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СЛУЖБЕНИ  ГЛАСНИК 

ОПШТИНЕ  КНЕЖЕВО 

Издавач:Скупштина општине 

КНЕЖЕВО 

Жиро-

рачун____________________ 

Цијена примјерка________КМ 

 

Број: 20/2019 

 

Кнежево,17.12.2019. године 

Уређује редакциони одбор: 

Одговорни уредник: 

Секретар СО-е  

Дијана Милисавић  

Штампа СО-е Кнежево 

 

На основу члана 15. Закона о омладинском 

организовању („Службени гласник Републике 

Српске“, број: 98/04, 119/08 и 1/12), члана 25. и 

39. став 2. тачка 2. Закона о локалној 

самоуправи („Службени гласник Републике 

Српске“ број: 97/16 и 36/19) и члана 37. став 2. 

тачка 2. Статута општине Кнежево („Службени 

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

Скупштина општине Кнежево, на сједници 

одржаној  дана 16.12.2019. године , д о н о с и 

 

 

ОДЛУКУ 

о усвајању Нацрта Омладинске политике 

општине Кнежево за период 2020-2024.године 

 

 

I 

1) Овом Одлуком усваја се Нацрт 

Омладинске политике општине Кнежево за 

период 2020-2024.године. 

2) Саставни дио ове Одлуке је Нацрт 

Омладинске политике општине Кнежево за 

период 2020-2024.године. 

 

II 

1) Нацрт Омладинске политике 

општине Кнежево упућује се на јавну расправу, 

уз обавезно објављивање  на страници општине 

Кнежево. 

2) Јавна расправа ће трајати до 

20.12.2019. године. 

 

III 

 Током јавне расправе документ из тачке 

I. ове Одлуке ће бити доступан свим 

заинтересованим путем Oдјељења за просторно 

уређење и стамбено-комуналне послове. 

 

IV 

 Одлука ступа на снагу наредног дана од 

дана објављивања у „Службеном гласнику 

општине Кнежево“. 
 

Број: 01-022-73/19 

Датум: 16.12.2019. године      ПРЕДСЈЕДНИК 

   СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ 

              Миле Павловић,с.р. 

_________________________________________________ 

 

На основу члана 39. став 2. тачка 2. Закона 

о локалној самоуправи („Службени гласник 

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

37. став 2. тачка 2. Статута општине Кнежево 

(„Службени гласник општине Кнежево“ број: 

8/17 и 19/17), Скупштина општине Кнежево, на 

сједници одржаној  дана 16.12.2019. године,      

д о н о с и 

 

ОДЛУКУ 

о давању на привремено коришћење 

просторија основне школе у насељу Борак 
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I 

Планинарском друштву „Виленска врела“ 

Кнежево даје се на привремено коришћење 

шест (6) просторија у подручној школи која се 

налази у насељеном мјесту Борак: 

- купатило; 

- WC; 

- зборница; 

- двије мале учионице; 

- ходник; 

док се просторије: 

- хол; 

- велика учионица 

дају на заједничко коришћење са мјештанима 

насеља Борак. 

 

II 

Коришћење просторија из тачке I. ове 

Одлуке даје се на период од пет година без 

новчане накнаде, a у сврху опремања 

планинарског дома. 

 

III 

О увођењу у посјед корисника простора из 

тачке I., као и сачињавање пописа затеченог 

стања стараће се Одјељење за просторно 

уређење и стамбено-комуналне послове. 

 

IV 

Одлука ступа на снагу осмог дана од дана 

објављивања у „Службеном гласнику општине 

Кнежево“. 

 
Број: 01-022-74/19 

Датум: 16.12.2019. године      ПРЕДСЈЕДНИК 

   СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ 

              Миле Павловић,с.р. 

_________________________________________________ 

 

На основу члана 39. став 2. тачка 2. Закона 

о локалној самоуправи („Службени гласник 

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

30. став 1. алинеја 2. Статута Општине Кнежево 

(„Службени гласник општине Кнежево“, број: 

8/17  и 19/17), Скупштина општине Кнежево, на 

сједници одржаној дана 16.12.2019. године,       

д о н о с и 

 

ОДЛУКУ 

о стипендирању студената на 

високошколским 

установам (први циклус студија) за школску 

2019/2020 год. и 

утврђивању критерија за додјелу 

 

 

 

I 

Овом одлуком утврђује се право на 

стипендију студентима коју додјељује општина 

Кнежево за школску 2019/2020 годину, општи 

услови за додјелу стипендије, износ мјесечне 

стипендије, вријеме за које се стипендија 

одобрава и начин исплаћивања. 

 

II 

Општина Кнежево додијели ће стипендије 

за школску 2019/2020 годину свим редовним 

студентима првог циклуса студија који 

студирају на јавним факултетима (државним 

факултетима) Републике Српске и БиХ, изузев 

студената  који уписују прву годину првог 

циклуса студија. 

 

III 

Општи услови за додјелу стипендија из 

члана 2. ове одлуке су: 

 да студент и његови родитељи имају 

пребивалиште на подручју општине 

Кнежево најмање једну годину прије 

подношења захтјева за додјелу 

стипендије, 

 да не прима стипендију од било ког 

другог стипендитора у земљи или 

иностранству, 

 да први пут редовно уписује годину 

студија на јавном  факултету. 

 

IV 

Висина мјесечне стипендија из тачке II ове 

одлуке утврдиће се пропорционално према 

броју поднешених захтјева који испуњавају 
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услове и планираног износа средстава за 2020 

годину, буџетска организација 00930120, 

позиција 416124 текуће помоћи ученицима и 

студентима у износу од 30 000,00 КМ. 

 

V 

Стипендија ће се исплаћивати 8 мјесеци 

почев од 01.02.2020. године. Исплата ће се 

вршити путем текућих рачуна. 

 

VI 

1) Стипендије из тачке II ове одлуке 

додијели ће се на основу јавног конкурса који 

расписује Начелник општине.  

2) Начелник општине ће именовати  

комисију од три члана за утврђивање листе 

стипендиста који испуњавају услове  на основу 

које ће Начелник општине донијети Одлуку о 

додјели стипендија. 

3) Један члан комисије биће именован 

из реда студената, а друга два члана из реда 

службеника у Општинској управи. 

 

VII 

За стручне административне послове о 

додјели стипендија задужује се Одјељење за 

општу управу и друштвене дјелатности. 

