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СЛУЖБЕНИ  ГЛАСНИК 

ОПШТИНЕ  КНЕЖЕВО 

 

Издавач:Скупштина општине 

КНЕЖЕВО 

Жиро-

рачун____________________ 

Цијена примјерка________КМ 

 

Број: 20/2018 

 

Кнежево, 31.10.2018. 

године 

Уређује редакциони одбор: 

Одговорни уредник: 

Секретар СО-е  

Дијана Милисавић  

Штампа СО-е Кнежево 

На основу члана 134. Закона о уређењу 

простора и грађењу  (''Сл.гласник РС'', број: 

40/13, 2/15, 106/15 и 3/16), чланa 40. Закона о 

јавним путевима  (''Сл.гласник РС'', број: 

89/13), члана 19. Закона о основама 

безбједности саобраћаја на путевима у Босни 

и Херцеговини, (''Сл.гласник БиХ, број: 

6/06,75/06, 44/07, 84/09, 48/10, 18/13, 8/17) и 

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

Кнежево (''Службени гласник општине 

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

општине Кнежево, на сједници одржаној 

дана 26.10.2018.године, д о н о с и 

 

 

О Д Л У К У 

о јавном оглашавању на подручју 

општине Кнежево 

 

I ОСНОВНЕ ОДРЕДБЕ 

I 

1) Овом одлуком прописују се услови и 

начин истицања назива-фирме на пословним 

просторијама као и постављање рекламних 

табли-паноа поред и изнад јавних путева, на 

зеленим и другим јавним површинама и 

објектима као и на површинама и објектима 

у приватном власништву, транспарената 

изнад јавних путева и осталих облика јавног 

оглашавања на подручју Општине. 

 

 

II ИСТИЦАЊЕ НАЗИВА-ФИРМЕ 

II 

Сва правна и физичка лица која 

обављају дјелатност за коју су регистрована, 

односно имају одобрење за рад, обавезна су 

да на улазу у објекат, односно пословни 

простор истакну ознаку фирме, назив под 

којим послују. 

 

III 

Означавање фирме мора бити у складу 

са одредбама Закона о занатско-

предузетничкој дјелатности и Закона о 

Угоститељству. 

 

IV 

1) Величина и облик ознаке фирме мора 

бити прилагођен простору улаза у објекат 

односно пословни простор гдје правно или 

физичко лице обавља одобрену дјелатност. 
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2) Обликом и величином ознака фирме 

не смије нарушавати вањски изглед и фасаду 

објекта. 

3) Власници фирме дужни су истакнути 

ознаку фирме одржавати у уредном и 

исправном стању, а у случају оштећења, иста 

отклонити најкасније у року од 8 (осам) дана 

од дана настанка оштећења. 

 

V 

1) У случају престанка са радом, ознака 

фирме се мора уклонити у року од 7 (седам) 

дана од дана престанка са радом, а мјесто на 

којем је је ознака фирме била истакнута 

довести у првобитно стање. 

2) У случају пресељења правног 

односно физичког лица власник фирме мора 

измјестити истакнути назив –фирму на нови 

објекат односно пословни простор у року од 

7 (седам) дана од дана исељења из пословног 

простора односно објекта. 

 

VI 

Комунална такса за истицање фирме 

плаћа се у складу са Одлуком о комуналним 

таксама. 

 

 

III ПОСТАВЉАЊЕ РЕКЛАМНИХ 

ТАБЛИ-ПАНОА 

 

VII 

Рекламне табле-панои, којима се 

рекламирају објекти, производи и услуге и 

сл. могу се постављати као привремени 

објекти поред јавних путева (магистарлни, 

регионални и локални) и изнад јавних путева 

под условима прописаним Законом о 

уређењу простора, Закона о путевима, 

Закона о основама безбједности саобраћаја 

на путевима, на зеленим и другим јавним, и 

у приватном власништву, површинама и 

објектима (кровови, зидови и ограде), под 

условом и на основу планских докумената 

(регулациони, урбанистички, просторни 

план), као и под условима прописаним овом 

Одлуком. 

 

VIII 

Рекламне табле-панои постављају се на 

основу одобрења које издаје надлежни орган 

Општинске управе. 

 

IX 

Уз захтјев за издавање одобрења из 

тачке VIII потребно је приложити:  

 доказ о власништву, односно  праву 

коришћења на парцели на којој се 

жели поставити рекламна табла-пано, 

 техничка документација у одређеној 

размјери (нацрт рекламне табле - 

паноа, спецификација материјала, 

статички прорачун, приказ рекламне 

табле - паноа у природној боји, нацрт 

рјешења рекламне табле-паноа), 

 копија извода из катастра подземних 

инсталација, 

 локацијски подаци и остала 

документација одређена у складу са 

прописима из области грађења и  

 доказ о регистрованој дјелатности у 

складу са прописима из области 

предузетништва. 

