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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. 
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V 

Писмени захтјев за достављање понуде 

упутиће се понуђачу који истраживањем нуди 

најнижу цијену, која је и економски 

најповољнија, и квалитет за предметну услугу. 

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. 

 

VI 

Ова одлука ступа на снагу даном 

доношења, а објавиће се у „Службеном 

гласнику општине Кнежево“.  

 

 

 

Број: 02-013-45/18         НАЧЕЛНИК ОПШТИНЕ 

Датум: 12.04.2018. године      Горан Боројевић,с.р. 

______________________________________________ 

 

На основу члана 59. Закона о локалној 

самоуправи (''Службени гласник РС'', број: 

97/16), члана 64. став 1. тачка б) , члана 70., 

став 1., 3. и 6,. те чланова 87. и 90. Закона о 

јавним набавкама БиХ. („Сл. гласник БиХ“, 

број: 39/14), члана 6., тачка б), став 2. Интерног 

правилника о поступку директног споразума 

(„Службени гласник општине Кнежево“, број: 

8/16) и 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 прихватању понуде понуђача „Деск 

инжињеринг“ д.о.о. Бања Лука 

 

 

 

I 

Прихвата се понуда понуђача  „Деск 

инжињеринг“ д.о.о.  Славка Родића 1., Бања 

Лука, за јавну набавку услуга „Израда 

техничке документације-улична расвјета у 

дужини од 980 м“ са понуђеном цијеном од 

2.940,00 КМ без ПДВ-а. 

 

II 

Уговор се закључује са понуђачем из члана 

1. ове одлуке у складу са чланом 8. став 2. 

тачка б) Интерног правилника о поступку 

директног споразума, („Службени гласник 

општине Кнежево“, број: 8/16).  

 

III 

О извршењу ове одлуке стараће се 

Одјељење за привреду и финансије. 

 

 

IV 

Ова одлука ступа на снагу даном 

доношења, а биће објављена у „Службеном 

гласнику општине Кнежево“. 

                                                                                      

 

Поука о правном лијеку: У поступку директног 

споразума није дозвољена жалба.  

 

 

Број: 02-013-45-1/18         НАЧЕЛНИК ОПШТИНЕ 

Датум: 13.04.2018. 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), те на основу члана 

59. Закона о локалној самоуправи („Службени 

гласник Републике Српске“, број: 97/16) и 

члана 68. Статута општине Кнежево („Сл. 
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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: 02-013-33/18 

 

I 

Прихвата се препорука комисије за јавну 

набавку огревног дрвета број: 02-013-33-7/18 

од 17.04.2018. године, о додјели уговора. 

Уговор се додјељује сљедећем понуђачу:  

ШГ „Чемерница“ Кнежево, са понуђеном 

цијеном од 12.715,00 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 

ШГ „Чемерница“ 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. 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. 

 

V 

Ова одлука ступа на снагу даном 

доношења, а биће објављена у „Службеном 

гласнику општине Кнежево“ и на интернет 

страници општине Кнежево. 

 

Образложење  

У поступку јавне набавке путем 

конкурентског захтјева за достављање понуда, 

број: 02-013-33-2/18, понуду је благовремено 

доставио један понуђач и то ШГ „Чемерница“ 

Кнежево. 

Рјешењем начелника општине број: 02-

013-33-1/18 од 29.03.2018. године, именована 

је комисија за провођење поступка јавне 

набавке. Комисија је дана 16.04.2018. 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: 02-013-33-8/18         НАЧЕЛНИК ОПШТИНЕ 

Датум: 17.04.2018. 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 
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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 роба и то: 

Набавка моторних тримера. 

 

II 

Буџетска ставка са које се обезбеђују 

финансијска средства су издаци за набавку 

комуналне опреме, број потрошачке јединице 

00930160, економски код 511300. 

 

III 

 Процијењена вриједност уговора, без 

припадајућих индиректних пореза, износи: 

2.600,00 KM. 

 

IV 

За провођење ове Одлуке задужује се 

Одјељење за привреду и финансије. 

 

V 

Писмени захтјев за достављање понуде 

упутиће се понуђачу који истраживањем нуди 

најнижу цијену, која је и економски 

најповољнија, и квалитет за предметну робу. 

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. 

 

VI 

Ова одлука ступа на снагу даном 

доношења, а објавиће се у „Службеном 

гласнику општине Кнежево“.  

