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СЛУЖБЕНИ  ГЛАСНИК 

ОПШТИНЕ  КНЕЖЕВО 

 

Издавач:Скупштина општине 

КНЕЖЕВО 

Жиро-

рачун____________________ 

Цијена примјерка________КМ 

 

Број: 01/2018 

 

Кнежево, 22.01.2018. 

године 

Уређује редакциони одбор: 

Одговорни уредник: 

Секретар СО-е  

Дијана Милисавић  

Штампа СО-е Кнежево 

 

На основу члана 89. став 8. Закона о 

шумама („Службени гласник Републике 

Српске“, бројеви: 75/08 и 60/13), члана 59., 

став 1., тачка 21. Закона о локалној 

самоуправи („Службени гласник Републике 

Српске“, број: 97/16) и члана 86. став 3. 

Статута Општине Кнежево („Службени 

гласник Општине Кнежево“, бројеви: 8/17 и 

19/17), начелник општине Кнежево,                

д о н о с и 

 

 

НАЦРТ ПЛАНА УТРОШКА СРЕДСТАВА 

НАКНАДЕ ОД ШУМА 

ЗА 2018. ГОДИНУ 
 

Члан 1. 

На основу Одлуке о усвајању буџета 

Општине Кнежево за 2018. годину 

(„Службени гласник Општине Кнежево“, 

број: 24/17) Начелник Општине Кнежево 

доноси Нацрт плана утрошка средстава од 

шума за 2018. годину.    

 

Члан 2. 

Одлуком о усвајању буџета за 2018. 

годину планирани су приходи по основу 

Накнаде за коришћење шума и шумског 

земљишта у износу од 500.000,00 КМ. 

Члан 3. 

Средства из члана 2. биће утрошена на 

следећи начин: 

 

1. Кредит НЛБ банке у износу од                                                           

193.844,74 КМ 

Кредит је реализован на основу 

Уговора број: 06-1914-2/09 од 

08.10.2009. године, а утрошен је за 

изградњу водовода Иломска-Кнежево-

Мокри Луг, који је завршен и 

технички примљен, а кредит се 

отплаћује од 01.07.2010. године. 

Технички пријем је утврђен Рјешењем 

број: 06.5-360-13-2/12 од 22.08.2012. 

године. 

 

2. Кредит Хипо-алпе-адриа банка 

(Addiko bank) у износу од                                                                                              

168.727,19 КМ 

Кредит је реализован на основу 

Уговора број: 6033-6-05063/06 од 

15.11.2006. године, а утрошен је за 

изградњу пута Кнежево-Имљани, који 

је завршен и технички примљен 2007. 

године, а кредит се отплаћује од 

01.11.2007. године. Наведени пут 

пролази кроз шумско подручје којим 

газдује ШГ „Чемерница“ Кнежево. 

Технички пријем је утврђен рјешењем 
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број: 02/11-360-8-1/05 од 17.07.2006. 

године 

Дио кредитних средстава који се 

односи на измирење обавеза ЈКП 

„Депот“ Бања Лука у износу од 

79.866,27 КМ односи се на санирање 

дивље депоније на подручју општине. 

 

3. Санација путне и водоводне 

инфраструктуре на подручју 

Општине Кнежево    137.428,07 КМ 

У току 2018. године планирана је 

санација и одржавање водоводне и 

путне инфраструктуре у руралним 

дијеловима општине, што је и 

планирано буџетом: 

- Санација и одржавање путева у 

мјесним заједницама на подручју  

општине Кнежево  100.000,00 КМ 

- Санација и одржавање односи се 

на следеће мјесне заједнице:  

- Мјесна заједница Јаворани                                                               

25.000,00 КМ 

- Мјесна заједница Рађићи                                                                  

25.000,00 КМ 

- Мјесна заједница Влатковићи                                                          

25.000,00 КМ 

- Мјесна заједница Пауновићи                                                            

25.000,00 КМ 

- Санација водовода у руралним 

дијеловима општине                    

37.428,07 КМ    

- Већи дио сеоских подручја није 

обухваћен градском водоводном 

мрежом, тако да је у 2018. години 

планирана санација водоводне 

мреже у МЗ Имљани и МЗ 

Живинице. 

