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СЛУЖБЕНИ ГЛАСНИК ОПШТИНЕ КНЕЖЕВО

Датум: 13.04.2017.године

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

Број: 06/2017
Кнежево, 13.04.2017.
године

На основу члана 30. Статута општине
Кнежево („Службени гласник Општине
Кнежево“, број: 1/06, 1/08, 3/12 и 06/16),
Скупштина Општина Кнежево je разматрајући
Нацрт Статута општине Кнежево утврђен од
стране Комисије за статутарна питања,
пословник и прописе, на сједници одржаној
дана 12.04.2017. године, д о н и ј е л а :

ЗАКЉУЧАК
о прихватању Нацрта Статута општине
Кнежево и упућивању у јавну расправу
1. Прихвата се Нацрт Статута Општине
Кнежево и исти се упућује у јавну
расправу.
2. Задужује се Скупштинска служба
Општине да организује јавну расправу
за Нацрт Статута, како би се
представници
локалне
управе,
политичких
партија,
одборници,
представници
јавних
установа,
представници
мјесних
заједница,
невладине организације, представници
цивилног сектора, као и остала правна
и физичка лица, својим примједбама,
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приједлозима и сугестијама укључили
у израду Статута Општине Кнежево.
3. О нацрту Статута Општине Кнежево
спровешће се јавна расправа у трајању
од 30 дана од дана прихватања овог
закључка.
4. Централна јавна расправа о Нацрту
Статута општине, одржаће се дана
10.05.2017.године у сали Општине, са
почетком у 12 часова.
5. Овај закључак ступа на снагу наредног
дана
од
дана
објављивања
у
„Службеном
гласнику
општине
Кнежево“.
Број: 01-022-47/17
ПРЕДСЈЕДНИК
Датум: 12.04.2017.годинеСКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ
Миле Павловић, с.р.
___________________________________________

На основу члана 30. Статута општине
Кнежево („Службени гласник Општине
Кнежево“, број: 1/06, 1/08, 3/12 и 6/16),
Скупштина Општина Кнежево je разматрајући
Нацрт Пословника о раду Скупштине
општине Кнежево утврђен од стране Комисије
за статутарна питања, пословник и прописе,
на сједници одржаној дана12.04.2017. године,
д о н и ј е л а:
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Датум: 13.04.2017.године

На основу члана 66. Статута општине
Кнежево („Службени гласник општине
Кнежево“, бројеви: 01/06, 01/08, 03/12 и 06/16)
и члана 121. Пословника о раду Скупштине
општине Кнежево („Службени гласник
општине Кнежево“, бројеви: 04/05 и 12/11),
Скупштина општине је, на сједници одражаној
дана 12.04.2017. године, д о н и ј е л а:

ЗАКЉУЧАК
о прихватању Нацрта Пословника о раду
Скупштине општине Кнежево и упућивању
у јавну расправу
1. Прихвата се Нацрт Пословника
Скупштине општине Кнежево утврђен
од стране Комисије за статутарна
питања, пословник и прописе и исти се
упућује у јавну расправу.
2. Задужује се Скупштинска служба
Општине да организује јавну расправу
за Нацрт
Пословника о раду
Скупштине општине, како би се
представници
локалне
управе,
политичких
партија,
одборници,
представници
јавних
установа,
представници
мјесних
заједница,
невладине организације, представници
цивилног сектора, као и остала правна
и физичка лица, својим примједбама,
приједлозима и сугестијама укључили
у
израду
Пословника
о
раду
Скупштине општине Кнежево.
3. О нацрту Пословника о раду
Скупштине
општине
Кнежево
спровешће се јавна расправа у трајању
од 30 дана од дана прихватања овог
закључка.
4. Централна јавна расправа о Нацрту
Пословника
о
раду
Скупштине
општине,
одржаће
се
дана
10.05.2017.године у сали Општине, са
почетком у 12 часова.
5. Овај закључак ступа на снагу наредног
дана
од
дана
објављивања
у
„Службеном
гласнику
општине
Кнежево“.

