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I. AKTИ СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ 
 

 

а) Позитивно правни прописи општине Кнежево 

1. Статут општине Кнежево („Службени гласник општине Кнежево“, број: 08/17 и 

19/17); 

2. Пословник о раду Скупштине општине Кнежево („Службени гласник општине 

Кнежево“, број: 13/17); 

3. Етички кодекс за изабране одборнике у Скупштини општине Кнежево 

(„Службени гласник општине Кнежево“, број: 23/17). 

 

2006. година 

1. Статут општине Кнежево („Службени гласник општине Кнежево“, број: 1/06); 

 

ОДЛУКЕ: 

1. Одлука o усвајању годишњег обрачуна  буџета Општине Кнежево за 2005.  

годину („Службени гласник општине Кнежево“, број: 1/06); 

2. Одлука о усвајању извјештаја о раду Начелника  и Административне службе 

Општине Кнежево („Службени гласник општине Кнежево“, број: 1/06); 

3. Oдлука о утврђивању просјечне цијене м2 корисне стамбене површине 

(„Службени гласник општине Кнежево“, број: 1/06); 

4. Одлука о стављању у промет неизграђеног осталог грађевинског земљишта 

(„Службени гласник општине Кнежево“, број: 1/06);  

5. Одлука о утврђивању накнаде за додијељено градско грађевинско земљиште 

(„Службени гласник општине Кнежево“, број: 1/06); 

6. Одлука о комуналним таксама („Службени гласник општине Кнежево“, број: 

1/06); 

7. Одлука о усвајању Статута ЈП „Радио Кнежево“  Кнежево („Службени гласник 

општине Кнежево“, број: 1/06); 

8. Одлука о усвајању Етичког кодекса ЈП „Радио Кнежево“ Кнежево („Службени 

гласник општине Кнежево“, број: 1/06); 

9. Одлука о накнади вршења одборничке дужности („Службени гласник општине 

Кнежево“, број: 1/06); 

10. Одлука о измјени Одлуке о статусу бесправно изграђених грађевина („Службени 

гласник општине Кнежево“, број: 1/06); 

11. Одлука о ослобађању плаћања пореза на катастарски приход од пољопривреде и 

шумарста за 2006. годину („Службени гласник општине Кнежево“, број: 1/06); 

12. Одлука о именовању Комисије за буџет и финансије („Службени гласник 

општине Кнежево“, број: 2/06); 

13. Одлука o именовању Комисије за планирање општинског развоја („Службени 

гласник општине Кнежево“, број: 2/06); 
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14. Одлука о измјени и допуни Одлуке о комуналним таксама и накнадама 

(„Службени гласник општине Кнежево“, број: 2/06); 

15. Одлука о усвајању Извјештаја о оствареним приходима и извршеним расходима 

буџета за период 01.01.-31.03.2006. године („Службени гласник општине 

Кнежево“, број: 3/06); 

16. Oдлукa o измјени и допуни Одлуке о општинским таксама и накнадама 

(„Службени гласник општине Кнежево“, број: 3/06); 

17. Одлука о реализацији инвестиционог програма „Реконструкција локалног пута 

Медљен- Томашевићи“ („Службени гласник општине Кнежево“, број: 3/06); 

18. Одлука о реализацији инвестиционог програма „Санација постојеће дивље 

депоније у Кнежеву“ („Службени гласник општине Кнежево“, број: 3/06); 

19. Одлука о расписивању конкурса за израду идејног рјешења симбола-грба 

Општине  Кнежево („Службени гласник општине Кнежево“, број: 3/06); 

20. Одлука о усвајању Извјештаја о оствареним приходима и извршеним расходима 

буџета за период 01.01.-30.06.2006. године („Службени гласник општине 

Кнежево“, број: 4/06); 

21. Одлука о расписивању јавног конкурса за избор и именовање на упражњена 

мјеста чланова Надзорних и Управних одбора у Ј.У. и Ј.П. у Општини Кнежево 

(„Службени гласник општине Кнежево“, број: 4/06); 

22. Одлука о капиталним издацима („Службени гласник општине Кнежево“, број: 

4/06); 

23. Одлука о кредитном задужењу општине („Службени гласник општине 

Кнежево“, број: 5/06); 

24. Одлука о одобрењу средстава за завршетак реконструкције и асфалтирања пута 

Ђукарићи-Имљани („Службени гласник општине Кнежево“, број: 5/06); 

25. Одлука о изградњи фекалне канализације Шушића сокак („Службени гласник 

општине Кнежево“, број: 5/06); 

26. Одлука о одобравању набавке путничког возила („Службени гласник општине 

Кнежево“, број: 5/06); 

27. Одлука о усвајању Извјештаја о извршењу Буџета општине Кнежево за период 

јануар – септембар 2006.године („Службени гласник општине Кнежево“, број: 

6/06); 

28.  Одлука о ребалансу буџета за 2006. годину („Службени гласник општине 

Кнежево“, број: 6/06); 