               

Члан 4. 

Нацрт плана утрошка средстава од шума 

за 2018. годину ступа на снагу даном 

доношења, а биће објављен у Службеном 

гласнику Општине Кнежево. 

 

 
Број: 02-332-5/17              НАЧЕЛНИК ОПШТИНЕ 

Датум: 28.12.2017.                Горан Боројевић, с.р. 

______________________________________________ 

 

На основу члана 59. Закона о локалној 

самоуправи (“Службени гласник РС“, број: 

97/16), члана 17. Закона о јавним набавкама 

Босне и Херцеговине („Службени гласник 

БиХ“, број: 39/14), Одлуке о усвајању буџета 

за 2018. године („Службени Гласник 

општине Кнежево“ број: 24/17) и члана 68. 

Статута општине Кнежево („Службени 

гласник општине Кнежево“, број: 08/17 и 

19/17),  начелник општине, д о н о с и  

 

 

О Д Л У К У 

о усвајању Плана јавних набавки општине 

Кнежево за 2018. годину. 

 

I 

Усваја се План јавних набавки за 2018. 

годину. 

 

II 

Саставни дио ове одлуке чини јединствени 

План јавних набавки за робе, услуге и радове 

за 2018. годину. 

 

III 

Општина Кнежево, као уговорни орган, је 

у обавези набавке из члана 1. ове одлуке 

проводити у складу са Законом о јавним 

набавкама БиХ. 

 

IV 

За доношење појединачних одлука о 

покретању поступка јавних набавки 

овлашћује се Начелник општине Кнежево.   

 

V 

За сваки поступак јавне набавке одредиће 

се комисија која  је у обавези да 
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правовремено припреми приједлог тендерске 

документације за јавну набавку (робе, услуга 

и радова) у складу са одговарајућим 

поступком и достави начелнику општине. 

 

VI 

Ова одлука ступа на снагу даном 

доношења а објавиће се у Службеном 

гласнику општине Кнежево. За набавке веће 

од вриједности утврђених у члану 14. став 1)  

Закона о јавним набавкама извод Плана се 

објављује и на веб страници општине 

Кнежево.  

 

 
Број: 02-013-1/18              НАЧЕЛНИК ОПШТИНЕ 

Датум: 03.01.2018.                Горан Боројевић, с.р. 

 

Прилог 

 

 

 

План јавних набавки за 2018. годину.
  

Р
. 

Б
Р

. 

 

ПРЕДМЕТ 

НАБАВКЕ 

 

ШИФРА 

ЈРЈН 

 

ПРОЦИЈЕЊЕНА 

ВРИЈЕДНОСТ  у 

КМ  

са укљученим 

ПДВ-ом 

 

ВРСТА 

ПОСТУПКА 

ОКВИРНО 

ВРИЈЕМЕ 

РЕАЛИЗАЦИЈЕ 

ПО 

КВАРТАЛИМА 

 

ИЗВОР 

ФИНАНСИР

АЊА 

 

Н
А

П
О

М
Е

Н
Е

 

РОБЕ 

 

1. 

 

Набавка 

канцеларијск

ог материјала 

30192000-1 15.000,00 

 

 

 

 

 

