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СЛУЖБЕНИ ГЛАСНИК ОПШТИНЕ КНЕЖЕВО

Датум: 12.06.2017.године

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

Број: 09/2017
Кнежево, 12.06.2017.
године

На основу члана 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“,
бројеви: 1/06, 1/08, 3/12 и 6/16), Скупштина
општине Кнежево је, на сједници одржаној
дана 07.06.2017. године, д о н и ј е л а:

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

IV.
Задужује се Одјељење за привреду и
финансије Општине Кнежево да приликом
израде ребаланса буџета за 2017. годину на
позицији 414140 Субвенције нефинансијским
субјектима у осталим областима, планира
износ од 28.000,00 КМ потребан за
реализацију ове одлуке у 2017. години.

V.
Задужује се Одјељење за привреду и
ОДЛУКУ
финансије Општине Кнежево да приликом
о одобравању субвенције предузећу
израде буџета за 2018., 2019., и 2020. годину
„Дермал Р“ д.о.о. Котор Варош
на
позицији
414140
Субвенције
нефинансијским субјектима у осталим
I.
областима, планира износ од 48.000,00 КМ
Одобравају се новчана средстава предузећу потребан за реализацију ове одлуке у
„Дермал Р“ д.о.о. Котор Варош на име наведеним годинама, а за 2021. годину износ
субвенције за отварање нових радних мјеста од 20.000,00 КМ.
на подручју Општине Кнежево.
VI.
II.
Предузеће „Дермал Р“ д.о.о. Котор Варош
Субвенција се одобрава на период од четири има обавезу да крене са радом у року од
године, а у мјесечном износу од 4.000,00 КМ. тридесет дана од дана ступања на снагу ове
одлуке, а у противном средства из члана 2. ове
III.
одлуке неће се исплаћивати.
До доношења ребаланса буџета Општине
Кнежево за 2017. годину, средства ће теретити
VII.
позицију
127919
Остала
краткорочна За реализацију ове одлуке, задужује се
разграничења, а исплаћиваће се на жиро-рачун Одјељење
за
привреду и
финансије
предузећа „Дермал Р“ д.о.о. Котор Варош до Општинске управе Општине Кнежево.
петнаестог у мјесецу за претходни мјесец.
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VIII.
II.
Ова одлука ступа на снагу осмог дана од дана Секретар Скупштине општине и начелници
објављивања у Службеном гласнику општине одјељења Општинске управе бирају се на
Кнежево.
мандатни период трајања сазива Скупштине
која их је изабрала.
Број: 01-022-80/17ПРЕДСЈЕДНИК СКУПШТИНЕ
Датум: 07.06.2017. године
Миле Павловић, с.р.
_____________________________________________

III.
(1) За Секретара Скупштине општине и
начелнике одјељења Општинске управе 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;
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. ВСС-правног смјера или први
циклус студија са најмање 240
ЕЦТС бодова, да има најмање три
године радног искуства и да има

На основу члана 50., 51., 52.,53., 54 и 55.
Закона о службеницима и намјештеницима у
јединици локалне самоуправе („Службени
гласник Републике Српске“ број: 97/16), члана
8. Закона о министарским, владиним и другим
именовањима Републике Српске („Службени
гласник Републике Српске“, број: 41/03),
члана 30. 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 07.06.2017. године, д о н и ј е л а:
ОДЛУКУ
о расписивању јавног конкурса за избор и
именовање
секретара Скупштине општине и
начелника одјељења
Општинске управе општине Кнежево
I.
Овом Одлуком расписује се јавни конкурс за
избор и именовање:
1. Секретара
Скупштине
општине
Кнежево,
2. Начелника одјељења за општу управу и
друштвене дјелатности;
3. Начелника одјељења за привреду и
финансије;
4. Начелника одјељења за просторно
уређење
и
стамбено-комуналне
послове;
5. Начелника одјељења за инспекцијске
послове и комуналну полицију.
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2.

3.

4.

5.

положен стручни испит за рад у
управи.
ВСС-друштвеног смјера или први
циклус студија са најмање 240
ECTS бодова, 3 године радног
искуства, положен стручни испит за
рад у Општинској управи;
ВСС-друштвеног смјера или први
циклус студија са најмање 240
ECTS бодова, 3 године радног
искуства, положен стручни испит за
рад у Општинској управи;
ВСС-правног, грађевинског или
архитектонског смјера или први
циклус студија са најмање 240
ECTS бодова, 3 године радног
искуство, положен стручни испит за
рад у Општинској управи;
ВСС-друштвеног смјера или први
циклус студија са најмање 240
ECTS бодова, 3 година радног
искуство, положен стручни испит за
рад у Општинској управи.

Датум: 12.06.2017.године

Скупштине општине провешће Комисија за
провођење јавног конкурса за избор и
именовање Секретара, именована oд стране
Скупштине општине.
(2) За спровођење конкурсне процедуре за
радна мјеста од 2. до 5. из члана 1. ове Одлуке
Начелник општине ће именовати рјешењем
Комисију за спровођење јавног конкурса.
VII.
Ова Одлука ступа на снагу даном доношења, а
биће објављенa у Службеном гласнику
општине Кнежево.

Број: 01-022-81/17ПРЕДСЈЕДНИК СКУПШТИНЕ
Датум: 07.06.2017. године
Миле Павловић, с.р.
____________________________________________

