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подручје општине Кнежево“, са 

понуђеном цијеном како сљеди: 5.600,00 

КМ без ПДВ-а, ПДВ по стопи од 17% 

952,00 КМ. Укупна цијена са ПДВ-ом: 

6.552,00 КМ. Рок израде пројектне 

документације износи 90 радних дана. 

 

Члан 2. 

Уговор се закључује са понуђачем из 

члана 1. ове одлуке у складу са чланом 7. 

став 1. тачка б) Правилника о поступку 

директног споразума, („Сл. гласник БиХ“, 

број: 90/14).  

 

Члан 3.  

О извршењу ове одлуке стараће се 

Одјељење за привреду и финансије. 

 

Члан 4.  

Ова одлука ступа на снагу даном 

доношења, а биће објављена у Службеном 

гласнику Опшине Кнежево. 

                                                                                      

 

Поука о правном лијеку: У поступку 

директног споразума није дозвољена 

жалба.  

 
Број: 02-013-27-1/16         В.Д. ЗАМЈЕНИКА 

                                 НАЧЕЛНИКА ОПШТИНЕ 
Датум: 15.3.2016. године Горан Боројевић, с.р. 

 

____________________________________ 

 

На основу члана 15. Закона о 

рачуноводству и ревизији Републике 

Српске („Службени гласник Републике 

Српске“ број: 36/09), члана 9. став 2. 

Правилника о начину и роковима вршења 

пописа и усклађивања књиговодственог са 

стварним стањем имовине и обавеза 

(„Службени гласник општине Кнежево“, 

број: 7/10), в.д. Замјеника начелника  

општине д о н о с и:  

 

 

О Д Л У К У 

о измјени одлуке о спровођењу пописа 

имовине и обавеза са стањем на дан 

31.12.2015. године  
 

Члан 1. 

У Одлуци о спровођењу пописа имовине и 

обавеза са стањем на дан 31.12.2015. 

године број: 02-013-65/15 од 17.12.2015. 

године мијења се комисија за попис 

новчаних средстава, потраживања и 

обавеза и именује се следећа комисија: 

 

1. Владимир Гојковић – предсједник 

комисије, 

2.  Небојша Вуковић – члан комисије; 

3.  Велибор Бајић – члан комисије. 

 

 

Члан 2. 

ВД замјеника начелника општине 

донијеће рјешење о измјени рјешења о 

именовању комисије за попис имовине и 

обавеза за 2015. годину. 

 

 

Члан 3. 

Ову одлуку доставити именованим 

члановима комисије, централној пописној 

комисији и архииви. 

 

 

Члан 4. 

Ова Одлука ће бити објављена у  

„Службеном гласнику општине Кнежево“. 

 

 
Број:02-013-65-6/15           В.Д.ЗАМЈЕНИКА 

                                     НАЧЕЛНИК ОПШТИНЕ 

Датум:15.03.2016.године ГоранБОРОЈЕВИЋ,с.р. 

 

____________________________________ 

 

На основу одредби члана 43. Закона о 

локалној самоуправи („Службени гласник 

Републике Српске“, бројеви: 101/04, 

42/05, 118/05 и 98/13), одредбе члана 22. 

став 1. под б) тачка 6. и одредбе члана 44. 

Закона о заштити и спасавању у 

ванредним ситуацијама („Службени 

гласник Републике Српске“, број: 121/12), 

в.д. Замјеника начелника општине 

Кнежево,   д о н о с и: 
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О Д Л У К У 

о именовању Штаба за ванредне 

ситуације Општине Кнежево 

 

 

Члан 1. 

Овом одлуком именује се Штаб за 

ванредне ситуације општине Кнежево. 

 

Члан 2. 

У општински Штаб за ванредне ситуације 

именују се: 

1. Комадант штаба – Начелника 

општине; 

2. Замјеник комаданта штаба – 

Замјеник начелника општине; 

3. Одсјек цивилне заштите – Шеф 

одсјека цивилне заштите општине 

Кнежево; 

4. Члан штаба за склањање, 

евакуацију и збрињавање – 

Начелник одјељења за привреду и 

финансије; 

5. Члан штаба за маскирање и 

замрачивање – представник ПЈ 

„Електрокрајина“ Кнежево; 

6. Члан штаба за РХБ заштиту и 

узбунивање – директор ШГ 

„Чемерница“ Кнежево; 

7. Члан штаба за заштиту од рушења 

и експлозија – Командир ПС 

Кнежево; 

8. Члан штаба за заштиту од поплава 

– представник ОДЈКП „Цврцка“ 

Кнежево; 

9. Члан штаба за заштиту од пожара – 

командир ватрогасне јединице 

Кнежево; 

10. Члан штаба за прву медицинску 

помоћ и асанацију – директор дома 

здравља Кнежево; 

11. Члан штаба за заштиту животиња и 

намирница животињског поријекла 

– ветеринар „Ветеринарске 

станице“ Кнежево; 

12. Члан штаба за заштиту биља и 

биљних производа – руководилац 

за пољопривреду ЗЗ „15 мај“ 

Кнежево; 

13. Члан штаба за питања ангажовања 

у ОС БиХ; 

14. Члан штаба испред Црвеног крста; 

15. Предсједници МЗ општине 

Кнежево. 

 

Члан 3. 

Даном ступања на снагу ове Одлуке 

престаје да важи Одлука о именовању 

Штаба за ванредне ситуације општине 

Кнежево, број: 02-013-31/15 од 

29.07.2015. године. 

 

Члан 4. 

Ова одлука ступа на снагу даном 

доношења, а биће објављена у 

„Службеном гласнику општине 

Кнежево“. 

 

Број: 02.1-013-32/16          В.Д. ЗАМЈЕНИКА 

                                      НАЧЕЛНИКА ОПШТИНЕ 

Датум: 16. 03.2016. године   Горан Боројевић, с.р. 

 

___________________________________________ 

 

На основу одредби чланова 41. и 43. став 

1. алинеја 5. Закона о локалној 

самоуправи (“Службени гласник 

Републике Српске“, бројеви: 101/04, 

42/05, 118/05 и 98/13), чланова 124. 127 и 

133. став (1) Закона о облигационим 

односима („Службени гласник СФРЈ“ 

бројеви: 29/78, 39/85, 45/85, и 57/89, 

„Службени гласник Републике Српске“, 

бројеви: 17/93 и 3/96), члана 53. Статута 

општине Кнежево („Службени гласник 

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

вези са чланом 5. став 2. Одлуке о 

збрињавању отпада из стамбених и 

пословних просторија на подручју 

општине Кнежево, број: 01-022-10/16 од 

17.3.2016. године, в.д. замјеника 

начелника општине Кнежево  д о н о с и: 

 

 