Конкурентски 

захтјев са 

закључењем 

оквирног 

споразума   

I Буџет 

ОК 00930130 

конто 

412310 

Расходи за 

канцелари

јски 

материјал 

Е-аукција 

2. Набавка 

опреме за 

текуће 

одржавање 

зграде 

33760000-5 5.000,00 Директни 

споразум 

По потреби Буџет 

ОК 00930130 

конто 

412510 

Расходи за 

текуће 

одржавањ

е зграде 

3. Набавка 

материјала за 

одржавање 

чистоће 

50110000-9 

39800000-0 

3.000,00 Директни 

споразум 

По потреби Буџет 

ОК 00930130 

конто 

412320 

Расходи за 

материјал 

за 

одржавањ

е чистоће 

4. Набавка 

горива и 

мазива 

091000000-

024951100-

6 

30.000,00 Конкурентски 

захтјев са 

закључењем 

оквирног 

споразума 

I Буџет 

ОК 00930130 

конто 

412630 

Расходи 

по основу 

утрошка 

горива 

Е-аукција 

5. Набавка 

прехрамбени

х пакета за 

социјално 

угрожене 

категорије 

становништв

а 

 

15800000-6 

 

 

25.000,00 

Конкурентски 

захтјев 

 

I 

Буџет 

ОК 00930120 

Конто 416129 

Остале 

текуће 

дознаке 

грађанима 
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6. Набавка 

сјеменскe 

робе за 

прољетну и 

јесењу сјетву 

03111000-2 130.000,00 Отворени 

поступак  

I-III Буџет 

ОК 00930140 

конто 

416120 

Субвенциј

а 

пољоприв

редне 

производ

ње 

 

7. 

Набавка 

огрева  

 

03413000-8 

 

 

15.000,00 

Конкурентски 

захтјев  

 

II 

 

Буџет 

 ОК 00930160 

конто 412215 

Расходи 

по основу 

утрошка 

дрвета 

Е-аукција 

УСЛУГЕ 

1. Превоз 

огрева 

060000000-

8 

3.500,00 Директни 

споразум 

II Буџет 

ОК 00930130 

конто 412240 

Расходи за 

услуге 

превоза 

2. Услуге 

одржавања 

рачунарске 

опреме 

50312600-1 

 

3.000,00 Директни 

споразум 

По потреби Буџет 

ОК 00930130 

конто 412530 

Расходи за 

текуће 

одржавањ

е опреме 

 

3. 

 

 

Одржавање 

моторних 

возила 

 

50112000-3 

 

 10.000,00  

Конкурентски 

захтјев са 

закључењем 

оквирног 

споразума 

I Буџет 

ОК 00930130 

Конто 412530 

Расходи за 

текуће 

одржавањ

е опреме-

возила 

 

4. Услуге 

финансијско

г 

посредовањ

а-банкарске 

услуге по 

рачунима 

трезора  

66110000-4 12.000,00  Конкурентски 

захтјев са 

закључењем 

оквирног 

споразума 

I Буџет 

ОК 00930130 

Конто 412710 

Расходи за 

услуге 

финансијс

ког 

посредова

ња 

Е-аукција 

 

5. 

 

 

Услуге 

осигурања 

радника 

66514110-0 

66515200-5 

 

 5.000,00  

Конкурентски 

захтјев 

 

I Буџет  

ОК 00930130 

конто 412720 

Расходи за 

услуге 

осигурања 

Е-аукција 

6. Набавка 

услуга 

интерне и 

екстерне репрезентација 

55300000-3 20.000,00 Процедура за 

закључење 

уговора Анекс 

2 дио Б) 

Закона 

По потреби Буџет  

ОК 00930130 

конто 412940 

Расходи 

по основу 

репрезент

ације 

7. Набавка 

услуга 

информиса

ња 

22200000-2 5.000,00 Директни 

споразум 

I-III Буџет  

ОК 00930130 

Конто 412730 

Расходи за 

услуге 

информис

ања и 

медија 

8. Набавка 

услуга 

правног 

савјетовања  

79110000-8 10.000,00 Конкурентски 

захтјев 

I-III Буџет 

ОК 00930130 

Конто 412750 

Расходи за 

правне и 

администр

ативне 

услуге 

9. Зимско 

одржавање 

градских 

90620000-9 60.000,00 Отворени 

поступак са 

закључењем 

I Буџет  

ОК 00930160 

конто 412812 

Расходи за 

услуге 

зимске 
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саобраћајни

ца и 

локалних 

путева 

оквирног 

споразума 

службе 

 

10. 

