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Датум: 13.04.2016.

СЛУЖБЕНИ ГЛАСНИК
ОПШТИНЕ КНЕЖЕВО
Издавач:Скупштина општине
КНЕЖЕВО
Жирорачун____________________
Цијена примјерка________КМ

Број: 06/2016
Кнежево, 13.04.2016.
године

На основу члана 30., 71., и 73. Закона о
локалној
самоуправи
(„Службени
гласник Републике Српске, бројеви:
101/04, 42/05, 118/05, 98/13) и члана 30.
Статута општине Кнежево („Службени
гласник Републике Српске“, бројеви:
01/06, 01/08 и 03/12), Скупштина
општине Кнежево на сједници одржаној
31.03.2016. године, д о н и ј е л а је:

ОДЛУКУ О ИЗМЈЕНАМА И
ДОПУНАМА
СТАТУТА
ОПШТИНЕ КНЕЖЕВО
Члан 1.
У
члану
1.,
послије
ријечи
„организација и рад њених органа“ и
запета додаје се ријеч „имовина“ и
запета.
Члан 2.
Члан 3. мијења се и гласи:
„Сједиште Општине је у Кнежеву,
Гаврила Принципа бр.3.“
Члан 3.
У члану 6. послије става 1., додаје се
нови став 2. који гласи:

Уређује редакциони одбор:
Одговорни уредник:
В.д. Секретар СО-е
Дијана Милисавић
Штампа СО-е Кнежево

„Општину представља
Начелник општине.“

и

заступа

Члан 4.
Послије члана 7. додаје се нови члан 7 а.
који гласи:
„Симболи Општине истичу се на
објектима и у службеним просторијама
Општине, предузећа, установа и других
организација чији је оснивач Општина.
Симболи Општине истичу се уз симболе
Босне и Херцеговине и Републике
Српске у складу са законом.“
Члан 5.
Члан 8. мијења се и гласи:
„Органи Општине имају печате које
користе у вршењу послова из свог
дјелокруга.
Печатом се потврђује аутентичност
јавне исправе и другог акта којим
органи Општине одлучују или службено
кореспондирају и комуницирају са
другим органима, правним лицима и
грађанима.
Садржина текста, облик печата, број
печата, њихова употреба, чување
иуништавање
уређују се
актима
Општине, у складу са законом.“
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г) обезбјеђује средства за подмирење
материјалних
трошкова
средњег
образовања, средства за текуће и
инвестиционо
одржавање
објеката
средњег образовања,
д) обезбјеђује и друга средства
прописана законом,
ђ) обезбјеђује средства и прописује
услове за стипендирање ученика и
студената и
е) обавља и друге послове из области
образовања, у складу са законом.“

Члан 6.
Послије члана 11. додаје се нови члан
11 а. који гласи:
„Службени језици су: језик српског
народа, језик бошњачког народа и језик
хрватског народа.
Службена писма су ћирилица и
латиница.“
Члан 7.
Члан 12. мијења се и гласи:
„Послови Општине обухватају послове
из самосталне надлежности и послове
пренесене посебним законом.
Послови из самосталне надлежности
Општине обухватају послове из области
нормативне
дјелатности,
послове
управљања општином и послове на
плану пружања услуга.
Општина има право да се бави и свим
другим питањима од локалног интереса,
која нису искључења из њене
надлежности нити су додијељена неком
другом нивоу власти.“
Досадашњи члан 12. постаје члан 12 а.,
а 8. алинеја овог члана мијења се и
гласи:
„ – образовање општинских органа,
организација и служби и уређење
њихове организације;“

Члан 9.
Члан 17. мијења се и гласи:
„Општина у области здравствене
заштите становништва обавља сљедеће
послове:
а) обезбјеђује унапређивање и очување
здравља становништва, сузбијање и
спречавање заразних и других обољења
која се појављују у епидемиолошком
облику,
б) обезбјеђује спровођење мјера
превентивне и примарне заштите
становништва,
в) утврђује планове и обезбјеђује
спровођење дезинфекције, дезинсекције
и дератизације на подручју Општине, у
циљу спречавања настанка и ширења
заразних болести,
г)
прати
здравствено
стање
становништва
и
епидемиолошку
ситуацију на подручју Општине и
предузима
мјере
за
њихово
унапређивање,
д) обезбјеђује услове за преглед умрлих
лица, за стручно утврђивање времена и
узрока
смрти
изван
здравствене
установе, организује и финансира
послове мртвозорства,
ђ) обезбјеђује средства за спровођење
вакцинације и збрињавање обољелих од
болести овисности, у складу са законом,

Члан 8.
Члан 16. мијења се и гласи:
„Општина у области основног, средњег
и
високог
образовања
врши
сљедећепослове:
а) предлаже број и просторни распоред
основних
школа
на
територији
Општине,
б) предлаже уписна подручја за основне
школе на територији Општине,
в) именује чланове школских одбора, у
име Општине,
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е) обезбјеђује средства за покривање
трошкова
здравствене
заштите
социјално
угрожених
категорија
становништва,
у
складу
са
могућностима и
ж) обавља и друге послове из области
здравствене заштите становништва,
ускладу са законом.“

Датум: 13.04.2016.