 

VIII 

Финансијска средства за потребе ове 

одлуке биће обезбјеђена у буџету општине 

Кнежево за 2020. годину. 

 

IX 
Ова одлука ступа на снагу осмог дана од 

дана објављивања у „Службеном гласнику 

општине Кнежево“. 

 

 

 
Број: 01-022-75/19 

Датум: 16.12.2019. године      ПРЕДСЈЕДНИК 

   СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ 

              Миле Павловић,с.р. 

______________________________________________ 

 

На основу члана 132. Закона о привредним 

друштвима („Службени гласник Републике 

Српске“, број: 127/08, 58/09, 100/11, 67/13, 

100/17 и 82/19), члана 5. став 1. тачка а) Закона 

о јавним предузећима („Службени гласник 

Републике Српске“, број: 75/04 и 78/11), члана 

37. Статута општине  Кнежево („Службени 

гласник општине Кнежево“ број 8/17 и 19/17) и 

Одлуке о оснивању Јавног комуналног 

предузећа „Водовод“ д.о.о. Кнежево 

(„Службени гласник опђштине Кнежево“, број: 

10/19) Скупштина општине Кнежево у улози 

оснивача Јавног комуналног предузећа 

„Водовод“ д.о.о. Кнежево, на сједници 

одржаној дана 16.12.2019. године, д о н о с и  

 

 

С Т А Т У Т 

ЈАВНОГ КОМУНАЛНОГ ПРЕДУЗЕЋА 

„Водовод“ д.о.о. Кнежево 

 

I ОПШТЕ ОДРЕДБЕ 

 

                                                                    

Члан 1. 

 Статутом  Јавног комуналног предузећа 

„Водовод“ д.о.о. Кнежево утврђује се: 

- фирма и сједиште предузећа; 

- дјелатност; 

- основни капитал и висина удјела; 

- фонд резерви; 

- вођење пословања и заступање 

Предузећа; 

- начин утврђивања и диобе добити и 

покрића губитака; 

- права и обавезе оснивача; 

- организација предузећа; 

- органи Предузећа, њихов избор, опозив и 

надлежности; 

- начин извјештавања о пословању 

Предузећа; 

- планирање пословања и пословне књиге 

Предузећа; 

- етички кодекс; 

- поступак набавке; 

- оснивање и куповина других предузећа; 
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- примјена књиговодствених и 

финансијских стандарда; 

- резерве јавног Предузећа; 

- одбор за ревизију и одјељење за интерне 

ревизије; 

- забрана конкуренције; 

- безбједност и заштита; 

- информисање радника и јавности; 

- пословна тајна; 

- општи акти; 

- синдикално организовање; 

- заштита животне средине; 

- прелазне и завршне одредбе. 

 

 

II ФИРМА И СЈЕДИШТЕ 

 

Члан 2. 

1) Предузеће послује под називом: Јавно 

комунално предузеће „Водовод“ д.о.о. Кнежево 

(у даљем тексту Предузеће). 

2) Скраћени назив предузећа је ЈКП 

„Водовод“ д.о.о. Кнежево. 

3)  У свом пословању Предузеће користи 

фирму у пуном или скраћеном облику како је 

уписана у судском регистру. 

 

Члан 3. 

1) Сједиште Предузећа је у општини 

Кнежево, улица Индустријска број 1, 

2) Сједиште Предузећа може бити 

измјењено одлуком Скупштине Предузећа.  

 

Члан 4. 

1) Предузеће има свој печат и штамбиљ.  

2) Печат Предузећа је округлог облика, 

пречника 30 мм, по чијем ободу је исписан 

сљедећи текст: ЈКП „Водовод“ д.о.о. Кнежево.  

3) Штамбиљ Предузећа је правоугаоног 

облика на којем је исписан текст: ЈКП 

„Водовод“ д.о.о. Кнежево и ознакама за датум и 

протокол.  

4) Употреба, чување, број печата и 

штамбиља и димензије истих регулишу се 

посебним актом Управе. 

 

Члан 5. 

 Предузеће има свој знак чији садржај је 

уређен посебним актом који доноси Управа. 

 

 

III ДЈЕЛАТНОСТ ПРЕДУЗЕЋА 

 

Члан 6. 

 Предузеће обавља дјелатности како 

слиједи: 

01.30 Гајење садног матријала и украсних 

биљака. 

08.12 Дјелатност копова шљунка и пјеска; 

вађење глине и каолина. 

36.00 Прикупљање, пречишћавање и 

снадбијевање водом. 

37.00 Канализација. 

38.11 Прикупљање неопасног одпада. 

38.21 Обрада и одлагање неопасног 

одпада. 

38.32 Рециклажа ( прерада ) разврстаних 

матријала. 

39.00 Дјелатност санације ( ремедијације ) 

животне средине и остале услуге 

управљања одпадом. 

42.11 Изградња путева и аутопутева. 

43.11 Уклањање објеката. 

43.12 Припремни радови на градилишту. 

49.41 Друмски превоз робе . 

52.10 Складиштење робе. 

52.21 Услужне дјелатности у копненом 

саобраћају. 

52.24 Претовар терета. 

52.29 Остале помоћне дјелатности у 

превозу. 

77.12 Изнајмљивање и давање у закуп 

(лизинг) камиона. 

77.39 Изнајмљивање и давање у закуп 

(лизинг) осталих машина, опреме и 

материјалних добара, д.н.. 

81.22 Остале дјелатности чишћења зграда 

и објеката. 
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81.29 Остале дјелатности чишћења. 

81.30 Услужне дјелатности уређења и 

одржавања зелених површина. 

96.03 Погребне и припадајуће 

дјелатности. 

96.09 Остале личне услужне дјелатности, 

д.н.. 

 

 

IV ОСНОВНИ КАПИТАЛ И ВИСИНА 

УДЈЕЛА  

 

Члан 7. 

 Основни капитал Предузећа чини новац 

исказан у новчаном износу од 15.000,00 КМ 

 

Члан 8. 

 Основни капитал Предузећа утоку 

пословне године, а на основу Одлуке оснивача, 

може се повећати односно смањити. 

 

 

V  ОРГАНИ ПРЕДУЗЕЋА, ЊИХОВ ИЗБОР, 

ОПОЗИВ И НАДЛЕЖНОСТИ 

 

Члан 9. 

 Органи управљања Предузећа су: 

 Скупштина, 

 Надзорни одбор, 

 Управа. 

 

 

1. Скупштина 

 

Члан 10. 