Услуге 

прикупљања 

и одвоза 

отпада и 

одржавања 

јавних 

површина 

 

90511000-2 

90512000-9 

 

70.000,00 

 

Отворени 

поступак 

 

I 

 

Буџет 

ОК 00930160 

конто 412220 

Расходи за 

услуге 

одржавањ

а чистоће 

11. Прољетна и 

јесења 

системска 

дератизациј

а 

66514110-0 

66515200-5 

3.000,00  Директни 

споразум 

II Буџет  

ОК 00930160 

конто 412820 

Расходи за 

услуге 

заштите 

животне 

средине-

дератизац

ија 

12. Уређење 

зелених 

површина 

90512000-9 10.000,00 Конкурентски 

захтјев 

II Буџет  

ОК 00930160 

конто 412820 

Расходи за 

услуге 

заштите 

животне 

средине 

 

РАДОВИ 

1. Инвестицио

но 

одржавање, 

реконструкц

ија и 

адаптација 

саобраћајни

х објеката 

45233141-9 30.000,00  Конкурентски 

захтјев 

II- III Буџет 

ОК 00930160 

Конто 511230 

 

2. Текуће 

одржавање 

објеката 

друмског 

саобраћаја 

45233141-9 50.000,00  Конкурентски 

захтјев 

II Буџет 

ОК 00930130 

Конто 412520 

 

3. Изградња 

спомен 

обиљежја 

45212314-0 50.000,00 Конкурентски 

захтјев 

II- III Буџет 

ОК 00930160 

Конто 511190 

 

 

Број: 02-013-1/18                     НАЧЕЛНИК ОПШТИНЕ 

Датум: 03.01.2018.                      Горан Боројевић, с.р. 

_____________________________________________________________________________________________ 

 

 

На основу члана 59. Закона о локалној 

самоуправи (“Службени гласник РС“, број: 

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

18. Закона о јавним набавкама Босне и 

Херцеговине („Службени гласник БиХ“, 

број: 39/14), члана 68. Статута општине 

Кнежево („Службени гласник општине 

Кнежево“, број: 8/17 и 19/17),  начелник 

општине,   д о н о с и  
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О Д Л У К У 

покретању поступка јавне набавке услуга 

 

 

I 

Овом одлуком покреће се поступак јавне 

набавке услуга: Прикупљање и одвоз отпада 

са подручја општине Кнежево. 

 

II 

1) Буџетске ставке са које се обезбеђују 

финансијска средства су расходи за услуге 

одржавања чистоће, број потрошачке 

јединице 00930160, конто 4122220. 

2) Главни ЦПВ код из ЈРЈН: 90511000-2 

– Услуге скупљања отпада.  

3) Додатни ЦПВ код: 90512000-9 – 

Услуге превоза отпада. 

4) Редни број набавке у Плану јавних 

набавки за 2018. годину је 10. под Услуге. 

III 

Процијењена вриједност уговора, без 

припадајућих индиректних пореза, износи  

59.830,00 КМ, а утврђена је на основу 

планираних средстава и анализе количине 

одвезеног отпада током 2016. и 2017.године 

са подручја општине Кнежево.  

 

IV 

За предметну  јавну набавку спровешће се 

поступак јавне набавке путем отвореног 

поступка за достављање понуда са објавом 

тендерске документације на порталу јавних 

набавки. 

V 

Предвиђени почетак реализације уговора 

је одмах по потписивању.  

 

VI 

Критријум који ће се примjењивати при 

избору понуђача је најнижа цијена технички 

задовољавајуће понуде.  

 

 

VII 

Комисија за отварање и вредновање 

понуда ће се формирати доношењем 

посебног рјешења. 

 

VIII 

Ова Одлука ступа на снагу даном 

доношења, а објавиће се у „Службеном 

гласнику општине Кнежево“. 