 

X 

Осим услова прописаних у тачки IX  

рекламне табле и панои, поред јавних путева 

(на дијеловима тих путева који пролазе кроз 

општинско подручје) и изнад јавних путева 

се одобравају уз услов да: 
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 не заклањају и не умањују 

прегледност вертикалне саобраћајне 

сигнализације, 

 нису у зони прегледности раскрснице, 

 својим обликом, изгледом, текстом и 

бојом не личе на путоказну 

сигнализацију, 

 не рефлектују свјетлост 

(катадиоптери, огледала, сјајне 

површине, ретрорефлектујуће фолије 

и сл), 

 не емитују директну, константну или 

трепћућу свјетлост (код освијетљених 

рекламних табли-паноа) у правцу 

уздужне осе пута (у правцу кретања 

учесника у саобраћају), 

 не одвраћа пажњу возача, 

 не усмјерава погрешно учеснике у 

саобраћају и 

 не омета ток саобраћаја 

 

XI 

1) Рекламне табле-панои поред јавних 

путева, на зеленим и осталим јавним 

површинама као и на површинама  у 

приватном власништву могу се постављати 

само као самоносеће конструкције изграђене 

од материјала прописаних урбанистичко-

техничким условима.  

2) Рекламне табле –панои изнад јавних 

путева (надвожњаци и пасареле) и на 

објектима (кровови, зидови, ограде) могу се 

постављати као мурали обојене површине, 

макете, фигуре, слова, заштитни знакови  и 

друге кутијасте фигуре окачене на објекту, 

макро-екрани са филмском или ТВ сликом и 

слични уређаји. 

 

 

 

XII 

Комунална такса за постављање 

самоносеће рекламне табле –паноа и мурала, 

макета, фигура, слова заштитних знакова и 

других кутијастих фигура окачених на 

објекту, постављање макро екрана са 

филмском и ТВ сликом плаћа се у износу 

утврђеном у Одлуци о комуналним таксама. 

 

XIII 

1) Одобрење за постављање рекламних 

табли-паноа се даје на период од годину 

дана са могућношћу продужавања све док су 

испуњени услови из тачака VII до  XV ове 

Одлуке. 

2) Захтјев за продужење рока важења 

одобрења за постављену рекламну таблу –

пано мора се поднијети најкасније 15 

(петнаест) дана прије истека рока важења 

одобрења. 

3) По истеку рока важења одобрења 

рекламна табла-пано се мора у року од 15 

дана уклонити, а мјесто гдје је била 

постављена довести у првобитно стање. 

 

XIV 

Власници постављених рекламних 

табли-паноа су дужни исте одржавати у 

уредном и исправном стању, а у случају 

оштећења извршити стручну поправку 

најкасније у року од 8 (осам) дана од дана 

настанка оштећења. 

 

XV 

1) Простори из тачке VII Одлуке, 

одређени за јавно оглашавање могу се 

издати у закуп правним и физичким лицима 

–корисницима услуга јавног оглашавања. 

2) Правно и физичко лице са којим је 

сачињен уговор о закупу, поред уговореног 
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закупа на основу закљученог уговора, плаћа 

и комуналну таксу у складу са Одлуком о 

комуналним таксама. 

 

 

IV ПОСТАВЉАЊЕ ТРАНСПАРЕНАТА 

 

XVI 

Транспаренти, којима се рекламирају 

манифестације, објекти, производи и услуге 

и сл. могу се постављати поред и изнад 

јавних путева и на објектима под условима 

прописаним Законом о уређењу простора, 

Законом о путевима и Законом о основама 

безбједности саобраћаја на путевима. 

 

XVII 

Транспаренти се постављају на основу 

одобрења за постављање транспарената којег 

издаје надлежан орган Општинске управе. 

 

XVIII 

Уз захтјев за издавање одобрења из 

тачке XVII потребно је приложити:  

 доказ о власништву, односно  праву 

коришћења на парцели на којој се 

жели поставити транспарент, 

 техничка документација у одређеној 

размјери (нацрт транспарента, 

спецификација материјала, статички 

прорачун, приказ транспарента у 

природној боји, нацрт рјешења 

транспарента), 

 копија извода из катастра подземних 

инсталација, 

 локацијски подаци и остала 

документација одређена у складу са 

прописима из области грађења и  

 доказ о регистрованој дјелатности у 

складу са прописима из области 

предузетништва. 