се уређује организација Општинске
управе.“
Члан 14.
У члану 25. послије алинеје 2. додаје се
нова алинеја 3. која гласи:
„ – омогућује представницима медија,
удружењима
грађана,
и
другим
заинтересованим лицима увид у
документа органа Општине,“
Досадашња алинеја 3. постаје алинеја 4.
Иза алинеје 4. додају се нове алинеје 5.
и 6 које гласе:
„ – обезбјеђује и успоставља пунктове
за информисање грађана,“
„ – организује и одржава службену
интернет страницу Општине,“

Члан 10.
У члану 18., у алинеји 6 иза ријечи
„грађанима“ и запета додаје се:
„(услуге
дјеци,
старијим,
онеспособљеним,
породицама
са
проблемима и другим социјално
угроженим лицима)“.
Члан 11.
У члану 22. четвртој алинеји мијења се
ријеч
„вјештачким“
са
ријечју
„природним“.

Члан 15.
Члан 28. мијења се и гласи:
„Општина обавља и послове државне
управе, када јој се законом пренесу у
надлежност.
Када се послови државне управе
преносе у надлежност Општине, прије
доношења закона којим се ти послови
преносе у надлежност Општине,
Скупштина општине може захтијевати
претходне консултације са надлежним
републичким органима.
Преношење послова државне управе на
општине биће праћено додјелом
финансијских
средстава
и
обезбјеђивањем
других
потребних
услова за њихово ефикасно извршавање.

Члан 12.
Иза члана 22. додаје се нови члан 22 а.
који гласи:
„Општина у оквиру својих надлежности
обезбјеђује остваривање, заштиту и
унапређивање људских права и слобода
грађана и индивидуалних и колективних
права припадника националних мањина
у складу са законом.
Општина подстиче активности и пружа
помоћ удружењима грађана чија
дјелатност је од интереса за општину.
Општина у оквиру својих надлежности
обезбјеђује, подстиче и унапређује
равноправност полова и остваривање
једнаких могућности.“

Члан 16.
У члану 30. алинеја четврта мијења се и
гласи:
„ – доноси планове и програме развоја
Општине, план локалног економског
развоја, план инвестирања и план
капиталних улагања,“

Члан 13.
Члан 24. став 2. мијења се и гласи:
„Организација и послови Службе
правне помоћи регулишу се актом којим
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Иза алинеје 16. додаје се нова алинеја
17 која гласи:
„ – доноси одлуку о проглашењу
почасних грађана и уређује права и
обавезе из те одлуке,“
Досадашња алинеја 17. и 18. постају
алинеја 18. и 19.
У новој алинеји 19. послије ријечи:
„секретара скупштине општине“ додаје
се запета и ријечи: „начелнике одјељења
или службе“.
Досадашња алинеја 19. брише се.
Послије алинеје 20. додају се алинеје 21.
и 22. које гласе:
„ – оснива Одбор за жалбе и разматра
извјештај о раду Одбора,“
„
–
покреће
иницијативу
за
територијалну промјену и промјену
назива општине и насељеног мјеста,“
Послије алинеје 22. додаје се алинеја 23.
која гласи:
„ – усваја етички кодекс скупштине,“
Досадашња алинеја 21. и 22., постају
алинеје 23. и 24.
Досадашње алинеје 21., 22., 23., 24., 25.,
26., 27., 28., 29. и 30. постају алинеје 23.,
24., 25., 26., 27., 28., 29., 30., 31., 32 и
тако редом.
Послије алинеје 32. додају се нове
алинеје 33., 34. и 35. које гласе:
„ – разматра извјештај начелника
општине о раду у органима предузећа
која обављају комуналне дјелатности,“
„ – именује и разрјешава директора и
управни одбор установа чији је оснивач
или суоснивач општина, у складу са
законом,“
„ – одлучује о располагању капиталом у
предузећима која обављају комуналне
дјелатности, а који је у својини
општине,“
Досадашње алинеје 31. и 32. бришу се, а
алинеја 33. постаје алинеја 36.

