
Број- 23                      СЛУЖБЕНИ ГЛАСНИК ОПШТИНЕ КНЕЖЕВО             Датум: 15.12.2017.године 

1 

 

     

 

 

 

 

 

 

 

СЛУЖБЕНИ  ГЛАСНИК 

ОПШТИНЕ  КНЕЖЕВО 

 

Издавач:Скупштина општине 

КНЕЖЕВО 

Жиро-

рачун____________________ 

Цијена примјерка________КМ 

 

Број: 23/2017 

 

Кнежево, 15.12.2017. 

године 

Уређује редакциони одбор: 

Одговорни уредник: 
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Дијана Милисавић  

Штампа СО-е Кнежево 

  

На основу члана 37. став (2) тачка 29) 

Статута општине Kнежево (''Службени 

гласник општине Кнежево'', број: 8/17, и 

19/17), Скупштина општине Кнежево, на 

сједници одржаној дана 08.12. 2017. године, 

д о н о с и 

 

 

Е Т И Ч К И   К О Д Е К С 

за изабране одборнике у Скупштини 

општине Кнежево 

 

I У В ОД  

Члан 1. 

(1) Етичким кодексом понашања изабраних 

одборника у Скупштини општине Кнежево 

(у даљем тексту: Кодекс), утврђују се 

етички принципи и стандарди понашања за 

изабране одборнике, а у циљу оправдања и 

јачања повјерења јавности, те личног и 

политичког интегритета и ауторитета 

локалне власти и снажења повјерења 

грађана у институције и дужности од 

општег интереса.  

(2) Поједини изрази употребљени у овом 

кодексу за означавање мушког или женског 

рода подразумјевају оба пола.  

 

 

II ПРИНЦИПИ ПОНАШАЊА  

 

Члан 2. 

(1) Изабрани одборници су обавезни своје 

дужности обављати у складу са Уставом, 

законом, Статутом Општине, Пословником 

о раду Скупштине, овим Кодексом и другим 

прописима, занемарујући политичку 

наклоност.  

(2) Изабрани одборници ће обављати 

повјерену функцију и дужност савјесно и 

одговорно, а у складу са интересима свих 

грађана општине Кнежево, уз наглашену 

отвореност и спремност да одговарају за 

своје одлуке, дјеловања и понашања.  

(3) У обављању својих дужности, изабрани 

одборници ће уважавати права и овлаштења 

других изабраних представника, 

суздржавајући се од подстицања или 

помагања у извршавању повјерених 

функција ради довођења у привилегован 

положај себе или других изабраних 

представника. 

 

Члан 3. 

(1) Усвајањем Кодекса, изабрани 

одборници преузимају обавезу да ће се у 

циљу обављања свих дужности и у 

односима према јавности у цјелини, 

придржавати принципа примјене 

приоритета закона и општег интереса, 

одговорности и искрености, забране 

примања и давања мита и корупције, 

отворености у саопштавању и односима са 

медијима, избјегавања сукоба интереса, 

правилног управљања ресурсима и 

узајамног поштовања.  

(2) Одборници као појединци нису 

одговорни за своје понашање другим 

одборницима, осим у случајевима гдје се 

наводи кршење обавеза из Устава, Закона, 
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Статута, Пословника Скупштине општине и 

овог Кодекса. 

 

2.1.Приоритет примјене закона и општег 

интереса  

 

Члан 4. 

 (1) У свом цјелокупном дјеловању изабрани 

одборници ће увијек поштовати приоритет 

примјене закона и општег интереса и своје 

активности ће усмјерити и дјеловати у 

остваривању јавног интереса.  

(2) Одборници ће у свом дјеловању увијек 

имати на уму да су изабрани представници 

свих грађана у општини Кнежево и 

дјеловаће у општем интересу, а не у свом 

директном или индиректном личном 

интересу или приватном интересу 

појединаца или група појединаца, са циљем 

постизања диретне или индиректне личне 

користи. 

(3) У вршењу своје функције, одборници ће 

увијек заступати општи интерес у односу на 

интересе политичких субјеката.  

(4)  Увијек ће се трудити да своје одлуке и 

активности реализују искључиво у оквиру 

прописа и по процедурама које су 

предвиђене прописима. Ниједну своју 

одлуку неће донијети, нити ће гласати, нити 

ће прећутати да јавно изнесу свој став 

уколико им је познато да одређени акт који 

треба да се донесе није у складу са 

прописима или да није поштована 

прописана процедура његовог доношења.  

(5) Осјећајући властиту одговорност 

одборник неће свој положај користити за 

давање приједлога аката или инсистирати на 

доношењу аката за која зна или је очигледно 

да су супротни прописима  

 

2.2. Одговорност и искреност  

 

Члан 5. 

Изабрани одборници ће своју функцију 

обављати савјесно и транспарентно, за своје 

су одлуке и активности одговорни суду 

јавности, Етичком одбору и сваком надзору 

који је у складу са функцијом коју обављају.  

 

 

2.3.Забрана примања и давања мита и 

корупције  

 

Члан 6. 

Изабрани одборници ни у ком случају неће 

у обављању својих функција примати или 

давати неку накнаду, обећавати награду или 

какву другу корист или на било који други 

начин се понашати тако да се то може 

окарактерисати као активно или пасивно 

подмићивање по важећем домаћем или 

међународном законодавству.  

 

2.4.Отвореност у саопштавању и односи 

са медијима  

 

Члан 7. 

(1) Изабрани одборници ће у свом 

дјеловању и у вези са својим одлукама које 

доносе, увијек бити отворени и ниједном 

својом активношћу неће избјегавати да 

јасно и јавно саопште своје ставове и 

разлоге за властите одлуке и понашање.  

(2) Према захтјевима медија ће поштено и у 

потпуности пружати информације везане за 

обављање њихових дужности, образложење 

њихових поступака или функционисање 

служби и органа за чији рад сносе 

одговорности, али неће директно пружати 

ниједну повјерљиву информацију или 

информацију која се тиче личног или 

породичног живота изабраних одборника 

или других представника општине Кнежево.  

 

 

2.5.Избјегавање сукоба интереса  

 

Члан 8. 

(1) Изабрани одборници ће се у сваком 

случају придржавати одредаба Закона о 

спречавању сукоба интереса у органима 

власти Републике Српске и других закона 

који уређују неспојивост функција са 

функцијом или положајем коју обављају у 

локалној управи, државном органу или 

јавним предузећима.  

(2) Када изабрани одборници имају 

директни или индиректни лични интерес у 

материји коју разматра Скупштина општине 



Број- 23                      СЛУЖБЕНИ ГЛАСНИК ОПШТИНЕ КНЕЖЕВО             Датум: 15.12.2017.године 

3 

 

они ће објавити те интересе прије дискусије 

и гласања. 

(3) Изабрани представници ће се уредно 

придржавати захтјева за пријаву података 

или давање информација о функцијама које 

заузима, занимању или промјенама у 

његовој имовини. 

 

 

2.6.Управљање ресурсима  

 

Члан 9. 

(1) Изабрани одборници ће са највећом 

пажњом и осјећањем властите одговорности 

усмјеравати своје понашање и одлуке које 

се односе на финансијска средства и 

управљање имовином Општине, искључиво 

у складу са прописима и општим интересом.  

(2) Својим понашањем неће дати повода, 

нити активно или пасивно учествовати у 

припремању или подстицати доношење 

неправилних одлука чиме би се вршила 

ненамјенска потрошња буџетских средстава 

нити ће предузимати било каква радње које 

би могле довести до тога да се буџетска 

средства или донације користе директно или 

индиректно у личне сврхе. 

(3) Одборници ће се уздржавати од свих 

акција које би требало да се заврше 

избором, именовањем или постављањем 

лица на одређене позиције, а да се при томе 

не спроводе прописи, не обезбиједи 

поступак отворене јавне конкуренције, 

независне провјере и поштовање принципа 

квалитета, професионалности, знања, 

стручности и способности.  

 

2.7.Узајамно поштовање и уважавање  

 

Члан 10. 

(1) У међусобној комуникацији и уопште 

комуникацији са јавношћу изабрани 

одборници ће у сваком случају иступати са 

уважавањем и поштовањем, његовати 

културу дијалога, јасно саопштавати своје 

мисли и идеје, избјегавајући коришћење 

израза који могу вријеђати или 

омаловажавати друге одборнике, личности 

или групе, на тај начин поштујући једнака 

права свих на уважавање њихове личности и 

увјерења.  

(2) У обављању својих функција одборници 

ће уважавати улогу запослених у локалној 

управи. Неће од њих захтјевати да предузму 

или пропусте било коју радњу којом би дали 

предност појединцима или групама с циљем 

остваривања директне или индиректне 

личне користи.  

(3)   Одборници ће у свом раду и односу 

према другим одборницима, личностима и 

групама одржавати дигнитет Скупштине.  

(4)   Поштујући обавезе одборника да су 

дужни присуствовати сједницама 

Скупштине општине и радних тијела чији су 

чланови, а уважавајући једни друге, неће 

напуштати засједање прије завршетка, а ни 

током трајања, а да прије тога не саопште 

јавно или предсједавајућем разлог 

повременог или потпуног напуштања 

засједања. Ако су оправданим разлогом 

спријечени да присуствују састанцима или 

сједницама на које су уредно и 

благовремено позвани, предсједавјаућем ће 

саопштити те разлоге, а он ће Скупштину, 

радно тијело или присутне на састанку, 

обавијестити о разлогу изостанка позваног 

одборника.  

 

 

III ЕТИЧКИ ОДБОР И ПРАЋЕЊЕ 

ПРИМЈЕНЕ КОДЕКСА 

 

Члан 11. 

(1) У циљу обезбјеђења примјене овог 

кодекса, Скупштина општине образује 

Етички одбор за праћење Кодекса (у даљем 

тексту: Одбор).  

(2) Приликом избора чланова Одбора, 

примјењиваће се критерији којима се 

обезбјеђује полна, старосна и национална 

структура. 

(3) Етички одбор састоји од пет чланова, од 

којих су: - три из реда одборника, - два из 

реда угледних и афирмисаних грађана у 

јавном животу. 

(4) Одбор ради у складу са Пословником о 

раду Одбора, којим се регулишу сва питања 

која се односе на начин и поступак рада 

Одбора.  
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(5) Одбор доноси Пословник о свом раду. 

(6) Пословником о раду Одбора регулишу се 

сва питања од значаја за рад Одбора и то: 

сазивање сједница, одлучивање на 

сједницама, начин провјере података из 

поднеска које прими, начин обавјештавања 

подносиоца упита и друга питања од значаја 

за рад Одбора. 

 

Члан 12. 

(1) Предсједник Скупштине општине, 

одборници и сваки грађанин има право да 

поднесе писмену пријаву повреде Кодекса, а 

у пријави обавезно наводе, у чему се састоји 

повреда Кодекса и доказе којим то 

потврђују.  

(2) Одбор разматра пријаву и овлашћен је, 

да проведе поступак испитивања 

основаности пријаве и након тога одлучи да 

ли постоји повреда неке од одредби овог 

Кодекса.  

(3) Ако Одбор закључи, да није било 

повреде неке од одредби овог Кодекса, о 

томе обавјештава подносиоца пријаве и о 

томе најмање једном годишње извјештава 

Скупштину општине.  

(4) Ако Одбор закључи, након проведеног 

поступка, да је повријеђен Кодекс, 

обавјештава јавност о повреди и доставља 

извјештај Скупштини општине о 

проведеном поступку.  

(5) У случају поступања у складу са 

претходним ставом, Одбор Скупштини 

доставља и приједлог санкције за 

одборника.  

(6) Када Одбор утврди повреду Кодекса, 

иста се обавезно објављује у Службеном 

гласнику општине Кнежево и на огласној 

табли Општине.  

 

Члан 13. 

(1) Изабрани одборници су дужни да се 

одазову на сваки позив Етичког одбора и да 

одговарају на постављена питања и да дају 

објашњења која се буду од њих тражила. 

(2) Свако поступање супротно предходном 

ставу биће јавно објављено. 

 

 

 

Члан 14. 

(1) Изабрани одборник биће спреман да у 

случају установљења повреде неке од 

одредби овог Кодекса буде подвргнут 

кажњавању по поступку утврђеном овим 

Кодексом. 

(2) Сврха кажњавања је јавна осуда 

неприхватљивог понашања супротног овим 

Кодексом као и морални утицај на будућа 

понашања изабраних одборника. 

 

Члан 15. 

(1)   Казне за повреду неке од одредби овог 

Кодекса су: 

1) Укор; 

2) Јавни укор са објављивањем 

извјештаја и одлуке и 

3) Новчана казна. 

(2) Уз казну укора и казну јавног укора са 

објављивањем извјештаја и одлуке може се, 

као споредна казна изрећи и новчана казна, 

у складу са Кодексом. 

 

Члан 16. 

(1) Ако се изрекне казна укора, као 

споредна казна може се изрећи и новчана 

казна у висини 10% од мјесечне одборничке 

накнаде и то једнократно. 

(2) Ако се изрекне казна јавног укора са 

објављивањем извјештаја и одлуке, као 

споредна казна може се изрећи и новчана 

казна у висини 20% од мјесечне одборничке 

накнаде и то једнократно. 

(3) Новчана казна као главна казна, изриче 

се у висини од 40% од мјесечне одборничке 

накнаде, за период од једног до три мјесеца. 

(4) Ако је изречена новчана казна као 

главна казна сматра се да је изречена, као 

споредна и казна јавног укора са 

објављивањем извјештаја и одлуке. 

 

Члан 17. 

(1)  Казна укора се извршава 

саопштавањем предсједника Скупштине 

општине о изреченој казни и доставом 

примјерка одлуке изабраном одборнику 

коме је изречена. 

(2)  Казна јавног укора са објављивањем 

извјештаја и одлуке се извршава 

објављивањем извјештаја и одлуке у 
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„Службеном гласнику општине Кнежево“ и 

једном од дневних листова. 

(3)  Новчана казна се извршава доставом 

одлуке Скупштине општине Одјељењу за 

привреду и финансије, која ће обезбједити 

њено извршење умањењем одборничке 

накнаде, у складу са том одлуком, у корист 

рачуна за стипендирање студената. 

