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СЛУЖБЕНИ  ГЛАСНИК 

ОПШТИНЕ  КНЕЖЕВО 

Издавач:Скупштина општине 

КНЕЖЕВО 

Жиро-

рачун____________________ 

Цијена примјерка________КМ 

 

Број: 04/2020 

 

Кнежево,23.03.2020. године 

Уређује редакциони одбор: 

Одговорни уредник: 

Секретар СО-е  

Дијана Милисавић  

Штампа СО-е Кнежево 

 

На основу члана 82.став 3. Закона о локалној 

самоуправи („Службени гласник Републике 

Српске“, број: 97/16) и члана 68. став 1. тачка 25. 

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 одобравању средстава пензионисаним 

женама – радницама општине Кнежево 

 

I 

Одобравају се средства пензионисаним 

женама – радницама општине Кнежево, а 

поводом празника Дана жена, у износу од по 

50,00 КМ. 

 

II 

Средства из тачке  I ове одлуке обезбједиће се 

са ставке 416120- Остале текуће дознаке 

грађанима, организациони код 00930120. 

 

III 

Средства ће се исплаћивати готовински, на 

благајни општине, следећим пензионисаним 

женама – радницама општине Кнежево: 

- Драгица Вучић; 

- Зора Ћелић; 

- Јела Будић; 

- Марица Шодоловић; 

- Миљка Митровић; 

- Нада Кутић; 

- Роса Макарић; 

- Драгица Марковић; 

- Миљка Верић. 

IV 

За реализацију ове одлуке, задужује се 

Одјељење за привреду и финансије општине 

Кнежево. 

 

V 

Ова одлука ступа на снагу даном доношења, а 

биће објављена у “Службеном гласнику 

општине Кнежево”. 

 

 
Број: 02-40-35/20 

Датум: 03.03.2020.године  НАЧЕЛНИК ОПШТИНЕ 

    Горан Боројевић, с.р. 

________________________________________________ 

 

На основу члана 22. став 1. тачка б. Закона о 

заштити и спасавању у ванредним ситуацијама 

(„Службени гласник Републике Српске“, број: 

121/12 и 46/17), члана 43. Закона о заштити 

становништва од заразних болести („Службени 

гласник Републике Српске“, број: 90/17) и 

члана 59. и 82. Закона о локалној самоуправи 

(„Службени гласник Републике Српске“, број: 

97/16 и 36/19), члана 21. Одлуке о организацији 

и функционисању цивилне заштите у области 



Број- 04                                 СЛУЖБЕНИ ГЛАСНИК ОПШТИНЕ КНЕЖЕВО             Датум: 23.03.2020.године 
 

2 

 

заштите и спасавања у општини Кнежево и 

члана 30. Статута општине Кнежево 

(„Службени гласник општине Кнежево“, број: 

8/17 и 19/17) дана 13.03.2020. године на 

приједлог Oпштинског штаба за ванредне 

ситуације,  Начелник општине Кнежево,            

д о н о с и: 

 

НАРЕДБУ 

о регулисању рада трговинских и других 

објеката на територији oпштине Кнежево 

 

 

У циљу провођења ванредних мјера за 

спречавање и сузбијање заразних болести те 

заштите и спасавања становништва:  

1. Забрањује се рад сљедећим објектима, 

сваким радним даном и у дане 

викенда: 

- Угоститељским објектима врсте ноћни 

клуб; 

- Свадбени салони; 

- Одржавање пијачног дана. 

2. Ограничава се рад сваким даном 

слиједећим објектима: 

- Трговинским објектима, 07:00 дo 20:00 

часова (изузев рада недјељом које је до 

16:00 часова); 

- Угоститељским објекти свих врста 

(изузев угоститељских објеката у оквиру 

вршења дјелатности смјештаја гостију) 

од 07:00 до 18:00 часова;  

- Спортске кладионице од 07:00 до 18:00 

часова. 

3. Задужује се Одјељење за инспекцијске 

послове и комуналну полицију за 

провођење ове Наредбе, да обезбиједи 

поштовање исте од стране напријед 

наведених  субјеката.  

