
 
 

 

 

РЕГИСТАР АКАТА  

ОБЈАВЉЕНИХ У СЛУЖБЕНОМ ГЛАСНИКУ 

ОПШТИНЕ КНЕЖЕВО 

(2016.године) 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Jaнуар, 2017. године 



2016. година 

 

   

I. AKTИ СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ Број 

гласника 

Стр. 

ОДЛУКЕ:   

1. Одлука о разрјешењу два члана Општинске изборне 

комисије Кнежево  
2/16 14 

2. Одлука о именовању предсједника и два члана 

Општинске изборне комисије Кнежево  
2/16 14 

3. Одлука о усвајању измјене и допуне плана парцелације 

и урбанистичко техничких услова за изградњу 

регионалног пута Р- 413 Котор Варош- Митровићи 

дионица Соколине- Живинице у дужини од 10 км (од 

профила 560 до 563)  

4/16 1 

4. Одлука о висини стопе пореза на непокретности на 

подручју Општине Кнежево за 2016. годину  
4/16 2 

5. Одлука о збрињавању отпада из стамбених и пословних 

просторија на подручју општине Кнежево  
4/16 3 

6. Одлука о одобравању средстава на име субвенција за 

прикупљање и одвоз отпада на депонију у Рамићима за 

мјесеце фебруар и март 2016.године  

4/16 4 

7. Одлука о закључењу споразума са Инвестиционом 

развојном банком Бања Лука о измирењу доспијелих, а 

не измирених обавеза  

4/16 5 

8. Одлука о висини накнаде члановима Општинске 

изборне комисије  

4/16 

     10/16 
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11 

9. Одлука о именовању комисије за утврђивање стања 

утрошка буџетских средстава за период од 2013. до 

2015.године  

4/16 6 

10. Одлука о измјенама и допунама Одлуке о општинским 

администартивним таксама  
4/16 2 

11. Одлука о усвајању буџета општине Кнежево за 2016. 

годину  
5/16 1 

12. Одлука о извршењу буџета општине Кнежево за 2016. 

године  
5/16 22 

13. Одлука о финансирању политичких странака из буџета 

општине Кнежево за 2016. године  
5/16 25 

14. Одлука о стипендијама студената на високошколским 

установама (први циклус студија) за школску 2015/2016 

годину  

5/16 26 

15. Одлука о општинским административним таксама  5/16 27 

16. Одлука о измјенама и допунама Статута општине 

Кнежево  
6/16 1 

17. Одлука о усвајању Извјештаја о извршењу буџета 

општине Кнежево за период јануар-децембар 2015. 