  

XIX 

Осим услова прописаних у тачкама XVI 

и XVIII постављање транспарената поред и 

изнад јавних путева се одобрава уз услов: 

 да су најмање 5 m изнад површине 

коловоза, 

 не заклањају и не умањују 

прегледност вертикалне саобраћајне 

сигнализације и семафора, 

 нису у зони прегледности раскрснице 

(30 m од центра раскрснице), 

 својим обликом, изгледом, текстом и 

бојом не личе на путоказну 

сигнализацију, 

 не рефлектују свјетлост у правцу 

уздужне осе пута (у правцу кретања 

учесника у саобраћају). 

 

XX 

Одобрење за постављање транспарената 

се даје на период од најмање 7 (седам) до 

највише 30 (тридесет) дана. 

 

XXI 

1) Транспаренти се могу израђивати од 

платна, најлона, и осталих сличних 

материјала постојаних на временске услове. 

2) По истеку рока важења одобрења за 

постављање транспарената, исти се мора 

уклонити у року од 48 часова, а мјесто гдје је 

био постављен довести у првобитно стање. 

 

XXII 

Комунална такса за постављање 

транспарената плаћа се у износу утврђеном у 

Одлуци о комуналним таксама. 
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XXIII 

Власници постављених транспарената 

дужни су исте одржавати у уредном и 

исправном стању, а у случају оштећења и 

пада истога дужни су насталу штету 

надокнадити оштећенима. 

 

 

V ОСТАЛИ ОБЛИЦИ ЈАВНОГ 

ОГЛАШАВАЊА 

 

XXIV 

Под осталим облицима јавног 

оглашавања сматра се: 

 оглашавање на аутобуским 

стајалиштима, 

 рекламне витрине (самостојеће и 

окачене на зид), 

 јарболи са рекламним заставама, 

 политичко оглашавање, 

 плакатирање и 

 огласне табле. 

 

XXV 

Одобрење за остале облике јавног 

оглашавања издаје надлежни орган 

Општинске управе. 

 

 

 

VI ОГЛАШАВАЊЕ НА АУТОБУСКИМ 

СТАЈАЛИШТИМА 

 

XXVI 

Оглашавање на аутобуским 

стајалиштима врши се на начин и под 

условима прописаним у тачки XV ове 

Одлуке. 

 

 

VII РЕКЛАМНЕ ВИТРИНЕ 

XXVII 

1) Рекламне витрине којима се 

рекламирају објекти, производи, услуге и сл. 

могу се постављати као самостојеће и 

окачене на зид. 

2) Самостојеће рекламне витрине се 

могу постављати на начин и под условима 

као самоносеће рекламне табле – панои, 

окачене на зид као и рекламне табле – панои 

које се постављају на зидове и ограде (тачке 

VII до XV ове Одлуке). 

 

 

VIII ЈАРБОЛИ СА РЕКЛАМНИМ 

ЗАСТАВАМА   

  

XXVIII 

Јарболи са рекламним заставама којима 

се рекламирају објекти, производи, услуге и 

сл. постављају се на зеленим и другим 

јавним површинама, површинама у 

приватном власништву, површинама које се 

налазе испред пословних објеката или 

пословних простора. 

 

XXIX 

Уз захтјев за издавање одобрења из 

тачке XXV потребно је приложити: 

 доказ о власништву, односно  праву 

коришћења на парцели на којој се 

жели поставити јарбол са рекламном 

заставом, 

 техничка документација у одређеној 

размјери (нацрт јарбола са 

рекламном заставом, спецификација 

материјала, статички прорачун, 

приказ јарбола са рекламном 

заставом у природној боји, нацрт 
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рјешења јарбола са рекламном 

заставом), 

 копија извода из катастра подземних 

инсталација 

 локацијски подаци и остала 

документација одређена у складу са 

прописима из области грађења и  

 доказ о регистрованој дјелатности у 

складу са прописима из области 

предузетништва. 

 

XXX 

1) Одобрење за постављање јарбола са 

рекламним заставама даје се на период од 

годину дана са могућношћу продужавања 

све док су испуњени услови из тачака 

XXVIII до XXXI ове Одлуке.  

2) Захтјев за продужавање рока важења 

одобрења за постављени јарбол са 

рекламним заставама мора се поднијети 

најкасније 15 (петнаест) дана прије истека 

рока важења одобрења. 