 

 

Број: 02-013-41/18         НАЧЕЛНИК ОПШТИНЕ 

Датум: 22.04.2018. године      Горан Боројевић,с.р. 

______________________________________________ 

 

На основу члана 59. Закона о локалној 

самоуправи (''Службени гласник РС'', број: 

97/16), члана 64. став 1. тачка б) , члана 70., 

став 1., 3. и 6,. те чланова 87. и 90. Закона о 

јавним набавкама БиХ. („Сл. гласник БиХ“, 

број: 39/14), члана 5. став 2. тачка б), 

Правилника о поступку директног споразума 

(„Сл. гласник БиХ“, број: 90/14) 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 прихватању понуде понуђача „Moto trade“ 

д.о.о. 

 

I 

Прихвата се понуда понуђача „Moto trade“ 

д.о.о., за јавну набавку моторних тримера, а за 

потребе Општинске управе Кнежево са укупно 

понуђеном цијеном од 2.503,42 без ПДВ-а. 

 

II 

Уговор се закључује са понуђачем из тачке 

1. ове одлуке у складу са чланом 7. став 1. 
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тачка б) Правилника о поступку директног 

споразума, („Сл. гласник БиХ“, број: 90/14).  

 

III 

О извршењу ове одлуке стараће се 

Одјељење за привреду и финансије. 

 

IV 

Ова одлука ступа на снагу даном 

доношења, а биће објављена у „Службеном 

гласнику општине Кнежево“. 

                                                                                      

Поука о правном лијеку: У поступку директног 

споразума није дозвољена жалба.  

 

 

Број: 02-013-41-1/18         НАЧЕЛНИК ОПШТИНЕ 

Датум: 24.04.2018. 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 роба и то: 

Набавка материјала за уградњу керамичких 

плочица за потребе ОУ општине Кнежево. 

 

 

II 

Буџетска ставка са које се обезбеђују 

финансијска средства су издаци за 

инвестиционо одржавање, реконструкцију и 

адаптацију канцеларијских објеката и 

простора, број потрошачке јединице 00930160, 

економски код 511220. 

 

III 

 Процијењена вриједност уговора, без 

припадајућих индиректних пореза, износи: 

1.100,00 KM. 

 

IV 

За провођење ове Одлуке задужује се 

Одјељење за привреду и финансије. 

 

V 

Писмени захтјев за достављање понуде 

упутиће се понуђачу који истраживањем нуди 

најнижу цијену, која је и економски 

најповољнија, и квалитет за предметну робу. 

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. 

 

VI 

Ова одлука ступа на снагу даном 

доношења, а објавиће се у „Службеном 

гласнику општине Кнежево“.  

 

 

Број: 02-013-43/18         НАЧЕЛНИК ОПШТИНЕ 

Датум: 25.04.2018. године      Горан Боројевић,с.р. 

_______________________________________________ 

 

На основу члана 59. Закона о локалној 

самоуправи (“Службени гласник РС“, број: 
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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 роба и то: 

Набавка керамичких плочица за потребе ОУ 

општине Кнежево. 

 

II 

Буџетска ставка са које се обезбеђују 

финансијска средства су издаци за 

инвестиционо одржавање, реконструкцију и 

адаптацију канцеларијских објеката и 

простора, број потрошачке јединице 00930160, 

економски код 511220. 

 

III 

 Процијењена вриједност уговора, без 

припадајућих индиректних пореза, износи: 

2.900,00 KM. 

 

IV 

За провођење ове Одлуке задужује се 

Одјељење за привреду и финансије. 

 

V 

Писмени захтјев за достављање понуде 

упутиће се понуђачу који истраживањем нуди 

најнижу цијену, која је и економски 

најповољнија, и квалитет за предметну робу. 

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. 

 

VI 

Ова одлука ступа на снагу даном 

доношења, а објавиће се у „Службеном 

гласнику општине Кнежево“.  

 

 

 

Број: 02-013-42/18         НАЧЕЛНИК ОПШТИНЕ 

Датум: 25.04.2018. године      Горан Боројевић,с.р. 

_____________________________________________ 

 

На основу члана 59. Закона о локалној 

самоуправи (''Службени гласник РС'', број: 

97/16), члана 64. став 1. тачка б) , члана 70., 

став 1., 3. и 6,. те чланова 87. и 90. Закона о 

јавним набавкама БиХ. („Сл. гласник БиХ“, 

број: 39/14), члана 5. став 2. тачка б), 

Правилника о поступку директног споразума 

(„Сл. гласник БиХ“, број: 90/14) 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 прихватању понуде понуђача „Енмон“ 

д.о.о. 