Датум: 13.04.2016.

У алинеји 37. иза ријечи „законом“
брише се тачка и додају ријечи „ и
статутом“.
Члан 17.
У члану 32. додаје се нови ставови
2.,3.,4.,5. и 6. који гласе:
Скупштина општине у посљедњој
години текућег мандата преиспитује и
утврђује број одборничких мандата за
наредни изборни циклус, у складу са
законом.
Одборник Скупштине општине има
право и дужност да учествује у раду
Скупштине општине и њених радних
тијела чији је члан, да предлаже
расправу о одређеним питањима,
подноси приједлоге за доношење одлука
и других аката из надлежности
Скупштине
општине,
подноси
амандмане на приједлоге прописа,
поставља одборничка питања, савјесно
и одговорно извршава повјерене задатке
као и друга права и дужности у складу
са
законом,
овим
Статутом,
Пословником Скупштине општине и
Кодексом понашања.
Одборник има право да буде редовно
обавјештаван о свим питањима од
утицаја на вршење одборничких
дужности, да му се пружи стручна
помоћ
у
припреми
приједлога
материјала
и
других
аката
из
надлежности Скупштине општине те да
му се обезбиједе подаци и друге
информације неопходне за његов рад.
Одборник за вршење одборничке
дужности има право на одборничку
накнаду (одборнички додатак) у
висинидо 65% просјечне нето плате
исплаћене у Општинској управи за
претходну годину, неукључујући плате
функционера.
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Одлуком Скупштине општине утврђује
се висина одборничке накнаде, право на
метеријалне трошкове које одборник
има у вршењу одборничке дужности,
као и случајеви у којима одборнику не
припада право на одборничку накнаду.

Датум: 13.04.2016.

Скупштине општине из претходног
сазива, најкасније у року од 30 дана од
дана објављивања извјештаја надлежног
органа за спровођење избора.
Ако је спријечен предсједник, односно
потпредсједник Скупштине општине из
претходног сазива, прву сједницу ће
сазвати
најстарији
одборник
из
претходног сазива.
Ако прву сједницу скупштине не сазове
овлашћено лице из става1, односно
става 2. oвог члана, сједницу ће сазвати
1/2 одборника новог сазива.
Првој сједници Скупштине општине до
избора
предсједника
предсједава
најстарији одборник новог сазива, коме
у раду помажу два најмлађа одборника
новог сазива који су чланови радног
предсједништва из реда политичких
странака које имају највећи број
одборника у Скупштини општине.
До избора предсједника Скупштине
општине предсједавајући прве сједнице
има сва права и дужности предсједника
Скупштине у погледу сазивања и
предсједавања сједници.“

Члан 18.
У
члану
34.
Став
1.
ријеч
„пословником“ мијења се ријечју
„законом“.
Став 2. овог члана брише се.
Члан 19.
У члану 37. став 2. алинеја 7. ријечи
„административном службом“ мијењају
се ријечју „општинском управом“.
Иза става 2. додаје се нови став 3. који
гласи:
„Предсједник своју функцију обавља са
статусом запосленог лица.“
Члан 20.
Иза члана 37. додаје се нови члан 37 а.
који гласи:
Предсједник
и
потпредсједник
Скупштине може бити опозван и прије
истека мандата ако поднесе оставку, ако
правоснажном пресудом буде осуђен за
кривично дјело, због дуге и тешке
болести која га онемогућава да обавља
дужност, због неморалног и недоличног
понашања, због већих пропуста у раду
или
злоупотребе
функције
коју
обавља,и
у
другим
случајевима
утврђенимз аконом.
Поступак опозива предсједника и
потпредсједника Скупштине општине
уређује се Пословником Скупштине
општине.

Члан 22.
Иза члана 38. додаје се нови члан 38 а.
који гласи:
„Сједницу Скупштине општине сазива
предсједник Скупштине општине по
потреби, а најмање једном у два
мјесеца.
Предсједник
Скупштине
општине
сазива скупштину по сопственој
иницијативи или на захтјев начелника
општине или 1/3 одборника, у рокуод 15
дана од дана подношења захтјева.
Ако сједницу Скупштине не сазове
предсједник Скупштине општине у року
из става 2. овог члана, односно
потпредсједник Скупштине општине у
случају када је предсједник Скупштине

Члан 21.
Члан 38. мијења се и гласи:
„Прву
сједницу
новоизабране
Скупштине
сазива
предсједник
5
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општине спријечен да је сазове или
одбије да је сазове, скупштину сазива
подносилац захтјева.
У случају из става 3. овог члана
сједници
Скупштине
предсједава
одборник којег одреди Скупштина
општине, ако је предсједник, односно
потпредсједник Скупштине општине
спријечен или одбије да предсједава
сједници.“

Датум: 13.04.2016.