 

Члан 18. 

О изреченим казнама за повреду овог 

Кодекса води се евиденција у надлежном 

Одјељењу општинске управе које обавља 

скупштинске послове. 

 

IV ПРОМОЦИЈА ЕТИЧКИХ 

ПРИНЦИПА 

 

Члан 19. 

(1) Својим активностима одборници ће 

обезбиједити промоцију овог кодекса у 

јавности и медијима.  

(2) Овај Кодекс ће се објавити и као посебна 

публикација на сајту општине, након 

његовог ступања на снагу.  

 

 

V ЗАВРШНЕ ОДРЕДБЕ  

 

Члан 20. 

(1)  Одборници Скупштине општине након 

потписивања свечане изјаве, у складу са 

Пословником Скупштине општине, 

потписују и Изјаву о прихватању и обавези 

поштовања Етичког кодекса.  

(2)  Изјаву о прихватању и обавези 

поштовања Етичког кодекса потписује и 

Начелник општине и Замјеник начелника 

општине. 

Члан 21. 

Ступањем на снагу овог кодекса престаје да 

важи Етички кодекс за изабране одборнике 

у Скупштини општине Кнежево и 

Начелника општине Кнежево („Службени 

гласник општине Кнежево“ број: 4/05 и 

2/11). 

 

 

 

 

Члан 22. 

Овај Кодекс ступа на снагу осмог дана од 

дана објављивања у ''Службеном гласнику 

општине Кнежево''.  
 

Број: 01-022-156/17    

Датум: 08.12.2017.године  ПРЕДСЈЕДНИК 

      СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ  

                 Миле Павловић, с.р. 

______________________________________ 

 

На основу члана 31., став 9.  Закона о 

буџетском систему („Службени гласник 

Републике Српске“, број: 121/12, 52/14, 

103/15 и 15/16), члана 59., став 3. Закона о 

локалној самоуправи („Службени гласник 

Републике Српске“ број: 97/16) и члана 68. 

став 1. тачка 3. Статута општине Кнежево 

(„Службени гласник Oпштине Кнежево“, 

бројеви: 8/17 и 19/17), Начелник општине 

Кнежево, д о н о с и 

 

 

О  Д  Л  У  К  У 

о утврђивању Приједлога буџета 

Општине Кнежево за 2018. годину 

 

I 

Утврђује се Приједлог буџета општине 

Кнежево за 2018. годину у износу од 

4.104.900 КМ, који се састоји од: 

 

УКУПНИ ПРИХОДИ У ИЗНОСУ  ОД 

.....................................................4.104.900 КМ 

Порески приходи                     2.933.100 КМ 

Непорески приходи                  901.800 КМ 

Трансфери                                250.000 КМ 

Примици за нефинасијску имовину 

         10.000 КМ 

Остали примици                       10.000 КМ 

 

УКУПНИ РАСХОДИ У ИЗНОСУ ОД 

                4.104.900 КМ 

Текући расходи                       3.623.900 КМ 

Издаци за нефинансијку имовину 

        122.000 КМ 

Издаци за отплату дугова         325.000 КМ 

Остали издаци                             4.000 КМ 

Буџетска резерва                        30.000 КМ 
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II 

Саставни дио ове Одлуке чини табеларни 

преглед Приједлог буџета општине Кнежево 

за 2018. годину.  

 

III 

Ова Одлука ступа на снагу даном 

доношења, а биће објављена у Службеном 

гласнику Oпштине Кнежево. 

 
Број: 02-400-23/17    

Датум: 14.12.2017.годинеНАЧЕЛНИК ОПШТИНЕ  

                 Горан Боројевић, с.р. 

____________________________________________ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ПРИЈЕДЛОГ БУЏЕТА ОПШТИНЕ КНЕЖЕВО ЗА 2018. ГОДИНУ ОПШТИ ДИО 

Е
к

о
н

о
м

ск
и

 

к
о
д
 

Опис 
Ребаланс 

2017 

Процјена 

извршење   

2017 

Приједлог 

буџета 

2018 И
н

д
е
к

с
 

(5
/3

*
1
0

0
) 

И
н

д
е
к

с
 

(5
/4

*
1
0

0
) 

%
 у

ч
е
ш

ћ
а

 

у
 н

а
ц

р
т
у

 

б
у

џ
е
т
а

  

1 2 3 4 5 6 7 8 

  
А. БУЏЕТСКИ 

ПРИХОДИ (I+II+III) 
4.166.000 4.093.900 4.084.900 98,05 99,78 99,51 

710000 I Порески приходи 2.953.750 2.918.750 2.933.100 99,30 100,49 71,45 

713000 Порез на лична примања  280.000 280.000 300.000 107,14 107,14 7,31 

714000 Порези на имовину 27.000 27.000 31.500 116,67 116,67 0,77 

715000 

Порез на промет 

производа (заостале 

обавезе) 

1.250 1.250 1.100 88,00 88,00 0,03 

717000 
Индитрктни порези 

дозначени од УИО 
2.645.000 2.610.000 2.600.000 98,30 99,62 63,34 

719000 Остали порески приходи 500 500 500 100,00 100,00 0,01 

720000 II Непорески приходи 927.250 925.150 901.800 97,26 97,48 21,97 

721000 

Приходи од финансијске 

и нефинансијске имовине 

и позитивних курсних 

разлика 

13.050 13.050 14.100 108,05 108,05 0,34 

722000 
Накнаде, таксе и приходи 

од пружања јавних услуга 
913.200 910.100 881.700 96,55 96,88 21,48 

723000 Новчане казне  500 1.000 5.000 1000,00 500,00 0,12 

729000 
Остали непорески 

приходи 
500 1.000 1.000 200,00 100,00 0,02 

730000 Текући грантови 5.000 0 0 0,00 
#DIV/

0! 
0,00 

731000 
Текући грантови од 

правних лица 
5.000     0,00 

#DIV/

0! 
0,00 

780000 III Трансфери  280.000 250.000 250.000 89,29 100,00 6,09 
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787000 

Трансфери између 

буџетских јединица 

различитог нивоа власти 

280.000 250.000 250.000 89,29 100,00 6,09 

  
Б. БУЏЕТСКИ 

РАСХОДИ (I+II) 
3.764.730 3.620.200 3.653.900 97,06 100,93 89,01 

410000 I ТЕКУЋИ РАСХОДИ 3.731.230 3.620.200 3.623.900 97,12 100,10 88,28 

411000 
Расходи за лична 

примања 
1.283.600 1.438.000 1.310.000 102,06 91,10 31,91 

412000 
Расходи по основу 

коришћења роба и услуга 
764.130 851.700 714.900 93,56 83,94 17,42 

413000 

Расходи финансирања и 

други финансијски 

трошкови 

411.000 75.000 390.000 94,89 520,00 9,50 

414000 Субвенције  100.300 52.300 103.000 102,69 196,94 2,51 

415000 Грантови 135.000 145.000 140.000 103,70 96,55 3,41 

416000 

Дознаке на име социјалне 

заштите које се исплаћују 

из буџета општине 

799.000 820.000 796.000 99,62 97,07 19,39 

419000 
Расходи по судским 

рјешењима 
238.200 238.200 170.000 71,37 71,37 4,14 

*** 
II БУЏЕТСКА 

РЕЗЕРВА 
33.500   30.000 89,55 

#DIV/

0! 
0,73 

  

В. БРУТО БУЏЕТСКИ 

СУФИЦИТ/ДЕФИЦИТ 

(А-Б) 

401.270 473.700 431.000 107,41 90,99 10,50 

  

Г. НЕТО ИЗДАЦИ ЗА 

НЕФИНАНСИЈСКУ 

ИМОВИНУ(I-II) 

-79.270 -160.700 -112.000 141,29 69,70 -2,73 

810000 
I Примици за 

нефинансијску имовину 
6.000 6.000 10.000 166,67 166,67 0,24 

813000 

Примици за 

непроизведену сталну 

имовину 

6.000 6.000 10.000 166,67 166,67 0,24 

510000 
II Издаци за 

нефинансијску имовину 
85.270 166.700 122.000 143,07 73,19 2,97 

511000 
Издаци за произведену 

сталну имовину 
74.270 155.700 122.000 164,27 78,36 2,97 

513000 
Издаци за непроизведену 

сталну имовину 
11.000 11.000   0,00 0,00 0,00 

  

Д. БУЏЕТСКИ 

СУФИЦИТ/ДЕФИЦИТ 

(В+Г) 

322.000 313.000 319.000 99,07 101,92 7,77 

  

Ђ. НЕТО 

ФИНАНСИРАЊЕ 

(Е+Ж+З+И) 

-322.000 -313.000 -319.000 99,07 101,92 -7,77 

  

Е. НЕТО ПРИМИЦИ 

ОД ФИНАНСИЈСКЕ 

ИМОВИНЕ (I-II) 

0 0 0 #DIV/0! 
#DIV/

0! 
0,00 



Број- 23                      СЛУЖБЕНИ ГЛАСНИК ОПШТИНЕ КНЕЖЕВО             Датум: 15.12.2017.године 

8 

 

910000 
I Примици од 

финансијске имовине 
0 0 0 #DIV/0! 

#DIV/

0! 
0,00 

911000 
Примици од финансијске 

имовине 
      #DIV/0! 

#DIV/

0! 
0,00 

610000 
II Издаци за финансијску 

имовину 
0 0 0 #DIV/0! 

#DIV/

0! 
0,00 

611000 
Издаци за финансијску 

имовину 
      #DIV/0! 

#DIV/

0! 
0,00 

  
Ж. НЕТО 

ЗАДУЖИВАЊЕ (I-II) 
-322.000 -322.000 -325.000 100,93 100,93 -7,92 

920000 IПримици од задуж. 0 0 0 #DIV/0! 
#DIV/

0! 
0,00 

921000 
Примици од краткор. и 

дугор. задуживања 
      #DIV/0! 

#DIV/

0! 
0,00 

620000 
II  Издаци за отплату 

дугова 
322.000 322.000 325.000 100,93 100,93 7,92 

621000 Издаци за отплату дугова 322.000 322.000 325.000 100,93 100,93 7,92 

  
З. ОСТАЛИ НЕТО 

ПРИМИЦИ (I-II) 
0 9.000 6.000       

930000 I Остали примици 4.000 9.000 10.000 250,00 111,11 0,24 

938111 

Примици за накнаде плате 

за породиљско који се 

рефундирају 

4.000 9.000 10.000 250,00 111,11 0,24 

630000 II Остали издаци 4.000 0 4.000 100,00 
#DIV/

0! 
0,10 

638000 

Остали издаци из 

трансакција са другим 

јединицама власти 

4.000   4.000 100,00 
#DIV/

0! 
0,10 

*** 
И. Расподјела суфицита 

из ран.периода 
      

#DIV/0

! 

#DIV/

0! 
0,00 

  
РАЗЛИКА У 

ФИНАНСИРАЊУ 

(Д+Ђ) 

0 0 0 
#DIV/0

! 

#DIV/

0! 
0,00 

 Буџетски приходи и 

примици 4.176.000 4.108.900 4.104.900 98,30 99,90 100,00 

 

 
Буџетски расходи и 

издаци 4.176.000 4.108.900 4.104.900 98,30 99,90 100,00 
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БУЏЕТСКИ ПРИХОДИ И ПРИМИЦИ ЗА НЕФИНАНСИЈСКУ ИМОВИНУ 
Е

к
о

н
о
м

ск
и

 

к
о
д
 

Конто Опис 
Ребаланс 

2017 

Процјена 

извршење  

2017 

Приједлог 

буџета 

2018 И
н

д
е
к

с
 

(6
/4

*
1
0

0
) 

И
н

д
е
к

с
 

(6
/5

*
1
0

0
) 

1 2 3 4 5 6 7 8 

    
БУЏЕТСКИ 

ПРИХОДИ 
4.166.000 4.093.900 4.084.900 98,05 99,78 

710000   ПОРЕСКИ ПРИХОДИ 2.953.750 2.918.750 2.933.100 99,30 100,49 

713000   

Порез на лична 

примања и приходе од 

самосталне 

дјелатности 

280.000 280.000 300.000 107,14 107,14 

  713111 
Порез на приходе од 

самосталне дјелатности 
20.000 20.000 20.000 100,00 100,00 

  713113 Порез на лична примања  260.000 260.000 280.000 107,69 107,69 

714000   Порези на имовину 27.000 27.000 31.500 116,67 116,67 

  714111 Порези на имовину 1.000 1.000 500 50,00 50,00 

  714112 Порез на непокретности 25.000 25.000 30.000 120,00 120,00 

  714211 
Порез на наслеђе и 

поклоне 
500 500 500 100,00 100,00 

  714311 
Порез на пренос 

непокретности и права 
500 500 500 100,00 100,00 

715000   
Порези на промет 

производа и услуга 
1.250 1.250 1.100 88,00 88,00 

  715100 
Порез на промет по 

општој стопи 
500 500 500 100,00 100,00 

  715200 
Општи порез на промет 

услуга по општој стопи 
250 250 100 40,00 40,00 

  715300 Акцизе 500 500 500 100,00 100,00 

717000   
Индирeктни порези 

дозначени од УИО 
2.645.000 2.610.000 2.600.000 98,30 99,62 

  717111 
Индирeктни порези 

дозначени од УИО 
2.645.000 2.610.000 2.600.000 98,30 99,62 

719000   
Остали порески 

приходи 
500 500 500 100,00 100,00 

  719113 
Порез на добитке од 

игара на срећу 
500 500 500 100,00 100,00 

720000   Непорески приходи 927.250 925.150 901.800 97,26 97,48 

721000   

Приходи од финансијске 

и нефинансијске 

имовине и позитивних 

курсних разлика 

13.050 13.050 14.100 108,05 108,05 

  721222 
Приходи од давања у 

закуп објеката општине 
9.000 9.000 9.000 100,00 100,00 

  721223 
Приходи од земљишне 

ренте 
4.000 4.000 5.000 125,00 125,00 

  721311 

Приход од камата на 

новчана средства на 

редовним трезорским рач 

50 50 100 200,00 200,00 
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722000   

