
Број- 12                     СЛУЖБЕНИ ГЛАСНИК ОПШТИНЕ КНЕЖЕВО             Датум: 09.09.2019.године 
 

1 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

СЛУЖБЕНИ  ГЛАСНИК 

ОПШТИНЕ  КНЕЖЕВО 

Издавач:Скупштина општине 

КНЕЖЕВО 

Жиро-

рачун____________________ 

Цијена примјерка________КМ 

 

Број: 12/2019 

 

Кнежево, 09.09.2019. 

године 

Уређује редакциони одбор: 

Одговорни уредник: 

Секретар СО-е  

Дијана Милисавић  

Штампа СО-е Кнежево 

 

На основу члана 59. став 1. тачка 21. Закона 

о локалној самоуправи („Службени гласник 

Републике Српске“, број: 97/16 и 36/19), члана 

68. став 1. тачка 25. Статута општине Кнежево 

(„Службени гласник општине Кнежево“, број: 

8/17 и 19/17) и члана 4. Одлуке о организовању 

манифестације „Котлићијада“ („Службени 

гласник општине Кнежево“, број: 15/18), 

Начелник општине Кнежево, д о н о с и:  

 

 

О Д Л У К У 

о одобравњу средстава за организовање 

манифестације „Котлићијада“ 
 

 

I 

Одобравају се средства за организовање 

манифестације „Котлићијада“, у износу од 

4.237,68 КМ.  

 

II 

Средства из тачке I ове одлуке теретиће 

ставку Остали текући грантови – организовање 

манифестације.  

 

III 

Ова одлука ступа на снагу даном 

доношења, а биће објављена у „Службеном 

гласнику општине Кнежево“.  

 

 
Број: 02-013-57-4/18  

Датум: 01.08.2019. године  НАЧЕЛНИК ОПШТИНЕ  

                                        Горан Боројевић, с.р. 
_____________________________________________________ 

 

На основу члана 59. Закона о локалној 

самоуправи (“Службени гласник РС“, број: 

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

набавкама Босне и Херцеговине („Службени 

гласник БиХ“, број: 39/14), члана 2. Правилника 

о поступку директног споразума („Службени 

гласник БиХ“, број: 90/14) и члана 4. Интерног 

Правилника о поступку директног споразума 

(„Службени гласник општине Кнежево“, број: 

8/16), Начелник Општине, д о н о с и  

 

 

О Д Л У К У 

о покретању поступка јавне набавке путем 

директног споразума 

 

I 

Приступа се јавној набавци роба 

“Канцеларијске опреме“. 

 

II 

1) Буџетска ставка са које се обезбеђују 

финансијска средства су издаци за набавку 

постројења и опреме, број потрошачке јединице 

00930160, конто 511300, буџет Општине 

Кнежево за 2019.годину.    
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2) Главни код из ЈРЈН: 30190000 -7- 

Канцеларијска опрема и друге потребштине. 

III 

 Процијењена вриједност уговора, износи : 

1.607,00 КМ са ПДВ-ом. 

 

IV 

За спровођење ове Одлуке задужује се 

Одјељење за привреду и финансије и Одјељење 

за просторно уређење и стамбено-комуналне 

послове. 

 

V 

1) Одјељење за просторно уређење и 

стамбено-комуналне послове ће захтјев за 

достављање понуда, телефонски или писмено, 

упутити понуђачу који истраживањем понуди 

најнижу цијену, која је и економски 

најповољнија, и квалитетна за предметне 

услуге. Та два фактора су основ за додјелу 

уговора.  

2) На основу проведене процедуре, а у 

складу са чланом 7. и 8. Интерног Правилника о 

поступку директног споразума („Службени 

гласник општине Кнежево“, број: 8/16) са 

одабраним понуђачем закључиће се 

одговарајући уговор.  

 

VI 

Ова одлука ступа на снагу даном 

доношења, а објавиће се у „Службеном 

гласнику општине Кнежево“. 