Иза алиније 11. додаје се нова алинеја
12. која гласи:
„ – подноси извјештај скупштини о раду
у органима предузећа која обављају
комуналне дјелатности,“
Досадашње алинеје од 12. до 18. постају
алинеје 13. до 19.
Члан 28.
Иза члана 52. додаје се нови члан 52 а.
који гласи:
„У
случају
престанка
мандата
Начелника општине прије истека
времена на које је изабран у складу са
изборним
прописима,
замјеник
начелника обавља дужност Начелника
до избора новог Начелника општине.“
„Уколико замјеник начелника општине,
у случају из става 1. овог члана из било
којих разлога буде спријечен да обавља
дужност начелника општине или
општина нема замјеника начелника
општине, Скупштина општине ће
изабрати вршиоца дужности замјеника
начелника
општине
до
избора
начелника општине, у складу са овим
статутом и Пословником Скупштине
општине.“

Члан 23.
У члану 41. ријечи „административној
служби“
замјењује
се
ријечју
„општинска управа“.
Члан 24.
У члану 44. став 1. иза ријечи „именује“
додају се ријечи „и разрјешава“
У члану 44. став 2. ријечи „пет година
радног искуства у струци“ замјењују се
ријечима „три године радног искуства у
траженом степену образовања“
Члан 25.
У члану 46. став 1. ријечи „бира и
именује“ замјењују се ријечима „бира,
именује и разрјешава“.
У члану 46. став 3.ријечи „пет година
радног искуства у струци“ замјењују се
ријечима „три године радног искуства у
траженом степену образовања“
Члан 26.
У члану 47. ријечи „административном
службом“
мијењају
се
ријечју
„општинском управом“, као и у цијелом
тексту Статута у одговарајућем падежу.

Члан 29.
У члану 55. ријечи „Општинске
административне службе“ мијењају се
ријечју „Општинске управе“.
Члан 30.
Члан 56. мијења се и гласи:
„Општинска управа се организује и
дјелује као сервис грађана у складу са
критеријумима
ефикасности,
дјелотворности и економичности који
обухватају, између осталог, поштовање
сљедећих принципа:

Члан 27.
У члану 48. алинеја 7., 8., 11. ријечи
„административном службом“ мијењају
се ријечју „општинском управом“, као и
у
цијелом
тексту
Статута
у
одговарајућем падежу.
6
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а) обједињавање истих или сличних,
односно међусобно повезаних послова
уодговарајуће организационе јединице,
б) законито и благовремено одлучивање
о правима и обавезама и на
законузаснованим правним интересима
физичких и правних лица,
в) стручно и рационално обављање
послова и остваривање одговорности
запослених ипостављених лица за
њихово обављање и
г)
ефикасно
руковођење
организационим јединицама и стални
надзор над обављањем послова.

Датум: 13.04.2016.

Босне
и
Херцеговине,
јавни
службеници, службеници Општинске
управе и остала лица која би могла
имати сукоб интереса.“
Члан 57 б.
„Надзорни одбор ради и одлучује на
сједницама.
Надзорни одбор своје извјештаје,
препоруке и приједлоге подноси
органима Општине.
Органи Општине дужни су размотрити
акта која доноси надзорни одбор и
предузети потребне мјере у оквиру
својих надлежности.
Начелник и Скупштина општине дужни
су надзорном одбору омогућити
приступ свим актима и другој
документацији
потребној
за
остваривање
функције
надзорног
одбора.“

Члан 31.
У члану 57. ријечи „Општинске
административне службе“ мијењају се
ријечју „Општинске управе“.
Члан 32.
Иза члана 57. додаје се нови поднаслов
под д) Надзорни одбор и чланови 57 а. и
57 б., и нови поднаслов под е) Одбор за
жалбе и чланови 57 ц., који гласе:

е) Одбор за жалбе
Члан 57 ц.
„Општина има Одбор за жалбе који
одлучује у другом степену о жалбама
службеника, техничких и помоћних
радника запосленим у Општинској
управи на рјешења којима се одлучује о
њиховим правима и дужностима, као и
о
жалбама
кандидата
који
су
учествовали на јавном конкурсу за
запослење у Општинској управи.
Одбор за жалбе оснива Скупштина
Општине, у складу с законом.
Одлуке
одбора
достављају
се
подносиоцу жалбе у року од осам дана
од дана доношења.“

