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СЛУЖБЕНИ  ГЛАСНИК 

ОПШТИНЕ  КНЕЖЕВО 

 

Издавач:Скупштина општине 

КНЕЖЕВО 

Жиро-

рачун____________________ 

Цијена примјерка________КМ 

 

Број: 01/2019 

 

Кнежево, 28.01.2019. 

године 

Уређује редакциони одбор: 

Одговорни уредник: 

Секретар СО-е  

Дијана Милисавић  

Штампа СО-е Кнежево 

 

 

На основу члана 82. став  3. Закона о 

локалној самоуправи („Службени гласник 

Републике Српске“, број: 97/16) и члана 86. 

став 3. Статута општине Кнежево 

(„Службени гласник општине Кнежево“, 

број: 08/17 и 19/17), начелник Општине,       

д о н о с и 

 

П Р А В И Л Н И К 

О ОЦЈЕЊИВАЊУ РАДА 

СЛУЖБЕНИКА И НАМЈЕШТЕНИКА 

ЗАПОСЛЕНИХ У ОПШТИНСКОЈ 

УПРАВИ ОПШТИНЕ КНЕЖЕВО 

 

 

I – ОПШТЕ ОДРЕДБЕ 

Члан 1. 

Овим правилником утврђују се правила, 

начин и критеријуми оцјењивања рада 

службеника и намјештеника запослених у 

Општинској управи општине Кнежево. 

 

Члан 2. 

Циљ оцјењивања је подстицање 

службеника на боље резултате рада, 

отклањање недостатака у раду службеника и 

стварање услова за правилно одлучивање о 

напредовању и стручном оспособљавању и 

усавршавању. 

 

Члан 3. 

Службеник на руководећем радном 

мјесту оцјењује службеника на 

извршилачком радном мјесту. 

 

Члан 4. 

1) Предсједник скупштине оцјењује 

секретара скупштине. 

2) Начелник општине оцјењује 

начелника одјељења. 

 

 

II -  KРИТЕРИЈУМИ ЗА ОЦЈЕЊИВАЊЕ 

 

Члан 5. 

Оцјена рада се заснива на оцјени рада о 

постигнутим резултатима у реализацији 

послова предвиђених описом радног мјеста 

и испуњења радних циљева које за дати 

временски период утврди непосредно 

надређени службеник и оцјене рада у односу 

на сва остала мјерила оцјењивања. 
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Члан 6. 

Мјерила за оцјењивање рада службеника 

су: 

а) резултати постигнути у 

извршавању послова радног мјеста и 

постављених циљева; 

б) самосталност у раду (способност 

да се посао обавља уз минималан надзор 

претпостављеног);  

в) стваралачка способност 

(способност изналажења рјешења и давање 

идеја којима се унапређује радни процес); 

г) предузимљивост, прецизност и 

савјесност (савјесно, одговорно и темељно 

извршавање радних задатака); 

д) однос према послу (присутност на 

послу, поштивање радног времена, 

одговорност, досљедност у раду); 

ђ) сарадња са другим службеницима 

и осталим запосленим;  

е) стручно оспособљавање и 

усавршавање у складу са потребама радног 

мјеста и примјена стечених знања. 

 

 

III – НАЧИН ОЦЈЕЊИВАЊА 

 

Члан 7. 

1) Непосредни руководилац вреднује 

тромјесечно резултате постигнуте у 

извршавању послова радног мјеста и 

постављених циљева. 

2) О тромјесечном вредновању рада 

сачињава се записник, који садржи податке 

о реализацији радних циљева и измјени или 

одређивању других радних циљева са 

образложењем разлога за измјену или 

одређивање радних циљева. 

3) Записник се доставља службенику 

чији се рад вреднује и службенику који 

обавља послове управљања људским 

ресурсима.  

4) На основу резултата тромјесечног 

вредновања током календарске године, 

службенику се одређује годишња оцјена 

рада, најкасније до краја фебруара текуће 

године за претходну годину. 

 

Члан 8. 

Службеник који обавља послове 

управљања људским ресурсима треба да: 

а) припреми за сваки период 

оцјењивања листу којом се утврђују 

оцјењивачи у поступку оцјењивања и о томе 

обавјести оцјењиваче, службенике и 

намјештенике који се оцјењују; 

б) припреми рјешења о оцјени рада и 

достави их на потпис; 

в) приложи образце о оцјењивању рада у 

лични досје сваког службеника и 

намјештеника; 

г) припреми извјештај о спроведеном 

оцјењивању службеника и намјештеника у 

Општинској управи; 

д) годишњу оцјену рада службеника и 

намјештеника унесе у регистар запослених 

Општинске управе општине Кнежево. 

 

Члан 9. 

Не оцјењује се службеник, односно 

намјештеник који је у календарској години 

радио мање од шест мјесеци без обзира на 

разлог или који је засновао радни однос на 

одређено вријеме не оцјењује се, у складу са 

Законом о службеницима и намјештеницима 

у органима јединице локалне самоуправе (у 

даљем тексту: Закон). 
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Члан 10. 

1) Службеник се оцјењује оцјенама: не 

задовољава (1), задовољава (2), добар (3), 

истиче се (4) и нарочито се истиче (5). 

2) Коначна оцјена се добија на основу 

збира просјечних оцјена рада о постигнутим 

резултатима при извршавању радних циљева 

и просјечне оцјене свих мјерила за 

оцјењивање, дијељено са бројем 2. 

3) Коначна оцјена рада службеника 

изражава се и описно на сљедећи начин: 

- Оцјена „не задовољава“ даје се 

уколико службеник оствари мање од 

1,50 бодова; 

- Оцјена „задовољава“ даје се уколико 

службеник оствари од 1,50 до 2,49 

бодова; 

- Оцјена „добар“ даје се уколико 

службеник оствари од 2,50 до 3,49 

бодова; 

- Оцјена „истиче се“ даје се уколико 

службеник оствари од 3,50 до 4,49 

бодова; 

- Оцјена „нарочито се истиче“ даје се 

уколико службеник оствари од 4,50 

до 5 бодова. 

4) У случају да службеник добије 

коначну оцјену не задовољава (1), упућује се 

на ванредно оцјењивање. 

 

 

IV – ПОСТУПАК ПРАЋЕЊА 

УЧИНКОВИТОСТИ И ОЦЈЕЊИВАЊА 

 

Члан 11. 

1) Службенику се утврђују најмање три, 

а највише пет радних циљева за сваку 

годину. 

2) Радни циљеви произилазе из описа 

радног мјеста и сврхе радног мјеста. 

3) Радне циљеве службеника утврђује 

непосредно надређени. 

 

Члан 12. 

Непосредно надређени службенику у 

току периода за оцјењивање дужан је да: 

а) надгледа рад службеника и 

сакупља податке о томе колико је службеник 

успјешан у раду, узимајући у обзир природу 

послова, радне услове и степен искуства 

службеника и намјештеника; 

б) документује рад службеника у 

периоду за оцјењивање тако што записује и 

коментарише битне примјере и доказе о 

томе како је службеник радио. 

 

Члан 13. 

Бодовање појединачних мјерила 

оцјењивања рада службеника изражава се 

бројчано од 1 до 5, на основу укупног 

радног учинка који се односи на постигнуте 

резултате при извршавању послова радног 

мјеста и остварене постављене радне 

циљеве, при чему се: 

а) 1 бод додјељује ако је укупни радни 

учинак службеника био испод минимума 

стандарда квалитета рада и није довољан да 

осигура поуздано и прихватљиво обављање 

послова радног мјеста; 

б) 2 бода додјељује ако укупни радни 

учиник осигурава најмању могућу мјеру 

прихватљивих стандарда квалитета и 

прецизност у обављању послова радног 

мјеста; 

в) 3 бода додјељује ако је укупни радни 

учинак просјечног квалитета и осигурава 

поуздано обављање послова радног мјеста; 

г) 4 бода додјељује ако је укупни радни 

учинак нарочито добар и осигурава 
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прворазредно обављање послова радног 

мјеста; 

д) 5 бодова додјељује ако је укупни 

радни учинак највишег квалитета и 

осигурава најбоље и јединствено 

извршавање послова радног мјеста. 

 

Члан 14. 

1) Оцјењивање рада службеника врши 

се у току разговора са службеником на 

обрасцу који је саставни дио овог 

Правилника.  

2) Разговор са службеником обавља се у 

атмосфери отвореног дијалога између 

службеника и његовог непосредно 

надређеног који обавља оцјењивање.  

3) Разговор треба да траје до 20 минута 

и том приликом службеник који се оцјењује 

износи мишљење о испуњењу утврђених 

радних циљева, које оцјењивач уноси у 

образац за оцјењивање, укључујићи и 

разлоге могућег неслагања са оцјеном и 

потписује образац. 

4) Након тога, оцјењивач износи и 

образлаже своје мишљење о раду 

службеника, потписује образац и доставља 

га службенику који обавља послове 

управљања људским ресурсима у року од 

три дана од дана потписивања тог образца. 

5) Уколико службеник одбије да 

учествује у поступку оцјењивања или не 

потпише образац за оцјењивање рада, 

оцјењивач ће о томе сачинити службену 

забиљешку. 

6) Након увида у приједлог оцјене 

оцјењивача и увида у коментар који је 

службеник дао о приједлогу оцјене, 

службенику на извршилачком радном 

мјесту, коначну оцјену утврђује начелник 

Општине рјешењем. 

Члан 15. 