3) По истеку важења одобрења јарболи 

се морају уклонити у року од 15 (петнаест) 

дана, а мјесто гдје су били постављени 

довести у првобитно стање.  

 

 XXXI 

Комунална такса за постављање 

транспарената плаћа се у износу утврђеном у 

Одлуци о комуналним таксама. 

 

IX ПОЛИТИЧКО ОГЛАШАВАЊЕ 

 

XXXII 

1) Политичко оглашавање се у свему 

спроводи у складу са изборним кодексом 

понашање за политичке странке, коалиције и 

кандидате. 

2) Све регистроване политичке странке, 

коалиције и независни кандидати којима је 

дозвољено учешће на изборима су 

равноправни у кориштењу јавног 

оглашавања. 

 

XXXIII 

Политичко оглашавање, којим се 

промовишу политичке странке, коалиције и 

њихови програми и кандидати, може се 

вршити за то предвиђеним просторима за 

плакатирање (инфо - панои, инфо – стубови), 

сопствним (привременим и покретним) 

пропагандним паноима, покретним оградама 

и жардињерима и на закупљеним 

просторима правних и физичких лица из 

тачке XV ове Одлуке. 

 

XXXIV 

Привремени покретни пропагандни 

панои морају бити израђени од дрвеног 

материјала (дрвене плоче, иверице и сл.) са 

металним носачима и са обезбјеђеном 

стабилношћу без укопавања у подлогу, а 

могу се постављати само на привременим 

локацијама које ће одредити надлежни 

Општински орган управе. 

 

 XXXV 

Политичко оглашавање на покретним 

оградама и жардињерима може се вршити 

под условима наведеним у тачки XXXIII ове 

Одлуке (осим рока за уклањање који се мора 

поклопити са временом отпочињања 

''предизборне тишине'') и на привременим 

локацијама које су одређене за политичко 

оглашавање. 

 

 

 



Број- 20                      СЛУЖБЕНИ ГЛАСНИК ОПШТИНЕ КНЕЖЕВО             Датум: 31.10. 2018.године 
 

7 

 

XXXVI 

Уз захтјев за издавање одобрења за 

политичко оглашавање у складу са тачком 

XXXIII ове Одлуке, потребно је приложити 

рјешење о регистрацији политичке странке, 

коалиције и независног кандидата, нацрт 

пропагадног материјала у  2 (два) примјерка 

у природним бојама на А4 формату, доказ о 

власништву, односно  праву коришћења на 

парцели на којој се жели поставити 

пропагандни материјал, копија извода из 

катастра подземних инсталација, локацијски 

подаци и остала документација одређена у 

складу са прописима из области грађења. 

 

XXXVII 

1) Одобрење за политичко оглашавање 

се издаје у складу са Изборним законом 

БиХ, од дана званичног почетка предизборне 

кампање до завршетка изборног дана. 

2) По истеку важења одобрења 

пропагадни материјал се мора уклонити у 

року од 48 сати, а мјесто гдје је био 

постављен довести у првобитно стање. 

 

 

X ПЛАКАТИРАЊЕ 

 

XXXVIII 

Плакатирање којим се рекламирају 

објекти, производи, услуге, спортске и 

културне манифестације и сл. може се 

одобрити на зато предвиђеним и изграђеним 

просторима за плакатирање (инфо-панои, 

инфо стубови). 

 

XXXIX 

Уз захтјев за издавање одобрења за 

плакатирање потребно је приложити:  

 доказ о власништву, односно  праву 

коришћења на парцели на којој се 

жели поставити плакат, 

 техничка документација у одређеној 

размјери (нацрт плаката, 

спецификација материјала, статички 

прорачун, приказ плаката у природној 

боји, нацрт рјешења плаката), 

 копија извода из катастра подземних 

инсталација, 

 локацијски подаци и остала 

документација одређена у складу са 

прописима из области грађења и  

 доказ о регистрованој дјелатности у 

складу са прописима из области 

предузетништва. 

 

XL 

Одобрење за постављање плаката се даје 

на период од најмање 3 (три) до највише 

десет дана. 

 

XLI 

Плакати се могу израђивати само од 

папира. 

 

XLII 

По истеку рока важења одобрења за 

плакатирање плакати се морају уклонити у 

року од 24 часа са мјеста на којем су били 

постављени. 

 

 

XI ОГЛАСНЕ ТАБЛЕ 

 

XLIII 

Огласне табле су медији некомерцијалне 

–јавне употребе за тзв.''мало оглашавање'' 

који се постављају појединачно или групно 
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на зидовима и као самоносиве конструкције 

уз важне пјешачке токове. 

