
субјектом. 
Напомена: у складу са околностима конкретног 
случаја давалац изјаве је обавезан заокружити и 
навести привредне субјекте или прецртати 
тачку, уколико се околност не односи на њега. 
 

III. Изјављујем да, у односу на моју личност, 
нема привредних субјеката с којима 
уговорни орган не смије закључивати 
уговоре о јавној набавци у смислу члана 
52. став (4) тачка а) и б) ЗЈН. 

Напомена: у складу са околностима конкретног 
случаја давалац изјаве је обавезан заокружити и 
навести привредне субјекте или прецртати 
тачку, уколико се околност не односи на њега. 

 

Изјављујем да сам свјестан правних посљедица у 
вези с давањем неистинитих или непотпуних 
података, те да ћу благовремено пријавити сваку 
промјену у смислу члана 52. став (4) тачка а) и б) 
ЗЈН.. 

 

 
У,___________године     

 

          Име и Презиме и потпис 

             ________________________ 

__________________________________________ 
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На основу члана 59. Закона о локалној 

самоуправи (“Службени гласник РС“, број: 

97/16), члана 17. и 18. Закона о јавним 

набавкама Босне и Херцеговине („Службени 

гласник БиХ“, број: 39/14), члана 48. Статута 

општине Кнежево („Службени гласник 

општине Кнежево“, 1/06, 1/08, 3/12 и 06/16) 

начелник општине, д о н о с и:  

 

ОДЛУКУ 

о јавној набавци услуга 

  

Члан 1. 

Овом одлуком покреће се поступак јавне 

набавке роба: Набавка канцеларијског 

материјала. Набавка је предвиђена у Плану 

јавних набавки за 2017. годину под Робе, 

редни број: 2. Ознака из ЈРЈН 30192000-1 – 

канцеларијске потрепштине. 

 

Члан 2. 

Буџетска ставка са које се обезбеђују 

финансијска средства су расходи за услуге 

финансијског посредовања, број потрошачке 

јединице 00930130, економски код 412710.    

 

Члан 3. 

Процијењена вриједност уговора, без 

припадајућих индиректних пореза, износи: 

7.000,00 КМ 

 

Члан 4. 

За предметну јавну набавку спровешће се 

поступак јавне набавке путем конкурентског 

захтјева за достављање понуда са објавом 

тендерске документације на порталу јавних 

набавки. 

 

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: 02-013-9/17    НАЧЕЛНИК ОПШТИНЕ 

Датум: 30.1.2017. године     Горан Боројевић, с.р. 

______________________________________________ 

 

На основу члана 59. Закона о локалној 

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

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

став 1., 3. и 6., Закона о јавним набавкама 

БиХ («Сл. Гласник БиХ», број: 39/14) и 

члана 48. Статута општине Кнежево («Сл. 

Гласник општине Кнежево», број: 1/06, 1/08, 

3/12 и 6/16), д о н о с и м:  

 

ОДЛУКУ 

о избору најповољнијег понуђача у 

поступку јавне набавке путем 

конкурентског захтјева за доставу понуда 

број: 02-013-5-2/17 

 

I 

Прихвата се препорука комисије за јавну 

набавку услуга: Зимско одржавање градских 

саобраћајница и локалних путева на 

подручју општине Кнежево за сезону 2017. и 

то по лотовима, укупно 8 лотова, број: 02-

013-5-17/17 од 27.1.2017. године, о додјели 

споразума  најбоље оцијењеним понуђачима 

у поступку јавне набавке по конкурентском 

захтјеву број: 02-013-5-2/17 од 17.1.2017. 

године, обавјештење о набавци, број: 152-7-

2-1-3-1/17 истовремено са тендерском 

документацијом је објављено на Порталу 

јавних набавки дана 17.1.2017. године. 

 

Оквирни споразум се додјељуе сљедећим 

понуђачима: 

1. Понуђачу „Мон-Ами“ д.о.о. Живојина 

Мишића 1, Кнежево за лотове 1 и 4. 

Укупна вриједност уговора за лотове 

1 и 4 износи 12.000,00 КМ без ПДВ-а. 

ПДВ у износу од 17%: 2.040,00 КМ.  