Накнаде, таксе и 

приходи од пружања 

јавних услуга 

913.200 910.100 881.700 96,55 96,88 

722100   
Административне 

накнаде и таксе 
39.500 39.500 45.000 113,92 113,92 

  722118 
Посебна републичка 

такса 
4.500 4.500 5.000 111,11 111,11 

  722121 
Општинске 

административне таксе 
35.000 35.000 40.000 114,29 114,29 

722300   
Комуналне накнаде и 

таксе 
65.000 65.000 75.000 115,38 115,38 

  722310 
Локалне комуналне 

накнаде и таксе 
65.000 65.000 75.000 115,38 115,38 

722400   
Накнаде по разним 

основама 
765.000 762.000 718.000 93,86 94,23 

  722411 
Накнада за уређење 

грађевинског земљишта 
14.000 14.000 15.000 107,14 107,14 

  722435 

Накнада за коришћење 

шума и шумског 

земљишта 

573.000 570.000 500.000 87,26 87,72 

  722440 Накнада за воде 18.000 18.000 18.000 100,00 100,00 

  722467 

Средства за 

финансирање посебних 

мјера заштите од пожара 

10.000 10.000 10.000 100,00 100,00 

  722468 

Накнада за коришћење 

природних ресурса у 

сврху производње 

електричне енергије 

20.000 20.000 25.000 125,00 125,00 

  722491 Концесионе накнаде 130.000 130.000 150.000 115,38 115,38 

722500   
Приходи од пружања 

јавних услуга 
43.700 43.600 43.700 100,00 100,23 

  722521 
Приходи општинских 

органа управе 
7.000 7.000 5.000 71,43 71,43 

  

722591 
Властити приходи 

буџетских корисника 
36.700 36.600 38.700 105,45 105,74 

  

Дјечије обданиште 

"Радојка Лакић" 
25.000 25.000 27.000 108,00 108,00 

Средња стручна школа 

"Јован Дучић" 
7.500 7.500 7.500 100,00 100,00 

Народна библиотека 200 100 200 100,00 200,00 

Центар за социјални рад 4.000 4.000 4.000 100,00 100,00 

723000   Новчане казне  500 1.000 5.000 1000,00 500,00 

  723121 
Новчане казне изречене 

у прекршајном поступку 
500 1.000 5.000 1000,00 500,00 

729000   
Остали непорески 

приходи 
500 1.000 1.000 200,00 100,00 

  729124 
Остали општински 

непорески приходи 
500 1.000 1.000 200,00 100,00 

731000   Текући грантови 5.000 0 0 0,00 
#DIV/

0! 

  731211 
Текући грантови од 

правних лица 
5.000     0,00 

#DIV/

0! 
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787000   

Трансфери између 

буџетских јединица 

различитих нивоа 

власти 

280.000 250.000 250.000 89,29 100,00 

  787211 Трансфери од ентитета 60.000 60.000 60.000 100,00 100,00 

  787211 Трансфери од ентитета 220.000 190.000 190.000 86,36 100,00 

    
ПРИМИЦИ ЗА 

НЕФИНАНСИЈСКУ 

ИМОВИНУ 

6.000 6.000 10.000 166,67 166,67 

810000   

Примици за 

нефинансијску 

имовину 

6.000 6.000 10.000 166,67 166,67 

  813110 Примици за земљиште  6.000 6.000 10.000 166,67 166,67 

    ОСТАЛИ ПРИМИЦИ 4.000 9.000 10.000 250,00 111,11 

930000   Остали примици 4.000 9.000 10.000 250,00 111,11 

  938111 

Примици за накнаде 

плате за породиљско 

одсуство који се 

рефундирају 

4.000 9.000 10.000 250,00 111,11 

УКУПНА БУЏЕТСКА СРЕДСТВА 4.176.000 4.108.900 4.104.900 98,30 99,90 

 

 

 

 

 

БУЏЕТСКИ РАСХОДИ И ИЗДАЦИ ЗА НЕФИНАНСИЈСКУ ИМОВИНУ 

Е
к

о
н

о
м

ск
и

 

к
о
д
 

Конто Опис 
Ребаланс 

2017 

Процјена 

извршење  

2017 

Приједлог 

буџета 

2018 И
н

д
е
к

с
 

(6
/4

*
1
0

0
) 

И
н

д
е
к

с
 

(6
/5

*
1
0

0
) 

1 2 3 4 5 6 7 8 

    
БУЏЕТСКИ 

РАСХОДИ 
          

410000   ТЕКУЋИ РАСХОДИ 3.731.230 3.620.200 3.623.900 97,12 100,10 

411000   
Расходи за лична 

примања 
1.283.600 1.438.000 1.310.000 102,06 91,10 

  411100 Расходи за бруто плату 1.083.800 1.202.000 1.106.000 102,05 92,01 

  411200 

Расходи за бруто накнаде 

трошкова и осталих 

личних примања 

запослених 

184.800 220.000 189.000 102,27 85,91 

  411300 

Расходи за накнаду плата 

запослених за вријеме 

боловања (бруто) 

5.000 6.000 5.000 100,00 83,33 

  411400 

Расходи за отпремнине и 

једнократне помоћи 

(бруто) 

10.000 10.000 10.000 100,00 100,00 

412000   

Расходи по основу 

коришћења роба и 

услуга 

764.130 851.700 714.900 93,56 83,94 
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  412200 

Расходи по основу 

утрошка 

енергије,комуналних, 

комуникационих и 

транспортних услуга 

92.700 92.100 94.250 101,67 102,33 

  412300 
Расходи за режијски 

материјал 
36.400 36.100 36.850 101,24 102,08 

  412500 
Расходи за текуће 

одржавање 
82.200 85.100 70.300 85,52 82,61 

  421600 
Расходи по основу 

путовања и смјештаја  
36.700 38.100 38.100 103,81 100,00 

  412700 
Расходи за стручне 

услуге 
55.500 62.200 49.700 89,55 79,90 

  412800 

Расходи за услуге 

одржавања јавних 

површина и заштите 

животне средине 

223.000 288.000 163.000 73,09 56,60 

  412900 
Остали непоменути 

расходи 
237.630 250.100 262.700 110,55 105,04 

413000   

Расходи финансирања и 

други финансијски 

трошкови 

411.000 75.000 390.000 94,89 520,00 

  413100 

Расходи по основу 

камата на зајмове 

примљене у земљи  

336.000   336.000 100,00 #DIV/0! 

  413300 

Расходи по основу 

камата на зајмове 

примљене у земљи  

75.000 75.000 54.000 72,00 72,00 

414000   Субвенције  100.300 52.300 103.000 102,69 196,94 

  414120 

Субвенције јавним 

нефинансијским 

субјектима 

52.800 52.300 45.000 85,23 86,04 

  414140 

Субвенције 

нефинансијским 

субјектима 

47.500   58.000 122,11 #DIV/0! 

415000   Грантови 135.000 145.000 140.000 103,70 96,55 

  415200 Грантови у земљи 135.000 145.000 140.000 103,70 96,55 

416000   

Дознаке на име 

социјалне заштите које 

се исплаћују из буџета 

општине 

799.000 820.000 796.000 99,62 97,07 

  416100 

Дознаке грађанима  које 

се исплаћују из буџета 

општине 

664.000 685.000 666.000 100,30 97,23 

  416200 

Дознаке пружаоцима 

услуга социјалне 

заштите које се 

исплаћују из буџета 

Републике, општина и 

градова 

135.000 135.000 130.000 96,30 96,30 

419000   
Расходи по судским 

рјешењима 
238.200 238.200 170.000 71,37 71,37 

419100   
Расходи по судским 

рјешењима 
238.200 238.200 170.000 71,37 71,37 

******   Буџетска резерва 33.500 0 30.000 89,55 #DIV/0! 
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  ****** Буџетска резерва 33.500   30.000 89,55 #DIV/0! 

510000   

ИЗДАЦИ ЗА 

НЕФИНАНСИЈСКУ 

ИМОВИНУ 

85.270 166.700 122.000 143,07 73,19 

511000   
Издаци за произведену 

сталну имовину 
74.270 155.700 122.000 164,27 78,36 

  511100 

Издаци за изградњу и 

прибављање стамбених 

објеката и јединица 

8.000   50.000 625,00 #DIV/0! 

  511200 

Издаци за инвестиционо 

одржавање, 

реконструкцију и 

адаптацију зграда и 

објеката 

36.650 90.000 40.000 109,14 44,44 

  511300 
Издаци за набавку 

постројења и опреме 
14.120 15.700 7.000 49,58 44,59 

  511700 
Издаци за  нематеријалну 

произведену имовину 
15.500 50.000 25.000 161,29 50,00 

513000   

Издаци за 

непроизведену сталну 

имовину 

11.000 11.000 0 0,00 0,00 

  513100 
Издаци за прибављање 

земљишта 
11.000 11.000   0,00 0,00 

    УКУПНО 3.850.000 3.786.900 3.775.900 98,08 99,71 

 

 

 

ФИНАНСИРАЊЕ 

Е
к

о
н

о
м

ск
и

 

к
о
д
 

Конто Опис 
Ребаланс 

2017 

Процјена 

извршење  

2017 

Приједлог 

буџета 

2018 И
н

д
е
к

с
 

(6
/4

*
1
0

0
) 

И
н

д
е
к

с
 

(6
/5

*
1
0

0
) 

1 2 3 4 5 6 7 8 

    Финансирање       #DIV/0! #DIV/0! 

    
Нето примици од 

финансијске имовине 0 0 0 
#DIV/0! #DIV/0! 

910000   
Примици од 

финансијске имовине 0 0 0 
#DIV/0! #DIV/0! 

911000   
Примици од 

финансијске имовине 0 0 0 
#DIV/0! #DIV/0! 

  911100 
Примици од хартија од 

вриједности 
      #DIV/0! #DIV/0! 

  911200 
Примици за акције и 

учешће у капиталу 
      #DIV/0! #DIV/0! 

  911300 
Примици од 

финансијских деривата 
      #DIV/0! #DIV/0! 

  911400 
Примици од наплате 

датих зајмова 
  

  
  #DIV/0! #DIV/0! 

                

610000   
Издаци за финансијску 

имовину 0 0 0 
#DIV/0! #DIV/0! 

611000   
Издаци за финансијску 

имовину 0 0 0 
#DIV/0! #DIV/0! 
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  611100 
Издаци за хартије од 

вриједности 
      #DIV/0! #DIV/0! 

  611200 
Издаци за акције и 

учешће у капиталу 
      #DIV/0! #DIV/0! 

  611300 
Издаци за финансијске 

деривате 
      #DIV/0! #DIV/0! 

  611400 Издаци за дате зајмове       #DIV/0! #DIV/0! 

                

    НЕТО ЗАДУЖИВАЊЕ       #DIV/0! #DIV/0! 

920000   
Примици од 

задуживања 0 0 0 
#DIV/0! #DIV/0! 

921000   
Примици од 

задуживања 0 0 0 
#DIV/0! #DIV/0! 

  921000 

Примици од 

краткорочног 

задуживања 

      #DIV/0! #DIV/0! 

  921000 
Примици од дугорочног 

задуживања 
      #DIV/0! #DIV/0! 

620000   
Издаци за отплату 

дугова 
322.000 322.000 325.000 100,93 100,93 

621000   
Издаци за отплату 

дугова 
322.000 322.000 325.000 100,93 100,93 

  621100 

Издаци за отплату 

главнице по хартијама од 

вриједности 

      #DIV/0! #DIV/0! 

  621200 

Издаци за отплату дуга 

по финансијским 

дериватима 

      #DIV/0! #DIV/0! 

  621300 

Издаци за отплату 

главнице примљених 

зајмова у земљи 

313.000 313.000 320.000 102,24 102,24 

  621400 

Издаци за отплату 

главнице примљених 

зајмова у иностранству 

9.000 9.000 5.000 55,56 55,56 

  621500 

Издаци за отплату 

главнице преузетих 

зајмова  

      #DIV/0! #DIV/0! 

  621600 

Издаци за отплату 

зајмова  који се 

рефундира 

      #DIV/0! #DIV/0! 

  621900 

Издаци за отплату 

осталих дугова 

(неизмирених обавеза из 

ранијих година) 

      #DIV/0! #DIV/0! 

630000   Остали издаци 4.000 0 4.000 100,00 #DIV/0! 

638000   

Остали издаци из 

трансакција са другим 

јединицама власти 

4.000 0 4.000 100,00 #DIV/0! 

  638100 

Издаци за накнаде плата 

за породиљско одсуство 

који се рефундирају од 

фонда обавезног 

социјалног осигурања 

4.000   4.000 100,00 #DIV/0! 

920000   
Примици од 

задуживања 
0 0 0 #DIV/0! #DIV/0! 
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921000   
Примици од рефундације 

примљених зајмова 
0 0 0 #DIV/0! #DIV/0! 

  921300 
Примици од рефундације 

отплаћених зајмова 
      #DIV/0! #DIV/0! 

******   

РАСПОДЈЕЛА 

СУФИЦИТА ИЗ 

РАНИЈИХ ГОДИНА 

      #DIV/0! #DIV/0! 

 

 

 

 
Табела бр.2: Организациона класификација 

    Скупштина општине 00930110 

     

Ред. 

број 

Број 

конта 
П О З И Ц И Ј А 

Ребаланс 

2017 

Процјена 

извршење  

2017 

Приједлог 

буџета 

2018 И
н

д
е
к

с
 

(6
/4

*
1
0

0
) 

И
н

д
е
к

с
 

(6
/5

*
1
0

0
) 

1 2 3 4 5 6 7 8 

1 4129 
Расходи за бруто накнаде за 

рад ван радног односа 
151.400 147.400 182.000 120,21 123,47 

2 412935 

Расходи за бруто накнаде 

скупштинским посланицима 

и одборницима 

119.000 119.000 149.000 125,21 125,21 

3 412935 
Расходи за бруто накнаде-

склапанје брака 
2.000 2.000 2.000 100,00 100,00 

4 412934 
Расходи за бруто накнаде 

члановима ОИК-а 
10.000 10.000 20.000 200,00 200,00 

5 412999 
Расходи за бруто накнаде 

члановима комисија 
16.400 16.400 0 0,00 0,00 

6 412999 
Расходи за бруто накнаде 

члановима Одбора за жалбе 
4.000   6.000 150,00 #DIV/0! 