 

XLIV 

Постављање, инвестиционо и текуће 

одржавање огласних табли у надлежности је 

Општинске управе. 

  

XLV 

За кориштење огласних табли односно 

за тзв.''мало оглашавање'' није потребно 

одобрење нити се плаћа накнада. 

 

 

XII  НАДЗОР 

 

XLVI 

Надзор над спровођењем одредби ове 

Одлуке врши Комунална полиција  у складу 

са Законом о комуналној полицији. 

 

 

XIII КАЗНЕНЕ ОДРЕДБЕ 

 

XLVII 

1) Новчаном казном у износу од  200,00-

2.000,00 КМ казниће се правно лице које 

учини прекршај из тачак II, III, IV, V, VII, 

VIII, X, XIII, XIV, XVI, XVII, XIX, XXI, 

XXIII, XXVII, XXVIII, XXX, XXXIII, 

XXXIV, XXXV, XXXVII, XXXVIII, XLI, и 

XLII ове Одлуке. 

2) Одговорно лице у правном лицу 

казнит ће се за прекршај из подтачке 1) ове 

тачке новчаном казном у износу од 100,00-

200,00 КМ. 

3) Предузетник, односно физичко лице 

које обавља дјелатност личним радом, 

казнит ће се за прекршај из подтачке 1) ове 

тачке новчаном казном у износу од 100,00-

1.000,00 КМ. 

4) Физичка лица биће кажњена за 

прекршај из подтачке 1) ове тачке новчаном 

казном у износу од 50,00-100,00 КМ. 

5) Политичка партија која изврши 

прекршај из тачака XXXII, XXXIII, XXXIV, 

XXXV, XXXVI и XXXVII  ове Одлуке биће 

кажњена новчаном казном у износу од 

100,00-1000,00 КМ. 

 

 

XIV ПРЕЛАЗНЕ ОДРЕДБЕ 

 

XLVIII 

Уклањање постојећи огласних медија 

који нису у складу са овом Одлуком, 

власник је дужан да изврши у року од 8 

(осам) дана од дана истека рјешења којим му 

је одобрено постављање огласног медија. 

 

XLVIX 

Уколико у наведеном року из претходне 

тачке ове Одлуке, власник не уклони 

огласни медиј, уклањање ће извршити 

надлежни општински орган. 

 

XV ЗАВРШНЕ ОДРЕДБЕ 

   

L 

Због специфичности функција и послова 

које обављају (органи власти, институције, 

установе) јавно оглашавање забрањено је на 

објектима и њиховом припадајућем 

простору (тротоар око објекта, двориште, 

плато, паркиралиште и сл.): 

 општинске управе, 

 полицијске станице, 

 здравствене установе 
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 гробља, споменици, музеји, 

заштићени објекти. 

 

LI 

Даном ступања на снагу ове одлуке 

престају да важе Одлука о јавном 

оглашавању на подручју општине Кнежево 

(''Службени гласник општине Кнежево'', 

број: 1/09). 

 

LII 

Ова Одлука ступа на снагу осмог дана 

од дана објављивања у „Службеном 

гласнику општине Кнежево“. 

 

 

Број: 01-022-76/18   

Датум: 26.10.2018.године  ПРЕДСЈЕДНИК 

                           СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ  

         Миле Павловић, с.р. 

_____________________________________________ 

 

На основу члана 43. став (1) и (3) Закона 

о уређењу простора и грађењу („Службени 

гласник Републике Српске“ број: бр. 40/13, 

106/15 и 3/16) и члана 37. став (2) тачка 42) 

Статута општине Кнежево („Службени 

гласник општине Кнежево“ број: 08/17 и 

19/17), Скупштина општине Кнежево, на 

сједници одржаној дана 26.10.2018.године,   

д о н о с и 

 

Р Ј Е Ш Е Њ Е 

о именовању Савјета плана за праћење 

израде Регулационог плана „Омар II“ 

 

1. Именује се Савјет плана за праћење 

израде  Регулационог плана „Омар II“ у 

следећем саставу: 

1. Бојан Обрадовић, дипл. правник, 

предсједник; 

2. Милана Калабић, дипл. просторни 

планер, члан; 

3. Дајана Свјетлановић, дипл. 

правник, члан; 

4. Небојша Вуковић,  дипл. инг. 

пољопривреде, члан, 

5. Раденко Ћелић, геометар, члан. 