 

I 

Прихвата се понуда понуђача „Енмон“ 

д.о.о., за јавну набавку керамичких плочица, а 

за потребе Општинске управе Кнежево са 

укупно понуђеном цијеном од 2.864,42 без 

ПДВ-а. 
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II 

Уговор се закључује са понуђачем из тачке 

I ове одлуке у складу са чланом 7. став 1. тачка 

б) Правилника о поступку директног 

споразума, („Сл. гласник БиХ“, број: 90/14).  

 

III 

О извршењу ове одлуке стараће се 

Одјељење за привреду и финансије. 

 

IV 

Ова одлука ступа на снагу даном 

доношења, а биће објављена у „Службеном 

гласнику општине Кнежево“. 

                                                                                      

 

Поука о правном лијеку: У поступку директног 

споразума није дозвољена жалба.  

 

 

Број: 02-013-42-1/18         НАЧЕЛНИК ОПШТИНЕ 

Датум: 26.04.2018. године      Горан Боројевић,с.р. 

________________________________________________ 

 

На основу члана 59. Закона о локалној 

самоуправи (''Службени гласник РС'', број: 

97/16), члана 64. став 1. тачка б) , члана 70., 

став 1., 3. и 6,. те чланова 87. и 90. Закона о 

јавним набавкама БиХ. („Сл. гласник БиХ“, 

број: 39/14), члана 5. став 2. тачка б), 

Правилника о поступку директног споразума 

(„Сл. гласник БиХ“, број: 90/14) 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 прихватању понуде понуђача „Технопром“ 

д.о.о. 

 

 

 

I 

Прихвата се понуда понуђача „Технопром“ 

д.о.о., за јавну набавку љепила за уградњу 

керамичких плочица, а за потребе Општинске 

управе Кнежево са укупно понуђеном цијеном 

од 1.014,94 без ПДВ-а. 

 

II 

Уговор се закључује са понуђачем из тачке 

I ове одлуке у складу са чланом 7. став 1. тачка 

б) Правилника о поступку директног 

споразума, („Сл. гласник БиХ“, број: 90/14).  

 

III 

О извршењу ове одлуке стараће се 

Одјељење за привреду и финансије. 

 

IV 

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: 02-013-43-1/18         НАЧЕЛНИК ОПШТИНЕ 

Датум: 26.04.2018. године      Горан Боројевић,с.р. 

________________________________________________ 

 

На основу члана 59. Закона о локалној 

самоуправи („Службени гласник Републике 

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

општине Кнежево („Службени гласник 

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

3. „Одлуке о давању на привремно коришћење 

пословне просторије-канцеларије“ („Службени 

гласник општине Кнежево“, број: 9/18) 

начелник општине, д о н о с и  
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Р Ј Е Ш Е Њ Е 

о именовању чланова комисије за 

примопредају пословне просторије-

канцеларије 

 

1. На основу „Одлуке о давању на 

привремно коришћење пословне 

просторије-канцеларије“ („Службени 

гласник општине Кнежево“, број: 9/18) 

именује се комисија у саставу: 

- Небојша Вуковић, предсједник 

комисије; 

- Милана Калабић, члан комисије; 

- Милана Вуковић, члан комисије. 

2. Задатак комисије је да приликом 

предаје на привремено коришћење 

пословне просторије-канцеларије број 2. 

која се налази у Улици Гаврила 

Принципа 5. „Одбојкашком клубу 

инвалида Кнежево“ направи записник о 

затеченом стању. 

3.  Рјешење ступа на снагу даном 

доношења, а објавиће се у „Службеном 

гласнику општине Кнежево“. 

 

 

Број: 02-022-2-1/18         НАЧЕЛНИК ОПШТИНЕ 

Датум: 16.04.2018. године      Горан Боројевић,с.р. 

________________________________________________ 

 

На основу члана 59. став 1. тачка 10. 

Закона о локалној самоуправи („Службени 

гласник Републике Српске“, број: 97/16), члана 

30. став 12. и члана 68. став 1. тачка 10.  