На основу члана 53. став 1. и 2. 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“,
IV.
бројеви: 01/06, 01/08, 03/12 и 06/16),
Саставнио дио Јавног конкурса чини опис
Скупштина општине Кнежево је, на сједници
послова за радна мјеста из члана 1. ове
одржаној
дана
07.06.2017.
године,
Одлуке,
предвиђени
Правилником
о
д о н и ј е л а:
организацији и систематизацији радних мјеста
Општинске управе општине Кнежево (
ОДЛУКУ
„Службeни гласник општине Кнежево“, број:
о именовању Комисије за спровођење
јавног конкурса за избор и именовање
07/17).
Секретара Скупштине општине
V.
(1) Јавни конкурс из члана 1. ове Одлуке
I.
објавиће се у „Службеном гласнику
У Комисију за спровођење јавног конкурса за
Републике Српске“ и дневном листу „Еуро
избор и именовање Секретара Скупштине
Блиц“.
општине Кнежево именују се:
(2) Јавни конкурс остаје отворен 15 дана
1. Смиљана Никодиновић - предсједник;
од посљедњег објављивања у једном од
2. Небојша Вуковић- члан;
гласила из предходног става.
3. Живко Хрваћанин- члан;
4. Давор Ђукарић- члан;
VI.
5. Ђорђе Павловић- члан.
(1) Поступак избора, који подразумјева
контролу испуњености услова и улазни
интервју, за радно мјесто под 1. Секретар
3
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ОДЛУКУ
II.
Задатак Комисије је да изврши преглед о организовању и усклађивању пословања
Дјечијег обданишта „Радојка Лакић“
пријава, обави интервју са кандидатима који
са Законом о систему јавних служби,
испуњавају услове по конкурсу, изврши
Законом о предшколском васпитању и
бодовање и утврди редослијед кандидата.
образовању и Уредбом о класификацији
дјелатности РС и статусној промјени III.
промјени назива у
Јавну установу Дјечији вртић „Радојка
Ова Одлука ступа на снагу даном доношења, а
Лакић“ и промјени сједишта - кућног
биће објављена у „Службеном гласнику
броја
општине Кнежево“.
I ОСНОВНЕ ОДРЕДБЕ

Број: 01-022-82/17ПРЕДСЈЕДНИК СКУПШТИНЕ
Датум: 07.06.2017. године
Миле Павловић, с.р.
____________________________________________

Члан 1.
Овом Одлуком се врши организовање и
усклађивање пословања Дјечијег обданишта
„Радојка Лакић“ са Законом о систему јавних
служби и Законом о предшколском васпитању
и образовању, статусна промјена - промјена
назива у Јавну установу Дјечији вртић
„Радојка Лакић“ (у даљем тексту: Установа) и
промјена сједишта – кућног броја.

На основу члана 3.,5.,7. и 12. Закона о систему
јавних служби („Службени гласник Републике
Српске“, број: 68/07, 109/12 и 44/16), члана 17.
став 2. и 3. Закона о предшколском васпитању
и образовању („Службени гласник Републике
Српске“, број 79/15), члана 39. Закона о
локалној самоуправи („Службени гласник
Републике Српске“, број: 97/16), Уредбе о
класификацији дјелатности Републике Српске
(„Службени гласник Републике Српске“, број:
8/14), члана 30. Статута општине Кнежево
(„Службени гласник општине Кнежево“, број:
1/06, 1/08, 3/12 и 6/16), Одлуке о именима и
називима улица у насељеном мјесту Скендер
Вакуф број: 01/1-224/1-71 од 29.01.1971.
године и Одлуке о одређивању назива
новоизграђених улица у градском подручју
општине Кнежево број: 01-022-35/11 од
20.05.2011. године, Скупштина општине
Кнежево је, на сједници одржаној дана
07.06.2017. године, д о н и ј е л а:

II НАЗИВ ОСНИВАЧА
Члан 2.
Општина Кнежево (и даљем тексту: Оснивач)
је оснивач Јавне установе Дјечији вртић
„Радојка Лакић“ у Кнежеву.

III НАЗИВ И СЈЕДИШТЕ УСТАНОВЕ
Члан 3.
(1) Пословно име установе је: Јавна
установа Дјечији вртић „Радојка Лакић“
Кнежево.
(2) Скраћени назив Установе гласи: ЈУ
Дјечији вртић „Радојка Лакић“ Кнежево.
(3) Одлуку о промјени назива и сједишта
Установе доноси Оснивач.
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са Програмом предшколског васпитања и
Члан 4.
Сједиште Установе је у Кнежеву, Улица образовања у Републици Српској, односно
Хасана Кикића бр.4.
Босни и Херцеговини, као и годишњем
програму рада Установе.
Члан 5.
Установа има својство правног лица, које
Члан 10.
стиче уписом у судски регистар код Дјелатност дневне бриге о дјеци подразумјева
надлежног суда.
дјелатност дневне бриге за предшколску дјецу
и дневне бриге за ученике, обухватајући
Члан 6.
У правном промету са трећим лицем Установа дневну бригу за дјецу са посебним потребама.
иступа у своје име и за свој рачун и послује у
оквиру своје правне способности у границама
Члан 11.
регистроване дјелатности.
Установа може организовати и продужени
боравак за дјецу од првог до трећег разреда
основне школе и друге дјелатности у складу
Члан 7.
За обавезе настале у правном промету са са законом и другим прописима.
трећим
лицем,
Установа
одговара
цјелокупном имовином.
V СРЕДСТВА ЗА РАД
IV ДЈЕЛАТНОСТ УСТАНОВЕ

Члан 12.
(1) ЈУ Дјечији вртић „Радојка Лакић“ је
правни сљедбеник Дјечијег обданишта
„Радојка Лакић“ („Службени гласник општине
Кнежево“, број: 2/03) чија су средства за рад
предвиђена буџетом Општине у складу са
законом.
(2) Установа може да оствари приходе и по
основу донација, спонзорства,
учешћа
родитеља и других послова у складу са
законом.
(3) Средства установе су у државној
својини.

Члан 8.
Дјелатности установе су:
1. Предшколско образовање –шифра
класификације дјелатности - 85.10,
2. Дјелатност дневне бриге о дјеци –
шифра класификације дјелатности –
88.91.