1) Секретару скуштине утврђује се 

оцјена рјешењем предсједника скупштине. 

2) Начелнику одјељења и службенику 

на извршилачком радном мјесту утврђује се 

оцјена рјешењем начелника Општине. 

 

Члан 16. 

1) Службеник чији су постигнути 

резултати у извршавању послова радног 

мјеста и постављених циљева у два квартала 

вредновати најнижом оцјеном одређује се 

оцјена не задовољава. 

2) Службеник из става 1.овог члана 

упућује се на ванредно оцјењивање 

протеком рока од три мјесеца од годишње 

оцјене. 

3) Ванредно оцјењивање се ради по 

истом принципу као и редовно с тим што се 

број и захтјевност постављених циљева 

треба прилагодити дужини периода (четири 

мјесеца) унутар кога се прати и оцјењује 

учинковитост у раду службеника. 

4) Оцјењивач је дужан да по изрицању 

оцјене „не задовољава“ предложи мјере и 

активности које сматра примјереним како би 

службеник био у стању да у периоду 

ванредног оцјењивања поправи. 

5) Службеник коме је одређена оцјена 

не задовољава може бити упућен на додатно 

стручно оспособљавање и усавршавање у 

складу са Законом. 

 

Члан 17. 

1) Службенику коме на ванредном 

оцјењивању рјешењем буде одређена оцјена 

не задовољава, престаје радни однос. 

2) Радни однос престаје даном 

коначности рјешења из става 1.овог члана. 
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3) Службенику коме на ванредном 

оцјењивању буде одређена оцјена 

задовољава може бити премјештен на радно 

мјесто разврстано у непосредну нижу 

категорију која одговара његовом степену 

образовања и звања. 

 

 

V – ОЦЈЕЊИВАЊЕ СЛУЖБЕНИКА НА 

РУКОВОДЕЋИМ РАДНИМ МЈЕСТИМА 

 

Члан 18. 

Рад службеника на руководећим радним 

мјестима оцјењује се на основу главних 

критеријума утврђених чланом 6., а 

приликом тромјесечног вредновања узимају 

се у обзир и сљедећа знања и способности: 

а) организација и координација 

обављања послова; 

б) доношење одлука за које је овлашћен; 

в) мотивисање службеника и 

намјештеника; 

г) рјешавање конфликата; 

д) праћење рада и давање упута за рад 

службеницима и намјештеницима и 

ђ) реализација стратешких циљева (ако 

је руководећи службеник одговоран за 

испуњење циљева). 

 

VI – ОЦЈЕЊИВАЊЕ РАДА 

НАМЈЕШТЕНИКА 

 

Члан 19. 

Намјештеник са високим образовањем, 

односно са завршеном вишом стручном 

спремом оцјењује се по поступку и на 

основу прописаних мјерила за оцјењивање 

службеника утврђеним чланом 6. овог 

правилника, изузев мјерила из члана 6. тачка 

е). 

Члан 20. 

Намјештеник са средњом стручном 

спремом или са основном школом оцјењује 

се по поступку за оцјењивање службеника, а 

на основу сљедећих критеријума: 

а) Квалитет рада (тачност, темељност и 

организованост у раду); 

б) Ефикасност у раду (однос између 

количине обављеног посла и утрошка 

времена) и 

в) Однос према послу (присутност на 

послу, поштивање радног времена, 

одговорност, досљедност у раду и однос 

према осталим запосленим). 

 

Члан 21. 

1) Оцјена рада намјештеника са 

средњом стручном спремом или са основном 

школом израчунава се тако што се 

испуњење сваког појединачног критеријума 

из члана 18. бодује на скали од 1 до 5, након 

чега се израчунава просјечна оцјена за 

цјелокупан радни учинак. 

2) Коначна оцјена се добија када се збир 

оцјена подјели са бројем критеријума (3). 

3) Оцјена рада намјештеника са 

средњом стручном спремом или са основном 

школом, врши се на образцу за оцјењивање 

рада намјештеника, који чини саставни дио 

овог правилника. 

 

VII – ПРЕЛАЗНЕ И ЗАВРШНЕ 

ОДРЕДБЕ 

 

Члан 22. 

Овај Правилник ступа на снагу осмог 

дана од дана објављивања у „Службеном 

гласнику општине Кнежево“. 

 

Број:02-013-102/18          НАЧЕЛНИК ОПШТИНЕ 

Датум: 28.12.2018.године Горан Боројевић, с.р. 
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ПРИЛОГ 

ОБРАЗАЦ ЗА ОЦЈЕЊИВАЊЕ СЛУЖБЕНИКА И НАМЈЕШТЕНИКА СА ВИСОКИМ 

ОБРАЗОВАЊЕМ 

 

ПЕРИОД ОЦЈЕЊИВАЊА: ОД ____________ ДО_________________ 

ДАТУМ ОЦЈЕЊИВАЊА:_______________________ 

 

ОПШТИНА КНЕЖЕВО 

Назив организационе јединице  

Име и презиме 

службеника/намјештеника који се 

оцјењује 

 

Година и мјесто рођења  

Јединствени матични број  

Назив радног мјеста  

Име и презиме непосредно надређеног  

Радно мјесто  

Датум запослења на радном мјесту које 

је предмет оцјењивања 

 

 

РАДНИ ЦИЉЕВИ 

Датум 

постављања 

циљева 

Оцјена (заокружите 

одговарајућу оцјену) 

 Коментар оцјењивача 

Циљ 1 (опис) 

 

 

 

1  2  3  4  5 

Рок за испуњење: 

________________ 

 

Циљ 2 (опис) 

 

 

1  2  3  4  5 

Рок за 

испуњење:__________ 

 

Циљ 3 (опис) 

 

1  2  3  4  5 

 

Рок за 

испуњење:__________ 

 

Циљ 4 (опис) 1  2  3  4  5 Рок за испуњење: 

_______________ 

 

 

 

Циљ 5 (опис) 1  2  3  4  5 Рок за испуњење: 

_______________ 

 

 

 

Коментар – образложење радних циљева 

непосредно надређеног службенику 

 

 

Коментар службеника/ намјештеника о 

заданим радним циљевима 

 

Коментар у случају несугласица са  
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заданим радним циљевима  

 

 

1. Просјечна оцјена у односу на 

испуњење утврђених радних 

циљева 

 

 

ОЦЈЕНА РАДА ПО КРИТЕРИЈУМИМА 

АСПЕКТ РАДА ОЦЈЕНА(заокружит

и) 

КОМЕНТАР НЕПОСРЕДНО 

НАДРЕЂЕНОГ 

Самосталност  1 2 3 4 5  

Стваралачка способност  1 2 3 4 5  

Предузимљивост, прецизност и 

савјесност 
1 2 3 4 5 

 

Однос према послу 1 2 3 4 5  

Сарадња са другим службеницима 

и осталим запосленим 
1 2 3 4 5 

 

Стручно оспособљавање и 

усавршавање у складу са 

потребама радног мјеста 

1 2 3 4 5 

 

2. Просјечна оцјена у односу 

на мјерила 
 

 

 

Праћење реализације циљева  

Циљ  Период Просјечна 

оцјена 

Битна запажања 

Циљ 1       

Циљ 2       

Циљ 3       

Циљ 4       

Циљ 5       

 

ОЦЈЕНА СВЕУКУПНОГ РАДНОГ УЧИНКА 

(1+2)/2 

 

1. Просјечна оцјена у односу на испуњење 

утврђених радних циљева 

 

2. Просјечна оцјена у односу на мјерила  

 

ОПИСНА ОЦЈЕНА (обиљежите са х поред одговарајуће оцјене) 

Не задовољава (мање од 1,50)  

Задовољава (од 1,50 до 2,49)  

Добар (од 2,50 до 3,49)  

Истиче се (од 3,50 до 4,49)  

Нарочито се истиче (4,50 до 5)  

КОМЕНТАР НЕПОСРЕДНО НАДРЕЂЕНОГ НА КОНАЧНУ  
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ОЦЈЕНУ  

КОМЕНТАР СЛУЖБЕНИКА/НАМЈЕШТЕНИКА КОЈИ СЕ 

ОЦЈЕЊУЈЕ 

 

 

 

ПРИЈЕДЛОГ ЗА СТРУЧНО ОСПОСОБЉАВАЊЕ И 

УСАВРШАВАЊЕ 

Предложене теме: 

1___________; 

2___________; 

3___________. 

