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Јануар, 2018. године 
 



2017.година 

 

I. AKТИ СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ    

   

ОДЛУКЕ: Број 

гласника 

Стр. 

1. Одлука о платама функционера  2/17 1 

2. Одлука о приступању изради Стратегије развоја 

општине Кнежево  
2/17 2 

3. Одлука о финансирању политичких странака из буџета 

општине Кнежево за 2017. године  
2/17 9 

4. Одлука о утврђивању листе стручњака на подручју 

општине Кнежево за избор сталних и повремених 

радних тијела Скупштине и Начелника општине 

(комисије, одбори, савјети)  

2/17 3 

5. Одлука о расписивању избора за избор чланова Савјета 

мјесних заједница општине Кнежево  
2/17 4 

6. Одлука о оснивању Одбора за жалбе општине Кнежево  2/17 5 

7. Одлука о расписивању јавног конкурса за избор и 

именовање предсједника и чланова Одбора за жалбе 

општине Кнежево  

2/17 

6/17 

7 

3 

8. Одлука о именовању Комисије за спровођење јавног 

конкурса за избор и именовање предсједника и 

чланова Одбора за жалбе општине Кнежево  

2/17 

6/17 

8 

4 

9. Одлука о именовању вршиоца дужности чланова 

Одбора за жалбе општине Кнежево  
2/17 8 

10. Одлука о стављању ван снаге Одлуке о збрињавању 

отпада из стамбених и пословних просторија на 

подручју општине Кнежево  

6/17 5 

11. Одлука о одобравању субвенције предузећу „Дермал 

Р“ д.о.о. Котор Варош  
9/17 1 

12. Одлука о расписивању јавног конкурса за избор и 

именовање секретара Скупштине општине и начелника 

одјељења Општинске управе општине Кнежево  

9/17 2 

13. Одлука о именовању Комисије за спровођење јавног 

конкурса за избор и именовање Секретара Скупштине 

општине  

9/17 3 

14. Одлука о одобравању средстава и покретању 

преговарачког поступка без објаве обавјештења о 

набавци услуга  

9/17 12 

15. Одлука о висини боравишне таксе на подручју 

општине Кнежево за 2017. годину  
9/17 12 

16. Одлука о усвајању Извјештаја о извршењу Буџета 

општине Кнежево за период јануар-децембар 2016. 

године  

10/17 1 



17. Одлука о усвајању Извјештаја о извршењу Буџета 

општине Кнежево за период јануар-март 2017. године  
10/17 23 

18. Одлука o утврђивању стандарда и критеријума за 

избор и именовање директора и чланова управног 

одбора ЈУ „Центар за социјални рад“ Кнежево  

14/17 1 

19. Одлука о расписивању јавног конкурса за избор и 

именовање директора и чланова управног одбора ЈУ 

„Центар за социјални рад“ Кнежево  

14/17 2 

20. Одлука о давању мишљења о измјени граница између 

катастарске општине Кобиља и катастарске општине 

Борак  

14/17 3 

21. Одлука о одрицању од накнаде за експроприсане 

непокретности  
14/17 4 

22. Одлука о давању на кориштење просторија Мјесног 

уреда у Јаворанима  
14/17 5 

23. Одлука о усвајању извјештаја о извршењу Буџета 

општине Кнежево за период јануар-јун 2017. године  
15/17 1 

24. Одлука о измјенама и допунама Статута општине 

Кнежево  
17/17 1 

25. Одлука о расписивању новог јавног конкурса за избор 

и именовање чланова управног одбора ЈУ „Центар за 

социјални рад“ Кнежево  

17/17 12 

26. Одлука о утврђивању нацрта Измјена дијела 

регулационог плана дијела централног подручја 

Кнежева  

17/17 4 

27. Одлука о начину, организацији и условима вршења 

превоза лица и ствари на територији општине Кнежево  
17/17 4 

28. Одлука о давању сагласности за подношење 

приједлога пројекта за додјелу финансијских средстава 

од Инвестиционо Развојне Банке Републике Српске  

17/17 2 

29. Одлука о оснивању Форума за безбједност грађана 

општине Кнежево  
17/17 2 

30. Одлука о усвајању извјештаја о извршењу Буџета 

општине Кнежево за период јануар- септембар 2017. 