Свеукупно са ПДВ-ом: 14.040,00 КМ 

2. Понуђачу „Сервис центар“ д.о.о. 

Браће Шеварика бб, Кнежево за лот 2. 

Укупна вриједност уговора за лот 2  

износи 5.600,00 КМ без ПДВ-а. ПДВ 
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у износу од 17%: 952,00 КМ.  

Свеукупно са ПДВ-ом: 6.552,00 КМ 

3. Понуђачу „Самарџић“ с.п. Костићи 

бб, Кнежево за лот 3. Укупна 

вриједност уговора за лот 3 износи  

6.400,00 КМ без ПДВ-а. ПДВ у износу 

од 17%: 1.088,00 КМ.  Свеукупно са 

ПДВ-ом: 7.488,00 КМ 

4. Понуђачу „Дрво Промет-Ђурић“ 

д.о.о. Кнежево за лот 5. Укупна 

вриједност уговора за лот 5 износи  

3.200,00 КМ без ПДВ-а. ПДВ у износу 

од 17%: 544,00 КМ.  Свеукупно са 

ПДВ-ом: 3.744,00 КМ 

5. Понуђачу „МКМ_Комерц“ д.о.о. 

Кнежево за лот 6. Укупна вриједност 

уговора за лот 6 износи  4.800,00 КМ 

без ПДВ-а. ПДВ у износу од 17%: 

816,00 КМ.  Свеукупно са ПДВ-ом: 

5.616,00 КМ 

6. Понуђачу „Краљево Врело“ д.о.о. 

Кнежево за лот 7. Укупна вриједност 

уговора за лот 7 износи  7.200,00 КМ 

без ПДВ-а. ПДВ у износу од 17%: 

1.224,00 КМ.  Свеукупно са ПДВ-ом: 

8.424,00 КМ 

7. Понуђачу „Романса“ с.п. Кнежево за 

лот 8. Укупна вриједност уговора за 

лот 8 износи  3.200,00 КМ без ПДВ-а. 

Понуђач није у систему ПДВ-а. 

 

II 

У складу са чланом 89. став 3. Закона о 

јавним набавкама оквирни споразум о 

набавци доставиће се прихватљивом 

понуђачима из члана 1. ове одлуке најкасније 

у року од 10 дана од дана окончања поступка 

јане набавке. 

 

III 

О извршењу ове одлуке стараће се Одјељење 

за привреду и финансије. 

 

IV 

Ова одлука ступа на снагу даном доношења, 

а биће објављена у Службеном гласнику 

Опшине Кнежево. 

 

Поука о правном лијеку: Против ове одлуке 

дозвољена је жалба која се може изјавити 

најкасније у року од 5 дана од дана пријемa 

исте. Жалба се изјављује уговорном органу у 

писаној форми директно или препорученом 

поштанском пошиљком. Жалба се подноси у 

довољном броју примјерака, који не може 

бити мањи од три, како би могла бити 

уручена квалификованом кандидату или 

изабраном понуђачу и другим странкама у 

поступку. 
 

 
Број: 02-013-5-18/17    НАЧЕЛНИК ОПШТИНЕ 

Датум: 30.1.2017. године     Горан Боројевић, с.р. 

______________________________________________ 

 

На основу члана 59. Закона о локалној 

самоуправи (“Службени гласник РС“, број: 

97/1166), члана 17. и 18. Закона о јавним 

набавкама Босне и Херцеговине, члана 87. 

став 3)  („Службени гласник БиХ“, број: 

39/14), члана 48. Статута општине Кнежево 

(„Службени гласник општине Кнежево“, 

1/06, 1/08, 3/12 и 06/16) начелник општине,    

д о н о с и: 

 

ОДЛУКУ 

о јавној набавци услуга 

  

Члан 1. 

Приступа се јавној набавци услуга за 

пружање услуга комбинованог колективног 

осигурања радника Општине Кнежево. 

Набавка је предвиђена у Плану јавних 

набавки за 2017. годину под Услуге, редни 

број: 5. 

Члан 2. 

Буџетска ставка са које се обезбеђују 

финансијска средства су расходи за услуге 

осигурања, број потрошачке јединице 

00930130, економски код 412720.    