 

 

 
Број: 02-013-87/19  

Датум: 15.08.2019. године        НАЧЕЛНИК ОПШТИНЕ  

                                             Горан Боројевић, с.р. 

_________________________________________________ 

 

На основу члана 59. Закона о локалној 

самоуправи (“Службени гласник РС“, број: 

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

набавкама Босне и Херцеговине („Службени 

гласник БиХ“, број: 39/14), члана 2. Правилника 

о поступку директног споразума („Службени 

гласник БиХ“, број: 90/14) и члана 4. Интерног 

Правилника о поступку директног споразума 

(„Службени гласник општине Кнежево“, број: 

8/16), Начелник Општине, д о н о с и  

 

 

О Д Л У К У 

о покретању поступка јавне набавке путем 

директног споразума 

  

I 

1) Приступа се јавној набавци услуга: 

“Изнајмљивање услуга рада машине“.  

2) Услуге рада машине ће се искористити 

за санацију водоводне и канализационе мреже 

на локалитету Басташки пут. 

II 

1) Буџетска ставка са које се обезбеђују 

финансијска средства су остали капитални 

грантови непрофитним субјектима, број 

потрошачке јединице 00930130, економски код 

415239.  

2) Главни код из ЈРЈН: 45520000-8 Услуге 

изнајмљивања опреме за земљане радове са 

оператером. 

III 

 Процијењена вриједност уговора, без 

припадајућих индиректних пореза, износи: 

1.700,00 КМ. 

 

IV 

За спровођење ове Одлуке задужује се 

Одјељење за привреду и финансије и Одјељење 

за просторно уређење и стамбено-комуналне 

послове. 

 

V 

1) Одјељење за просторно уређење и 

стамбено-комуналне послове ће захтјев за 

достављање понуда, телефонски или писмено, 
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упутити понуђачу који истраживањем понуди 

најнижу цијену, која је и економски 

најповољнија, и квалитетна за предметне 

услуге. Та два фактора су основ за додјелу 

уговора.  

2) На основу проведене процедуре, а у 

складу са чланом 7. и 8. Интерног Правилника о 

поступку директног споразума („Службени 

гласник општине Кнежево“, број: 8/16) са 

одабраним понуђачем закључиће се 

одговарајући уговор.  

 

VI 

Ова одлука ступа на снагу даном 

доношења, а објавиће се у „Службеном 

гласнику општине Кнежево“.  

 
 

Број: 02-013-88/19  

Датум: 29.08.2019. године        НАЧЕЛНИК ОПШТИНЕ  

                                             Горан Боројевић, с.р. 

_________________________________________________ 

 

На основу члана 59. Закона о локалној 

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

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

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

набавкама БиХ. („Службени гласник БиХ“, 

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

правилника о поступку директног споразума 

(„Службени гласник општине Кнежево“, број: 

8/16) и члана 68. Статута општине Кнежево 

(„Службени гласник општине Кнежево“, број: 

8/17 и 19/17), Начелник Општине, д о н о с и 

 

 

О Д Л У К У 

о прихватању понуде понуђача „L&M CO“ 

д.о.о. Бања Лука 

 

I 

Прихвата се понуда понуђача „L&M CO“ 

д.о.о. Бања Лука, за јавну набавку услуга “Рад 

машине на санацији водоводне и канализационе 

мреже на локалитету Басташки пут“,са 

понуђеном цијеном од 1.709,40 КМ без ПДВ-а, 

ПДВ 17% 290,60 КМ, свеукупно са ПДВ-ом 

2.000,00 КМ. 

 

II 

Уговор се закључује са понуђачем из тачке 

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

б) Интерног правилника о поступку директног 

споразума, („Службени гласник општине 

Кнежево“, број: 8/16).  

 

III 

О извршењу ове одлуке стараће се 

Одјељење за привреду и финансије. 

 

IV 

Ова одлука ступа на снагу даном 

доношења, а биће објављена у Службеном 

гласнику Опшине Кнежево. 

                                                                                      

 

Поука о правном лијеку: У поступку директног 

споразума није дозвољена жалба.  