Статута општине Кнежево („Службени гласник 

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

2. Одлуке о именовању Штаба за ванредне 

ситуације општине Кнежево („Службени 

гласник општине Кнежево“, број: 4/16) 

начелник општине, д о н о с и 

 

Р Ј Е Ш Е Њ Е 

о именовању штаба за ванредне ситуације 

општине Кнежево 

 

1. Овим Рјешењем именују се чланови 

штаба за ванредне ситуације општине 

Кнежево у сљедећем саставу: 

 Командант штаба – Начелник 

општине Кнежево, Горан Боројевић; 

 Замјеник команданта – Замјеник 

Начелника општине Кнежево, 

Радован Марић; 

 Начелник штаба за ванредне 

ситуације – Начелник одјељења за 

просторно уређење и стамбено-

комуналне послове, Бојан 

Обрадовић; 

 Члан штаба за склањање, евакуацију 

и збрињавање – Начелник одјељења 

за привреду и финансије, Сузана 

Гојковић; 

 Члан штаба за маскирање и 

замрачивање – представник РЈ 

„Електрокрајина“ Кнежево, Његош 

Крејић;   

 Члан штаба за РХБ заштиту и 

узбуњивање – Чедо Вуковић; 

 Члан штаба заштиту од рушења и 

експлозија – командир ПС Кнежево, 

Душко Лакетић;  

 Члан штаба за заштиту од поплава – 

представник КП „Цврцка“ Кнежево, 

Радован Ђукарић; 

 Члан штаба за заштиту од пожара – 

представник ватрогасне јединице 

Кнежево, Недељко Алексић;                                                                                                                                                                                                                             

 Члан штаба за прву медицинску 

помоћ и асанацију -  директор „Дом-

а здравља“ Кнежево, Владан 

Миловановић; 
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 Члан штаба за заштиту животиња и 

намјерница животињског порјекла – 

Амна Ћелеш; 

 Члан штаба за заштиту биља и 

биљних производа – Момир 

Вуковић; 

 Члан штаба испред Црвеног крста - 

Зоран Ђурић; 

 Представници МЗ општине 

Кнежево: 

Члан штаба – представник МЗ 

Кнежево, Срђан Гојковић; 

Члан штаба – представник МЗ 

Бастаји, Бошко Свјетлановић; 

Члан штаба – представник МЗ 

Бокани и Пауновићи, Тихомир 

Вучић; 

Члан штаба – представник МЗ 

Влатковићи, Слободан Пеленгић; 

Члан штаба – представник МЗ 

Имљани, Славко Марић; 

Члан штаба – представник МЗ 

Јаворани, Милош Поповић; 

Члан штаба – представник МЗ 

Корићани, Недо Славнић; 

Члан штаба – представник МЗ 

Мокри Луг, Петар Соларевић; 

Члан штаба – представник МЗ 

Живинице, Душан Кнежевић; 

Члан штаба – представник МЗ 

Рађићи II, Јована Комљеновић; 

Члан штаба – представник МЗ 

Шолаји, Горан Вујанчевић; 

Члан штаба – представник МЗ 

Костићи, Драган Брборовић. 

2. Ово рјешење ступа на снагу осмог дана 

од објевљивања у „Службеном гласнику 

општине Кнежево“. 

 

 

Број: 02-013-32-1/18         НАЧЕЛНИК ОПШТИНЕ 

Датум: 17.04.2018. године      Горан Боројевић,с.р. 

______________________________________________ 

 

На основу члана 59. став 1. тачка 10. 

Закона о локалној самоуправи („Службени 

гласник Републике Српске“ број: 97/16), члана 

30. став 12. и члана 68. став 1. тачка 10. 

Статута општине Кнежево („Службени гласник 

општине Кнежево“, број: 8/17, 19/17) и члана 2. 

Одлуке о усклађивању и организовању 

општинског штаба цивилне заштите 

(„Службени гласник општине Кнежево“, број: 

09/18), начелник општине, д о н о с и 

 

Р Ј Е Ш Е Њ Е 

о именовању општинског штаба цивилне 

заштите 
 

1. Овим Рјешењем именују се чланови 

општинског штаб цивилне заштите 

општине Кнежево у сљедећем 

саставу:  

 Командант штаба – Начелник 

општине Кнежево, Горан Боројевић; 

 Замјеник команданта – Замјеник 

Начелника општине Кнежево, 

Радован Марић; 

 Начелник штаба – Начелник 

Одјељења за просторно уређење и 

стамбено-комуналне послове, Бојан 

Обрадовић; 

 Члан штаба за маскирање и 

замрачивање – представник РЈ 

„Електрокрајина“ Кнежево, Његош 

Крејић;   

 Члан штаба заштиту од рушења и 

експлозија – командир ПС Кнежево, 

Душко Лакетић;  
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 Члан штаба за заштиту од поплава – 