 

Члан 3. 

Процијењена вриједност уговора, без 

припадајућих индиректних пореза, износи: 

2.000,00 КМ 

 

Члан 4. 

За предметну јавну набавку спровешће се 

поступак јавне набавке путем директног 

споразума. 

 

Члан 5. 

Предвиђени почетак реализације уговора је 

одмах по потписивању. 
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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: 02-013-15/17 НАЧЕЛНИК ОПШТИНЕ 

Датум:30.1.2017. године   Горан Боројевић, с.р. 

______________________________________________ 

 

                                              

На основу члана 59. Закона о локалној 

самоуправи (“Службени гласник РС“, број: 

97/16), члана 14. став 1., члана 17. став 1. и 

18. Закона о јавним набавкама Босне и 

Херцеговине („Службени гласник БиХ“, 

број: 39/14), члана 48. Статута општине 

Кнежево („Службени гласник општине 

Кнежево“, 1/06, 1/08, 3/12 и 6/16), а у складу 

са Одлуком о збрињавању отпада из 

стамбених и пословних просторија на 

подручју општине Кнежево, број: 01-022-

10/16 од 17.3.2016. године,  начелник 

општине, д о н о с и:  

 

ОДЛУКУ 

покретању поступка јавне набавке услуга 
  

Члан 1. 

Овом одлуком покреће се поступак јавне 

набавке услуга: Прикупљање и одвоз отпада 

са подручја општине Кнежево. 

 

Члан 2. 

Буџетске ставке са које се обезбеђују 

финансијска средства су расходи за услуге 

одржавања јавних површина, број 

потрошачке јединице 00930160, конто 

412820.  

Главни ЦПВ код из ЈРЈН: 90511000-2 – 

Услуге скупљања отпада.  

Додатни ЦПВ код: 90512000-9 – Услуге 

превоза отпада. 

 

Члан 3. 

Процијењена вриједност уговора, без 

припадајућих индиректних пореза, износи 

16.273,50 КМ, а утврђена је на основу 

просјечног броја мјесечних тура одвоза 

сакупљеног отпада и тона/тури депонованог 

отпада и на основу износа субвенције. 

 

Члан 4. 

За предметну  јавну набавку спровешће се 

поступак јавне набавке путем отвореног 

поступка за достављање понуда са објавом 

тендерске документације на порталу јавних 

набавки. 

 

Члан 5. 

Предвиђени почетак реализације уговора је 

одмах по потписивању.  

 

Члан 6. 

Критријум који ће се примjењивати при 

избору 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: 02-013-16/17 НАЧЕЛНИК ОПШТИНЕ 

Датум: 31.1.2017. године    Горан Боројевић, с.р. 

__________________________________________ 

 

На основу члана 89. став 8. Закона о шумама 

(„Службени гласник Републике Српске“, 

бројеви: 75/08 и 60/13), члана 59., став 1., 

тачка 21. Закона о локалној самоуправи 

(„Службени гласник Републике Српске“, 

број: 97/16) и члана 48. став 3. Статута 

Општине Кнежево („Службени гласник 

Општине Кнежево“, бројеви: 1/06, 1/08, 3/12 

и 6/16), Начелник Општине Кнежево,            

д о н о с и: 
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НАЦРТ ПЛАНА УТРОШКА 

СРЕДСТАВА НАКНАДЕ ОД ШУМА 

ЗА 2017. ГОДИНУ 

 

Члан 1. 

На основу Одлуке о усвајању буџета 

Општине Кнежево за 2017. годину 

(„Службени гласник Општине Кнежево“, 

број: 17/16) Начелник Општине Кнежево 

доноси Нацрт плана утрошка средстава од 

шума за 2017. годину.    

 

Члан 2. 

Одлуком о усвајању буџета за 2017. годину 

планирани су приходи по основу Накнаде за 

коришћење шума и шумског земљишта у 

износу од 500.000,00 КМ. 

 

Члан 3. 

Средства из члана 2. биће утрошена на 

следећи начин: 

 

1. Кредит НЛБ банке у износу од                                                           

203.507,88 КМ 

Кредит је реализован на основу 

Уговора број: 06-1914-2/09 од 

08.10.2009. године, а утрошен је за 

изградњу водовода Иломска-

Кнежево-Мокри Луг, који је завршен 

и технички примљен, а кредит се 

отплаћује од 01.07.2010. године. 