године  

9/16 1 

18. Одлука о усвајању извјештаја о извршењу Буџета 

општине Кнежево за период јануар-март 2016. године  
9/16 24 



19. Одлука о уређењу простора и грађевинском земљишту  9/16 

    15/16 

36 

2 

20. Одлука о висини вриједности непокретности на 

подручју општине Кнежево по зонама за потребе 

утврђивања пореза на непокретности за 2016. годину  

10/16 1 

21. Одлука о вриједности бода за обрачун комуналне 

накнаде за 2016. годину  
10/16 3 

22. Одлука о утврђивању просјечне  коначне грађевинске 

цијене 1м² корисне површине стамбеног и пословног 

простора за израчунавање висине ренте за градско 

грађевинско земљиште у 2016.години  

10/16 3 

23. Одлука o приступању изради Регулационог плана „Ски 

центар Сребреник Кнежево“  
10/16 4 

24. Одлука о приступању изради измјене регулационог 

плана дијела централног подручја Кнежева  
10/16 7 

25. Одлука о одрицању од накнаде за експроприсане 

непокретности  
10/16 10 

26. Одлука о измјени и допуни одлуке о такси превозу на 

подручју општине Кнежево  
10/16 9 

27. Одлука о формирању Савјета за безбједност саобраћаја 

општине Кнежево  
10/16 10 

28. Одлука о усвајању плана утрошка средстава од шуме за 

2016. годину  
10/16 11 

29. Одлука о усвајању процјене угрожености од 

елементарних непогода и других несрећа  
15/16 1 

30. Одлука о усвајању плана заштите од пожара општине 

Кнежево  
15/16 2 

31. Одлука о разрјешењу в.д. чланова Управног одбора ЈУ 

Дом здравља Кнежево  
15/16 2 

32. Одлука о именовању в.д. чланова Управног одбора ЈУ 

Дом здравља Кнежево  
15/16 3 

33. Одлука о разрјешењу чланова Управног одбора ЈУ 

Дјечије обданиште „Радојка Лакић“  
15/16 3 

34. Одлука о именовању чланова Управног одбора ЈУ 

Дјечије обданиште „Радојка Лакић“  
15/16 4 

35. Одлука о разрјешењу чланова Управног одбора ЈУ 

Центар за социјални рад  
15/16 4 

36. Одлука о именовању в.д. чланова Управног одбора ЈУ 

Центар за социјални рад  
15/16 4 

37. Одлука о разрјешењу чланова Надзорног одбора ЈП 

„Народни универзитет“  
15/16 5 

38. Одлука о именовању в.д. чланова Надзорног одбора ЈП 

„Народни универзитет“  
15/16 5 

39. Одлука о разрјешењу чланова Надзорног одбора ЈП 

„Радио Кнежево“  
15/16 6 

40. Одлука о именовању в.д. чланова Надзорног одбора ЈП 

„Радио Кнежево“ („Службени гласник општине 

Кнежево“, број: 15/16); 

15/16 6 

41. Одлука о накнади члановим радних тијела Скупштине  15/16 6 



42. Одлука  о усвајању Ребаланса буџета општине Кнежево 

за 2016. годину  
17/16 1 

43. Одлука о извршењу ребаланса буџета општине 

Кнежево за 2016.годину  
17/16 22 

44. Одлука о усвајању буџета општине Кнежево за 2017. 

годину  
17/16 23 

45. Одлука о извршењу буџета општине Кнежево за 2017. 

годину  
17/16 42 

46. Одлука о накнади за вршење одборничке дужности  17/16 45 

47. Одлука о утврђивању цијене земљишта за објекат 

земљорадничке задруге „Шипраге“ п.о. у стечају, у 

мјесној заједници Имљани  

17/16 46 

48. Одлука о додјели стипендија студенатима на 

високошколским установама (први циклус студија) за 

школску 2016/2017 годину  

17/16 46 

49. Одлука о висини вриједности непокретности на 

подручју општине Кнежево по зонама за потребе 

утврђивања пореза на непокретности за 2017. годину  

17/16 48 

50. Одлука о висини стопе пореза на непокретности на 

подручју општине Кнежево за 2017. годину  
17/16 47 

   

ПРОГРАМИ, ПЛАНОВИ:   

1. Програм унапређења пољопривредне производње на 

подручју општине Кнежево за 2016.годину  
5/16 34 

2. Програм уређења грађевинског земљишта за 

2016.годину  
     10/16 15 

3. Програм утрошка средстава од накнаде за коришћење 

природних ресурса у сврху производње електричне 

енергије за 2016. годину  

10/16 12 

4. План утрошка средстава од концесионе накнаде за 

2016. годину  
10/16 12 

5. Програм утрошка средстава од посебних водних 

накнада за 2016. годину  
10/16 14 

6. План утрошка средстава накнаде од шума за 2016. 

годину (Службени гласник општине Кнежево“, број: 

10/16). 

10/16 19 

   

РЈЕШЕЊА:   

1. Рјешење о избору вршиоца дужности замјеника 

начелника општине Кнежево  
1/16 2 

2. Рјешење о именовању Комисије за примопредају 

дужности  
1/16 3 

3. Рјешење о разрјешењу предсједника комисије за избор 

и именовање  
1/16 4 

4. Рјешење о именовању предсједника комисије за избор и 

именовање  
1/16 4 

5. Рјешење о разрјешењу в.д. секретара Скупштине 

општине Кнежево  

 