4. У случају непоштовања одредби ове 

Наредбе, примјениће се казнене одредбе 

Закона о заштити и спасавању у 

ванредним ситуацијама („Службени 

гласник Републике Српске“, број: 121/12 

и 46/17). 

 

5. О извршењу  задатака ове Наредбе, 

орган из тачке 4., свакодневно ће 

извјештавати Команданта Oпштинског 

штаба за ванредне ситуације општине 

Кнежево. 

6. Ова наредба ступа на снагу одмах и биће 

објављена у „Службеном гласнику 

општине Кнежево“ и web страници 

oпштине Кнежево.  

 

Број: 02-013-32/20 

Датум: 13.03.2020.године  НАЧЕЛНИК ОПШТИНЕ 

    Горан Боројевић, с.р. 

______________________________________________ 

 

На основу члана 22. став 1. тачка б. Закона о 

заштити и спасавању у ванредним ситуацијама 

(„Службени гласник Републике Српске“, број: 

121/12 и 46/17), члана 43. Закона о заштити 

становништва од заразних болести („Службени 

гласник Републике Српске“, број: 90/17) и 

члана 59. и 82. Закона о локалној самоуправи 

(„Службени гласник Републике Српске“, број: 

97/16 и 36/19), члана 21. Одлуке о организацији 

и функционисању цивилне заштите у области 

заштите и спасавања у општини Кнежево и 

члана 30. Статута општине Кнежево 

(„Службени гласник општине Кнежево“, број: 

8/17 и 19/17) дана 16.03.2020. године на 

приједлог Oпштинског штаба за ванредне 

ситуације Начелник општине Кнежево доноси: 

 

 

НАРЕДБУ 

о регулисању рада трговинских и других 

објеката на територији oпштине Кнежево 

 

У циљу провођења ванредних мјера за 

спречавање и сузбијање заразних болести те 

заштите и спасавања становништва:  

1. Забрањује се рад сљедећим објектима, 

сваким радним даном и у дане 

викенда од 17.03. до 23.03.2020. године: 

- Угоститељским објектима свих 

категорија; 
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- Услужне дјелатности/занатсво у којима 

се остварује непосредан блиски контакт 

са клијентима, осим такси службе; 

- Свадбени салони; 

- Одржавање пијачног дана. 

2. Ограничава се рад сваким даном 

слиједећим објектима: 

- Трговинским објектима, 07:00 дo 20:00 

часова (изузев рада недјељом које је до 

16:00 часова). 

Рад субјеката из овог члана организовати 

уз предузимање слиједећих мјера: 

- Ограничити број људи који истовремено   

могу бити присутни  у затвореном 

продајном простору, тако да на улазу 

регулише број особа које истовремено 

могу улазити; 

- Испред  благајни означити и 

организовати размак између купаца од 

најмање један метар; 

- У затвореном продајном простору  

омогућити брз проток купаца, брз 

излазак купаца из објеката и мјере 

дезинфекције и повишене хигијене; 

- Мотели у оквиру своје дјелатности могу 

пружати  услуге смјештаја и припреме 

хране само за госте који користе услугу 

смјештаја; 

- Бензиске пумпе, без ограничења када је 

у питању продаја горива и других 

нафтних деривата, са ограничењем за 

дио бензинске пумпе у којем  је 

смјештен продајни објекат од 07:00 до 

18:00 часова; 

- Апотеке и пољопривредне апотеке, без 

промјене радног времена уз примјену 

слиједећих мијера: 

o Ограничити број људи који 

истовремено могу бити присутни 

у затвореном продајном простору, 

тако да се на улазу регулише број 

особа које истовремено могу 

улазити; 

o Испред благајне означити и 

организовати размак између 

купаца од најмање један метар; 

o У затвореном продајном простору  

омогућити брз проток купаца, брз 

излазак купаца из објеката и мјере 

дезинфекције и повишене 

хигијене.  