ВЕРИФИКАЦИЈА ПОСТУПКА 

Потпис непосредно надређеног: ___________________       Датум:______________ 

 

Потпис службеника/намјештеника: ________________       Датум: ______________ 

Потпис начелника: ____________________                           Датум:______________ 

 

 

 

ОБРАЗАЦ ЗА ОЦЈЕЊИВАЊЕ РАДА НАМЈЕШТЕНИКА СА СРЕДЊОМ СТРУЧНОМ 

СПРЕМОМ И ОСНОВНОМ ШКОЛОМ 

 

ПЕРИОД ОЦЈЕЊИВАЊА: ОД ____________ ДО_________________ 

ДАТУМ ОЦЈЕЊИВАЊА:_______________________ 

 

 

ОПШТИНА КНЕЖЕВО 

Назив организационе јединице  

Име и презиме намјештеника који се 

оцјењује 

 

Година и мјесто рођења  

Јединствени матични број  

Назив радног мјеста  

Име и презиме непосредно надређеног  

Радно мјесто  

Датум запослења на радном мјесту које 

је предмет оцјењивања 

 

  

ОЦЈЕНА РЕЗУЛТАТА РАДА 

 Мјерила оцјењивања Оцјена (заокружите 

одговарајућу оцјену) 

Коментар оцјењивача 

1. Квалитет рада 1  2  3  4  5  

2. Ефикасност у раду 1  2  3  4  5  

3. Однос према послу 1  2  3  4  5  

 

КОНАЧНА ОЦЈЕНА (збир оцјена 

подијељен са 3) 
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ОПИСНА ОЦЈЕНА (обиљежите са х поред одговарајуће оцјене) 

Не задовољава (мање од 1,50)  

Задовољава (од 1,50 до 2,49)  

Добар (од 2,50 до 3,49)  

Истиче се (од 3,50 до 4,49)  

Нарочито се истиче (4,50 до 5)  

 

КОМЕНТАР ОЦЈЕЊИВАЧА  

  

КОМЕНТАР НАМЈЕШТЕНИКА 

КОЈИ СЕ ОЦЈЕЊУЈЕ  

 

 

ВЕРИФИКАЦИЈА 

Пуно име и презиме и потпис оцјењивача: 

____________________________ 

Датум: _____________________ 

Потпис намјештеника чији се рад оцјењује: Датум: ____________________ 

 

 

 

ИЗВЈЕШТАЈ О СПРОВЕДЕНОМ ОЦЈЕЊИВАЊУ СЛУЖБЕНИКА И 

НАМЈЕШТЕНИКА У ОПШТИНСКОЈ УПРАВИ ОПШТИНЕ КНЕЖЕВО 

 

ОПШТИНА КНЕЖЕВО 

Назив организационе јединице  

Период оцјењивања  

Број запосленик службеника и намјештеника  

Број оцијењених службеника и намјештеника  

Датум подношења извјештаја  

 

ПОДАЦИ О ИЗВРШЕНОМ ОЦЈЕЊИВАЊУ 

Просјечна оцјена рада службеника и 

намјештеника 

 

Статистика оцјена (укупан број 

појединих оцјена 

Не 

задово

љава  

Задово

љава  

Добар  Истиче 

се 

Нарочи

то се 

истиче  

     

Број запослених који су добили другу 

узастопну оцјену не задовољава 

 

Коментари   

УНОС ОЦЈЕНА У РЕГИСТАР ЗАПОСЛЕНИХ У ОРГАНИМА ОПШТИНСКЕ 

УПРАВЕ ОПШТИНЕ КНЕЖЕВО 

Укупан број оцјена које су унесене у 

регистар запослених у органима јединице 
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локалне самоуправе након извршеног 

оцјењивања рада 

НАПРЕДОВАЊЕ 

Број запослених који су у извјештајном 

периоду оцјењивања напредовали у више 

звање у оквиру радног мјеста 

 

Број запослених који су у извјештајном 

периоду оцјењивања напредовали у вишу 

категорију радног мјеста 

 

Број запослених који су у извјештајном 

периоду оцјењивања напредовали у вишу 

платну групу 

 

 

_________________________________________________________________________________ 

 

 

На основу члана 59., став 1., тачка 21. и 

члана 82., став 3. Закона о локалној 

самоуправи („Службени гласник Републике 

Српске“, број: 97/16), члана 60. Закона о 

буџетском систему Републике Српске 

(„Службени гласник Републике Српске“, 

бројеви: 121/12, 52/14, 103/15 и 15/16), члана 

11., став 1. Закона о систему интерних 

финансијских контрола у јавном сектору РС 

(„Службени гласник Републике Српске“, 

број: 91/16) 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: 

 

 

ПРАВИЛНИК 

О ИНТЕРНИМ КОНТРОЛАМА И 

ИНТЕРНИМ КОНТРОЛНИМ 

ПОСТУПЦИМА 

 

I - ОПШТЕ ОДРЕДБЕ 

 

Члан 1. 

1) Циљ система интерних контрола је да 

осигура: 

- ефикасно, економично и ефективно 

извршавање послова из надлежности 

локалне самоуправе; 

- доследну примјену законске и 

подзаконске регулативе; 

- коришћење расположивих ресурса у 

складу са постављним циљевима; 

- ефективно и ефикасно коришћење 

радног потенцијала сваког 

запосленог; 

- ефикасно управљање буџетским 

средствима; 

- успостављање и спровођење 

одговарајућих поступака за 

управљање ризиком; 

- спречавање настанка грешака; 

- истинито и фер извјештавање; 

 

2) Правилником о интерним контролама 

и интерним контролним поступцима (у 

даљем тексту: Правилник), у складу са 

важећим законима и прописима, као и 

усвојеним стандардима, утврђује се: начин и 

поступак организовања система интерне 

контроле и интерних контролних поступака, 

а нарочито контролно окружење за примјену 

правилника; поступци процјене ризика; 
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рачуноводствени контролни поступци; 

процедуре јавних набавки; поступци 

комуникације; поступци надгледања; 

доношења буџета и извршавање насталих 

обавеза по основу буџета у органима 

општине. 

3) Под интерним контролама, у смислу 

овог правилника, подразумијева се 

организација, политике и процедуре које се 

користе да би се обезбиједило извршавање 

послова који су законом и другим 

прописима дати у надлежност општине. 

Интерна контрола је систем у којем морају 

да учествују сви запослени. Општина је 

опредјељена да приликом успостављања 

система интерних контролакористи 

општеприхваћени „COSO“ модел. Интерне 

контроле обухватају међусобно повезане 

компоненте које се односе на: 

- контролно окружење; 

- процјену ризика; 

- контролне активности/поступци; 

- информације и комуникације; 

- мониторинг (надзор). 

 

II - КОНТРОЛНО ОКРУЖЕЊЕ  

 

Члан 2. 

1) Под контролним окружењем се 

подразумијевају активности, политике и 

поступци органа Општине, а то су 

Скупштина општине и Начелник, у погледу 

планирања и провођења активности органа 

Општине у складу са Законом и 

подзаконским актима. Општина је правно 

лице и њега представља и заступа Начелник.  

2) Начелник утврђује структуру и 

организацију Општинске управе општине 

Кнежево, у складу са критеријима и 

принципима прописаним законом. 

Општинску управу општине Кнежево чине: 

- Кабинет Начелника општине 

- Секретар  скупштине општине 

- Одјељење за општу управу и 

друштвене дјелатности 

- Одјељење за привреду и финансије 

- Одјељење за просторно уређење и 

стамбено-комуналне послове 

- Одјељење за инспекцијске послове и 

комуналну полицију 

3) Контролно окружење представља 

начин на који рукводство општине 

додјељује задужења и одговорности и шаље 

наредбе с врха о схватању контроле у 

општини, истичући свијест о значају 

контроле код свих запослених. Контролно 

окружење чине сви запослени у општини и 

њихове појединачне одговорности. Фактори 

контролног окружења су: 

-  интегритет,  

- одговорност,  

- етичке и моралне вриједности,  

- компетентост запослених,  

- пословни стил,  

- развој људских ресурса и  

- окружење у коме раде. 

4) Запослени су дужни обезбиједити 

несметане услове рада , проток 

информација, неопходних за благовремено и 

квалитетно обављање пословних 

активности, вршити правилну расподјелу 

овлашћења и надлежности, водити исправну 

пословну и кадровску политику, поступати и 

омогућити поступање подређених 

службеника у складу са етичким пословним 

кодексом и нормама. Сви поступци се 

морају примјењивати, поштујући принципе 
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ефикасности, транспарентности, јавности, 

одговорности и законитости. 

Члан 3. 

1) Општина Кнежево је укључена у 

систем трезорског пословања. У систему 

трезора општина има следеће потрошачке 

јединице, означене бројчаним ознакама 

(шифрама):  

- 00930110 Скупштина општине 

- 00930120 Начелник општине 

- 00930130 Одјељење за општу управу 

и друштвене дјелатности 

- 00930140 Одјељење за привреду и 

финансије 

- 00930160 Одјељење за просторно 

уређење и стамбено-комуналне 

послове 

- 00930190 Остала буџетска потрошња 

- 00930220 Одјељење за инспекцијске 

послове и комуналну полицију 

- 00930300 Центар з асоцијални рад 

- 00930301 Трошкови социјалне 

заштите 

- 00930400 Дјечије обданиште „Радојка 

Лакић“ 

- 08150020 ЈУ Средњошколски центар 

„Јован Дучић“ Кнежево 

- 0818008 Народна библотека. 

2) У оквиру бројчаних ознака, од 

00930110 до 00930220, евидентирају се сви 

расходи и издаци везани за функционисање 

Општинске управе, и то: 

- расходи за лична примања 

запослених, накнаде одборницима, 

стручним комисијама, уговори о 

дјелу и уговори о повременим и 

привременим пословима; 

- расходи за набавку и коришћење роба 

и услуга  

- расходи финансирања (камате на 

кредите и затезне камате); 

- субвенције; 

- грантови (текући и капитални 

грантови политичким партијама, 

удружењима и организацијама, 

спортским клубовима, вјерским 

организацијама и другим); 

- дознаке на име социјалне заштите; 

- расходи по судским рјешењима; 

- издаци за нефинансијску имовину; 

- издаци за отплату дугова по основу 

кредита и обавеза из претходних 

година. 

