
Број- 04                      СЛУЖБЕНИ ГЛАСНИК ОПШТИНЕ КНЕЖЕВО             Датум: 28.02.2018.године 
 

1 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

СЛУЖБЕНИ  ГЛАСНИК 

ОПШТИНЕ  КНЕЖЕВО 

 

Издавач:Скупштина општине 

КНЕЖЕВО 

Жиро-

рачун____________________ 

Цијена примјерка________КМ 

 

Број: 04/2018 

 

Кнежево, 28.02.2018. 

године 

Уређује редакциони одбор: 

Одговорни уредник: 

Секретар СО-е  

Дијана Милисавић  

Штампа СО-е Кнежево 

 

На основу члана 240. став 4. Закона о раду 

(„Службени гласник Републике Српске“, 

број: 1/16) и члана 38. став 2. Посебног 

колективног уговора за запослене у области 

локалне самоуправе Републике Српске 

(„Службени гласник Републике Српске“, 

број: 20/17) Начелник општине Кнежево и 

Синдикална организација Општинске управe 

oпштине Кнежево, дана 25.09.2017. године 

закључили су: 

 

 

КОЛЕКТИВНИ УГОВОР КОД 

ПОСЛОДАВЦА 

за запослене у Општинској управи 

oпштине Кнежево 

 

 

Члан 1. 

Колективним уговором код послодавца за 

запослене у Општинској управи oпштине 

Кнежево (у даљем тексту колективним 

уговором) уређују се питања која нису на 

потпун и цјеловит начин уређена Законом о 

локалној самоуправи, Законом о раду или 

другим законом, Посебним колективним 

уговором, с тим да се одредбама овог 

колективног уговора не може утврдити мањи 

обим права од права која су одређена 

наведеним правним актима. 

Члан 2. 

(1) Основна плата за пуно радно вријеме 

за запослене у Општинској управи oпштине 

Кнежево, утврђује се тако што се цијена рада, 

као израз вриједности за наједноставнији рад, 

а која се утврђује у складу са одлуком Владе 

Републике Српске, помножи са 

одговaрајућим коефицијентима који су 

утврђени одредбамана члана 4. овог 

колективног уговора, а који не могу бити 

мањи од коефицијента утврђених Посебним 

колективним уговором за запослене у 

области лаокалне самоуправе Републике 

Српске.  

(2) Основна плата за сваку навршену 

годину стажа осигурања увећава се на начин 

утврђен прописима који уређују плате 

запослених у републичким органима управе. 

Чланом 5. став 3. Закона о платама 

запослених у органима управе Републике 

Српске („Службени гласник Републике 

Српске“, бројеви: 31/14, 33/14 и 116/16) 

прописано је да се основна плата за сваку 

навршену годину стажа увећава, до 

навршених 25 година 0,3%, а након 

навршених 25 година свака наредна година 

0,5%. 

(3) Цијена рада, као основ за обрачун 

плата, утврђује се у износу од 100,00 КМ. 
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Члан 3. 

(1) Основна плата запослених увећава се: 

1. по основу рада ноћу - 35%, 

2. за рад на дане државног празника и 

друге дане у које се по закону не 

ради - 50%, 

3. по основу рада на радном мјесту са 

повећаним ризиком - 15%. 

(2) Различити основи увећања плате 

међусобно се не искључују. 

(3) Увећање плате по наведеним 

основама, рјешењем одређује Начелник 

општине. 

Члан 4. 

(1) Коефицијенти за обрачун плата 

запослених утврђују се у распонима, 

разврставају у платне групе у зависности од 

потребног стручног знања, сложености 

послова, самосталности у раду и степену 

одговорности. 

(2) Послови се разврставају у платне 

групе са следећим коефицијентима за 

обрачун плата: 

1. прва платна група - послови на 

којима се захтјева стручност 

неквалификованог радника.........4,00; 

2. друга платна група - послови на 

којима се захтијева стручност која се 

стиче средњим образовањем у 

трајању од три године...................4,30 

3. трећа платна група - послови на 

којима се захтијева стручност која се 

стиче средњим образовањем у 

трајању од четири године.............5,10 

4. четврта платна група - послови на 

којима се захтијева стручност која се 

стиче спецјализацијом на основу 

стручности средњег образовања..6,60 

5. пета платна група - послови на 

којима се захтијева стручност која се 

стиче вишим образовањем или 

високим образовањем са остварених 

180 ECTS бодова, или 

еквивалент......................................7,60  

6. шеста платна група - послови на 

извршилачким радним мјестима на 

којима се захтијева стручност која се 

стиче високим образовањем у 

трајању од четири године или 

високим образовањем са остварених 

240 ECTS бодова, или 

еквивалент......................................8,60  

7. седма платна група – послови на 

руководећим радним мјестима на 

којима се захтијева стручност која се 

стиче високим образовањем у 

трајању од четири године или 

високим образовањем са остварених 

240 ECTS бодова, или 

еквивалент....................................13,10  

(3) За обрачун плате запослених у 

кабинету начелника општине који немају 

статус службеника или намјештеника 

примјењује се коефицијент седме платне 

групе, уколико имају стручност која се стиче 

високим образовањем у трајању од четири 

године или високим образовањем са 

остварених 240 ECTS бодова, или 

еквивалент. 

(4) Ако запослени из претходног става 

немају стручност седме платне групе, за 

обрачун плате примјењује се коефицијент 

платне групе у зависности од захтијеваног 

степена стручне спреме. 

(5) Коефицијенти за радна мјеста 

службеника у истој категорији, односно 

категорији и звању, односно пословима исте 

сложености за радна мјеста намјештеника, 

одређује се исти коефицијент. 

 

Члан 5. 

Плата приправника са високим, вишим 

или средњим образовањем утврђује се и 

исплаћује у износу од 80% плате 

одговарајуће платне групе из члана 4. овог 

колективног уговора. 

 

Члан 6. 

(1) Запослени који по налогу рукводиоца 

раде дуже од пуног радног времена за сваки 

сат рада имају право на један сат 

компензујућег радног времена.  
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(2) Вријеме из става 1. овог члана 

прерачунава се тромјесечно у слободне дане 

и сате, које су запослени дужни да искористе 

најкасније у року од щест мјесеци. 

 

Члан 7. 

Послодавац запосленима на терет 

материјалних трощкова исплаћује:  

1. дневницу за службено путовање у 

Републици Српској, Федерацији БиХ 

и у иностранству - у висини коју 

одреди Влада Републике Српске 

посебним актом; 

2. накнаду трощкова превоза приликом 

доласка на посао и повратка с посла 

уколико превоз није организован од 

стране послодавца - у висини од 50% 

пуне цијене мјесечне карте у јавном 

превозу, уколико је мјесто становања 

запосленог удаљено од мјеста рада 

преко 3 km, а највише 50 km. 

Запослени чије је мјесто становања 

удаљено преко 50 km, остварује ово 

право до износа који је утврђен за 

запослене чије мјесто становања не 

прелази 50 km.Уколико не постоји 

јавни превоз на одрђеној релацији, 

онда се накнада одређује сразмјерно 

удаљености гдје постоји јавни 

превоз; 

3. отпремнину приликом одласка 

запосленог у пензију - у висини три 

просјечне нето плате запосленог 

обрачунате за последњи мјесец прије 

одласка у пензију;  

4. накнаду за повећање трощкова 

боравка за вријеме рада на терену - 

10% од утврђене цијене рада; 

5. накнаду плате за првих 30 дана 

привремене спријечености за рад у 

висини од 85% од основа за обрачун 

накнаде плате за вријеме привремене 

спријечености за рад у складу са 

прописима којима се регулище 

здравствено осигурање; 

6. накнаду плате након 30 дана 

привремене спријечености за рад  у 

висини од 70% од основа за обрачун 

накнаде плате за вријеме привремене 

спријечености за рад у складу са 

прописима којима се регулище 

здравствено осигурање; 

7. регрес за корищћење годишњег 

одмора -  у висини најниже плате у 

Републици Српској; 

8. трощкове једног топлог оброка за 

вријеме једног радног дана, као и у 

случају обављања прековременог 

рада дужег од три часа дневно – у 

висини од 0,75% просјечне нето 

плате у Републици Српској за 

претходну годину, за сваки радни 

дан запосленог; 

9. накнаду трощкова за корищћење 

сопственог аутомобила приликом 

обављања службеног посла по 

налогу послодавца - у висини од 15% 

цијене горива по једном литру за 

сваки пређени километар. 