ЗАКЉУЧАК
о прихватању писма намјере
Друштва за производњу и промет
производима од коже и текстила
„Дермалр“ доо Котор Варош

1. Скупштина општине Кнежево прихвата
писмо намјере упућено од стране
Друштва за производњу и промет
производима од коже и текстила
„Дермалр“ доо Котор Варош, за
отварањем производни погона на
подручју општине Кнежево, према
којем би
у наредне три године
упослили око 250 радника.
2. Овлашћује се начелник општине Горан
Боројевић, да у циљу запошљавања
радника, ступи у преговаре са
представницима „Дермалр“ доо, те да у
вези са истим може стварати обавезе на
терет буџета.
3. Овај закључак ступа на снагу даном
доношења, а биће објављен у
„Службеном
гласнику
општине
Кнежево“.
Број: 01-022-49/17
ПРЕДСЈЕДНИК
Датум:12.04.2017.године СКУПШТИНЕОПШТИНЕ
Миле Павловић, с.р.
______________________________________________

Број: 01-022-48/17
ПРЕДСЈЕДНИК
Датум:12.04.2017.годинеСКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ
Миле Павловић, с.р.
______________________________________________

На основу члана 66. Статута општине
Кнежево („Службени гласник општине
Кнежево“, бројеви: 01/06, 01/08, 03/12 и 06/16)
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и члана 121. Пословника о раду Скупштине
општине Кнежево („Службени гласник
општине Кнежево“, бројеви: 04/05 и 12/11),
Скупштина
општине
је
разматрајући
Информацију о спровођењу конкурсне
процедуре за избор и именовање предсједника
и чланова Одбора за жалбе општине Кнежево,
на сједници одражаној дана 12.04.2017.године,
д о н и ј е л а:

Датум: 13.04.2017.године

другим именовањима Републике Српске
(„Службени гласник Републике Српске“, број:
41/03), члана 30. и 66. Статута општине
Кнежево („Службени гласник општине
Кнежево“, бројеви: 1/06, 1/08, 3/12 и 6/16),
Скупштина општине Кнежево је, на сједници
одржаној
дана
12.04.2017.
године,
д о н и ј е л а:
ОДЛУКУ
о расписивању новог јавног конкурса
за избор и именовање
предсједника и чланова Одбора за жалбе
општине Кнежево

ЗАКЉУЧАК
о јавном конкурсу за избор и именовање
предсједника и чланова Одбора за жалбе
општине Кнежево

I.
Овом Одлуком расписује се нови јавни
конкурс за избор и именовање предсједника и
два члана Одбора за жалбе општине Кнежево,
на мандатни период од четири године.

1. Скупштина општине констатује да
јавни конкурс за избор и именовање
предсједника и чланова Одбора за
жалбе општине Кнежево, објављен у у
Службеном
гласнику
Републике
Срспке број: 19/17 (огласни дио) –
27.02.2017. године и Гласу Српске –
01.03.2017. године, због непровођења
прописане процедуре (сачињавања
листе бодовања стручних знања) и
оправданих преставки на рад Комисије
за
спровођење
јавног
конкурса
упућених од стране кандидата, није
успио.
2. Овај закључак ступа на снагу даном
доношења, а биће објављен у
„Службеном
гласнику
општине
Кнежево“.

II.
(1) У Одбор за жалбе може бити именовано
лице које испуњава опште услове за
запошљавање у општинској управи и посебне
услове за именовање утврђене Законом о
службеницима и намјештеницима у органима
јединице локалне самоуправе и Законом о
министарским,
владиним
и
другим
именовањима Републике Српске.
(2) Општи услови су:
1) да је старији од 18 година;
2) да је држављанин Републике Срспке,
односно Босне и Херцеговине;
3) да има општу здравствену способност;
4) да није осуђиван за кривично дјело на
безусловну казну затвора од најмање
шест мјесеци или за кривично дјело
које га чини неподобним за обављање
послова у државним органима;
5) да није отупштен из органа управе као
резултат дисциплинске мјере на било
којем нивоу власти у БиХ три године
прије објављивања конкурса;

Број: 01-022-50/17
ПРЕДСЈЕДНИК
Датум:12.04.2017.године СКУПШТИНЕОПШТИНЕ
Миле Павловић, с.р.
_____________________________________________

На основу чланова 155. и 156. Закона о
службеницима и намјештеницима у органима
јединице локалне самоуправе („Службени
гласник Републике Српске“, број: 97/16),
члана 8. Закона о министарским, владиним и
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6) да се против кандидата не води
кривични поступак;
7) да се на њих не односе одредбе члана
IX. став 1. Устава Босне и Херцеговине.
(3) Посебни услови су:
1) да има завршен четверогодишњи студиј
са звањем дипломирани правник или
први циклус студија са звањем
дипломирани правник и остварених
најмање 240 ECTS бодова или
еквивалент;
2) да има најмање пет година радног
искуства
у
траженом
степену
образовања;
3) да има положен стручни испит за рад у
управи или положен правосудни испит
и
4) доказани резултати рада на ранијим
пословима
и
посједовање
организационих способности.
За члана Одбора за жалбе не могу се
именовати лица запослена у општинској
управи.
III.
(1) Јавни конкурс из члана 1. ове Одлуке
објавиће се у „Службеном гласнику
Републике Српске“ и дневном листу „Еуро
Блиц“.
(2) Јавни конкурс остаје отворен 15 дана од
посљедњег објављивања у једном од гласила
из предходног става.