Члан 9.
(1) Дјелатност предшколског образовања
ове установе подразумјева васпитање и
образовање, његу, заштиту, подстицање
интересовања и развијање способности дјеце у
Члан 13.
цјелодневном, полудневном и повременом Оснивач обезбјеђује:
трајању (у зависности од потреба дјеце,
- Плате запосленим, топли оброк и друге
родитеља или старатеља) за дјецу од три
накнаде по основу рада у складу са
године до поласка у школу, са различитим
законом;
програмским садржајем.
- Материјалне трошкове;
(2) У случају потребе и стварања услова
- Набавку основне опреме и намјештаја;
Установа може организовати и рад са
- Инвестиционо одржавање објекта и
васпитним групама за дјецу до три године.
- Дидактички материјал и играчке.
(3) Васпитно образовни рад Установе
организује се по васпитним групама у складу
5
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обављање
других
послова
који
не
Члан 14.
Средства
за
реализацију
краћих
и представљају предмет и садржај дјелатности
специјализованих програма рада и трошкове утврђен овом одлуком.
исхране дјеце обезбјеђују корисници услуге.
(2) Установа се обавезује да ће преузети
досадашњу имовину коју му је оснивач
обезбједио, те да ће у складу са законом
Члан 15.
Установа средства планира финансијским чувати њену вриједност, као и да ће овом или
планом којег усваја Управни одбор.
новостеченом имовином поступати са пажњом
доброг домаћина.
(3) Оснивач према Установи има обавезе
VI ПРАВА И ОБАВЕЗЕ ОСНИВАЧА У прописане члановима 13. и 16. ове Одлуке,
ПОГЛЕДУ ОБАВЉАЊА ДЈЕЛАТНОСТИ другим законским и подзаконским актима.
Члан 16.
У циљу обављања предшколске дјелатности
због које је Установа основана, оснивач у
складу са Законом:
- Врши благовремено именовање и
разрјешење органа управљања и
руковођења;
- Даје сагласност на годишњи програм
рада и финансијски план установе;
- Даје сагласност на статут установе;
- Разматра и усваја годишњи извјештај о
пословању и годишњи обрачун;
- Даје сагласност на акт о унутрашњој
организацији и систематизацији радних
мјеста;
- Прати рад Установе;
- Обезбјеђује средства у буџету за
финансирање Установе;

Члан 18.
(1) Установа
ће
оснивачу
подноси
извјештај о раду и пословању најмање
једанпут годишње, а на захтјев оснивача и
чешће.
(2) Надзор
над
законитошћу
рада
Установе, врши надлежно министарство.

VIII ОРГАНИ УСТАНОВЕ
Члан 19.
Орган управљања Установе је управни одбор,
а орган руковођења је директор.
Члан 20.
(1) Управни одбор Установе именује и
разрјешава Оснивач у складу са законом на
мандатни период од 4 године.
(2) Управни одбор Установе се састоји од
три члана који нису из реда запослених у
Установи, а то су:
1) представник оснивача,
2) представник савјета родитеља и
3) стручно лице из реда просвјетних
радника.
(3) Надлежност Управног одбора утврђена
је законом и Статутом Установе.

VII МЕЂУСОБНА ПРАВА И ОБАВЕЗЕ
УСТАНОВЕ И ОСНИВАЧА
Члан 17.
(1) Установа се обавезује да ће послове из
своје дјелатности обављати благовремено,
квалитетно и по прописима Закона о
предшколском образовању, Закона о систему
јавних служби и других закона, на начин који
ће задовољити потребе и интересе грађана из
ове области и подручја за које је основано, те
да неће без сагласности оснивача предузимати
6
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дјеце, врше инспектори надлежни за вршење
инспекцијског надзора у области здравственог
надзора.

Члан 21.
(1) Директор руководи, представља и
заступа Установу и одговоран је за законитост
њеног рада, без ограничења.
(2) Директора именује и разрјешава
Оснивач уз претходно спроведен поступак
јавне конкуренције, на мандатни период од 4
године.
(3)Услови и поступак избора и именовања
директора Установе утврђују се Статутом
Установе.
(4) До окончања поступка именовања
директора Оснивач – Скупштина општине
именује вршиоца дужности директора.

X ПРЕЛАЗНЕ И ЗАВРШНЕ ОДРЕДБЕ
Члан 25.
Ступањем на снагу ове Одлуке, престаје да
важи Одлука о организовањu Дјечијег
обданишта „Радојка Лакић“ Кнежево, број: 01022-11/03 од 29.05.2003.године.
Члан 26.
Ова Одлука ступа на снагу осмог дана од дана
објављивања у „Службеном гласнику општине
Кнежево.

Члан 22.
Чланови управног одбора и директор могу
бити смијењени и прије истека времена на
Број: 01-022-83/17 ПРЕДСЈЕДНИК СКУПШТИНЕ
које су именовани у складу са законом и
Датум: 07.06.2017. године
Миле Павловић, с.р.
Статутом Установе.
____________________________________________
Члан 23.
Досадашњи органи управљања у Установи
дужни су у року од 60 дана ускладити своја
акта са одредбама ове Одлуке и у сарадњи са
досадашњим директором спровести поступак
регистрације
Статусних
промјена
код
надлежног регистарског суда.

На основу члана 3.,5.,7., и 12. Закона о
систему јавних служби ("Службени гласник
Републике Српске",бр: 68/07, 109/12 и 44/16),
Уредбе
о
класификацији
дјелатности
Републике Српске ("Службени гласник
Републике Српске",бр: 8/14), члана 39. Закона
о локалној самоуправи ("Службени гласник
Републике Српске", број: 97/16) и члана 30.
Статута општине Кнежево („Службени
гласник општине Кнежево“, број: 1/06, 1/08,
3/12 и 6/16), Скупштина општине Кнежево је,
на сједници одржаној дана 07.06.2017. године,
д о н и ј е л а:

IX НАДЗОР

Члан 24.
(1) Министарство врши унутрашњи надзор
над радом Установе.
(2) Стручно-педагошки
надзор
врши
ОДЛУКУ
Завод.
о организовању и усклађивању пословања
„Центар за социјални рад“ Кнежево са
(3) Инспекцијски надзор над примјеном
Законом о систему јавних служби и
закона и других прописа из области
Уредбом
о класификацији дјелатности
предшколског васпитања и образовања врши
Републике Српске и статусној промјени –
Републичка управа за инспекцијске послове
промјена сједишта
путем надлежних инспектора.
(4) Инспекцијски надзор над примјеном и
извршавањем закона и других прописа из
области здравственог надзора, у дијелу који се
односи на здравствену заштиту и прехрану
7
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I ОСНОВНЕ ОДРЕДБЕ

IV ДЈЕЛАТНОСТ ЦЕНТРА
Члан 7.
(1)„ЈУ „Центар за социјални рад“
Кнежево је установа са јавним овлашћењима,
која проводи мјере из области социјалне
заштите.
(2)У циљу провођења мјера социјалне
заштите, а од посебног друштвеног интереса,
су слиједећи послови:
- рјешава - у првом степену, о
остваривању права утврђених законом,
- рјешава - у првом степену, о
остваривању права из области дјечије
заштите,
- рјешава - у првом степену, о
остваривању
права
из
области
породичне заштите и старатељства,
- пружа услуге социјалног рада - у
поступку рјешавања о правима из
области социјалне заштите,
- врши исплату новчаних давања
утврђених законом.

