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СЛУЖБЕНИ  ГЛАСНИК 

ОПШТИНЕ  КНЕЖЕВО 

 

Издавач:Скупштина општине 

КНЕЖЕВО 

Жиро-

рачун____________________ 

Цијена примјерка________КМ 

 

Број: 02/2018 

 

Кнежево, 06.02.2018. 

године 

Уређује редакциони одбор: 

Одговорни уредник: 

Секретар СО-е  

Дијана Милисавић  

Штампа СО-е Кнежево 

 

 

На основу члана 59. Закона о локалној 

самоуправи (“Службени гласник Републике 

Српске“, 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  

 

О Д Л У К У 

о приступању поступку јавне набавке роба 

  

I 

1) Приступа се јавној набавци роба: 

горива и мазива за потребе  Општинске 

управе Кнежево. 

2) Набавка је предвиђена у Плану јавних 

набавки за 2018. годину под робе, редни број 

4.  

II 

Буџетске ставке са које се обезбеђују 

финансијска средства су расходи по утрошку 

горива, број потрошачке јединице 00930130, 

економски код 412630. 

 

 

 

 

III 

Процијењена вриједност уговора, без 

припадајућих индиректних пореза, износи: 

25.650,00 КМ. 

 

IV 

За предметну  јавну набавку спровешће се 

поступак јавне набавке путем конкурентског 

захтјева за достављање понуда уз објаву 

додатног обавјештења о набавци на порталу 

јавних набавки, објавом тендерске 

документације и провођењем е-аукције. 

 

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. 
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VIII 

Ова одлука ступа на снагу даном 

доношења, а објавиће се у „Службеном 

гласнику општине Кнежево“. 

 

 
Број: 02-013-7/18             НАЧЕЛНИК  ОПШТИНЕ 

Датум: 22.01.2018.године        Горан Боројевић, с.р. 

 

На основу члана 59. Закона о локалној 

самоуправи (“Службени гласник РС“, број: 

97/16), члана 10. став 1. тачка д) и члана 18. 

став 2) 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  

 

О Д Л У К У 

о изузимању од примјене Закона о јавним 

набавкама БиХ 

 

I 

Од примјене Закона о јавним набавкама 

Босне и Херцеговине изузимају се сљедеће 

набавке: поштанске услуге, испорука 

електричне енергије за редовну потрошњу 

ОУ, испорука електричне енергије за јавну 

расвјету, комуналне услуге (вода, одвоз 

отпада) за потребе УО, Услуге оглашавања у 

Службеним гласницима и обрасци за изводе 

из матичних књига. 

 

II 

Процијењена вриједност набавки из тачке 

I. Одлуке без ПДВ-а за 2018. годину је:  

- Поштанске услуге 3.700,00 КМ,  

- Испорука електричне енергије за ОУ 

8.500,00 КМ; 

- Испорука електричне енергије за јавну 

расвјету 17.000,00 КМ; 

- Комуналне услуге (вода, отпад) 

6.800,00 КМ; 

- Услуге оглашавања у Службеним 

гласницима 2.500,00 КМ; 

- Обрасци за изводе из матичних књига 

2.100,00 КМ. 

III 

Средства за предметне набавке из члана 2. 

одлуке обезбијеђена су  у буџету општине 

Кнежево за 2018.годину. 

 

IV 

Ова одлука ступа на снагу даном 

доношења, а објавиће се на веб страници 

општине Кнежево и „Службеном гласнику 

општине Кнежево“. 

 

 
Број: 02-013-1-1/18             НАЧЕЛНИК  ОПШТИНЕ 

Датум: 25.01.2018.године        Горан Боројевић, с.р. 

 

На основу члана 59. Закона о локалној 

самоуправи (“Службени гласник РС“, број: 

97/16), члана 69. став 2. тачка а) и члана 70. 

став 1., 4. и 6., Закона о јавним набавкама 

БиХ („Сл. Гласник БиХ“, број: 39/14), те 

члана 68. Статута општине Кнежево („Сл. 

гласник општине Кнежево“, број: 8/17 и 

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

 

 

О Д Л У К У 

о поништењу отвореног поступка јавне 

набавке број: 02-013-2/18 

 

I 

Поништава се поступак јавне набавке 

услуга: Прикупљање и одвоз отпада са 

подручја општине Кнежево из разлога што 

ниједна понуда није достављена у одређеном 

крајњем року (члан 69. став 2. тачка а) Закона 

о јавним набавкама БиХ). Поступак се 

проводи у складу са чланом 25. Закона о 

јавним набавкама БиХ, а по одлуци за 

предметну набавку број: 02-013-2/18 од 
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31.1.2018. године, обавјештење са Портала 

јавних набавки број: 152-1-2-1-3-1/17 дана 

05.1.2018. године („Службени лист БиХ“, 

број: 3/18). 