године  

19/17 1 

31. Одлука о измјени Статута општине Кнежево 19/17 27 

32. Одлука о усвајању Нацрта Стратегије развоја општине 

Кнежево од 2017-2023. године  
19/17 33 

33. Одлука о давању сагласности на листу споменика и 

спомен-обиљежја од великог значаја за општину 

Кнежево  

19/17 28 

34. Одлука о признавању Општинске борачке 

организације општине Кнежево као организације од 

приоритетног значаја на подручју општине Кнежево  

19/17 32 

35. Одлука о признавању права на персоналну асистенцију 

за лица са инвалидитетом  
19/17 32 



36. Одлука о преносу права својине на непокретностима  19/17 33 

37. Одлука о усвајању Ребаланса буџета Општине 

Кнежево за 2017. годину  
22/17 1 

38. Одлука о извршењу Ребаланса буџета Општине 

Кнежево за 2017. годину  
22/17 22 

39. Одлука о такси превозу на подручју општине Кнежево  22/17 22 

40. Одлука о радном времену угоститељских, занатско-

предузетничких и трговинских објеката на подручју 

општине Кнежево  

24/17 27 

41. Одлука о висини стопе пореза на непокретности на 

подручју Општине Кнежево за 2018. годину  
24/17 1 

42. Одлуку о накнади за вршење одборничке дужности у 

2018.години  
24/17 2 

43. Одлука о усвајању Буџета Општине Кнежево за 2018. 

годину  
24/17 2 

44. Одлука о извршењу Буџета општине Кнежево за 2018. 

годину  
24/17 23 

45. Одлука о стипендирању студената на високошколским 

установама (први циклус студија) за школску 

2017/2018 год. и утврђивању критерија за додјелу  

24/17 36 

46. Одлуку о стављању ван снаге Одлуке о накнади 

члановима радних тијела Скупштине општине 

Кнежево  

24/17 37 

   

ПРОГРАМИ, ПЛАНОВИ:   

1. Програм унапређења пољопривредне производње на 

подручју општине Кнежево за 2017. годину  
3/17 9 

2. Програм рада Скупштине општине Кнежево за 2017. 

годину  
3/17 1 

3. Програм утрошка средстава од посебних водних 

накнада за 2017. годину  
3/17 14 

4. Програм утрошка средстава од накнаде за коришћење 

природних ресурса у сврху производње електричне 

енергије за 2017.годину  

3/17 16 

5. План утрошка средстава накнаде од шума за 

2017.годину  
3/17 16 

6. План утрошка средстава од концесионе накнаде за 

2017. годину  
3/17 18 

7. Програм рада Скупштине општине Кнежево за 2018. 

годину  
24/17 37 

8. Програм зимског одржавања и чишћења локалних 

путева на подручју општине Кнежево за сезону 

2018/2019  

24/17 46 

   

РЈЕШЕЊА:   

1. Рјешење о именовању чланова Савјета за развој  6/17 6 



2. Рјешење о именовању чланова Радног тима  6/17 7 
3. Рjeшење о измјени Рјешења о именовању савјета плана за 

праћење измјена регулационог плана дијела централног 

подручја Кнежево 
6/17 5 

4. Рјешење о измјени Рјешења о именовању савјета плана за 

праћење израде Регулационог плана „Ски центар 

Сребреник“ Кнежево 
6/17 6 

5. Рјешење о именовању одборника Скупштине општине који 

присуствује свечаном чину закључења брака за матична 

подручја Кнежево, Живинице, Имљани и Јаворани општине 

Кнежево  

9/17 13 

6. Рјешење о именовању предсједника и чланова Одбора 

за жалбе  
9/17 14 

7. Рјешење о именовању секретара СО Кнежево  14/17 5 

8. Рјешење о именовању начелника Одјељења за општу 

управу и друштвене дјелатности Општинске управе 

општине Кнежево  

14/17 6 

9. Рјешење о именовању начелника Одјељења за 

привреду и финансије Општинске управе општине 

Кнежево  

14/17 7 

10. Рјешење о именовању начелника Одјељења за 

просторно уређење и стамбено комуналне послове 

Општинске управе општине Кнежево  

14/17 8 

11. Рјешење о именовању начелника Одјељења за 

инспекцијске послове и комуналну полицију 

Општинске управе општине Кнежево  

14/17 8 

12. Рјешење о именовању Комисије за спровођење јавног 

конкурса за избор и именовање директора и чланова 

управног одбора ЈУ „Центар за социјални рад“  

14/17 9 

13. Рјешење о избору члана Школског одбора ЈУ Основна 

школа „Доситеј Обрадовић“ Кнежево испред општине 

Кнежево  

14/17 10 

14. Рјешење о избору члана Школског одбора ЈУ Основна 

школа „Петар Кочић“ Имљани – Кнежево испред 

општине Кнежево  

14/17 10 

15. Рјешење о избору члана Школског одбора ЈУ Основна 

школа „Вук Караџић“ Живинице – Кнежево испред 

општине Кнежево  

14/17 

 19/17 

11 

35 

16. Рјешење о избору члана Школског одбора ЈУ 

Средњошколски центар „Јован Дучић“ Кнежево 

испред општине Кнежево  

14/17 11 

17. Рјешење о именовању Комисије за спровођење јавног 

конкурса за избор и именовање чланова управног 

одбора ЈУ „Центар за социјални рад“  

17/17 12 

18. Рјешење о избору чланова Етичког одбора  17/17 13 
19. Рјешење  о измјени и допуни Рјешења о избору чланова 