Члан 1.
Овом Одлуком врши се усклађивање
организације и пословања „Центар за
социјални рад“ Кнежево са Законом о систему
јавних служби и Уредбом о класификацији
дјелатности Републике Српске и статусна
промјена – промјена сједишта.
II НАЗИВ ОСНИВАЧА
Члан 2.
Општина Кнежево ( у даљем тексту: Оснивач)
је оснивач Јавне установе Центар за социјални
рад Кнежево (у даљем тексту: Центар) у
државној својини за подручје општине
Кнежево.

III

Датум: 12.06.2017.године

НАЗИВ И СЈЕДИШТЕ УСТАНОВЕ

Члан 3.
Члан 8.
Назив установе из члана 2. ове одлуке је: ЈУ „Центар за социјални рад“ Кнежево, у
Јавна установа „Центар за социјални рад“ складу са Законом о класификацији
Кнежево.
дјелатности у регистру пословних субјеката
Скраћени назив установе је ЈУ „Центар за по дјелатностима у Републици Српској
социјални рад“ Кнежево.
(„Службени гласник РС“ број 66/13) и
Сједиште Центра је у Кнежеву, у улици Уредбом о класификацији дјелатности
Гаврила Принципа број 5.
Републике Српске („Службени гласник РС“
број 08/14), обезбјеђује провођење мјера
социјалне заштите, што је одређено у области
Члан 4.
Центар је установа од посебног друштвеног дјелатности социјалног рада без смјештаја, те
интереса, у државној својини, за област означено шифром 88.
социјалне и дјечије заштите, породичне
заштите и старатељства, извршења васпитних
Члан 9.
мјера и заштите.
Дјелатности Центра су:
1. Дјелатности социјалног рада без
смјештаја за старија лица и лица
Члан 5.
Центар има својство правног лица, које стиче
са
инвалидитетом,
шифра
уписом у судски регистар.
класификације
дјелатности
88.10.
2. Остале дјелатности социјалног
Члан 6.
У правном промету са трећим лицем Центар
рада без смјештаја, шифра
иступа у своје име и за свој рачун, самостално
класификације
дјелатности
и без ограничења.
88.99.
За обавезе створене у правном промету са
трећим лицима Центар одговара својом
цјелокупном имовином.
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Члан 10.
(1) „Дјелатности социјалног рада без
смјештаја за старија лица и лица са
инвалидитетом“ подразумјевају:
- социјалне, савјетодавне, добротворне и
сличне услуге које се пружају старијим
лицима и лицима са инвалидитетом у
њиховим домовима или на другом
мјесту, а спроводе их владине
канцеларије
или
приватне
организације, националне и локалне
хуманитарне организације и стручњаци
који пружају савјетодавне услуге:
- посјећивање старијих, болесних лица и
лица са инвалидитетом,
- дјелатности дневне бриге за старија
лица и одрасла лица са инвалидитетом,
- дјелатности стручне рехабилитације и
рехабилитације
за
лица
са
инвалидитетом, под условом да је
образовна компонента ограничена.
(2) Ова дјелатност искључује:
- финансирање и управљање програмима
обавезног социјалног осигурања,
- дјелатности сличне онима које су
описане „дјелатностима социјалног
рада“, али обухватају смјештај,
- дјелатности дневне бриге за дјецу са
инвалидитетом.

Датум: 12.06.2017.године

удружењима
грађана,
хуманитарним
организацијама, привредним друштвима,
вјерским организацијама, фондацијама и
другим организацијама и установама.

Члан 13.
У спровођењу дјелатности социјалне заштите
и социјалног рада Центар врши јавна
овлашћења:
- пружа прву стручну помоћ грађанима,
- рјешава у првом степену о остваривању
права утврђених овим законом и
одлукама о проширеним правима у
јединицама локалне самоуправе,
- рјешава у првом степену о остваривању
права из области дјечије заштите,
- рјешава у првом степену о остваривању
права из области породично-правне
заштите и старатељства,
- ради на спровођењу мјера према
малољетним лицима у кривичном
поступку,
- пружа социјалне услуге у поступку
рјешавања о правима из области
социјалне заштите,
- врши надзор над хранитељским
породицама,
- води евиденцију и документацију о
правима, пруженим
услугама и
предузетим мјерама у оквиру своје
дјелатности и издаје увјерења на
Члан 11.
Под „осталим дјелатностима социјалног рада
основу евиденције и
без смјештаја подразумјевају се:
- врши
исплату
новчаних
права
- дјелатности
социјалне
помоћи,
утврђених
законом
и
другим
усмјеравање и савјетовање дјеце и
прописима и општим актима.
омладине,
- дјелатности које се односе на усвајање
Члан 14.
дјеце и дјелатности спречавања
(1) Центар обавља и стручне послове у
злостављања дјеце и осталих,
спровођењу социјалне заштите и социјалног
- услуге савјетовања о браку и породици, рада, породичне и дјечије заштите и то:
- дјелатности помагања жртвама великих
несрећа,
1. открива и прати социјалне потребе
- утврђивање права на додјелу социјалне
грађана и проблеме у области
помоћи,
социјалне заштите,
- помоћ за бескућнике и остале
2. предлаже и предузима мјере у
социјално угрожене групе.
рјешавању социјалних потреба грађана
и прати њихово извршење,
Члан 12.
3. предлаже мјере за унапређивање
Центар обавља своју дјелатност сарађујући са
социјалне заштите и планирање развоја
корисницима,
породицом,
грађанима,
система социјалне заштите у локалним
установама у области здравства, васпитања,
заједницама, организује и спроводи
образовања, оспособљавања и рехабилитације,
одговарајуће облике социјалне и
9
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дјечије заштите и непосредно пружа
социјалне услуге,
4. прати стање у области дјечије и
породично-правне заштите, покреће
иницијативе и предлаже мјере за
унапређивање система дјечије и
породичне заштите,
5. развија и унапређује превентивне
активности које доприносе спречавању
и сузбијању социјалних проблема,
6. пружа дијагностичке услуге, спроводи
одговарајући третман, савјетодавне,
терапијске услуге и стручну помоћ
корисницима,
7. подстиче, организује и координира
професионални и добровољни рад у
области социјалне заштите,
8. обавља послове савјетовалишта за
проблеме брака и породице, васпитања
дјеце, усвојења, односа родитеља и
дјеце,
9. обавља
аналитичко
истраживачке
послове у локалним заједницама и
10. обавља и друге послове утврђене
законом и одлукама јединица локалне
самоуправе.
(2) Поред дјелатности из претходног става,
које су од јавног интереса, Центар обавља и
друге дјелатности које немају карактер
дјелатности од јавног интереса, а у
непосредној су вези са обављањем послова из
основне дјелатности.
(3) Центар без уписа у судски регистар
може да обавља и друге дјелатности које
служе дјелатности уписаној у регистар, које се
уобичајено обављају уз те дјелатности, у
мањем обиму или повремено, а у циљу
остваривања функције за коју је основана.