3. Општинска управа општине Кнежево 

ће од понедјељка 13.03.2020. године 

организовати свој рад како слиједи: 

- У свим организационим јединицама 

Општинске управе општине Кнежево 

организовати рад са минималним бројем  

потребних извршилаца на лицу мјеста; 

- Остала лица упутити на рад од куће или 

рад код куће; 

- На улузу  у све службене просторије 

Општинске управе општине Кнежево 

које пружају услуге грађанима, 

ограничити број особа које истовремено 

могу да уђу и бораве у Управи, 

онемогућити задржавање у просторијама 

Општинске управе и прављење дужих 

редова у затвореном простору; 

- Одржавати растојање између грађана у 

затвореним просторијама Општинске 

управе општине Кнежево од најмање 

један метар, уз предузимање мијера 

дезинфекције и повишене хигијене; 

- У свим општинским установама и 

предузећима, осим Дома здравља, 

организовати  минималан процес рада уз 

извршавање свих функција, остала лица 

упутити на рад код куће или од куће, 

обезбиједити исте мјере за ограничавање 

броја улазака и задржавање у 

просторијама гдје се пружају услуге; 

- Све организационе јединице, општинске 

установе и предузећа дужни су писмено 

обавјестити Начелника општине и Штаб 

за ванредне ситуације општине Кнежево 

о предузетим мјерама до сриједе 

18.03.2020. године, најкасније до 10:00 

часова.    

4. Задужује се Одјељење за инспекцијске 

послове и комуналну полицију за 

провођење ове Наредбе, да обезбиједи 
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поштовање исте од стране напријед 

наведених  субјеката.  

5. О извршењу  задатака ове Наредбе, 

орган из тачке 4. , свакодневно ће 

извјештавати Команданта општинског 

штаба за ванредне ситуације општине 

Кнежево. 

6. У случају непоштовања одредби ове 

Наредбе, примјениће се казнене одредбе 

Закона о заштити становништва од 

заразних болести („Службени гласник 

Републике Српске“, број: 15/16). 

7. Наредба број: 2-013-32/20 од 13.03.2020. 

године, ставља се ван снагу.        

8. Ова наредба ступа на снагу одмах и биће 

објављена у „Службеном гласнику 

општине Кнежево“ и web страници 

Општине Кнежево.  

 

Број: 02-013-33/20 

Датум: 16.03.2020.године  НАЧЕЛНИК ОПШТИНЕ 

    Горан Боројевић, с.р. 

______________________________________________ 

 

На основу члана 22. став 1. тачка б. Закона о 

заштити и спасавању у ванредним ситуацијама 

(„Службени гласник Републике Српске“, број: 

121/12 и 46/17), члана 43. Закона о заштити 

становништва од заразних болести („Службени 

гласник Републике Српске“, број: 90/17) и 

члана 59. и 82. Закона о локалној самоуправи 

(„Службени гласник Републике Српске“, број: 

97/16 и 36/19), члана 21. Одлуке о организацији 

и функционисању цивилне заштите у области 

заштите и спасавања у општини Кнежево и 

члана 30. Статута општине Кнежево 

(„Службени гласник општине Кнежево“, број: 

8/17 и 19/17) и Закључка о обавезном 

спровођрњу мјера за реаговање на појаву 

болести изазване новим вирусом корона у 

Републици Српској, дана 19.03.2020. године на 

приједлог Општинског штаба за ванредне 

ситуације, Начелник општине Кнежево,              

д о н о с и: 

 

 

НАРЕДБУ 

о регулисању рада трговинских и других 

објеката на територији Општине Кнежево 
 

 

У циљу провођења ванредних мјера за 

спречавање и сузбијање заразних болести те 

заштите и спасавања становништва:  

1. Забрањује се рад сљедећим објектима, 

сваким радним даном и у дане 

викенда од 19.03. до 30.03.2020. године: 

- Сва јавна окупљања; 

- Угоститељским објектима свих 

категорија; 

- Услужне дјелатности/занатсво у којима 

се остварује непосредан блиски контакт 

са клијентима, осим такси службе; 

- Трговинама, осим субјектима из тачке 2. 

ове наредбе; 

- Свадбени салони; 

- Приватним стоматолошким 

амбулантама; 

- Приређивачима игара на срећу; 

- Спортских организција и школа спорта, 

те тренинга и организовања текмичења 

за спортисте свих категорија; 

- Одржавање пијачног дана. 