Комисије за заштиту људских права и представке и 
17/17 14 



притужбе грађана 

20. Рјешење  о измјени и допуни Рјешења о избору чланова 

Комисије за мјесне заједнице и сарадњу са општинама и 

градовима 
17/17 14 

21. Рјешење  о измјени и допуни Рјешења о избору чланова 

Комисије за награде и признања 
17/17 14 

22. Рјешење о измјени и допуни Рјешења о избору чланова 

Oдбора за друштвени положај жене и равноправност међу 

половима 
17/17 15 

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

Центар за социјални рад 
18/17 1 

24. Рјешење о именовању директора ЈУ „Центар за 

социјални рад“ Кнежево  
18/17 1 

25. Рјешење о разрјешењу члана Школског одбора ЈУ 

Основна школа „Вук Караџић“ Живинице – Кнежево 

испред општине Кнежево 

19/17 34 

   

ЗАКЉУЧЦИ:   

1. Закључак о усвајању Програма рада Скупштине 

општине Кнежево за 2017.годину  
3/17 1 

2. Закључак о Програму унапређења пољопривредне 

производње на подручју општине Кнежево за 

2017.годину  

3/17 9 

3.  Закључак о Програму утрошка средстава од посебних 

водних накнада за 2017.годину  
3/17 14 

4. Закључак о Програму утрошка средстава од накнаде за 

коришћење природних ресурса у сврху производње 

електричне енергије за 2017.годину  

3/17 16 

5. Закључак о Плану утрошка средстава накнаде од шума 

за 2017.годину  
3/17 16 

6. Закључак о Плану утрошка средстава од концесионе 

накнаде за 2017.годину  
3/17 18 

7. Закључак о давању мишљења на израду Плана уписа 

ученика у први разред средње школе за школску 

2017/2018 годину  

3/17 19 

8. Закључак о исправци грешке у Oдлуци о усвајању 

буџета општине Кнежево за 2017. годину  
3/17 20 

9. Закључак о прихватању писма намјере Друштва за 

производњу и промет производима од коже и текстила 

„Дермал Р“ доо Котор Варош  

6/17 2 

10. Закључак о прихватању Нацрта Статута општине 

Кнежево и упућивању у јавну расправу  
6/17 1 

11. Закључак о прихватању Нацрта Пословника о раду 

Скупштине општине Кнежево и упућивању у јавну 

расправу  

6/17 2 

12. Закључак о јавном конкурсу за избор и именовање     6/17 3 



предсједника и чланова Одбора за жалбе општине 

Кнежево  

13. Закључак о неприхватању Извјештаја о раду и 

пословању ЈУ „Дом здравља“ за 2016.годину  
    6/17 7 

14. Закључак о прихватању Извјештаја о раду и пословању 

ЈУ Дјечији вртић „Радојка Лакић“ за 2016.годину  
6/17 8 

15. Закључак о прихватању Извјештаја о раду и пословању 

ЈУ „Центар за социјални рад“ општине Кнежево за 

2016.годину  

6/17 8 

16. Закључак о прихватању Извјештаја о раду и пословању 

ЈП „Народни универзитет“ Кнежево за 2016.годину  
6/17 9 

17. Закључак о прихватању Извјештаја о раду и пословању 

установе „Народна библиотека“ општине Кнежево за 

2016.годину  

6/17 9 

18. Закључак о прихватању Извјештаја о раду и пословању 

и утрошку буџетских средстава oпштинске 

организације „Црвени крст“ Кнежево за 2016.годину  

6/17 9 

19. Закључак о прихватању Извјештаја о раду и пословању 

Удружења пензионера општине Кнежево за 

2016.годину  

6/17 10 

20. Закључак о прихватању Извјештаја о раду и пословању 

Општинске борачке организације Кнежево за 

2016.годину  

6/17 10 

21. Закључак о прихватању Извјештаја о раду и пословању 

КП „Цврцка“ Кнежево за 2016.годину  
6/17 10 

22. Закључак о прихватању Извјештаја о раду и пословању 

ЈУ Средњошколски центар „Јован Дучић“ Кнежево за 

2016.годину  

