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СЛУЖБЕНИ  ГЛАСНИК 

ОПШТИНЕ  КНЕЖЕВО 

 

Издавач:Скупштина општине 

КНЕЖЕВО 

Жиро-

рачун____________________ 

Цијена примјерка________КМ 

 

Број: 18/2018 

 

Кнежево, 02.10.2018. 

године 

Уређује редакциони одбор: 

Одговорни уредник: 

Секретар СО-е  

Дијана Милисавић  

Штампа СО-е Кнежево 

 

На основу члана 39. став (2) тачка 13) 

Закона о локалној самоуправи („Службени 

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

члана 37. став (2) тачка 13) Статута општине 

Кнежево („Службени гласник општине 

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

општине Кнежево, на сједници одржаној дана  

28.09.2018.године,   д о н о с и 

О Д Л У К У 

о давању сагласности за куповину-

прибављање непокретности означене као 

к.ч. 31/113-1, уписане у ПЛ број 1537, к.о. 

Кнежево 

 

I 

Даје се сагласност Начелнику општине 

Кнежево да у својству купца, у име и за рачун 

општине Кнежево, учествује у поступку 

куповине – прибављања непокретности 

„спортске дворане“ означене као к.ч. 31/113-1, 

уписане у ПЛ број 1537, к.о. Кнежево која се 

налази у власништву Жељке Стоканић. 

 

II 

Овлашћује се Начелник општине Кнежево 

да у име oпштине Кнежево закључи 

купопродајни уговор за куповину –  

прибављање непокретности из тачке I Одлуке, 

са Жељком Стоканић, након прибављеног 

позитивног мишљења Правобранилаштва 

Републике Српске. 

 

III 

Све новчане трошкове везане за израду 

уговора, као и плаћање пореза на промет 

непокретности сноси купац. 

 

IV 

Ова Одлука ступа на снагу 8 (осмог) дана 

од дана објављивања у „Службеном гласнику 

општине Кнежево“. 

 

 

Број: 01-022-74/18 

Датум: 28.09.2018. године      ПРЕДСЈЕДНИК 

                                         СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ 

                                                Миле Павловић, 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 
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(„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 приступању поступку јавне набавке 

услуга путем директног споразума 
  

I 

Приступа се јавној набавци услуга превоза 

огревног дрвета, метрице, у количини од 235 

м
3
. 

 

II 

1) Буџетске ставке са које се обезбеђују 

финансијска средства су расходи за услуге 

превоза - број потрошачке јединице 00930130, 

конто 412240. 

2) Главни код из ЈРЈН: 60000000-8  

Превозне услуге осим превоза отпада. 

III 

Процијењена вриједност уговора, без 

припадајућих индиректних пореза, износи: 

2.991,45 КМ. 

 

IV 

Предвиђени почетак реализације уговора 

је одмах по потписивању. 

 

V 

За провођење ове Одлуке задужује се 

Одјељење за привреду и финансије. 

 

VI 

Ова одлука ступа на снагу даном 

доношења, а објавиће се у „Службеном 

гласнику општине Кнежево“. 

 

 
Број: 02-013-68/18 

Датум: 27.08.2018. године    НАЧЕЛНИК ОПШТИНЕ 

                                                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. („Службени гласник 

БиХ“, број: 39/14), члана 6., став (2) тачка б), 

Интерног правилника о поступку директног 

споразума („Службени гласник општине 

Кнежево“, број: 8/16) и члана 68. Статута 

општине Кнежево („Службени гласник 

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

начелник Општине, д о н о с и 

 

 

О Д Л У К У 

о прихватању понуде понуђача 

„Марјановић“ д.о.о., Гаврила Принципа бб, 

Кнежево 

 

 

I 

Прихвата се понуда понуђача 

„Марјановић“ с.п.  Гаврила Принципа бб, 

Кнежево од 28.08.2018. године, за јавну 

набавку „Превоз огревног дрвета“, а за 

потребе Општинске управе Кнежево са укупно 

понуђеном цијеном од 2.991,55 без ПДВ-а, 

односно 3.500,11 KM са урачунатим ПДВ-ом. 

 

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).  
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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 oпштине Кнежево“. 

 

Поука о правном лијеку: У поступку 

директног споразума није дозвољена жалба.  

 

 

Број: 02-013-68-4/18 

Датум: 31.08.2018. године    НАЧЕЛНИК ОПШТИНЕ 

                                                Горан Боројевић, с.р. 

_______________________________________________ 

 

На основу члана 59. став (1) тачка 21) 

Закона о локалној самоуправи („Службени 

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

68. став (1) тачка 25) Статута општине 

Кнежево („Службени гласник општине 

Кнежево“, број: 08/17 и 19/17) и тачке IV 

Одлуке о организовању манифестације „Дани 

општине Кнежево“ („Службени гласник 

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

општине Кнежево, д о н о с и 

 

О Д Л У К У 

о одобравању средстава за организовање 

манифестације „Дани општине Кнежево“ 

 

 

I 

Одобравају се средства за организовање 

манифестације „Дани општине Кнежево“ у 

износу од 2.840,00 КМ. 

 

II 

Средства из тачке I ове Одлуке теретиће 

ставку Остала краткорочна разграничења, до 

усвајања ребаланса буџета за 2018.годину. 

 

 

 

III 

Задужује се Одјељење за привреду и 

финансије да приликом израде ребаланса 

буџета за 2018.годину, наведени износ 

средстава у тачки I ове одлуке уврсти у исти. 