29. Одлука о утврђивању Нацрта буџета за 2007. годину („Службени гласник 

општине Кнежево“, број: 6/06); 

30. Одлука о стављање у промет неизграђеног осталог грађевинског земљишта 

(„Службени гласник општине Кнежево“, број: 6/06); 

31. Одлука о оснивању Туристичке организације Општине Кнежево („Службени 

гласник општине Кнежево“, број: 6/06); 

32. Одлука о буџету и извршењу буџета за 2007. годину  („Службени гласник 

општине Кнежево“, број: 7/06); 

33. Одлука о платама и другим правима функционера у Општини Кнежево 

(„Службени гласник општине Кнежево“, број: 7/06); 
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34. Одлука о гробљимa и погребној дјелатности („Службени гласник општине 

Кнежево“, број: 7/06); 

35. Одлука о одобравању обављања припремних радњи за реализацију пројекта 

"Изградње водовода Иломска-Кнежево" („Службени гласник општине 

Кнежево“, број: 7/06); 

36. Одлука о давању на привремено кориштење пословног простора-канцеларије 

ССРСОВК („Службени гласник општине Кнежево“, број: 7/06); 

37. Одлука о измјени и допуни Одлуке о оснивању туристичке организације 

Општине Кнежево („Службени гласник општине Кнежево“, број: 7/06). 

 

ПРОГРАМИ, ПЛАНОВИ: 

1. Програм прољетне сјетве за 2006. годину и  мјере за унапређење пољопривредне 

производње („Службени гласник општине Кнежево“, број: 1/06); 

2. План улагања кредитиних средстава („Службени гласник општине Кнежево“, 

број: 5/06); 

3. Програм рада Скупштине Општине Кнежево за 2007. годину („Службени 

гласник општине Кнежево“, број: 7/06). 

 

РЈЕШЕЊА: 

1. Рјешење о оглашавању рјешења ништавним број: 01/2-022-57/05 („Службени 

гласник општине Кнежево“, број: 1/06); 

2. Рјешење о престанку мандата одборнику Макарић Љиљани („Службени гласник 

општине Кнежево“, број: 1/06); 

3. Рјешење о одбијању захтјева А.Д “Житопродукт” Бања Лука („Службени 

гласник општине Кнежево“, број: 1/06); 

4. Рјешење о утврђивању постојања општег интереса за  планску изградњу 

“Спортско  рекрационог скијашког центра Сребреник” („Службени гласник 

општине Кнежево“, број: 1/06); 

5. Рјешење о именовању комисије за избор секретара и начелника одјељења 

општинске  административне службе („Службени гласник општине Кнежево“, 

број: 1/06); 

6. Рјешење о додјели неизграђеног градског грађевинског земљишта Кутић 

Милану из  Рађића („Службени гласник општине Кнежево“, број: 1/06); 

7. Рјешење о додјели неизграђеног градског грађевинског земљишта Миљић 

Драгославу из  Влатковића („Службени гласник општине Кнежево“, број: 1/06); 

8. Рјешење о додјели неизграђеног градског грађевинског земљишта Раљић Ненаду 

из  Чарића („Службени гласник општине Кнежево“, број: 1/06); 

9. Рјешење о додјели неизграђеног градског грађевинског земљишта Свјетлановић 

Веселку из Бастаја („Службени гласник општине Кнежево“, број: 1/06); 

10. Рјешење о додјели неизграђеног градског  грађевинског земљишта Свјетлановић 

Вујадину  из Рађића („Службени гласник општине Кнежево“, број: 1/06); 
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11. Рјешење о разрјешењу директора Дјечијег обданишта “Рдаојка Лакић”Кнежево 

(„Службени гласник општине Кнежево“, број: 1/06);  

12. Рјешење о именовању в.д. директора Дјечијег обданишта “Рдаојка 

Лакић”Кнежево  („Службени гласник општине Кнежево“, број: 1/06); 

13. Рјешење о утврђивању власништва на градском  грађевинском земљишту за 

Пикеља Недељка („Службени гласник општине Кнежево“, број: 2/06); 

14. Рјешење о разрјешењу Начелника одјељења за привреду, финансије и урбанизам 

(„Службени гласник општине Кнежево“, број: 4/06); 

15. Рјешење о разрјешењу Начелника за општу управу и друштвене дјелатности 

(„Службени гласник општине Кнежево“, број: 4/06); 

16. Рјешење о именовању Секретара Скупштине  општине („Службени гласник 

општине Кнежево“, број: 4/06); 

17. Рјешење о именовању Начелника одјељења за привреду, финансије и 

урбанизама („Службени гласник општине Кнежево“, број: 4/06); 

18. Рјешеење о именовању Начелника за општу управу и друштвене дјелатности 

(„Службени гласник општине Кнежево“, број: 4/06); 

19. Рјешење о именовању представника државног капитала Општине Кнежево у 

Скупштини акционара Комуналног предузећа „Цврцка“ А.Д. Кнежево 

(„Службени гласник општине Кнежево“, број: 4/06); 