 Улогу Скупштине ЈКП „Водовод“ д.о.о. 

Кнежево врши Скупштина општине Кнежево. 

 

Члан 11. 

1) Скупштина Јавног комуналног предузећа 

„Водовод“  д.о.о. Кнежево одлучује о: 

 доношењу Статута, његовим измјенама 

и допунама; 

 етичком кодексу на приједлог 

Надзорног одбора; 

 утврђивању пословне политике 

Предузећа; 

 трогодишњем плану пословања; 

 усвајању годишњег извјештаја 

Предузећа који укључује финансијски 

извјештај и извјештај Надзорног 

одбора; 

 утврђује цијену и начин плаћања 

комуналне услуге, у складу са Законом 

о комуналним дјелатностима и 

општинском Одлуком; 

 расподјели годишње добити и покрићу 

губитка; 

 повећању и смањењу основног 

капитала; 

 промјени облика и подјели Предузећа, 

те приступању нових чланова са 

удјелима, уз сагласност Скупштине 

општине Кнежево; 

 оснивању нових предузећа; 

 именовању и разрјешењу Надзорног 

одбора; 

 именовању и разрјешењу Одбора за 

ревизију; 

 накнадама члановима Надзорног 

одбора; 

 давању саглсаности на Пословник о 

раду Надзорног одбора; 

 куповини, продаји, узимању у лизинг, 

узимању или давању кредита и другим 

трансакцијама у обиму већем од 

трећине књиговодствене вриједности 

имовине Предузећа по билансу стања 

на крају претходне године, као и таквој 

трансакцији у мањем обиму за чије 

одобрење је овлаштен Надзорни одбор, 

ако он такву предложену трансакцију 

није одобрио једногласном одлуком; 

 остваривању захтјева предузећа према 

члановима Управе и Надзорног одбора 
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у вези са накнадом штете насталој при 

оснивању, куповини или вођењу 

пословања Предузећа; 

 осталим питањима битним за 

пословање Предузећа, у складу са 

Законом, овим Статутом и важећим 

прописима; 

2) Најмање једном годишње, Надзорни 

одбор подноси извјештај о раду и пословању 

оснивачу, односно Скупштини општине 

Кнежево. 

 

 

2. Надзорни одбор 

 

Члан 12. 

1) Надзорни одбор Јавног комуналног 

предузећа „Водовод“ д.о.о. Кнежево чине три 

члана, предсједник и два члана. 

2) Чланови Надзорног одбора осим општих  

услова предвиђених Законом, требају имати 

високу стручну спрему и најмање пет година 

радног искуства у струци и познавање 

дјелатности које Предузеће обавља. 

3) Чланови Надзорног одбора нису у 

радном односу у Предузећу. Предјседник и 

чланови Надзорног одбора именују се на 

период од четири (4) године . 

4) Скупштина може разријешити 

предјседника и чланове Надзорног одбора и 

прије истека периода на који су именовани. 

5) Надзорни одбор ради и одлучује само 

као колективни орган на сједницама. 

6) Надзорни одбор може одлучивати ако 

сједници присуствују предједник и један члан, а 

одлуке се доносе већином. 

 

Члан 13. 

1) Надзорни одбор је надлежан и одговоран 

да: 

 надзире рад Управе и пословање 

Предузећа; 

 припрема и предлаже Етички кодекс, 

Статут Предузећа, пословнике и 

друге акте које усваја Скупштина, 

као и Правилник о унутрашњој 

организацији и систематизацији 

радних мјеста; 

 именује и разрјешава чланове 

Управе у складу са поступцима 

утврђеним Законом, овим Статутом 

и другим важећим прописима; 

 утврђује приједлог цијена пратећих 

услуга које Предузеће обавља; 

 доноси проведбени пропис за 

поступак јавних набавки и надзире 

његово провођење; 

 даје мишљење Скупштини о 

приједлогу Управе за расподјелу 

добити; 

 даје упутства Управи за провођење 

мјера и активности приликом 

уочених неправилности; 

 формира повремене комисије, 

утврђује њихов састав и задатке; 

 даје овлаштења директору 

Предузећа за активности које су 

ограничене Законом о јавним 

предузећима у Републици Српској; 

 надзире Управу у примјени 

препорука вањског ревизора; 

 усваја извјештај о пословању 

Предузећа по полугодишњем и 

годишњем обрачуну; 

 подноси Скупштини годишњи 

извјештај о пословању, извјештај о 

раду Надзорног одбора и план 

пословања за наредну годину; 
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 доноси приједлог трогодишњег 

плана пословања и усваја годишње 

планове пословања; 

 одобрава куповину, продају, замјену, 

узимање у лизинг, узимање кредита 

и друге трансакције имовине у току 

пословне године у обиму 15 до 33% 

књиговодствене вриједности укупне 

имовине Предузећа; 

 одлучује о осталим питањима у 

складу са Законом. 

2) Предсједник и чланови Надзорног одбора 

дужни су да своје обавезе и одговорности 

извршавају у складу са интересима Предузећа, 

не могу обављати конкурентску дјелатност 

овом Предузећу и не могу одлучивати о 

питањима која се тичу односа овог Предузећа и 

других правних лица у којима чланови 

Надзорног одбора имају директан или 

индиректан финансијски интерес. 

 

Члан 14. 

1) Сједнице Надзорног одбора одржавају се 

по потреби, а најмање једном у три мјесеца. 

Надзорни одбор доноси одлуке, закључке, 

упутства, даје препоруке и заузима ставове за 

питања из своје надлежности. 

2) Сједнице Надзорног одбора сазива 

предјесник Надзорног одбора . 

3) Предсједник Надзорног одбора дужан је 

да сазове сједницу на захтјев директора 

Предузећа или члана Надзорног одбора 

најкасније четрнаест (14) дана од дана 

подношења захтјева. 

 

Члан 15. 

1) Предсједник и чланови Надзорног 

одбора дужни су да своје обавезе и 

одговорности извршавају у складу са 

интересима Предузећа на начин како је 

утврђено одредбама Закона о јавним 

предузећима и Закона о привредним 

друштвима. 

2) Свако поступање супротно одредбама 

горе наведених закона и Етичком кодексу 

представља основ за разрјешење и одговорност 

за неизвршење или неуредно извршавање 

дужности на начин и кроз поступак који је 

утврђен Законом о јавним предузећима и 

Законом о привредним друштвима. 