II 

Ова одлука ступа на снагу даном 

доношења, а биће објављена у Службеном 

гласнику опшине Кнежево. 

 

Образложење 

Поступак јавне набавке покренут је 

Одлуком о покретању поступка јавне набавке 

број:02-013-16/17 од 31.1.2017. године. 

Јавна набавка је проведена путем 

Отвореног поступка. Обавјештење о набавци 

број: 152-1-2-1-3-1/18 објављено је дана 

05.01.2017. године у 12:16, на Порталу јавних 

набавки, заједно са тендерском 

документацијом, а сажетак обавјештења 

објављен је у „Службеном гласнику БиХ“, 

број 3/18, од 12.01.2018. године. 

Процијењена вриједност јавне набавке 

(без ПДВ-а) износи 59.830,00 КМ (словима: 

педесетдеветхиљадаосамстотинатридесед и 

00/100 КМ), што представља субвенцију 

општине Кнежево, а остатак до процијењене 

вриједности се наплаћује од физичких и 

правних лица.   

Тендерску документацију је са Портала 

јавних набавки преузело шест (6) понуђача и 

то: 

1. Екапија доо,  ЈИБ: 4950134590001 

05.01.2018. у 12:21:59; 

2. ЧИСТОЋА И ЗЕЛЕНИЛО Д.О.О. ЈИБ: 

4403022390009 05.01.2018. у 12:21:59; 

3. BBS Europe, ЈИБ: 4403188520008 

05.01.2018. у 13:14:43; 

4. MN CLEAN DOO, ЈИБ: 440416617000, 

05.01.2018 у 20:30:18; 

5. Институт за грађевинарство „ИГ“ Бања 

Лука, ЈИБ: 4400918310005, 08.02.2018 у 

10:22.04; 

6. Lukajić – Travel & Transport Agency, ЈИБ: 

4509505060002, 08.01.2018. у 23:36:06. 

Будући да ниједна понуда није пристигла 

до крајњег рока за достављање понуда, у 

складу са чланом 69. став (2) тачка а) Закона 

о јавним набавкама одлучено је као у 

диспозитиву. 

Поука о правном лијеку: 

Против ове Одлуке може се изјавити 

жалба најкасније у року од 10 (десет) дана од 

дана ступања на снагу ове Одлуке. 

 

 
Број: 02-013-2-4/18             НАЧЕЛНИК  ОПШТИНЕ 

Датум: 29.01.2018.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, члана 87. 

став 3) („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  

 

О Д Л У К У 

о јавној набавци услуга 

  

I 

Приступа се јавној набавци услуга 

комбинованог колективног осигурања 

радника Општине Кнежево. Набавка је 

предвиђена у Плану јавних набавки за 2018. 

годину под Услуге, редни број: 5. 
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II 

Буџетска ставка са које се обезбеђују 

финансијска средства су расходи за услуге 

осигурања, број потрошачке јединице 

00930130, економски код 412720.    

 

III 

Процијењена вриједност уговора, без 

припадајућих индиректних пореза, износи: 

1.000,00 КМ. 

IV 

За предметну јавну набавку спровешће се 

поступак јавне набавке путем директног 

споразума. 

V 

Предвиђени почетак реализације уговора 

је одмах по потписивању. 

 

VI 

Критријум 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: 02-013-10/18             НАЧЕЛНИК  ОПШТИНЕ 

Датум: 30.01.2018.године        Горан Боројевић, с.р. 
______________________________________ 

 

На основу чланова 70. став 1., 71. и 89. 

Закона о јавним набавкама Босне и 

Херцеговине („Службени гласник Босне и 

Херцеговине“, број: 39/14), члана 59. Закона 

о локалној самоуправи („Службени гласник 

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

Статута општине Кнежево („Сл. гласник 

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

начелник општине, д о н о с и  

 

 

О Д Л У К У 

о избору понуђача у поступку јавне 

набавке број: 02-013-7/18 

 

I 

1) Прихвата се препорука комисије за 

јавну набавку горива и мазива број: 02-013-7-

7/18 од 05.02.2017. године, о додјели уговора.  

2) Уговор се додјељује сљедећем 

понуђачу:  

„МОН-АМИ“ д.о.о. Живојина Мишића 1., 

Кнежево, са понуђеном цијеном од 25.633,85 

КМ без ПДВ-а. 

II 

У складу са чланом 89. став 3. Закона о 

јавним набавкама уговор о набавци 

доставиће се прихватљивом понуђачу из 

тачке I ове одлуке најкасније  у року од 10 

дана од дана доставе обавјештења о одабиру 

понуђача. 