7 412999 
Остали непоменути расходи-

ОИК 
    5.000 #DIV/0! #DIV/0! 

8 4152 Грантови у земљи 10.000 10.000 10.000 100,00 100,00 

9 415211 

Тeкући грантови политичким 

организацијама и 

удружењима 

10.000 10.000 10.000 100,00 100,00 

Укупно потрошачка јединица 00930110 161.400 157.400 192.000 118,96 121,98 
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Начелник општине 00930120 

     

Ред. 

број 

Број 

конта 
П О З И Ц И Ј А 

Ребаланс 

2017 

Процјена 

извршење  

2017 

Приједлог 

буџета 

2018 И
н

д
е
к

с
 

(6
/4

*
1
0

0
) 

И
н

д
е
к

с
 

(6
/5

*
1
0

0
) 

1 2 3 4 5 6 7 8 

1 4161 

Дознаке грађанима које се 

исплаћују из буџета 

општине 

115.000 117.000 115.000 100,00 98,29 

2 416124 
Текуће помоћи ученицима, 

студентима исл. 
30.000 30.000 30.000 100,00 100,00 

3 416129 
Остале текуће дознаке 

грађанима 
55.000 60.000 55.000 100,00 91,67 

4 416129 

Остале текуће дознаке 

грађанима-накнада за 

родитељство 

15.000 15.000 15.000 100,00 100,00 

5 416129 

Остале текуће дознаке 

грађанима-накнада за 

вјенчање 

15.000 12.000 15.000 100,00 125,00 

Укупно потрошачка јединица 00930120 115.000 117.000 115.000 100,00 98,29 

 

 

Одјељење за општу управу и друштвене дјелатности 00930130 

  

Ред. 

број 

Број 

конта 
П О З И Ц И Ј А 

Ребаланс 

2017 

Процјена 

извршење  

2017 

Приједлог 

буџета 

2018 И
н

д
е
к

с
 

(6
/4

*
1
0

0
) 

И
н

д
е
к

с
 

(6
/5

*
1
0

0
) 

1 2 3 4 5 6 7 8 

1 4120 
Расходи по основу 

коришћења роба и услуга 
304.500 331.000 285.000 93,60 86,10 

2 4122 

Расходи по основу утрошка 

енергије, комуналних, 

комуникационих и 

транспортних услуга 

41.500 41.500 41.500 100,00 100,00 

3 412220 Расходи за комуналне услуге 8.000 8.000 8.000 100,00 100,00 

4 412230 
Расходи за комуникационе 

услуге 
30.000 30.000 30.000 100,00 100,00 

5 412240 Расходи за услуге превоза 3.500 3.500 3.500 100,00 100,00 

6 4123 
Расходи за режијски 

материјал 
24.200 23.800 24.000 99,17 100,84 

7 412310 
Расходи за канцеларијски 

материјал 
15.000 15.000 15.000 100,00 100,00 

8 412320 
Расходи за материјал за 

одржавање чистоће 
2.700 2.700 3.000 111,11 111,11 
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9 412330 

Расходи за стручну 

литературу и, часописе и 

дневну штампу 

2.000 2.000 2.000 100,00 100,00 

10 412390 
Расходи за остали режијски 

материјал 
4.500 4.100 4.000 88,89 97,56 

11 4125 
Расходи за текуће 

одржавање 
80.000 83.000 68.000 85,00 81,93 

12 412510 
Расходи за текуће одржавање 

зграда 
5.000 5.000 5.000 100,00 100,00 

13 412520 
Расходи за текуће одржавање 

објеката друмског саобраћаја 
60.000 60.000 50.000 83,33 83,33 

14 412530 
Расходи за текуће одржавање 

опреме 
3.000 3.000 3.000 100,00 100,00 

15 412530 
Расходи за текуће одржавање 

опреме-возила 
12.000 15.000 10.000 83,33 66,67 

16 4126 
Расходи по основу путовања 

и смјештаја 
34.000 35.000 35.000 102,94 100,00 

17 412610 
Расходи по основу путовања 

и смјештаја у земљи 
2.500 2.500 3.000 120,00 120,00 

18 412620 
Расходи по основу путовања 

и смјештаја у иностранству 
500 500 2.000 400,00 400,00 

19 412630 
Расходи по основу утрошка 

горива 
31.000 32.000 30.000 96,77 93,75 

20 4127 Расходи за стручне услуге 50.300 57.000 44.500 88,47 78,07 

21 412710 
Расходи за услуге 

финансијског посредовања 
12.000 12.000 12.000 100,00 100,00 

22 412720 Расходи за услуге осигурања 5.000 5.000 5.000 100,00 100,00 

23 412730 
Расходи за услуге 

информисања и медија 
8.000 8.000 5.000 62,50 62,50 

24 412740 
Расходи за ревизијске и 

рачуноводствене услуге 
      #DIV/0! #DIV/0! 

25 412750 
Расходи за правне и 

администартивне услуге 
15.000 22.000 10.000 66,67 45,45 

26 412760 
Расходи за услуге процјене и 

вјештачења 
      #DIV/0! #DIV/0! 

27 412773 
Трошкови одржавања 

трезора 
2.300 2.000 2.000 86,96 100,00 

28 412790 
Расходи за остале стручне 

услуге 
8.000 8.000 10.500 131,25 131,25 

29 4129 
Остали непоменути 

расходи 
74.500 90.700 72.000 96,64 79,38 

30 412920 
Расходи за стручно 

усавршавање запослених 
6.000 5.700 5.000 83,33 87,72 

31 412930 
Расходи за бруто рад ван 

радног односа 
30.000 40.000 30.000 100,00 75,00 

32 412940 
Расходи по основу 

репрезентације 
20.000 20.000 20.000 100,00 100,00 
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33 412940 Расходи за поколоне 3.500         

34 412940 
Расходи по основу 

репрезентације-дан општине 
5.000 10.000 5.000 100,00 50,00 

35 412940 

Расходи по основу 

репрезентације-прославе и 

излети 

5.000 7.000 7.000 140,00 100,00 

36 412990 Остали непоменути расходи 5.000 8.000 5.000 100,00 62,50 

37 4140 Субвенције  100.300 52.300 103.000 102,69 196,94 

38 41412 
Субвенције јавним 

нефинансијским субјектима 
52.800 52.300 45.000 85,23 86,04 

39 414120 Дом здравља 22.800 22.300 20.000 87,72 89,69 

40 414120 ЈКП Цврцка 20.000 20.000 15.000 75,00 75,00 

41 414120 Радио Кнежево       #DIV/0! #DIV/0! 

42 414120 ЈП Народни универзитет 10.000 10.000 10.000 100,00 100,00 

43 41414 
Субвенције нефинансијским 

субјектима 
47.500 0 58.000 122,11 #DIV/0! 

44 414140 

Субвенције нефинансијским 

субјектима у осталим 

областима 

47.500   58.000 122,11 #DIV/0! 

45 4150 Грантови 125.000 135.000 130.000 104,00 96,30 

46 41521 

Текући грантови 

непрофитним субјектима у 

земљи 

105.000 110.000 110.000 104,76 100,00 

47 415213 

Текући грантови спортским и 

омладинским организацијама 

и удружењима 

35.000 40.000 35.000 100,00 87,50 

48 415214 

Текући грантови етничким и 

вјерским организацијама и 

удружењима 

15.000 15.000 15.000 100,00 100,00 

49 415217 

Текући грантови 

организацијама и 

удружењима у области 

образовања, науке и културе 

5.000 5.000 5.000 100,00 100,00 

50 415219 

Остали текући грантови 

непрофитним субјектима у 

земљи-удружења 

15.000 15.000 15.000 100,00 100,00 

51 415219 

Остали текући грантови 

непрофитним субјектима у 

земљи-МЗ 

15.000 15.000 10.000 66,67 66,67 

52 415219 

Остали текући грантови 

непрофитним субјектима у 

земљи-организације 

20.000 20.000 10.000 50,00 50,00 
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53 415219 

Остали текући грантови 

непрофитним субјектима у 

земљи-Борачка организација 

    20.000 #DIV/0! #DIV/0! 

54 41523 

Капитални грантови 

непрофитним субјектима у 

земљи 

20.000 25.000 20.000 100,00 80,00 

55 415239 

Остали капитални грантови 

непрофитним субјектима у 

земљи 

20.000 25.000 20.000 100,00 80,00 

56 419000 
Расходи по судским 

рјешењима 
238.200 238.200 170.000 71,37 71,37 

57 419100 
Расходи по судским 

рјешењима 
238.200 238.200 170.000 71,37 71,37 

Укупно потрошачка јединица  00930130 768.000 756.500 688.000 89,58 90,95 

 

 

Одјељење за привреду и финансије 00930140 

Ред. 

број 

Број 

конта 
П О З И Ц И Ј А 

Ребаланс 

2017 

Процјена 

извршење  

2017 

Приједлог 

буџета 

2018 И
н

д
е
к

с
 

(6
/4

*
1
0

0
) 

И
н

д
е
к

с
 

(6
/5

*
1
0

0
) 

1 2 3 4 5 6 7 8 

1 4110 Расходи за лична примања 1.067.000 1.208.000 1.120.000 104,97 92,72 

2 411100 Расходи за бруто плату 911.000 1.015.000 956.000 104,94 94,19 

3 411200 

Расходи за бруто накнаде 

трошкова и осталих 

личних примања запослених 

141.000 177.000 149.000 105,67 84,18 

4 411210 
Расходи за накнаде за превоз 

и смјештај (нето) 
5.000 5.000 6.000 120,00 120,00 

5 411220 
Расходи за накнаде за топли 

оброк и регрес (нето) 
135.000 170.000 140.000 103,70 82,35 

6 411260 
Расходи по основу дневница 

за службена путовања 
1.000 2.000 3.000 300,00 150,00 

7 411300 

Расходи за накнаду плата 

запослених за вријеме 

боловања (бруто) 

5.000 6.000 5.000 100,00 83,33 

8 411400 

Расходи за отпремнине и 

једнократне помоћи 

(бруто) 

10.000 10.000 10.000 100,00 100,00 

9 413 

Расходи финансирања и 

други финансијски 

трошкови 

411.000 75.000 390.000 94,89 520,00 
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10 4131 
Расходи по основу камата 

на обвезнице у земљи 
336.000 0 336.000 100,00 #DIV/0! 

11 413112 
Расходи по основу камата на 

обвезнице у земљи 
336.000   336.000 100,00 #DIV/0! 

12 4133 

Расходи по основу камата 

на примљене зајмове у 

земљи 

75.000 75.000 46.000 61,33 61,33 

13 413322 
Расходи по основу камата на 

зајмове примљене од ИРБ-а 
25.000 25.000 15.000 60,00 60,00 

14 413341 
Расходи по основу камата на 

зајмове примљене од банака 
40.000 40.000 31.000 77,50 77,50 

15 413349 

Расходи по основу камата на 

зајмове примљене од осталих 

домаћих финансијских 

субјеката 

10.000 10.000   0,00 0,00 

16 4139 
Расходи по основу затезних 

камата 
0 0 8.000 #DIV/0! #DIV/0! 

17 413911 
Расходи по основу затезних 

камата у земљи 
    8.000 #DIV/0! #DIV/0! 

18 416120 

Остале текуће дознаке-

субвенција пољопр. 

производње 

130.000 132.000 130.000 100,00 98,48 

19 6210 Издаци за отплату дугова 322.000 322.000 325.000 100,93 100,93 

20 621322 
Издаци за отплату главнице-

ИРБ 
180.000 180.000 180.000 100,00 100,00 

21 621341 
Издаци за отпалту главнице-

Хипо банка 
133.000 133.000 140.000 105,26 105,26 

22 621413 
Издаци за отплату главнице-

Свјетска банка-камион 
9.000 9.000 5.000 55,56 55,56 

23 6381 

Остали издаци из 

трансакција са другим 

јединицама власти 

4.000 0 4.000 100,00 #DIV/0! 

24 638111 

Издаци за наканде плата за 

породиљско одсуство који се 

рефундирају од фонда 

обавезног социјалног 

осигирања 

4.000   4.000 100,00 #DIV/0! 

Укупно потрошачка јединица  00930140 1.934.000 1.737.000 1.969.000 101,81 113,36 
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Одјељење за просторно уређење и стамбено комуналне послове 00930160 
 

Ред. 

број 

Број 

конта 
П О З И Ц И Ј А 

Ребаланс 

2017 

Процјена 

извршење  

2017 

Приједлог 

буџета 

2018 И
н

д
е
к

с
 

(6
/4

*
1
0

0
) 

И
н

д
е
к

с
 

(6
/5

*
1
0

0
) 

1 2 3 4 5 6 7 8 

1 412210 
Расходи по основу утрошка 

енергије 
25.000 25.000 25.000 100,00 100,00 

2 412211 
Расходи по основу утрошка 

ел.енергије 
10.000 10.000 10.000 100,00 100,00 

3 412215 
Расходи по основу утрошка 

дрвета 
15.000 15.000 15.000 100,00 100,00 

4 4128 

Расходи за услуге одржа. 

јавних површина и заштите 

ж.средине 

223.000 288.000 163.000 73,09 56,60 

5 412812 
Расходи за услуге зимске 

службе 
110.000 165.000 60.000 54,55 36,36 

6 412814 

Расходи по основу утрошка 

електричне расвјете на 

јавним површинама 

25.000 25.000 20.000 80,00 80,00 

7 412819 
Расходи за остале услуге 

одржавања јавних површина 
73.000 83.000 70.000 95,89 84,34 

8 412820 
Расходи за услуге заштите 

ж.средине-дератизација 
5.000 5.000 3.000 60,00 60,00 

9 412820 
Расходи за услуге заштите 

животне средине 
10.000 10.000 10.000 100,00 100,00 

10 51 
Издаци за нефинансијску 

имовину 
73.000 161.000 120.000 164,38 74,53 

11 511 
Издаци за произведену 

сталну имовину 
62.000 150.000 120.000 193,55 80,00 

12 5111 

Издаци за изградњу и 

прибављање стамбених 

објеката и јединица  

8.000 0 50.000 625,00 #DIV/0! 