2. Ограничава се рад сваким даном 

слиједећим објектима: 

- Трговачким центрима од 07:00 до 18:00 

часова, гдје могу радити само трговине 

прехране/робе широке потрошње; 

- Трговине прехране/робе широке 

потрошње, трговине сточне хране и 

трговине на велико од 07:00 до 18:00 

часова; 

- Трговинским објектима који се обављају 

дјелатност производње хљеба и пецива 

(искључиво у погледу продаје њихових 

производа) 07:00 до 18:00. 

Рад субјеката из овог члана организовати 

уз предузимање слиједећих мјера: 

- Ограничити број људи који истовремено 

могу бити присутни у затвореном 

продајном простору, тако да на улазу 
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регулише број особа које истовремено 

могу улазити; 

- Испред  благајни означити и 

организовати размак између купаца од 

најмање један метар; 

- У затвореном продајном простору 

омогућити брз проток купаца, брз 

излазак купаца из објеката и мјере 

дезинфекције и повишене хигијене; 

- Мотели у оквиру своје дјелатности могу 

пружати  услуге смјештаја и припреме 

хране само за госте који користе услугу 

смјештаја; 

- Бензиске пумпе, без ограничења када је 

у питању продаја горива и других 

нафтних деривата, са ограничењем за 

дио бензинске пумпе у којем  је 

смјештен продајни објекат од 07:00 до 

18:00 часова; 

- Апотеке и пољопривредне апотеке, без 

промјене радног времена уз примјену 

слиједећих мијера: 

o Ограничити број људи који 

истовремено могу бити присутни 

у затвореном продајном простору, 

тако да се на улазу регулише број 

особа које истовремено могу 

улазити; 

o Испред благајне означити и 

организовати размак између 

купаца од најмање један метар; 

o У затвореном продајном простору  

омогућити брз проток купаца, брз 

излазак купаца из објеката и мјере 

дезинфекције и повишене 

хигијене.  

3. Дозвољава се рад слиједећим 

привредним субјектима који обављају 

слиједеће дјелатности: 

- Технички прегледи и осигурања; 

- Стоваришта грађевинског материјала; 

- Вулканизери и аутомеханичари; 

- Киосци; 

- Меснице; 

- Погребна опрема. 

 

4.  Општинска управа општине Кнежево 

је од понедјељка 16.03.2020. године 

организовала свој рад како слиједи: 

- У свим организационим јединицама 

Општинске управе општине Кнежево 

организовати рад са минималним бројем  

потребних извршилаца на лицу мјеста; 

- Остала лица упутити на рад од куће или 

рад код куће; 

- На улузу  у све службене просторије 

Општинске управе општине Кнежево 

које пружају услуге грађанима, 

ограничити број особа које истовремено 

могу да уђу и бораве у Управи, 

онемогућити задржавање у просторијама 

Општинске управе и прављење дужих 

редова у затвореном простору; 

- Одржавати растојање између грађана у 

затвореним просторијама Општинске 

управе општине Кнежево од најмање 

један метар, уз предузимање мијера 

дезинфекције и повишене хигијене; 

- У свим општинским установама и 

предузећима, осим Дома здравља, 

организовати  минималан процес рада уз 

извршавање свих функција, остала лица 

упутити на рад код куће или од куће, 

обезбиједити исте мјере за ограничавање 

броја улазака и задржавање у 

просторијама гдје се пружају услуге; 

- Све организационе јединице, општинске 

установе и предузећа дужни су писмено 

обавјестити Начелника општине и Штаб 

за ванредне ситуације општине Кнежево 

о предузетим мјерама до петка 

20.03.2020. године, најкасније до 10:00 

часова.   

5. Дом здравља ће реорганизовати свој 

рад по усаглашеним препорукама и 

закључцима ресорног надлежног 

Министарства при чему ће: 

- Органозовати за пружање здравствене 

заштите примарно особама које могу 

бити заражене вирусом корана; 

- Приоритетно и без  задршке проводити 

мјере анкетирања лица која су била у 
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контакту са зараженим, са предлагањем 

кућне изолације за све особе првог 

контакта и достављати Институту за 

јавно здравство и надлежним 

институцијама све тражене податке у 

складу са препорукама; 

- Организовати рад без прекида (0-24 

часа) службу јављања, давања одговора 

и услуге лицима која ће се јављати због 

уласка у земљу на граничним прелазима; 

- Пружање стоматолошких услуга у 

хитним случајевима уз поштовање свих 

превентивних мјера.  