 

Образложење 

У складу са Одлуком о усвајању буџета 

општине Кнежево за 2018.годину планирана 

средства којима општина Кнежево 

субвенционише прикупљање и одвоз отпада 

са подручја општине Кнежево износе 

70.000,00 КМ са ПДВ-ом, односно 59.830,00 

КМ без ПДВ-а.  

На основу анализе вагарских листова из 

2016. и 2017. године , годишње се са 

подручја општине просјечно прикупи и 

одвезе 850 тона отпада, те ће се за исту 

количину извршити набавка услуга 

прикупљања и одвоза отпада.   

Сва остала питања важна за провођење 

тендерске процедуре биће дефинисана 

тендерском документацијом. 

На основу изнесеног одлучено је као у 

диспозитиву Одлуке. 

 

 
Број: 02-013-2/18     НАЧЕЛНИК ОПШТИНЕ 

Датум: 03.01.2018. године       Горан Боројевић, с.р. 

_______________________________________________ 

 

На основу члана 59. Закона о локалној 

самоуправи (“Службени гласник РС“, број: 

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

набавкама Босне и Херцеговине („Службени 

гласник БиХ“, број: 39/14), члана 68. Статута 

општине Кнежево („Службени гласник 

општине Кнежево“, број: 08/17 и 19/17), 

начелник општине, д о н о с и  
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О Д Л У К У 

о јавној набавци услуга 

 

I 

Приступа се јавној набавци услуга за 

зимско одржавање градских саобраћајница и 

локалних путева на подручју општине 

Кнежево за сезону 2018. годину и то по 

лотовима, укупно 10 лотова. 

 

II 

Буџетска ставка са које се обезбеђују 

финансијска средства су расходи за услуге 

зимске службе, број потрошачке јединице 

00930160, економски код 412812.    

 

III 

Процијењена вриједност уговора, без 

припадајућих индиректних пореза, износи: 

51.200,00 КМ  

 

IV 

За предметну јавну набавку спровешће се 

поступак јавне набавке путем отвореног 

поступка за достављање понуда са 

закључењем оквирног споразума и објавом 

тендерске документације на порталу јавних 

набавки. 

 

V 

Предвиђени почетак реализације уговора 

је одмах по потписивању. 

 

VI 

Критеријум који ће се примjењивати при 

избору најповољнијег понуђача је најнижа 

цијена технички задовољавајуће понуде.  

 

VII 

Комисија за отварање и вредновање 

понуда ће се формирати доношењем 

посебног рјешења. 

 

 

 

 

VIII 

Ова Одлука ступа на снагу даном 

доношења, а објавиће се у „Службеном 

гласнику општине Кнежево“. 
 

 

 
Број: 02-013-4/18 НАЧЕЛНИК ОПШТИНЕ 

Датум:16.1.2017. године    Горан Боројевић, с.р. 

_______________________________________ 

На основу Одлуке о извршењу буџета 

општине Кнежево за 2017. годину, број: 01-

022-128/16 („Службени гласник општине 

Кнежево“, број: 17/16) и Одлуке о извршењу 

ребаланса буџета општине Кнежево за 2017. 

годину, број: 01-022-158/17 („Службени 

гласник општине Кнежево“, број: 22/17), 

начелник општине,  д о н о с и 

 

 

Р Ј Е Ш Е Њ Е 

о реалокацији средстава 

 

1.Одобрава се реалокација средстава у 

оперативном буџету за мјесец децембар 2017 

године за следеће ставке: 

 са ставке 412600 – Расходи по основу 

путовања, организациони код 

08180008 у износу од -63,00 КМ, 

 на ставку 412300 – Расходи за 

режијски материјал, организациони 

код 08180008 у износу од 63,00 КМ. 

 са ставке 412200 – Расходи по основу 

утрошка енергије, комуналних, 

комуникационих и транспортних 

услуга, организациони код 08180008 у 

износу од -94,00 КМ, 

 на ставку 412900 – Остали 

непоменути расходи, организациони 

код 08180008 у износу од 94,00 КМ. 