д) Надзорни одбор
Члан 57 а.
„Скупштина општине може именовати
надзорни одбор као стално радно тијело
чија је функција да контролише јавну
потрошњу у општини и врши надзор
над управљањем имовином општине.
Чланове надзорног одбора именује
Скупштина општине из реда стручњака
економскеи правне струке.
За чланове надзорног одбора не могу се
именовати
начелник
општине
и
замјеник
начелника,
одборници
Скупштине
општине,
посланици
Народне скупштине Републике Српске,
посланици Парламентарне скупштине
Босне и Херцеговине, чланови Владе
Републике Српске и Савјета министара

Члан 57 д.
„Предсједника и чланове Одбора
именује скупштина јединице локалне
самоуправе након спроведеног јавног
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конкурса на период од четири године са
могућношћу поновног избора.
Предсједни и чланови Одбора немају
статус
службеника
и
техничког
помоћног радника у општинској управи.
Предсједник и чланови Одбора имају
право на накнаду за рад, чија висина се
утврђује одлуком скупштине јединице
локалне самоуправе.
Одбор одлучује већином гласова од
укупног броја чланова.
Одбор доноси Пословник о раду.
Одбор има печат у складу са законом.
Одбор о свом раду подноси извјештај
скупштини
јединице
локалне
самоуправе најмање једном годишње.
За спровођење јавног конкурса за избор
Одбора, именује се комисија од пет
чланова од којих су три члана са листе
стручњака коју утврђује скупштина, а
два члана су службеници који имају
одговарајуће професионално искуство.
Поступак именовања Одбора мора се
окончати у року од 30 дана од дана
достављања
приједлога
комисије,
предсједнику скупштине.“

Датум: 13.04.2016.

4. доказани резултати рада на
ранијим
пословима
и
посједовање
организационих
способности.
За члана Одбора не могу се именовати
лица запослена у општинској управи.“
Члан 57 ф.
„Члану Одбора престаје мандат прије
истека времена на које је именован у
следећим случајевима:
1. у случају смрти;
2. подношења оставке у писаној
форми;
3. ако је у поступку избора
прећутао или дао нетачне
податке који су били од значаја
за именовање у Одбор;
4. због неизвршења, несавјесног,
односно
неблаговременог
извршавања дужности,
5. у случају потпуног губитка радне
способности
–
даном
правоснажности
рјешења
надлежног органа и
6. ако правоснажном пресудом
буде осуђен на безусловну казну
затвора у трајању од најмање
шест мјесеци.“

Члан 57 е.
„У одбор може бити именовано лице
које испуњава опште услове за
запошљавање у општинску управу и
посебне услове за именовање.
Посебни услови за именовање су:
1. да има завршен четверогодишњи
студиј са звањем дипломирани
правник или први циклус студија
– дипломирани правник са
најмање 240 ECTS бодова;
2. да има најмање пет година
радног искуства у траженом
степену образовања;
3. да има положен стручни испит за
рад у органима управе или
положен правосудни испит и

Члан 33.
Члан 60., став 2. мијења се и гласи:
„Приходи општине су:
- приходи остварени од пореза,
такси, накнада и других прихода,
у складу сазаконом;
- приходи остварени од такси и
накнада које Општина прописује
у складу сазаконом;
- приходи
од
имовине
и
имовинских права општине;
- приходи које општина оствари
по основу повјерених послова;
- приходи од самодоприноса;
8
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-

-

приходи од новчаних казни
изречених
у
прекршајном
поступку,
утврђеним
актимаОпштине;
остали
законом
утврђени
приходи.

Датум: 13.04.2016.

општине, у складу са законом и овим
статутом.“
Члан 38.
У члану 76. иза ријечи „или за једну или
више мјесних заједница“ додају се
ријечи „и за за дио мјесне заједнице“, а
затим наставља са ријечима „ – о
питањима из надлежности...“

Члан 34.
У члану 61. иза става 1., додаје се нови
став 2. који гласи:
„Остали корисници средстава буџета
општине дужни су поднијети извјештај
начелнику општине о намјенском
коришћењу одобрених средстава буџета
општине.