6. Задужује се Одјељење за инспекцијске 

послове и комуналну полицију за 

провођење ове Наредбе, да обезбиједи 

поштовање исте од стране напријед 

наведених  субјеката.  

7.  О извршењу  задатака ове Наредбе, 

орган из тачке 4., свакодневно ће 

извјештавати Команданта општинског 

штаба за ванредне ситуације општине 

Кнежево. 

8.  Наредба број: 2-013-33/20 од 16.03.2020. 

године, ставља се ван снаге.        

9. Ова наредба ступа на снагу одмах и биће 

објављена у „Службеном гласнику 

општине Кнежево“ и web страници 

општине Кнежево.  

 

Број: 02-013-33-1/20 

Датум: 19.03.2020.године  НАЧЕЛНИК ОПШТИНЕ 

    Горан Боројевић, с.р. 

______________________________________________ 

 

На основу члана 22. став 1. тачка б. Закона о 

заштити и спасавању у ванредним ситуацијама 

(„Службени гласник Републике Српске“, број: 

121/12 и 46/17), члана 43. Закона о заштити 

становништва од заразних болести („Службени 

гласник Републике Српске“, број: 90/17) и 

члана 59. и 82. Закона о локалној самоуправи 

(„Службени гласник Републике Српске“, број: 

97/16 и 36/19), члана 21. Одлуке о организацији 

и функционисању цивилне заштите у области 

заштите и спасавања у општини Кнежево и 

члана 30. Статута општине Кнежево 

(„Службени гласник општине Кнежево“, број: 

8/17 и 19/17) дана 23.03.2020. године на 

приједлог Oпштинског штаба за ванредне 

ситуације, Начелник општине Кнежево,              

д о н о с и: 

 

НАРЕДБУ 

о обустављању рада ЈУ Дјечији вртић 

„Радојка Лакић“ Кнежево 

 

У циљу спровођења ванредних мјера за 

спречавање и сузбијање заразних болести те 

заштите и спасавања становништва:  

1. Обуставља се рад ЈУ Дјечији вртић 

„Радојка Лакић“ Кнежево до 30.03.2020. 

године. 

2. Задужује се Одјељење за инспекцијске 

послове и комуналну полицију за 

провођење ове Наредбе и да обезбиједи 

поштовање исте од стране напријед 

наведеног  субјекта. 

3. Ова наредба ступа на снагу одмах и биће 

објављена у „Службеном гласнику 

општине Кнежево“ и web страници 

општине Кнежево. 
 

 

Број: 02-013-37/20 

Датум: 23.03.2020.године  НАЧЕЛНИК ОПШТИНЕ 

    Горан Боројевић, с.р. 

________________________________________________ 

 

На основу члана 240. Став 4. Закона о раду 

(„Службени гласник Републике Српске“, број: 

1/16) и члан 38. Став 2. Посебног колективног 

уговора за запослене у области локлане 

самоуправе Републике Српске („Службени 

гласник Републике Српске“, број: 20/17 и 

86/18), Начелник општине Кнежево и 

Синдикална организација Општинске управе 

општине Кнежево, дана 23.03.2020. године , 

закључили су: 
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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: 04/18 и 20/18), у члану  2. став 3 

мијења се и гласи: 

 

„(3) Цијена рада, као основ за обрачун плата, 

утврђује се у износу од 110,00 КМ.“ 

 

Члан 2. 

Члан 4. мијења се и гласи: 

 

„ (1) Коефицијент за обрачун основне плате 

запосленог утврђује се у распонима и 

разврстава у платне групе у зависности од 

потребног стручног знања, сложености послова, 

самостаности у раду и степену одговорности. 