6/17 11 

23. Закључак о издвајању дијела одборничке накнаде у 

износу од 10% за мјесец април, ради пружања помоћи 

ЈУ Дјечији вртић „Радојка Лакић“  

6/17 11 

24. Закључак о прихватању Извјештаја о раду Начелника 

општине и Општинске управе општине Кнежево за 

2016.године  

9/17 15 

25. Закључак о прихватању Извјештаја о раду Општинске 

изборне комисије општине Кнежево  
9/17 15 

26. Закључак о прихватању Извјештаја о спроведеним 

изборима за чланове Савјета Мјесних заједница на 

подручју општине Кнежево  

9/17 15 

27. Закључак о давању сагласности за исплату једнократне 

новчане помоћи  
9/17 16 

28. Закључак о исправци грешке у Закључку о прихватању 

Извјештаја о раду и пословању КП „Цврцка“ Кнежево 

за 2016. годину  

9/17 16 

29. Закључци о прихватању Информације о стању 

безбједности на подручу општине Кнежево за период 
14/17 11 



јануар – јун 2017.године и препорука за формирање 

Форума за безбједност  

30. Закључак о јавном конкурсу за избор и именовање 

директора и чланова ЈУ „Центар за социјални рад“ 

Кнежево  

17/17 15 

31. Закључак којим се задужује Начелник општине да у 

сарадњи са начелником одјељења за привреду и 

финансије, изврши анализу буџета и у складу са 

могућностима обезбједи новчана средства ради 

суфинансирања превоза ученика основних школа  

17/17 16 

32. Закључак о усвајању  Нацрта ребаланса буџета 

општине Кнежево за 2017. годину и упућивању истог 

на јавну расправу 

20/17 1 

33. Закључак о усвајању  Нацрта буџета општине Кнежево 

за 2017. годину и упућивању истог на јавну расправу 
20/17 1 

34. Закључак о усвајању Програма рада Скупштине 

општине Кнежево за 2018. годину  
24/17 37 

35. Закључак о Програму  зимског одржавања и чишћења 

локалних путева на подручју општине Кнежево за 

сезону 2018/2019  

24/17 45 

36. Закључак о давању сагласности на кориштење 

колективног зимског годишњег одмора ЈУ Дјечији 

вртић „Радојка Лакић“ Кнежево у периоду од 

03.01.2018. – 10.01.2018. године  

24/17 48 

   

II. АКТИ НАЧЕЛНИКА ОПШТИНЕ   
   

ОДЛУКЕ:   

1. Одлука о благајничком максимуму за 2017.годину  1/17 2 

2. Одлука – у вези са давањем и  потписивањем Изјаве 

везано за околности из члана 52. став (4) ЗЈН  
1/17 2 

3. Одлука о усвајању Плана јавних набавки општине 

Кнежево за 2017. годину  
3/17 20 

4. Одлука о објављивању листе студената о додјели 

стипендија  
4/17 5 

5. Одлука о цијенама услуга ватрогасног друштва за 

потребе предузећа и грађана  

 

12/17 
6 

6. Одлука о суфинансирању превоза ученика основних 

школа на подручју општине Кнежево  
19/17 35 

7. Одлука о утврђивању Нацрта ребаланса буџета 

Општине Кнежево за 2017. Годину 
20/17 2 

8. Одлука о утврђивању Нацрта  буџета Општине 

Кнежево за 2018. годину  
20/17 24 

9. Одлука о утврђивању Приједлога ребаланса буџета 

Општине Кнежево за 2017. годину  
21/17 5 



10. Одлука о именовању штаба за ванредне ситуације  22/17 29 

11. Одлука о утврђивању Приједлога буџета Општине 

Кнежево за 2018. годину  
23/17 5 

12. Одлука о проглашењу ванредне ситуације  23/17 30 

13. Одлука о формирању Комисије за процјену штета 

проузрокованих елементарном непогодом на подручју 

општине Кнежево дана 11. и 12.12.2017.године  

23/17 31 

14. Одлука о укидању ванредне ситуације  23/17 31 

15. Одлука о спровођењу пописа имовине и обавеза за 

2017.годину  
25/17 8 

   

Одлуке – јавне набавке:   