Датум: 13.04.2017.године

Број: 01-022-51/17
ПРЕДСЈЕДНИК
Датум:12.04.2017.године СКУПШТИНЕОПШТИНЕ
Миле Павловић, с.р.
_____________________________________________

На основу члана 155. став 3. Закона о
службеницима и намјештеницима у органима
јединице локалне самоуправе („Службени
гласник Републике Српске“, број: 97/16),
члана 66. Статута општине Кнежево
(„Службени гласник општине Кнежево“,
бројеви: 01/06, 01/08, 03/12 и 06/16),
Скупштина општине Кнежево је, на сједници
одржаној
дана
12.04.2017.
године,
д о н и ј е л а:

ОДЛУКУ
о именовању Комисије за спровођење новог
јавног конкурса за избор и именовање
предсједника и чланова Одбора за жалбе
општине Кнежево
I.
У Комисију за спровођење новог јавног
конкурса за избор и именовање предсједника
и чланове Одбора за жалбе општине Кнежево
именују се:
1. Смиљана Никодиновић - предсједник
(службеник);
2. Милан
Маринковић
члан
(службеник);
3. Оливер Марковић - члан (са листе
стручњака);
4. Милан Ђурановић - члан (са листе
стручњака);
5. Ђорђе Павловић - члан (са листе
стручњака).

IV.
Поступак избора, који подразумјева контролу
испуњености услова и улазни интервју,
провешће Комисија именована за избор
предсједника и чланова Одбора за жалбе.
V.
Ова одлука ступа на снагу осмог дана од дана
објављивања у Службеном гласнику општине
Кнежево.

II.
Ова Одлука ступа на снагу осмог дана од дана
објављивања у „Службеном гласнику општине
Кнежево“.
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Датум: 13.04.2017.године

Српске“, број: 97/16) и члана 30. Статута
општине Кнежево (''Службени гласник
општине Кнежево'' број: 01/06, 01/08, 03/12 и
06/16) Скупштина општине Кнежево је, на
сједници одржаној дана 12.04.2017. године,
д о н и ј е л а:

Број: 01-022-52/17
ПРЕДСЈЕДНИК
Датум:12.04.2017.године СКУПШТИНЕОПШТИНЕ
Миле Павловић, с.р.
________________________________________________

У складу са чланом 39. став 2. тачка 2. Закона
о локалној самоуправи („Службени гласник
Републике Српске“, број: 97/16) и члана 30.
став 1. тачка 2. Статута Општине Кнежево
(„Службени гласник Општине Кнежево“, број:
1/06, 1/08, 3/12 и 6/16), Скупштина општине
Кнежево је, на сједници одржаној 12.04.2017.
године, д о н и ј е л а:

РЈЕШЕЊЕ
о измјени Рјешења о именовању савјета
плана за праћење измјена регулационог
плана дијела централног подручја Кнежево

О Д Л У К У
о стављању ван снаге Одлуке о
збрињавању отпада из стамбених и
пословних просторија на подручју општине
Кнежево

Члан 1.
У члану 2. Рјешења о именовању савјета плана
за праћење измјена
регулационог плана
дијела централног подручја Кнежево, број: 01022-90/16 („Службени гласник општине
Кнежево“, број: 15/16), мијења се под 1.:

I.
Ставља се ван снаге Одлука о збрињавању
отпада из стамбених и пословних просторија
на подручју општине Кнежево, број: 01-02210/16 од 17.03.2016. године, објављена у
Службеном гласнику општине Кнежево број:
04/16.

умјесто: „Јелена Ђурановић, дипл. инг.
грађевине, предсједник“
именује се: „Бојан Обрадовић, дипл.
правник, предсједник“
Члан 2.
У свим осталим дијеловима Рјешење остаје
непромијењено.

II.
Овлашћује се Начелник општине Кнежево да
у име уговорног органа општине Кнежево
проведе поступак јавне набавке услуга
прикупљања и одвоза отпада са подручја
општине Кнежево.

Члан 3.
Ово рјешење ступа на снагу осмог дана од
дана објављивања у „Службеном гласнику
општине Кнежево“.