2. Задатак чланова Савјета плана је да 

прати израду Регулационог плана „Омар II“, 

да прати вођење јавне расправе и 

усаглашавање ставова и интереса током 

израде документа просторног уређења, 

заузима стручне ставове о питањима општег, 

привредног и просторног развоја  подручја 

за који се документ доноси, заузима стручне 

ставове у погледу рационалности и 

квалитета предложених планских рјешења, 

те врши и друге послове  у складу са чланом 

43. став (2) Закона о уређењу простора и 

грађењу („Службени гласник Републике 

Српске“, број: бр. 40/13, 2/15, 106/15 и 3/16). 

3. Ово Рјешење ступа на снагу осмог 

дана од дана објављивања у „Службеном 

гласнику општине Кнежево“. 

 

Број: 01-022-77/18   

Датум: 26.10.2018.године  ПРЕДСЈЕДНИК 

                           СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ  

         Миле Павловић, с.р. 

__________________________________________ 

 

На основу члана 39. став (2) тачка 33)  

Закона о локалној самоуправи („Службени 

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

члана 37. став (35) Статута општине 

Кнежево („Службени гласник општине 

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

општине Кнежево, на сједници одржаној 

дана 26.10.2018. године,  д о н о с и: 
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Р Ј Е Ш Е Њ Е 

о разрјешењу в.д. директора јавне 

установе Дјечији вртић „Радојка Лакић“ 

Кнежево 

 

1. БРАНКА ЂЕНИЋ, разрјешава се 

функције вршиоца дужности директора 

Jавне установе Дјечији вртић „Радојка 

Лакић“ Кнежево, због истека мандата 

именованој. 

2. Ово рјешење ступа на снагу даном 

доношења, а биће објављено у „Службеном 

гласнику општине Кнежево“. 

 

 

Број: 01-022-78/18   

Датум: 26.10.2018.године  ПРЕДСЈЕДНИК 

                           СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ  

         Миле Павловић, с.р. 

___________________________________________ 

 

На основу члана 39. став (33) Закона о 

локалној самоуправи („Службени гласник 

Републике Српске“, број: 97/16) , члана 12. 

Закона о министарским, владиним и другим 

именовањима Републике Српске („Службени 

гласник Републике Српске“, број: 41/03), 

члана 18. став (2) Закона о систему јавних 

служби („Службени гласник Републике 

Српске“, број: 68/07, 109/12 и 44/16), члана 

81. Закона о предшколском васпитању и 

образовању („Службени гласник Републике 

Српске“, број: 79/15) и члaнова. 37. став (35) 

и (86) Статута општине Кнежево 

(„Службени гласник општине Кнежево“, 

број: 8/17 и 19/17),  Скупштина општине 

Кнежево, на сједници одржаној дана 

26.10.2018. године, д о н о с и: 

  

Р Ј Е Ш Е Њ Е 

о именовању директора ЈУ Дјечији вртић 

„Радојка Лакић“ Кнежево 

 

1. БРАНКА ЂЕНИЋ, дипломирани 

васпитач, из Кнежева, именује се за 

директора Јавне установе Дјечији вртић 

„Радојка Лакић“ Кнежево.  

2. Именовање из предходне тачке врши 

се на мандатни период од четири године.  

3. Ово рјешење ступа на снагу даном 

доношења, а објавиће се у „Службеном 

гласнику општине Кнежево“.  

 

 

Број: 01-022-81/18   

Датум: 26.10.2018.године  ПРЕДСЈЕДНИК 

                           СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ  

         Миле Павловић, с.р. 

_____________________________________________ 

 

На основу члана 31. Закона о буџетском 

систему („Службени гласник Републике 

Српске“, број: 121/12, 52/14, 103/15 и 15/16) 

и члана 37. став (2) тачка 2)  Статута 

општине Кнежево („Службени гласник 

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

Скупштина општине Кнежево, на сједници 

одржаној дана 26.10.2018.године, д о н о с и 

З А К Љ У Ч К Е 

 

1. Усваја се Нацрт ребаланса буџета 

општине Кнежево за 2018. годину и исти се 

упућује на јавну расправу. 

2. Задужује се oдјељење за привреду и 

финансије да спроведе јавну расправу о 

Нацрту ребаланса буџета, како би се 

представници политичких партија, 

одборници скупштине Општине, 

представници јавних установа, представници 

мјесних заједница, невладине организације, 
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представници цивилног сектора, као и 

остала правна и физичка лица, у сарадњи са 

представницима локалне управе, укључили и 

креирање буџета општине Кнежево. 