3) У оквиру бројчаних ознака, од 

00930300 до 0818008, евидентирају се сви 

расходи и издаци буџетских корисника, с 

тим да се Дјечији вртић „Радојка Лакић“ и 

ЈУ „Центар за социјални рад“ финансирају 

потпуно из буџета општине, док се ЈУ 

Средњошколски центар „Јован Дучић“ и 

Народна библотека из буџета општине 

финансирају само дјелимично (материјалне 

трошкове и издаци за нефинансијску 

имовину). 

Члан 4. 

1) Потрошачке јединице могу стварати 

обавезе и користити средства за одређене 

намјене само до износа који је утврђен 

буџетом, а у складу са расположивим 

средствима. 

2) Исплата обавеза добављачима 

буџетских корисника за испоручену робу, 

материјал или извршене услуге неће се 

извршити уколико средства за наведене 

намјене нису планирана. 

3) Буџетски корисници располажу са 

планираним буџетским средствима према 

приоритетима које утврђује извршилац 

буџета, а према Одлуци о извршењу буџета. 
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4) Извјештај о раду се усваја на 

скупштини. 

5) За извршење буџета одговоран је 

Начелник општине. 

 

 

III – ПОСТУПЦИ ПРОЦЈЕНЕ РИЗИКА 

 

Члан 5. 

1) Овим Правилником, утврђују се 

поступци са средњим и високим ризиком те 

поступци надгледања: 

1. достављање документације из других 

одјељења, нижих буџетских 

корисника и других у Одјељење за 

привреду и финансије 

- степен ризика: средњи 

- поступак надгледања: упоређивање 

података из књиге протокола са 

интерном пријемном књигом на крају 

седмице за претходну седмицу 

2. достављање документације из 

Одјељења за привреду и финансије 

Начелнику општине, Скупштини 

општине, Министарству финансија 

РС и другим институцијама 

- степен ризика: средњи 

- поступак надгледања: упоређивање 

података из књиге протокола према 

роковима и прописаним обавезама 

3. достављање општих аката на 

објављивање у Службеном гласнику 

општине 

- степен ризика: средњи 

- поступак надгледања: упоређивање 

података из књиге протокола са 

објављеним актима у Службеном 

гласнику општине  

4. спровођење реалокације буџетских 

средстава 

- степен ризика: средњи 

- поступак надгледања: упоређивање 

реалокације средстава према буџету и 

одлуци о извршењу буџета 

5. доношење буџета на нивоу општине 

- степен ризика: висок 

- поступак надгледања: упоређивање 

података са извршењем и процјеном 

буџета за претходну годину, 

процјеном прихода и расхода за 

текућу годину 

6. попис (основна средства, новчана 

средства, потраживања и обавезе) 

- степен ризика: висок 

- поступак надгледања: квартално и 

мјесечно усклађивање помоћне 

евиденције 

са главном књигом трезора општине 

7. обрачун плата, накнада, других 

личних примања и пореза и 

доприноса 

- степен ризика: висок 

- поступак надгледања: упоређивање 

са кадровским евиденцијама, другим 

интерним актима и рачунима банака 

8. исплата помоћи, грантова  и 

субвенција 

- степен ризика: висок 

- поступак надгледања: упоређивање 

извршења према прихваћеном 

програму 

9. плаћање рачуна и других обавеза, 

евиденција података и извјештавање 

- степен ризика: висок 

- поступак надгледања: упоређивање 

према исказаним или уговореним 

обавезама и упоређивање према 

прописаним одредбама, те 

усаглашавање стања према 

добављачима најмање једном 

годишње. 
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2) Носиоци контролних активности за 

спровођење мјера за управљање ризиком су 

одређени Правилником о унутрашњој 

организацији и систематизацији радних 

мјеста. 

 

IV - КРЕТАЊЕ ФИНАНСИЈСКО 

КЊИГОВОДСТВЕНЕ 

ДОКУМЕНТАЦИЈЕ И 

ЕВИДЕНТИРАЊЕ 

 

Члан 6. 

1) Сва улазна књиговодствена 

документација заводи се у књигу протокола 

и истог или наредног радног дана доставља 

Начелнику општине, а затим Одјељењу за 

привреду и финансије, након чега се улазни 

рачуни заводе у књигу улазних рачуна. 

2) Улазну књиговодствену 

документацију (уговори, одлуке и закључци 

Начелника општине, одлуке и закључци 

Скупштине општине, предрачуни, фактуре, 

ситуације, судска рјешења и пресуде и друге 

документе) у року од два дана од дана 

пријема, својим потписом потврђују 

начелници ресорног одјељења или друга 

запослена лица, као доказ да су роба или 

материјал примљени, услуга извршена или 

инвестиција завршена према закљученом 

уговору (суштинска контрола документа). 

3) Овјерена књиговодствена 

документација се одмах или најкасније 

наредног радног дана доставља Начелнику 

општине на увид и након овјере од стране 

Начелника општине, одмах или најкасније 

наредног дана доставља Одјељењу за 

привреду и финансије. 

Члан 7. 

1) Начелници одјељења дужни су 

водити мјесечну евиденцију о присуству на 

послу радника према важећим прописима и 

исту доставити обрачунском раднику први  

дан у мјесецу, за претходни мјесец. 

2) Обрачун плата и осталих личних 

примања врши Самостални стручни 

сарадник за обрачун плата, накнада, 

благајничке послове и послове трезора, 

најкасније до петог у мјесецу за претходни 

мјесец, а исте потписује и овјерава Начелник 

општине, након чега сачињава трезорске 

образце број 5 – ЛИЧНА ПРИМАЊА, које 

потписује начелник Одјељења за привреду и 

финансије и исти се достављају 

рачуноводственој служби на књижење. 

3) Самостални стручни сарадник за 

обрачун плата, накнада, благајничке послове 

и послове трезора врши и обрачун: 

- одборничке накнаде 

- накнаде члановима општинске 

изборне комисије 

- накнаде члановима одбора за жалбе  

- накнаде по  основу уговора о дјелу, 

повременим и привременим 

пословима 

- накнаде члановима комисија и 

надзорних органа на основу рјешења 

о именовањима 

- путних трошкова и др. 

4) Исплата плата и осталих личних 

примања врши се преносом средстава са 

јединственог рачуна трезора (ЈРТ) на текуће 

рачуне запослених и других корисника у 

одговарајућим банкама. Обрачуне личних 

примања и спискове за банке потписује 

Начелник општине. 

Члан 8. 

Стручни сарадник за књиговодство 

врши ликвидирање, формалну и рачунску 

контролу књиговодствене документације. 

Уколико документ не задовољава формалну 
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или рачунску исправност, исти се враћа са 

писаним образложењем, уз одобрење 

начелника Одјељења за привреду и 

финансије. Након контроле попуњава 

трезорски образац број 2 – ГРУПА РАЧУНА 

који се доставља начелнику Одјељења за 

привреду и финансије на потпис, након чега 

се исти уноси у СУФИ систем. 

 

Члан 9. 

За буџетске кориснике, који су 

укључени у систем Трезора, обрасце за 

трезорско пословање попуњавају корисници, 

а потписују их руководиоци буџетских 

корисника. Трезорски обрасци буџетских 

корисника се запримају и протоколишу у 

Одјељењу за привреду и финансије, гдје се и 

контролише њихова исправност. Уколико 

обрасци нису исправно попуњени или 

уколико потрошачка јединица нема 

расположивих средстава, исти се уз писано 

образложење враћају буџетском кориснику. 

 

Члан 10. 

Плаћања у СУФИ систему врши 

Самостални стручни сарадник за плаћање и 

поравнање и унос буџета, након чега штампа 

„фајл“, који потписује Начелник општине, 

чији је потпис и депонован у банкама, и исти 

доставља банци, код које је отворен рачун са 

којег се врши плаћање. 

Наредног дана, након достављања извода од 

стране банке, врши се поравнање извода са 

исплатама. 

 

 

V- КЊИГА ОСНОВНИХ СРЕДСТАВА, 

БЛАГАЈНИЧКО ПОСЛОВАЊЕ, 

ОБРАЧУН И ИСПЛАТА ТРОШКОВА ЗА 

СЛУЖБЕНА ПУТОВАЊА, УПОТРЕБА 

СЛУЖБЕНИХ ВОЗИЛА 

 

Члан 11. 

Самостални стручни сарадник за 

обрачун плата, накнада, благајничке послове 

и послове трезора води књигу основних 

средстава, врши књижење основних 

средстава, обрачун амортизације и 

усаглашавање стварног и књиговодственог 

стања. 

 

Члан 12. 

1) Благајничко пословање врши се у 

складу са Уредбом о условима и начину 

плаћања готовим новцем и Одлуком о 

утврђивању благајничког максимума, коју 

доноси Начелник општине на почетку 

године или по указаној потреби. 

2) Чек за подизање готовине потписују 

Начелник општине, чији је потпис 

депонован у банци, када се укаже потреба за 

готовим новцем, а у складу са благајничким 

максимумом. 

3) Благајнички дневник се закључује 

сваког дана уколико је било промјена, а исти 

са комплетном документацијом ликвидира 

Начелник општине и начелник Одјељења за 

привреду и  финансије. 

4) Самостални стручни сарадник за 

обрачун плата, накнада, благајничке послове 

и послове трезора попуњава трезорски 

образац број 3-ГРУПА НАЛОГА ЗА 

КЊИЖЕЊЕ, уносећи промјене из 

благајничког дневника и исти доставља 

Самосталном стручном сараднику за 

финансије и буџет, који исти уноси у СУФИ. 

Члан 13. 