 

Члан 8. 

(1) Запослени који ради са пуним радним 

временом или најмање щест сати дневно има 

право на одмор у току радног времена у 

трајању од 30 минута. Распоред корищћења 

овог одмора утврђује послодавац. 

(2) Запослени који ради дуже од четири 

сата, а краће од щест сати дневно има право 

на одмор у току рада у трајању од најмање 15 

минута.  

(3) Запослени који ради дуже од пуног 

радног времена, а најмање десет сати дневно, 

поред одмора из става 1. овог члана има 

право и на додатни одмор у току рада у 

трајању од најмање 15 минута.  

(4) Вријеме одмора из претходних 

ставова урачунава се у радно вријеме. 
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Члан 9. 

(1) Запослени има право на дневни одмор 

између два узастопна радна дана у трајању од 

најмање 12 часова непрекидно.  

(2) Запослени има право на седмични 

одмор у трајању од најмање 24 часа 

непрекидно којем се додаје најмање осам 

часова одмора из става 1. овог члана према 

унапријед одређеном распореду. 

 

Члан 10. 

(1)  У свакој календарској години 

запослени има право на годищњи одмор у 

трајању најмање четири радне седмице, 

односно најмање 20 радних дана.  

(2) Годищњи одмор из става 1. овог члана 

увећава се по основу:  

1. дужине радног стажа, на начин да се 

за сваке четири наврщене године 

радног стажа, трајање годищњег 

одмора увећава за по један радни дан; 

2. лицу са инвалидитетом и родитељу, 

усвојиоцу, стараоцу или хранитељу 

дјетета ометеног у психофизичком 

развоју старости до седам година 

живота - за два радна дана.  

(3) Годищњи одмор увећан по основима 

из става 2. овог члана не може се утврдити у 

трајању дужем од тридесет радних дана, 

осим запосленом из члана 80. став 3. Закона о 

раду. 

Члан 11. 

Запослени који није наврщио щест мјесеци 

непрекидног радног стажа има право на 

годищњи одмор у трајању од једног радног 

дана за сваки мјесец рада. 

 

Члан 12. 

(1) Годищњи одмор, по правилу, користи 

се без прекида.  

(2) Годищњи одмор може се, изузетно, 

користити у дијеловима, у складу са 

могућностима и потребама органа Општине.  

(3) Ако запослени користи годищњи 

одмор у дијеловима, први дио користи 

најмање у трајању од двије радне седмице у 

току календарске године, а други дио 

најкасније до 30. јуна наредне календарске 

године.  

(4) Приликом распоређивања годищњег 

одмора узеће се у обзир жеља и потребе 

запосленог. 

Члан 13. 

Приликом остваривања права на годищњи 

одмор и других права чије остваривање 

зависи од непрекидног рада, сва 

одсуствовања са рада за која је запослени 

остварио накнаду плате неће се сматрати 

прекидом у раду. 

 

Члан 14. 

(1) Запослени има право на плаћено 

одсуство у току једне календарске године у 

следећим случајевима:  

1. склапања брака – пет радних дана; 

2. смрти члана уже породице – пет 

радних дана; 

3. рођења дјетета – три радна дана; 

4. теже болести члана уже породице - 

три радна дана; 

5. елементарне непогоде којом је 

угрожена егзистенција запосленог и 

његове породице – три радна дана; 

6. смрти члана щире породице - два 

радна дана; 

7. ради задовољавања вјерских и 

традицијских потреба – два радна 

дана; 

8. добровољног давања крви – два радна 

дана приликом сваког давања; 

9. пресељења у други стан –два радна 

дана; 

10. полагања стручног испита – један 

радни дан.  

(2) Плаћено одсуство из става 1. овог 

члана не може бити дуже од пет радих дана у 

току календарске године.  

(3) Запослени, у случају потребе, може у 

току календарске године користити плаћено 

одсуство по вище основа. 

(4) Послодавац може, на захтјев 

запосленог, одобрити плаћено одсуство дуже 
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од пет радних дана у току календарске 

године у оправданим случајевима, али не 

вище од 15 дана.  

(5) Уз захтјев за корищћење плаћеног 

одсуства по свим основама потребно је 

приложити одговарајући доказ о постојању 

случаја за који се тражи плаћено одсуство. 

(6) Чланом уже породице, у смислу овог 

колективног уговора, сматрају се: брачни и 

ванбрачни супружници, њихова дјеца 

(брачна, ванбрачна и усвојена), пасторчад, 

дјеца узета под старатељство и друга дјеца 

без родитеља узета на издржавање, мајка, 

отац, очух и маћеха, а чланом щире 

породице: дјед, бака, брат, сестра и чланови 

уже породице брачног супружника. 

 

Члан 15. 

(1) Послодавац може запосленом, на 

његов писмени захтјев, одобрити неплаћено 

одсуство у следећим случајевима:  

1. стручног или научног усаврщавања у 

иностранству;  

2. његе тещко обољелог члана породице 

и 

3. у другим оправданим случајевима, на 

захтјев запосленог.  

(2) Неплаћено одсуство из става 1. овог 

члана може трајати до три мјесеца, осим у 

случајевима стручног или научног 

усаврщавања у иностранству, које може 

трајати до једне године.  

(3) За вријеме неплаћеног одсуства права 

и обавезе запосленог по основу рада мирују, 

а трощкове пензијског и инвалидског 

осигурања сноси корисник неплаћеног 

одсуства. 

 

Члан 16. 

(1) Запослени или његова породица имају 

право на помоћ у случају:  

1. смрти запосленог – у висини три 

последње просјечне плате запослених 

исплаћене у опщтинској управи у 

претходној години; 

2. смрти члана уже породице – у висини 

двије последње просјечне плате 

запослених исплаћене у опщтинској 

управи у претходној години; 

3. тещке инвалидности запосленог (која 

је категорисана од стране надлежног 

органа) - у висини двије последње 

просјечне плате запослених исплаћене 

у опщтинској управи у претходној 

години; 

4. дуготрајне болести или дуже 

неспособности за рад усљед повреде 

запосленог (утврђене од стране 

љекарске комисије) - у висини једне 

просјечне плате запослених исплаћене 

у опщтинској управи у претходној 

години; 

5.  изградње надгробног споменика 

запосленом који је изгубио живот 

приликом обављања службене 

дужности - у висини три последње 

просјечне плате запослених исплаћене 

у опщтинској управи у претходној 

години; 

6. рођења дјетета – у висини једне 

просјечне плате запослених исплаћене 

у опщтинској управи у претходној 

години; 

7. новчану накнаду за посебне резултате 

рада - у висини од једне просјечне 

плате запосленог остварене у 

претходном мјесецу прије 

додјељивања награде.  

(2) Уколико вище чланова породице 

испуњава услове на остваривање права из 

става 1. тачке 2. и 6. овог члана, право на 

помоћ остварује само један запослени.  

(3) Новчана накнада за посебне резултате 

рада може се исплатити истом запосленом 

само једном годищње за један мјесец, а 

одлука ће бити објављена на огласној табли 

организационе јединице запосленог.  

(4) Запосленом се исплаћује јубиларна 

награда за остварени стаж код послодавца, у 

трајању од:  
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1. 20 година радног стажа - у висини 

једне просјечне плате запослених 

исплаћене у опщтинској управи у 

претходној години и  

2. 30 година радног стажа- у висини 

двије просјечне плате запослених 

исплаћене у оппщтинској управи у 

претходној години. 

 

Члан 17. 

Уколико из било којих разлога не исплати 

потраживања запосленог из овог колективног 

уговора, послодавац је обавезан да 

потраживања води у својим пословним 

књигама, као обавезу и исплати запосленог у 

наредној буџетској години по обезбјеђењу 

средстава. 

 

Члан 18. 