Члан 39.
Члан 80. мијења се и гласи:
„Референдум спроводе комисија за
спровођење референдума и гласачки
одбори.
Комисију за спровођење референдума
именује Скупштина општине најкасније
у року од десет дана од дана ступања на
снагу
одлуке
о
расписивању
референдума.
Комисију за спровођење референдума
чине предсједник и четири члана.
Предсједникуи члановима комисије за
спровођење референдума именују се
замјеници.
Предсједнику и члановима комисије за
спровођење референдума мандат траје
до констатовања резултата референдума
од стране органа који је расписао
референдум.
Предсједник и чланови комисије за
спровођење референдума морају имати
бирачко право и искуство у спровођењу
избора.
Предсједник комисије за спровођење
референдума и његов замјеник су
дипломирани правници.“

Члан 35.
У члану 66. послије ријечи :“одлуке“ и
запета додаје се ријеч: „рјешења“ и
запета.
Члан 36.
У члану 68. у ставу 1. брише се тачка и
додају се ријечи „ или 1000 бирача са
подручја јединице локалне самоуправе.
Став 4. мијења се и гласи:
„Орган коме је иницијатива достављена,
дужан је исту размотрити и обавјестити
подносиоца у року од 30 дана од дана
подношења.“
Члан 37.
У члану 75. додаје се нови став 1. који
гласи:
„У пословима локалне самоуправе
грађани одлучују посредно путем својих
представника изабраних у Скупштину
општине и непосредно.“
Досадашњи став 1. постаје став 2.
Иза става 2. додаје се нови став 3. који
гласи:
„Облици и начин непосредног учешћа
грађана у локалној самоуправи уређују
сепосебном
одлуком
Скупштине

Члан 40.
Иза члана 80. додаје се нови члан 80 а.
који гласи:
„Гласачки одбор именује се за свако
гласачко мјесто, најкасније десет дана
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прије дана одређеног за изјашњавање на
референдуму.
Гласачки одбор чине предсједник и два
члана.
Предсједнику и члановима гласачког
одбора именују се замјеници.
Приликом именовања гласачких одбора,
обавезно се води рачуна о сразмјерној
заступљености политичких странака у
скупштини
која
је
расписала
референдум.
Предсједник и чланови гласачког
одбора морају имати бирачко право.“

Датум: 13.04.2016.

неправилности приједлога грађанске
иницијативе.
Предмет грађанске иницијативе може
бити општи приједлог и конкретизован
приједлог.
Уколико се ради о општем приједлогу
грађанске иницијативе, одлучивање о
грађанској иницијативи извршни орган
Општине је обавезан да уз такав
приједлог достави скупштини своје
мишљење о приједлогу, након чега
скупштина по иницијативи доноси
одговарајућу одлуку у смислу задужења
извршног органа да припреми нацрт
прописа
чије
доношење
се
иницијативом тражи.
Иницијатори о нацрту израђеног
прописа, а прије коначног одлучивања,
имају правода Скупштини општине
доставе мишљење о истом.“
Досадашњи став 3. постаје став 8.,
мијења се и гласи:
„Надлежни орган Општине је дужан
донијети
одлуку
о
достављеној
грађанској иницијативи на првој
сљедећој сједници Скупштине општине,
у складу са Законом ореферендуму и
грађанској иницијативи.“

Члан 41.
Члан 82. мијења се и гласи:
„Референдум је пуноважан ако је на
њему гласала натполовична већина
грађана којиимају бирачко право и који
су уписани у бирачки списак.
Референдумско питање је добило
подршку грађана ако се за њега
изјаснила натполовична већина грађана
која је гласала на референдуму.“
Члан 42.
Члан 83. став 2. мијења се и гласи:
„Збор грађана сазива се за насељено
мјесто, мјесну заједницу или њихов дио
(улица,кварт, насеље, заселак).“

Члан 44.
У члану 90. иза става 1. и 2. додају се
нови ставови 3. и 4. који гласе:
„Мјесна заједница формира се за дио
насељеног мјеста, односно подручје
једног или више међусобно повезаних
насељених мјеста.“
„Мјесна заједница нема својство
правног лица.“

Члан 43.
У члану 88. иза става 2. додају се нови
ставови 3., 4., 5., 6. и 7. који гласе:
Прије прикупљања потписа за грађанску
иницијативу може се провјерити
формална исправност приједлога који је
предмет грађанске иницијативе.
Провјеру
формалне
исправности
приједлога
предмета
грађанске
иницијативе врши секретар Скупштине
општине, те у случају да је приједлог
неуредан и нејасан, даје упутства
предлагачима
за
отклањање