III 

1) „Мон-Ами“ д.о.о. Кнежево је у 

обавези да достави документацију за коју је 

предвиђено да доставља само понуђач који је 

понудио најповољнију понуду, а која је 

тражена тачком 12. тендерске документације.  

2) Уколико иста не буде достављена, 

Уговор из тачке I ове Одлуке неће бити 

закључен. 

IV 

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

Ова одлука ступа на снагу даном 

доношења, а биће објављена у „Службеном 

гласнику опшине Кнежево“ и на интернет 

страници општине Кнежево. 

 

Образложење  

У поступку јавне набавке путем 

конкурентског захтјева за достављање 

понуда, број: 02-013-7/18, понуду је 

благовремено доставио један понуђач и то 

„Мон-Ами“ д.о.о. Кнежево.  

Рјешењем начелника општине број: 02-

013-7-1/18 од 23.01.2018. године, именована 

је комисија за провођење поступка јавне 

набавке. Комисија је дана 05.02.2018. године 

извршила отварање, преглед и оцјену понуде 

те констатовала да је понуђач доставио све 

елементе тражене тендерском 

документацијом.  

С обзиром да је приспјела једна понуда 

оджавање е-аукције није могуће, те се 

поступак окончава у складу са чланом 69. 

Закона о јавним набавкама. 

На основу изнесеног одлучено је као у 

диспозитиву Одлуке. 

 

Поука о правном лијеку:  

Против ове одлуке дозвољена је жалба 

која се може изјавити најкасније у року од 5 

дана од дана пријемa исте. 

Жалба се изјављује уговорном органу у 

писаној форми директно или препорученом 

поштанском пошиљком. 

Жалба се подноси у довољном броју 

примјерака, који не може бити мањи од три, 

како би могла бити уручена квалификованом 

кандидату или изабраном понуђачу и другим 

странкама у поступку. 

 

Број: 02-013-7-8/18             НАЧЕЛНИК  ОПШТИНЕ 

Датум: 06.02.2018.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 саслушање 

странке у поступку 

 

1. У комисију за саслушање странке у 

поступку, именује се следећи чланови: 

- Бојан Обрадовић, предсједник 

комисије; 

- Драган Чампара, члан комисије; 

- Милана Калабић, члан комисије. 

2.  Задатак комисије је да саслуша 

странке у поступку издавања 

грађевинске дозволе број 06.5-360-

4/10 од 14.04.2010. године. 

3. Ово рјешење ступа на снагу даном 

доношења, а биће објављено у 

„Службеном гласнику општине 

Кнежево“. 

 

 

Број: 02-013-8/18             НАЧЕЛНИК  ОПШТИНЕ 

Датум: 24.01.2018.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 
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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 412500 – Расходи за текуће 

одржавање, организациони код 

00930400 у износу од -141,00 КМ, 

 на ставку 412200 – Расходи по основу 

утрошка енергије, комуналних, 

комуникационих и транспортних 

услуга, организациони код 00930400 у 

износу од -141,00 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: 02-401-6/18             НАЧЕЛНИК  ОПШТИНЕ 

Датум: 24.01.2018.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 413100 – Расходи по основу 

камата на обвезнице у земљи, 

организациони код 00930140 у износу 

од -264.651,00 КМ, 

 на ставку 412900 – Остали 

непоменути расходи, организациони 

код 00930110 у износу од 10.142,00 

КМ, 

 на ставку 416100 – Дознаке грађанима 

које се исплаћују из буџета општине, 

организациони код 00930120 у износу 

од -340,00 КМ, 

 на ставку 412300 – Расходи за 

режијски материјал, организациони 

код 00930130 у износу од 4.262,00 

КМ, 

 на ставку 412500 – Расходи за текуће 

одржавање, организациони код 

00930130 у износу од 30.124,00 КМ, 

 на ставку 412600 – Расходи по основу 

путовања и смјештаја, организациони 

код 00930130 у износу од 2.023,00 

КМ, 

 на ставку 412700 – Расходи за стручне 

услуге, организациони код 00930130 у 

износу од 14.253,00 КМ, 

 на ставку 412900 – Остали 

непоменути расходи, организациони 

код 00930130 у износу од 24.359,00 

КМ, 
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 на ставку 414100 – Субвенције, 