У случају престанка радног односа 

запосленог у органима општинске управе у 

складу са одредбама Закона о службеницима 

и намјещтеницима у органима јединице 

локалне самоуправе и Закона о раду, 

запослени има право на отказни рок који 

зависи од дужине радног стажа запосленог и 

утврђује се за:  

1. радни стаж од двије до десет година 

30 дана; 

2. радни стаж од десет до 20 година 45 

дана; 

3. радни стаж од 20 до 30 година 75 

дана; 

4. радни стаж дужи од 30 година 90 

дана. 

 

Члан 19. 

(1) Ако је запосленом престао радни 

однос усљед промјене у организацији, 

односно због смањења обима послова или 

укидања послова, запослени има право на 

отпремнину на терет послодавца.  

(2) Висина отпремнине зависи од дужине 

рада запосленог код послодавца и износи:  

1. за рад од двије до десет година - 35% 

просјечне мјесечне плате запосленог 

исплаћене у посљедња три мјесеца 

прије престанка радног односа, за 

сваку наврщену годину рада; 

2. за рад од десет до 20 година - 40% 

просјечне мјесечне плате запосленог 

исплаћене у посљедња три мјесеца 

прије престанка радног односа, за 

сваку наврщену годину рада; 

3. за рад од 20 до 30 година - 45% 

просјечне мјесечне плате запосленог 

исплаћене у посљедња три мјесеца 

прије престанка радног односа, за 

сваку наврщену годину рада;  

4. за рад дужи од 30 година - 50% 

просјечне мјесечне плате запосленог 

исплаћене у посљедња три мјесеца 

прије престанка радног односа, за 

сваку наврщену годину рада.  

(3) Висина отпремнине из става 2. овог 

члана се не може утврдити у износу већем од 

щест просјечних мјесечних плата исплаћених 

запосленом у посљедња три мјесеца прије 

престанка радног односа.  

(4) Приликом утврђивања програма 

рјещавања вищка запослених послодавац је 

дужан да са синдикатом, разради 

критеријуме за утврђивање вищка 

запослених у складу са законом. 

 

Члан 20. 

Послодавац је дужан информисати 

запослене о правима, обавезама и 

одговорностима проистеклим из закона. 

 

Члан 21. 

Послодавац је дужан да запослене 

обавјещтава о свим активностима везаним за 

утврђивања престанка потреба за радом 

запослених и да омогући да се сваки 

запослени лично упозна са могућностима за 

рјещавање свог радно-правног статуса. 

 

Члан 22. 

Синдикат има право да захтијева од 

послодавца и друге информације за 

остваривање права запослених. 
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Члан 23. 

Послодавац је обавезан синдикату 

омогућити дјеловање у складу са његовом 

улогом и задацима, Статутом, Програмом и 

међународним конвенцијама о раду. 

 

Члан 24. 

Послодавац обезбјеђује синдикату услове 

за његово дјеловање, на начин да омогући:  

1. корищћење одговарајуће просторије и 

потребне административно-техничке 

услуге; 

2. приступ подацима и информацијама 

неопходним за обављање синдикалних 

активности; 

3. накнаду плате на основну плату, 

предсједнику или повјеренику 

синдиката код послодавца у висини од 

10%. 

Члан 25. 

(1) Синдикалног представника, ради 

његове синдикалне активности, ако дјелује у 

складу са важећим законима, колективним 

уговорима и опщтим актима, није могуће без 

сагласности надлежног органа синдиката, 

распоредити на друго радно мјесто, нити 

упутити на рад код другог послодавца. Због 

синдикалног дјеловања послодавац не може 

синдикалном представнику, без сагласности 

надлежног органа синдиката којем припада, 

смањити плату, покренути против њега 

дисциплински поступак због синдикалног 

дјеловања, или га на други начин довести у 

неугодан или подређен положај.  

(2) Право из става 1. овог члана траје за 

вријеме обављања функције и годину дана 

након истека функције.  

(3) Синдикални представници у смислу 

овог члана су и функционери синдиката на 

вищим нивоима који своју функцију 

обављају волонтерски, а запослени су код 

послодавца. 

Члан 26. 

(1) Представницима синдиката мора се 

омогућити одсуствовање с посла ради 

присуствовања синдикалним састанцима, 

конференцијама, сједницама и конгресима и 

ради оспоспбљавања на семинарима и 

курсевима.  

(2) Представницима синдиката омогућује 

се приступ свим запосленима на радним 

мјестима код послодавца када је то потребно 

за обављање њихове функције.  

(3) У случају потребе прикупљања 

средстава солидарности, представници 

запослених које синдикат за то овласти имају 

право да ову активност обављају у 

одговарајућим просторијама послодавца. 

(4) Представницима синдиката дозвољено 

је да истичу обавјещтење синдиката у 

просторијама послодавца на мјестима која су 

приступачна радницима.  

(5) Представницима синдиката дозвољава 

се да користе најмање два сата мјесечно у 

току радног времена за састанке и два сата 

седмично за остале синдикалне активности. 

(6) Послодавац је дужан да 

представницима синдиката дозволи да 

запосленима достављају информације, 

билтене, публикације, летке и друга 

документа синдиката. 

(7) Активности синдиката врще се тако да 

не иду на щтету редовног функционисања 

послодавца и радне дисциплине. 

 

Члан 27. 

Послодавац је дужан да обезбиједи 

обрачун и уплату синдикалне чланарине 

обуставом износа чланарине из плата 

запослених - чланова синдиката приликом 

сваке исплате плате, а према одлуци 

надлежног органа синдиката, уз писмену 

сагласност, односно синдикалну 

приступницу запосленог. 

 

Члан 28. 

(1) Запослени имају право на щтрајк у 

складу са Законом о щтрајку и другим 

прописима који регулищу ову област.  

(2) Синдикат у щтрајку поступа у складу 

са правилима синдиката у щтрајку које је 
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донио надлежни орган Савеза синдиката 

Републике Српске. 

 

Члан 29. 

(1) Запослени има право на безбједност и 

защтиту здравља на раду у складу са 

законом, посебним прописима којима се 

уређује област безбједности и защтите 

здравља на раду и актима послодавца.  

(2) Послодавац је дужан да обезбиједи 

запосленом рад на радном мјесту и у радној 

средини у којима су спроведене мјере 

защтите и здравља на раду и одговоран је за 

непримјењивање тих мјера. 

(3) Послове представника за защтиту и 

здравље на раду обавља синдикални одбор 

или овлащћени представници 

репрезентативног синдиката.  

 

Члан 30. 

(1) Учесници овог колективног уговора 

сагласни су да се овај колективни уговор 

закључи на период од три године.  

(2) Сваки од учесника у потписивању 

овог Колективног уговора може отказати овај 

уговор на начин прописан Законом о раду. 

 

Члан 31. 

(1) Овај колективни уговор сматра се 

закљученим када га у истовјетном тексту 

потпищу његови учесници.  

(2) Овај колективни уговор ступа на  

снагу даном потписивања, а биће објављен у 

„Службеном гласнику општине Кнежево“. 
 

 

ОПШТИНА КНЕЖЕВО                    

Начелник   општине                    

Горан Боројевић, с.р.  

 

Број: 02-013-89/17 

Датум: 25.09.2017.год.  СИНДИКАЛНА ОРГАНИЗАЦИЈА 

                  ОПШТИНСКЕ УПРАВЕ 

              Предсједник 

       Сузана Гојковић, с.р. 

   

          Број: 04/17 

           Датум: 25.09.2017.године 

____________________________________________________ 

 

На основу члана 59. став 1. тачка 2. Закона 

о локалној самоуправи („Службени гласник 

РС“ број: 97/16), и члана 68. став 1. тачка 2. 

Статута општине Кнежево („Службени 

гласник општине Кнежево“, број: 8/17 и 

19/17), начелник општине Кнежево,                   

д о н о с и:   

 

О Д Л У К У 

о усвајању ванредног пописа имовине са 

стањем на дан 30.09.2017. године 
 

I 

Усваја се накнадни попис основних 

средстава и нематеријалних улагања са 

стањем на дан 30.09.2017.године, који је 

саставила Комисија за накнадни попис 

именована Рјешењем начелника општине 

број: 02-013-83/17 од 28.08.2017. године.  