V СРЕДСТВА ЗА РАД УСТАНОВЕ И
НАЧИН ОБЕЗБЈЕЂЕЊА СРЕДСТАВА
Члан 15.
ЈУ „Центар за социјални рад“ Кнежево је
правни насљедник Центра за социјални рад
општине Кнежево основаног Одлуком о
оснивању Центра за социјални рад општине
Кнежево („Службени гласник општине

Датум: 12.06.2017.године

Кнежево“, број: 1/01), чија су средства за рад
предвиђена буџетом општине Кнежево.
Пренесена средства се не могу отуђивати нити
се може вршити промјена власништва без
сагласности оснивача.
Члан 16.
Средства за рад Центра обезбјеђују се:
1. из буџета оснивача,
2. Министарства здравља и социјалне
заштите;
3. Јавног фонда за дјечију заштиту
Републике Српске;
4. поклонима,
5. донацијама и прилозима физичких и
правних лица,
6. и другим изворима.
VI ПРАВА И ОБАВЕЗЕ ОСНИВАЧА У
ПОГЛЕДУ ОБАВЉАЊА ДЈЕЛАТНОСТИ
Члан 17.
У циљу обављања дјелатности због које је
Центар основан, Оснивач у складу са законом:
1. обезбјеђује средства и прописане
услове за рад;
2. врши благовремено именовање и
разрјешење органа управљања и
руковођења;
3. даје сагласност на годишњи програм
рада и финансијски план;
4. разматра и усваја годишњи извјештај о
пословању и годишњи обрачун и
5. даје сагласност на Статут и на акта о
унутрашњој
организацији
и
систематизацији радних мјеста.
VI МЕЂУСОБНА ПРАВА И ОБАВЕЗЕ ЈУ
ЦЕНТРА ЗА СОЦИЈАЛНИ РАД
КНЕЖЕВО И ОСНИВАЧА
Члан 18.
(1)Центар се обавезује да ће послове из
своје дјелатности обављати благовремено,
квалитетно и по правилима струке, на начин
који ће задовољити потребе и интересе
грађана из области социјалне заштите и
подручја за које је основан, на законит начин
и у складу са закљученим уговорима и
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споразумима, те да неће без сагласности
Оснивача предузимати обављање других
послова који не представљају предмет
дјелатности утврђених овом одлуком.
(2)Центар се обавезује да ће преузети
имовину од досадашњег Центра за социјални
рад Кнежево, те да ће у складу са законом
очувати њихову несмањену вриједност као и
да овом имовином и новостеченом имовином
поступа са пажњом доброг привредника.
(3)Центар ће подносити Оснивачу
извјештај из члана 15. најмање једанпут
годишње, а на захтјев Оснивача и више пута.
(4)Оснивач према Центру има обавезе које
су садржане у члановима 14. и 15. ове Одлуке,
као и другим законским и подзаконским
актима.

Датум: 12.06.2017.године

су именовани у складу са законом и Статутом
Центра.
Члан 24.
Досадашњи органи управљања у Центру
дужни су у року од 60 дана ускладити своја
акта са одредбама ове Одлуке и у сарадњи са
досадашњим директором спровести поступак
регистрације
Статусних
промјена
код
надлежног регистарског суда.
VIII НАДЗОР
РАДА

НАД

ЗАКОНИТОШЋУ

Члан 25.
Управни надзор и надзор над законитошћу
рада ЈУ „Центар за социјални рад“, врши
надлежни орган управе, у складу са законом.

Члан 26.
Кад орган надлежан за вршење надзора над
VII ОРГАНИ ЈУ ЦЕНТАР ЗА
законитошћу рада Центра утврди да установа
СОЦИЈАЛНИ РАД КНЕЖЕВО
не испуњава прописане услове за рад или не
остварује законом или актом о оснивању,
Члан 19.
утврђене циљеве и задатке, рјешењем ће
Органи Центра су Управни одбор и Директор. одредити рок за испуњење тих услова, и о
томе обавијестити Оснивача.
Члан 20.
Чланове Управног одбора именује и IX ПРЕЛАЗНЕ И ЗАВРШНЕ ОДРЕДБЕ
разрјешава Оснивач, на период од четири
године.
Члан 27.
Ступањем на снагу ове одлуке престаје да
Члан 21.
важи Одлука о оснивању Центра за социјални
Управни одбор Центра састоји се од три рад општине Кнежево број: 01-022-4/2001, од
члана, с тим да запослени у Центру не могу 08.02.2001. године.
бити чланови Управног одбора.
Члан 28.
Члан 22.
Ова одлука ступа на снагу осмог дана од дана
Директор руководи, представља и заступа објављивања у „Службеном гласнику општине
Центар и одговоран је за законитост његовог Кнежево“.
рада без ограничења.
Директора именује и разрјешава оснивач на
период од четири године, уз претходно Број: 01-022-84/17 ПРЕДСЈЕДНИК СКУПШТИНЕ
спроведен поступак јавне конкуренције.
Датум: 07.06.2017. године
Миле Павловић, с.р.
Вршиоца дужности директора именује _____________________________________________
Скупштина општине Кнежево за период док
траје поступак за именовање директора.
У складу са чланом 39. став 2. тачка 2. Закона
о локалној самоуправи („Службени гласник
Члан 23.
РС“, број: 97/16), члана 21. став 1. тачка д)
Чланови управног одбора и директор могу Закона о јавним набавкама БиХ („Службени
бити смијењени и прије истека врема на које гласник БиХ“, број: 39/14) и члана 30. став 1.
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Датум: 12.06.2017.године