1) Службено путовање у земљи врши се 

на основу налога за службено путовање, 

који одобрава Начелник општине. Службено 

путовање у иностранство врши се на основу 

рјешења Начелника општине и налога за 

службено путовање. Путни налог треба 

читко попуњавати и тачно навести 

проведено вријеме на службеном путовању, 

обављене послове, навести да ли је била 

обезбијеђена храна или приложити доказ из 
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којег се може закључити да није била 

обезбијеђена храна, као и укупне трошкове 

путовања. Уз извјештај о обављеном 

путовању, који потписује лице које је било 

на службеном путу, а овјерава Начелник 

општине, обавезно се прилаже 

документација у вези са насталим путним 

трошковима. Обрачун и исплата накнада за 

службено путовање врши се на основу 

Уредбе о накнадама за службена путовања у 

земљи и иностранству за запослене у јавном 

сектору Републике Српске. 

2) Путни налог се мора доставити на 

реализацију најкасније 3 дана по завршетку 

службеног путовања. Обрачун и правдање 

аконтације за службено путовање мора се 

извршити у року од 3 дана по завршетку 

службеног путовања.  

3) Коришћење властитог путничког 

аутомобила за службено путовање одобрава 

Начелник општине када нема на 

располагању службено возило. Накнада 

трошкова превоза у том случају обрачунава 

се у висини 20% цијене литре горива по 

пређеном километру. 

Члан 14. 

1) Уколико се користе путничка возила 

општине возачи или службеници којима је 

одобрено коришћење службеног возила 

попуњавају налоге за возила, које одобрава 

Начелник општине. 

2) Службено ауто се може користити 

само ако је исправно у складу са одредбама 

прописа који регулишу безбједност 

саобраћаја. За исправност возила и њихово 

благовремено одржавање задужују се возачи 

службених возила. Редовну, законом 

прописану провјеру техничке исправности 

возила возачи су обавезни извршити код 

законом овлашћених организација, а остало 

одржавање код одабране фирме са којом је 

склопљен уговор у складу са одредбама 

прописа о јавним набавкама.  

3) Сипање горива се врши искључиво 

само код уговором одређених снабдјевача- 

бензинских пумпи. Само изузетно када је то 

немогуће због превелике удаљености од 

уговореног добављача сипање се може 

извршити код другог добављача. 

4) Ради контроле и састављања 

извјештаја возачи путне налоге на крају 

мјесеца са прилозима (отпремницама за 

гориво и одобрењима) дају на увид 

овлашћеном лицу (Замјенику Начелника 

општине). Послије контроле и састављања 

извјештаја возачи путне налоге са 

прилозима одлажу у регистраторе. На крају 

године по завршетку извјештаја 

регистратори са налозима и прилозима се 

архивирају и чувају у складу са одредбама 

прописа о архивирању финансијске 

документације. 

5) Лице задужено за контролу путних 

налога обавезно је контролисати исправност 

вођења путних налога и података у њима; 

контролу потрошње горива; контролу 

пређене километраже и намјенског 

коришћења возила по одјељењима и о томе 

сачињавати мјесечне, кварталне и годишње 

извјештаје и подносити их Начелнику 

општине. На крају обрачунске године 

обавезно је извршити сравњење утрошених 

(по налозима) и фактурисаних (по 

рачуноводству) количина горива. Потрошња 

горива мора бити у складу са оквирним 

нормативом потрошње горива. 
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VI - ФИНАНСИЈСКО ИЗВЈЕШТАВАЊЕ 

 

Члан 15. 

Израду финансијских извјештаја врше 

одговорна лица, у зависности од врсте 

извјештаја, а у складу са Законом о 

буџетском систему Републике Српске, 

Правилником о финансијском извјештавању 

за кориснике прихода буџета Републике, 

општина, градова и фондова и 

Међународним рачуноводственим 

стандардима за јавни сектор, као и другим 

законским и подзаконским нормама 

прописаним за ту врсту извјештаја. 

 

Члан 16. 

1) За израду финансијских извјештаја 

користе се: Главна књига и помоћне књиге, 

буџет општине и Извјештај о попису 

имовине. 

2) Начелник Одјељења за привреду и 

финансије припрема и доставља 

Министарству финансија Републике Српске 

следеће финансијске извјештаје: 

- квартални извјештај (Образац 2, 

Образац 7, ПИБ и ПИФ); 

- консолидовани годишњи 

финансијски извјештај за кориснике 

буџета јединице локалне самоуправе 

(Биланс стања, Биланс успјеха, 

Извјештај о промјенама нето 

имовине, Биланс новчаних токова, 

Образац 4, Образац 7, ПИБ, ПИФ и 

Напомене уз финансијски извјештај); 

3) Консолидовани годишњи 

финансијски извјештај се, у прописаном 

року, доставља и АПИФ-у. 

4) Самостални стручни сарадник за 

финансије и буџет припрема и доставља 

Министарству финансија Републике Српске 

следеће финансијске извјештаје: 

- мјесечни извјештај (Образац 1 и Преглед 

примљених трансфера), 

- Мјесечни извјештај о кредитном задужењу. 

5) Начелник Одјељења за привреду и 

финансије припрема и следеће извјештаје: 

- Годишњи извјештај о извршењу 

буџета; 

- Кварталне извјештаје о извршењу 

буџета; 

- Планове утрошка намјенских 

средстава; 

- Извјештаје о утрошку намјенских 

средстава. 

6) Годишње и кварталне извјештаје о 

извршењу буџета разматра и усваја 

Скупштина општине, након чега се, заједно 

са одлуком о усвајању, достављају 

Министартву финансија.  

7) Самостални стручни сарадник за 

обрачун плата, накнада, благајничке послове 

и послове трезора сачињава Образац 1002 - 

Мјесечна пријава за порез по одбитку, који 

се у прописаном року доставља Пореској 

управи и Евиденционе листове који се 

достављају Фонду ПИО до 31.03. текуће 

године за претходну годину. 

Члан 17. 

1) Попис имовине и обавеза и 

усклађивања стварног стања са 

књиговодством стањем проводе пописне 

комисије, које рјешењем именује Начелник 

општине. 

2) Попис имовине и обавеза се врши 

према Плану пописа, а у складу са 

Правилником о начину и роковима вршења 

пописа и усклађивања књиговодственог са 

стварним стањем имовине и обавеза 

општине. 
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3) Након добијених резултата 

извршеног пописа врши се усклађивање 

књиговодственог са стварним стањем. 

4) Пописне комисије сачињавају 

извјештаје о извршеном попису, а Начелник 

општине доноси одлуку о усвајању пописа. 

Уколико се стварно и књиговодствено стање 

не слажу Начелник општине доноси одлуку 

о утврђивању мањка/вишка и одлуку о 

отпису истог или терећењу одговорних 

особа. 

 

VII – НАБАВКА РОБА, ВРШЕЊЕ 

УСЛУГА И УСТУПАЊЕ РАДОВА 

 

Члан 18. 

1) Начелник општине у складу са 

Законом о јавним набавкама, Правилником о 

јавним набавкама и Планом буџета доноси 

План јавних набавки за текућу годину на 

приједлог Самосталног стручног сарадника 

за јавне набавке или надлежног одјељења. 

2) Приликом доношења Плана јавних 

набавки уговори који нису реализовани у 

претходној години ће бити уврштени у план 

за текућу годину. 

3) Начелник општине у сарадњи са  

надлежним одјељењима Општинске управе 

утврђује потребе за набавком роба, вршењем 

услуга и уступањем. 

4) Самостални стручни сарадник за 

јавне набавке приликом припремања Одлуке 

о покретању јавне набавке обавезан је  

извршити консултацију са Одјељењем за 

привреду и финансије у вези са питањем „да 

ли за предметну набавку постоје 

расположива средства на одговарајућој 

позицији у буџету општине“. 

 

 

Члан 19. 

1) Начелник општине рјешењем именује 

чланове комисије за отварање и прихватање 

понуда. Комисија за отварање и прихватање 

понуда врши отварање пристиглих понуда и 

њихову анализу и оцјену. По извршеном 

поступку вредновања понуда на основу 

тендерске документације, приједлога 

најповољнијег понуђача од стране комисије 

и одабира најповољнијег понуђача за 

набавку од стране Начелника општине, 

Начелник општине потписује уговор. 

2) Самостални стручни сарадник за 

јавне набавке је дужан одмах по 

потписивању уговора путем интерне 

доставне књиге, доставити Одјељењу за 

привреду и финансије и надлежном 

одјељењу по један примјерак: закљученог 

уговора и другу документацију из које 

произилазе финансијске обавезе буџета 

општине. 

3) Уколико се уговор односи на 

извођење радова, Начелник општине 

именује надзор који прати реализацију 

уговора, и о динамици и степену извршења 

уговора извјештава Начелника општине. 

Након достављања окончане ситуације и 

извјештаја надзорног органа, Комисија за 

примопредају врши преглед и пријем 

извршене набавке и о томе саставља 

записник који се доставља надлежном 

одјељењу које врше суштинску контролу 

извршене набавке, а након тога Одјељењу за 

привреду и финансије ради формалне 

контроле и књижења. 
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VIII – ТЕКУЋЕ ПОМОЋИ; 

СУБВЕНЦИЈЕ И ГРАНТОВИ 

 

Члан 20. 

1) Појединци, односно физичка лица 

подносе захтјев за текуће помоћи Начелнику 

општине преко писарнице. 