 
Број: 02-013-88-1/19  

Датум: 29.08.2019. године        НАЧЕЛНИК ОПШТИНЕ  

                                             Горан Боројевић, с.р. 

_________________________________________________ 

 

На основу члана 59.став 1.тачка 21. Закона 

о локалној самоуправи („Службени гласник 

Републике Српске“, број: 97/16 и 36/19) и члана 

68. став 1. тачка 25. Статута општине Кнежево 

(„Службени гласник општине Кнежево“, 

бројеви: 8/17 и 19/17), Начелник општине 

Кнежево, д о н о с и 

 

 

О Д Л У К У 

о организовању манифестације „Дани 

општине Кнежево“ 

 



Број- 12                     СЛУЖБЕНИ ГЛАСНИК ОПШТИНЕ КНЕЖЕВО             Датум: 09.09.2019.године 
 

4 

 

I 

Организује се манифестација „Дани 

општине Кнежево“ на простору општине 

Кнежево, а поводом славе Општине Кнежево. 

 

II 

Манифестација „Дани општине Кнежево“, 

одржаће се у периоду од 15.09.-

21.09.2019.године, када ће бити одржане 

следеће активности: 

- 15.09. Изложба домаћих производа и 

ручних радова; 

- 17.09. Шаховски дани; 

- 18.09. Дан дјечијих радости; 

- 19.09. Сајам меда; 

- 20.09. Сабор фолклора и етно музике; 

- 21.09. Слава општине и храма „Рођења 

Пресвете Богоридице“. 

III 

За организовање исте задужује се 

организациони одбор, који ће бити именован 

рјешењем начелника. 

 

IV 

Финансијска средства за одржавање 

манифестације биће обезбјеђена у буџету 

општине. 

 

V 

Ова одлука ступа на снагу даном 

доношења, а биће објављена у „Службеном 

гласнику општине Кнежево. 

 

 
Број: 02-013-90/19  

Датум: 03.09.2019. године        НАЧЕЛНИК ОПШТИНЕ  

                                             Горан Боројевић, с.р. 

_______________________________________________ 

 

На основу члана 59. Закона о локалној 

самоуправи (“Службени гласник РС“, број: 

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

набавкама Босне и Херцеговине („Службени 

гласник БиХ“, број: 39/14), члана 2. Правилника 

о поступку директног споразума („Службени 

гласник БиХ“, број: 90/14) и члана 4. Интерног 

Правилника о поступку директног споразума 

(„Службени гласник општине Кнежево“, број: 

8/16), Начелник Општине, д о н о с и  

 

 

О Д Л У К У 

о покретању поступка јавне набавке путем 

директног споразума 

  

I 

Приступа се јавној набавци роба 

“Канцеларијске опреме“ 

 

II 

1) Буџетска ставка са које се обезбеђују 

финансијска средства су издаци за набавку 

постројења и опреме, број потрошачке јединице 

00930160, конто 511300, буџет Општине 

Кнежево за 2019.годину.    

2) Главни код из ЈРЈН: 30190000 -7- 

Канцеларијска опрема и друге потребштине.  

III 

 Процијењена вриједност уговора, износи: 

1.094,29 КМ са ПДВ-ом. 

 

IV 

За спровођење ове Одлуке задужује се 

Одјељење за привреду и финансије и Одјељење 

за просторно уређење и стамбено-комуналне 

послове. 

 

V 

1) Одјељење за просторно уређење и 

стамбено-комуналне послове ће захтјев за 

достављање понуда, телефонски или писмено, 

упутити понуђачу који истраживањем понуди 

најнижу цијену, која је и економски 

најповољнија, и квалитетна за предметне 
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услуге. Та два фактора су основ за додјелу 

уговора.  

2) На основу проведене процедуре, а у 

складу са чланом 7. и 8 Интерног Правилника о 

поступку директног споразума („Службени 

гласник општине Кнежево“, број: 8/16) са 

одабраним понуђачем закључиће се 

одговарајући уговор.  