тачка 2. Статута Општине Кнежево („Сл. општине Кнежево је на сједници одржаној
гласник Општине Кнежево“, број: 1/06, 1/08, дана 07.06.2017. године, д о н и ј е л а:
3/12 и 6/16), Скупштина општине Кнежево је,
на сједници одржаној дана 07.06.2017. године,
д о н и ј е л а:
ОДЛУКУ
о висини боравишне таксе на подручју
општине Кнежево за 2017.годину
ОДЛУКУ
о одобравању средстава и покретању
I.
преговарачког поступка без објаве
обавјештења о набавци услуга
Овом Одлуком утврђује се висина боравишне
таксе на подручју општине Кнежево за
I.
2017.годину, обавезник уплате боравишне
Одобравају се новчана средстава на име
таксе и начин уплате.
субвенције за прикупљање и одвоз отпада на
Регионалну депонију Бања Лука, Рамићи, за
II.
2017. годину.
Висина боравишне таксе на подручју општине
II.
Кнежево износи 1 КМ по сваком оставареном
Овлашћује се Начелник општине Кнежево да ноћењу.
у име уговорног органа општине Кнежево
III.
проведе преговарачки поступак без објаве
Изузетно од члана 1. ове Oдлуке, угоститељи
обавјештења о набавци услуга прикупљања и
одвоза отпада са предузећем: ПУД „Чистоћа који пружају услуге смјештаја у кући за
одмор, апартману и соби за изнајмљивање
и зеленило“ д.о.о. Кнежево.
плаћају годишњи паушални износ боравишне
III.
таксе у износу од 15 КМ за сваки кревет
За реализацију ове одлуке, задужује се (лежај), који се користи за пружање услуга
Одјељење за привреду и финансије и
смјештаја на годишњем нивоу.
Одјељење за просторно уређење и стамбенокомуналне
послове
општинске
управе
IV.
Кнежево.
Обавезник
уплате
боравишне
таксе
IV.
Туристичкој организацији општине је:
Ова одлука ступа на снагу наредног дана од
дана објављивања у Службеном гласнику
1. домаћи или страни држављанин који
општине Кнежево.
користи
услугу
ноћења
у
угоститељском објекту за смјештај;
2. угоститељ који пружа услугу ноћења у
Број: 01-022-85/17 ПРЕДСЈЕДНИК СКУПШТИНЕ
Датум: 07.06.2017. године
Миле Павловић, с.р.
смјештајном објекту у којем се обавља
____________________________________________
угоститељска дјелатност;
3. путничка агенција – организатор
На основу чланова 3., 8. и 10. Закона о
путовања,
која
плаћа
дневну
боравишној такси („Службени гласник
боравишну таксу по сваком групном
Републике Српске, број: 78/11 и 106/15), члана
доласку туриста у туристичко мјесто
39. Закона о локалној самоуправи („Службени
без ноћења.
гласник Републике Српске“, број: 97/16) и
члана 30. Статута општине Кнежево
V.
(„Службени гласник општине Кнежево“, Боравишну таксу умањену за 50% плаћају:
бројеви: 1/06, 1/08, 3/12 и 6/16), Скупштина
12
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1) лица од 13 до 18 година
старости,
2) лица која непрекидно бораве у
објекту за смјештај дуже од 30
дана и
3) лица која се баве научноистраживачким
радом
који
доприноси туристичком развоју.
VI.
Плаћања боравишне таксе
на подручју
општине ослобођена су лица у складу са
чланом 6. Закона о боравишној такси.

Датум: 12.06.2017.године

1. Скупштина
општине
именује
одборнике који ће присуствовати
свечаном чину закључења брака испред
Скупштине и то за:
а) матично подручје Кнежево именују
се: Небојша Марковић и Горан
Вујанчевић.
У случају спријечености оба именована
замјењује их Раденко Боројевић.
б) матично подручје Живинице,
именује се Срђан Јолић.
У случају спријечености именованог
замјењује га Мирко Свјетлановић.

VII.
Обрачун и наплата боравишне таксе ће се
в) матично подручје Имљани, именује
вршити у складу са чланом 16. Закона о
се Давор Ђукарић.
боравишној такси („Службени гласник
У случају спријечености именованог
Републике Српске“, бројеви: 78/11 и 106/15).
замјењује га Зорица Лазаревић.
VIII.
Ова Одлука ступа на снагу наредног дана од
дана објављивања у „Службеном гласнику
општине Кнежево.

г) матично подручје Јаворани, именује
се Крешо Кутић.
У случају спријечености именованог
замјењује га Александар Вуковић.
2. Ступањем на снагу овог Рјешења,
престаје да важи Рјешење број: 01-02251/12, од 29.11.2012.године.
3. Ово Рјешење ступа на снагу даном
доношења, а биће објављено у
„Службеном
гласнику
општине
Кнежево“.