 

2. Кредит Хипо-алпе-адриа банка 

(Addiko bank) у износу од                                                                                              

170.170,12 КМ 

Кредит је реализован на основу 

Уговора број: 6033-6-05063/06 од 

15.11.2006. године, а утрошен је за 

изградњу пута Кнежево-Имљани, који 

је завршен и технички примљен 2007. 

године, а кредит се отплаћује од 

01.11.2007. године. Наведени пут 

пролази кроз шумско подручје којим 

газдује ШГ „Чемерница“ Кнежево. 

Дио кредитних средстава који се 

односи на измирење обавеза ЈКП 

„Депот“ Бања Лука у износу од 

79.866,27 КМ односи се на санирање 

дивље депоније на подручју општине. 

 

3. Санација путне и водововодне 

инфраструктуре на подручју 

Општине Кнежево     126.322,00 КМ 

У току 2017. године планирана је 

санација водовода и путне 

инфраструктуре у руралним 

дијеловима општине, што је и 

планирано буџетом: 

- Санација путева у мјесним 

заједницама на подручју општине 

Кнежево                   100.000,00 КМ 

- Санација водовода у руралним 

дијеловима општине 26.322,00 КМ                      

 

Члан 4. 

Нацрт плана утрошка средстава од шума за 

2017. годину ступа на снагу осмог дана од 

дана објављивања у Службеном гласнику 

Општине Кнежево. 

 

 
Број: 02-332-1/17            НАЧЕЛНИК ОПШТИНЕ 

Датум: 05.01.2017. године     Горан Боројевић, с.р. 

______________________________________________ 

На основу члана 234., став 4. Закона о раду 

(„Службени гласник Републике Српске“, 

број: 1/16), члана 59., став 1., тачка 21. 

Закона о локалној самоуправи („Службени 

гласник Републике Српске“, број: 97/16) и 

члана 67. Статута Општине Кнежево 

(„Службени гласник Општине Кнежево“, 

бројеви: 1/06, 1/08, 3/12 и 6/16), Начелник 

Општине Кнежево, д о н о с и: 

 

 

Р Ј Е Ш Е Њ Е 

о губитку репрезентативности Синдиката 

Администартивне службе 

Општине Кнежево 

 

 

1. Утврђује се губитак 

репрезентативности Синдикату 

Административне службе Општине 

Кнежево. 

 

2. Ово рјешење ступа на снагу осмог 

дана од дана објављивања у 

Службеном гласнику општине 

Кнежево. 
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3. Ступањем на снагу овог Рјешења, 

престаје да важи рјешење број: 02-

052-37/14 од 26.02.2014. године. 

 

 

 
Број: 02-052-37-5/16            НАЧЕЛНИК ОПШТИНЕ 

Датум: 05.01.2017. године     Горан Боројевић, с.р. 

______________________________________ 

 

На основу Одлуке о извршењу буџета 

општине Кнежево за 2016. годину, број: 01-

022-18/16 („Службени гласник општине 

Кнежево, број: 05/16“) и Одлуке о извршењу 

ребаланса буџета Општине Кнежево за 2016 

годину, број: 01-022-126/16 („Службени 

гласник општине Кнежево, број: 17/16)  

Начелник 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 2016 

године за следеће ставке: 

 

 са ставке 412700 – Расходи за стручне 

услуге, организациони код 00930130 у 

износу од 10.000,00 KM; 

 на ставку 415200 – Грантови у земљи, 

организациони код 00930130 у износу 

од 10.000,00 КМ. 