1. Одлука о приступању поступку јавне набавке услуга 

„Уклањање снијега са градских и приградских 

саобраћајница“  

1/17 1 

2. Одлука  о прихватању понуде понуђача „Самарџић“ 

с.п. Кнежево  
1/17 2 

3. Одлука о јавној набавци услуга „Набавка 

канцеларијског материјала“  
1/17 4 

4. Одлука о избору најповољнијег понуђача у поступку 

јавне набавке путем конкурентског захтјева за доставу 

понуда број: 02-013-5-2/17  

1/17 4 

5. Одлука  о јавној набавци услугаза пружање услуга 

комбинованог колективног осигурања радника 

Општине Кнежево  

1/17 5 

6. Одлука  покретању поступка јавне набавке услуга 

„Прикупљање и одвоз отпада са подручја општине 

Кнежево“  

1/17 6 

7. Одлука о приступању поступку јавне набавке роба 

„канцеларијски материјал и тонери за потребе 

Општинске управе Кнежево“   

3/17 23 

8. Одлука о прихватању понуде понуђача „Дунав 

осигурање“ а.д. Бања Лука  
3/17 24 

9. Одлука о јавној набавци услуга „за зимско одржавање 

градских саобраћајница и локалних путева на подручју 

општине Кнежево за сезону 2017. годину“  

4/17 1 

10. Одлука о поништењу поступка јавне набавке „набавку 

банкарских услуга по рачунима трезора општине 

Кнежево у 2017. години“  

4/17 

2 

11. Одлука о приступању поступку јавне набавке роба 

„сјеменске робе за потребе унапређења 

пољопривредне производње на подручју општине 

Кнежево за 2017. годину“   

4/17 3 

12. Одлука  о поништењу отвореног поступка јавне 

набавке број: 02-013-16/16  
4/17 4 

13. Одлука о избору најповољнијег понуђача у поступку 4/17 8 



јавне набавке број: 02-013-17/17  

14. Одлука о покретању преговарачког поступка без објаве 

обавјештења о набавци - ванредна набавка радова за 

стабилизацију клизишта на главном путу Кнежево – 

Имљани, дионица у Миљићима, општина Кнежево  

5/17 1 

15. Одлука о додјели уговора путем Преговарачког 

поступка без објаве обавјештења о набавци  
5/17 2 

16. Одлука о покретању поступка јавне набавке путем 

директног споразума „услуге правног савјетовања и 

заступања, а за потребе Општине Кнежево“  

5/17 3 

17. Одлука  о покретању преговарачког поступка без 

објаве обавјештења о набавци услуга „Прикупљање и 

одвоз отпада са подручја општине Кнежево“  

5/17 4 

18. Одлука о прихватању понуде понуђача Адвокатска 

канцеларија Веран Крсмановић Бијељина  
5/17 5 

19. Одлука о додјели уговора путем преговарачког 

поступка без објаве обавјештења о набавци 

„Прикупљање и одвоз отпада са подручја општине 

Кнежево“  

5/17 6 

20. Одлука о избору понуђача у поступку јавне набавке 

број: 02-013-30/17  
5/17 7 

21. Одлука о приступању поступку јавне набавке роба 

„горива и мазива за потребе Општинске управе 

Кнежево“  

5/17 8 

22. Одлука о покретању поступка јавне набавке путем 

директног споразума „провођење прољетне и јесење 

системске дератизације на подручју општине 

Кнежево“  

5/17 8 

23. Одлука о избору понуђача у поступку јавне набавке 

број: 02-013-23/17  
5/17 9 

24. Одлука о прихватању понуде понуђача 

„ВЕТЕРИНАРСКА АМБУЛАНТА“ д.о.о. Кнежево  
5/17 10 

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

013-36/17  
8/17 38 

26. Одлука о покретању поступка јавне набавке роба  8/17 39 

27. Одлука о покретању поступка јавне набавке путем 

директног споразума услуге одржавања итегралног 

програмског пакета за рачуноводство и финансије 

Finova, програма за канцеларијско пословање, 

електронску писарницу и подршку раду Центру за 

пружање услуга грађанима Docunova, као и набавци 

лиценце за антивирусни програм, а за потребе 

Општинске управе Кнежево  

10/17 54 

28. Одлука о поништењу поступка јавне набавке „ 

огревног дрвета за потребе Општинске управе 

Кнежево у 2017. години“  

10/17 54 



29. Одлука о понављању поступка јавне набавке роба 

„Набавка огревног дрвета, метрица, за потребе 

Општинске управе Кнежево„  

10/17 56 

30. Одлука о прихватању понуде понуђача „Итинерис“ 

д.о.о. Тузла  
10/17 57 

31. Одлука о јавној набавци услуга „Набавка услуга 

интерне и екстерне репрезентације“  
11/17 1 

32. Одлука о покретању поступка јавне набавке путем 

директног споразума „набавка материјала за 

одржавање чистоће зграде Општинске управе 

Кнежево“  

11/17 2 

33. Одлука о прихватању понуде понуђача „Банана“ с.п. 

Кнежево  
11/17 2 

34. Одлука о покретању поступка јавне набавке путем 

директног споразума  
11/17 3 

35. Одлука о прихватању понуде понуђача ПУД „Чистоћа 

и зеленило“ д.о.о. Кнежево  
11/17 3 

36. Одлука о покретању преговарачког поступка без објаве 

обавјештења о набавци услуга „Зимско одржавање 

градских саобраћајница и локалних путева на подручју 

општине Кнежево“  

11/17 4 

37. Одлука  о додјели уговора путем Преговарачког 

поступка без објаве обавјештења о набавци  
11/17 5 

38. Одлука о покретању поступка јавне набавке путем 

директног споразума „банкарске услуге унутрашњег 

платног промета, а за потребе Општинске управе 

Кнежево“  

11/17 7 

39. Одлука о покретању поступка јавне набавке путем 

директног споразума „Набавка 10 металних уличних 

канти“  

11/17 8 

40. Одлука о покретању поступка јавне набавке путем 

директног споразума „Уређење зелених површина-

кошење“  

11/17 9 

41. Одлука о прихватању понуде понуђача ПУД „Чистоћа 

и зеленило“ д.о.о. Кнежево  
11/17 9 

42. Одлука о прихватању понуде понуђача „Гловис“ д.о.о. 