III.
Ова одлука ступа на снагу осмог дана од дана
објављивања
у
„Службеном
гласнику
Општине Кнежево“.

Број: 01-022-54/17
ПРЕДСЈЕДНИК
Датум:12.04.2017.године СКУПШТИНЕОПШТИНЕ
Миле Павловић, с.р.
_____________________________________________

Број: 01-022-53/17
ПРЕДСЈЕДНИК
Датум:12.04.2017.године СКУПШТИНЕОПШТИНЕ
Миле Павловић, с.р.
_______________________________________________

На основу члана 39. Закона о локалној
самоуправи („Службени гласник Републике
Српске“, број: 97/16) и члана 30. Статута
општине Кнежево (''Службени гласник
општине Кнежево'' број: 01/06, 01/08, 03/12 и

На основу члана 39. Закона о локалној
самоуправи („Службени гласник Републике
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Датум: 13.04.2017.године

Скупштина општине Кнежево је, на сједници
одржаној 12.04.2017. године, д о н и ј е л а:

06/16) Скупштина општине Кнежево је, на
сједници одржаној дана 12.04.2017. године,
д о н и ј е л а:

РЈЕШЕЊЕ
о именовању чланова Савјета за развој

РЈЕШЕЊЕ
о измјени Рјешења о именовању савјета
плана за праћење израде Регулационог
плана „Ски центар Сребреник“ Кнежево

Члан 1.
Овим Рјешењем именују се чланови Савјета за
развој (у даљем тексту: Савјет) у циљу израде
Стратегије развоја општине Кнежево за
период 2017-2022. године (у даљем тексту:
Стратегија) и то:

Члан 1.
У члану 2. Рјешења о именовању савјета плана
за праћење израде Регулационог плана „Ски
центар Сребреник Кнежево“, број: 01-02291/16 („Службени гласник општине Кнежево“,
број: 15/16), мијења се под 1.:

1. Миле
Павловић
представник
Скупштине општине;
2. Александар Плазинић - представник
Скупштине општине;
3. Весна
Темлкоска
Вуковић
представник јавног сектора;
4. Душко Лакетић - представник јавног
сектора;
5. Ранка Вуковић - представник јавног
сектора;
6. Владан Миловановић - представник
јавног сектора;
7. Ново Ћетковић - представник јавног
сектора;
8. Борислав
Ђенић
предтавник
приватног сектора;
9. Драгољуб Боројевић - представник
приватног сектора;
10. Мирко
Вуковић
представник
приватног сектора;
11. Недељко Савељић - представник
приватног сектора;
12. Слободан Ђукарић - представник
приватног сектора;
13. Сандра
Малић
предсатвник
невладиног сектора;
14. Предраг Боројевић - представник
невладиног сектора;
15. Бранка
Раљић
представник
невладиног сектора;
16. Мирјана Савељић - представник
невладиног сектора.

умјесто: „Јелена Ђурановић, дипл. инг.
грађевине, предсједник“
именује се: „Бојан Обрадовић, дипл.
правник, предсједник“
Члан 2.
У свим осталим дијеловима Рјешење остаје
непромијењено.
Члан 3.
Ово рјешење ступа на снагу осмог дана од
дана објављивања у „Службеном гласнику
општине Кнежево“.
Број: 01-022-55/17
ПРЕДСЈЕДНИК
Датум:12.04.2017.године СКУПШТИНЕОПШТИНЕ
Миле Павловић, с.р.
______________________________________________

У складу са чланом 39. став 2. тачка 2. Закона
о локалној самоуправи („Службени гласник
Републике Српске“, број: 97/16), члана 6.
Одлуке о приступању изради стратегије
развоја општине Кнежево
(„Службени
гласник Општине Кнежево“, број: 02/17) и
члана 30. став 1. тачка 2. Статута Општине
Кнежево („Службени гласник Општине
Кнежево“, број: 1/06, 1/08, 3/12 и 6/16),

Члан 2.
Савјетом
плана
руководи
Скупштине општине.
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Датум: 13.04.2017.године

5. Ранка Вуковић- представник јавног
сектора.

Члан 3.
Задатак Савјета је да координира и надзире
процес израде Стратегије, да разматра
Стратегију по фазама припреме предложену
од стране Радног тима и даје Начелнику на
даљу надлежност.
Савјет доноси Пословник о раду.

Радом Радног
општине.

Члан 2.
тима руководи

Начелник

Члан 3.
Задатак Радног тима биће дефинисан
Пројектним задатком који доноси Савјет
плана за развој.

Члан 4.
Овo рјешење ступа на снагу осмог дана од
дана објављивања у „Службеном гласнику
Општине Кнежево“.

Члан 4.
Ово рјешење ступа на снагу осмог дана од
дана објављивања у „Службеном гласнику
Општине Кнежево“.