 

 са ставке 412900 – Остали 

непоменути расходи, организациони 

код 00930110 у износу од 1.250,00 КМ 

 на ставку 412900 – Остали 

непоменути расходи, организациони 

код 00930400  у износу од 1.250,00 

КМ 

 

 са ставке 412300 - Расходи за 

режијски метеријал, организациони 

код 08150020 у износу од 409,00 КМ, 

 на ставку  412500 – Расходи за текуће 

одржавање, организациони код 

08150020 у износу од 409,00 КМ 

 

 са ставке 412600 - Расходи по основу 

путовања и смјештаја, организациони 

код 08150020 у износу од 1.216,00 

КМ, 

 на ставку  412500 – Расходи за текуће 

одржавање, организациони код 

08150020 у износу од 1.216,00 КМ 

 

 са ставке 412500 Расходи за текуће 

одржавање, организациони код 

08180008 у износу од 72,00 КМ, 

 на ставку 412300 Расходи за режијски 

материјал, организациони код 

08180008 у износу од 72,00 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. 

 

                                                                                                                                                                       
Број: 02-401-1/17            НАЧЕЛНИК ОПШТИНЕ 

Датум: 25.01.2017. године     Горан Боројевић, с.р. 

______________________________________________ 

На основу Одлуке о извршењу буџета 

општине Кнежево за 2016. годину, број: 01-

022-18/16 („Службени гласник општине 

Кнежево, број: 05/16“) и Одлуке о извршењу 

ребаланса буџета Општине Кнежево за 2016 

годину, број: 01-022-126/16 („Службени 

гласник општине Кнежево, број: 17/16)  

Начелник 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 2016 

године за следеће ставке: 

 

• са ставке 412200 – Расходи по основу 

утрошка енергије, комуналних, 

комуникационих и транспортних 

услуга, организациони код 00930400 у 

износу од 265,00 КМ 

• на ставку 412200 – Расходи по основу 

утрошка енергије, комуналних, 
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комуникационих и транспортних 

услуга, организациони код 00930300 у 

износу од 265,00 КМ 

 

• са ставке 412300 - Расходи за 

режијски материјал, организациони 

код 00930300 у износу од 31,00 КМ 

• на ставку 412600 - Расходи по основу 

путовања и смјештаја, организациони 

код 00930300 у износу од 31,00 КМ. 

 

• са ставке 412300 -Расходи за режијски 

материјал, организациони код 

00930300 у износу од 153,00 КМ 

• на ставку 412900 - Остали непоменути 

расходи, организациони код 00930300 

у износу од 153,00 КМ. 

 

• са ставке 412900 - Остали непоменути 

расходи, организациони код 0093400 

у износу од 589,00 КМ. 

• на ставку 412900 - Остали непоменути 

расходи, организациони код 00930300 

у износу од 589,00 КМ. 

 

• са ставке 412200 - Расходи по основу 

утрошка енергије, комуналних, 

комуникационих и транспортних 

услуга, организациони код 08150020 у 

износу од 200,00 КМ 

• на ставку 412200 - Расходи по основу 

утрошка енергије, комуналних, 

комуникационих и транспортних 

услуга, организациони код 0818008 у 

износу од 200,00 КМ 

 

• са ставке 412900 - Остали непоменути 

расходи организациони код 08180008 

у износу од 35,00 КМ 

• на ставку 412300 - Расходи за 

режијски материјал, организациони 

код 08180008 у износу од 35,00 КМ. 

 

• са ставке 416200 – Дознаке другим 

институцијама обавезног социјалног 

осигурања које се исплаћују из буџета 

Републике, општина и градова, 

организациони код 00930301 у износу 

од 8.216,00 КМ 

• на ставку 416100 Дознаке грађанима 

које се исплаћују из буџета 

Република, општина и градова, 

организациони код 00930301 у износу 

од 8.216,00 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. 

 

 
Број: 02-401-2/17            НАЧЕЛНИК ОПШТИНЕ 

Датум: 25.01.2017. године     Горан Боројевић, с.р. 

______________________________________________ 

 На основу Одлуке о извршењу буџета 

општине Кнежево за 2016. годину, број: 01-

022-18/16 („Службени гласник општине 

Кнежево, број: 05/16“) и Одлуке о извршењу 

ребаланса буџета Општине Кнежево за 2016 

годину, број: 01-022-126/16 („Службени 

гласник општине Кнежево, број: 17/16)  

Начелник 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 2016 

године за следеће ставке: 

 

• са ставке 412900 - Остали непоменути 

расходи, организациони код 00930110 

у износу од 1.897,00 КМ 

• на ставку 412900 - Остали непоменути 

расходи, организациони код 00930130 

у износу од 1.897,00 КМ 

 