 

VI 

Ова одлука ступа на снагу даном 

доношења, а објавиће се у „Службеном 

гласнику општине Кнежево“.  

 

 
Број: 02-013-92/19  

Датум: 06.09.2019. године        НАЧЕЛНИК ОПШТИНЕ  

                                             Горан Боројевић, с.р. 

_________________________________________ 

 

На основу члана 59. Закона о локалној 

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

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

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

набавкама БиХ. („Службени гласник БиХ“, 

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

правилника о поступку директног споразума 

(„Службени гласник општине Кнежево“, број: 

8/16) и члана 68. Статута општине Кнежево 

(„Службени гласник општине Кнежево“, број: 

8/17 и 19/17), Начелник Општине, д о н о с и 

 

О Д Л У К У 

о прихватању понуде понуђача „Mega Stil“ 

д.о.о. 

 

I 

Прихвата се понуда понуђача „Mega Stil“ 

д.о.о.  Бања Лука, за јавну набавку „Набавка 

канцеларијске опреме“, са укупно понуђеном 

цијеном од 1.094,29 КМ са ПДВ-ом. 

 

II 

Уговор се закључује са понуђачем из тачке 

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

б) Правилника о поступку директног споразума, 

(„Сл. гласник БиХ“, број: 90/14).  

 

III 

О извршењу ове одлуке стараће се 

Одјељење за привреду и финансије. 

 

IV 

Ова одлука ступа на снагу даном 

доношења. 

                                                                                      

Поука о правном лијеку: У поступку директног 

споразума није дозвољена жалба.  

 

 
Број: 02-013-92-1/19  

Датум: 09.09.2019. године        НАЧЕЛНИК ОПШТИНЕ  

                                             Горан Боројевић, с.р. 

________________________________________________ 

 

На основу члана 59. став 2. Закона о 

локалној самоуправи („Службени гласник 

Републике Српске“ број: 97/16 и 36/19), члана 8. 

Правилника о оцјењивању способности лица у 

поступку остваривања права из социјалне 

заштите и утврђивању функционалног стања 

корисника („Службени гласник Републике 

Српске број: 116/12) и члана 68. став 2. Статута 

општине Кнежево („Службени гласник 

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

Начелник општине д о н о с и: 

 

О Д Л У К У 

О ИЗМЈЕНИ ОДЛУКЕ О ИМЕНОВАЊУ 

ПРВОСТЕПЕНЕ СТРУЧНЕ КОМИСИЈЕ ЗА 

УТВРЂИВАЊЕ СПОСОБНОСТИ ЛИЦА У 

ПОСТУПКУ ОСТВАРИВАЊА ПРАВА ИЗ 

СОЦИЈАЛНЕ ЗАШТИТЕ И  

УТВРЂИВАЊУ ФУНКЦИОНАЛНОГ 

СТАЊА КОРИСНИКА 
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I 

1) У тачки I Одлуке о именовању 

првостепене стручне комисије за утврђивање 

спосоности лица у поступку остваривања права 

из социјалне заштите и утврђивања 

функционалног стања корисника мијења се 

члан првостепене стручне комисије. 

2) Умјесто дипл. дефектолога Гаврић 

Марине именује се дипл.дефектолог Симић 

Мирјана.  

 

II 

 У осталим тачкама Одлука о именовању 

првостепене стручне комисије за утврђивање 

спосоности лица у поступку остваривања права 

из социјалне заштите и утврђивања 

функционалног стања корисника, остаје 

непромјењена. 

 

III 

Ова Одлука ступа на снагу даном 

доношења, а биће објављена у „ Службеном 

гласнику општине Кнежево“. 

 

 
Број: 02-013-81-2/19  

Датум: 09.09.2019. године        НАЧЕЛНИК ОПШТИНЕ  

                                                      Горан Боројевић, с.р. 