Број: 01-022-86/17 ПРЕДСЈЕДНИК СКУПШТИНЕ
Датум: 07.06.2017. године
Миле Павловић, с.р.
___________________________________________

На основу члана 30. 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
07.06.2017.
године,
д о н и ј е л а:
Број: 01-022-87/17 ПРЕДСЈЕДНИК СКУПШТИНЕ

Датум: 07.06.2017. године
Миле Павловић, с.р.
___________________________________________

РЈЕШЕЊЕ
о именовању одборника Скупштине
општине
који присуствује свечаном чину закључења
брака за матична подручја
Кнежево, Живинице, Имљани и Јаворани
општине Кнежево

На основу члана 155. Закона о службеницима
и намјештеницима у органима јединице
локалне самоуправе ("Службени гласник
Републике Српске", број: 97/16) и члана 30.
Статута општине Кнежево ("Службени
гласник општине Кнежево", број: 1/06, 1/08,
3/12 и 6/16), Скупштина општине Кнежево је,
на сједници одржаној дана 07.06.2017. године,
д о н и ј е л а:
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Датум: 12.06.2017.године

гласнику
Српске“26.04.2017.године.
РЈЕШЕЊЕ
о именовању предсједника и чланова
Одбора за жалбе

I
Именује се Одбор за жалбе општине Кнежево
у сљедећем саставу:
1. ЊЕГОШ ПЕТРОВИЋ, дипл.правник
из Бања Луке, предсједник;
2. МЛАДЕН ПАВЛОВИЋ,
дипл.правник из Кнежева, члан;
3. СНЕЖАНА ДЕСПОТ ВУЛЕТИЋ,
дипл.правник из Бања Луке, члан.

Републике

Поступак је спроводила Комисија коју је
именовала Скупштина општине Кнежево, у
складу са законом, Одлуком о именовању
Комисије за спровођење новог јавног
конкурса за избор и именовање предсједника
и чланова Одбора за жалбе општине Кнежево,
број: 01-022-52/17од 12.04.2017.године.
Пријаве на конкурс поднијело је пет (5)
кандидата и сви су имали благовремене и
потпуне пријаве.

Комисија за спровођење поступка је након
усвајања Пословника о раду, извршила
преглед пријава, обавила интервју са
II
Мандат предсједника и чланова Одбора за кандидатима који испуњавају услове по
жалбе траје четири године (4) године, са конкурсу, извршила бодовање и утврдила
могућношћу поновног избора.
редослијед кандидата. Након завршеног
поступка сва документација је достављена
предсједнику Скупштине општине Кнежево
III
Задатак Одбора за жалбе је да одлучује о на даље поступање.
жалбама службеника и техничких и помоћних
радника у другом степену на рјешења којима Комисија за избор и именовање Скупштине
се одлучује о њиховим правима и општине је на сједници одржаној дана
дужностима, као и о жалбама кандидата који 06.05.2017.
године
предложила
према
су учествовали на јавном конкурсу.
Скупштини општине да се за предсједника и
чланове Одбора, именују прва три кандидата
IV
Ово рјешење ступа на снагу наредног дана од са листе као у диспозитиву овог рјешења.
дана објављивања у „Службеном гласнику
општине Кнежево“.
ПОУКА О ПРАВНОМ ЛИЈЕКУ: Против
овог рјешења жалба није допуштена (члан
212. Закона о општем управном поступку),
али се може покренути управни спор
Образложење
На основу Закона о службеницима и подношењем тужбе Окружном суду у
намјештеницима у органима јединице локалне Бањалуци у року од 30 дана од дана пријема
самоуправе ("Службени гласник Републике овог рјешења.
Српске", број: 97/16) члана 155. став 1.
прописано је да предсједника и чланове
Одбора за жалбе именује јединица локалне Број: 01-022-88/17 ПРЕДСЈЕДНИК СКУПШТИНЕ
Миле Павловић, с.р.
самоуправе, након спроведеног јавног Датум: 07.06.2017. године
____________________________________________
конкурса, на период од четири године, са
могућношћу поновног избора.
На основу члана 30. Статута општине
Скупштина општине Кнежево је на сједници Кнежево („Службени гласник општине
одржаној12.04.2017.године донијела Одлуку Кнежево“, бројеви: 01/06, 01/08, 03/12 и 06/16)
о расписивању поновног јавног конкурса за и члана 121. Пословника о раду Скупштине
именовање чланова Одбора за жалбе. Јавни
општине Кнежево („Службени гласник
конкурс је објављен у дневном листу „Еуро
блиц“ 27.04.2017.године и у „Службеном општине Кнежево“, бројеви: 04/05 и 12/11),
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Скупштина
општине
је,
разматрајући
Извјештај о раду Начелника општине и
Општинске управе општине Кнежево за
2016.годину, на сједници одражаној дана
07.06.2017.године, д о н и ј е л а:

ЗАКЉУЧАК
о прихватању Извјештаја о раду
Начелника општине и Општинске управе
општине Кнежево за 2016.годину
1. Скупштина
општине
прихвата
Извјештај о раду Начелника општине и
Општинске управе општине Кнежево
за 2016.годину.
2. Овај закључак ступа на снагу даном
доношења, а биће објављен у
„Службеном
гласнику
општине
Кнежево“.
Број: 01-022-89/17 ПРЕДСЈЕДНИК СКУПШТИНЕ
Датум: 07.06.2017. године
Миле Павловић, с.р.
______________________________________________

комисије
општине
Кнежево
за
2016.годину.
2. Овај закључак ступа на снагу даном
доношења, а биће објављен у
„Службеном
гласнику
општине
Кнежево“.
Број: 01-022-90/17 ПРЕДСЈЕДНИК СКУПШТИНЕ
Датум: 07.06.2017. године
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 спроведеним изборима за чланове
Савјета Мјесних заједница, Општинске
изборне комисије општине Кнежево, на
сједници одражаној дана 07.06.2017.године,
д о н и ј е л а:
ЗАКЉУЧАК
о прихватању Извјештаја о спроведеним
изборима за чланове Савјета Мјесних
заједница на подручју 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 Општинске изборне
комисије општине Кнежево, на сједници
одражаној
дана
07.06.2017.
године,
д о н и ј е л а:

ЗАКЉУЧАК
о прихватању Извјештаја о раду
Општинске изборне комисије општине
Кнежево

Датум: 12.06.2017.године

1. Скупштина
општине
прихвата
Извјештај о спроведеним изборима за
чланове Савјета, као и изабраним
предсједницима и члановима Савјета за
12 Мјесних заједница на подручју
општине Кнежево.
2. Овај закључак ступа на снагу даном
доношења, а биће објављен у
„Службеном
гласнику
општине
Кнежево“.