• са ставке 412700 - Расходи за стручне 

услуге, организациони код 00930130 у 

износу од 9.524,00 КМ 
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• на ставку 412900 - Остали непоменути 

расходи, организациони код 00930130 

у износу од 9.524,00 КМ 

 

• са ставке 411200 - Расходи за бруто 

накнаде трошкова и осталих личних 

примања запослених, организациони 

код 00930140 у износу од 263,00 КМ 

• на ставку 411100 - Расходи за бруто 

плате, организациони код 00930140 у 

износу од 263,00 КМ 

 

• са ставке 411200 - Расходи за бруто 

накнаде трошкова и осталих личних 

примања запослених, организациони 

код 00930140 у износу од 13.499,00 

КМ 

• на ставку 411100 - Расходи за бруто 

плате, организациони код 00930300 у 

износу од 13.499,00 КМ 

 

• са ставке 411200 - Расходи за бруто 

накнаде трошкова и осталих личних 

примања запослених, организациони 

код 00930140 у износу од 232,00 КМ 

• на ставку 411100 - Расходи за бруто 

плате, организациони код 00930400 у 

износу од 232,00 КМ 

 

• са ставке 411200 - Расходи за бруто 

накнаде трошкова и осталих личних 

примања запослених, организациони 

код 00930140 у износу од  1.592,00КМ 

• на ставку 411200 - Расходи за бруто 

накнаде трошкова и осталих личних 

примања запослених, организациони 

код 00930300 у износу од  1.592,00 

КМ 

 

• са ставке 411200 - Расходи за бруто 

накнаде трошкова и осталих личних 

примања запослених, организациони 

код 00930140 у износу од  1.550,00 

КМ 

• на ставку 411200 - Расходи за бруто 

накнаде трошкова и осталих личних 

примања запослених, организациони 

код 00930400 у износу од  1.550,00 

КМ 

 

• са ставке 411200 - Расходи за бруто 

накнаде трошкова и осталих личних 

примања запослених, организациони 

код 08150020 у износу од  34,00 КМ 

• на ставку 411200 - Расходи за бруто 

накнаде трошкова и осталих личних 

примања запослених, организациони 

код 00930400 у износу од  34,00 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. 

 
 

Број: 02-401-3/17            НАЧЕЛНИК ОПШТИНЕ 

Датум: 25.01.2017. године     Горан Боројевић, с.р. 

______________________________________________ 

На основу Одлуке о извршењу буџета 

општине Кнежево за 2016. годину, број: 01-

022-18/16 („Службени гласник општине 

Кнежево, број: 05/16“) и Одлуке о извршењу 

ребаланса буџета Општине Кнежево за 2016 

годину, број: 01-022-126/16 („Службени 

гласник општине Кнежево, број: 17/16)  

Начелник 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 2016 

године за следеће ставке: 

 

 са ставке  372200 –Буџетска резерва, 

организациони код 99999999, у 

износу од 1.650,00 КМ 

 на ставку 411100 – Расходи за бруто 

плате, организациони код 00930140, у 

износу од 1.650,00 КМ 
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 са ставке 372200- Буџетска резерва, 

организациони ког 99999999, износу 

од 1.411,00 КМ 

 на ставку 411200 Расходи за бруто 

накнаде трошкова и осталих личних 

примања запослених, организациони 

код 00930300 у износу од 1.411,00 КМ 

 

 са ставке 372200- Буџетска резерва, 

организациони код  99999999, износу 

од  808,00 КМ 

 на ставку 411200 Расходи за бруто 

накнаде трошкова и осталих личних 

примања запослених, организациони 

код 00930400 у износу од 808,00 КМ. 

 

 са ставке 372200- Буџетска резерва, 

организациони код  99999999, износу 

од  19.000,00 КМ 

 на ставку 416100- Дознаке грађанима 

које се исплаћују из буџета 

Републике, општина и градова, 

организациони код 00930120 у износу 

од 19.000,00 КМ 

 

 са ставке 372200- Буџетска резерва, 

организациони код  99999999, износу 

од  8.048,00 КМ 

 на ставку 416100- Дознаке грађанима 

које се исплаћују из буџета 

Републике, општина и градова, 

организациони код 00930301 у износу 

од 8.048,00 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. 