20. Рјешење о разрјешењу члана Надзорног одбора у ЈЗУ „Дом здравља“ Кнежево 

(„Службени гласник општине Кнежево“, број: 4/06); 

21. Рјешење о рзрјешењу предсједника Надзорног одбора у ЈУ „Центар за социјални 

рад“ Кнежево („Службени гласник општине Кнежево“, број: 4/06); 

22. Рјешење о разрјешењу предсједника Надзорног одбора у ЈП “Радио Кнежево” 

Кнежево („Службени гласник општине Кнежево“, број: 4/06); 

23. Рјешење о разрјешењу члана Управног одбора у ЈУ Дјечије обданиште “Радојка 

Лакић”   Кнежево („Службени гласник општине Кнежево“, број: 4/06); 

24. Рјешење о разрјешењу предсједника Скупштине Општине Кнежево („Службени 

гласник општине Кнежево“, број: 4/06); 

25. Рјешење о избору члана школског одбор ССШ“Јован Дучић Кнежево 

(„Службени гласник општине Кнежево“, број: 5/06); 

26. Рјешење о разрјешењу члана школског одбора ССШ“ Јован Дучић“ Кнежево 

(„Службени гласник општине Кнежево“, број: 5/06); 

27. Рјешење о оглашавању рјешења ништавим број: 1/2-475-53/06 од 30.03.2006. 

године („Службени гласник општине Кнежево“, број: 5/06); 

28. Рјешење о престанку мандата одборнику Кутић Станимиру („Службени гласник 

општине Кнежево“, број: 5/06); 

29. Рјешење о исправци грешке у рјешењима Скупштине општине Скендер-Вакуф-

сада Кнежево, број 09/1-474-94/87 од 28.05.1987. године и 01-475-3/88 од 

20.12.1988. године („Службени гласник општине Кнежево“, број: 5/06); 

30. Рјешење о именовању представника државног капитала Општине  Кнежево у 

Скупштину акционара Комуналног предузећа "Цврцка" А.Д 

Кнежево(„Службени гласник општине Кнежево“, број: 6/06); 
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31. Рјешење о разрјешењу  представника државног капитала Општине Кнежево у 

Скупштини акционара Комуналног предузећа "Цврцка" А.Д. Кнежево 

(„Службени гласник општине Кнежево“, број: 6/06). 

 

ЗАКЉУЧЦИ: 

1. Закључак о усвајању информације Начелника општине о обрачунатој накнади за 

кориштење градског грађевинског земљишта („Службени гласник општине 

Кнежево“, број: 1/06); 

2. Закључак о пословању привреде Општине    Кнежево („Службени гласник 

општине Кнежево“, број: 2/06); 

3. Закључак о дефинисању обима и начина измирења доспјелих обавеза КП 

„Цврцка“ АД Кнежево („Службени гласник општине Кнежево“, број: 2/06); 

4. Закључак о усвајању извјештаја о раду за 2005.  годину Центра за социјални рад 

општине Кнежево  („Службени гласник општине Кнежево“, број: 2/06); 

5. Закључак о усвајању извјештаја о раду за 2005.  годину ЈУ Дјечије обданиште 

„Радојка Лакић“   Кнежево  („Службени гласник општине Кнежево“, број: 2/06); 

6. Закључак о усвајању извјештаја о раду за 2005. годину ЈП „Народни 

универзитет“ Кнежево  („Службени гласник општине Кнежево“, број: 2/06); 

7. Закључак о усвајању извјештаја о раду за 2005. годину ЈП „Радио 

Кнежево“Кнежево („Службени гласник општине Кнежево“, број: 2/06); 

8. Закључак о усвајању информације о пославању ШГ „Чемерница“  Кнежево 2005. 

годину („Службени гласник општине Кнежево“, број: 2/06); 

9. Закључак о прихватању иницијативе за изградњу подручне школе у Рађићима 

(„Службени гласник општине Кнежево“, број: 3/06); 

10. Закључак о именовању комисије за одабир идејног рјешења грба-симбола 

Општине Кнежево („Службени гласник општине Кнежево“, број: 3/06); 

11. Закључак о усвајању нацрта рјешења о утврђивању права власништва у корист  

инвеститора у поступку легализације бесправно изграђених грађевина 

(„Службени гласник општине Кнежево“, број: 3/06); 

12. Закључак о достави кандидата за упражњено мјесто предсједника Скупштине 

Општине Кнежево испред клубова политичких партија („Службени гласник 

општине Кнежево“, број: 4/06); 

13. Закључак („Службени гласник општине Кнежево“, број: 5/06); 

14.  Закључак о обезбјеђењу просторија за рад Одјељења Основног суда у Кнежеву 

(„Службени гласник општине Кнежево“, број: 6/06); 

15. Закључак о усвајању Програма рада Скупштине Општине Кнежево за 2007. 