______________________________________________ 

 

На основу члана 59. став 2. Закона о 

локалној самоуправи („Службени гласник 

Републике Српске“, број: 97/16 и 36/19), члана 

16. Правилника о процјени потреба и 

усмјеравања дјеце и омладине са сметњама у 

развоју („Службени глaсник Републике 

Српске“, број: 117/12 и 16/18), члана 68. став 2. 

Статута oпштине Кнежево („Службени гласник 

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

Начелник општине,  д о н о с и: 

 

О Д Л У К У 

О ИЗМЈЕНИ ОДЛУКЕ 

О ИМЕНОВАЊУ ПРВОСТЕПЕНЕ 

СТРУЧНЕ КОМИСИЈЕ ЗА 

ПРОЦЈЕНУ ПОТРЕБА И УСМЈЕРАВАЊУ 

ДЈЕЦЕ И ОМЛАДИНЕ 

СА СМЕТЊАМА У РАЗВОЈУ 

 

I 

1) У тачки I Одлуке о именовању 

првостепене стручне комисије за процјену 

потреба и усмјеравању дјеце и омладине са 

сметњама у развоју мијења се члан првостепене 

стручне комисије. 

2) Умјесто дипл. дефектолога Гаврић 

Марине именује се дипл.дефектолог Симић 

Мирјана.  

 

II 

 У осталим тачкама Одлука о именовању 

првостепене стручне комисије за процјену 

потреба и усмјеравању дјеце и омладине са 

сметњама у развоју, остаје непромјењена. 

 

III 

Ова Одлука ступа на снагу даном 

доношења, а биће објављена у „ Службеном 

гласнику општине Кнежево“ 
 

 

Број: 02-013-81-3/19  

Датум: 09.09.2019. године        НАЧЕЛНИК ОПШТИНЕ  

                                                      Горан Боројевић, с.р. 

_______________________________________________ 

 

На основу тачке I Одлуке о организовању 

манифестације „Дани општине Кнежево“, 

Начелник општине Кнежево, д о н о с и 

 

 

Р Ј Е Ш Е Њ Е 

о именовању Организационог одбора за 

организовање манифестације „Дани 

општине Кнежево 2019“ 
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1. Именује се Организациони одбор за 

организовање манифестације „Дани 

општине Кнежево“, у следећем саставу: 

- Сузана Гојковић, 

- Нада Калабић; 

- Небојша Вуковић. 

2. Ово рјешење ступа на снагу даном 

доношења, а биће објављено у 

„Службеном гласнику општине 

Кнежево“. 

 

Број: 02-013-90-1/19  

Датум: 03.09.2019. године        НАЧЕЛНИК ОПШТИНЕ  

                                                      Горан Боројевић, с.р. 

________________________________________________ 

 

На основу Одлуке о извршењу буџета 

општине Кнежево за 2019. годину, број: 01-022-

92/18 („Службени гласник општине Кнежево“, 

број: 24/18), 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 август 2019. 

године за следеће ставке: 

 са ставке 412200 – Расходи по основу 

утрошка енергије, комуналних, 

комуникационих и транспортних 

услуга, организациони код 08180008 у 

износу од 54,00 КМ,  

 на ставку 412300 – Расходи за 

режијски материјал, организациони 

код 08180008 у износу од 54,00 КМ. 

2. За извршење  овог рјешења задужује се 

Одјељење за привреду и финансије, 

рачуноводствена служба. 

3. Ово рјешење ступа на снагу даном 

доношења, а биће објављено у „Службеном  

гласнику општине Кнежево“. 

 

 

 

Образложење 

На основу члана 14, Одлуке о извршењу 

буџета општине Кнежево број: 01-022-92/18 

(„Службени гласник општине Кнежево“, број: 

24/18), 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 чланом 12. Одлуке о 

извршењу буџета општине Кнежево за 2019. 

годину број. 01-022-92/18 („Службени гласник 

општине Кнежево“, број: 24/18). 
 

 

Број: 02-401-26/19  

Датум: 20.08.2019. године        НАЧЕЛНИК ОПШТИНЕ  

                                                      Горан Боројевић, с.р. 

_______________________________________________ 
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