 

II 

Накнадни попис је обављен за временски 

период од 01.09.2017-29.09.2017. године у 

присуству чланова комисије и одговорних 

лица, а пописана су основна средства и 

нематеријална улагања: 

    -канцеларијски намјештај; 

    -опрема за ПТТ саобраћај; 

    -рачунарска опрема; 

    -опрема за ватрогасну јединицу; 

    -грађевински објекти; 

    -земљиште; 

    -путеви; 

    -улице; 

    -водоводи. 

 

III 

Приликом пописа свим основним 

средствима додијељени су нови бројеви, а 

употребљено је 1100 нових инвентурних 

наљепница. 

 

IV 

Укупна вриједност пописаних основних 

средства и нематеријалних улагања је 

следећа: 
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V 

Основна средства и нематеријална улагања утврђена као мањак.  

  

Ред. 

бр. 
Опис 

Набавна 

вриједност 

Oтписана 

вриједност 

Тренутна 

вриједност 

1. Основна средства и 

нематеријална улагања 

34.602.029,59 11.575.152,00 23.026.877,53 

Ред. 

Бр. 

Инвентурни 

број 
Назив средства 

Набавна 

вриједност 

Oтписана 

вриједност 

Тренутна 

вриједност 

 00102 Сто компјутерски 120,00 120,00 0,00 

 00827 Лаптоп-ГАП 1.950,00 1.560,00 390,00 

 00828 Лаптоп-ГАП 1.780,00 1.424,00 356,00 

 00829 Лаптоп-ГАП 1.892,00 1.514,00 378,40 

 00830 PS with 17 Monitor-ГАП 1.303,20 1.042,56 260,64 

 00814 Штампач -ГАП 170,00 136,00 34,00 

 00212 Рачунар -ПАНДА 826,00 826,00 0,00 

 00709 Штампач-HP laser jet 1102 346,09 346,09 0,00 

 00715 Монитор ASUS 19 TFT 338,00 287,30 50,70 

 00817 Скенер-ГАП 2.110,00 1.688,00 422,00 

 00133 Штампач HP laser JET 385,00 385,00 0,00 

 00402 Фотоапарат класични 325,00 325,00 0,00 

 00132 Рачунар Панда 1.292,85 1.292,85 0,00 

 00209 Пећ на дрва 309,65 309,65 0,00 

 00256 Пећ на дрва 309,65 309,65 0,00 

 00162 Телевизор LG 337,00 337,00 0,00 

 00815 Рачунар Леново 1.250,00 1.000,00 250,00 

 01132 Рачунар са монитором 829,00 262,52 566,48 

 01133 Штампач ласер 206,00 65,23 140,77 

 00832 Нот ХП 2000 984,00 492,00 492,00 

 00460 Сто радни 30,00 30,00 0,00 

 00831 Надзорна камера 5210а 849,58 309,75 539,83 

 00459 Фотеља тапацирана 106,81 106,81 0,00 

 00108 Сто радни НКП 415,00 367,47 47,53 

 00109 Сто радни НКП 415,00 367,48 47,52 

 00110 Сто радни НКП 415,00 367,48 47,52 

 00370 Штампач HP Исолир 191,50 191,50 0,00 

 00383 Штампач HP Ласер 324,09 324,09 0,00 

 00747 Штампач Пхасер 385,00 308,00 77,00 

 00765 Рачунар Делл Гап 1.450,00 1.160,00 290,00 

 00783 Рачунар Делл Гап 1.450,00 1.160,00 290,00 

 00106 Рачунар Самсунг 400,00 400,00 0,00 

 00107 Штампач Бротхер 500,00 500,00 0,00 

УКУПНО 23.995,42 19.315,43 4.680,39 
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VI 

По завршетку пописа урађени су реверси и 

тамо гдје је то могуће, задужени су 

службеници за основна средства која 

користе.  

 

VII 

1) Саставни дио ове одлуке је Извештај 

комисије о попису основних средстава и 

нематеријалних улагања.  

2) Ова одлука са Извештајем комисије и 

пописним листама доставља се служби 

рачуноводства на књижење најкасније до 

01.11.2017 године. 

VIII 

Налаже се служби рачуноводства да 

усклади књиговодствено стање пописане 

имовине и обавеза са стварним стањем на 

основу ове одлуке, извјештаја комисије и 

пописних листа са стањем на дан 31.12. 2017. 

године. 

 

IX 
Ова одлука ступа на снагу осмог дана од 

дана објављивања у „Службеном гласнику 

општине Кнежево“. 
 

 

 

Број:02-013-83-2/17                                                                    

Датум:  08.11.2017. године НАЧЕЛНИК ОПШТИНЕ                            

       Горан Боројевић, с.р. 

 

ПРИЛОГ 

 

И З В Ј Е Ш Т А Ј 

КОМИСИЈЕ О ПОПИСУ ОСНОВНИХ 

СРЕДСТАВА И НЕМАТЕРИЈАЛНИХ 

УЛАГАЊА 
 

На основу члана 18. став 1. тачка 8. 

Правилника о начину и роковима вршења 

пописа и усклађивања књиговодственог са 

стварним стањем имовине и обавеза 

(„Службени гласник РС“, број: 45/16), 

Комисија за попис основних средстава и 

нематеријалних улагања именована 

Рјешењем начелника општине број: 02-013-

83/17 од 28.08.2017.године у саставу: 

1.Небојша Вуковић, предсједник комисије, 

дипл. инж. пољопривреде; 

2.Милана Калабић, члан комисије, дипл. 

просторни планер; 

3.Драгана Бановић, члан комисије, 

математички техничар, 

извршила је попис основних средстава и 

нематеријалних улагања са стањем на дан 

29.09.2017. године. 

О извршеном попису и о утврђеном стању 

приликом пописа подносимо следећи 

извјештај: 

1.  Попис је обављен за временски период од 

01.09.2017.године до 29.09.2017.године у 

присуству чланова комисије и одговорних 

лица. 

2. Пописана су следећа материјална средства: 

    -канцеларијски намјештај; 

    -опрема за ПТТ саобраћај; 

    -рачунарска опрема; 

    -опрема за ватрогасну јединицу; 

    -грађевински објекти; 

    -земљиште; 

    -путеви; 

    -улице; 

    -водоводи. 

3.Приликом пописа свим основним 

средствима додијељени су нови бројеви, а 

употребљено је 1100 инвентурних 

наљепница. 

4. За средства, на која физички није било 

могуће налијепи инвентурне наљепнице, 

инвентурне наљепнице су лијепљене на 

папир А4 формата, на којем је са десне 

стране текстуално описано којем је основном 

средству додијељен број. 
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5. По завршетку пописа, урађени су реверси 

и тамо гдје је то могуће задужени 

службеници за основна средства која их 

користе.  

 

НАПОМЕНА: 

Попис је вршен у складу са Правилником 

о начину и роковима вршења пописа и 

усклађивања књиговодственог са стварним 

стањем имовине и обавеза („Службени 

гласник РС“, број: 45/16), по методи пописа 

на одређени дан.  

Приликом стављања нових инвентурних 

бројева утврђено је да се број 00256 понавља 

два пута. 

Извјештај се доставља начелнику општине 

и рачуноводственој  служби уз пописне листе 

уз прилог, ради новог уноса основних 

средстава и нематеријалних улагања. 

 

 

 

Број: 02-013-83/17 

Датум, 30.10.2017.године 

ЧЛАНОВИ КОМИСИЈЕ 

             Небојша Вуковић, с.р. предсједник комисије 

            Милана Калабић, с.р. члан комисије 

            Драгана Бановић, с.р. члан комисије 

_____________________________________________ 

 

На основу члана 59. став 1. тачка 5. Закона 

о локалној самоуправи (Службени гласник 

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

Статута општине Кнежево („Службени 

гласник општине Кнежево“ брoj: 8/17 и 

19/17) и члана 16. Правилника о начину и 

роковима вршења пописа и усклађивања 

књиговодственог са стварним стањем  

имовине и обавеза општине Кнежево 

(„Службени гласник општине Кнежево, број: 

23/17), начелник општине Кнежево,                

д о н о с и: 

 

 

 

 

О Д Л У К У 

о усвајању пописа основних средстава и 

нематеријалних улагања са стањем на дан 

31.12.2017. године 

 

 

I 

Усваја се попис основних средстава и 

нематеријалних улагања са стањем на дан 

31.12.2017.године, који је саставила 

Комисија за накнадни попис именована 

Рјешењем начелника општине број: 02-013-

107/17 од 15.12.2017. године. 