годину („Службени гласник општине Кнежево“, број: 7/06); 

16. Закључак о прихватању Информације Начелника општине број: 01-013-44/06 у 

вези спроблематиком превоза ученика основних школа („Службени гласник 

општине Кнежево“, број: 7/06); 

17. Закључак о прихватању Информације Начелника општине број: 01-013-11/06 о 

кориштењу пословних просторија Ватрогасног друштва Кнежево („Службени 

гласник општине Кнежево“, број: 7/06); 
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18. Закључак о неприхватању Информације Републичке управе за имовинско-

правне послове и геодетско-катастарске послове, Подручне јединице Кнежево 

број: 23-474-7/06 од 21.12.2006. године („Службени гласник општине Кнежево“, 

број: 7/06). 

 

2007.година 

ОДЛУКЕ: 

1. Одлука о усвајању II ребаланса буџету Општине Кнежево за 2006. годину 

(„Службени гласник општине Кнежево“, број: 1/07); 

2. Одлука о расписивању јавног позива за уступање  послова, сортирања и одвоза 

комуналног отпада на регионалну депонију ДЕПОТ-Рамићи Бања  Лука 

(„Службени гласник општине Кнежево“, број: 1/07); 

3. Одлука о изради информационе мреже („Службени гласник општине Кнежево“, 

број: 1/07); 

4. Одлука о стављању у промет неизграђеног осталог грађевинског земљишта 

(„Службени гласник општине Кнежево“, број: 1/07); 

5. Одлука о изради регулационог плана за локалитет „Омар“ ул. Гаврила Принципа 

(„Службени гласник општине Кнежево“, број: 1/07); 

6. Одлука о усвајању извршења обрачуна буџету општине Кнежево за 2006. годину 

(„Службени гласник општине Кнежево“, број: 2/07); 

7. Одлука о усвајању извјештаја о раду Начелника и Административне службе за 

2006. годину („Службени гласник општине Кнежево“, број: 2/07); 

8. Одлука о општинским административним таксама и накнадама („Службени 

гласник општине Кнежево“, број: 2/07); 

9. Одлука о грађевинском земљишту („Службени гласник општине Кнежево“, број: 

2/07); 

10. Одлука о одобравању средстава за израду изведбене пројектне документације 

„Изградња  водовода Иломска-Кнежево“ („Службени гласник општине 

Кнежево“, број: 2/07); 

11. Одлука о укњижавању права располагања на непокретностима на Општину 

Кнежево („Службени гласник општине Кнежево“, број: 2/07); 

12. Одлука о утврђивању просјечне коначне грађевинске цијене м² корисне стамбене 

површине („Службени гласник општине Кнежево“, број: 2/07); 

13. Одлука о утврђивању цијене граског грађевинског земљишта које се додјељује 

непосредном погодбом и у поступку легализације („Службени гласник општине 

Кнежево“, број: 2/07); 

14. Одлука о оглашавању јавне продаје неизграђеног градског грађевинског 

земљишта путем лицитације („Службени гласник општине Кнежево“, број: 

2/07); 

15. Одлука о куповини  осталог грађевинског земљишта за санацију депоније 

(„Службени гласник општине Кнежево“, број: 2/07); 

16. Одлука о примјени Програма уређења грађевинског земљишта („Службени 

гласник општине Кнежево“, број: 2/07); 
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17. Одлука о оглашавању јавне продаје неизграђеног осталог грађевинског 

земљишта путем лицитације у МЗ Јаворани („Службени гласник општине 

Кнежево“, број: 2/07); 

18. Одлука о оглашавању јавне продаје неизграђеног осталог грађевинског 

земљишта путем лицитације у МЗ Живинице („Службени гласник општине 

Кнежево“, број: 2/07); 

19. Одлука o стављању ван снаге Одлуке о стављању у промет неизграђеног осталог 

грађевинског земљишта („Службени гласник општине Кнежево“, број: 2/07); 

20. Oдлука о одобравању средстава за набавку и постављање лежећих полицајаца 

(„Службени гласник општине Кнежево“, број: 2/07); 

21. Одлука о усвајању Извјештаја буџетаОпштине Кнежево за перид 01.01. – 

31.03.2007. годину („Службени гласник општине Кнежево“, број: 3/07); 

22. Одлука о одобравању средстава за реализацију пројекта „“Реконструкција и 

асвалтирање Локалних путева на подручју општине Кнежево („Службени 

гласник општине Кнежево“, број: 3/07); 

23. Oдлука о разрјешењу Општинске изборне комисије („Службени гласник 

општине Кнежево“, број: 3/07); 

24. Одлука о именовању Општинске изборне комисије („Службени гласник 

општине Кнежево“, број: 3/07); 

25. Одлука о уступању послова прикупљања, сортирања и одвоза комуналног 

отпада на регионалну депонију ''Депот''  Рамићи Бања Лука („Службени гласник 

општине Кнежево“, број: 5/07); 

26. Одлука о овлаштењу Начелника општине за потпис уговора о  продаји 

земљишта („Службени гласник општине Кнежево“, број: 5/07); 

27. Одлука о усвајању Извјештаја о извршењу Буџета општине Кнежево за период 

јануар-јуни 2007. године („Службени гласник општине Кнежево“, број: 6/07); 