Зеница  
11/17 10 

43. Одлука о прихватању понуде понуђача ЈПШ „Шуме 

Републике Српске““ а.д. Соколац, ШГ „Чемерница“ 

Кнежево  

11/17 10 

44. Одлука о покретању поступка јавне набавке путем 

директног споразума „набавка услуга рада грађевинске 

машине за потребе МЗ Рађићи“  

11/17 11 

45. Одлука о покретању поступка јавне набавке путем 

директног споразума „Набавка 5 парковских клупа“  
11/17 11 

46. Одлука о прихватању понуде понуђача „Гловис“ д.о.о. 11/17 12 



Зеница  

47. Одлука о покретању преговарачког поступка без објаве 

обавјештења о набавци услуга „„Прикупљање и одвоз 

отпада са подручја општине Кнежево“  

11/17 12 

48. Одлука о додјели уговора путем Преговарачког 

поступка без објаве обавјештења о набавци услуга 

„Прикупљање и одвоз отпада са подручја општине 

Кнежево“  

11/17 14 

49. Одлука о покретању поступка јавне набавке путем 

директног споразума „Израда техничке документације 

за санацију дивље депоније на локацији изворишта 

Цврцка“  

11/17 15 

50. Одлука о приступању поступку јавне набавке радова 

„Санација локалних макадамских путева на подручју 

општине Кнежево у укупној количини од 2000 м³“  

11/17 

15 

51. Одлука о покретању поступка јавне набавке путем 

директног споразума „Набавка роба за интерну 

репрезентацију за потребе Општинске управе 

Кнежево“  

11/17 16 

52. Одлука о приступању поступку јавне набавке роба 

„Набавка прехрамбених пакета за социјално угрожене 

категорије становништва“  

11/17 17 

53. Одлука о избору најповољнијег понуђача у поступку 

јавне набавке број: 02-013-48/17  
11/17 17 

54. Одлука о прихватању понуде понуђача Институт за 

грађевинарство „ИГ“ д.о.о. Бања Лука  
11/17 18 

55. Одлука о избору најповољнијег понуђача у поступку 

јавне набавке број: 02-013-66/17  
11/17 19 

56. Одлуку  о покретању поступка јавне набавке путем 

директног споразума „вршење банкарских услуга 

платног промета, а за потребе Општинске управе 

Кнежево“  

12/17 1 

57. Одлука о покретању преговарачког поступка без објаве 

обавјештења о набавци услуга „Ванредни линијски 

превоз незапослених радника на обуку у фабрику 

обуће „Дермал-Р“ д.о.о. Котор Варош“  

12/17 2 

58. Одлука о додјели уговора путем преговарачког 

поступка без објаве обавјештења о набавци „Ванредни 

линијски превоз незапослених радника на обуку у 

фабирку обуће „Дермал-Р“ д.о.о. Котор Варош“   

12/17 3 

59. Одлука о приступању поступку јавне набавке роба 

путем директног споразума „Грађевински материјал за 

потребе санације просторија Народног Универзитета, 

Кнежево“  

12/17 4 

60. Одлука о покретању поступка јавне набавке путем 

директног споразума „Набавка вањске столарије за 
12/17 4 



просторије Народног Универзитета Кнежево“  

61. Одлука о прихватању понуде понуђача „CompAL“ с.п. 

Лакташи  
12/17 5 

62. Одлука о прихватању понуде понуђача „ЕКССТАН“ 

д.о.о. Гаврила Принципа бб, Кнежево  
12/17 6 

63. Одлука о приступању поступку јавне набавке услуга 

путем директног споразума „услуга превоза огревног 

дрвета, метрице, у количини од 237 м³“  

12/17 7 

64. Одлука о прихватању понуде понуђача „Марјановић“ 

с.п. Марјановић Мирослав, Гаврила Принципа бб, 

Кнежево  

12/17 7 

65. Одлука о приступању поступку јавне набавке роба 

путем директног споразума „Грађевински материјал за 

потребе Мјесних заједница општине Кнежево“  

12/17 8 

66. Одлука о избору најповољнијег понуђача у поступку 

јавне набавке број: 02-013-33/17  
12/17 8 

67. Одлука о прихватању понуде понуђача „Уникредит 

Банка“ а.д. Бања Лука  
12/17 9 

68. Одлука о приступању поступку јавне набавке роба 

„Набавка водо, електро, грађевинског и другог 

материјала за помоћ социјално угроженој категорији 

становништва“  

12/17 10 

69. Одлука о прихватању понуде понуђача „ЕКССТАН“ 

д.о.о Гаврила Принципа бб, Кнежево  
12/17 10 

70. Одлука о прихватању понуде понуђача НЛБ Банка а.д. 