1/16 5 



6. Рјешење о именовању в.д. секретара Скупштине 

општине Кнежево  
1/16 5 

7. Рјешење о именовању в.д. начелника Одјељења за 

инспекцијске послове и комуналну полицију  
5/16 38 

8. Рјешење о разрјешењу в.д. директора ЈП „Народни 

универзитет“ Раљић Раденко  
10/16 19 

9. Рјешење о избору чланова Комисије за избор и 

именовање  
14/16 1 

10. Рјешење о избору чланова Комисије за гласање  14/16 1 

11. Рјешење о разрјешењу предсједника Скупштине 

општине Кнежево  
14/16 2 

12. Рјешење о избору предсједника Скупштине општине 

Кнежево  
14/16 2 

13. Рјешење о разрјешењу потпредсједника Скупштине 

општине Кнежево  
14/16 2 

14. Рјешење о избору потпредсједника Скупштине 

општине Кнежево  
 14/16 3 

15. Рјешење о разрјешењу в.д. Секретара Скупштине 

општине Кнежево   
14/16 3 

16. Рјешење о именовању в.д. Секретара Скупштине 

општине Кнежево  
14/16 4 

17. Рјешење о именовању Комисије за примопредају 

дужности између предсједника скупштине  
14/16 4 

18. Рјешење избору замјеника начелника општине  14/16 4 

19. Рјешење о именовању Савјета плана за праћење измјена 

„Регулационог плана дијела централног подручја 

Кнежева“  

15/16 
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20. Рјешење о именовању Савјета плана за праћење израде 

регулационог плана „Ски центар Сребреник Кнежево  
15/16 8 

21. Рјешење о избору чланова Комисије за статутарна 

питања, пословник и прописе  
15/16 9 

22. Рјешење о избору чланова Комисије за буџет и 

финансије  
15/16 9 

23. Рјешење о избору чланова Комисије за заштиту 

људских права и представке и притужбе грађана  
15/16 9 

24. Рјешење о избору чланова Комисије за мјесне заједнице 

и сарадњу са општинама и градовима  
15/16 10 

25. Рјешење о избору чланова Комисије за вјерска питања  15/16 10 

26. Рјешење о избору чланова Комисије за борачка питања  15/16 11 

27. Рјешење о избору чланова Комисије за награде и 

признања  
15/16 11 

28. Рјешење о избору чланова Комисије за питања младих  15/16 11 

29. Рјешење о избору чланова Комисије за послове из 

стамбене области  
15/16 12 

30. Рјешење о избору чланова Комисије за заштиту 

околине, културног и природног наслеђа  
15/16 12 

31. Рјешење о избору чланова Комисије за планирање 

општинског развоја  

 