3. Јавна расправа о Нацрту ребаланса 

буџета одржаће се 31.10.2018. године у сали 

скупштине Општине са почетком у 10:00 

часова. 

4. Овај закључак ступа на снагу даном 

доношења, а биће објављен у „Службеном 

гласнику општине Кнежево“. 

 

 

Број: 01-022-79/18   

Датум: 26.10.2018.године  ПРЕДСЈЕДНИК 

                           СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ  

         Миле Павловић, с.р. 

_____________________________________________ 

 

На основу члана 86. Статута општине 

Кнежево („Службени гласник општине 

Кнежево“, број: 8/17 и 19/17) и члана 136. 

Пословника о раду Скупштине општине 

Кнежево („Службени гласник општине 

Кнежево“, број: 13/17 и 12/18), Скупштина 

Општине, разматрајући захтјеве за 

суфинансирање превоза ученика ЈУ Основна 

школа „Доситеј Обрадовић“ Кнежево и ЈУ 

Основна школа „Петар Кочић“ Имљани-

Кнежево, на сједници одржаној дана 

26.10.2018.године, д о н о с и 

З А К Љ У Ч А К 

 

1. Задужује се начелник Општине да у 

сарадњи са одјељењем за привреду и 

финансије, изврши анализу буџета и у 

складу са могућностима обезбиједи новчана 

средства за суфинансирање превоза ученика 

ЈУ Основна школа „Доситеј Обрадовић“ 

Кнежево и ЈУ Основна школа „Петар Кочић“ 

Имљани-Кнежево, узимајући у обзир период 

од почетка школске године. 

2. Овај закључак ступа на снагу даном 

доношења, а биће објављен у „Службеном 

гласнику општине Кнежево“. 

 

 

Број: 01-022-80/18   

Датум: 26.10.2018.године  ПРЕДСЈЕДНИК 

                           СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ  

         Миле Павловић, с.р. 

_____________________________________________ 

 

На основу члана 240. став 4. Закона о 

раду („Службени гласник Републике 

Српске“, број: 1/16) и члана 38.став 2. 

Посебног колективног уговора за запослене 

у области локалне самоуправе Републике 

Српске („Службени гласник Републике 

Српске“, број: 20/17), Начелник нопштине 

Кнежево и Синдикалана организација 

Општинске управе општине Кнежево, дана 

1.10.2018.године, закључили су: 

 

КОЛЕКТИВНИ УГОВОР КОД 

ПОСЛОДАВЦА 

о измјенама и допунама Колективног 

уговора код послодавца за запослене у 

Општинској управи општине Кнежево 

 

Члан 1. 

У Колективном уговору код послодавца 

за запослене у Општинској управи општине 

Кнежево („Службени гласник општине 

Кнежево“, број: 4/17), мијења се члан 4. став 

2. и гласи: 

(2) Послови се разврставају у платне 

групе са следећим коефицијентима за 

обрачун плата: 

1. Прва платна група – послови на 

којима се захтјева стручност 

неквалификованог радника......... 4,50; 
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2. Друга платна група – послови на 

којима се захтијева стручност која се 

стиче средњим образовањем у 

трајању од три године 

..................................................... 4,65; 

3. Трећа платна група  - послови на 

којима се захтијева стручност која се 

стиче средњим образовањем у 

трајању од четири године 

........................................................ 5,50; 

4. Четврта платна група – послови на 

којима се захтијева стручност која се 

стиче специјализацијом  на основу 

стручности средњег образовања 

........................................................ 7,20; 

5. Пета платна група – послови на 

којима се захтијева стручност која се 

стиче вишим образовањем или 

високим образовањем са остварених 

180 ЕЦТС бодова или еквивалент 

........................................................ 8,30; 

6. Шеста платна група – послови на 

извршилачким радним мјестима на 

којима се захтијева стручност која се 

стиче високим образовањем у трајању 

од четири године или високим 

образовањем са остварених 240 ЕЦТС 

бодова или еквивалент................. 9,40; 

7. Седма платна група – послови на 

руководећим радним мјестима на 

којима се захтијева стручност која се 

стиче високим образовањем у трајању 

од четири године или високим 

образовањем са остварених 240 ЕЦТС 

бодова или еквивалент ...............14,40; 

(3) За обрачун основне плате запослених 

у кабинету начелника општине који немају 

статус службеника или намјештеника 

примјењује се коефицијентг седме платне 

групе уколико имају стручност која се стиче 

високим образовањем у трајању од четири 

године или високим образовањем са 

остварених 240 ЕЦТС бодова или 

еквивалент. 