Број: 01-022-91/17 ПРЕДСЈЕДНИК СКУПШТИНЕ
Датум: 07.06.2017. године
Миле Павловић, с.р.
_____________________________________________

1. Скупштина
општине
прихвата
Извјештај о раду Општинске изборне
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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 Захтјев
за једнократну помоћ упућену од стране в.д.
директора „Центра за социјални рад“ општине
Кнежево, на сједници одражаној дана
07.06.2017.године, д о н и ј е л а:
ЗАКЉУЧАК

Датум: 12.06.2017.године

На основу члана 207. Закона о општем
управном поступку („Службени гласник
Републике Српске“, број: 13/02, 110/08, 50/10,
63/11 и 109/12), члана 66. 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
07.06.2017.
године
д о н и ј е л а:
ЗАКЉУЧАК
о исправци грешке
У Закључку о прихватању Извјештаја о раду и
пословању КП „Цврцка“ Кнежево за 2016.
годину, број: 01-022-66/17 од 12.04.2017.,
објављеном у „Службеном гласнику општине
Кнежево“ број: 6/17, исправљају се следеће
грешке:

1. Скупштина општине је, разматрајући
Захтјев за једнократну помоћ упућену
од стране в.д. директора „Центра за
социјални рад“ општине Кнежево,
којем се обратио Соларевић Петар за
једнократну новчану помоћ за набавку 1. У називу умјесто „З А К Љ У Ч А К о
прихватању Извјештаја о раду и
инвалидских колица за његову ћерку
пословању КП „Цврцка“ Кнежево за
Соларевић
Маријану,
лице
са
2016.годину“,
Dg:Arthritis
iuvrnilis
chr.Cum
врши се исправка и гласи: „З А К Љ У
deformstiones articulorum et vertrbrae
Ч А К о не прихватању Извјештаја о
gr.gravis, сагласна да се на терет буџета
раду и пословању КП „Цврцка“ Кнежево
изврши исплата новчаних средстава.
за 2016.годину“.
2. Задужује се Начелник општине да у
сарадњи са в.д. начелником одјељења
2. Под 1. умјесто „Скупштина општине
за привреду и финансије, организује и
прихвата Извјештај о раду и пословању
изврши исплату новчаних средстава из
КП „Цврцка“ Кнежево за 2016.годину“,
буџета општине са ставке 416100 –
врши се исправка и гласи: „Скупштина
дознаке грађанима које се исплаћују из
општине не прихвата Извјештај о раду
буџета општине у износу од 1.000 КМ.
и пословању КП „Цврцка“ Кнежево за
3. Овај закључак ступа на снагу даном
2016.годину“.
доношења, а биће објављен у
Oбразложење
„Службеном
гласнику
општине
Овај орган донио је Закључак о прихватању
Кнежево“.
Извјештаја о раду и пословању КП „Цврцка“
Кнежево за 2016.годину, број: 01-022-66/17,
Број: 01-532-259/17 ПРЕДСЈЕДНИК СКУПШТИНЕ од 12.04.2017. године.
Датум: 07.06.2017. године
Миле Павловић, с.р. Увидом у Записник о раду Скупштине са
____________________________________________
четврте редовне сједнице одржане дана
12.04.2017.године, утврђено је да Извјештај о
16
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раду и пословању КП „Цврцка“ Кнежево за
2016. годину није прихваћен.
У Закључку је направљена техничка грешка,
па је исту у смислу члана 207. Закона о
општем
управном
поступку
потребно
исправити са правним дејством од дана од
кога производи правно дејство Закључак који
се исправља.

Број: 01-022-92/17 ПРЕДСЈЕДНИК СКУПШТИНЕ
Датум: 07.06.2017. године
Миле Павловић, с.р.
_______________________________________________
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Датум: 12.06.2017.године

CАДРЖАЈ
I.

АКТИ СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ

О Д Л У К У о одобравању субвенције предузећу „Дермал Р“ д.о.о. Котор Варош ........... 1
О Д Л У К У о расписивању јавног конкурса за избор и именовање секретара Скупштине
општине и начелника одјељења Општинске управе општине Кнежево ............................... 2
О Д Л У К У о именовању Комисије за спровођење јавног конкурса за избор и именовање
Секретара Скупштине општине ................................................................................................ 3
О Д Л У К У о организовању и усклађивању пословања ЈУ Дјечије обданиште „Радојка
Лакић“ са Законом о систему јавних служби, Законом о предшколском васпитању и
образовању и Уредбом о класификацији дјелатности РС и статусној промјени - промјени
назива у Јавну установу Дјечији вртић „Радојка Лакић“ и промјени сједишта - кућног
броја ............................................................................................................................................. 4
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дјелатности Републике Српске и статусној промјени – промјена сједишта ......................... 7
О Д Л У К У о одобравању средстава и покретању преговарачког поступка без објаве
обавјештења о набавци услуга ................................................................................................ 12
О Д Л У К У о висини боравишне таксе на подручју општине Кнежево за 2017.годину . 12
Р Ј Е Ш Е Њ Е о именовању одборника Скупштине општине који присуствује свечаном
чину закључења брака за матична подручја Кнежево, Живинице, Имљани и Јаворани
општине Кнежево ..................................................................................................................... 13
Р Ј Е Ш Е Њ Е о именовању предсједника и чланова Одбора за жалбе .............................. 14
З А К Љ У Ч А К о прихватању Извјештаја о раду Начелника општине и Општинске управе
општине Кнежево за 2016.годину ........................................................................................... 15
З А К Љ У Ч А К о прихватању Извјештаја о раду Општинске изборне комисије општине
Кнежево ..................................................................................................................................... 15
З А К Љ У Ч А К о прихватању Извјештаја о спроведеним изборима за чланове Савјета
Мјесних заједница на подручју општине Кнежево ............................................................... 15
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Датум: 12.06.2017.године