15/16 13 



32. Рјешење о избору чланова Одбора за друштвени 

положај жене и равноправност међу половима  
15/16 13 

33. Рјешење о избору чланова Савјета за пољопривреду 

(„Службени гласник општине Кнежево“, број:  15/16); 
15/16 14 

34. Рјешење о избору чланова Савјета за спорт  15/16 14 

35. Рјешење о именовању Комисије за примопредају 

дужности између начелника општине, или између 

службеника на руководећим мјестима  

15/16 14 

36. Рјешење о именовању Комисије за примопредају 

дужности између именованих, односно постављених 

лица у ЈУ „Дом здравља“  

15/16 15 

37. Рјешење о именовању Комисије за примопредају 

дужности између именованих, односно постављених 

лица у ЈУ дјечије обданиште „Радојка Лакић“  

15/16 15 

38. Рјешење о именовању Комисије за примопредају 

дужности између именованих, односно постављених 

лица у ЈУ „Центар за социјални рад“  

15/16 16 

39. Рјешење о разрјешењу в.д. начелника одјељења за 

општу управу  
15/16 16 

40. Рјешење о именовању в.д. начелника одјељења за 

општу управу  
15/16 17 

41. Рјешење  о разрјешењу в.д. начелника одјељења за 

привреду и финансије 
15/16 17 

42. Рјешење о именовању в.д. начелника одјељења за 

привреду и финансије  
15/16 17 

43. Рјешење о разрјешењу в.д. начелника одјељења за 

просторно уређење и стамбено комуналне послове  
15/16 18 

44. Рјешење о именовању в.д. начелника одјељења за 

просторно уређење и стамбено комуналне послове  
15/16 18 

45. Рјешење о разрјешењу в.д. начелника одјељења за 

инспекцијске послове и комуналну полицију  
15/16 18 

46. Рјешење о именовању в.д. начелника одјељења за 

инспекцијске послове и комуналну полицију  
15/16 19 

47. Рјешење о разрјешењу в.д. директора Дом здравља 

Кнежево  
15/16 19 

48. Рјешење о именовању в.д. директора Дом здравља 

Кнежево  
15/16 19 

49. Рјешење о разрјешењу в.д. директора јавне установе 

Дјечије обданиште „Радојка Лакић“  
15/16 20 

50. Рјешење о именовању в.д. директора јавне установе 

Дјечије обданиште „Радојка Лакић“  
15/16 20 

51. Рјешење о разрјешењу в.д. директора јавне установе 

Центар за социјални рад  
15/16 20 

52. Рјешење о именовању в.д. директора јавне установе 

Центар за социјални рад  
15/16 21 

   

ЗАКЉУЧЦИ:   

1. Закључак којим се Задужује се в.д. замјеника начелника 

општине Кнежево да предузме неопходне радње у циљу 
1/16 6 



окончања судских спорова које против општине 

Кнежево воде одборници Скупштине општине Кнежево  

2. Закључак о прихватању Извјештаја комисије за 

провођење поступка за избор чланова Општинске 

изборне комисије  

1/16 6 

3. Закључак о упућивању Нацрта одлуке о измјенама и 

допунама Статута општине у јавну расправу  
4/16 6 

4. Закључак о упућивању Нацрта буџета у јавну расправу  4/16 7 

5. Закључак о усвајању Програм унапређења 

пољопривредне производње на подручју општине 

Кнежево за 2016.годину  

5/16 39 

6. Закључак о усвајању плана утрошка средстава од 

концесионе накнаде за 2016. годину  
10/16 20 

7. Закључак о усвајању програма утрошка средстава од 

накнаде за коришћење природних ресурса у сврху 

производње електричне енергије за 2016. годину  

10/16 20 

8. Закључак о усвајању програма утрошка средстава од 

посебних водних накнада 2016. годину  
10/16 20 

9. Закључак о усвајању планова утрошка средстава 

накнаде од шума за 2014. и 2015. годину,  
10/16 21 

10. Закључак о усвајању Нацрта ребаланса буџета и 

упућивању у јавну расправу  
16/16 1 

11. Закључа о усвајању Нацрта буџета општине Кнежево за 

2017.годину и упућивању у јавну расправу  
16/16 2 

12. Закључак којим се задужује начелник општине 

Кнежево Горан Боројевић, да од Пореске управе 

подручна јединица Кнежево прибави податак о цијени 

земљишта по м² у поступку купопродаје земљишта на 

подручју мјесне заједнице Имљани  

16/16 2 

13. Закључак о исправци грешке  у Рјешењу о избору 

чланова Комисије за гласање  
17/16 51 

   

II. АКТИ НАЧЕЛНИКА ОПШТИНЕ   
   

ОДЛУКЕ:   

1. Одлука о повлачењу потписа са Појединачног 

колективног уговора за запослене у Општинској управи 

Општине Кнежево  

2/16 1 

1. Одлука о благајничком максимуму за 2016. годину  2/16 5 

2. Одлука о именовању Комисије за процјену штета 

проузроковане елементарним непогодама  
2/16 4 

3. Одлука о утврђивању Нацрта буџета Општине Кнежево 

за 2016. годину  
3/16 1 

4. Одлука о цијенама услуга ватрогасног друштва за 

потребе предузећа и грађана  
3/16 22 

5. Одлука о именовању Штаба за ванредне ситуације 

општине Кнежево  
4/16 13 

6. Одлука – у вези са давањем и  потписивањем Изјаве 

везано за околности из члана 52. став (4) ЗЈН  
4/16 9 



7. Одлука о измјени одлуке о спровођењу пописа имовине 

и обавеза са стањем на дан 31.12.2015. године  
4/16 12 

8. Одлука о измјени Одлуке о именовању првостепене 

комисије за процјену потреба и усмјеравање дјеце и 

омладине са сметњама у развоју  

7/16 1 

9. Одлука о висини накнаде првостепене комисије за 

процјену потреба и усмјеравање дјеце и омладине са 

сметњама у развоју  

7/16 2 

10. Одлука о додјели службених просторија Општинској 

борачкој организацији  
8/16 8 

11. Одлука о спровођењу пописа имовине и обавеза са 

стањем на дан 31.12.2016.године  

15/16 

17/16 

22 

52 

12. Одлука о утврђивању Нацрта ребаланса буџета 

Општине Кнежево за 2016. годину  
16/16 2 

13. Одлука о утврђивању Нацрта буџета Општине Кнежево 

за 2017. годину  
16/16 24 

   