Бања Лука  
12/17 11 

71. Одлука о прихватању понуде понуђача „Краљево 

Врело“ д.о.о. Гаврила Принципа бб Кнежево  
13/17 39 

72. Одлука о покретању поступка јавне набавке путем 

директног споразума „“Лим за покривање“, а за 

поправку крова на ловачкој кући у Пишталама по 

захтјеву ЛУ „Чемерница“ Кнежево  

16/17 1 

73. Одлука о прихватању понуде понуђача „МКМ 

КОМЕРЦ“ д.о.о. Кнежево  
16/17 2 

74. Одлука о покретању поступка јавне набавке путем 

директног споразума “Изнајмљивање услуга рада 

машине“  

16/17 2 

75. Одлука о прихватању понуде понуђача „Самарџић“ 

с.п. Кнежево  
16/17 3 

76. Одлука о избору најповољнијег понуђача у поступку 

јавне набавке број: 02-013-75/17  
16/17 3 

77. Одлука о покретању поступка јавне набавке путем 

директног споразума „Набавка засуна за потребе КП 

„Цврцка“  

16/17 4 

78. Одлука о покретању поступка јавне набавке путем 

директног споразума „Набавка четири вањске гуме за 
16/17 5 



ватрогасни камион“  

79. Одлука о прихватању понуде понуђача „Алек Комерц“ 

д.о.о. Бања Лука  
16/17 6 

80. Одлука о прихватању понуде понуђача „Топлота“ 

д.о.о. Тузла  
16/17 6 

81. Одлука о покретању поступка јавне набавке путем 

директног споразума “Сервис возила Лада Нива“  
16/17 7 

82. Одлука  о прихватању понуде понуђача „Лада ауто“ 

д.о.о. Бања Лука  
16/17 7 

83. Одлука о приступању поступку јавне набавке роба за 

потребе унапређења пољопривредне производње на 

подручју општине Кнежево за 2017. годину  

16/17 8 

84. Одлука о покретању поступка јавне набавке путем 

директног споразума „Набавка расвјетне опреме и 

електричних сијалица“  

16/17 8 

85. Одлука  о прихватању понуде понуђача „EЛНОС БЛ“ 

д.о.о. Бања Лука  
16/17 9 

86. Одлука о покретању поступка јавне набавке путем 

директног споразума “Грађевински материјал за 

изградњу јавне чесме“  

16/17 10 

87. Одлука о прихватању понуде понуђача „Бепро“ д.о.о. 

Лакташи  
16/17 10 

88. Одлука о избору понуђача у поступку јавне набавке 

број: 02-013-81/17  
16/17 11 

89. Одлука о приступању поступку јавне набавке роба 

„Набавка малог специјалног навалног ватрогасног 

возила“  

17/17 16 

90. Одлука о избору понуђача у поступку јавне набавке 

број: 02-013-82/17  
17/17 17 

91. Одлука о покретању поступка јавне набавке путем 

директног споразума „„Израда главног пројекта 

пјешачке стазе- тротоара у улици Драге Врањеша, од 

маркета „Банана“ према Угарском путу, Општина 

Кнежево“  

18/17 2 

92. Одлука о прихватању понуде понуђача „ЗМ 

ПРОЈЕКТ“ д.о.о. Бања Лука  
18/17 2 

93. Одлука о покретању поступка јавне набавке путем 

директног споразума “Набавка и уградња 100 м³ 

каменог материјала за насипање путева и рад машине 

на чишћењу канала и равнању шпура, у МЗ 

Влатковићи општина Кнежево“  

21/17 1 

94. Одлука о прихватању понуде понуђача „Самарџић“ 

с.п. Кнежево  
21/17 2 

95. Одлука о покретању поступка јавне набавке путем 

директног споразума „услуге правног савјетовања, а за 

потребе Општине Кнежево“  

21/17 2 



96. Одлука о прихватању понуде понуђача Адвокатска 

канцеларија Милана Матића, Бијељина 
21/17 3 

97. Одлука о покретању поступка јавне набавке путем 

директног споразума “Набавка и уградња водоводних 

цијеви и рад машине на ископу и загртању канала на 

санацији дијела секундарне водоводне мреже, општина 

Кнежево“  

21/17 4 

98. Одлука о прихватању понуде понуђача „Прометал“ с.п. 

Кнежево  
21/17 4 

99. Одлука  о покретању поступка јавне набавке путем 

директног споразума “Новогодишња декорација“  
23/17 27 

100. Одлука о прихватању понуде понуђача „Електро тим“ 

д.о.о. Бања Лука  
23/17 27 

101. Одлука о покретању поступка јавне набавке путем 

директног споразума “Изнајмљивање услуга рада 

машине“  

23/17 28 

102. Одлука о покретању поступка јавне набавке путем 

директног споразума „Набавка новогодишњег 

рекламног материјала за потребе Општинске управе 

општине Кнежево“  

23/17 29 

103. Одлука о прихватању понуде понуђача „Атлас“ с.п.  23/17 29 

104. Одлука о прихватању понуде понуђача „Мон- 

Ами“д.о.о Кнежево 
23/17 30 

   

ПРАВИЛНИЦИ, ПРОГРАМИ, ПЛАНОВИ И ДРУГИ 

АКТИ: 

 
 