2) Комисија коју именује Начелник 

општине утврђује приједлог за додјелу 

помоћи на основу постојећих критерија 

прописаних правилницима или одлукама, а 

исплата се врши на основу рјешења, 

закључака или одлука Начелника општине. 

3) Текуће помоћи студентима 

(стипендије) додјељују се на основу одлуке 

Начелника, која се доноси након објављеног 

јавног позива на основу одлуке Скупштине 

општине. Ранг листу утврђује комисија, на 

основу правилника и одлуке Скупштине 

општине. Коначну листу потписује 

Начелник. 

Члан 21. 

1) Јавна предузећа, чији је оснивач 

општина, подносе захтјеве за уврштење у 

буџет, прије усвајања буџета за наредну 

годину. 

2) Општина путем субвенција помаже 

финансирање и рад истих. 

3) Општина, у складу са потребама и на 

захтјев привредних друштава која врше 

запошљавање, субвенционише запошљавање 

нових радника, за чије потребе се планирају 

средства у буџету на ставци Субвенције, а 

Скупштина општине доноси одлуку о 

одобравању субвенције, у којој се дефинише 

мјесечни износ субвенције и период на који 

се субвенција одобрава, као и обавезе 

привредног друштва-корисника субвенције. 

 

 

Члан 22. 

1) Захтјеве за текуће и капиталне 

грантове, спортски клубови, организације, 

удружења грађана и мјесне заједнице  

подносе Начелнику општине, путем 

писарнице. 

2) Исти су дужни да уз захтјев приложе 

програм, финансијски план као и пројекат за 

који траже средства, као и другу потребну 

документацију. Исплата се врши на основу 

рјешења, закључака или одлука Начелника 

општине, а у складу са Правилником о 

финансирању непрофитних субјеката. 

 

IX - ПОСТУПЦИ ИНФОРМИСАЊА И 

КОМУНИКАЦИЈЕ 

 

Члан 23. 

1) Поступци информисања у општини 

су интерни и екстерни. Интерни поступци 

информисања су сви поступци из овог 

Правилника који се користе у Општини 

Кнежево. 

2) Екстерни поступци информисања 

односе се на све кориснике финансијских 

извјештаја, података и докумената 

проистеклих из поступака прописаних овим 

Правилником, укључујући финансијске 

извјештаје, податке и документа који се по 

посебним актима презентују или достављају 

на увид или коришћење надлежним 

институцијама. 

3) Обавеза руководства је да омогући да 

сви запослени буду упознати са прописима 

из области интерних контрола, јер је то 

неопходно за ефикасно пословање, заштиту 

имовине, спречавање грешака и превара, фер 

и истинито извјештавање и усаглашеност 

рада са прописима. 
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Члан 24. 

1) Начин комуницирања у оквиру 

општине утврђује се према основним 

линијама одлучивања, и то: 

- Начелник општине – начелници 

одјељења; 

- Начелници одјељења – непосредни 

извршиоци. 

2) Комуникација се обавља искључиво 

по конкретним пословним догађајима. 

Коначне одлуке доноси Начелник општине. 

У хитним и непредвиђеним околностима, 

линија комуникације може се спустити за 

један ниво. Начелник општине комуницира 

са свим запосленим радницима, а начелници 

одјељења са запосленима у својим 

одјељењима и међусобно. 

3) Финансијске информације, 

информације о прописима или одређеним 

правилима, спољним догађајима и другим 

активностима и друге информације 

запослени у општини добијају и размјењују 

континуирано путем: колегијума, састанака, 

коришћењем интернета, електронске поште 

и на друге начине. 

4) На колегијуму Начелника општине 

воде се записници који се достављају 

учесницима колегијума. Записници се воде 

на начин да су прецизно одређени задаци, 

задужена лица и рокови за извршење 

делегираних задатака. 

5) Екстерну комуникацију врши 

Начелник општине или лица која он овласти 

директним контактима и другим видовима 

комуникације. 

 

Члан 25. 

1) Рад органа општине је јаван. Органи 

општине дужни су упознати јавност о 

обављању послова из свог дјелокруга, и 

извјештавати о свом раду – путем средстава 

јавног информисања, или на други 

прикладан начин.  

2) Службена саопштења и изјаве за 

средства јавног информисања дају:  

- Предсједник Скупштине о раду 

Скупштине општине; 

- Начелник-о раду извршне власти у 

општини.  

3) Предсједник Скупштине општине и 

Начелник могу овластити и друга лица за 

давање службених саопштења о раду органа 

општине.  

4) Јавност рада органа општине 

обезбјеђује се кроз слободу приступа 

информацијама свим физичким и правним 

лицима, у складу са законом.  

5) Средствима јавног информисања 

достављају се позиви и материјали за 

сједнице органа општине – ради 

информисања јавности. Представници 

средстава јавног информисања могу 

присуствовати сједницама Скупштине 

општине.  

6) Изузетно, сједница Скупштине 

општине се може одржати без присуства 

јавности, на начин прописан Пословником.  

 

X-ПОСТУПЦИ НАДГЛЕДАЊА 

 

Члан 26. 

Интерна контрола је систем у коме 

морају учествовати сви запослени, а 

обухвата скуп процедура, укључујући 

контроле у рачуноводству, процесима, 

јавним набавкама, разграничавању дужности 

и овлашћења у финансијском извјештавању, 

заштити имовине и података, провођењу 

закона и других подзаконских прописа, и 

других питања која се директно не односе на 

функције рачуноводственог система. 
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Члан 27. 

На основу извршених анализа о 

ефикасности система интерних контрола 

врши се преиспитивање ефикасности 

успостављеног система интерних контрола 

кроз: 

- ефикасност и дјелотворност 

организације успостављених 

контролних активности; 

- информисаност свих запослених и 

повратне инфомације од запослених; 

- одређивање одступања 

(неиспуњавања планских активности, 

утврђене грешке или пропусти код 

евидентирања финансијских 

трансакција и код финансијског 

извјештавања, значајнија флуктуација 

запослених и друго); 

- ажурирање интерних правилника за 

области у којима долази до промјене 

прописа или се покаже да нису 

адекватни околностима; 

- праћење рачуноводствених 

евиденција (поузданост финансијских 

евиденција, књиговодствених 

исправа и друго); 

- анализу ризика повезаних са 

планираним активностима и ризика 

повезаних са финансијским 

извјештавањем; 

- контроле буџета. 

 

 

XI-ЗАВРШНЕ ОДРЕДБЕ 

 

Члан 28. 

Након израде оваг Правилника, 

неопходно је да се у сваком одјељењу, у 

року од 30 дана, сачине одговарајуће 

процедуре и поступци, а за њихову израду и 

провођење биће одговорни начелници 

одјељења. 

 

Члан 29. 

Ступањем на снагу овог Правилника 

престаје да важи Правилник о интерним 

контролама и интерним контролним 

поступцима („Службени гласник општине 

Кнежево“, број: 5/09). 

 

Члан 30. 

Овај Правилник ступа на снагу осмог 

дана од  објављивања у Службеном гласнику 

општине Кнежево. 

 

 
Број:02-013-7/19          НАЧЕЛНИК ОПШТИНЕ 

Датум: 21.01.2019.године Горан Боројевић, с.р. 

______________________________________ 

 

На основу члана 59., став 1., тачка 21. и 

члана 82., став 3. 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: 

 

 

ПРАВИЛНИК 

ЗА ДОДЈЕЛУ ЈЕДНОКРАТНЕ 

НОВЧАНЕ ПОМОЋИ 

 

 

I-ОПШТЕ ОДРЕДБЕ 

Члан 1. 

Овим Правилником, утврђују се услови, 

начин и поступак за додјелу једнократне 

новчане помоћи социјално угроженим 

грађанима са подручја општине Кнежево. 

 

Члан 2. 

Једнократна новчана помоћ има за циљ 

ублажавање тешке материјалне ситуације 

подносиоца захтјева, када није довољна 

подршка, по основу права, остварених у 

складу са Законом о социјалној заштити, или 

подносиоца захтјева који се нађе у стању 
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социјалне угрожености, а није категорисан у 

складу са Законом о социјалној заштити. 

 

II-ПОТРЕБНИ УСЛОВИ  

 

Члан 3. 

Једнократна новчана помоћ додјељује се 

појединцима и породицама који се налазе у 

стању тренутне социјалне угрожености, коју 

не могу самостално да превазиђу, а посебно 

у следећим случајевима:  

- лијечењу тешко обољелог лица или 

члана уже породице, а нарочито када 

је потребно извршити операцију 

виталних органа; 

- лијечењу или опоравку лица 

ометених у психофизичком развоју;  

- задовољавању основних животних 

потреба; 

- отклањању посљедица елементарних 

непогода, гдје је дошло до оштећења 

стамбеног објекта (поплава, пожара, 

земљотреса, одрона и слично);  

- помоћи због отпуста из установе 

(престанак смјештаја и слично); 

- смрти једног или више чланова 

породице из породице социјално 

угрожених категорија; 

- породицама којима је у изузетно 

тешким случајевима потребна 

набавка покућанства (шпорет, кревет 

и слично); 

- учешће у трошковима основних 

комуналних услуга (вода, струја и 

друго); 

- суфинансирање трошкова санације 

неусловног стамбеног објекта; 

- помоћ приликом школовања дјеце из 

породица које се налазе у стању 

социјалне потребе, а која не примају 

стипендију општине и  

- другим, нарочито оправданим 

случајевима.  

 

Члан 4. 