Одлуке – јавне набавке   

1. Одлука о приступању поступку јавне набавке услуга - 

Прикупљање и одвоз отпада из градског и приградског 

дијела општине Кнежево на регионалну депонију у 

Рамићима за период фебруар мјесец 2016.године  

1/16 1 

2. Одлука о поништењу поступка јавне набавке број: 02-

013-2-2/16  
2/16 2 

3. Одлука о прихватању понуде понуђача ПУД „Чистоћа и 

зеленило“ д.о.о. Кнежево  
2/16 3 

4. Одлука о понављању поступка јавне набавке услугаза 

зимско одржавање градских саобраћајница и локалних 

путева на подручју општине Кнежево за сезону 2016/17  

2/16 5 

5. Одлука о приступању поступку јавне набавке услуга 

расвјетна опрема и електричне свјетиљке за зграду 

општинске управе и за одржавање уличне расвјете  

2/16 7 

6. Одлука о приступању поступку јавне набавке роба – 

Набавка и испорука сјеменског материјала за прољетну 

сјетву  

2/16 8 

7. Одлука о приступању поступку јавне набавке услуга 

прољећно прикупљање и одвоз кабастог отпада са 

подручја општине Кнежево  

3/16 21 

8. Одлука о приступању поступку јавне набавке услуга 

горива и мазива за потребе службених возила 

Општинске управе Кнежево  

3/16 21 

9. Одлука о приступању поступку јавне набавке услуга 

израда плана заштите од пожара за подручје општине 

Кнежево  

4/16 7 

10. Одлука о прихватању понуде понуђача ПУД „Чистоћа и 

зеленило“ д.о.о. Кнежево  
4/16 8 

11. Одлука о избору најповољнијег понуђача у поступку 

јавне набавке путем конкурентског захтјева за доставу 

понуда број: 02-013-11-2/16  

4/16 10 



12. Одлука о избору најповољнијег понуђача у поступку 

јавне набавке број: 02-013-20- 2/16  
4/16 11 

13. Одлука о прихватању понуде понуђача Технолошки 

Еко центар д.о.о. Брчко ПЈ Бања Лука  
4/16 11 

14. Одлука о једностраном раскиду уговора: „Повјеравање 

обављања комуналне дјелатности-збрињавање отпада 

из стамбених и пословних просторија на подручју 

општине Кнежево“ број: 02-013-18/13 од 5.3.2013. 

године и „Регулисање међусобних права и обавеза по 

основу кориштења комуналних услуга“, број: 02-013-

53/13 од 20.6.2013. године закључених са „ЦУБАК“ ПЈ 

„ЕКОСИСТЕМ“  

4/16 14 

15. Одлука о избору најповољнијег понуђача у поступку 

јавне набавке путем конкурентског захтјева за доставу 

понуда број: 02.1-013-26-2/16  

5/16 39 

16. Одлука о приступању поступку јавне набавке услуга 

„Прикупљање и одвоз отпада и одржавање јавних 

површина на подручју општине Кнежево“  

5/16 40 

17. Одлука о приступању поступку јавне набавке услуга 

„провођење прољетне и јесење системске дератизације 

на подручју општине Кнежево“  

7/16 2 

18. Одлука о покретању преговарачког поступка без објаве 

обавјештења о набавци робе „Набавка и испорука 

додатних количина сјеменске зоби и кромпира, те 

одустајање од дијела набавке из основног уговора број: 