Број: 01-022-56/17
ПРЕДСЈЕДНИК
Датум:12.04.2017.године СКУПШТИНЕОПШТИНЕ
Миле Павловић, с.р.
_______________________________________________

Број: 01-022-57/17
ПРЕДСЈЕДНИК
Датум:12.04.2017.године СКУПШТИНЕОПШТИНЕ
Миле Павловић, с.р.
_______________________________________________

У складу са чланом 39. став 2. тачка 2. Закона
о локалној самоуправи („Службени гласник
Републике Српске“, број: 97/16), члана 8.
Одлуке о приступању изради стратегије
развоја општине Кнежево
(„Службени
гласник Општине Кнежево“, број: 02/17) и
члана 30. став 1. тачка 2. Статута Општине
Кнежево („Службени гласник Општине
Кнежево“, број: 1/06, 1/08, 3/12 и 6/16),
Скупштина општине Кнежево је, на сједници
одржаној 12.04.2017. године, д о н и ј е л а:

На основу члана 66. Статута општине
Кнежево („Службени гласник општине
Кнежево“, бројеви: 01/06, 01/08, 03/12 и 06/16)
и члана 121. Пословника о раду Скупштине
општине Кнежево („Службени гласник
општине Кнежево“, бројеви: 04/05 и 12/11),
Скупштина
општине
је
разматрајући
Извјештај о раду и пословању ЈУ „Дом
здравља“ Кнежево за 2016. годину, на
сједници одражаној дана 12.04.2017.године,
д о н и ј е л а:

РЈЕШЕЊЕ
о именовању чланова Радног тима
Члан 1.
Овим Рјешењем именују се чланови Радног
тима у циљу израде Стратегије развоја
општине Кнежево за период 2017-2022.
године (у даљем тексту: Стратегија) и то:

ЗАКЉУЧАК
о неприхватању Извјештаја о раду и
пословању ЈУ „Дом здравља“ за
2016.годину

1. Горан
Боројевићпредставник
Општинске управе општине Кнежево;
2. Смиљана Никодиновић- представник
Општинске управе општине Кнежево;
3. Весна
Темелкоска
Вуковићпредставник јавног сектора;
4. Владан Миловановић- представник
јавног сектора;

1. Скупштина општине не прихвата
Извјештај о раду и пословању ЈУ „Дом
здравља“ Кнежево за 2016.годину, због
не приказивања новчаних средстава у
износу од 22.000 КМ у финансијском
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дијелу овог Извјештаја, а које је
општина Кнежево предвидила и
издвојила ребалансом буџета за
потребе
изградње
амбуланте
у
Јаворанима и набавку огрева.
2. Овај закључак ступа на снагу даном
доношења, а биће објављен у
„Службеном
гласнику
општине
Кнежево“.

Датум: 13.04.2017.године

На основу члана 66. Статута општине
Кнежево („Службени гласник општине
Кнежево“, бројеви: 01/06, 01/08, 03/12 и 06/16)
и члана 121. Пословника о раду Скупштине
општине Кнежево („Службени гласник
општине Кнежево“, бројеви: 04/05 и 12/11),
Скупштина
општине
је
разматрајући
Извјештај о раду и пословању ЈУ „Центар за
социјални рад“ општине Кнежево за
2016.годину, на сједници одражаној дана
12.04.2017.године, д о н и ј е л а:

Број: 01-022-58/17
ПРЕДСЈЕДНИК
Датум:12.04.2017.године СКУПШТИНЕОПШТИНЕ
Миле Павловић, с.р.
________________________________________________

На основу члана 66. Статута општине
Кнежево („Службени гласник општине
Кнежево“, бројеви: 01/06, 01/08, 03/12 и 06/16)
и члана 121. Пословника о раду Скупштине
општине Кнежево („Службени гласник
општине Кнежево“, бројеви: 04/05 и 12/11),
Скупштина
општине
је
разматрајући
Извјештај о раду и пословању ЈУ Дјечији
вртић „Радојка Лакић“, за 2016.годину, на
сједници одражаној дана 12.04.2017.године,
д о н и ј е л а:

ЗАКЉУЧАК
о прихватању Извјештаја о раду и
пословању ЈУ „Центар за социјални рад“
општине Кнежево за 2016.годину
1. Скупштина
општине
прихвата
Извјештај о раду и пословању ЈУ
„Центар за социјални рад“ општине
Кнежево за 2016.годину.
2. Овај закључак ступа на снагу даном
доношења, а биће објављен у
„Службеном
гласнику
општине
Кнежево“.

ЗАКЉУЧАК
о прихватању Извјештаја о раду и
пословању ЈУ Дјечији вртић „Радојка
Лакић“ за 2016.годину

Број: 01-022-60/17
ПРЕДСЈЕДНИК
Датум:12.04.2017.године СКУПШТИНЕОПШТИНЕ
Миле Павловић, с.р.
_______________________________________________

1. Скупштина
општине
прихвата
Извјештај о раду и пословању ЈУ
Дјечији
вртић
„Радојка
Лакић“
Кнежево за 2016.годину.
2. Овај закључак ступа на снагу даном
доношења, а биће објављен у
„Службеном
гласнику
општине
Кнежево“.