3) Надзорни одбор доноси Пословник о 

раду којим се осигуравају оперативни и 

функционални аспекти рада Надзорног одбора 

и Управе Предузећа у складу са Законом о 

јавним предузећима Републике Српске.  

4) Износ накнаде предсједнику и 

члановима Надзорног одбора одређује 

Скупштина својом Одлуком, а исплаћује се из 

средстава Предузећа. 

 

 

3. Управа 

 

Члан 16. 

1) Управу предузећа чини директор и 

извршни директор. 

2) Управа организује рад и руководи 

пословањем, заступа и представља предузеће и 

одговара за законитост пословања. 

 

Члан 17. 

 Управа је надлежна и одговорна за: 

 организацију и вођење пословања 

предузећа; 

 руковођење процесом рада; 

 извјештавање Надзорног одбора 

Предузећа на његов захтјев; 

 провођење Статута, Етичког кодекса и 

других аката Предузећа; 

 израду приједлога и надгледање 

реализације планова пословања; 
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 провођење прописа за поступак јавних 

набавки; 

 даје приједлог цијене комуналне услуге 

у сарадњи са Надзорним одбором; 

 доношење Правилника о раду и акта о 

начину утврђивања одговорности 

запослених за повреде  радне обавезе, 

као и осталих општих аката; 

 припремање приједлога о расподјели 

добити или покрићу губитка; 

 одлучивање о правима и обавезама 

запослених из уговора о раду сходно 

Закону о раду, Колективном уговору и 

Правилнику о раду; 

 заступање Предузећа према трећим 

лицима; 

 старање и одговорност за законитост 

рада Предузећа; 

 друге активности неопходне за 

несметано пословање Предузећа. 

 

Члан 18. 

 Директор Предузећа може путем права 

заступања пренијети овлаштења на друга лица у 

Предузећу или ван њега у складу са Законом о 

привредним друштвима. 

 

Члан 19. 

1) За директора Предузећа може бити 

именована особа која осим општих услова 

прописаних Законом испуњава и следеће 

услове: 

- има најмање три (3) године радног 

искуства у струци и спреми; 

- да понуди Програм развоја Предузећа за 

период од четири (4) године, који ће бити 

предмет анализе и оцјене у конкурсном 

поступку. 

2) Мандат директора предузећа траје четири 

године.  

3) Мандат директора може престати и прије 

истека периода од четири године и то: 

- оставком; 

- разрјешењем, а по претходно проведеном 

поступку утврђивања одговорности; 

- престанком радног односа у Предузећу 

по другом основу; 

- наступањем сметњи за обављење 

функције члана Управе у складу са 

Законом.  

4) Уколико директор поднесе оставку дужан 

је да настави обављење послова у отказном 

року који одреди Надзорни одбор, а који не 

може бити краћи од тридесет (30) дана. 

5) За директора предузећа не може бити 

именовано лице које врши извршну функцију у 

политичкој странци. 

 

Члан 20. 

1) Директора бира Надзорни одбор 

Предузећа већином гласова на основу јавног 

конкурса из реда најуспјешнијих кандидата који 

по знањима и искуствима најбоље одговара за 

извршавање пословних потреба Предузећа.  

2) Након именовања са директором се 

потписује уговор о раду.  

3) Потписивањем уговора о раду директор 

стиче статус запосленог у Предузећу на 

одређено вријеме. 

 

Члан 21. 

1) Директор Предузећа је овлаштен да 

заступа Предузеће у платном промету са трећим 

лицима. 

2) Директор закључује уговоре са 

ограничењем овлашћења у вриједности до 

50.000,00 КМ (педесетхиљада КМ), а за износ 

већи од 50.000,00 КМ уз сагласност Скупштине 

Предузећа. 

 

 

VI  ВОЂЕЊЕ ПОСЛОВАЊА И 

ЗАСТУПАЊЕ ПРЕДУЗЕЋА 

 

Члан 22. 

1) Предузеће заступа Управа.  
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2) Управа организује рад и руководи 

пословањем, заступа и представља Предузеће и 

одговара за законитост пословања.  

3) Лица овлаштена за заступање могу 

предузимати све радње и обављати послове и у 

име и за рачун Предузећа у оквиру датих 

овлаштења.  

4) У правном промету са трећим лицима 

Предузеће заступа без ограничења у оквиру 

регистроване дјелатности. 

5) За обавезе Предузећа оснивач одговара 

до висине уложених средстава. 

 

 

VII  НАЧИН УТВРЂИВАЊА ДИОБЕ 

ДОБИТИ И ПОКРИЋА ГУБИТКА 

 

Члан 23. 

1) Утврђивање прихода, расхода и 

резултата пословања врши се полугодишњим и 

годишњим обрачуном у складу са важећим 

прописима. 

2) Подјели нето добити приступа се након 

што се покрију губици из ранијих година. 

3) Нето добит, распоређена у смислу става 

2. овог члана Статута, исказује се у апсолутним 

износима и у проценту. 

4) Добит се распоређује Одлуком 

Скупштине за сваку пословну годину у којој је 

остварена. Одлука се доноси након усвајања 

годишњег обрачуна на истој Скупштини.  

5) Приједлог Одлуке о распоређивању 

добити припрема Управа. Приликом припреме 

приједлога за распоређивање добити водиће се 

рачуна о висини издвојених средстава у 

резерве, стању акумулиране добити, стању на 

тржишту и текућем пословању.  

6) Уколико Предузеће на крају године 

искаже губитак, исти се може покрити: 

- из обавезних резерви Предузећа; 

- из акумулиране добити; 

- смањењем основног капитала; 

- из удјела оснивача; 

- те на друге начине утврђене Законом, а у 

складу са Одлуком Скупштине. 

 

Члан 24. 

 Ликвидност Предузећа може се у току 

пословне године постизати из зајма и кредита. 

Зајам се не може узимати по камати која је 

изнад тржишних услова. 

 

Члан 25. 

 Смањење основног капитала ради 

покрића губитка у пословању, предузима се као 

последње средство. 

 

 

VIII  НАЧИН ИЗВЈЕШТАВАЊА О 

ПОСЛОВАЊУ ПРЕДУЗЕЋА 

 

Члан 26. 

1) Информације о раду Предузећа доступне 

су јавности са важећим прописима. 

2) Структура извјештавања у Предузећу је 

следећа: 

- Управа има обавезу да извјештава 

Надзорни одбор, а на захтјев Надзорног 

одбора доставити извјештај у року од 

петнаест (15) дана од дана доставе 

захтјева. 