 

II 

Редовни попис је обављен за временски 

период од 03.01.2018-12.01.2018. године у 

присуству чланова комисије и одговорних 

лица, а пописана су основна средства и 

нематеријална улагања: 

    -канцеларијски намјештај; 

    -опрема за ПТТ саобраћај; 

    -рачунарска опрема; 

    -опрема за ватрогасну јединицу; 

    -грађевински објекти; 

    -земљиште; 

    -путеви; 

    -улице; 

    -водоводи. 
 

 

III 

Укупна вриједност пописаних основних 

средства и нематеријалних улагања је 

следећа: 
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IV 

Основна средства и нематеријална улагања утврђена као мањак. 

 

 

 

V 

Основна средства која нису употребљива. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ред. 

бр. 
Опис 

Набавна 

вриједност 

Oтписана 

вриједност 

Тренутна 

вриједност 

1. Основна средства и 

нематеријална улагања 

34.602.029,59 11.575.152,00 23.026.877,53 

Ред. 

Бр. 

Инвентурни 

број 
Назив средства 

Набавна 

вриједност 

Oтписана 

вриједност 

Тренутна 

вриједност 

1.  00490 Усисивач „Ranbow“ 3.245,83 3.245,83 0 

2.  00680 Кућиште  1.250,00 1.000,00 250,00 

3.  00984 Not HP 2000 984,00 492,00 492,00 

4.  01088 Телевизор LG 337,00 337,00 0 

5.  01173 Лаптоп Гап 1.950,00 1.560,00 390,00 

6.  01187 Лаптоп Гап 1.892,00 1.513,60 378,40 

7.  01191 Лаптоп Гап 1.780,00 1.424,00 356,00 

8.  01192 Фотоапарат дигитални 364,40 364,40 0 

9.  01193 Фотоапарат класични 325,00 325,00 0 

10.  01194 Музичка линија Фирст 75,00 75,00 0 

11.  01196 Скенер HP G 2410 169,00 169,00 0 

12.  01197 Принтер Епсон 338,72 237,09 101,63 

13.  01198 Факс штампач Гап 810,00 648,00 162,00 

14.  01199 Столица Сила 0 0 0 

15.  01200 Пећ на дрва 262,15 262,15 0 

УКУПНО 23.143,10 21.013,07 2.130,03 

Ред. 

Бр. 

Инвентурни 

број 
Назив средства 

Набавна 

вриједност 

Oтписана 

вриједност 

Тренутна 

вриједност 

1. 01066 Југо-ауто 9.360,00 9.360,00 0 

УКУПНО 9.360,00 9.360,00 0 
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VI 

1) Отписују се и расходују основна 

средства и нематеријална улагања која су 

наведена под тачкама III и IV.  

2) Основна средства утврђена као мањак, 

тачка IV, отписују се на терет Општине 

Кнежево.  

VII 

1) Саставни дио ове одлуке је Извештај 

комисије о попису основних средстава и 

нематеријалних улагања.  

2) Ова одлука са Извештајем комисије и 

пописним листама доставља се служби 

рачуноводства на књижење. 

 

VIII 

Налаже се служби рачуноводства да 

усклади књиговодствено стање пописане 

имовине и обавеза са стварним стањем на 

основу ове одлуке, извјештаја комисије и 

пописних листа. 

 

IX 

Ова Oдлука ступа на снагу осмог дана од 

дана објављивања у „Службеном гласнику 

општине Кнежево“. 
 

 

Број:02-013-107-4/17                                                                    

Датум:  12.01.2018. године НАЧЕЛНИК ОПШТИНЕ                            

       Горан Боројевић, с.р. 

 

ПРИЛОГ 
 

 

И З В Ј Е Ш Т А Ј 

КОМИСИЈЕ О ПОПИСУ ОСНОВНИХ 

СРЕДСТАВА И НЕМАТЕРИЈАЛНИХ 

УЛАГАЊА 

 

На основу члана 18. став 1. тачка 8. 

Правилника о начину и роковима вршења 

пописа и усклађивања књиговодственог са 

стварним стањем имовине и обавеза 

(„Службени гласник РС“, број: 45/16), и 

члана 16. Правилника о начину и роковима 

вршења пописа и усклађивања 

књиговодственог са стварним стањем  

имовине и обавеза општине Кнежево 

(„Службени гласник општине Кнежево“, 

број: 23/17), Комисија за попис основних 

средстава и нематеријалних улагања 

именована Рјешењем начелника општине 

број: 02-013-107-1/17 од 15.12.2017.године у 

саставу: 

1.Небојша Вуковић, предсједник комисије, 

дипл. инж. пољопривреде; 

2.Милана Калабић, члан комисије, дипл. 

просторни планер; 

3.Милан Маринковић, члан комисије, 

економски техничар, 

извршила је попис основних средстава и 

нематеријалних улагања са стањем на дан 

31.12.2017. године. 

О извршеном попису и о утврђеном стању 

приликом пописа подносимо следећи 

извјештај: 

1.  Попис је обављен за временски период од 

01.01.2017.године до 31.12.2017.године у 

присуству чланова комисије и одговорних 

лица. 

2. Пописана су следећа материјална средства: 

    -канцеларијски намјештај; 

    -опрема за ПТТ саобраћај; 

    -рачунарска опрема; 

    -опрема за ватрогасну јединицу; 

    -грађевински објекти; 

    -земљиште; 

    -путеви; 

    -улице; 

    -водоводи. 

3.Утврђен је мањак у односу на 

књиговодствено стање, односно утврђено је 
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да недостају следећа основна средства како слиједи у табели: 

Табела бр.1 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4.Основна средстава која нису употребљива (неисправна): 

 

Табела бр.2 

 

Ред. број Инвентурни број Назив средства 

1. 01066 Југо-ауто 

 
 

 

 

 

Пошто се стварно стање и књиговодствено 

стање основних средстава не слажу, 

потребно је извршити усклађивање  и 

утврдити да ли су средства расходована или 

нестала. 

Такође је приједлог да се средства 

утврђена као ''мањак'' (Табела бр.1)  и 

средства означена као ''неупотребљива-за 

отпис''  (Табела бр. 2) искњиже из евиденције 

(отпишу). 

НАПОМЕНА: 

Попис је вршен у складу са Правилником 

о начину и роковима вршења пописа и 

усклађивања књиговодственог са стварним 

стањем имовине и обавеза („Службени 

гласник РС“, број: 45/16), и члана 16. 

Правилника о начину и роковима вршења 

пописа и усклађивања књиговодственог са 

стварним стањем  имовине и обавеза 

општине Кнежево („Службени гласник 

општине Кнежево" број: 23/17), по методи 

пописа на одређени дан.  

За сачињавање овог извјештаја, комисија 

је  користила извршени Попис робе (36. 

страна затечпеног стања), Пописна листа  

сталних средстава, непокретних и покретних 

Ред. Бр. Инвентурни број Назив средства 

1.  00490 Усисивач „Ranbow“ 

2.  00680 Кућиште  

3.  00984 Not HP 2000 

4.  01088 Телевизор LG 

5.  01173 Лаптоп Гап 

6.  01187 Лаптоп Гап 

7.  01191 Лаптоп Гап 

8.  01192 Фотоапарат дигитални 

9.  01193 Фотоапарат класични 

10.  01194 Музичка линија Фирст 

11.  01196 Скенер HP G 2410 

12.  01197 Принтер Епсон 

13.  01198 Факс штампач Гап 

14.  01199 Столица Сила 

15.  01200 Пећ на дрва 
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ствари која чине стална средства са стањем 

на дан 31.12.2017. године. 