На основу члана 66. Статута општине
Кнежево („Службени гласник општине
Кнежево“, бројеви: 01/06, 01/08, 03/12 и 06/16)
и члана 121. Пословника о раду Скупштине
општине Кнежево („Службени гласник
општине Кнежево“, бројеви: 04/05 и 12/11),
Скупштина
општине
је
разматрајући
Извјештај о раду и пословању ЈП „Народни
универзитет“ Кнежево за 2016.годину, на
сједници одражаној дана 12.04.2017.године,
д о н и ј е л а:

Број: 01-022-59/17
ПРЕДСЈЕДНИК
Датум:12.04.2017.године СКУПШТИНЕОПШТИНЕ
Миле Павловић, с.р.
_______________________________________________
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Датум: 13.04.2017.године

„Народна
библиотека“
општине
Кнежево, односно утрошку буџетских
средстава општине за ову установу за
2016.годину.
2. Овај закључак ступа на снагу даном
доношења, а биће објављен у
„Службеном
гласнику
општине
Кнежево“.

ЗАКЉУЧАК
о прихватању Извјештаја о раду и
пословању ЈП „Народни универзитет“
Кнежево за 2016.годину
1. Скупштина општине даје сагласност на
Извјештај о раду и пословању ЈП
„Народни универзитет“ Кнежево за
2016.годину.
2. Задужује се Начелник општине и в.д.
начелник Одјељења за привреду и
финансије да до следеће сједнице
Скупштине прибави информације за
рјешавање статусног питања ове
установе.
3. Овај закључак ступа на снагу даном
доношења, а биће објављен у
„Службеном
гласнику
општине
Кнежево“.

Број: 01-022-62/17
ПРЕДСЈЕДНИК
Датум:12.04.2017.године СКУПШТИНЕОПШТИНЕ
Миле Павловић, с.р.
_____________________________________________

На основу члана 66. Статута општине
Кнежево („Службени гласник општине
Кнежево“, бројеви: 01/06, 01/08, 03/12 и 06/16)
и члана 121. Пословника о раду Скупштине
општине Кнежево („Службени гласник
општине Кнежево“, бројеви: 04/05 и 12/11),
Скупштина
општине
је
разматарајући
Извјештај о раду и пословању и утрошку
буџетских средстава oпштинске организације
„Црвени крст“ Кнежево за 2016.годину, на
сједници одражаној дана 12.04.2017.године,
д о н и ј е л а:

Број: 01-022-61/17
ПРЕДСЈЕДНИК
Датум:12.04.2017.године СКУПШТИНЕОПШТИНЕ
Миле Павловић, с.р.
______________________________________________

На основу члана 66. Статута општине
Кнежево („Службени гласник општине
Кнежево“, бројеви: 01/06, 01/08, 03/12 и 06/16)
и члана 121. Пословника о раду Скупштине
општине Кнежево („Службени гласник
општине Кнежево“, бројеви: 04/05 и 12/11),
Скупштина
општине
је
разматарајући
Извјештај о раду и пословању установе
„Народна библиотека“ општине Кнежево за
2016.годину, на сједници одражаној дана
12.04.2017.године, д о н и ј е л а:

ЗАКЉУЧАК
о прихватању Извјештаја о раду и
пословању и утрошку буџетских средстава
oпштинске организације „Црвени крст“
Кнежево за 2016.годину
1. Скупштина
општине
прихвата
Извјештај о раду и пословању
и
утрошку буџетских средстава општине,
предвиђених и издвојених ребалансом
буџета
општине,
oпштинске
организације „Црвени крст“ Кнежево
за 2016.годину.
2. Овај закључак ступа на снагу даном
доношења, а биће објављен у
„Службеном
гласнику
општине
Кнежево“.