- Управа је обавезна да писмено обавијести 

Надзорни одбор о сазнањима или 

уоченом незаконитом или 

недјелотворном понашању, које 

директно или индиректно утиче на 

пословање Предузећа.  

- Управа је дужна да изради полугодишњи 

и годишњи извјештај о пословању и 

презентује га Надзорном одбору. 

 

1. Сукоб интереса 

 

Члан 27. 
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1) Повезано лице не смије ступати у 

стварне или очигледне сукобе интереса са 

Јавним предузећем у личним или 

професионалним односима. 

2) Повезано лице ће омогућити Надзорном 

одбору увид у све трансакције или односе за 

које повезано лице оправдано очекује да би се 

могло довести до стварног или очигледног 

сукоба интереса са јавним предузећем. 

3) Јавном предузећу није дозвољено да 

приликом пословања повезаним лицима нуди 

повољније услове од оних које нуди другим 

лицима која нису повезана са Јавним 

предузећем. 

4) Следећа лица се сматра повезаним 

лицима: 

- чланови Управе и чланови Надзорног 

одбора су повезана лица у смислу сваког  

поступка предузетог у складу са Законом 

о набавци; 

- чланови уже породице повезаног лица до 

трећег степена крвног сродства или 

тазбине, односно лица која живе у истом 

домаћинству са повезаним лицем; 

- правна лица у којима је повезано лице 

или чланови уже породице, члан 

Надзорног одбора. 

5) Ако повезано лице зна или је морало 

знати да је неко друго повезано лице дјеловало 

у супротности са одредбама овог члана, то 

повезано лице је о томе дужно одмах 

обавјестити Надзорни одбор или други 

надзорни орган и друге надлежне органе;  

6) Структура извјештавања у Јавном 

предузећу биће вршена како слиједи: 

- Управа има обавезу да извјештава 

Надзорни одбор; 

- Надзорни одбор има обавезу да 

извјештава Скупштину. 

- Ниједан од органа управљања Јавним 

предузећем неће преносити своје 

дужности које се тичу надзора. 

- Надлежност за смјењивање имају органи 

како слиједи: 

- Надзорни одбор има овлаштења да 

опозове члана управе; 

- Скупштина предузећа има овлаштења да 

опозове чланове Надзорног одбора; 

- Управа може да откаже уговоре о раду 

запосленима. 

- Било који од органа управљања 

наведених у овом члану може да опозове 

чланове или откаже уговоре искључиво 

у складу са одговарајућом процедуром 

предвиђеном Правилником и у складу са 

важећим законским прописима.. 

 

 

IX  ПЛАНИРАЊЕ ПОСЛОВАЊА И 

ПОСЛОВНЕ КЊИГЕ ПРЕДУЗЕЋА 

 

Члан 28. 

1) Предузеће планира своје пословање и 

развој и одлучује о вршењу, врсти и садржају 

планова пословања и развоје предузећа. 

2) Предузеће се планирањем пословања и 

развоја прилагођава циљевима ради којих је 

основано. 

 

Члан 29. 

1) Директор предузећа, користећи се 

добром пословном праксом, а у складу са 

законом о јавним предузећима, планираће 

развој јавног предузећа припремом 

трогодишњег плана пословања, а у сарадњи са 

надлежним органом оснивача. 

2) Предузеће ће усаглашавати трогодишњи 

план пословања са кретањима услова 

пословања, односно вршити ревидирање 

трогодишњег плана на годишњем нивоу. 
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Члан 30. 

 План пословања Предузећа ће обавезно 

садржавати: 

- планирање прихода и расхода; 

- капиталне издатке предвиђене за 

период обухваћен планом; 

- извор финансија за предвиђене 

капиталне издатке; 

- све зајмове и кредите чије је узимање 

планирано у периоду који план 

пословања обухвата; 

- гаранције чије је узимање предложено 

за осигурање зајмова, односно 

кредита; 

- приједлоге за оснивање или куповину 

других предузећа, укључујући и 

кадровске потребе у случају 

оснивања, односно куповине 

предузећа; 

- приједлоге за кориштење добити, 

прихода у периоду обухваћеном 

планом; 

- предвиђене финансијске и друге 

извјештаје; 

- запошљавање, као и предвиђене 

трошкове за то. 

 

Члан 31. 

 О раду и пословању Предузећа воде се 

пословне књиге у складу са Законом. Предузеће 

је дужно да за сваку пословну годину, у складу 

са важећим законским прописима, састави 

периодични обрачун и завршни рачун. 

 

 

X  ЕТИЧКИ КОДЕКС 

 

Члан 32. 

1) Јавно предузеће је дужно да усвоји 

Етички кодекс који представља интегрални дио 

обавеза и одговорности чланова управе и 

Надзорног одбора за све вријеме трајања 

њиховог ангажовања у Јавном предузећу. 

2) Етички кодекс Јавног предузећа 

садржаваће најмање, правило о сукобу интереса 

повезаним лицима, повјерљивости, праведном 

поступању, заштити и исправној употреби 

средстава Јавног предузећа, поступању у складу 

са важећим прописима као и интерним актима 

Јавног предузећа, пријављивању незаконитог 

или неетичког понашања, одбијању зајмова 

повезаним лицима и члановима Управе и 

Надзорног одбора, упознавању са правилником 

етичког кодекса, Предузећа, те немогућности 

одрицања од истих. 

3) Кршење правила усвојеног Етичког 

кодекса Јавног предузећа представљаће основ 

за опозив, односно отказ поједине функције на 

основу проведеног дисциплинског поступка и 

утврђивање одговорности у истом биће 

утврђено Правилником о раду појединог 

органа. 

 

XI  ПОСТУПАК НАБАВКЕ 

 

Члан 33. 

1) Сви поступци набавке од стране Јавног 

предузећа биће спровођени уз строго 

поштовање Закона о јавним набавкама. 

2) Управа Јавног предузећа дужна је да: 

- доноси упутство и правилник који ће 

регулисати поступак набавке у склопу са 

важећим прописима; 

- надзире запослене Јавног предузећа у 

имплементацији прописа о набавци, те 

одредби упутстава и правилника о 

набавци Јавног предузећа; 

- учествује у раду комисије за набавку за 

све набавке прописане одредбама 

важећих прописа о набавци;  

- припрема извјештаје о набавци одбору за 

ревизију и Надзорном одбору у року од 

15 дана од дана закључења уговора о 

набавци; 

3) Надзорни одбор дужан је у погледу 

набавке вршити: 

- преглед упутства и правилника за 

поступак набавке у смислу 
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усаглашености истог са важећим 

прописима о набавци.  