13 511190 
Издаци за изградњу и 

прибављање осталих објеката 
8.000   50.000 625,00 #DIV/0! 

14 5112 

Издаци за инве.одржавање, 

рекон.и адаптацију зграда и 

објеката 

30.000 90.000 40.000 133,33 44,44 

15 511220 

Издаци за инве.одржавање, 

рекон. и адап.канцеларијских 

објеката и простора 

10.000 20.000 10.000 100,00 50,00 

16 511230 

Издаци за инве.одржавање, 

рекон. и адап.саобраћајних 

објеката 

20.000 70.000 30.000 150,00 42,86 

17 5113 
Издаци за набавку 

постројења и опреме  
8.500 10.000 5.000 58,82 50,00 
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18 511300 

Издаци за набавку 

канцеларијске опреме алата и 

инвентара 

8.500 10.000 5.000 58,82 50,00 

19 5117 
Издаци за нематеријалну 

произведену имовину 
15.500 50.000 25.000 161,29 50,00 

20 511714 
Издаци за улагања у развој - 

пројекти 
15.500 50.000 25.000 161,29 50,00 

21 513 
Издаци за непроизведену 

сталну имовину 
11.000 11.000 0 0,00 0,00 

22 513100 
Издаци за прибављање 

замљишта 
11.000 11.000   0,00 0,00 

Укупно потрошачка јединица  00930160 321.000 474.000 308.000 95,95 64,98 

 

 

 
Одјељење за инспекцијске послове и комуналну полицију 00930220 

  

        

Ред. 

број 

Број 

конта 
П О З И Ц И Ј А 

Ребаланс 

2017 

Процјена 

извршење  

2017 

Приједлог 

буџета 

2018 И
н

д
е
к

с
 

(6
/4

*
1
0

0
) 

И
н

д
е
к

с
 

(6
/5

*
1
0

0
) 

1 2 3 4 5 6 7 8 

1           #DIV/0! #DIV/0! 

Укупно потрошачка јединица  00930220       #DIV/0! #DIV/0! 

 

 

 

Центар за социјални рад 00930300 

     

Ред. 

број 

Број 

конта 
П О З И Ц И Ј А 

Ребаланс 

2017 

Процјена 

извршење  

2017 

Приједлог 

буџета 

2018 И
н

д
е
к

с
 

(6
/4

*
1
0

0
) 

И
н

д
е
к

с
 

(6
/5

*
1
0

0
) 

1 2 3 4 5 6 7 8 

1 4110 Расходи за лична примања 101.100 116.000 87.500 86,55 75,43 

2 411100 Расходи за бруто плате 85.800 100.000 75.000 87,41 75,00 

3 411200 

Расходи за бруто накнаде 

трошкова и осталих личних 

примања запослених 

15.300 16.000 12.500 81,70 78,13 

4 4120 
Расходи по основу 

коришћења роба и услуга 
12.900 12.500 12.200 94,57 97,60 

5 412210 
Расходи по основу утрошка 

енергије 
2.300 2.000 2.000 86,96 100,00 

6 412230 
Расходи за комуникационе 

услуге 
1.000 1.000 1.000 100,00 100,00 
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7 412300 
Расходи за режијски 

материјал 
1.600 1.500 1.200 75,00 80,00 

8 412600 
Расходи по основу путовања 

и смјештаја 
1.000 1.000 1.000 100,00 100,00 

9 412700 Расходи за стручне услуге 1.500 1.500 1.500 100,00 100,00 

10 412900 

Расходи за бруто накнаде 

члановима комисија и радних 

група 

5.000 5.000 5.000 100,00 100,00 

11 412900 Остали непоменути расходи 500 500 500 100,00 100,00 

Укупно потрошачка јединица  00930300 114.000 128.500 99.700 87,46 77,59 

 

 

 

Трошкови социјалне заштите 00930301 

    

Ред. 

број 

Број 

конта 
П О З И Ц И Ј А 

Ребаланс 

2017 

Процјена 

извршење  

2017 

Приједлог 

буџета 

2018 И
н

д
е
к

с
 

(6
/4

*
1
0

0
) 

И
н

д
е
к

с
 

(6
/5

*
1
0

0
) 

1 2 3 4 5 6 7 8 

1 4160 

Дознаке на име социјалне 

заштите које се исплаћују 

из буџета општине 

554.000 571.000 551.000 99,46 96,50 

2 416111 Стална новчана помоћ 120.000 120.000 120.000 100,00 100,00 

3 416111 Смјештај у породицу 18.000 20.000 20.000 111,11 100,00 

4 416112 
Додатак за помоћ и његу 

другог лица 
270.000 280.000 260.000 96,30 92,86 

5 416111 Једнократне новчане помоћи 5.000 10.000 15.000 300,00 150,00 

6 416113 

Помоћ за оспособљавање за 

рад дјеце и омладине која се 

исплаћује установама 

социјалне заштите 

6.000 6.000 6.000 100,00 100,00 

7 416210 
Трошкови смјештаја 

социјално угрожених лица 
65.000 65.000 60.000 92,31 92,31 

8 416210 
Здравствено осигурање 

социјално угрожених лица 
70.000 70.000 70.000 100,00 100,00 

Укупно потрошачка јединица 00930301 554.000 571.000 551.000 99,46 96,50 
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Дјечије обданиште Радојка Лакић 00930400 

    

Ред. 

број 

Број 

конта 
П О З И Ц И Ј А 

Ребаланс 

2017 

Процјена 

извршење  

2017 

Приједлог 

буџета 

2018 И
н

д
е
к

с
 

(6
/4

*
1
0

0
) 

И
н

д
е
к

с
 

(6
/5

*
1
0

0
) 

1 2 3 4 5 6 7 8 

1 4110 Расходи за лична примања 99.500 99.000 87.500 87,94 88,38 

2 411100 Расходи за бруто плате 87.000 87.000 75.000 86,21 86,21 

3 411200 

Расходи за бруто накнаде 

трошкова и осталих личних 

примања запослених 

12.500 12.000 12.500 100,00 104,17 

4 4120 
Расходи по основу 

коришћења роба и услуга 
13.630 14.000 11.100 81,44 79,29 

5 412210 
Расходи по основу утрошка 

енергије 
1.200 1.200 1.200 100,00 100,00 

6 412200 Расходи за комуналне услуге 700 700 700 100,00 100,00 

7 412200 
Расходи за комуникационе 

услуге 
900 900 900 100,00 100,00 

8 412200 Расходи за услуге превоза 100 100 100 100,00 100,00 

9 412300 
Расходи за режијски 

материјал 
6.500 6.700 7.000 107,69 104,48 

10 412500 Расходи за текуће одржавање 200 100 200 100,00 200,00 

11 412900 Остали непоменути расходи 4.030 4.300 1.000 24,81 23,26 

12 5110 
Издаци за произведену 

сталну имовину 
7.270 500 500 6,88 100,00 

13 511200 

Издаци за инвестиционо 

одржавање, реконструкцију и 

адаптацију стамбених 

објеката  

6.650     0,00 #DIV/0! 

14 511300 
Издаци за набавку 

постројења и опреме 
620 500 500 80,65 100,00 

Укупно потрошачка јединица 00930400 120.400 113.500 99.100 82,31 87,31 

 

 

Средња стручна школа "Јован Дучић" 08150020 
    

Ред. 

број 

Број 

конта 
П О З И Ц И Ј А 

Ребаланс 

2017 

Процјена 

извршење  

2017 

Приједлог 

буџета 

2018 И
н

д
е
к

с
 

(6
/4

*
1
0

0
) 

И
н

д
е
к

с
 

(6
/5

*
1
0

0
) 

1 2 3 4 5 6 7 8 

1 4112 

Расходи за бруто накнаде 

трошкова и осталих личних 

примања запослених 

16.000 15.000 15.000 93,75 100,00 



Број- 23                      СЛУЖБЕНИ ГЛАСНИК ОПШТИНЕ КНЕЖЕВО             Датум: 15.12.2017.године 

25 

 

2 411211 
Расходи за накнаде за превоз 

на посао и са посла 
16.000 15.000 15.000 93,75 100,00 

3 4120 
Расходи по основу 

коришћења роба и услуга 
28.550 28.950 31.400 109,98 108,46 

4 412210 
Расходи по основу утрошка 

енергије 
2.200 2.200 2.500 113,64 113,64 

5 412215 Трошкови гријања 7.500 7.500 8.000 106,67 106,67 

6 412200 Расходи за комуналне услуге 3.000 3.000 3.500 116,67 116,67 

7 412200 
Расходи за комуникационе 

услуге 
1.800 1.800 2.000 111,11 111,11 

8 412200 Расходи за услуге превоза 1.850 1.850 2.500 135,14 135,14 

9 412300 
Расходи за режијски 

материјал 
3.500 3.500 4.000 114,29 114,29 

10 412500 Расходи за текуће одржавање 2.000 2.000 2.000 100,00 100,00 

11 412600 
Расходи по основу путовања 

и смјештаја 
500 500 500 100,00 100,00 

12 412600 
Расходи по основу утрошка 

горива 
1.100 1.500 1.500 136,36 100,00 

13 412700 
Расходи за услуге 

финансијског посредовања 
3.600 3.600 3.400 94,44 94,44 

14 412900 Остали непоменути расходи 1.500 1.500 1.500 100,00 100,00 

15 511300 
Издаци за набавку 

постројења и опреме 
3.300 3.500 1.000 30,30 28,57 

16 511320 

Издаци за набавку 

канцеларијске опреме, алата 

и инвентара 

3.300 3.500 1.000 30,30 28,57 

Укупно потрошачка јединица 08150020 47.850 47.450 47.400 99,06 99,89 

 

 

Народна библиотека 08180008 

     

Ред. 

број 

Број 

конта 
П О З И Ц И Ј А 

Ребаланс 

2017 

Процјена 

извршење  

2017 

Приједлог 

буџета 

2018 

Индекс 

(6/4*10

0) 

Индекс 

(6/5*10

0) 

1 2 3 4 5 6 7 8 

1 4120 
Расходи по основу 

коришћења роба и услуга 
5.150 4.850 5.200 100,97 107,22 

2 412210 
Расходи по основу утрошка 

енергије 
2.000 2.000 2.000 100,00 100,00 

3 412200 Расходи за комуналне услуге 500 500 500 100,00 100,00 

4 412200 
Расходи за комуникационе 

услуге 
850 850 850 100,00 100,00 
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5 412200 Расходи за услуге превоза 300     0,00 #DIV/0! 

6 412300 
Расходи за режијски 

материјал 
600 600 650 108,33 108,33 

7 412500 Расходи за текуће одржавање     100 #DIV/0! #DIV/0! 

8 412600 
Расходи по основу путовања 

и смјештаја 
100 100 100 100,00 100,00 

9 412700 Расходи за стручне услуге 100 100 300 300,00 300,00 

10 412900 Остали непоменути расходи 700 700 700 100,00 100,00 

11 511000 
Издаци за произведену 

сталну имовину 
1.700 1.700 500 29,41 29,41 

12 511300 
Издаци за набавку 

постројења и опреме 
1.700 1.700 500 29,41 29,41 

    
Укупно потрошачка 

јединица 08180008 
6.850 6.550 5.700 83,21 87,02 

 

 

Буџетска резерва  

     

Ред. 

број 

Број 

конта 
П О З И Ц И Ј А 

Ребаланс 

2017 

Процјена 

извршење  

2017 

Приједлог 

буџета 

2018 

Индекс 

(6/4*10

0) 

Индекс 

(6/5*10

0) 

1 2 3 4 5 6 7 8 

1 
******

* 
Буџетска резерва 33.500   30.000 89,55 #DIV/0! 

Укупно потрошачка јединица 00930122 33.500 0 30.000 89,55 #DIV/0! 

  
УКУПНО 4.176.000 4.108.900 4.104.900 98,30 99,90 

 

 

Табела бр. 3: Функционална класификација-табела 1 

  

       
Ф. код ОПИС 

Ребаланс 
2017 

Процјена 
извршења 

2017 

Пријед. 
буџета 2018 

Индекс 
(5/3*100) 

Индекс 
(5/4*100) 

1 2 3 4 5 6 7 

  Укупни расходи  3.810.500 3.780.900 3.735.900 98 99 

01 Опште јавне услуге 2.462.330 2.262.100 2.429.700 99 107 

02 Одбрана       #DIV/0! #DIV/0! 

03 Јавни ред и сигурност       #DIV/0! #DIV/0! 

04 Економски послови       #DIV/0! #DIV/0! 

05 Заштита човјекове околине 223.000 288.000 163.000 73 57 

06 Стамбени и заједнички послови 73.000 161.000 120.000 164 75 

07 Здравство 22.800 22.300 20.000 88 90 

08 Рекреација, култура и религија 61.850 66.550 60.700 98 91 

09 Образовање 198.520 190.950 176.500 89 92 

10 Социјална заштита 769.000 790.000 766.000 100 97 
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Функционална класификација-табела 2 
     

          

Ф. код 

ФУНКЦИЈА 

Текућа година П. година 

% 
(8/9)*
100 Фонд 01 

Фонд 
02 

Фонд 
03 

Фонд 
04 

Фонд 
05 

Укупно 
(3+4+5+6+7) Укупно 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

ЗУ 1. Заједничке услуге 3.559.400         3.559.400 3.611.980 99 

ИУ 2. Индивидуалне услуге 176.500         176.500 198.520 89 

  УКУПНО (1+2) 3.735.900 0 0 0 0 3.735.900 3.810.500 98 

 

_______________________________________________________________________________ 

 

На основу члана 59. Закона о локалној 

самоуправи (“Службени гласник РС“, број: 

97/16), чланова 18., 87. и 90. Закона о јавним 

набавкама Босне и Херцеговине („Службени 

гласник БиХ“, број: 39/14), и члана 4. 