 

2. За извршење  овог рјешења задужује се 

Одјељење за привреду и финансије, 

рачуноводствена служба. 
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3. Ово рјешење ступа на снагу даном 

доношења, а биће објављено у Службеном  

гласнику општине Кнежево. 

 

Образложење 

На основу тачке 14, Одлуке о извршењу 

буџета општине Кнежево број. 01-022-128/16 

(„Службени гласник општине Кнежево“ број: 

17/16) Начелник општине Кнежево може 

извршити реалокацију у оквиру потрошачке 

јединице и између потрошачких јединица у 

оквиру Општинске управе општине Кнежево. 

Исплата обавеза по основу расхода буџета 

општине Кнежево извршиће се по 

приоритетима у складу са тачком 12. Одлуке 

о извршењу буџета општине Кнежево за 

2017. годину број: 01-022-128/16 („Службени 

гласник општине Кнежево“, број: 17/16), и 

тачком 1. Одлуке о извршењу ребаланса 

буџета општине Кнежево за 2017. годину 

број: 01-022-158/17 („Службени гласник 

општине Кнежево“, број: 22/17). 

 

 
Број: 02-401-1/18          НАЧЕЛНИК ОПШТИНЕ 

Датум:10.01.2018. године          Горан Боројевић, с.р. 

___________________________________________ 

 

На основу Одлуке о извршењу буџета 

општине Кнежево за 2017. годину, број: 01-

022-128/16 („Службени гласник општине 

Кнежево“, број: 17/16) и Одлуке о извршењу 

ребаланса буџета општине Кнежево за 2017. 

годину, број: 01-022-158/17 („Службени 

гласник општине Кнежево“, број: 22/17), 

начелник општине,  д о н о с и 

 

 

Р Ј Е Ш Е Њ Е 

о реалокацији средстава 
 

1.Одобрава се реалокација средстава у 

оперативном буџету за мјесец децембар 2017 

године за следеће ставке: 

 са ставке 412900 – Остали непоменути 

расходи, организациони код 08150020 

у износу од -20,00 КМ, 

 на ставку 412200 – Расходи по основу 

утрошка енергије, комуналних, 

комуникационих и транспортних 

услуга, организациони код 08150020 у 

износу од 20,00 КМ. 

 са ставке 412900 – Остали непоменути 

расходи, организациони код 08150020 

у износу од -18,00 КМ, 

 на ставку 412300 – Расходи за 

режијски материјал, организациони 

код 08150020 у износу од 18,00 КМ. 

2. За извршење  овог рјешења задужује се 

Одјељење за привреду и финансије, 

рачуноводствена служба. 

3. Ово рјешење ступа на снагу даном 

доношења, а биће објављено у Службеном  

гласнику општине Кнежево. 

 

Образложење 

На основу тачке 14, Одлуке о извршењу 

буџета општине Кнежево број. 01-022-128/16 

(„Службени гласник општине Кнежево“, 

број: 17/16) Начелник општине Кнежево 

може извршити реалокацију у оквиру 

потрошачке јединице и између потрошачких 

јединица у оквиру Општинске управе 

општине Кнежево. 

Исплата обавеза по основу расхода буџета 

општине Кнежево извршиће се по 

приоритетима у складу са тачком 12. Одлуке 

о извршењу буџета општине Кнежево за 

2017. годину број: 01-022-128/16 („Службени 

гласник општине Кнежево“, број: 17/16), и 

тачком 1. Одлуке о извршењу ребаланса 

буџета општине Кнежево за 2017. годину 

број: 01-022-158/17 („Службени гласник 

општине Кнежево“, број: 22/17). 

 

 
Број: 02-401-3/18          НАЧЕЛНИК ОПШТИНЕ 

Датум:11.01.2018. године          Горан Боројевић, с.р. 