 
Број: 02-401-4/17            НАЧЕЛНИК ОПШТИНЕ 

Датум: 27.01.2017. године     Горан Боројевић, с.р. 

______________________________________ 

На основу Одлуке о извршењу буџета 

општине Кнежево за 2016. годину, број: 01-

022-18/16 („Службени гласник општине 

Кнежево, број: 05/16“) и Одлуке о извршењу 

ребаланса буџета Општине Кнежево за 2016 

годину, број: 01-022-126/16 („Службени 

гласник општине Кнежево, број: 17/16)  

Начелник 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 2016 

године за следеће ставке: 

 

 са ставке 412200 – Расходи по основу 

утрошка енергије, комуналних, 

комуникационих и транспотрних 

услуга, организациони код 00930130 у 

износу од 669,00 КМ. 

 са ставке 412200 – Расходи по основу 

утрошка енергије, комуналних, 

комуникационих и транспотрних 

услуга, организациони код 00930400  

у износу од 555,00 КМ. 

 са ставке 412300 – Расходи за 

режијски материјал, организациони 

код  00930400 у износу од 672,00 КМ. 

 са ставке 412500 – Расходи за текуће 

одржавање, организациони код 

00930400 у износу од 343,00 КМ. 

 са ставке 412900 – Остали 

непоменути расходи, организациони 

код 00930400 у износу од 33,00 КМ 

 са ставке 412500 – Расходи за текуће 

одржавање, организациони код 

08180008 у износу од 18,00 КМ 

 на ставку 412300 – Расходи за 

режијски метеријал, организациони 

код 00930130 у износу од 2.290,00 

КМ. 

 

 са ставке 412200 – Расходи по основу 

утрошка енергије, комуналних, 

комуникационих и транспотрних 

услуга, организациони код 08150020 у 

износу од 288,00 КМ. 

 са ставке 412300 – Расходи за 

режијски материјал, организациони 

код  08150020 у износу од 295,00 КМ. 

 са ставке 412500 – Расходи за текуће 

одржавање, организациони код 

08150020  у износу од 1.000,00 КМ. 
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 са ставке 412700 – Расходи за стручне 

услуге, организациони код 08150020 у 

износу од 237,00 КМ 

 са ставке 412900 – Остали 

непоменути расходи, организациони 

код 08150020  у износу од 380,00 КМ 

 са ставке 412500 – Расходи за текуће 

одржавање, организациони код 

08180008 у износу од 20,00 КМ 

 са ставке 412700 – Расходи за стручне 

услуге, организациони код 00930130 у 

износу од 459,00 КМ 

 на ставку 412600 – Расходи по основу 

путовања и смјештаја, организациони 

код 00930130 у износу од 2.679,00 

КМ. 

 

 са ставке 412700 – Расходи за стручне 

услуге, организациони код 00930130  

у износу од 635,00 КМ 

 на ставку 414100 -  Субвенције, 

организациони код 00930130 у износу 

од 635,00 КМ. 

 

 са ставке 415200 – Грантови у земљи, 

организациони код 00930110 у износу 

од 4.662,00 КМ 

 са ставке 372200 – Буџетска резерва, 

организациони код 99999999 у износу 

од 2.583,00 КМ 

 са ставке 412200 – Расходи по основу 

утрошка енергије, комуналних, 

комуникационих и транспотрних 

услуга, организациони код 00930160  

у износу од 584,00 КМ. 

 са ставке 511700 – Издаци за 

нематеријалну произведену имовину, 

организациони код 00930160 у износу 

од 1.722,00 КМ 

 на  ставку 415200 – Грантови у 

земљи, организациони код 00930130 у 

износу од 9.551,00 КМ 

 

 са ставке 511700 – Издаци за 

нематеријалну произведену имовину, 

организациони код 00930160 у износу 

од 7.602,00 КМ 

 на ставку 511200 – Издаци за 

инвестиционо одржавање, 

реконструкцију и адаптацију зграда и 

објеката, организациони код 00930160 

у износу од 7.602,00 КМ 

 

 са ставке 511700 – Издаци за 

нематеријалну произведену имовину, 

организациони код 00930160 у износу 

од 62,00 КМ 

 на ставку 412800 – Расходи за услуге 

одржавања јавних површина и 

заштите животне средине, 

организациони код 00930160 у износу 

од 62,00 КМ. 