Интерног Правилника о поступку директног 

споразума („Службени гласник општине 

Кнежево“, број: 8/16), Начелник општине              

д о н о с и  

 

О Д Л У К У 

о покретању поступка јавне набавке 

путем директног споразума 

  

I. 

Приступа се јавној набавци роба и то: 

Новогодишња декорација.  

 

II 

Буџетска ставка са које се обезбеђују 

финансијска средства су расходи за остали 

режијски материјал, број потрошачке 

јединице 00930130,економски код 412390. 

Главни код из ЈРЈН:31522000-1–Свјетиљке 

за новогодиштњу/божићну јелку. 

 

III 

Процијењена вриједност уговора, без 

припадајућих индиректних пореза, износи: 

2.200,00 КМ. 

 

IV 

1) Писмени захтјев за достављање понуде 

упутиће се понуђачу који истраживањем 

нуди најнижу цијену, која је и економски 

најповољнија, и квалитет за предметну 

услугу. 

2) Та два фактора су основ за додјелу 

уговора. 

3) На основу проведене процедуре, а у 

складу са чланом 7. и 8. Интерног 

Правилника о поступку директног 

споразума („Службени гласник општине 

Кнежево“, број: 8/16) са одабраним 

понуђачем закључиће се одговарајући 

уговор. 

V 

Ова одлука ступа на снагу даном доношења, 

а објавиће се у „Службеном гласнику 

општине Кнежево“.  

 

 
Број: 02-013-98/17    

Датум: 04.12.2017.годинеНАЧЕЛНИК ОПШТИНЕ  

                 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,. те чланова 87. и 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 68. Статута општине Кнежево („Сл. 

гласник општине Кнежево“, број: 8/17), 

Начелник општине д о н о с и 

 

 

О Д Л У К У 

о прихватању понуде понуђача „Електро 

тим“ д.о.о. Бања Лука 
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I 

Прихвата се понуда понуђача „Електро тим“ 

д.о.о. Бања Лука,  број: 5-12/17 од 

05.12.2017. године, за јавну набавку 

„Набавка новогодишњих декорација“, са 

понуђеном цијеном од 2.163,96КМ без ПДВ-

а, ПДВ 17% 367,87 КМ, свеукупно са ПДВ-

ом 2.531,83 КМ. 

 

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 општу управу и друштвене 

дјелатности. 

 

IV 

Ова одлука ступа на снагу даном доношења, 

а биће објављена у Службеном гласнику 

Општине Кнежево.                                                                                      

 

Поука о правном лијеку: У поступку 

директног споразума није дозвољена жалба.  

 

 
Број: 02-013-98-1/17    

Датум: 06.12.2017.годинеНАЧЕЛНИК ОПШТИНЕ  

                 Горан Боројевић, с.р. 

______________________________________________ 

 

На основу члана 59. Закона о локалној 

самоуправи (“Службени гласник РС“, број: 

97/16), чланова 18., 87. 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 4. Интерног Правилника о 

поступку директног споразума („Службени 

гласник општине Кнежево“, број: 8/16), 

Начелник општине д о н о с и  

 

О Д Л У К У 

о покретању поступка јавне набавке 

путем директног споразума 

  

 

I 

4) Приступа се јавној набавци услуга: 

“Изнајмљивање услуга рада машине“.  

5) Услуге рада машине ће се искористити 

за потребе изградње школског игралишта у 

подручној школи у Мокром Лугу, општина 

Кнежево. 

II 

1) Буџетска ставка са које се обезбеђују 

финансијска средства су Oстали текући 

грантови непрoфитним субјектима у земљи- 

МЗ, број потрошачке јединице 00930130, 

број конта 415219.  

2) Главни код из ЈРЈН: 45520000-8 Услуге 

изнајмљивања опреме за земљане радове са 

оператером. 

III 

Процијењена вриједност уговора, без 

припадајућих индиректних пореза, износи: 

2.000,00 КМ. 

 

IV 

За спровођење ове Одлуке задужује се 

Одјељење за привреду и финансије и 

Одјељење за просторно уређење и стамбено-

комуналне послове. 

 

V 

1) Одјељење за просторно уређење и 

стамбено-комуналне послове ће захтјев за 

достављање понуда, телефонски или 

писмено, упутити понуђачу који 

истраживањем понуди најнижу цијену, која 

је и економски најповољнија, и квалитет за 

предметне услуге. 

2) Та два фактора су основ за додјелу 

уговора. 

3) На основу проведене процедуре, а у 

складу са чланом 7. и 8. Интерног 

Правилника о поступку директног 

споразума („Службени гласник општине 

Кнежево“, број: 8/16) са одабраним 

понуђачем закључиће се одговарајући 

уговор.  

VI 

Ова одлука ступа на снагу даном доношења, 

а објавиће се у „Службеном гласнику 

општине Кнежево“.  
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Број: 02-013-99/17    

Датум: 07.12.2017.годинеНАЧЕЛНИК ОПШТИНЕ  

                 Горан Боројевић, с.р. 

____________________________________________ 

 

На основу члана 59. Закона о локалној 

самоуправи (“Службени гласник РС“, број: 

97/16), чланова 18., 87. 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 4. Интерног Правилника о 

поступку директног споразума („Службени 

гласник општине Кнежево“, број: 8/16), 

Начелник општине  д о н о с и  

 

 

О Д Л У К У 

о покретању поступка јавне набавке 

путем директног споразума 

  
I 

Приступа се јавној набавци роба: „Набавка 

новогодишњег рекламног материјала за 

потребе Општинске управе општине 

Кнежево“. 

 
II 

1) Буџетска ставка са које се обезбеђују 

финансијска средства су расходи за 

режијски материјал, број потрошачке 

јединице 00930130, конто 412300.  

2) Главни код из ЈРЈН:– 22462000-6- 

Рекламни материјал. 
III 

Процијењена вриједност уговора, без 

припадајућих индиректних пореза, износи: 

3.600,00 КМ. 

 
IV 

1) Писмени захтјев за достављање понуде 

упутиће се понуђачу који истраживањем 

нуди најнижу цијену, која је и економски 

најповољнија, и квалитет за предметну 

услугу.  

2) Та два фактора су основ за додјелу 

уговора.  

3) На основу проведене процедуре, а у 

складу са чланом 7. и 8. Интерног 

Правилника о поступку директног 

споразума („Службени гласник општине 

Кнежево“, број: 8/16) са одабраним 

понуђачем закључиће се одговарајући 

уговор. 
V 

Ова одлука ступа на снагу даном доношења, 

а објавиће се у „Службеном гласнику 

општине Кнежево“.  
 

 

Број: 02-013-100/17    

Датум: 07.12.2017.годинеНАЧЕЛНИК ОПШТИНЕ  

                 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,. те чланова 87. и 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 68. Статута општине Кнежево („Сл. 

гласник општине Кнежево“, број: 8/17), 

Начелник општине д о н о с и 

 

 

О Д Л У К У 

о прихватању понуде понуђача „Атлас“ 

с.п. 

 

 

I 

Прихвата се понуда понуђача „Атлас “ с.п. , 

Гаврила Принципа бб Кнежево, за јавну 

набавку новогодишњег рекламног 

материјала, са понуђеном цијеном од 

3.568,00 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. 
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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: 02-013-100-1/17    

Датум: 08.12.2017.годинеНАЧЕЛНИК ОПШТИНЕ  

                 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,. те чланова 87. и 90. Закона о 

јавним набавкама БиХ. („Службени гласник 

БиХ“, број: 39/14), члана 6., тачка б), став 2. 

Интерног правилника о поступку директног 

споразума („Службени гласник општине 

Кнежево“, број: 8/16) и члана 68. Статута 

општине Кнежево („Службени гласник 

општине Кнежево“, број: 8/17), Начелник 

општине д о н о с и  

 

 

О Д Л У К У 

о прихватању понуде понуђача „Мон-

Ами“д.о.о Кнежево 

 

 

I 

Прихвата се понуда понуђача „Мон-

Ами“д.о.о“ Кнежево, за јавну набавку 

услуга “Изнајмљивање услуга рада машине“ 

са понуђеном цијеном од 1.960,00 КМ без 

ПДВ-а, ПДВ 17% 333,20 КМ, свеукупно са 

ПДВ-ом 2.293,20 КМ. 

 

II 

Уговор се закључује са понуђачем из члана 

1. ове одлуке у складу са чланом 8. став 2. 

тачка б) Интерног правилника о поступку 

директног споразума, („Службени гласник 

општине Кнежево“, број: 8/16).  

 

 

 

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: 02-013-99-1/17    

Датум: 08.12.2017.годинеНАЧЕЛНИК ОПШТИНЕ  

                 Горан Боројевић, с.р. 

______________________________________________ 

 

На основу члана 59. Закона о локалној 

самоуправи  („Службени гласник Републике 

Српске“, број: 97/16), члана 22. став1. под б) 

тачка 12. и члана 41. став 1. Закона о 

заштити и спасавању у ванредним 

ситуацијама („Службени гласник Републике 

Српске“, број: 121/12 и 46/17), Начелник 

општине Кнежево, на приједлог Штаба за 

ванредне ситуације, д о н о с и 

 

О Д Л У К У 

о проглашењу ванредне ситуације 

 

I 

Овом Одлуком проглашава се ванредна 

ситуација на подручју општине Кнежево, 

због ризика и посљедица ванредних догађаја 

изазваних елементарним непогодама, које су 

проузроковане јаким олујним вјетровима 

који су задесли општину Кнежево 10. и 

11.12.2017. године, услијед чега је дошло до 

нестанка електричне енергије на подручју 

цијеле општине, ломљена и чупања стабала 

на подручју цијеле општине, што је изазвало 

блокаду путева, посебно регионалног 

путног правца Кнежево – Бања Лука, али и 

огромне штете на крововима зграда, 

оштећења аута и слично. 

 

II 

За реализацију ове Одлуке одговаран је 

Штаб за ванредне ситуације, директори 

привредних друштава и установа, 



Број- 23                      СЛУЖБЕНИ ГЛАСНИК ОПШТИНЕ КНЕЖЕВО             Датум: 15.12.2017.године 

31 

 

начелници одјељења Општинске управе 

општине Кнежево и органи мјесних 

заједница. 

 

III 

Привредна друштва и друга правна лица 

која обављају дјелатности из области 

здравствене заштите, ветеринарства, 

комуналних дјелатности, водопривреде, 

шумарства, грађевинарства, енергетике и 

транспорта, дужни су на захтјев Штаба за 

ванредне ситуације, ставити на располагање 

сва средства у циљу спрјечавања и 

отклањања евентуалних ризика за настанак 

штетних посљедица за лица и имовину и 

нормализацију животних услова. 

 

IV 

Због ванредне ситуације, ова Одлука ступа 

на снагу даном доношења, а биће објављена 

у „Службеном гласнику општине Кнежево“. 

 

 
Број: 02-339-6/17    

Датум: 11.12.2017.годинеНАЧЕЛНИК ОПШТИНЕ  

                 Горан Боројевић, с.р. 

_____________________________________________ 

 

На основу члана 59. Закона о локалној 

самоуправи  („Службени гласник Републике 

Српске“, број: 97/16), члана 22. став1. под б) 

тачка 17. и члана 41. став 1. Закона о 

заштити и спасавању у ванредним 

ситуацијама („Службени гласник Републике 

Српске“, број 121/12 и 46/17), Начелник 

општине Кнежево, на приједлог Штаба за 

ванредне ситуације, д о н о с и 

 

О Д Л У К У 

о формирању Комисије за процјену штета 

проузрокованих елементарном непогодом 

на подручју општине Кнежево дана 11. и 

12.12.2017.године 

 

 

I 

Овом Одлуком образује се Комисија за 

процјену штета проузрокованих 

елементарном непгодом на подручју 

општине Кнежево дана 11. и 12.12.2017. 

године у саставу: 

1. Вуковић Небојша, предсједник 

комисије; 

2. Раљић Дујко, члан комисије; 

3. Гламочић Анђелко, члан комисије; 

4. Вучић Драган, члан комисије; 

5. Радић Његош, члан комисије. 

 

II 

Задатак Комисије је да изврши снимање и 

процјену штета на објектима и другој 

имовини грађана који су пријавили настанак 

исте, те да сачини уредну документацију и 

поднесу извјештај начелнику општине у 

року од седам дана. 

 

III 

Ова Одлука због ванредне ситуације ступа 

на снагу одмах, а биче објављена у 

„Службеном гласнику општине Кнежево“. 

 

 
Број: 02-339-7/17    

Датум: 12.12.2017.годинеНАЧЕЛНИК ОПШТИНЕ  

                 Горан Боројевић, с.р. 

___________________________________________ 

 

На основу члана 59. Закона о локалној 

самоуправи („Службени гласник Републике 

Српске“, број: 97/16), члана 22. став 1., под 

б) тачка 23. и члана 41. став 1. Закона о 

заштити и спасавању у ванредним 

ситуацијама („Службени гласник Републике 

Српске“, број: 121/12 и 46/17), Начелник 

општине Кнежево, на приједлог Штаба за 

ванредне ситуације, д о н о с и 

 

 

О Д Л У К У 

о укидању ванредне ситуације 

 

 

I 

Овом Одлуком укида се ванредна ситуација 

на подручју општине Кнежево, проглашена 

Одлуком начелника општине, број: 02-339-

6/17 од 11.12.2017. године. 

 

II 

Ова Одлука ступа на снагу даном 

доношења, а иста ће бити објављена у 

„Службеном гласнику општине Кнежево. 
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Број: 02-339-6-2/17    

Датум: 13.12.2017.годинеНАЧЕЛНИК ОПШТИНЕ  

                 Горан Боројевић, с.р. 

______________________________________________ 

 

На основу члана 82. став 3. Закона о 

локалној самоуправи („Службени гласник 

Републике Српске“, број: 97/16), члана 17. 

Закона о рачуноводству и ревизији 

Републике Српске („Службени гласник 

Републике Српске“, број: 94/15), члана 7. 

став 2. Правилника о начину и роковима 

вршења пописа и усклађивања 

књиговодственог стања са стварним стањем 

имовине и обавеза („Службени гласник 

Републике Српске“, број: 45/16) и члана 86. 