    (2) Послови се разврставају у платне групе са 

следећим коефицјентима за обрачун плата: 

1. Прва платна група – послови на 

којима се захтјева стручнос 

неквалификованог радник......... 4,85; 

2. Друга платна група – послови на 

којима се захтјева стручност која се 

стиче средњим образовањем у трајању 

од три године ............................... 4,95; 

3. Трећа платна група – послови на 

којима се захтјева стручност која се 

стиче средњим образовањем у трајању 

од четири године ......................... 5,90; 

4. Четврта платна група – послови на 

којима се захтјева стручност која се 

стиче специјализацијом на основу 

стручности средњег образовања 

......................................................... 7,30;  

5.  Пета платна група – послови на 

којима се захтјева стручност која се 

стиче  вишим образовањем или 

високим образовањем са остварених 

180 ЕЦТС бодаова или еквивалент 

......................................................... 8,40; 

6.  Шеста платна група – послови на 

извршилачким радним мјестима на 

којим се захтјева стручност која се 

стиче високим образовањем у трајању 

од четири године или високим 

образовањем са остварених 240 ЕЦТС 

бодова, или еквивалент  ............... 9,50; 

7. Седма платна група – послови на 

руководећим радним мјестима на 

којим се захтјева стручност која се 

стиче високим образовањем у трајању 

од четири године или високим 

образовањем са остварених 240 ЕЦТС 

бодова, и еквивалент  ................. 14,50; 

(3) За обрачун основне плате запослених у 

кабинету начелника општине који немају статус            

службеника или намјештеника примјењује се 

коефицијент седме платне групе уколио 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) Коефицијент за радна мјеста службеника 

у истој категорији, односно категорији и звању, 

односно пословима исте сложености за радна 

мјеста намјештеника, одређује се исти 

коефицијент.“ 

 

Члан 3. 

Послије члана 30. додаје се нови члан 30 а. и 

гласи: 

„Члан 30 а. 

Учесници овог колективног уговора сагласни 

су да се важење колективног уговор продужи за 

период од једне године.“ 
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Члан 4. 

Овај колективини уговор ступа на снагу 

осмог дана од дана објављивања у „Службеном 

гласнику општине Кнежево“. 

 
ОПШТИНА КНЕЖЕВО  СИНДИКАЛНА ОРГАНИЗАЦИЈА 

Начелник општине                  ОПШТИНСКЕ УПРАВЕ  

Горан Боројевић, с.р.                  ПРЕДСЈЕДНИК 

Број: 02-013-89-2/17                       Сузана Гојковић, с.р. 
Датум: 23.03.2020.године               Број: 2/20 

                                                           Датум: 23.03.2020. године 

_________________________________________________ 

 

На основу члана 22. став 1. тачка б. Закона о 

заштити и спасавању у ванредним ситуацијама 

(„Службени гласник Републике Српске“, број: 

121/12 и 46/17), члана 43. Закона о заштити 

становништва од заразних болести („Службени 

гласник Републике Српске“, број: 90/17) и 

члана 59. и 82. Закона о локалној самоуправи 

(„Службени гласник Републике Српске“, број: 

97/16 и 36/19), члана 21. Одлуке о организацији 

и функционисању цивилне заштите у области 

заштите и спасавања у општини Кнежево и 

члана 30. Статута општине Кнежево 

(„Службени гласник општине Кнежево“, број: 

8/17 и 19/17) дана 16.03.2020. године на 

приједлог Општинског штаба за ванредне 

ситуације, Начелник општине Кнежево,                

д о н о с и: 

 

З А К Љ У Ч А К 

о раду ЈУ Дјечији вртић „Радојка Лакић“ 

Кнежево 

 

I 

У циљу спровођења ванредних мјера за 

сузбијање ширења корона вируса на подручју 

општине Кнежево, препоручује се да од 

17.03.2020. године дјеца не иду у вртић. 

 

II 

Задужује се ЈУ Дјечији вртић „Радојка 

Лакић“ Кнежево да до 16.03.2020. године до 

15:00 часова сачини преглед  дјеце која су 

након препорука Штаба за ванредне ситуације 

општине Кнежево, боравила у вртићу и доставе 

приједлог који су минимални капацитети 

неопходни за смјештај дјеце у вртићу.  

 

III 

Сачињену информацију и приједлог 

доставити Начелнику општине до 17.03.2020. 

године до 10:00 часова. 

 

IV 

Овај закључак ступа на снагу одмах. 
 

Број: 02-013-35/20 

Датум: 16.03.2020.године  НАЧЕЛНИК ОПШТИНЕ 

    Горан Боројевић, с.р. 

______________________________________________________________________________________________
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