28. Одлука о Измјени и допуни Плана капиталних улагања за 2007. годину 

(„Службени гласник општине Кнежево“, број: 6/07); 

29. Одлука о одобравању средстава за реализацију пројекта “Реконструкција и 

асвалтирање локалних путева на подручју општине Кнежево“ („Службени 

гласник општине Кнежево“, број: 6/07); 

30. Одлука о усвајању Извјештаја о извршењу Буџета општине Кнежево За период 

јануар-септембар 2007.године („Службени гласник општине Кнежево“, број: 

7/07); 

31. Одлука о измјени и допуни Статута општине Кнежево („Службени гласник 

општине Кнежево“, број: 7/07); 

32. Одлука о измјени Одлуке о статусу бесправно изграђени грађевина  („Службени 

гласник општине Кнежево“, број: 7/07); 

33. Одлука о приступању израде регулационог плана за локалитет  ''СКИ-ЦЕНТАР'' 

Кнежево („Службени гласник општине Кнежево“, број: 7/07);      

34. Одлука о стављању ван снаге Одлуке о лицитацији грађевинског земљишта 

(„Службени гласник општине Кнежево“, број: 7/07); 
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35. Одлука о стављању ван снаге одлуке о расписивању лицитације за додјелу 

локација за изград. Сатамбено посл. Објеката у насељу ''Омар'' („Службени 

гласник општине Кнежево“, број: 7/07); 

36. Одлука о оглашавању јавне продаје неизграђеног градског грађевинско 

земљишта путем лицитације   („Службени гласник општине Кнежево“, број: 

7/07); 

37. Одлука о одређивању уже локације за изградњу централног споме обиљежја 

палим борцима ВРС („Службени гласник општине Кнежево“, број: 7/07); 

38. Одлука о одређивању накнаде за чланове ОИК („Службени гласник општине 

Кнежево“, број: 7/07); 

39. Одлука о поништавању Одлуке о преузимању старе управне зграде ОДКП 

''Кнеград'' Кнежево („Службени гласник општине Кнежево“, број: 7/07); 

40. Одлука о накнади за вршење одборничке дужности („Службени гласник 

општине Кнежево“, број: 7/07). 

 

ПРАВИЛНИЦИ, ПРОГРАМИ, ПЛАНОВИ: 

1. План капиталних улагања за 2007. годину („Службени гласник општине 

Кнежево“, број: 1/07); 

2. Програм прољетне сјетве за 2007. годину и мјере унапређења пољопривредне 

производње („Службени гласник општине Кнежево“, број: 1/07); 

3. Програм зимског одржавања и чишћења локалних путева на подручју општине 

кнежево за сезону 2007/08.годину („Службени гласник општине Кнежево“, број: 

7/07). 

 

РЈЕШЕЊА: 

1. Рјешење о исправци грешке у рјешењу („Службени гласник општине Кнежево“, 

број: 5/07); 

2. Рјешење о именовању директора Туристичке организације Општине Кнежево на 

период до 6о дана („Службени гласник општине Кнежево“, број: 6/07); 

3. Рјешење о именовању  Управног одбора Туристичке организације Општине 

Кнежево на период до 60 дана („Службени гласник општине Кнежево“, број: 

6/07); 

4. Рјешење о именовању Надзорног одбора Туристичке организације Општине 

Кнежево на период до 60 дана („Службени гласник општине Кнежево“, број: 

6/07); 

5. Рјешење о разрјешењу директора JП“Радио Кнежво“  Кнежево („Службени 

гласник општине Кнежево“, број: 6/07); 

6. Рјешење о оглашавању Рјешења ништавним („Службени гласник општине 

Кнежево“, број: 7/07). 
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ЗАКЉУЧЦИ: 

1. Закључак о стављању ван снаге Закључка број: 01/2-022-39/05 од 22.09.2005. 

године („Службени гласник општине Кнежево“, број: 1/07); 

2. Закључак о додјели новчаних средстава („Службени гласник општине Кнежево“, 

број: 2/07); 

3. Закључак о усвајању извјештаја о раду за 2006. годину Центра за социјални рад 

општине Кнежево („Службени гласник општине Кнежево“, број: 3/07); 

4. Закључак о усвајању  Извјештаја о раду за 2006. годину ЈУ Дјечије обданиште 

''Радојка Лакић'' Кнежево („Службени гласник општине Кнежево“, број: 3/07); 

5. Закључак о усвајању  Извјештаја о раду за 2006. годину ЈП ''Народни 

универзитет'' Кнежево („Службени гласник општине Кнежево“, број: 3/07); 

6. Закључак о усвајању  Извјештаја о раду за 2006. годину ЈЗУ ''Дом  здравља'' 

Кнежево („Службени гласник општине Кнежево“, број: 3/07); 

7. Закључак о усвајању  Извјештаја о раду за 2006. године ''Црвени Крст'' Кнежево 

(„Службени гласник општине Кнежево“, број: 3/07); 

8. Закључак  о усвајању Извјештај о ревизји финансијског   пословања општине 

Кнежево за период 01.01-31.05.2005. године („Службени гласник општине 

Кнежево“, број: 5/07); 

9. Закључак о усвајању плана о отклањању недостатака и неправилности по 

извјештају о ревизји извјештаја општине Кнежево за период 01.01-31.12.2005. 