- надзор над радом Управе и запослених у 

погледу примјене упутства и правилника 

о поступку набавке у јавном предузећу; 

- преглед извјештаја о набавци и припрема 

извјештаје о могућој превари или 

злоупотреби од стране надлежних органа 

Јавног предузећа. 

4) Одбор за ревизију је одговоран за 

мјесечни преглед извјештаја о набавци и 

писмено извјештавање Надзорног одбора или 

другог надлежног органа Јавног предузећа о 

било каквом кршењу важећих прописа о 

набавкама; 

5) Одбор за ревизију не може преносити 

своје обавезе другим органима Јавног 

предузећа. 

6) Понуђачима у процесу набавке је 

изричито забрањено учешће или коришћење 

утицаја на Надзорни одбор или управу у вези са 

поступком набавке; 

7) Чланови Управе и Надзорног одбора су 

са јавним предузећем везана лица у погледу 

поступка и циљева важећих прописа о набавци. 

8) Уколико на бази извјештаја о набавци 

или на бази информације из другог извора 

Надзорни одбор утврди да је дошло до кршења 

Етичког кодекса или важећих прописа о 

набавкама или упутства и Правилника Јавног 

предузећа о набавкама, Предузеће предузима 

без одлагања кораке ка суспендовању са посла 

одговорног лица те провођење пуне истраге. 

Уколико Надзорни одбор утври да је дошло до 

кршења важећих прописа о набавкама или 

Етичког кодекса, одбор ће препоручити 

тренутно отпуштање одговорног лица. 

9) За провођење мјера предложених од 

стране Надзорног одбора, одговорна је Управа 

Јавног предузећа. 

 

XII  ОСНИВАЊЕ И КУПОВИНА ДРУГИХ 

ПРЕДУЗЕЋА 

 

Члан 34. 

 Јавно предузеће може основати или 

куповати друга предузећа под условом да за то 

постоји Одлука Скупштине предузећа и ако су 

кумулативно испуњени услови како слиједи: 

- да је предузеће које се оснива, 

односно које се купује директно 

везано за дјелатност коју јавно 

предузеће оснива, односно купује; 

- ако ће оснивањем, односно куповином 

другог предузећа бити остварена 

директна корист Јавног предузећа, 

односно уколико ће се оснивањем или 

куповином другог предузећа постићи 

и рационалнија искориштеност 

постојећих капацитета Јавног 

предузећа. 

 

 

XIII ПРИМЈЕНА КЊИГОВОДСТВЕНИХ И 

ФИНАНСИЈСКИХ СТАНДАРДА 

 

Члан 35. 

 Надзорни одбор Јавног предузећа има 

обавезу и одговорност да: 

- организује припрему вјеродостојних 

рачуноводствених извјештаја и 

финансијских исказа, сачињених у 

складу са Међународним 

рачуноводственим стандардима као и 

прописима о рачуноводственим и 

ревизорским стандардима Републике 

Српске из којих су видљиве 

финансијске позиције Јавног 

предузећа и које су отворене за 

преглед од стране свих лица која 

имају правни интерес у пословању 

Јавног предузећа; 

- надзире Одбор за ревизију те интерне 

ревизоре у њиховом раду, задацима и 

извјештајима; 
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- надзире управу у примјени препорука 

датих од стране ревизора; 

- врши преглед завршног извјештаја 

ревизора; 

- управа има обавезу и одговорност да 

извршава препоруке ревизора у датим 

роковима за извршење. 

 

 

XIV РАСПОДЈЕЛА ДОБИТИ, СНОШЕЊЕ 

РИЗИКА И ПОКРИЋЕ ГУБИТКА 

 

Члан 36. 

1) Предузеће остварује добит својим радом 

и пословањем што је циљ његовог оснивања. 

Остварена добит се распоређује током пословне 

године за претходну годину, а у складу са 

Одлуком оснивача. 

2) Уколико Предузеће заврши пословну 

годину са губитком, врши се смањење 

оснивачког капитала у зависности од висине 

губитка и тиме се процентуално смањује 

оснивачки улог што се утврђује Одлуком 

оснивача. 

3) Смањење или повећање оснивачког 

капитала, односно улога, пријављује се за упис 

у судски регистар. 

 

 

XV РЕЗЕРВЕ ЈАВНОГ ПРЕДУЗЕЋА 

 

Члан 37. 

 Јавно предузеће формира обавезне 

резерве. У обавезне резерве се сваке 

финансијске године од добити коју јавно 

предузеће оствари уноси најмање 5% док 

резерва не достигне сразмјеру према основном 

капиталу у проценту од 20%. У случају 

смањења обавезне резерве, иста се мора 

допунити до Статутом утврђеног износа. 

 

 

 

XVI ОДБОР ЗА РЕВИЗИЈУ И ОДЈЕЉЕЊЕ 

ИНТЕРНЕ РЕВИЗИЈЕ 

1. Одбор за ревизију  

 

Члан 38. 

1) Јавно предузеће је дужно формирати 

Одбор за ревизију.  

2) Одбор за ревизију је орган састављен од 

три (3) члана. Члан Одбора за ревизију не може 

бити лице које има финансијски и други 

интерес у предузећу. 

3) Одбор за ревизију дужан је да: 

- именује вањског ревизора; 

- именује директора Одјељења за 

интерну ревизију на основу јавног 

конкурса за избор најбоље 

квалификованог кандидата, уколико 

главни ревизор није извршио 

именовање у складу са одредбама 

Закона о јавним предузећима; 

- размотри годишњу студију ризика и 

План ревизије у којима су приказане 

појединости у погледу ризичних 

подручја и ревизија која ће се 

извршити, те осигура да пријављена 

питања буду без одлагања и на 

одговарајући начин коригована; 

- размотри студију ризика из претходне 

одредбе и План ревизије у споразуму са 

главним ревизором по питању обраде, 

нарочито у случају када је главни 

ревизор именовао директора Одјељења 

за интерну ревизију Предузећа; 

- осигура да Одјељење за интерну 

ревизију изврши свој посао у складу са 

Планом ревизије; 

- осигура да интерне контроле Предузећа 

буду адекватне и да функционишу како 

је предвиђено, поднесе Надзорном 

одбору сажете извјештаје о својим 

састанцима сваког мјесеца; 

- консултују се са главним ревизором у 

погледу независне ревизорске 

организације или струковне стручне 

групе која врши стручно унутрашње 
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струковно оцјењивање одјељења за 

интерну ревизију сваке 2-3 године; 

- осигура да одјељење за интерну 

ревизију обавља своје обавезе у складу 

са Међународним ревизијским 

стандардима; 

-  Управа је дужна и одговорна за 

реализацију препорука Одбора за 

ревизију у роковима које у погледу 

реализације препоручи Одбору за 

ревизију. Управа може да пренесе ову 

дужност, али је и даље одговорна за 

реализацију исте; 

-   Одбор за ревизију одговара директно 

Скупштини Јавног предузећа. 