Члан 45.
Члан 91. мијења се и гласи:
„У мјесној заједници своје потребе и
интересе грађани задовољавају и
остварују:
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а) покретањем иницијатива и учешћем у
јавној расправи приликом припреме и
доношења просторних и урбанистичких
планова општине за подручје мјесне
заједнице,
б) покретањем иницијатива, давањем
мишљења и учешћем у изградњи
комуналних објеката и објеката у
општој употреби,
в) покретањем иницијативе и учешћем у
јавним расправама о активностима које
су у вези са развојем привреде и
друштвених дјелатности,
г) прикупљањем и достављањем
органима Општине, јавним предузећима
и установама представке и притужбе на
њихов рад, као и иницијативе и
приједлоге грађана за рјешавање питања
од њиховог заједничког интереса,
д)
учешћем
у
обезбјеђивању
просторних,
финансијских
и
организационих услова за спорт и
рекреацију,
ђ) организовањем разних облика
хуманитарне помоћи на свом подручју,
е) заштитом од елементарних непогода
и организовањем, отклањањем или
ублажавањем
посљедица
од
елементарних непогода,
ж) сарадњом са удружењима грађана о
питањима која су од интереса за грађане
мјесне заједнице и
з) обављањем других послова, у складу
са законом, овим статутом и актима
Скупштине општине.“

Датум: 13.04.2016.

заједнице, 1/3 одборника Скупштине
општине или Начелник општине.“
Члан 47.
У члану 93. алинеји 2. ријечи „или
промјена њеног подручја“ мијењају се
ријечима „промјена подручја или назива
мјесне заједнице“ и додаје се знак ;
У алинеји 3. брише се тачка и додају се
ријечи „или назива мјесне заједнице“ и
на крају тачка.
Члан 48.
У члану 97. став 2. мијења се и гласи:
„Савјет има предсједника, кога бирају
чланови
Савјета
натполовичном
већином гласова од укупног броја
чланова.“
Иза става 2. додаје се нови став 3. и 4.
који гласе:
„Мандат чланова Савјета траје четири
године.
Кандидате за Савјет предлаже:
- најмање 30 грађана који имају
пребивалиште
на
подручју
мјесне заједнице за коју се
спроводе избори за Савјет, а
мјесна заједница има до 1000
регистрованих бирача;
- најмање 50 грађана који имају
пребивалиште
на
подручју
мјесне заједнице за коју се
спроводе избори за Савјет, а
мјесна заједница има од 1000 до
5000 регистрованих бирача;
- најмање 70 грађана који имају
пребивалиште
на
подручју
мјесне заједнице за коју се
спроводе избори за Савјет, а
мјесна заједница има од 5000 до
10 000 регистрованих бирача;
- најмање 100 грађана који имају
пребивалиште
на
подручју
мјесне заједнице за коју се

Члан 46.
Члан 92. став 2. мијења се и гласи:
„Иницијативу за оснивање, промјену
подручја и назива мјесне заједнице
може покренути најмање 10% бирача са
подручја за које се предлаже оснивање,
промјена подручја или назива мјесне
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-

-

спроводе избори за Савјет, а
мјесна заједница има више од 10
000 регистрованих бирача;
удружења грађана која дјелују на
подручју
јединице
локалне
самоуправе у којој се спроводе
избори за Савјет и
политичке странке које на
подручју
јединице
локалне
самоуправе, у којој се спроводе
избори
за
Савјете,
имају
општински одбор или други вид
организације.“

Датум: 13.04.2016.

добио највећи број гласова приликом
избора чланова савјета.“
„Члан савјета може бити разријешен
дужности и прије истека мандата, на
збору грађана, ако за његово разрјешење
гласа натполовична већина од укупног
броја грађана који су присутни на
збору.“
Члан 51.
Иза члана 100. додаје се нови чланови
100 а. и 100 б. који гласе:
Члан 100 а.
„Приједлог за разрјешење члана савјета
може поднијети предсједник савјета и
било који члан савјета.
Приједлог је усвојен ако се за исти
изјасни надполовична већина чланова
савјета.
Приједлог за разрјешење члана савјета
може поднијети и 50 бирача уписаних у
бирачки списак мјесне заједнице у
писаном облику са образложеним
разлозима за разрјешење.
Савјет је дужан приједлог ставити на
дневни ред збора грађана у року од 15
дана од дана пријема приједлога.
У противном, збор грађана ће заказати
начелник општине.“

Члан 49.
У члану 98. иза става 1. додаје се нови
став 2. који гласи:
„Мандат предсједника, односно члана
савјета престаје:
1. смрћу
2. на лични захтјев
3. истеком мандата
4. одјавом пребивалишта са подручја
мјесне заједнице
5. ако је правоснажном одлуком лишен
пословне способности
6. разрјешењем.“
Члан 50.
Члан 100. мијења се и гласи:
„Предсједник односно члан Савјета
може бити разријешен дужности и прије
истека мандата, ако дуже вријеме не
учествује у раду савјета, због дужег
одсуствовања усљед дуге и тешке
болести, неморалног и недоличног
понашања, ако правоснажном пресудом
буде осуђен на казну затвора за
кривично дјело или због злоупотребе
приликом обављања послова.“
„Ако члану савјета престане мандат
прије истека времена на који је изабран,
члан савјета постаје сљедећи кандидат
са предложене листе кандидата који је