године број:01-052-47-2/07 („Службени гласник општине Кнежево“, број: 5/07); 

10.  Закључак о .усвајању информације о проведеној лицитацији за продају 

неизграђеног градског-грађевинског земљишта („Службени гласник општине 

Кнежево“, број: 5/07); 

11. Закључак о Прихватању Информација о пријави пројеката за финансирање из 

средстава развојног програма РС 2007-2010 („Службени гласник општине 

Кнежево“, број: 6/07); 

12. Закључак (Скупштина се упознала са врло тешким стањем у Мјесној заједници 

Корићани, те предложила Начелнику општине да формира комисију која ће 

посјетити Мјесну заједницу Корићани, снимити стварно стање, сачинити 

записник  као и план мјера за превазилажење тешког стања и о свему упознати 

Скупштину) („Службени гласник општине Кнежево“, број: 6/07); 

13. Закључак о покретању јавне расправе („Службени гласник општине Кнежево“, 

број: 7/07); 

14. Закључак о прихватању нацрта Буџета за 2008.годину („Службени гласник 

општине Кнежево“, број: 7/07); 

15. Закључак („Службени гласник општине Кнежево“, број: 7/07). 
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2008. година 

ОДЛУКЕ: 

1. Одлука о избору потпредсједника Скупштине општине („Службени гласник 

општине Кнежево“, број: 1/08); 

2. Одлука о разрјешењу предсједника Скупштине општине („Службени гласник 

општине Кнежево“, број: 1/08); 

3. Одлука о покретању поступка опозива Начелника општине Кнежево  („Службени 

гласник општине Кнежево“, број: 1/08); 

4. Одлука о именовању комисије за провођење поступка опозива Начелника 

општине Кнежево („Службени гласник општине Кнежево“, број: 1/08); 

5. Одлука о измјени и допуни Статута општине Кнежево („Службени гласник 

општине Кнежево“, број: 1/08); 

6. Одлука о усвајању буџета општине Кнежево за 2008.годину („Службени гласник 

општине Кнежево“, број: 2/08); 

7. Одлука о извршењу буџета општине Кнежево за 2008.годину („Службени 

гласник општине Кнежево“, број: 2/08); 

8. Одлука о јавном превозу лица и ствари на подручју општине Кнежево 

(„Службени гласник општине Кнежево“, број: 2/08); 

9. Одлука о измјени и допуни одлуке о такси превозу на подручју општине Кнежево 

(„Службени гласник општине Кнежево“, број: 2/08); 

10. Одлука о финансирању поступка Опозива Начелника општине („Службени 

гласник општине Кнежево“, број: 2/08); 

11. Одлука о наканди за вршење одборничке дужности („Службени гласник општине 

Кнежево“, број: 2/08); 

12. Одлука о измјенама и допунама о извршењу буџета оштине Кнежево за 

2008.годину („Службени гласник општине Кнежево“, број: 4/08); 

13. Одлука о измјени одлуке о именовању комисије за буџет и финансије 

(„Службени гласник општине Кнежево“, број: 4/08); 

14. Одлука о разрјешењу члана комисије за буџет и финансије („Службени гласник 

општине Кнежево“, број: 4/08); 

15. Одлука о именовању члана комисије за буџет и финансије („Службени гласник 

општине Кнежево“, број: 4/08); 

16. Одлука о именовању трећег члана општинске Изборне комисије („Службени 

гласник општине Кнежево“, број: 4/08);  

17. Одлука о измјенама и допунама одлуке о мјесним заједницама на подучју 

општине Кнежево број:01-022-32/03 од 24.07.2003.год. („Службени гласник 

општине Кнежево“, број: 4/08); 

18. Одлука о ребалансу буџета општине Кнежево за 2008. годину („Службени 

гласник општине Кнежево“, број: 5/08); 

19. Одлука о плану парцелације и урбанистичко-техничким условима за изградњу 

МХА Запеће на ријеци Угар („Службени гласник општине Кнежево“, број: 5/08); 

20. Одлука о разрјешењу трећег члана Општинске изборне комисије („Службени 

гласник општине Кнежево“, број: 5/08); 
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21. Одлука о утврђивању просјечне коначне грађевинске цијене м2 корисне стамбене 

површине („Службени гласник општине Кнежево“, број: 5/08); 

22. Одлука о примјени Програма уређења грађевинског земљишта („Службени 

гласник општине Кнежево“, број: 5/08); 

23. Одлука о одређивању локације и средстава за изградњу стамбене зграде 

(„Службени гласник општине Кнежево“, број: 5/08); 