 

IV 

Ова Одлука ступа на снагу даном 

доношења, а биће објављена у „Службеном 

гласнику општине Кнежево“. 

 

 
Број: 02-013-74-2/18 

Датум: 14.09.2018. године    НАЧЕЛНИК ОПШТИНЕ 

                                                Горан Боројевић, с.р. 

________________________________________________ 

 

На основу члана 59. став (1) тачка 21) 

Закона о локалној самоуправи („Службени 

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

члана 68. став (1) тачка 25) Статута општине 

Кнежево („Службени гласник општине 

Кнежево“, бројеви: 8/17 и 19/17) Начелник 

општине Кнежево, д о н о с и  

 

О Д Л У К У 

о одобравању средстава 

 

 

I 

Одобравају се средства за финансирање 

исхране ученика Тепић Михајла-трећи разред 

и Тепић Далибора-први разред Основне школе 

„Вук Караџић“ Живинице, у висини од 3,00 

КМ за сваки радни дан у вријеме трајања 

школске 2018/2019 године. 

 

II 

Средства из тачке I ове одлуке 

обезбиједиће се са позиције 416100-Остале 

текуће дознаке грађанима, буџетска 

организација 00930120. 

 

III 

Реализацију ове одлуке извршиће 

Одјељење за привреду и финансије, уплатом 
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средстава на трансакциони рачун СП 

„Пекотека Нешо“. 

 

IV 

Ова одлука ступа на снагу даном 

доношења, а биће објављена у „Службеном 

гласнику општине Кнежево“. 

 

 
Број: 02-013-75/18 

Датум: 02.10.2018. године    НАЧЕЛНИК ОПШТИНЕ 

                                                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 септембар 2018 

године за следеће ставке: 

 са ставке 412200 – Расходи по основу 

утрошка енергије, организациони код 

08180008 у износу од 275,00 КМ, 

 на ставку 412900 – Остали непоменути 

расходи, организациони код 08180008 у 

износу од 275,00 КМ. 

2. За извршење  овог рјешења задужује се 

Одјељење за привреду и финансије, 

рачуноводствена служба. 

3. Ово рјешење ступа на снагу даном 

доношења, а биће објављено у „Службеном  

гласнику општине Кнежево“. 

 

Образложење 

На основу тачке 14, Одлуке о извршењу 

буџета општине Кнежево број. 01-022-128/16 

(„Службени гласник општине Кнежево“, број: 

17/16), начелник општине Кнежево може 

извршити реалокацију у оквиру потрошачке 

јединице и између потрошачких јединица у 

оквиру Општинске управе општине Кнежево. 

Исплата обавеза по основу расхода буџета 

општине Кнежево извршиће се по 

приоритетима у складу са тачком 12. Одлуке о 

извршењу буџета општине Кнежево за 2017. 

годину број: 01-022-128/16 („Службени 

гласник општине Кнежево“, број: 17/16), и 

тачком 1. Одлуке о извршењу ребаланса 

буџета општине Кнежево за 2017. годину број: 

01-022-158/17 („Службени гласник општине 

Кнежево“, број: 22/17). 

 

 
Број: 02-401-33/18 

Датум: 17.09.2018. године    НАЧЕЛНИК ОПШТИНЕ 

                                                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 септембар 2018 

године за следеће ставке: 

 са ставке 412200 – Расходи по основу 

утрошка енергије, организациони код 

08150020 у износу од 500,00 КМ 

 на ставку 412900 – Остали непоменути 

расходи, организациони код 08150020 у 

износу од 500,00 КМ. 
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2. За извршење  овог рјешења задужује се 

Одјељење за привреду и финансије, 

рачуноводствена служба. 

3. Ово рјешење ступа на снагу даном 

доношења, а биће објављено у „Службеном  

гласнику општине Кнежево“. 

 

Образложење 

На основу тачке 14, Одлуке о извршењу 

буџета општине Кнежево број. 01-022-128/16 

(„Службени гласник општине Кнежево“, број: 

17/16), Начелник општине Кнежево може 

извршити реалокацију у оквиру потрошачке 

јединице и између потрошачких јединица у 

оквиру Општинске управе општине Кнежево. 

Исплата обавеза по основу расхода буџета 

општине Кнежево извршиће се по 

приоритетима у складу са тачком 12. Одлуке о 

извршењу буџета општине Кнежево за 2017. 

годину број: 01-022-128/16 („Службени 

гласник општине Кнежево“, број: 17/16), и 

тачком 1. Одлуке о извршењу ребаланса 

буџета општине Кнежево за 2017. годину број: 

01-022-158/17 („Службени гласник општине 

Кнежево“, број: 22/17). 

 

 
Број: 02-401-34/18 

Датум: 18.09.2018. године    НАЧЕЛНИК ОПШТИНЕ 

                                                Горан Боројевић, с.р. 

_______________________________________________ 

 

На основу члана 21. став 2) Закона о 

предшколском васпитању и образовању 

(„Службени гласник РС“, број: 79/15), 

начелник општине Кнежево, д о н о с и 

 

З А К Љ У Ч А К 

 

1. Даје се сагласност на Годишњи програм 

рада ЈУ Дјечији вртић „Радојка Лакић“ 

Кнежево за 2018/2019.годину. 

2. Овај закључак ће бити објављен у 

„Службеном гласнику општине 

Кнежево“. 

 
Број: 02-013-73/18 

Датум: 24.09.2018. године    НАЧЕЛНИК ОПШТИНЕ 

                                                Горан Боројевић, с.р. 

________________________________________________ 
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