02.1-013-20-11/16 од 31.3.2015. године закљученог са 

добављачем „Аграриакоп“ д.о.о. Бања Лука“  

7/16 3 

19. Одлука о поништењу поступка јавне набавке број: 02.1-

013-40-2/16 „прикупљање и одвоз отпада и одржавање 

јавних површина на подручју општине Кнежево“  

7/16 3 

20. Одлука о пoнављању поступка јавне набавке услуга  7/16 4 

21. Одлука о прихватању понуде понуђача 

„ВЕТЕРИНАРСКА АМБУЛАНТА“ д.о.о. Кнежево  
7/16 5 

22. Одлука о приступању поступку јавне набавке роба 

„материјал за одржавање чистоће зграда Општинске 

управе општине Кнежево“  

8/16 1 

23. Одлука о приступању поступку јавне набавке услуга 

„Одвоз смећа“  
8/16 2 

24. Одлука  о покретању преговарачког поступка без објаве 

обавјештења о набавци услуга  
8/16 2 

25. Одлука о прихватању понуде понуђача ПУД „Чистоћа и 

зеленило“ д.о.о. Кнежево  
8/16 3 

26. Одлуку о додјели уговора путем Преговарачког 

поступка без објаве обавјештења о набавци “Набавка и 

испорука додатних количина сјеменске зоби и 

кромпира, те одустајање од дијела набавке из основног 

уговора број: 02.1-013-20-11/16 од 31.3.2016. године 

закљученог са добављачем „Аграриакоп“ д.о.о. Бања 

Лука“  

8/16 4 

27. Одлука о приступању поступку јавне набавке роба  8/16 4 



„Набавка 390 м3 огревног дрвета, метрица, за потребе 

општинске управе Кнежево, ЈУ дјечије обданиште 

„Радојка Лакић“ и ЈУ СШЦ „Јован Дучић“ Кнежево“  

28. Одлука о поништењу отвореног поступка јавне набавке 

број: 02.1-013-43/16  
8/16 5 

29. Одлука о избору најповољнијег понуђача у поступку 

јавне набавке путем конкурентског захтјева за доставу 

понуда број: 02.1-013-45-2/16 ЈПШ „Шуме РС“ а.д. ШГ 

„Чемерница“ Кнежево  

10/16 21 

30. Одлука о покретању преговарачког поступка без објаве 

обавјештења о набавци услуга „Прикупљање и одвоз 

отпада и одржавање јавних површина на подручју 

општине Кнежево“  

11/16 1 

31. Одлука о додјели уговора путем Преговарачког 

поступка без објаве обавјештења о набавци 

„Прикупљање и одвоз отпада и одржавање јавних 

површина на подручју општине Кнежево“ прихватају се 

резултати преговора са ПУД „Чистоћа и зеленило“ 

д.о.о. Кнежево  

11/16 2 

32. Одлука о приступању поступку јавне набавке радова 

набавка, транспорт и уградња каменог материјала за 

санацију локалних макадамских путева на подручју 

општине Кнежево  

11/16 2 

33. Одлука о приступању поступку јавне набавке роба 

„Набавка 12 палета огревног цијепаног дрвета за 

потребе ЈУ Дом здравља Кнежево“  

11/16 3 

34. Одлука о прихватању понуде добављача с.п. „Грађење“ 

Кнежево  
11/16 4 

35. Одлука о избору најповољнијег понуђача у поступку 

јавне набавке путем конкурентског захтјева за доставу 

понуда број: 02.1-013-63-2/16  

11/16 4 

36. Одлука о приступању поступку јавне набавке услуга 

„Одржавање моторних возила Општинске управе 

општине Кнежево“  

12/16 1 

37. Одлука о прихватању понуде добављача 

аутомеханичарска радња „Миловановић“ с.п. Кнежево  
12/16 2 

38. Одлука о приступању поступку јавне набавке услуга 

„измјена дјела Регулационог плана дијела централног 

подручја општине Кнежево“  

12/16 2 

39. Одлука о приступању поступку јавне набавке услуга 

„набавка услуге превоза огревног дрвета“  
12/16 3 

40. Одлука о прихватању понуде понуђача „Routing“ д.о.о. 

