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Дијана Милисавић
године
Штампа СО-е Кнежево
затеченог стања стараће се Одјељење за
На основу члана 39. став 2. тачка 2. просторно уређење и стамбено-комуналне
Закона о локалној самоуправи („Службени послове.
гласник Републике Српске“ број: 97/16) и
IV
члана 37. став 2. тачка 2. Статута општине
Одлука
ступа
на
снагу даном доношења,
Кнежево („Службени гласник општине
Кнежево“ број: 8/17 и 19/17), Скупштина а биће објављена у „Службеном гласнику
општине Кнежево, на сједници одржаној општине Кнежево“.
дана 30.03.2018. године, д о н o с и
Број: 09/2018

ОДЛУКУ
о давању на привремено коришћење
пословне просторије-канцеларија
I
„Одбојкашком клубу инвалида Кнежево“
даје се на привремено коришћење пословна
просторија-канцеларија у Улици Гаврила
Принципа 5., канцеларија број 2.
II
Коришћeње
пословне
просторијеканцеларије из тачке I. ове одлуке даје се на
период од пет година без новчане накнаде.
III
О увођењу у посјед корисника простора
из тачке I., као и сачињавање пописа

Број: 01-022-2/18
Дана: 30.03.2018.године

ПРЕДСЈЕДНИК
СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ
Миле Павловић, с.р.
______________________________________________

На основу члана 22. став 1. тачка а.
подтачка 1. и члана 170. Закона о заштити и
спасавању
у
ванредним
ситуацијама
(„Службени гласник Републике Српске“,
број: 121/12, 46/17), члана 39. став 2. тачка
12.
Закона о локалној самоуправи
(„Службени гласник Републике Српске“ број:
97/16) и члана 30. став 1. тачка 3. и 8. и
члана 37. став 2. тачка 9. Статута општине
Кнежево („Службени гласник општине
Кнежево“, број: 8/17, 19/17), Скупштина
општине, на сједници одржаној дана
30.03.2018.године, д о н о с и
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ОДЛУКУ
О ОРГАНИЗОВАЊУ И УСКЛАЂИВАЊУ
ФУНКЦИОНИСАЊА ОПШТИНСКОГ
ШТАБА ЦИВИЛНЕ ЗАШТИТЕ
ОПШТИНЕ КНЕЖЕВО
I
Овом Одлуком организује се и усклађује
функционисање Општинског штаба цивилне
заштите општине Кнежево са Законом о
заштити
и
спасавању у ванредним
ситуацијама.
II
Општински штаб цивилне заштите
састоји се од комаданта, замјеника
комаданта, начелника и 23 члана штаба.
1. Командант штаба – Начелник
општине Кнежево;
2. Замјеник команданта – Замјеник
Начелника општине Кнежево;
3. Начелник штаба – Начелник
Одјељења за просторно уређење и
стамбено-комуналне послове;
4. Члан штаба за маскирање и
замрачивање – представник ПЈ
„Електрокрајина“ Кнежево;
5. Члан штаба за заштиту од рушења
и експлозија – командир ПС
Кнежево;
6. Члан штаба за заштиту од поплава
– представник КП „Цврцка“
Кнежево;
7. Члан штаба за заштиту од пожара
– представник ватрогасне јединице
Кнежево;
8. Члан штаба за прву медицинску
помоћ и асанацију - директор
„Дом-а здравља“ Кнежево;
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9. Члан штаба за заштиту животиња
и
намјерница
животињског
порјекла, и заштиту биљака и
биљних производа – самостални
стручни
сарадник
за
пољопривреду;
10. Члан штаба – Начелник одјељења
за привреду и финасије;
11. Члан штаба – Начелник одјељења
за општу управу и друштвене
дјелатности;
12. Члан штаба – Начелник одјељења
за
инспекцијске
послове
и
комуналну полицију;
13. Члан штаба испред Црвеног крста;
14. Члан
штаба
–
предсједник
Скупштине општине Кнежево;
15. Члан штаба – представник МЗ
Кнежево;
16. Члан штаба – представник МЗ
Бастаји;
17. Члан штаба – представник МЗ
Бокани и Пауновићи;
18. Члан штаба – представник МЗ
Влатковићи;
19. Члан штаба – представник МЗ
Имљани;
20. Члан штаба – представник МЗ
Јаворани;
21. Члан штаба – представник МЗ
Корићани;
22. Члан штаба – представник МЗ
Мокри Луг;
23. Члан штаба – представник МЗ
Живинице;
24. Члан штаба – представник МЗ
Рађићи II;
25. Члан штаба – представник МЗ
Шолаји;
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26. Члан штаба – представник МЗ
Костићи.
III
1) Сједнице Општинског штаба цивилне
заштите одржаваће се у просторијама
Општинске управе општине Кнежево.
2) Сједнице штаба сазива и истим
руководи командант Општинског штаба
цивилне заштите.
IV
Ова Одлука ступа на снагу осмог дана од
објављивања у „Службеном гласнику
општине Кнежево“.
Број: 01-022-4/18
Дана: 30.03.2018.године

ПРЕДСЈЕДНИК
СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ
Миле Павловић, с.р.
____________________________________________

На основу члана 3. Закона о
ветеринарству (''Сл.гласник РС'', број: 75/17),
члана 3. Закона о заштити и добробити
животиња (''Сл.гласник РС'', број: 111/08),
Закона
о
комуналној
дјелатности
(''Сл.гласник РС'', број:124/11) и члана 37.
став 2. тачка 2. Статута општине Кнежево
(''Службени гласник општине Кнежево'', број:
08/17 и 19/17), Скупштина општине Кнежево,
на сједници одржаној дана 30.03.2018.године,
доноси
ОДЛУКУ
о заштити и држању животиња на
територији општине Кнежево
I ОПШТЕ ОДРЕДБЕ
I
Овом одлуком регулише се: заштита
животиња, њихова основна права и добробит,
и поштовање њиховог живота, као и
утврђивање услова за њихово држање на
територији општине Кнежево.
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II
Термини који се користе у овој одлуци
дефинишу се на сљедећи начин:
 Животиње: Све доместиковане и
дивље животињске врсте, сисари,
птице, гмизавци, водоземци, рибе и
бескичмењаци, пријемчиви на бол,
патњу и стрес.
 Домаће животиње: Све животиње које
је човјек доместиковао, и које се
традиционално гаје ради производње:
хране за човјека, природних влакана и
материјала животињског поријекла за
добробит човјека. У смислу ове
одлуке то су: копитари (коњи,
магарци, мазге и муле), папкари
(говеда, овце, козе и свиње), кунићи,
пернате животиње (патке, ћурке,
кокошке, гуске, голубови, препелице)
и пчеле.
 Животиње
за
друштво
(кућни
љубимци): Све животињске врсте које
човјек гаји и чува ради задовољства и
друштва. У смислу ове одлуке, то су:
пси, мачке, кунићи, мали глодари,
собне
птице,
тераријумске,
акваријумске и друге животиње које
се гаје ради дружења и помоћи.
 Држалац животиња: Свако правно или
физичко лице које је, као власник,
одгајивач или чувар, одговорно за
здравље и добробит животиња.
 Анестезија: Поступак којим се
искључује осјетљивост код животиња.
 Еутаназија: безболно усмрћивање које
се обавља средствима посебне
намјене.
 Изгубљена животиња: Животиња која
је напустила власника, без његове
воље, и он је тражи.
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