Уз захтјев за додјелу једнократне 

новчане помоћи подносилац је дужан 

приложити сљедећу документацију:  

- фотокопију личне карте; 

- фотокопију текућег рачуна; 

- чек од последње примљене пензије-

инвалиднине (ако је подносилац 

захтјева пензионер или инвалид); 

- медицинску докуменатцију и  

- другу релевантну документацију. 

 

Члан 5. 

Захтјеви за додјелу једнократне новчане 

помоћи подносе се путем Пријемне 

канцеларије (писарнице) општине. 

 

 

ПОСТУПАК ДОДЈЕЛЕ ПОМОЋИ 

 

Члан 6. 

Захтјеве за додјелу једнократне новчане 

помоћи разматра Начелник и уколико 

утврди да је захтјев основан по основу истог 

доноси Закључак или Одлуку о исплати 

средстава. 

 

Члан 7. 

Износ једнократне новчане помоћи, која 

се у току године може додијелити истом 

подносиоцу захтјева не може бити већи од 

1.000,00 КМ. 

 

Члан 8. 

1) Исплата једнократне новчане помоћи 

вршиће се путем текућег рачуна, на име 

подносиоца захтјева или лица које овласти 

подносилац захтјева. 

2) За стара и немоћна лица, која немају 

отворен текући рачун, исплата ће се вршити 

готовински, путем благајне општине. 
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Члан 9. 

У изузетним случајевима, када 

подносиоц захтјева тражи, једнократна 

помоћ се може додијелити у виду 

прехрамбеног или хигијенског пакета и 

слично. 

 

Члан 10. 

Висина и број одобрене једнократне 

новчане помоћи, зависи од расположивих 

средстава, планираних у буџету општине, за 

наведену намјену. Исплата ће се вршити са 

буџетске ставке 416000-Текуће помоћи, 

организациони код 00930120. 

 

 

Члан 11. 

За реализацију Закључака и Одлука из 

члана 6. овог Правилника задужује се 

Одјељење за привреду и финансије. 

 

 

V-ЗАВРШНЕ ОДРЕДБЕ 

 

Члан 12. 

Ступањем на снагу овог Правилника 

престају да важе: Правилник за додјелу 

једнократних  новчаних помоћи за 

суфинансирање лијечења социјално 

угрожених лица  („Службени гласник 

општине Кнежево“, број: 2/09), Правилник 

за додјелу једнократних  новчаних помоћи 

намијењених за кориснике социјалне 

заштите  („Службени гласник општине 

Кнежево“, број: 2/09) и Правилник за 

додјелу једнократних  новчаних помоћи 

ученицима и студентима („Службени 

гласник општине Кнежево“, број: 2/09). 

 

Члан 13. 

Овај Правилник ступа на снагу осмог 

дана од  објављивања у Службеном гласнику 

општине Кнежево. 

 
Број:02-013-9/19          НАЧЕЛНИК ОПШТИНЕ 

Датум: 24.01.2019.године Горан Боројевић, с.р. 

____________________________________________ 

На основу члана 59., став 1., тачка 21. и 

члана 82., став 3. 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: 

 

 

ПРАВИЛНИК 

О УСЛОВИМА И НАЧИНУ 

КОРИШЋЕЊА СЛУЖБЕНИХ ВОЗИЛА 

 

 

I-ОПШТЕ ОДРЕДБЕ 

 

Члан 1. 

Правилником о начину и условима 

коришћења службених возила (у даљем 

тексту: Правилник) уређује се начин и 

услови коришћења службених возила у 

власништву Oпштине. 

 

Члан 2. 

Службеним возилом у смислу овог 

Правилника сматра се путничко моторно 

возило у власништву органа општине или 

друго службено возило на коме постоји 

право коришћења од стране општине. 

 

 

II-КОРИШЋЕЊЕ СЛУЖБЕНИХ 

ВОЗИЛА 

 

Члан 3. 

1) Службена возила општине могу да 

користе сви запослени општине, ради 

обављања послова радног мјеста на које су 

распоређени. 

2) Под коришћењем службеног возила 

подразумјева се вожња возилом ради 

обављања службених послова, од стране 

возача или другог запосленог радника 

општине који  има возачку дозволу „Б“ 
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категорије, на основу издатог путног налога 

за управљање возилом. 

Члан 4. 

Запослени из члана 3. овог Правилника  

користе службена возила уз претходно 

издато одобрење од стране Начелника 

општине или лица које Начелник овласти, а 

на основу издатог путног налога. 

 

Члан 5. 

Путни налог за управљање службеним 

возилом се издаје на прописаном обрасцу 

који  обавезно садржи слиједеће: 

- податке о власнику возила и адресу; 

- марку и тип возила; 

- регистарску ознаку возила; 

- личне податке (име и презиме) лица 

које управља возилом; 

- релацију за коју се налог издаје и 

датум када ће се вожња обавити; 

- печат и датум издавања налога. 

 

Члан 6. 

Обавезе запосленог коме је издат путни 

налог су: 

- да се увјери да је налог попуњен на 

начин прописан чланом 5. овог 

правилника; 

- да прије почетка и након завршетка 

вожње упише датум и вријеме, као и 

стање на километар сату; 

- да прије почетка вожње изврши 

визуелни преглед возила, и о 

евентуалним оштећењима обавијести 

овлаштено лице, а уколико истих 

нема да својим потписом то и 

потврди; 

- да по завршетку вожње упише све 

евентуалне недостатке и оштећења 

настала на возилу током вожње. 

 

 

Члан 7. 

Возило се задужује и раздужује према 

тренутном стању горива у резервоару. 

 

Члан 8. 

1) Запослени коме је издат налог за 

управљање возилом, у случају потребе за 

горивом, узима од овлаштеног лица писани 

налог за точење горива и гориво точи код 

добављача са којим је склопљен уговор за 

испоруку горива.  

2) Количина горива која се точи је 

назначена на писаном налогу за точење 

горива, а исти је овјерен од стране 

овлаштеног лица задуженог за контролу 

потрошње горива.  

3) Лице које точи гориво, наточену 

количину горива потврђује својим потписом 

на налогу код овлаштеног добављача, који 

се доставља општини на почетку мјесеца за 

претходни мјесец, уз мјесечни рачун за 

издато гориво. 

4) Лице задужено за контролу 

потрошње горива, након пристизања рачуна, 

упоређује налог пристигао уз рачун са 

списком издатих налога за точење горива у 

току мјесеца. 

5) Точење горива у службена возила за 

готов новац и код добављача са којима није 

закључен уговор врши се искључиво изван 

територије општине, у оправданим 

ситуацијима. 

 

III-КОРИШЋЕЊЕ ВЛАСТИТОГ 

ВОЗИЛА У СЛУЖБЕНЕ СВРХЕ 

 

Члан 9. 

1) Начелник општине или друго лице 

које он овласти може одобрити запосленима 

коришћење властитог возила у службене 
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сврхе, а ради обављања хитних и 

неодложних послова. 

2) Коришћење властитог возила у 

службене сврхе може се вршити само на 

основу претходно издатог путног налога за 

обављање службеног пута, у коме је 

назначено да ће запослени приликом 

службеног пута користити властито возило. 

Члан 10. 

Прије почетка службеног пута 

запослени је дужан, на благајни општине, 

подићи аконтацију потребну за обављање 

службеног пута. 

 

Члан 11. 

1) По завршеном службеном путовању, 

запослени је дужан поднијети  извјештај о 

службеном путу, са тачно наведеном 

пријеђеном километражом, и обрачун 

накнаде трошкова пута. 

2) Трошкови утрошка горива при 

коришћењу сопственог возила у службене 

сврхе, обрачунавају се по завршетку 

службеног пута, а на начин утврђен Законом 

и другим подзаконским прописима. 

Члан 12. 

Изузетно, у случајевима хитног и 

неодложног посла или околностима 

елементарних непогода, Начелник општине 

може одобрити запосленом коришћење 

властитог возила уз издавање налога за 

точење горива код овлаштеног добављача. 

 

IV-ТЕХНИЧКА ИСПРАВНОСТ И 

ОДРЖАВАЊЕ ВОЗИЛА 

 

Члан 13. 

О техничкој исправности возила стара 

се запослено лице које је распоређено на 

послове возача. 

 

 

Члан 14. 

Обавезе запосленог лица из члана 13. 

овог Правилника су: 

- благовремено  обављање редовних 

техничких прегледа и регистрације 

возила; 

- редовно осигурање возила; 

- редовно сервисирање возила према 

упуствима произвођача возила; 

- контрола стања уља; 

- стање пнеуматика и благовремена 

замјена; 

- обезбјеђење неопходне опреме у 

возилу (редовне опреме, као и опреме 

према одредбама Закона о 

безбједности саобраћаја и другим 

подзаконским прописима); 

- провјера свих навода о уоченим 

неправилностима на службеном 

возилу из налога за управљање 

возилом, запослених који су 

претходно управљали тим возилом; 

- брига о естетском изгледу и хигијени 

возила и друго. 

 

Члан 15. 

Лице овлаштено, од стране Начелника 

општине, за контролу потрошње горива и 

одржавања возила, дужно је да прати и 

анализара трошкове утрошка горива, као и 

одржавања возила, појдиначно за свако 

возило и о томе извјештава Начелника 

општине. 

 

Члан 16. 

Начелник општине, може наложити 

комисијско утврђивање потрошње горива у 

љетним и зимским условима вожње, за свако 

моторно возило, како би се отклонили 

узроци евентуалне прекомјерне потрошње 

горива. 
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Члан 17. 