 

 

Број: 02-013-107-3/17 

Датум, 12.01.2018.године 

ЧЛАНОВИ КОМИСИЈЕ 

             Небојша Вуковић, с.р. предсједник комисије 

            Милана Калабић, с.р. члан комисије 

            Милан Маринковић, с.р. члан комисије 
____________________________________________________ 

 

На основу члана 59. став 1. тачка 5. Закона 

о локалној самоуправи (Службени гласник 

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

Статута општине Кнежево („Службени 

гласник Општине Кнежево“ брoj: 8/17) и 

члана 16. Правилника о начину и роковима 

вршења пописа и усклађивања 

књиговодственог са стварним стањем  

имовине и обавеза општине Кнежево 

(„Службени гласник општине Кнежево број: 

23/17), начелник општине Кнежево,                

д о н о с и 

 

О Д Л У К У 

о утврђеном мањку основних средстава и 

нематеријалних улагања по приједлогу из 

извјештаја Комисије за попис основних 

средстава и нематеријалних улагања 

 
 

I 

Основна средства и нематеријална 

улагања утврђена као мањак су како слиједи: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ред. 

Бр. 

Инвентурни 

број 
Назив средства 

Набавна 

вриједност 

Oтписана 

вриједност 

Тренутна 

вриједност 

1.  00490 Усисивач „Ranbow“ 3.245,83 3.245,83 0 

2.  00680 Кућиште  1.250,00 1.000,00 250,00 

3.  00984 Not HP 2000 984,00 492,00 492,00 

4.  01088 Телевизор LG 337,00 337,00 0 

5.  01173 Лаптоп Гап 1.950,00 1.560,00 390,00 

6.  01187 Лаптоп Гап 1.892,00 1.513,60 378,40 

7.  01191 Лаптоп Гап 1.780,00 1.424,00 356,00 

8.  01192 Фотоапарат дигитални 364,40 364,40 0 

9.  01193 Фотоапарат класични 325,00 325,00 0 

10.  01194 Музичка линија Фирст 75,00 75,00 0 

11.  01196 Скенер HP G 2410 169,00 169,00 0 

12.  01197 Принтер Епсон 338,72 237,09 101,63 

13.  01198 Факс штампач Гап 810,00 648,00 162,00 

14.  01199 Столица Сила 0 0 0 

15.  01200 Пећ на дрва 262,15 262,15 0 

УКУПНО 13.783,10 11.653,07 2.130,03 



Број- 04                      СЛУЖБЕНИ ГЛАСНИК ОПШТИНЕ КНЕЖЕВО             Датум: 28.02.2018.године 
 

16 

 

 

II 

Основна средства и нематеријална 

улагања из претходне тачке која су утврђена 

као мањак ће се изкњижити из пописа 

основних средстава за шта се задужује лице 

коме је повјерено вођење пословних књига и 

сачињавање финансијских извјештаја. 

 

III 

Ова одлука ступа на снагу осмог дана од 

дана објављивања у „Службеном гласнику 

општине Кнежево“. 

 

 
 

Број:02-013-107-5/17                                                                    

Датум:  12.01.2018. године НАЧЕЛНИК ОПШТИНЕ                            

       Горан Боројевић, с.р. 

______________________________________________ 

 

На основу члана 59. став 1. тачка 5. Закона 

о локалној самоуправи (Службени гласник 

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

Статута општине Кнежево („Службени 

гласник општине Кнежево“, брoj: 8/17 и 

19/17) и члана 16. Правилника о начину и 

роковима вршења пописа и усклађивања 

књиговодственог са стварним стањем  

имовине и обавеза општине Кнежево 

(„Службени гласник општине Кнежево“, 

број: 23/17), начелник општине Кнежево,                

д о н о с и: 

 

 

 

О Д Л У К У 

о отпису основних средстава и 

нематеријалних улагања по приједлогу из 

извјештаја Комисије за попис основних 

средстава и нематеријалних улагања 
 
 

I 

Отписују се и расходују основна средства 

и нематеријална улагања: 

 

 

  

Ред. 

Бр. 

Инвентурни 

број 
Назив средства 

Набавна 

вриједност 

Oтписана 

вриједност 

Тренутна 

вриједност 

1.  00490 Усисивач „Ranbow“ 3.245,83 3.245,83 0 

2.  00680 Кућиште  1.250,00 1.000,00 250,00 

3.  00984 Not HP 2000 984,00 492,00 492,00 

4.  01066 Југо-ауто 9.360,00 9.360,00 0 

5.  01088 Телевизор LG 337,00 337,00 0 

6.  01173 Лаптоп Гап 1.950,00 1.560,00 390,00 

7.  01187 Лаптоп Гап 1.892,00 1.513,60 378,40 

8.  01191 Лаптоп Гап 1.780,00 1.424,00 356,00 

9.  01192 Фотоапарат дигитални 364,40 364,40 0 

10.  01193 Фотоапарат класични 325,00 325,00 0 

11.  01194 Музичка линија Фирст 75,00 75,00 0 

12.  01196 Скенер HP G 2410 169,00 169,00 0 

13.  01197 Принтер Епсон 338,72 237,09 101,63 

14.  01198 Факс штампач Гап 810,00 648,00 162,00 

15.  01199 Столица Сила 0 0 0 

16.  01200 Пећ на дрва 262,15 262,15 0 

УКУПНО 23.143,10 21.013,07 2.130,03 
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II 

Отписана основна средства и 

нематеријална улагања из претходне тачке 

која нису за даљу употребу предају се 

овлаштеној Комисији за отпис на 

уништавање која ће се накнадно именовати 

Рјешењем начелника. 

 

III 
Средствима из тачке I која се не расходују, 

односно која се још могу користити утврдиће 

се нова вриједност и додијелити нови 

инвентурни бројеви приликом новог пописа 

основних средстава и неметријалнх улагања 

за 2017. годину, те ће се поново укњижити у 

основна средства за шта се задужује лице 

коме је повјерено вођење пословних књига и 

сачињавање финансијских извјештаја. 

 

IV 

Ова одлука ступа на снагу осмог дана од 

дана објављивања у „Службеном гласнику 

општине Кнежево“. 
 

 

 

Број:02-013-107-6/17                                                                    

Датум:  12.01.2018. године НАЧЕЛНИК ОПШТИНЕ                            

       Горан Боројевић, с.р. 

___________________________________________ 

 

На основу члана 17. став 1. и члана 18. 

став (1), а у складу са чланом 87. и 88. Закона 

о јавним набавкама Босне и Херцеговине 

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

59. Закона о локалној самоуправи 

(“Службени гласник РС“, број: 97/16),, и 

члана 68. Статута општине Кнежево 

(„Службени гласник општине Кнежево“, 

број: 08/18 и 19/17), начелник општине,         

д о н о с и : 

 

 

 

 

 

 

П О С Е Б Н У  О Д Л У К У 

о покретању поступка јавне набавке 

радова 

у поступку конкурентског захтјева за 

доставу понуда 

 

I 

Покреће се поступак јавне набавке роба: 

Набавка водо, електро, грађевинског и другог 

материјала за помоћ социјално угроженој 

категорији становништва. 

 

II 

Набавка није предвиђена Планом набавки 

за 2018.годину те ова Одлука уједно 

представља и допуну усвојеног плана набаке 

за 2018.годину. 

 

II 

Јавна набавка ће се спровести путем 

конкурентског захтјева за доставу понуда са 

закључењем оквирног споразума. 

 

III 

Процијењена вриједност уговора, без 

припадајућих индиректних пореза, износи: 

8.700,00 КМ.  

V 

Средства из тачке 3 ове одлуке 

обезбијеђена су у буџету општине Кнежево, 

буџетска ставка са које се обезбеђују 

финансијска средства су остале текуће 

дознаке грађанима, број потрошачке 

јединице 00930120, конто 416129. 

 

VI 

Начелник општине ће посебним рјешењем 

именовати комисију за одабир најповољнијег 

понуђача. 

 

VII 

Ова одлука ступа на снагу даном 

доношења, а објавиће се у „Службеном 

гласнику општине Кнежево“. 
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Образложење 

Општина Кнежево у буџету за 

2018.годину има обезбијеђена средства за  

набавку водо, електро, грађевинског и другог 

материјала за помоћ социјално угроженој 

категорији становништва,  број потрошачке 

јединице 00930120, конто 416129.     