ЗАКЉУЧАК
о прихватању Извјештаја о раду и
пословању установе „Народна библиотека“
општине Кнежево за 2016.годину
1. Скупштина
општине
прихвата
Извјештај о раду и пословању установе
9
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Датум: 13.04.2017.године

Извјештај о раду и пословању Општинске
борачке организације Кнежево за 2016.годину,
на сједници одражаној дана 12.04.2017.године,
д о н и ј е л а:

Број: 01-022-63/17
ПРЕДСЈЕДНИК
Датум:12.04.2017.године СКУПШТИНЕОПШТИНЕ
Миле Павловић, с.р.
_____________________________________________

На основу члана 66. Статута општине
Кнежево („Службени гласник општине
Кнежево“, бројеви: 01/06, 01/08, 03/12 и 06/16)
и члана 121. Пословника о раду Скупштине
општине Кнежево („Службени гласник
општине Кнежево“, бројеви: 04/05 и 12/11),
Скупштина
општине
је
разматарајући
Извјештај о раду и пословању Удружења
пензионера општине Кнежево за 2016.годину,
на сједници одражаној дана 12.04.2017.године,
д о н и ј е л а:

ЗАКЉУЧАК
о прихватању Извјештаја о раду и
пословању Општинске борачке
организације Кнежево за 2016.годину

1. Скупштина
општине
прихвата
Извјештај о раду и пословању, односно
утрошку
буџетских
средстава
предвиђених и издвојених ребалансом
буџета општине, Општинске борачке
организације Кнежево за 2016.годину.
2. Овај закључак ступа на снагу даном
доношења, а биће објављен у
„Службеном
гласнику
општине
Кнежево“.

ЗАКЉУЧАК
о прихватању Извјештаја о раду и
пословању Удружења пензионера општине
Кнежево за 2016.годину

1. Скупштина
општине
прихвата
Извјештај о раду и пословању, односно
утрошку буџетских средстава општине
предвиђених и издвојених ребалансом
буџета општине, Удружења пензионера
општине Кнежево за 2016.годину.
2. Овај закључак ступа на снагу даном
доношења, а биће објављен у
„Службеном
гласнику
општине
Кнежево“.

Број: 01-022-65/17
ПРЕДСЈЕДНИК
Датум:12.04.2017.године СКУПШТИНЕОПШТИНЕ
Миле Павловић, с.р.
________________________________________________

На основу члана 66. Статута општине
Кнежево („Службени гласник општине
Кнежево“, бројеви: 01/06, 01/08, 03/12 и 06/16)
и члана 121. Пословника о раду Скупштине
општине Кнежево („Службени гласник
општине Кнежево“, бројеви: 04/05 и 12/11),
Скупштина
општине
је
разматарајући
Извјештај о раду и пословању KП „Цврцка“
Кнежево за 2016.годину, на сједници
одражаној
дана
12.04.2017.
године,
д о н и ј е л а:

Број: 01-022-64/17
ПРЕДСЈЕДНИК
Датум:12.04.2017.године СКУПШТИНЕОПШТИНЕ
Миле Павловић, с.р.
______________________________________________

На основу члана 66. Статута општине
Кнежево („Службени гласник општине
Кнежево“, бројеви: 01/06, 01/08, 03/12 и 06/16)
и члана 121. Пословника о раду Скупштине
општине Кнежево („Службени гласник
општине Кнежево“, бројеви: 04/05 и 12/11),
Скупштина
општине
је
разматарајући

ЗАКЉУЧАК
о прихватању Извјештаја о раду и
пословању КП „Цврцка“ Кнежево за
2016.годину
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„Службеном
Кнежево“.

1. Скупштина
општине
прихвата
Извјештај о раду и пословању КП
„Цврцка“ Кнежево за 2016.годину.
2. Овај закључак ступа на снагу даном
доношења, а биће објављен у
„Службеном
гласнику
општине
Кнежево“.

гласнику

општине

Број: 01-022-67/17
ПРЕДСЈЕДНИК
Датум:12.04.2017.године СКУПШТИНЕОПШТИНЕ
Миле Павловић, с.р.
_______________________________________________

На основу члана 66. Статута општине
Кнежево („Службени гласник општине
Кнежево“, бројеви: 01/06, 01/08, 03/12 и 06/16)
и члана 121. Пословника о раду Скупштине
општине Кнежево („Службени гласник
општине Кнежево“, бројеви: 04/05 и 12/11),
Скупштина општине је, на сједници одражаној
дана 12.04.2017.године, д о н и ј е л а:

Број: 01-022-66/17
ПРЕДСЈЕДНИК
Датум:12.04.2017.године СКУПШТИНЕОПШТИНЕ
Миле Павловић, с.р.
______________________________________________

На основу члана 66. Статута општине
Кнежево („Службени гласник општине
Кнежево“, бројеви: 01/06, 01/08, 03/12 и 06/16)
и члана 121. Пословника о раду Скупштине
општине Кнежево („Службени гласник
општине Кнежево“, бројеви: 04/05 и 12/11),
Скупштина
општине
је
разматарајући
Извјештај о раду и пословању
ЈУ
Средњошколски центар „Јован Дучић“
Кнежево за 2016.годину, на сједници
одражаној
дана
12.04.2017.године,
д о н и ј е л а:

ЗАКЉУЧАК
1. Одборници
Скупштине
општине
сагласни су да ће издвојити дио
одборничке накнаде у износу од 10% за
мјесец април, ради пружања помоћи ЈУ
Дјечији вртић „Радојка Лакић“ у
реконструкцији објекта ове јавне
установе,
односно
набавци
најнеопходнијих средстава за угоднији
боравак најмлађих грађана.
2. Скупштина даје препоруку, да се
општински
функционери,
в.д.
начелници одјељења, в.д. секретар, в.д.
директори јавних установа и предузећа,
као и власници и директори предузећа
приватног
сектора
са
подручја
Општине, прикључе овој акцији у
складу са својим могућностима.
3. Овај закључак ступа на снагу даном
доношења, а биће објављен у
„Службеном
гласнику
општине
Кнежево“.

ЗАКЉУЧАК
о прихватању Извјештаја о раду и
пословању ЈУ Средњошколски центар
„Јован Дучић“ Кнежево за 2016.годину

1. Скупштина
општине
прихвата
Извјештај о раду и пословању, односно
утрошку буџетских средстава општине
предвиђених и издвојених ребалансом
буџета општине, ЈУ Средњошколски
центар „Јован Дучић“ Кнежево за
2016.годину.
2. Овај закључак ступа на снагу даном
доношења, а биће објављен у

Број: 01-022-68/17
ПРЕДСЈЕДНИК
Датум:12.04.2017.године СКУПШТИНЕОПШТИНЕ
Миле Павловић, с.р.
_________________________________________
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САДРЖАЈ
I.
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З А К Љ У Ч А К о прихватању Нацрта Статута општине Кнежево и упућивању у
јавну расправу ............................................................................................................................. 1
З А К Љ У Ч А К о прихватању Нацрта Пословника о раду Скупштине општине
Кнежево и упућивању у јавну расправу ................................................................................... 2
З А К Љ У Ч А К о прихватању писма намјере Друштва за производњу и промет
производима од коже и текстила „Дермалр“ доо Котор Варош ........................................... 2
З А К Љ У Ч А К о јавном конкурсу за избор и именовање предсједника и чланова
Одбора за жалбе општине Кнежево .......................................................................................... 3
О Д Л У К У о расписивању новог јавног конкурса за избор и именовање . предсједника и
чланова Одбора за жалбе општине Кнежево ........................................................................... 3
О Д Л У К У о именовању Комисије за спровођење новог јавног конкурса за избор и
именовање предсједника и чланова Одбора за жалбе општине Кнежево ............................ 4
О Д Л У К У о стављању ван снаге Одлуке о збрињавању отпада из стамбених и
пословних просторија на подручју општине Кнежево ........................................................... 5
Р Ј Е Ш Е Њ Е о измјени Рјешења о именовању савјета плана за праћење измјена
регулационог плана дијела централног подручја Кнежево .................................................... 5
Р Ј Е Ш Е Њ Е о измјени Рјешења о именовању савјета плана за праћење израде
Регулационог плана „Ски центар Сребреник“ Кнежево......................................................... 6
Р Ј Е Ш Е Њ Е о именовању чланова Савјета за развој .......................................................... 6
Р Ј Е Ш Е Њ Е о именовању чланова Радног тима .................................................................. 7
З А К Љ У Ч А К о неприхватању Извјештаја о раду и пословању ЈУ „Дом здравља“ за
2016.годину ................................................................................................................................. 7
З А К Љ У Ч А К о прихватању Извјештаја о раду и пословању ЈУ Дјечији вртић „Радојка
Лакић“ за 2016.годину................................................................................................................ 8
З А К Љ У Ч А К о прихватању Извјештаја о раду и пословању ЈУ „Центар за социјални рад“
општине Кнежево за 2016.годину ............................................................................................. 8
З А К Љ У Ч А К о прихватању Извјештаја о раду и пословању ЈП „Народни универзитет“
Кнежево за 2016.годину ............................................................................................................. 9
З А К Љ У Ч А К о прихватању Извјештаја о раду и пословању установе „Народна
библиотека“ општине Кнежево за 2016.годину ...................................................................... 9
З А К Љ У Ч А К о прихватању Извјештаја о раду и пословању и утрошку буџетских
средстава oпштинске организације „Црвени крст“ Кнежево за 2016.годину....................... 9
З А К Љ У Ч А К о прихватању Извјештаја о раду и пословању Удружења пензионера
општине Кнежево за 2016.годину ........................................................................................... 10
З А К Љ У Ч А К о прихватању Извјештаја о раду и пословању Општинске борачке
организације Кнежево за 2016.годину.................................................................................... 10
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