24. Одлука о плану парцелације и урбанистичко –техничким условима за изградњу 

рибњака и угоститељског објекта  на ријеци Угар („Службени гласник општине 

Кнежево“, број: 5/08); 

25. Одлука о именовању трећег члана Општинске изборне комисије („Службени 

гласник општине Кнежево“, број: 5/08); 

26. Одлука о приступању реализације пројекта „изградња водовода Манатовац-

Кнежево“ („Службени гласник општине Кнежево“, број: 6/08); 

27. Одлука о одобравању средстава Ђурић Александару („Службени гласник 

општине Кнежево“, број: 6/08); 

28. Oдлука о измјенама и допунама одлуке о Мјесним заједницама („Службени 

гласник општине Кнежево“, број: 8/08); 

29. Одлуку о давању у закуп пословних просторија путем јавног надметања 

(„Службени гласник општине Кнежево“, број: 9/08); 

30. Одлуку о  одобравању средстава за плаћање дијела трошкова за реализацију 

Пројекта асфалтирања локалног пута Мокри Луг-Брегови („Службени гласник 

општине Кнежево“, број: 9/08); 

31. Одлука о стипендирању студената на високошколским установама за школску 

2008/2009 годину („Службени гласник општине Кнежево“, број: 9/08); 

32. Одлука о усвајању буџета општине Кнежево за 2009. годину („Службени гласник 

општине Кнежево“, број: 10/08); 

33. Одлука о извршењу буџета општине Кнежево за 2009. годину („Службени 

гласник општине Кнежево“, број: 10/08); 

34. Одлука о ребалансу буџета за 2008. годину („Службени гласник општине 

Кнежево“, број: 10/08); 

35. Одлука о висини накнаде ОИК-а („Службени гласник општине Кнежево“, број: 

10/08); 

36. Одлука о кредитном задужењу општине („Службени гласник општине Кнежево“, 

број: 10/08); 

37. Одлука о набавци основног средства („Службени гласник општине Кнежево“, 

број: 10/08); 

38. Одлука о продаји теренског возила („Службени гласник општине Кнежево“, број: 

10/08). 

 

ПРАВИЛНИЦИ, ПРОГРАМИ, ПЛАНОВИ: 

1. Програм изградње, одржавања и реконструкције градских Улица, локалних и 

некатегорисаних путева („Службени гласник општине Кнежево“, број: 6/08). 
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РЈЕШЕЊА: 

1. Рјешење о избору предсједника Скупштине општине („Службени гласник 

општине Кнежево“, број: 2/08); 

2. Рјешење о именовању Комисије за избор и именовања („Службени гласник 

општине Кнежево“, број: 5/08); 

3. Рјешење о додјели неизграђеног градског грађевинског земљишта на 

кориштење, ради изградње стамбене зграде („Службени гласник општине 

Кнежево“, број: 5/08); 

4. Рјешење о разрјешењу Комисије за избор и именовања („Службени гласник 

општине Кнежево“, број: 5/08); 

5. Рјешење о исправци грешке у рјешењу број: 01-475-1/82  од 14.07.1982 

(„Службени гласник општине Кнежево“, број: 6/08); 

6. Рјешење о именовању Комисије („Службени гласник општине Кнежево“, број: 

6/08); 

7. Рјешење о избору предсједника Скупштине општине Кнежево („Службени 

гласник општине Кнежево“, број: 9/08); 

8. Рјешење о избору Комисије за избор и именовање („Службени гласник општине 

Кнежево“, број: 9/08); 

9. Рјешење о  избору Комисије за гласање („Службени гласник општине Кнежево“, 

број: 9/08); 

10. Рјешење о разрјешењу предсједника Скупштине општине („Службени гласник 

општине Кнежево“, број: 9/08); 

11. Рјешење о избору потпредсједника Скупштине општине („Службени гласник 

општине Кнежево“, број: 9/08); 

12. Рјешење о разрјешењу потпредсједника Скупштине општине („Службени 

гласник општине Кнежево“, број: 9/08); 

13. Рјешење о именовању в.д. Начелника одјељења за привреду и финансије 

(„Службени гласник општине Кнежево“, број: 9/08); 

14. Рјешење о разрјешењу Начелника одјељења за привреду, финансије и урбанизам 

(„Службени гласник општине Кнежево“, број: 9/08); 

15. Рјешење o именовању в.д. Начелника одјељења за општу управу и друштвене 

дјелатности („Службени гласник општине Кнежево“, број: 9/08); 

16. Рјешење о разрјешењу Начелника одјељења за општу управу и друштвене 

дјелатности („Службени гласник општине Кнежево“, број: 9/08); 

17. Рјешење о именовању в.д. Начелника одјељења за просторно уређење и 

стамбено-комуналне послове („Службени гласник општине Кнежево“, број: 

9/08); 

18. Рјешење о избору Замјеника Начелника општине („Службени гласник општине 

Кнежево“, број: 9/08); 

19. Рјешење о именовање в.д. Секретара Скупштине општине („Службени гласник 

општине Кнежево“, број: 9/08); 