1. Нацрт Плана утрошка средстава накнаде од шума за 

2017.годину  
1/17 7 

2. Правилник о условима и начину расподјеле новчаних 

средстава пољопривредним произвођачима са подручја 

општине Кнежево за 2017. годину  

4/17 9 

3. Правилник о организацији и систематизацији радних 

мјеста Општинске управе општине Кнежево  
7/17 1 

4. Правилник о начину и роковима вршења пописа и 

усклађивања књиговодственог стања са стварним 

стањем имовине и обавеза Општине Кнежево  

23/17 32 

5. Правилник о пријему у радни однос и стручном 

оспособљавању приправника/волонтера у Општинској 

управи општине Кнежево  

23/17 37 

6. Програм стручног оспособљавања 

приправника/волонтера у Општинској управи 

Општине Кнежево  

23/17 40 

7. Упутство о поступању са пријавом корупције и 

обезбјеђењу заштите лица која пријављују корупцију у 

Општинској управи општине Кнежево  

25/17 1 

   



РЈЕШЕЊА:   

1. Рјешење о губитку репрезентативности Синдиката 

Администартивне службе Општине Кнежево  
1/17 7 

2. Рјешење о реалокацији средстава  1/17 8 

3. Рјешење о реалокацији средстава  1/17 8 

4. Рјешење о реалокацији средстава  1/17 9 

5. Рјешење о реалокацији средстава  1/17 10 

6. Рјешење о реалокацији средстава  1/17 11 

7. Рјешење о утврђивању репрезентативности 

Синдикалне организације Административне службе 

Општине Кнежево  

4/17 13 

8. Рјешење о реалокацији средстава  5/17 11 

9. Рјешење о реалокацији средстава  8/17 39 

10. Рјешење о реалокацији средстава  10/17 57 

11. Рјешење о реалокацији средстава  11/17 20 

12. Рјешење о реалокацији средстава  12/17 11 

13. Рјешење о реалокацији средстава  12/17 12 

14. Рјешење о реалокацији средстава  17/17 19 

15. Рјешење о реалокацији средстава  17/17 20 

16. Рјешење о реалокацији средстава  17/17 20 

17. Рјешење о реалокацији средстава  19/17 36 

18. Рјешење о именовању комисије за спровођење пописа 

имовине и обавеза за 2017 годину 
25/17 9 

19. Рјешење о реалокацији средстава  25/17 10 

   

ЗАКЉУЧЦИ:   

1. Закључак којим се одобрава реалокација средстава 

буџетске резерве  
1/17 

 

13 

2. Закључак којим се одобрава реалокација средстава 

буџетске резерве  
8/17 40 

3. Закључак којим се одобрава реалокација средстава 

буџетске резерве  
11/17 21 

4. Закључак о давању сагласности на Статут ЈУ „Центар 

за социјални рад“ општине Кнежево 
14/17 12 

5. Закључак о давању сагласности на Статут ЈУ Дјечији 

вртић „Радојка Лакић“ општине Кнежево  
15/17 30 

6. Закључак о давању сагласности на Годишњи програм 

рада ЈУ Дјечији вртић „Радојка Лакић“, Кнежево за 

2017/2018 годину  

18/17 3 

7. Закључак о додјели једнократне помоћи у виду 

прехрамбених артикала  
25/17 10 

   

III. АКТИ ОПШТИНСКЕ ИЗБОРНЕ КОМИСИЈЕ   

   

1. Одлука о потврђивању и објављивању резултата за 8/17 40 



 

 

 

 

__________________________________________________________________________ 

Издавач: Скупштина  општине Кнежево - Секретар Скупштине. Ул. Гаврила Принципа 3 78230-

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

 

изборе чланове савјета мјесних заједница на подручју 

општине Кнежево – МЗ Јаворани, МЗ Живинице, МЗ 

Костићи  

2. Одлука о потврђивању и објављивању резултата за 

изборе чланове савјета мјесних заједница на подручју 

општине Кнежево – МЗ Бастаји, МЗ Имљани, МЗ 

Корићани, МЗ рађићи 2, МЗ Влатковићи  

8/17 
 

44 

3. Одлука о потврђивању и објављивању резултата за 

изборе чланове савјета мјесних заједница на подручју 

општине Кнежево – МЗ Кнежево, МЗ Мокри Луг, МЗ 

Шолаји, МЗ Бокани и Пауновићи 

8/17 48 

   

IV. АКТИ  ЈАВНИХ УСТАНОВА ЧИЈИ ЈЕ 

ОСНИВАЧ ОПШТИНА 

 
 

1. Одлука о организовању и усклађивању пословања 

Дјечијег обданишта „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  

9/17 4 

2. Одлука о организовању и усклађивању пословања 

„Центар за социјални рад“ Кнежево са Законом о 

систему јавних служби и Уредбом о класификацији 

дјелатности Републике Српске и статусној промјени – 

промјена сједишта  

9/17 7 

   

б) Акти органа управљања јавних установа чији је 

оснивач општина Кнежево 
  

1. Статут Јавне установе „Центар за социјални рад“ 

Кнежево  
18/17 3 

2. Статут Јавне установе Дјечији вртић „Радојка Лакић“ 

Кнежево  
18/17 12 