У случају мањих кварова на возилу, који 

не могу утицати на даље безбједно 

управљање возилом, нити по процјени 

возача могу да проузрокују другу штетну 

посљедицу на возилу, путницима и другим 

учесницима саобраћаја, возач може 

наставити вожњу, а поправку извршити у 

овлаштеном сервису. 

Возач је дужан у путни налог уписати 

настало оштећење или квар који је уочен на 

возилу. 

 

Члан 18. 

1) У случају већих или тежих кварова на 

возилу, који могу утицати на даље безбједно 

управљање возилом, могу да проузрокују 

другу штетну посљедицу на возилу, 

путницима и другим учесницима саобраћаја, 

возач је дужан извршити поправку у 

најближем сервису, а о томе обавијестити 

овлаштено лице. 

2) Овлаштено лице је дужно, у што 

краћем року, на лице мјеста послати друго 

возило ради преузимања путника из 

службеног возила, на коме је наступио квар 

или оштећење, а за исто ангажовати шлеп-

службу ради превоза возила до овлаштеног 

сервиса, уколико возач није у могућности да 

возило одвезе до најближег сервиса. 

Члан 19. 

Уколико је приликом употребе возила 

дошло до оштећења (судар возила) 

запослени, који је управљао возилом, дужан 

је задржати се на лицу мјеста, те позвати 

полицију ради вршења увиђаја и 

сачињавања записника о истом, а затим 

обавијестити овлаштено лице. 

 

Члан 20. 

Уколико је до оштећења возила (судар 

возила) дошло док се возило налазило у 

стању мировања запослени, који је управљао 

возилом, дужан је задржати се на лицу 

мјеста, те позвати полицију ради вршења 

увиђаја и сачињавања записника о истом, а 

затим обавијестити овлаштено лице. 

 

Члан 21. 

У случају крађе возила, запослени који 

је задужио возило дужан је одмах позвати 

полицију и обавијестити овлаштено лице. 

 

 

V-ЗАВРШНЕ ОДРЕДБЕ 

 

Члан 22. 

Ступањем на снагу овог Правилника 

престаје да важи Правилник о условима и 

начину коришћења службених возила  

(„Службени гласник општине Кнежево“, 

број: 4/07). 

 

Члан 23. 

Овај Правилник ступа на снагу осмог 

дана од  објављивања у Службеном гласнику 

општине Кнежево. 

 

Број:02-013-10/19          НАЧЕЛНИК ОПШТИНЕ 

Датум: 24.01.2019.године Горан Боројевић, с.р. 

____________________________________________ 

 

У вези са чланом 10. Став 1. тачка е) 

Закона о јавним набавкама Босне и 

Херцеговине („Службени гласник БиХ, број 

39/14), а на основу Одлуке о давању 

сагласности за куповину-прибављање 

непокретности, број: 01-022-74/18 од 

28.09.2018.године, Одлуке о изузимању од 

примјене закона о јавним набавкама број: 

02-013-95-1/18 од 24.12.2018.године, и 

Одлуке о усмјеравању средстава за набавку 

спортске дворане- хале у Кнежево, број: 

04/1-012-2-3148/18 од 29.11.2018.године, 

начелник општине д о н о с и  
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ЈАВНИ ПОЗИВ 

за достављање понуда за куповину- 

прибављање непокретности- спортске 

дворане 

 

Предмет овог јавног позива је 

прикупљање понуда за куповину- 

прибављање непокретности- спортске 

дворане, с тим у вези позивају се сва 

заинтересована физичка и правна лица да 

доставе понуде.  

I 

ТЕХНИЧКЕ СПЕЦИФИКАЦИЈЕ 

ПРЕДМЕТА КУПОВИНЕ 

1. Намјена и величина простора: 

Спортска дворана, прилагођена за 

спортско-рекреативне активности, у 

површини од 2.100m². 

2. Локација објекта 

- Општина Кнежево, уже сједиште 

општине, у урбаном дијелу 

насеља, пројектован као објекат 

прилагођен спортско рекреативној 

дјелатности. 

3. Прилаз објекту: 

- Двосмјерна улица за приступ 

возилима и несметан физички 

приступ са властитим улазом  

- Принудни (евакуацијски) излаз. 

4. Спратност објекта: 

- Приземље. 

5. Распоред и намјена просторија: 

- Простор треба да садржи дворану 

прилагођену обављање спортско 

рекреативних активности. 

- Основни садржаји пословног 

простора су: 

- Улазни хол,  

- Дворану за обављање спортско 

рекреативних активности, 

димензионирана на 500 фиксних 

мјеста, са могућношћу 

проширења. 

- Чајна кухиња; 

- Свлачионице; 

- Тоалети; 

- Канцеларије за управу; 

6. Површина: 2.100,00 m². 

 

II 

САДРЖАЈ ПОНУДЕ 

1. Назив, име и тачна адреса/контакт 

телефон/понуђача и име 

одговорног лица понуђача; 

2. ЗК извадак; 

3. Посједовни лист; 

4. Копију катастрског плана; 

5. Урбанистичку сагласност; 

6. Употребну дозволу; 

7. Потврда надлежне пореске управе 

или извод из евиденције на основу 

које се може утврдити да уредно 

измирује обавезе за пензијско и 

инвалидско осигурање и 

здравствено осигурање (оригинал 

или овјерена копија не старија од 

3 мјесеца у моменту достављања 

поднуде, тражено се односи на 

правна лица.) 

8. Потврда надлежних институција о 

уредно измиреним обавезама по 

основу директних и индиректних 

пореза (оригинал или овјерена 

копија не старија од 3 мјесеца у 

моменту достављања понуде, 

тражено се односи на правна 

лица.) 
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III 

ПРАВО УЧЕШЋА 

Право учешћа по овом позиву имају 

физичка и правна лица која своје понуде 

доставе у предвиђеном року са комплетном 

документацијом. 

 

IV 

УСЛОВИ И ДОКАЗИ ЗА 

КВАЛИФИКАЦИЈУ ПОНУЂАЧА 

Право учешћа имају сва правна и 

физичка лица, са условом да уз понуду 

доставе како слиједи:  

-физичко лице- име, презиме, име 

једног родитеља, адреса и контакт телефон, 

те изјава дата под материјалном и 

кривичном одговорношћу овјерена од стране 

надлежног органа да су сви подаци у 

понуди, укључујући и претходно наведене 

тачни и истинити,  

- правно лице- фотокопија рјешења о 

упису у судски регистар или еквивалентни 

документ који издаје надлежни орган, 

овјерен од стране надлежног органа, име и 

презиме лица овлаштеног за заступање, име 

контакт особе, адреса и телефон контакт 

лица.  

 

V 

КРИТЕРИЈУМИ ЗА ДОДЈЕЛУ 

УГОВОРА 

Општина Кнежево ће извршити оцјену 

понуде са аспекта испуњености услова 

тражених овим позивом и планираним 

средствима за ову набавку. 

Општина Кнежево задржава право да не 

прихвати понуду која у финансијком, 

функционалном, употребном, естетском или 

роком није у складу са захтјевима из овог 

позива. 

 

 

VI 

НАЧИН ДОСТАВЕ ПОНУДЕ 

Запечаћену понуду са назначеном пуном 

адресом понуђача треба доставити на 

адресу: ОПШТИНА КНЕЖЕВО, ГАВРИЛА 

ПРИНЦИПА 3,КНЕЖЕВО. 

У разматрање ће се узети само понуде 

које су стигле најкасније до 

06.02.2019.године до 12:00 часова. Све 

понуде које пристигну послије назначеног 

рока, без обзира када су послане, неће се 

узети у разматрање и исте ће бити враћене 

на адресу понуђача неотпаковане. 

Комисија ће извршити отварање понуда, 

констатовати да ли благовремено пристигле 

понде задовољавају тражене техничке, 

правне и друге критеријуме. 

 

VII 

АНАЛИЗА ПОНУДА И ДОНОШЕЊЕ 

ОДЛУКЕ О ДОДЈЕЛИ УГОВОРА 

Понуда која ће се доставити од стране 

понуђача треба да садржи све тражене 

документе наведене у овом јавном позиву, 

на начин и у форми како је то утврђено. У 

супротном иста може бити елиминисана 

због формално правних или суштинских 

недостатака. 

Уговорни орган ће комисијски након 

проведеног поступка анализе и вредновања 

понуда донијети одлуку о избору 

најповољније понуде, те након доношења 

одлуке позвати изабраног понуђача ради 

закључења уговора којим ће се регулисати 

предметна набавка, као и права и обавезе 

уговорних страна.  

Алтернативне понуде нису дозвољене.  

 

VIII 

ПОЈАШЊЕЊА И ДОДАТНЕ 

ИНФОРМАЦИЈЕ 

Комплетан јавни позив се може 

преузети на веб страници општине Кнежево. 
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Заинтересовани понуђач може тражити 

појашњење везано за предметни позив 

писменим путем слањем упита на адресу 

ОПШТИНА КНЕЖЕВО, ГАВРИЛА 

ПРИНЦИПА 3, КНЕЖЕВО, или на број 

телефона 051/594-200. Контакт особа је 

Милана Обрадовић. 

Општина Кнежево не сноси никакве 

трошкове понуђача настале по овом јавном 

позиву. 

 
Број:02-477-1/19          НАЧЕЛНИК ОПШТИНЕ 

Датум: 22.01.2019.године Горан Боројевић, с.р. 

____________________________________________________________________________________________ 
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