став 3. Статута општине Кнежево 

(„Службени гласник општине Кнежево“, 

бројеви: 08/17 и 19/17), Начелник општине  

д о н о с и: 

 

 

П Р А В И Л Н И К 

о начину и роковима вршења пописа и 

усклађивања књиговодственог стања са 

стварним стањем имовине и обавеза 

Општине Кнежево 

 

 

I - ОСНОВНЕ ОДРЕДБЕ 

 

Члан 1. 

Овим правилником прописују се предмет, 

циљеви, методе, технике, поступак и 

процедуре пописа, врсте и рокови за 

извршење пописа, те начини усклађивања 

књиговодственог са стварним стањем 

имовине и обавеза. 

 

Члан 2. 

Попис имовине и обавеза врши се у складу 

са начелима уредног инвентарисања, а 

посебно са начелима: 

а) појединачног обухватања, 

б) потпуности, 

в) истинитости, 

г) узимања у обзир економске својине, 

д) тачног означавања и 

ђ)могућности провјере, односно 

контроле. 

Члан 3. 

Под усклађивањем књиговодственог са 

стварним стањем имовине и обавеза 

подразумијева се усклађивање: 

а) физичког стања и књиговодствених 

вриједности имовине формираних 

током обрачунског периода у 

помоћним књиговодственим 

евиденцијама са стварним стањем 

б) утврђеним пописом, 

в)књиговодствених вриједности 

имовине и обавеза добијених 

евидентирањем пословних догађаја 

до дана пописа у аналитичким 

евиденцијама потраживања од 

купаца, обавеза према добављачима, 

искоришћених и одобрених кредита и 

зајмова, примљених и датих аванса и 

другог са њиховим стварним 

вриједностима утврђеним пописом и 

г)вриједности имовине и обавеза 

утврђених на начин описан у тачки а) 

и б) овог члана са вриједностима те 

имовине и обавеза добијеним 

примјеном неке од дозвољених 

метода вредновања различитих од 

методе историјског трошка 

(вриједности утврђене примјеном 

метода текућег трошка, дисконтоване 

вриједности, нето продајне 

вриједности и друго). 

 

 

II - ПРЕДМЕТ, ЦИЉЕВИ И ВРСТЕ 

ПОПИСА 

 

Члан 4. 

(1) Предмет пописа из члана 1. правилника 

су: 

а) имовина у власништву Општине, 

укључујући и имовину узету под 

финансијски закуп (нефинансијска 

имовина у сталним и текућим 

средствима, укључујући средства у 

припреми и авансе, те дугорочну и 

краткорочну финансијску имовину, 

укључујући и краткорочна 

разграничења, финансијске и 

обрачунске односе између буџета и 
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буџетских корисника и дуге 

имовинске облике. 

б) имовина која није у власништву, а 

коју Општина посједује, користи и 

управља на основу закона, уговора, 

споразума или по неком другом 

основу (имовинаузета под текући 

(оперативни) закуп, туђе ствари, туђа 

робу и материјал, као и други облици 

имовине који се користе или којима 

се управља по основу закона, 

уговора, споразума или по неком 

другом основу) и  

в) обавезе које, у складу са прописима 

којима се регулише област 

рачуноводства, укључујући и 

примјену међународних 

рачуноводствених стандарда за јавни 

сектор, представљају обавезе 

Општине (све дугорочне и 

краткорочне обавезе, настале по 

основу закона, уговора, споразума 

или по неком другом основу, а које 

нису измирене до момента пописа). 

 

Члан 5. 

Циљеви пописа, у смислу овог правилника 

су: 

а) утврђивање стварног стања имовине 

и обавеза, који се презентују у 

финансијским извјештајима, 

б) утврђивање физичких и вриједносних 

одступања између књиговодственог и 

стварног стања, 

в) детаљна анализа узрока утврђених 

одступања, 

г) предлагање поступака и процедура 

усаглашавања књиговодственог са 

стварним стањем, 

д)доношење одлуке о избору адекватних 

поступака и процедура усаглашавања 

књиговодственог са стварним стањем 

и 

ђ) провођење одабраних поступака и 

процедура усаглашавања 

књиговодственог са стварним стањем 

имовине и обавеза. 

 

 

 

Члан 6. 

Према времену извршења, попис имовине и 

обавеза може бити: 

а) редовни, обавља се најмање једном 

годишње, с циљем утврђивања 

стварног стања имовине и обавеза на 

дан састављања годишњих 

финансијских извјештаја 

(31.децембар). 

б) ванредни, организовање и провођење 

ванредног пописа условљено је 

одређеним околностима као што су: 

примопредаја између материјално 

задужених лица, ванредне околности 

као што су крађа, поплава, уништење 

ствари и др. (попис се врши по 

захтјеву одговорног или материјално 

задуженог лица) и у другим 

околностима. 

в) континуирани, подразумијева стално 

(континуирано) праћење промјена 

(повећања и смањења) на имовини 

или обавезама током обрачунског 

периода у помоћним 

књиговодственим евиденцијама и 

г) попис у специфичним околностима, 

изузетно, у специфичним 

околностима (статусне и друге 

промјене) по одредбама релевантних 

прописа, може се организовати 

посебан попис.  

 

Члан 7. 

Према обухвату, попис имовине и обавеза 

може бити: 

а) потпуни, обухватају се комплетна 

имовина и обавезе, који су предмет 

пописа и 

б) дјелимични подразумијева попис 

дијелова имовине или обавеза или 

попис организован по појединим 

организационим дијеловима 

Општине. 

 

 

III- ОРГАНИЗАЦИЈА, ПОСТУПЦИ, 

ПРОЦЕДУРЕ И РОКОВИ ПОПИСА 
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Члан 8. 

(1) Организација пописа имовине и обавеза 

обухвата поступке и Процедуре које 

спроводе надлежни органи, стручне службе 

и комисије за попис, примјеном 

одговарајућих метода и техника пописа. 

(2) За тачност и истинитост пописа и 

извјештаја о попису одговорни су чланови 

комисија за попис. 

 

Члан 9. 

У комисије за попис не могу бити 

именована лица која рукују имовином, 

односно која су материјално задужена том 

имовином, лица која су овлашћена да 

одлучују о набавци, утрошку, продаји, 

плаћању и другим поступцима на основу 

којих долази до повећања и смањења стања 

имовине и обавеза у току периода, њихови 

непосредни руководиоци, као ни лица која 

воде евиденцију о промјенама на имовини и 

обавезама које су предмет пописа. 

 

Члан 10. 

Под припремним радњама за попис 

подразумијевају се поступци које проводе 

задужена лица прије пописа ради уређивања 

простора, сортирања предмета пописа и 

омогућавања њихове потпуне 

идентификације, као и провјере релевантне 

екстерне и интерне документације (уговори, 

фактуре, ситуације, обрачуни, 

конфирмације салда потраживања и обавеза, 

записници о примопредаји, записници 

пореских органа, судска и друга рјешења, 

елаборати о процјени вриједности и сл.) и 

ажурирање евиденција које омогућавају 

утврђивање стварног стања имовине и 

обавеза. 

 

Члан 11. 

(1) Поступак пописа започиње доношењем 

одлуке о попису и именовањем Централне 

пописне комисије и комисија за попис 

имовине и попис новчаних средстава, 

потраживања и обавеза, a завршава се 

доношењем одлуке Начелника општине о 

извршеном попису са утврђеним поступком 

усаглашавања књиговодственог са стварним 

стањем. 

(2) По потреби, предсједник Централне 

пописне комисије организује заједнички 

састанак за све учеснике у попису, ради 

давања смјерница и детаљнијих упутстава за 

попис. 

(3) Све комисије за попис, као и Централна 

пописна комисија дужне су да прије почетка 

пописа сачине план рада. 

(4) У зависности од коришћених метода и 

техника пописа, за сваку категорију 

имовине и обавеза која је предмет пописа, 

сачињавају се одвојене пописне листе у 

најмање два примјерка, од којих један 

обавезно остаје у Одјељењу за привреду и 

финансије. 

(5) На пописне листе уносе се подаци о 

стварним количинама и стварним 

вриједностима по врстама имовине, 

потраживања и обавеза које су предмет 

пописа. 

(6) Подаци о имовини и обавезама чије 

стварно стање на дан пописа није могуће 

утврдити уписују се на посебне пописне 

листе. 

(7) Одговорно лице за састављање 

финансијског извјештаја дужно је да у 

напоменама уз финансијске извјештаје 

презентује сва неусаглашена салда имовине, 

потраживања и обавеза на дан пописа, као и 

разлоге због којих усаглашавање 

књиговодственог са стварним стањем није 

извршено. 

 

Члан 12. 

(1) Попис имовине и обавеза врши се 

комбиновањем метода од члана 7. до 10. 

Правилника о начину и роковима вршења 

пописа и усклађивања књиговодственог са 

стварним стањем имовине и обавеза 

(„Службени гласник Републике Српске“, 

број: 45/16). 

(2) Методе које се могу користити су: 

а) метода пописа на одређени дан 

подразумијева да је попис започет и 

окончан на дан пописа тј. на дан када 

се утврђује стварно стање имовине и 

обавеза, као и попис који започне 

најраније десет радних дана прије 

дана на који се утврђује стварно 

стање имовине, потраживања и 
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обавеза, односно који се заврши 

најкасније десет радних дана након 

тога дана.  

б) метода перманентног пописивања 

подразумијева стално 

(континуирано) праћење промјена 

(повећања и смањења) на имовини 

или обавезама током обрачунског 

периода у помоћним 

књиговодственим евиденцијама, које 

су обавезне у складу са 

рачуноводственим и трезорским 

прописима.  

в) метода додавања и одузимања 

дозвољена је у изузетним 

случајевима када стварно стање 

објективно није могуће утврдити 

примјеном метода под а) и б) овог 

члана. 

(3) Попис овом методом подразумијева 

претходно утврђивање стварног стања 

имовине и обавеза на одређени дан који је 

различит од дана на који се своди стварно 

стање, а затим прилагођавање тако 

утврђеног стања документованим 

повећањима и смањењима имовине и 

обавеза у периоду који не може бити дужи 

од једног календарског мјесеца, рачунајући 

од дана када је утврђено стварно стање. Ова 

метода пописа се може користити ако је 

током обрачунског периода вршено 

перманентно праћење промјена. 

 

Члан 13. 

Приликом пописа, у зависности од 

карактеристика имовине, потраживања и 

обавеза, примјењују се технике: 

а) мјерење, вагање, бројање и слични 

поступци погодни за изражавање 

стварног физичког стања у основним 

мјерним јединицама, 

б) пренос података о стању имовине и 

обавеза са документације којом се из 

екстерних извора (изводи банака, 

конфирмације комитената, изводи из 

јавних регистара и сл.) потврђује 

њихово стварно стање, 

в) процјена физичког стања поједине 

имовине (дрвореди и сл.) која се не 

може објективно пописати техникама 

описаним под тачком а) овог члана, 

г) процјена вриједности имовине и 

обавеза које се за потребе 

презентације у финансијским 

извјештајима не вреднују методом 

историјског трошка, 

д)  процјена суме издатака неопходних 

за измиривање обавеза које су 

евидентне и стварне на дан пописа 

(резервисања и сл.). 

 

Члан 14. 

(1) Начелник општине до 10. децембра 

текуће године доноси одлуку о редовном 

годишњем попису имовине и обавеза и 

именовању пописних комисија. 

(2) По добијању одлуке о попису, пописне 

комисије и Централна пописна комисија 

доносе план рада. Након тога предсједник 

Централне пописне комисије, по потреби 

одржава заједнички састанак са члановима 

пописних комисија. 

(3) Попис се врши од 15. децембра текуће 

године до 15. фебруара наредне године, 

према плану, у зависности од изабраних 

метода и техника пописа. 

(4) Пописне комисије дужне су да 

најкасније до 25. фебруара наредне године 

доставе своје извјештаје Централној 

пописној комисији. 

(5) Централна пописна комисија обједињује 

податке и информације из извјештаја 

пописних комисија и доставља на усвајање 

Начелнику општине до 01. марта наредне 

године.  

(6) У истом року Начелнику општине се 

доставља и приједлог одлуке извршеном 

попису са утврђеним поступком 

усаглашавања књиговодственог са стварним 

стањем.сачињен у сарадњи са Одјељењем за 

привреду и финансије. 

(7) У случају вршења пописа у току године, 

извјештај о попису се мора доставити 

Начелнику општине на усвајање најкасније 

мјесец дана по извршеном попису. 

 

Члан 15. 

(1) Комисије за попис именује Начелник 

општине. 
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(2) У пописну комисију могу се ангажовати 

и вјештаци, односно стручњаци из 

одговарајуће области (из реда запослених 

или спољњи сарадници). 

(3) Сваком члану комисије доставља се 

одлука о попису и рјешење о именовању 

комисије за попис. 

 

Члан 16. 

За редовни попис имовине и обавеза 

формирају се: 

а) Централна пописна комисија 

б) Комисија за попис имовине и 

в) Комисија за попис новчаних средстава, 

потраживања и  обавеза. 

 

Члан 17. 

(1) Усклађивање књиговодственог са 

стварним стањем пописане имовине и 

обавеза, врши се одговарајућим поступцима 

утврђеним у члану  3. овог правилника, у 

зависности од узрока неслагања између 

књиговодственог и стварног стања. 

(2) Уколико након проведених 

одговарајућих поступака из претходног 

става није могуће отклонити суштинске 

узроке неслагања, односно није 

обезбијеђена усклађеност књиховодственог 

са стварним стањем, разлике се 

евидентирају као мањкови, односно 

вишкови. 

(3) На основу извјештаја и приједлога 

комисије Начелник општине доноси одлуку 

о томе да ли ће мањкови теретити одговорна 

лица или ће се евидентирати на 

одговарајућој позицији расхода. 

(4) Приједлог Одлуке коју сачињава 

Одјељење за привреду и финансије и 

Централна пописна комисија мора да 

садржи све ставове за књижење којим се 

обезбјеђује усклађеност књиговодственог са 

стварним стањем, као и рокове за провођење 

књижења и физичко уништење 

расходованих ствари. 

 

 

Члан 18. 