_____________________________________________ 

 

На основу Одлуке о извршењу буџета 

општине Кнежево за 2017. годину, број: 01-

022-128/16 („Службени гласник општине 
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Кнежево“, број: 17/16) и Одлуке о извршењу 

ребаланса буџета општине Кнежево за 2017. 

годину, број: 01-022-158/17 („Службени 

гласник општине Кнежево“, број: 22/17), 

начелник општине,  д о н о с и: 

 

 

Р Ј Е Ш Е Њ Е 

о реалокацији средстава 

 

1.Одобрава се реалокација средстава у 

оперативном буџету за мјесец децембар 2017 

године за следеће ставке: 

 са ставке 511300 – Издаци за набавку 

постројења и опреме, организациони 

код 08150020 у износу од -1299,00 

КМ, 

 на ставку 412200 – Расходи по основу 

утрошка енергије, комуналних, 

комуникационих и транспортних 

услуга, организациони код 08150020 у 

износу од 606,00 КМ, 

 на ставку 412900 – Остали 

непоменути расходи, организациони 

код 08150020 у износу од -380,00 КМ, 

 на ставку 412300 – Расходи за 

режијски материјал, организациони 

код 08150020 у износу од 203,00 КМ 

 на ставку 412500 – Расходи за текуће 

одржавање, организациони код 

08150020 у износу од 110,00 КМ. 

 са ставке 412700 – Расходи за стручне 

услуге, организациони код 08150020 у 

износу од 169,00 КМ, 

 на ставку 412600 – Расходи по основу 

путовања и смјештаја, организациони 

код 08150020 у износу од 169,00 КМ. 

2. За извршење  овог рјешења задужује се 

Одјељење за привреду и финансије, 

рачуноводствена служба. 

3. Ово рјешење ступа на снагу даном 

доношења, а биће објављено у Службеном  

гласнику општине Кнежево. 

 

 

 

Образложење 

На основу тачке 14, Одлуке о извршењу 

буџета општине Кнежево број. 01-022-128/16 

(„Службени гласник општине Кнежево“, 

број: 17/16) Начелник општине Кнежево 

може извршити реалокацију у оквиру 

потрошачке јединице и између потрошачких 

јединица у оквиру Општинске управе 

општине Кнежево. 

Исплата обавеза по основу расхода буџета 

општине Кнежево извршиће се по 

приоритетима у складу са тачком 12. Одлуке 

о извршењу буџета општине Кнежево за 

2017. годину број: 01-022-128/16 („Службени 

гласник општине Кнежево“, број: 17/16), и 

тачком 1. Одлуке о извршењу ребаланса 

буџета општине Кнежево за 2017. годину 

број: 01-022-158/17 („Службени гласник 

општине Кнежево“, број: 22/17). 

 

Број: 02-401-5/18          НАЧЕЛНИК ОПШТИНЕ 

Датум:16.01.2018. године          Горан Боројевић, с.р. 

_______________________________________ 

На основу члана 59. Закона о локалној 

самоуправи („Службени гласник Републике 

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

општине Кнежево („Службени гласник 

општине Кнежево“, број: 8/17 и 19/17), 

начелник општине д о н о с и   

 

Р Ј Е Ш Е Њ Е 

о именовању комисије за утврђивање 

вриједности уложених средстава у објекат 

у улици Гаврила Принципа бр. 11. 

 

1. За утврђивање вриједности уложених 

средстава у објекат који се налази у 

улици Гаврила Принципа бр. 11., 

именује се следећа комисија: 

- Драган Чампара, предсједник 

комисије; 
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- Небојша Вуковић, члан комисије; 

- Милана Калабић, члан комисије. 

2.  Задатак комисије је да утврди 

вриједност уложених средстава у 

објекат приликом адаптације истог. 

3. Ово рјешење ступа на снагу даном 

доношења, а биће објављено у 

„Службеном гласнику општине 

Кнежево“. 

 

Број: 02-013-3/18          НАЧЕЛНИК ОПШТИНЕ 

Датум:12.01.2018. године          Горан Боројевић, с.р. 

_______________________________________________ 
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