(4) Ако запослени из предходног става 

немају стручност седме платне групе, за 

обрачун  основне плате примјењује се 

коефицијент платне групе у зависности од 

захтијеваног степена стручне спреме. 

(5) Коефицијенти за радна мјеста 

службеника у истој категорији, односно 

категорији и звању, односно пословима исте 

сложеносте за радна мјеста намјештеника, 

одређују се исти коефицијенти. 

 

Члан  2. 

У члану 5. ријеч „плата“ замјењује се 

ријечима „основна плата“. 

 

Члан 3. 

У члану 7. став 3. и 8. мијења се и гласи: 

3. Отпремнину приликом одласка 

запосленог у пензију – у висини три 

просјечне мјесечне плате након опорезивања 

обрачунате запосленом за последњи мјесец 

прије одласка у пензију. 

8. трошкове једног топлог оброка за 

вријеме једног радног дана, као и у случају 

обављања прековременог рада дужег од три 

часа дневно – у висини од 0,75 % просјечне 

мјесечне плате након опорезивања у 

Републици Српској за предходну годину, за 

сваки радни дан запосленог; 

 

Члан 4. 

У члану 16. у ставу 1.тачке од 1) до 7)  и 

у ставу 4. тачке 1) и 2) послије ријечи 

„просјечне плате запослених“ додају се 

ријечи „након опорезивања“. 
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Члан 5. 

У члану 19. у ставу 2. тачке од 1) до 4) 

ријечи „запосленог исплаћене“, замјењују се 

ријечима „након опорезивања исплаћене 

запосленом. 

У истом члану у ставу 3. ријечи 

„исплаћених запосленом“ замјењују се 

ријечима „након опорезивања исплаћене 

запосленом“. 

 

Члан 6. 

Овај колективни уговор ступа на снагу 

осмог дана од дана објављивања у 

„Службеном гласнику општине Кнежево“. 

 
ОПШТИНА КНЕЖЕВО  

Начелник општине     

Горан Боројевић, с.р. 

       СИНДИКАЛНА ОРГАНИЗАЦИЈА 

                  ОПШТИНСКЕ УПРАВЕ                

                        ПРЕДСЈЕДНИК  

                        Сузана Гојковић,с.р. 

     

      

Број: 02-013-89-1/17                             Број: 04-1/17 

Датум: 01.10.2018. године        Датум: 01.10.2018. године 

_________________________________________________ 

 

На основу Одлуке о извршењу буџета 

општине Кнежево за 2018. годину, број: 01-

022-163/17 („Службени гласник општине 

Кнежево“, број: 24/17), 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 октобар 2018 

године за следеће ставке: 

 са ставке 412600 – Расходи по основу 

путовања и смјештаја, организациони 

код 00930300 у износу од 60,00 КМ 

 на ставку 411200 – Расходи за бруто 

накнаде трошкова и осталих личних 

примања запослених, организациони 

код 00930300 у износу од 60,00 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“. 

 

О б р а з л о ж е њ е 

На основу тачке 14, Одлуке о извршењу 

буџета општине Кнежево број. 01-022-163/17 

(„Службени гласник општине Кнежево“, 

број: 24/17), 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 

2018. годину број: 01-022-163/17 

(„Службени гласник општине Кнежево“, 

број: 24/17). 

 
 

Број: 02-401-43/18   

Датум: 23.10.2018.године  НАЧЕЛНИК ОПШТИНЕ  

         Горан Боројевић, с.р. 

____________________________________________ 

 

На основу Одлуке о извршењу буџета 

општине Кнежево за 2018. годину, број: 01-

022-163/17 („Службени гласник општине 

Кнежево, број: 24/17“), 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 октобар 2018 

године за следеће ставке: 
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 са ставке 411100 – Расходи за бруто 

плате, организациони код 00930140 у 

износу од 1.300,00 КМ 

 на ставку 411300 – Расходи за 

накнаду плата запослених за вријеме 

боловања, организациони код 

00930140 у износу од 1.300,00 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. 

 

 

 

О б р а з л о ж е њ е 

На основу тачке 14, Одлуке о извршењу 

буџета општине Кнежево број. 01-022-163/17 

(„Службени гласник општине Кнежево“, 

број: 24/17), 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 

2018. годину број: 01-022-163/17 (Службени 

гласник општине Кнежево, број: 24/17). 

 
 

Број: 02-401-44/18   

Датум: 23.10.2018.године  НАЧЕЛНИК ОПШТИНЕ  

         Горан Боројевић, с.р. 

___________________________________________ 
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