 

 

2. Одјељење за интерну ревизију 

 

Члан 39. 

1) Директор Одјељења за интерну ревизију 

је дужан и одговоран за: 

- успостављење одјељења интерне 

ревизије одговарајућег обима потребног 

да се адекватно обављају дужности 

утврђене Статутом; 

- испуњавање искључиве надлежности за 

одбор и руковођење лицима запосленим 

у Одјељењу. 

2) Управа је дужна и одговорна: 

- за обезбјеђење адекватних објеката с 

циљем да се омогући да Одјељење за 

интерну ревизију функционише и да му 

се омогући да несметано обавља свој 

посао; 

- да обезбједи да без изузетака Одјељење 

за интерну ревизију има потпун и 

цјеловит увид у сву евиденцију Јавног 

предузећа потребног за обављење 

послова. 

3) Одјељење за интерну ревизију има 

дужност и одговорност да: 

- поднесе годишњу студију ризика и План 

ревизије Одбору за ревизију која садржи 

детаљан приказ ризичних подручја и 

ревизије које ће бити извршене; 

- обавља своје дужности у потпуном 

складу са Међународним стандардима 

ревизије. Одјељење за интерну ревизију 

ову дужност не може пренијети; 

4) Цјелокупно особље Одјељења за интерну 

ревизију је запослено од стране Јавног 

предузећа 

5) Органи управљања Јавним предузећем и 

Управа дужни су да сарађују са члановима 

Одбора за ревизију те учинити доступним све 

исправе и финансијске и рачуноводствене 

исказе на захтјев Одбора и Одјељења за 

интерну ревизију. 

 

 

XVII ЗАБРАЊЕНЕ И ОГРАНИЧЕНЕ 

АКТИВНОСТИ ЈАВНОГ ПРЕДУЗЕЋА 

 

Члан 40. 

1) Јавном предузећу није допуштено: 

- давање кредита или позајмица запосленим 

Предузећа или другим лицима или 

пружање гаранције или осигурање за 

кредит; 

- давање путем донација у супротности са 

одредбама важећих прописа у јавном 

власништву или под јавном контролом; 

- исплате плата, доприноса и накнада 

супротно одредбама прописа о раду, 

пензијском и инвалидском осигурању и 

здравственом осигурању или лицима на 

било каквој листи чекања; 

- учешће у поступку набавке у својству 

понуђача било којег лица које је 

припремило позив на тендер или сваког 

повезаног лица или лица у вези са 

повезаним лицима; 

- вршење измјена или допуна у било којем 

од већ закључених уговора о набавци, 

осим ако су те измјене, односно допуне, 

извршене у складу са Законом; 

- прихвата плаћање замјеном за новац, 

плаћања у натури или готовинском 

еквиваленту; 
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- инвестиције из текућих извора средстава 

Предузећа, осим када се ради о одобреним 

инвестицијама; 

- склапање уговора о располагању са 

кумулативном вриједношћу већом од 

10.000,00 КМ без потписа директора. 

2) Предузеће може предузимати и следеће 

активности само уз писмено овлаштење већине 

чланова Надзорног одбора: 

- измирење дуга према повјериоцу 

предузећа плаћањем трећем лицу (уговор 

о цесији); 

- пребијање дугова према некој странци са 

дуговима те исте странке која је из тог 

разлога истовремено и повјерилац и 

дужник Предузећа (уговори о простој 

компензацији); 

- учешће у аранжману вишеструког 

пребијања дугова између више странака 

(мултилатерална компензација); 

- измирење дуга према Предузећу у 

случају да дужник плаћа повјериоцу 

Предузећа; 

- отпис дуга. 

 

 

XVIII  БЕЗБЈЕДНОСТ И ЗАШТИТА 

 

Члан 41. 

 Јавно комунално предузеће „Водовод“ 

д.о.о. Кнежево има право и обавезу да у оквиру 

своје дјелатности организује и проводи мјере 

безбједности, противпожарне заштите у складу 

са Законом и другим прописима, општим 

актима који регулишу ову материју. 

 

 

XIX  ИНФОРМИСАЊЕ РАДНИКА И 

ЈАВНОСТИ 

 

Члан 42. 

 Као облик информисања радника и 

јавности користе се: 

- огласна табла, 

- писани извјештаји и други начини 

информисања. 

 

XX ПОСЛОВНА ТАЈНА 

 

Члан 43. 

1) Пословном тајном сматрају се исправе, 

подаци, елементи уговора и списа, чије би 

саопштавање или давање на увид 

неовлаштеним лицима могло штетити 

пословном интересу Јавног комуналног 

предузећа „Водовод“ д.о.о. Кнежево. 

2) Исправе, подаци и записи који се 

сматрају пословном тајном морају бити 

обиљежени као „пословна тајна“. 

3) Обавеза чувања пословне тајне не 

престаје ни након престанка радног односа у 

предузећу, у периоду од двије године.  

4) Повреда чувања пословне тајне сматра се 

тежом повредом радне обавезе. 

5) Акт о пословној тајни доноси директор. 

 

 

XXI ОПШТИ АКТИ 

 

Члан 44. 

 У Јавном комуналном предузећу 

„Водовод“ д.о.о. Кнежево  доносе се следећи 

акти: 

- Статут; 

- Правилник о унутрашњој организацији и 

систематизацији радних мјеста; 

- Правилник о раду; 

- Правилник о рачуноводству и 

рачуноводственим пословима; 

- Правилник о интерним контролама и 

интерним контролним поступцима; 

- Правилник о амортизацији; 

- Правилник о архивирању; 

- Правилник о јавним набавкама; 

- Правилник о заштити од пожара; 

- Правилник о заштити на раду; 

- Правилник о канцеларијском пословању; 

- Други општи акти у складу са законом. 
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Члан 45. 