Члан 100 б.
„Савјет бирају бирачи уписани у
централни бирачки списак на зборовима
грађана, који имају пребивалиште на
подручју мјесне заједнице, непосредно,
тајним гласањем у складу са законом и
упутством
Републичке
изборне
комисије.
Збор грађана одлуку о избору савјета
мјесне заједнице доноси ако збору
присуствује најмање 50 или 10%
укупног броја бирача уписаних у
бирачки списак.
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Одлуку о расписивању избора за савјете
доноси Скупштина општине.
Избори за савјет одржавају се најкасније
90 дана од конституисања Скупштине
општине.“

Датум: 13.04.2016.

Члан 57.
У члану 111. мијења се став 2. и гласи:
„Одлуку о приступању , односно
остваривању сарадње из предходног
става, доноси Скупштина општине.“
Иза става 2. додаје се нови став 3. који
гласи:
„На основу одлуке из става 2. овог
члана Скупштина општине може
закључити споразум, протокол или
повељу
о
сарадњи,
односно
партнерству.

Члан 52.
Члан 101. став 2. мијења се и гласи:
„Средства за потребе мјесних заједница
могу се обезбјеђивати и из средстава
самодоприноса, донација, поклона и
личног
учешћа
грађана
мјесне
заједнице.“

Члан 58.
У члану 112. додаје се нови став 2. који
гласи:
„Органи општине предузимају мјере у
циљу унапрјеђења сарадње, узајамне
помоћи и уважавања иницијатива и
приједлога невладиних организација са
подручја општине, у различитим
облицима њиховог дјеловања у складу
са интересима Општине.“

Члан 53.
У члану 102. ријечи „административна
служба“
замјењују
се
ријечима
„Општинска управа“.

Члан 54.
У члану 106. иза ријечи „нацрту
урбанистичког
и
регулационих
планова“ и запета додају се ријечи
„просторном плану“ запета „нацрту
одлуке о мјесним заједницама“ и запета.

Члан 59.
У члану 113. ријеч „усваја“ мијења се
ријечју
„доноси“,
а
ријечи
„двотрећинском већином“ ријечима
„натполовичном већином“.
Иза става 1. додаје се нови став 2. који
гласи:
„Статут општине мијења се измјенама и
допунама или доношењем новог
статута.
Уколико Статут има више измјена и
допуна потребно је може се урадити
пречишћени текст Статута.“

Члан 55.
У члану 107. брише се интерпукцијски
знак тачка и додају се ријечи „и
посебном одлуком“.
Члан 56.
Иза члана 109. додаје се нови члан 109
а. који гласи:
„Органи Оопштине сарађују са другим
органима власти у Републици Српској и
Босни и Херцеговини на принципу
утврђених надлежности Општине и тих
органа, а ради остваривања интереса
општине и њених грађана.
Према
другим
органима
власти
Општина има права и дужности
утврђена законом и другим прописима.“

Члан 60.
Иза члана 113. додаје се нови члан 113
а. који гласи:
„Иницијативу за промјену Статута може
поднијети 1/3 одборника Скупштине
општине,
предсједник
Скупштине
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општине и стално радно тијело
Скупштине општине у чијем су
дјелокругу статутарна питања.
Иницијатива се подноси Начелнику
општине у писменом облику са
образложењем.
Иницијативу за промјену Статута могу
дати грађани путем збора грађана и у
форми грађанске иницијативе, на начин
прописан овим статутом.“
Члан 61.
У члану 114. став 1. брише се
интерпукцијски знак тачка и додају
ријечи „ или 1500 бирача са подручја
јединице локалне самоуправе“ и
интерпукцијски знак тачка.
У члану 114. додаје се нови став 3. који
гласи:
„Приједлог Статута или одлуке о
измјенама и допунама Статута утврђује
овашћени предлагач и доставља
Скупштини општине на одлучивање.“
Члан 62.
У члану 115. став 2. ријеч „прихвати“
мијења се ријечју „не прихвати“, а ријеч
„6 мјесеци“ мијења се ријечју „3
мјесеца“.
У ставу 3. овог члана ријеч
„двотрећинском већином“ мијења се
ријечју „надполовичном већином“.
Члан 63.
Ова одлука ступа на снагу даном
доношења, а биће објављена у
„Службеном
гласнику
Општине
Кнежево“.
Број: 01-022-22/16
ПРЕДСЈЕДНИК СО-е
Датум: 31.03.2016. године Радован Марић, с.р.
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