организациони код 00930130 у износу 

од 9.131,00 КМ, 

 на ставку 415200 – Грантови у земљи, 

организациони код 00930130 у износу 

од 29.007,00 КМ, 

 на ставку 411100 – Расходи за бруто 

плате, организациони код 00930140 у 

износу од 94.690,00 КМ, 

 на ставку 411200 – Расходи за бруто 

накнаде, организациони код 00930140 

у износу од 8.236,00 КМ, 

 на ставку 411400 – Расходи за 

отпремнине и једнократне помоћи, 

организациони код 00930140 у износу 

од 3.643,00 КМ, 

 на ставку 416100 – Дознаке грађанима 

које се исплаћују из буџета општине, 

организациони код 00930140 у износу 

од 1.739,00 КМ, 

 на ставку 638100 – Остали издаци из 

трансакција са другим јединицама 

власти, организациони код 00930140 у 

износу од 18.532,00 КМ, 

 на ставку 412800 – Расходи за услуге 

одржавања јавних површина и 

заштите животне средине, 

организациони код  00930160 у износу 

од 14.170,00 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: 02-401-7/18             НАЧЕЛНИК  ОПШТИНЕ 

Датум: 24.01.2018.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 413100 – Расходи по основу 

камата на обвезнице у земљи, 

организациони код 00930140 у износу 

од -19.355,00 КМ, 

 на ставку 411100 – Расходи за бруто 

плате, организациони код 00930300 у 

износу од 14.015,00 КМ, 

 на ставку 411200 – Расходи за бруто 

накнаде, организациони код 00930300 

у износу од -3.508,00 КМ, 

 на ставку 412200 – Расходи по основу 

утрошка енергије, комуналних, 

комуникационих и транспортних 

услуга, организациони код 00930300 у 

износу од 285,00 КМ, 
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 на ставку 412700 – Расходи за стручне 

услуге, организациони код 00930300 у 

износу од 130,00 КМ, 

 на ставку 416100 – Дознаке грађанима 

које се исплаћују из буџета општине, 

организациони код 00930301 у износу 

од 1.417,00 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: 02-401-8/18             НАЧЕЛНИК  ОПШТИНЕ 

Датум: 25.01.2018.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 416300 – Дознаке  на име 

социјалне заштите која се исплаћује из 

буџета општине, организациони код 

00930301 у износу од -5.523,00 КМ, 

 на ставку 416100 – Дознаке грађанима 

које се исплаћују из буџета општине, 

организациони код 00930301 у износу 

од 5.523,00 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: 02-401-9/18             НАЧЕЛНИК  ОПШТИНЕ 

Датум: 26.01.2018.године        Горан Боројевић, с.р. 

____________________________________________ 
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На основу члана 59, став 1.  тачка 12. Закона 

о локалној самоуправи („Службени гласник 

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

став 1. тачка 13. Статута општине Кнежево 

(„Службени гласник општине Кнежево“, 

број: 8/17 и 19/17), начелник општине 

Кнежево,  д о н о с и  

 

З А К Љ У Ч А К 

о давању сагласности 

 

1. Даје се сагласност на Одлуку о 

измјенама и допунама Статута Јавне 

установе „Центар за социјални рад“ 

Кнежево, број: 01-75/18, од 

02.02.2018. године. 

2. Овај закључак ступа на снагу даном 

доношења, а биће објављен у 

„Службеном гласнику општине 

Кнежево“. 

 

Број: 02-023-1/18 НАЧЕЛНИК ОПШТИНЕ 

Датум: 02.02.2018.године   Горан Боројевић, с.р. 

____________________________________________ 

 

На основу члана 57. Статута Јавне 

установе „Центар за социјални рад“ Кнежево 

(„Службени гласник општине Кнежево“, 

број: 18/17), Управни одбор ЈУ „Центар за 

социјални рад“ Кнежево, на сједници 

одржаној дана 02.02.2018. године, д о н о с и 

 

О Д Л У К У 

о измјени и допуни Статута Јавне 

установе „Центар за социјални рад“ 

Кнежево 

 

I 

У тексту Статута Јавне установе „Центар 

за социјални рад“ Кнежево („Службени 

гласник општине Кнежево“, број: 18/17),  

ријечи „локалне заједнице“ замјењују се 

ријечима „општине Кнежево“ у 

одговарајућем падежу. 

 

II 

У члану 33.став (2), под 2., ријечи „и 

Надзорног“ бришу се. 

 

III 

У члану 34. ријеч „надлежности“ 

замјењује се ријечју „способности“. 

 

IV 

У члану 39. мијењају се „Посебни услови“ 

које морају испуњавати кандидати за члана 

Управног одбора и гласе: 

1. да имају високу стручну спрему и 

најмање 1 годину радног искуства или 

вишу стручну спрему и најмање 2 

године радног искуства. 

 

V 

У члану 58. став (1), брише се тачка и 

додају ријечи: „и у Службеном гласнику 

општине Кнежево“. 

VI 

Ова Одлука ступа на снагу осмог дана од 

дана објављивања у „Службеном гласнику 

општине Кнежево“. 

 

Број: 01-75/18 

Датум: 02.02.2018.године  В.Д.ПРЕДСЈЕДНИК 

   УПРАВНОГ ОДБОРА 

     Јелена Хрваћанин 

_____________________________________________ 
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