(1) Пописне комисије сачињавају 

појединачне извјештаје о утврђеном стању 

по попису имовине и обавеза са 

приједлозима рјешавања вишкова, мањкова, 

отписа као и свих осталих потребних радњи 

да би се попис квалитетно обавио, 

укључујући потребна образложења и изјаве. 

(2) На основу ових појединачних 

извјештаја сачињава се извјештај Централне 

пописне комисије и приједлог одлуке о 

усвајању извјештаја о попису, у року из 

члана 14. овог правилника. 

 

Члан 19. 

(1) Начелник општине разматра извјештај о 

извршеном попису у присуству 

предсједника Централне пописне комисије и 

начелника Одјељења за привреду и 

финансије. У разматрању извјештаја по 

потреби учествују предсједници других 

пописних комисија, стручни радници из 

Одјељења за привреду и финансије 

задужени за вођење пословних књига и 

састављање финансијских извјештаја. 

(2) Уколико извјештај о попису није 

прихватљив, Начелник општине тражи 

допуну извјештаја, која је услов за 

доношење одлуке. 

(3) Допуна извјештаја о попису сачињава се 

и у случају када се пословни догађаји, који 

се односе на период који претходи датуму 

са којим се врши попис, евидентирају 

послије извршеног усклађивања стања 

(накнадно примљене и књижене фактуре и 

друга вјеродостојна документација). 

(4) Извјештај о извршеном попису, заједно 

са пописним листама и одлуком Начелника 

општине о усвајању извјештаја о попису, 

доставља се Одјељењу за привреду и 

финансије у роковима из члана 14. овог 

правилника, ради књижења и потпуног 

усклађивања књиговодственог стања са 

стварним стањем, што је основа за 

састављење годишњих финансијских 

извјештаја Општине. 

 

 

 

IV-ПРЕЛАЗНЕ И ЗАВРШНЕ ОДРЕДБЕ 

 

Члан 20. 

Ступањем на снагу овог правилника 

престаје да важи Правилник о начину и 
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роковима вршења пописа и усклађивања 

књиговодственог стања са стварним стањем 

имовине и обавеза („Службени гласник 

Општине Кнежево“, број: 7/10). 

 

Члан 21. 

Овај правилник ступа на снагу даном 

доношења, а биће објављен у „Службеном 

гласнику Општине Кнежево“. 

 

 
Број: 02-013-106/17        НАЧЕЛНИК ОПШТИНЕ 

Датум: 08.12.2017.              Горан Боројевић, с.р. 

____________________________________________ 

 

На основу члана 59. Закона о локалној 

самоуправи („Службени гласник Републике 

Српске“, број: 97/16), члана 95. Закона о 

службеницима и намјештеницима у 

органима јединице локалне самоуправе 

(„Службени гласник Републике Српске“, 

број: 97/16) и члана 68. Статута општине 

Кнежево ("Службени гласник општине 

Кнежево", број: 8/17), Начелник општине 

Кнежево, д о н о с и 

 

 

П Р А В И Л Н И К 

о пријему у радни однос и стручном 

оспособљавању приправника/волонтера у 

Општинској управи општине Кнежево 

 

 

I- ОПШТЕ ОДРЕДБЕ  

 

Члан 1. 

(1) Овим Правилником се утврђује се 

начин заснивања радног односа 

приправника, начин стручног 

оспособљавања приправника, обавезе 

приправника и Општинске управе Општине 

Кнежево за вријеме трајања приправничког 

стажа и утврђују услови, односно начин 

полагања испита приправника.  

(2) Одредбе овога Правилника које се 

односе на приправнике примјењују се и на 

службенике и намјештенике који у току 

радног односа у општинској управи стекну 

виши степен стручне спреме, односно звање 

у односу на образовање.  

 

Члан 2. 

(1) Приправник је лице које након 

завршеног средњег, вишег или високог 

образовања први пут заснива радни однос у 

том степену стручне спреме или звања.  

(2) Приправнички стаж за лица са 

завршеним високим образовањем траје 12 

(дванаест) мјесеци, за лица са завршеним 

вишим образовањем 9 (девет) мјесеци и за 

лица са завршеним средњим образовањем 6 

(шест) мјесеци.  

 

 

II- ПРИЈЕМ ПРИПРАВНИКА У 

РАДНИ ОДНОС  

 

Члан 3. 

(1) Приправник се прима у радни однос у 

Општинску управу на основу јавног 

конкурса којег расписује Начелник 

општине.  

(2) Поступак пријема приправника у радни 

однос јавним конкурсом проводи Коми- 

сија, коју именује Начелник општине. 

Комисију чини три (3) члана и то: један 

службеник за људске ресурсе и два 

службеника или намјештеника који имају 

одговарајућу стручну спрему и радно 

искуство.  

(3) Комисија је дужна да:  

1. утврди благовременост и потпуност 

пристиглих пријава;  

2. изврше контролу испуњености 

општих и посебних услова;  

3. обаве интервју са кандидатима који 

испуњавају услове; 

4. изврше бодовање кандидата;  

5. утврде редослијед кандидата, тј. 

приоритетну ранг-листу. 

 

Члан 4. 

 (1) Критеријуми и начин оцјењивања 

кандидата који испуњавају услове 

предвиђене конкурсом за пријем 

приправника, су сљедећи:  

1. просјек оцјена,  

2. дужина чекања на запослење у 

струци и 

3. општи утисак.  
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(2) Максималан број бодова који кандидат 

на интервјуу може добити је 100, од чега за 

просјек оцјена у току школовања 50, за 

дужину чекања на запослење у струци 30 

бодова и за општи утисак 20 бодова.  

(3) Просјек оцјена ће се бодовати тако што 

се просјек оцјена који је кандидат остварио 

у току школовања помножи са пет (5).  

(4) Дужина чекања на запослење у струци ће 

се бодовати тако што ће за сваки мјесец 

чекања на запослење у струци за који је 

кандидат био пријављен Заводу за запошља- 

вање исти добити 0,5 бодoва, а максимално 

30 бодова.  

(5) Општи утисак се бодује тако што сваки 

члан комисије након обављеног разговора са 

кандидатом додјељује бодове, максимално 

20 бодова. Коначна оцјена општег утиска за 

сваког кандидата се добија тако што се 

укупан број бодова добијених од чланова 

Комисије подијели са бројем чланова 

Комисије који су присуствовали интервјуу. 

Приликом бодовања општег утиска узимаће 

се у обзир ваннаставне активности, 

волонтерски рад, познавање страних језика 

и рада на рачунару.  

 

Члан 5. 

 (1) На основу утврђене приоритетне ранг-

листе, Одјељење за општу управу и 

друштвене дјелатности израђује приједлог 

Одлуке о избору кандидата који доставља 

Начелнику општине, заједно са 

записницима са сједница Комисије, и 

Извјештајем о раду Комисије.  

(2) Одлуку о избору кандидата доноси 

Начелник општине.  

(3) О жалбама кандидата који су 

учествовали на јавном конкурсу одлучује 

Одбор за жалбе општине Кнежево. 

 

 

III- ПРОГРАМ СТРУЧНОГ 

ОСПОСОБЉАВАЊА  

 

Члан 6. 

(1) Стручно оспособљавање приправника 

садржи:  

1. детаљније упознавање приправника 

са надлежношћу и улогом 

Општинске управе као јединице 

локалне самоуправе, организацијом и 

радом Општинске управе, односом 

Општинске управе према државним 

органима и институцијама и 

обавезама према грађанима;  

2. права, обавезе и одговорности које 

произилазе из радног односа 

заснованог у јединици локалне 

самоуправе;  

3. детаљно упознавање са унутрашњом 

организацијом и систематизацијом 

радних мјеста у организационој 

јединици Општинске управе у којој 

се врши пријем приправника;  

4. упознавање са начелима управног 

поступка и начином комуникације 

организаци- оних јединица и грађана 

у поступку остваривања њихових 

права и обавеза;  

5. упознавање са пословима који 

произилазе из примјене Уредбе о 

канцеларијском пословању.  

 

Члан 7. 

 (1) Приправник се распоређује на обављање 

приправничког стажа у организациону 

јединицу Општинске управе у складу са 

степеном стручне спреме и звањем 

приправника те у складу са надлежностима 

и описом послова организационих јединица.  

(2) Приправници ће се упазнати са радом и 

провести дио приправничког стажа у 

организационим јединицама Општинске 

управе у складу са степеном њихове стручне 

спреме и звањем.  

 

Члан 8. 

(1) За вријеме трајања приправничког стажа, 

руководилац организационе јединице у коју 

је приправник распоређен, одређује 

приправнику ментора под чијим надзором 

се врши стручно оспособљавање 

приправника.  

(2) За ментора се може одредити службеник 

или радник чија стручна спрема не може 

бити нижа од стручне спреме приправника 

који ће по оцјени руководиоца 

организационе јединице, а на основу 

његовог радног искуства, пружити потребну 
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обуку приправнику и упознати га са 

извршавањем одређене групе послова.  

 

Члан 9. 

Општинска управа је дужна израдити 

Програм активности стручног 

оспособљавања за приправника са 

утврђеним активностима, динамиком и 

службеницима или намјештеницима 

Општинске управе задуженим за обуке из 

појединих активности а у складу са 

члановима 6. и 7. овог Правилника, 

уважавајући специфичности послова и 

надлежности организационих јединица 

Општинске управе Општине Кнежево.  

 

Члан 10. 

(1) За вријеме обављања приправничког 

стажа приправник има права и обавезе као и 

остали запослени у Општинској управи у 

складу са Законом о локалној самоуправи, 

Законом о службеницима и намјештеницима 

у органима јединице локалне самоуправе, 

Општим и Посебним колективним 

уговором, као и овим програмом.  

(2) За вријеме трајања приправничког стажа 

приправник је обавезан: 

2. извршавање обавеза у складу са овим 

правилником, и планом активности 

стручног оспособљавања донесеним од 

стране ментора,  

3. вођење приправничког дневника у 

складу са динамиком стручног 

оспособљавања.  

 

Члан 11. 

(1) Након обављеног приправничког стажа 

приправник доставља приправнички 

дневник овјерен од стране ментора, односно 

службеника или намјештеника који су 

вршили обуку приправника у појединим 

областима службенику за људске ресурсе.  

(2) Одјељење за општу управу издаје 

увјерење приправнику/волонтеру /којим по- 

тврђује да је одрадио приправнички стаж 

након чега приправник стиче услов за 

полагање приправничког испита у свом 

стручном звању у складу са Законом и 

другим прописима и услов за полагање 

стручног испита за рад у општинској 

управи.  

 

 

IV- ПРЕЛАЗНЕ И ЗАВРШНЕ 

ОДРЕДБЕ 

 

Члан 12. 

Овај Правилник ступа на снагу осмог дана 

од дана објављивања у „Службеном 

гласнику општине Кнежево“.  
 

 

 

Број: 02-013-102/17    

Датум: 28.11.2017.годинеНАЧЕЛНИК ОПШТИНЕ  

                 Горан Боројевић, с.р. 

___________________________________________ 

 

На основу члана 101. став 1. Закона о 

службеницима и намјештеницима у 

органима јединице локалне самоуправе 

("Службени гласник Републике Српске", 

број: 97/16), Начелник општине Кнежево,    

д о н о с и   

 

П Р О Г Р А М 

стручног оспособљавања 

приправника/волонтера у Општинској 

управи Општине Кнежево  

 

 

Члан 1. 

Овим Програмом утврђује се садржај 

програма стручног оспособљавања 

приправника/волонтера, праћење рада 

приправника/волонтера током стручног 

оспособљавања и друга питања везана за 

стручно оспособљавање приправника 

/волонтера у Општинској управи Општине 

Кнежево. 

 

САДРЖАЈ ПРОГРАМА СТРУЧНОГ 

ОСПОСБЉАВАЊА 

 

Члан 2. 

(1)    Приправници/волонтери у 

Општинској управи Општине Кнежево  

оспособљавају се из:  

1. Канцеларијског пословања: 

 -пријем захтјева и других поднесака, 
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-завођење у картотеку или друге 

евиденције,  

-достављање у рад,  

-архивирање.  

2. Управног поступка:  

-покретање управног поступка,  

-вођење управног поступка 

(прикупљање доказа, саслушање 

странака, израда управног акта), 

-достављање акта,  

-архивирање. 

3. Радних односа:  

-поступак заснивања радног односа, 

-остваривање права запослених, 

-престанак радног односа. 

4. Инспекцијског надзора:  

-израда записника о инспекцијском 

прегледу, 

-израда акта по инспекцијском 

прегледу, 

 -подношење пријаве  

5. Рачуноводствa:  

-израда буџета, 

-обрачун личних примања, 

 -евидентирање обавеза и 

потраживања буџета, 

 -евиденција основних средстава  

(2)  У зависности од стручне спреме и 

смјера приправника/волонтера обезбјеђује 

се стручно оспособљавање уз обављање 

послова конкретног радног мјеста према 

његовој стручној спреми и смјеру уз надзор 

непосредног руководиоца.  

 

Члан 3. 

Начелник Одјељења за општу управу и 

друштвене дјелатности у сарадњи са другим 

начелницима одјељења/служби утврдиће 

распоред стручног оспособљавања 

приправника/волонтера по појединим 

одјељењима и службама.  

 

ПРАЋЕЊЕ СТРУЧНОГ 

ОСПОСБЉАВАЊА 

 

Члан 4. 

(1) Током трајања приправничког 

/волонтерског стажа, приправник/волонтер 

је дужан водити дневник-евиденцију 

обављених послова. 

(2)  Непосредни руководилац овјерава 

евиденцију из претходног става ове тачке и 

може дати коментар за обављене послове.  

 

Члан 5. 

По завршетку стручног оспособљавања 

приправника/волонтера издаје се увјерење о 

обављеном приправничком/волонтерском 

стажу.  

 

Члан 6. 

Овај Програм ступа на снагу данoм 

доношења, а објавиће се у "Службеном 

гласнику општине Кнежево".  

 

 
Број: 02-013-103/17 

Датум: 28.11.2017.годинеНАЧЕЛНИК ОПШТИНЕ 

          Горан Боројевић, с.р. 

___________________________________________ 
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