Ова набавка није предвиђена Планом 

набавки за 2018.годину те представља 

допуну Плана са следећим елементима:     

-Позиција и редни број: Робе, број: 8;  

-Предмет набавке: Набавка водо, 

електро, грађевинског и другог материјала за 

помоћ социјално угроженој категорији 

становништва;  

-Шифра ЈРЈН:  44000000-0 

Грађевинске конструкције и материјали: 

помоћни производи у грађевинарству (осим 

електричних апарата), додатни код из ЈРЈН: 

44100000-1 Грађевински материјали и 

придружени артикли. 

-Процијењена вриједност 8.700,00 КМ 

без ПДВ-а; 

-Врста поступка: конкурентски захтјев 

са закључењем оквирног споразума;  

-Оквирно вријеме реализације по 

кварталима: По потреби; 

- Извор финансирања: Буџет општине 

Кнежево, број потрошачке јединице 

00930120, конто 41612. 

 

 

Број:02-013-22/18                                                                   

Датум:  26.02.2018. године НАЧЕЛНИК 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: 08/16), начелник 

општине, д о н о с и  

О Д Л У К У 

о приступању поступку јавне набавке роба 

  

I 

Приступа се јавној набавци роба: Набавка 

грађевинског материјала за санацију штета 

насталих на објектима усљед временских 

непогода.  

II 

1) Процијењена вриједност набавке, без 

припадајућих индиректних пореза, износи: 

5.000,00 КМ.  

2) Половину износа финансира општина 

а друга половина је донација Црвеног крста. 

III 

1) Буџетске ставке са које се обезбеђују  

финансијска средства која обезбјеђује 

општина су остале текуће дознаке грађанима, 

број потрошачке јединице 00930120, конто 

416129. 

2) Главни код из ЈРЈН: 44000000-0 

Грађевинске конструкције и материјали: 

помоћни производи у грађевинарству (осим 

електричних апарата); 

3) Додатни код из ЈРЈН: 44100000-1 

Грађевински материјали и придружени 

артикли. 

IV 

Одјељење за просторно уређење и 

стамбено-комуналне послове ће захтјев за 

достављање понуда, телефонски или 

писмено, упутити понуђачу који 

истраживањем понуди најнижу цијену, која 



Број- 04                      СЛУЖБЕНИ ГЛАСНИК ОПШТИНЕ КНЕЖЕВО             Датум: 28.02.2018.године 
 

19 

 

је и економски најповољнија, и квалитетна за 

предметне услуге. Та два фактора су основ за 

додјелу уговора. 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 

Предвиђени почетак реализације уговора 

је одмах по потписивању. 

 

VI 

Комисија за отварање и вредновање 

понуда ће се формирати доношењем 

посебног рјешења. 

 

VII 

Ова одлука ступа на снагу даном 

доношења, а објавиће се у „Службеном 

гласнику општине Кнежево“. 

 
 

 

 

Број:02-013-23/18                                                                   

Датум:  28.02.2018. године НАЧЕЛНИК ОПШТИНЕ                            

       Горан Боројевић, с.р. 

_____________________________________________ 

 

На основу члана 22. и члана 82. став 3. 

Закона о локалној самоуправи (''Службени 

гласник'', број: 97/16), члана 68. Статута 

општине Кнежево (''Службени гласник 

општине Кнежево'' број: 8/17 и 19/17) и члана 

6. став 2. Одлуке о стипендирању  студената 

на високошколским установама (први циклус 

студија) за школску 2017/2018 годину и 

утврђивања критерија за додјелу (''Службени 

гласник општине Кнежево'' број: 24/17), 

начелник општине Кнежево,   д о н о с и: 

 

 

 

О  Д  Л  У  К  У 

о додјели стипендија 

 

 

I 

 Стипендије из буџета општине Кнежево 

за школску 2017/2018 годину додјељују се 

следећим студентима на редовним годинама 

(првог циклуса) студија: 

 

  

РЕД. 

БР. 

ИМЕ (ИМЕ ОЦА)  

И ПРЕЗИМЕ 

НАЗИВ И СЈЕДИШТЕ 

ФАКУЛТЕТА 

 

ГОДИНА 

СТУДИЈА 

 

ДАТУМ 

РОЂЕЊА 

 

1. 

 

МИЛОШ (Жарко) СУКР 
МАШИНСКИ ФАКУЛТЕТ, 

БАЊА ЛУКА 

 

III 
 

09.08.1993 

 

2. 

 

НАТАША (Горан) ТЕИНОВИЋ 
ФИЛОЛОШКИ ФАКУЛТЕТ, 

БАЊА ЛУКА 
II 14.07.1997 

 

3. 

 

САЊА (Слободан) АЛЕКСИЋ 
ФИЛОЗОФСКИ 

ФАКУЛТЕТ, БАЊА ЛУКА 
II 03.08.1997 

 

4. 

 

ЈЕВРОСИМА (Радомир) ВУЈАНЧЕВИЋ 
ЕКОНОМСКИ ФАКУЛТЕТ 

БАЊА ЛУКА 
II 22.10.1995 

 

5. 

 

СТЕФАН (Душан) СТОЈАНОВИЋ 
ЕКОНОМСКИ ФАКУЛТЕТ, 

БАЊА ЛУКА 
IV 12.12.1994 
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6. 

 

ЊЕГОШ (Милан) ВЕЕРИЋ 

БОГОСЛОВСКИ 

ФАКУЛТЕТ, 
ФОЧА 

IV 10.06.1994 

 

7. 

 

ГОРАН (Мирко) ЋЕТКОВИЋ 
ШУМАРСКИ ФАКУЛТЕТ, 

БАЊА ЛУКА 
II 14.09.1997 

 

8. 

 

ТАЊА (Петар) ЋЕЛИЋ 
ФИЛОЗОФСКИ 

ФАКУЛТЕТ, 

БАЊА ЛУКА 

II 23.04.1993 

 

9. 

 

АНДРЕА (Ранко) КАЛАБИЋ 
ЕКОНОМСКИ ФАКУЛТЕТ, 

БАЊА ЛУКА 
IV 23.08.1994 

 

10. 

 

МИЛОШ (Светко) МАРКОВИЋ 

МЕДИЦИНСКИ 

ФАКУЛТЕТ, 
БАЊА ЛУКА 

VI 20.12.1991 

 

11. 

 

МАРКО (Зоран) РАЉИЋ 
ЕКОНОМСКИ ФАКУЛТЕТ, 

БАЊА ЛУКА 
III 04.12.1994 

 

12. 

 

СТАНИМИР (Остоја) ТЕИНОВИЋ 
ШУМАРСКИ ФАКУЛТЕТ, 

БАЊА ЛУКА 
II 17.10.1997 

 

13. 

 

МИЛОРАД (Остоја) ТЕИНОВИЋ 
ЕКОНОМСКИ ФАКУЛТЕТ, 

БАЊА ЛУКА 
IV 15.02.1994 

 

14. 

 

РАЈКА (Ненад) ВУЧИЋ 
ФАКУЛТЕТ ПОЛИТИЧКИХ 

НАУКА, 

БАЊА ЛУКА 

III 08.05.1996 

 

15. 

 

КРИСТИНА (Неђељко) РЕГОЈЕВИЋ 
ЕКОНОМСКИ ФАКУЛТЕТ, 

БАЊА ЛУКА 
III 23.03.1996 

 

16. 

 

АНЂЕЛА (Крстан) ВУКОВИЋ 

ПРИРОДНО - 
МАТЕМТИЧКИ 

ФАКУЛТЕТ, 

БАЊА ЛУКА 

III 11.01.1996 

 

17. 

 

МИЛОШ (Милорад) БУДИЋ 

АРХИТЕКТОНСКО-
ГРАЂЕВИНСКИ 

ФАКУЛТЕТ, 

БАЊА ЛУКА 

IV 17.02.1994 

 

18. 