представник КП „Цврцка“ Кнежево, 

Радован Ђукарић; 

 Члан штаба за заштиту од пожара – 

представник ватрогасне јединице 

Кнежево, Недељко Алексић;                                                                                                                                                                                                                             

 Члан штаба за прву медицинску 

помоћ и асанацију -  директор „Дом-

а здравља“ Кнежево, Владан 

Миловановић; 

 Члан штаба за заштиту животиња и 

намјерница животињског порјекла, и 

заштиту биљака и биљних производа 

– самостални стручни сарадник за 

пољопривреду, шумарство, 

водопривреду и развој села, Небојша 

Вуковић; 

 Члан штаба – Начелник одјељења за 

привреду и финасије, Сузана 

Гојковић; 

 Члан штаба – Начелник одјељења за 

општу управу и друштвене 

дјелатности, Нада Калабић; 

 Члан штаба – Начелник одјељења за 

инспекцијске послове и комуналну 

полицију, Жељко Лакић; 

 Члан штаба испред Црвеног крста, 

Зоран Ђурић; 

 Члан штаба – предсједник 

Скупштине општине Кнежево, Миле 

Павловић; 

 Члан штаба – представник МЗ 

Кнежево, Срђан Гојковић; 

 Члан штаба – представник МЗ 

Бастаји, Бошко Свјетлановић; 

 Члан штаба – представник МЗ 

Бокани и Пауновићи, Тихомир 

Вучић; 

 Члан штаба – представник МЗ 

Влатковићи, Слободан Пеленгић; 

 Члан штаба – представник МЗ 

Имљани, Славко Марић; 

 Члан штаба – представник МЗ 

Јаворани, Милош Поповић; 

 Члан штаба – представник МЗ 

Корићани, Недо Славнић; 

 Члан штаба – представник МЗ 

Мокри Луг, Петар Соларевић; 

 Члан штаба – представник МЗ 

Живинице, Душан Кнежевић; 

 Члан штаба – представник МЗ 

Рађићи II, Јована Комљеновић; 

 Члан штаба – представник МЗ 

Шолаји, Горан Вујанчевић; 

 Члан штаба – представник МЗ 

Костићи, Драган Брборовић. 

2. Ово Рјешење ступа на снагу осмог 

дана од објављивања у „Службеном 

гласнику општине Кнежево“. 

 

 

Број: 02-022-4-1/18         НАЧЕЛНИК ОПШТИНЕ 

Датум: 19.04.2018. 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 април 2018 

године за следеће ставке: 
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 са ставке 412300 – Расходи за режијски 

материјал, организациони код 00930400 

у износу од -266,00 КМ, 

 на ставку 412900 – Остали непоменути 

расходи, организациони код 00930400 у 

износу од 266,00 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: 02-403-3/18         НАЧЕЛНИК ОПШТИНЕ 

Датум: 25.04.2018. године      Горан Боројевић,с.р. 

_______________________________________________ 

 

У складу са чланом 29. Правилника о 

упису у регистар заједница зграда са 

обрасцима аката за јединствену примјену 

закона о одржавању зграда („Службени 

гласник Републике Српске“, број: 27/12), 

Одјељење за просторно уређење и стамбено-

комуналне послове, објављује: 

О Г Л А С 

 

Одјељење за просторно уређење и стамбено-

комуналне послове Општинске управе 

општине Кнежево на основу рјешења број 06-

372-1/18 од 12.02.2018. године, извршило је у 

регистру заједница етажних власника 

стамбених зграда, у регистарском листу број: 

1/18 упис оснивања заједница етажних 

власника (ЗЕВ) пословне зграде Кнежево, 

улица Дујка Комљеновића бб са следећим 

подацима: Заједницу етажних власника 

основало је два оснивача адреса Дујка 

Комљеновића бб, Кнежево. Дјелатност 

заједнице је обезбјеђење средстава, одржавање 

и кориштење заједничких дијелова и уређаја 

зграде. У правном промету заједница иступа 

самостално, а за обавезе одговара својом 

цјелокупном имовином, док чланови 

одговарају супсидијарно, сагласно закону. 

Заједницу заступа: Стојан Ражић. 

 

 

Број:06-372-1/18 

Датум: 12.02.2018. године НАЧЕЛНИК ОДЈЕЉЕЊА

                     Бојан Обрадовић,с.р. 

________________________________________ 
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