 

 са ставке 621300 – Издаци за отплату 

главнице примљених зајмова у земљи, 

организациони код 00930140 163,00 

КМ 

 са ставке 511700 – Издаци за 

нематеријалну произведену имовину, 

организациони код 00930160 у износу 

од 2.884,00 КМ 

 са ставке 511300 – Издаци за набавку 

постројења и опреме, организациони 

код 00930160 у износу од 394,00 КМ 

 са ставке 412900 – Остали 

непоменути расходи, организациони 

код 00930130  у износу од 287,00 КМ. 

 на ставку 413300 – Расходи по основу 

камата на примљене зајмове у земљи, 

организациони код 00930140 у износу 

од 3.728,00 КМ 

 

 са ставке 416100 – Дознаке грађанима 

које се исплаћују из буџета 

Републике, општина и градова, 

организациони код 00930120 у износу 

од 156,00 КМ. 

 на ставку 416100 – Дознаке грађанима 

које се исплаћују из буџета 

Републике, општина и градова, 

организациони код 00930140 у износу 

од 156,00 КМ. 

 

 са ставке 413100 -  Расходи по основу 

камата на хартије од вриједности, 

организациони код 00930140 у износу 

46.400,00 КМ 

 на ставку 412500 – Расходи за текуће 

одржавање, организациони код 

00930140 у износу од 46.400,00 КМ. 
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 са ставке 413100 -  Расходи по основу 

камата на хартије од вриједности, 

организациони код 00930140 у износу 

10.150,00 КМ 

 на ставку 412800 – Расходи за услуге 

одржавања јавних површина и 

заштите животне средине, 

организациони код 00930160  у 

износу од 10.150,00 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. 

 

 
Број: 02-401-5/17            НАЧЕЛНИК ОПШТИНЕ 

Датум: 27.01.2017. године     Горан Боројевић, с.р. 

______________________________________________ 

 

На основу члана 59. Закона о локалној 

самоуправи („Службени гласник Републике 

Српске број:97/16), члана 43. Закона о буџетском 

систему Републике Српске („Службени гласник 

Републике Српске“ број: 121/12) и члана 67. 

Статута општине Кнежево („Службени гласник 

општине Кнежево“ број: 1/06, 1/08, 3/12 и 6/16) 

начелник општине Кнежево, д о н о с и: 

З А К Љ У Ч А К 

 
1. ОДОБРАВА СЕ реалокација средстава 

буџетске резерве у износу од 33.500,00 

КМ на следеће ставке: 

 на ставку 411100  - Расходи за 

бруто плате, организациони код 

00930140, у износу од 1.650,00 

КМ 

 на ставку 411200 -. Расходи за 

бруто накнаде трошкова и 

осталих личних примања 

запослених, организациони код 

00930300, у износу од 1.411,00 

КМ 

 на ставку 411200 -. Расходи за 

бруто накнаде трошкова и 

осталих личних примања 

запослених, организациони код 

00930400, у износу од 808,00 КМ 

 на ставку 416100- Дознаке 

грађанима које се исплаћују из 

буџета Републике, општина и 

градова, организациони код 

00930120 у износу од 19.000,00 

КМ 

 на ставку 416100- Дознаке 

грађанима које се исплаћују из 

буџета Републике, општина и 

градова, организациони код 

00930301 у износу од 8.048,00 

КМ 

 на ставку 415200 – Грантови у 

земљи, организациони код 

00930130 у износу од 2.583,00 

КМ. 

 

2. О извршењу овог закључка стараће се 

Одјељење за привреду и финансије, 

рачуноводствена служба. 

 

3. Овај закључак ступа на снагу даном 

доношења, о биће објављен у Службеном 

гласнику општине Кнежево. 

 
Број: 02-400-4/17            НАЧЕЛНИК ОПШТИНЕ 

Датум: 27.01.2017. године     Горан Боројевић, с.р. 

______________________________________ 
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