 

АНА (Радојко) БЕКИЋ 

ФИЛОЗОФСКИ 

ФАКУЛТЕТ, 

БАЊА ЛУКА 

II 21.08.1995 

19. СОЊА (Гордан) РАДОШ 
МЕДИЦИНСКИ 

ФАКУЛТЕТ, 

БАЊА ЛУКА 

III 22.11.1996 

20. ДАРИО (Зоран) БУДИЋ 
ФАКУЛТЕТ ПОЛИТИЧКИХ 

НАУКА, 

БАЊА ЛУКА 

II 28.12.1997 

21. БОЈАНА (Здравко) ВУКОВИЋ 

АКАДЕМИЈА 

УМЈЕТНОСТИ, 
БАЊА ЛУКА 

 

II 
01.11.1996 

22. СТАНА (Живко) ЂЕКАНОВИЋ 

ПРИРОДНО - 

МАТЕМАТИЧКИ 
ФАКУЛТЕТ, 

БАЊА ЛУКА 

 
IV 

08.10.1995 
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23. МАЈА (Лука) СИМИЋ 

ПОЉОПРИВРЕДНИ 

ФАКУЛТЕТ, 
БАЊА ЛУКА 

 
III 

30.10.1995 

24. СУЗАНА (Предраг) АЛЕКСИЋ 

ВИСОКА МЕДИЦИНСКА 

ШКОЛА, 

ПРИЈЕДОР 

 
III 

19.06.1996 

25. ДАЈАНА (Милан) ЋЕЛИЋ 
МЕДИЦИНСКИ 

ФАКУЛТЕТ, 

БАЊА ЛУКА 

 

III 
17.05.1994 

26. РАДЕ (Зоран) ПЕЛЕНГИЋ 
ПОЉОПРИВРЕДНИ 

ФАКУЛТЕТ, 

БАЊА ЛУКА 

 

III 
05.02.1997 

27. СЛАВЕН (Зоран) ПЕЛЕНГИЋ 

МЕДИЦИНСКИ 

ФАКУЛТЕТ, 
БАЊА ЛУКА 

 

III 
 

15.08.1993 

28. СОФИЈА (Слободан) ВЕРИЋ 

ПРИРОДНО - 

МАТЕМАТИЧКИ 
 ФАКУЛТЕТ, 

БАЊА ЛУКА 

 

III 

 

02.04.1995 

29. САЊА (Милован) ПАВЛОВИЋ 
МЕДИЦИНСКИ 

ФАКУЛТЕТ, 

БАЊА ЛУКА 

 

VI  
11.01.1993 

30. ЗВЈЕЗДАНА (Милован) СУКУР 

МЕДИЦИНСКИ 

ФАКУЛТЕТ, 
БАЊА ЛУКА 

 

V 
25.05.1993 

31. СУНЧИЦА (Милован) СУКУР 

ПРИРОДНО – 

МАТЕМАТИЧКИ 
ФАКУЛТЕТ, 

БАЊА ЛУКА 

 

III 

 

15.09.1997 

32. МИЛАНА (Миладинко) РАДИЋ 

МЕДИЦИНСКИ 

ФАКУЛТЕТ, 
БАЊА ЛУКА 

IV 11.10.1994 

33. БРАНКА (Бране) КОВАЧИЋ 

ПРИРОДНО - 

МАТЕМАТИЧКИ 
ФАКУЛТЕТ, 

БАЊА ЛУКА 

II 25.06.196 

34. ЈЕЛЕНА (Горан) АЛЕКСИЋ 
ФИЛОЛОШКИ ФАКУЛТЕТ, 

БАЊА ЛУКА 
IV 27.10.1994 

35. ВЛАДАН (Милан) ЛУЛИЋ 

АРХИТЕКТОНСКО – 

ГРАЂЕВИНСКО – 
ГЕОДЕТСКИ ФАКУЛТЕТ, 

БАЊА ЛУКА 

IV 29.03.1994 

36. МИРОСЛАВ (Драган) СТОКАНИЋ 
МАШИНСКИ ФАКУЛТЕТ, 

БАЊА ЛУКА 
III 31.08.1995 

37. СУЗАНА (Жељко) ОБРАДОВИЋ 
ПРАВНИ ФАКУЛТЕТ, 

БАЊА ЛУКА 
IV 27.09.1995 

38. ДРАГАНА (Драго) ТЕШАНОВИЋ 

ВИСОКА МЕДИЦИНСКА 

ШКОЛА, 

ПРИЈЕДОР 

III 22.03.1997 

39. МАЈА (Винко) ЂЕНИЋ 

МЕДИЦИНСКИ 

ФАКУЛТЕТ, 

БАЊА ЛУКА 

II 17.05.1997 
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40. СЛАВИЦА (Драган) БРБОРОВИЋ 

ФАКУЛТЕТ ПОЛИТИЧКИХ 

НАУКА, 
БАЊА ЛУКА 

III 23.03.1995 

41. ДАЈАНА (Горан) ЈОЛИЋ 

МЕДИЦИНСКИ 

ФАКУЛТЕТ, 

БАЊА ЛУКА 

III 20.05.1993 

42. САВО (Бранко) ГЛАМОЧИЋ 
ЕКОНОМСКИ ФАКУЛТЕТ, 

БАЊА ЛУКА 
II 17.08.1996 

43. МИЛИЦА (Бранко) ТОПАЛОВИЋ 
ФИЛОЗОФСКИ 

ФАКУЛТЕТ, 

БАЊА ЛУКА 

II 06.02.1998 

 

 

И апсолвентима: 
 

 

1. 

 
ОГЊЕН (Зоран) БУДИЋ 

ПРАВОСЛАВНИ 
БОГОСЛОВСКИ 

 ФАКУЛТЕТ, 

БАЊА ЛУКА 

Апсолвент 30.01.1993 

2. ГОРАН (Милорад) МРШИЋ 
ШУМАРСКИ ФАКУЛТЕТ, 

БАЊА ЛУКА 
Апсолвент 24.08.1991 

3. БОЈАНА(Жељко) ВУКОВИЋ 
ПРАВНИ ФАКУЛТЕТ, 

БАЊА ЛУКА 
Апсолвент 11.09.1994 

4. ЂУРЂИНА (Жељко) ГЛАМОЧИЋ 

ФИЛОЗОФСКИ 

ФАКУЛТЕТ, 
БАЊА ЛУКА 

Апсолвент 09.07.1995 

5. АНЂЕЛА(Ранко) ТЕПИЋ 

ВИСОКА ШКОЛА ЗА 

ТУРИЗАМ И 
ХОТЕЛИЈЕРСТВО, 

ТРЕБИЊЕ 

Апсолвент 04.03.1996 

6. ДАЈАНА (Ранко) ПАНИЋ 
ФИЛОЗОФСКИ 

ФАКУЛТЕТ, БАЊА ЛУКА 
Апсолвент 27.03.1994 

 

 

 

 

II 

Висина стипендије износи 80,00 КМ 

мјесечно. 

 

III 

Са студентима којима је додијељена 

стипендија биће закључени појединачни 

уговори. 

 

 

 

 

 

 

 

 

IV 

Ова одлука ступа на снагу даном 

доношења, а биће објављена у ''Службеном 

гласнику општине Кнежево''. 

 
 

 

Број:02-67-2-4/18                                                                   

Датум:  27.02.2018. године НАЧЕЛНИК ОПШТИНЕ                            

       Горан Боројевић, с.р. 

____________________________________________ 
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На основу члана 59.став 1. Закона о 

локалној самоуправи („Службени гласник 

РС“, број: 97/16), члана 24. Закона о 

предшколском васпитању („Службени 

гласник РС“, број: 79/15) и члана 68.став 1. 

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 Програм 

припреме дјеце у школу за 2018.годину, у 

просторијама 1. Разреда ОШ „Доситеј 

Обрадовић“ Кнежево које су адекватно 

опремљене за рад са дјецом, захтјев ЈУ 

Дјечији вртић „Радојка Лакић“ Кнежево, 

број: 01-10-6/18 од 26.02.2018.године. 

2. Овај Закључак ступа на снагу даном 

доношења, а биће објављен у „Службеном 

гласнику општине Кнежево“. 
 

 

Број:02-40-20/18                                                                   

Датум:  27.02.2018. године НАЧЕЛНИК ОПШТИНЕ                            

       Горан Боројевић, с.р. 

___________________________________________ 
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