Бања Лука  
12/16 4 

41. Одлука о приступању поступку јавне набавке услуга 

„превоз радника Општинске управе општине Кнежево и 

радника ЈУ СШЦ „Јован Дучић“ Кнежево  

12/16 4 

42. Одлука о прихватању понуде понуђача ТС „Транспорт“ 

д.о.о. Кнежево  
12/16 5 

43. Одлука о приступању поступку јавне набавке радова 

„извођење радова на ископу и загртању канала за 
12/16 5 



полагање цјевовода трасе секундарног водовода Мокри 

Луг – Брегови и водовда у МЗ Бокани“  

44. Одлука о приступању поступку јавне набавке роба 

„Набавка и испорука сјеменског материјала за јесењу 

сјетву“  

12/16 5 

45. Одлука о избору најповољнијег понуђача у поступку 

јавне набавке путем конкуренског захтјева за доставу 

понуда број: 02.1-013-90/16  

12/16 7 

46. Одлука о приступању поступку јавне набавке радова 

„изградња школског игралишта у подручној школи у 

Мокром Лугу, општина Кнежево“  

12/16 7 

47. Одлука о избору најповољнијег понуђача у поступку 

јавне набавке број 02.1-013-94/16  
12/16 8 

48. Одлука о прихватању понуде понуђача „Мон- Ами“ 

д.о.о. Кнежево  
13/16 1 

   

ПРАВИЛНИЦИ, ПРОГРАМИ, УПУТСТВА И ДРУГИ 

АКТИ: 

 
 

1. Правилник о условима и начину расподјеле новчаних 

средстава пољопривредним произвођачима са подручја 

општине Кнежево за 2016.годину  

7/16 5 

2. Интерни Правилник о поступку директног споразума  8/16 5 

   

РЈЕШЕЊА:   

1. Рјешење о престанку радног односа Раљић Борис-

замјеник начелника  
2/16 9 

2. Рјешење о именовању Дисциплинске комисије  2/16 

4/16 

10 

14 

3. Рјешење о реалокацији средстава  2/16 11 

4. Рјешење о реалокацији средстава  2/16 12 

5. Рјешење о именовању комисије за примопредају печата 

Одјељења за просторно уређење и стамбено – 

комуналне послове општине Кнежево  

3/16 24 

6. Рјешење о формирању радне групе за израду планске 

документације процјене угрожености и израда плана 

заштите и спашавања од елементарних непогода  

5/16 40 

7. Рјешење о именовању комисије за разматрање пријава и 

давања приједлога за додјелу стипендија  
7/16 10 

8. Рјешење о реалокацији средстава  10/16 22 

9. Рјешење о реалокацији средстава  10/16 22 

10. Рјешење о реалокацији средстава  11/16 5 

11. Рјешење о реалокацији средстава  12/16 8 

12. Рјешење о реалокацији средстава  13/16 1 

13. Рјешење о реалокацији средстава  13/16 2 

14. Рјешење о реалокацији средстава  13/16 2 

15. Рјешење о реалокацији средстава  13/16 3 

16. Рјешење о реалокацији средстава  13/16 3 

17. Рјешење о реалокацији средстава  14/16 5 

18. Рјешење о реалокацији средстава  14/16 5 



19. Рјешење о именовању Комисије за попис имовине и 

обавеза за 2016 годину  
17/16 52 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

__________________________________________________________________________ 

Издавач: Скупштина  општине Кнежево - Стручна служба Скупштине. Ул. Гаврила Принципа 3 

78230-Кнежево. Телефон: 051/594-200, локал 219. Факс: 051-591-601. 

 

III. АКТИ РАДНИХ ТИЈЕЛА СКУПШТИНЕ   

   

а) Комисија за избор и именовање   

1. Рјешење о заснивању радног односа Горан Боројевић,– 

функција в.д. Замјеника начелника општине Кнежево  
2/16 15 

2. Рјешење о престанку радног односа Бојан Лујић - 

функција предсједника Скупштине општине Кнежево  
2/16 16 

3. Рјешење о заснивању радног односа Радован Марић - 

функција предсједника Скупштине општине Кнежево  
2/16 17 

4. Рјешење о заснивању радног односа Горан Боројевић – 

функција начелник општине Кнежево  
15/16 21 

5. Рјешење о заснивању радног односа Миле Павловић - 

функција предсједника Скупштине општине Кнежево  
15/16 21 