1) Општи акти ступају на снагу, у правилу 

осмог дана од дана њиховог оглашавања на 

огласној табли Предузећа, осим ако је изричито 

одређено да примјене почињу одмах након 

објаве. 

2) Општи акти којима се регулишу 

материјална права радника морају бити 

усклађени са Колективним уговором, односно, 

не може се одредити мањи обим права радника 

од оног који је одређен Законом и Колективним 

уговором. 

 

 

XXII СИНДИКАЛНО ОРГАНИЗОВАЊЕ 

 

Члан 46. 

1) Радници Јавног комуналног предузећа 

„Водовод“ д.о.о. Кнежево  могу организовати 

организацију Синдиката или други облик 

самоорганизовања сциљем остваривања и 

заштите права и интереса радника, под условом 

и на начин прописан Законом.  

2) Предузеће је дужно да обезбједи услове 

за рад тих облика организовања радника, под 

условима и на начин предвиђен Законом и 

Колективним уговором. 

 

Члан 47. 

 Синдикат Предузећа у складу са Законом 

и Колективним уговором може подносити 

приједлоге и примједбе директору, по основу 

остваривања и заштите права радника. 

 

Члан 48. 

1) Директор је дужан да одреди став према 

поднесеним приједлозима и примједбама и о 

томе обавијести Синдикат.  

2) У случају да у предузећу дјелује више 

облика синдикалног организовања који по 

истом питању доносе различите приједлоге 

директор ће се руководити захтјевима већинске 

синдикалне организације. 

3) У предузећу се не могу оснивати 

политичке и друге организације, нити 

проводити активности које немају карактер 

синдикалних активности у складу са Законом, 

Колективним уговором и правилима Синдиката. 

4) У случају штрајка запослених радника, 

не смије бити угрожена основна дјелатност 

Предузећа. 

 

 

XXIII ЗАШТИТА И УНАПРЕЂЕЊЕ 

ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ 

 

Члан 49. 

1) У обављању своје дјелатности, 

Предузеће се обавезује да обезбједи услове за 

очување животне средине. 

2) Мјере заштите и програми унапређења и 

заштите околине саставни су дио планова 

развоја, а за њихово провођење одговоран је 

директор. 

3) Сваки радник Предузећа дужан је да 

упозна директора или друго одговорно лице на 

уочене негативности и појаве које угрожавају 

животну средину. 

 

XXIV   ПРЕЛАЗНЕ И ЗАВРШНЕ ОДРЕДБЕ 

 

Члан 50. 

 Општи акти Јавног предузећа биће 

усклађени са Статутом Јавног предузећа. 

 

Члан 51. 

 На сва питања која нису регулисана овим 

Статутом сходно се примјењују одредбе Закона 

о јавним предузећима, Закона о привредним 

друштвима и Закона о раду. 
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Члан 52. 

 Овај  Статут  ступа на снагу осмог дана 

од дана објављивања у „Службеном гласнику 

општине Кнежево“. 

 
 

Број: 01-022-76/19 

Датум: 16.12.2019. године       ПРЕДСЈЕДНИК 

   СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ 

    Миле Павловић, с.р. 

_______________________________________________ 

 

На основу члана 72. тачка 4.  Закона о 

предшколском васпитању и образовању 

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

37. Статута општине Кнежево („Службни 

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

Скупштина  општине  Кнежево,  на сједници  

одржаној дана 16.12. 2019 године, д о н о с и 

 

 

З  А  К  Љ  У  Ч  А  К 

о давању сагласности 

 

1. Даје се сагласност на кориштење  

колективног  зимског  годишњег одмора  

ЈУ Дјечији вртић „Радојка Лакић“ у 

периоду  од  03.01.2019 до 15.01.2020. 

година - 4 радна дана. 

2. Овај  Закључак  ступа  на  снагу  осмог 

дана од дана објављивања у „Службеном 

гласнику  општине  Кнежево“. 

 

Број: 01-022-77/19 

Датум: 16.12.2019. године       ПРЕДСЈЕДНИК 

   СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ 

    Миле Павловић, 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“, број: 

08/17 и 19/17), начелник општине Кнежево,       

д о н о с и:  

О Д Л У К У 

о организовању манифестације „Дани зимске 

чаролије” 

 

I 

Организује се манифестација „Дани зимске 

чаролије“, у периоду од 18.12. до 24.12.2019. 

године.  

II 

У склопу манифестације „Дани зимске 

чаролије“, одржаваће се:  

- 18.12.2019. године креативна 

радионица „Окитимо заједно новогодишњу 

јелку“;  

- 20.12.2019. године представа „Журка 

код Маше и Меде“;   

- 24.12.2019.године дружење уз „Дједа 

Мраза и другаре“, и подјела пакетића.  

 

III 

Активности предвиђене за дане 

манифестације одржаваће се у сали ЈУ ОШ 

„Доситеј Обрадовић“, кино сали и на паркингу 

код Општинске управе.  

 

IV 

За организовање исте задужује се 

организациони одбор који ће бити именован 

рјешењем начелника.  

 

V 

Финансијска средства за одржавање 

манифестације биће обезбијеђена у буџету 

општине.  

 

VI 

Ова одлука ступа на снагу даном 

доношења, а биће објављена у „Службеном 

гласнику општине Кнежево“.  
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Број: 02-013-113/19  

Датум: 09.12.2019.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“, број: 

08/17 и 19/17), тачке IV Одлуке о организовању 

манифестације „Дани зимске чаролије“ број: 02-

013-113/19 од 09.12.2019. године, Начелник 

општине Кнежево, д о н о с и:  

 

Р Ј Е Ш Е Њ Е 

о именовању Организационог одбора за 

организовање манифестације „Дани зимске 

чаролије“ 

 

1. Именује се Организациони одбор за 

организовање манифестације „Дани зимске 

чаролије“, у следећем саставу:  

 Небојша Вуковић;  

 Владимир Поповић;  

 Дајана Бојић; 

 Милана Калабић; 

 Бранка Ђенић.  

2. Ово рјешење ступа на снагу даном 

доношења, а биће објављено у „Службеном 

гласнику општине Кнежево“.  

 

Број: 02-013-113-1/19  

Датум: 10.12.2019.године         НАЧЕЛНИК ОПШТИНЕ  

    Горан Боројевић, с.р. 

________________________________________________________________________________________________ 
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