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СЛУЖБЕНИ  ГЛАСНИК 

ОПШТИНЕ  КНЕЖЕВО 

 

Издавач:Скупштина општине 

КНЕЖЕВО 

Жиро-

рачун____________________ 

Цијена примјерка________КМ 

 

Број: 10/2018 

 

Кнежево, 14.05.2018. 

године 

Уређује редакциони одбор: 

Одговорни уредник: 

Секретар СО-е  

Дијана Милисавић  

Штампа СО-е Кнежево 

 

На основу члана 125. тачка 1. подтачка в. 

Закона о заштити и спасавању у ванредним 

ситуацијама („Службени гласник Републике 

Српске“, број: 121/12 и 46/17) и члана 59. став 

1. тачка. 10 Закона о локалној самоуправи 

(„Службени гласник Републике Српске“ број: 

97/16) и члана 30. став 1. тачка 12. и члана 68. 

став 1. тачка 10. Статута општине Кнежево 

(„Службени гласник општине Кнежево“, број: 

8/17, 19/17) у сврху спровођења осматрања, 

обавјештавања и узбуњивања, начелник 

општине, д о н о с и 

О Д Л У К У 

О ОСНИВАЊУ ОПЕРАТИВНО-

КОМУНИКАТИВНОГ ЦЕНТРА 

ОПШТИНЕ КНЕЖЕВО 

 

I 

У оквиру Општинског штаба за ванредне 

ситуације оснива се оперативно-

комуникативни центар општине Кнежево.  

 

II 

Оперативно-комуникативни центар 

Општине активира се у случају елементарне 

непогоде и друге несреће. 

 

 

III 

Одлуку о активирању оперативно-

комуникативног центра Општине доноси 

Начелник општине. 

 

IV 

Оперативно-комуникативни центар 

oпштине Кнежево састоји се од руководиоца, 

замјеника руководиоца и 3 три оперативца. 

 

V 

Рјешењем Начелника извршиће се 

именовање лица у оперативно-комуникативног 

центра општине Кнежево. 

 

VI 

Задаци оперативно-комуникативног центра 

су да: 

а) Прикупља, обрађује и доставља 

органима Општине и Подручном оперативном 

центру податке о елементарним непогодама и 

другим несрећама на подручју Општине, 

предузетим и планираним мјерама и 

активностима у току спровођења акције 

заштите и спасавања на подручјиу Општине и 
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другим активностима од значаја за заштиту и 

спасавање. 

б) Преноси наредбе, одлуке, обавјештења, 

инструкције и препоруке Општинског штаба за 

ванредне ситуације и обавјештава хитне, 

спасилачке и друге службе и снаге. 

в) Остварује сарадњу и врши размјену 

података о елементарним непогодама и другим 

несрећама са Оперативним центрима сусједних 

јединица локалне самоуправе и са Подручним 

оперативним  центром и поступа по налозима и 

захтјевима Подручног оперативног центра. 

г) За потребе Општинског штаба за 

ванредне ситуације, припрема обавјештења и 

саопштења за медије о елементарним 

непогодама и другим несрећама и 

активностима које су од значаја за заштиту и 

спасавање. 

д) Припрема и доставља дневне и 

периодичне извјештаје о  елементарним 

непогодама и другим несрећама на подручју 

Општине, води дневник рада и књигу 

примљених-посланих докумената као и 

службене забиљешке о подацима примљених 

путем телефона или непосредно, према 

прописаним обрасцима. 

ђ) Извршава и друге задатке у складу са 

одлукама органа надлежних за руковођење 

акцијама заштите, спасавања и пружања 

помоћи. 

 

VII 

Ова одлука ступа на снагу осмoг дана од 

дана објављивања у „Службеном гласнику 

општине Кнежево“. 

 

Број: 02-013-40/18         НАЧЕЛНИК ОПШТИНЕ 

Датум: 19.04.2018. године      Горан Боројевић,с.р. 

_____________________________________________ 

 

 

На основу члана 59. Закона о локалној 

самоуправи (“Службени гласник РС“, број: 

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

набавкама Босне и Херцеговине („Службени 

гласник БиХ“, број: 39/14), члана 2. 

Правилника о поступку директног споразума 

(„Службени гласник БиХ“, број: 90/14) и члана 

4. Интерног Правилника о поступку директног 

споразума („Службени гласник општине 

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

д о н о с и  

 

О Д Л У К У 

о покретању поступка јавне набавке путем 

директног споразума 

  

I 

Приступа се јавној набавци услуга и то: 

„Израда техничке документације- улична 

расвјета у дужини од 980 м“. 

 

II 

Буџетска ставка са које се обезбеђују 

финансијска средства су издаци за улагање у 

развој-пројекти, број потрошачке јединице 

00930160, економски код 511714. Главни код 

из ЈРЈН: 71320000-7 – Услуге техничког 

пројектовања. 

 

III 

 Процијењена вриједност уговора, без 

припадајућих индиректних пореза, износи: 

3.000,00 КМ. 

 

IV 

За провођење ове Одлуке задужује се 

Одјељење за привреду и финансије и Одјељење 

за просторно уређење и стамбено-комуналне 

послове. 

 

 