20. Рјешење о разрјешењу директора Центра за социјални рад општине Кнежево 

(„Службени гласник општине Кнежево“, број: 9/08); 
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21. Рјешење о именовању в.д. директора Центра за социјални рад општине Кнежево 

(„Службени гласник општине Кнежево“, број: 9/08); 

22. Рјешење о именовању в.д. Начелника одјељења за инспекцијске послове и 

комуналну полицију („Службени гласник општине Кнежево“, број: 9/08); 

23. Рјешење о разрјешењу Начелника одјељења за инспекцијске послове и 

комуналну полицију („Службени гласник општине Кнежево“, број: 9/08); 

24. Рјешење о именовању в.д. директора ЈП Народни универзитет („Службени 

гласник општине Кнежево“, број: 9/08); 

25. Рјешење о разрјешењу директора ЈП Народни универзитет Кнежево („Службени 

гласник општине Кнежево“, број: 9/08); 

26. Рјешење о разрјешењу члана Надзорног одбора Центра за социјални рад 

(„Службени гласник општине Кнежево“, број: 9/08); 

27. Рјешење о именовању одборника Скупштине општине који присуствују 

склапању брака („Службени гласник општине Кнежево“, број: 9/08); 

28. Рјешење о избору Комисије за верификацију мандата („Службени гласник 

општине Кнежево“, број: 9/08); 

29. Рјешење о именовању комисије („Службени гласник општине Кнежево“, број: 

9/08); 

30. Рјешење о именов. Комисије за стат.пит. пословник и прописе („Службени 

гласник општине Кнежево“, број: 10/08); 

31. Рјешење о именов. Комисије за заш. људских права („Службени гласник 

општине Кнежево“, број: 10/08); 

32. Рјешење о именов. Комисије за Мјес. Заједнице и сарад са Општинама и 

градовима („Службени гласник општине Кнежево“, број: 10/08); 

33. Рјешење о именовању Комисије за вјерска питања („Службени гласник општине 

Кнежево“, број: 10/08); 

34. Рјешење о именовању Комисије за борачка питања („Службени гласник општине 

Кнежево“, број: 10/08); 

35. Рјешење о именовању Комисије за питања младих („Службени гласник општине 

Кнежево“, број: 10/08); 

36. Рјешење о именов. Комисије за послове из стам. Области („Службени гласник 

општине Кнежево“, број: 10/08); 

37. Рјешење о именов., Комисије за заш. околине и кул.и при.наслеђа („Службени 

гласник општине Кнежево“, број: 10/08); 

38. Рјешење о именов. Комисије за план.општинског развоја („Службени гласник 

општине Кнежево“, број: 10/08); 

39. Рјешење о именов. Одбора за друш. Положај жене и равноправност међу 

половима („Службени гласник општине Кнежево“, број: 10/08); 

40. Рјешење о именовању Савјета за пољопривреду („Службени гласник општине 

Кнежево“, број: 10/08); 

41. Рјешење о именовању Савјета за спорт („Службени гласник општине Кнежево“, 

број: 10/08); 

42. Рјешење о именовању Комисије за буџет и финансије („Службени гласник 

општине Кнежево“, број: 10/08); 
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43. Рјешење о именовању в.д. директора Центра за соц. Рад („Службени гласник 

општине Кнежево“, број: 10/08); 

44. Рјешење о разрјешењу в.д. директора Центра за соц. Рад („Службени гласник 

општине Кнежево“, број: 10/08). 

 

 

ЗАКЉУЧЦИ: 

1. Закључак о усвајању програма рада Скупштине Општине за 2008.годину 

(„Службени гласник општине Кнежево“, број: 2/08); 

2. Закључак број:01/2-022-20/08 од 20.03 2008. год („Службени гласник општине 

Кнежево“, број: 4/08); 

3. Закључак број 01/2-022-21/08 од 20.03.2008. год.  („Службени гласник општине 

Кнежево“, број: 4/08); 

4. Закључак број 01/2-022-23/08 од 20.03.2008. год. („Службени гласник општине 

Кнежево“, број: 4/08); 

5. Закључак број:01/2-022-24/08 од 20.03.2008. год. („Службени гласник општине 

Кнежево“, број: 4/08); 

6. Закључак број:01/2-022-22/08 од 20.03.2008. год. („Службени гласник општине 

Кнежево“, број: 4/08); 

7. Закључак број:01/2-40-9-1/08 од 20.03.2008. год. („Службени гласник општине 

Кнежево“, број: 4/08); 

8. Закључак број:01/2-022-35/08 од 17.04.2008. године („Службени гласник 

општине Кнежево“, број: 5/08); 

9. Закључак о неусвајању Извјештаја о раду Начелника општине и 

административне службе општине Кнежево за 2007.годину („Службени гласник 

општине Кнежево“, број: 5/08); 

10. Закључак о неусвајању   Програм развоја пољопривредне производње на 

подручју општине Кнежево за 2008. годину („Службени гласник општине 

Кнежево“, број: 5/08); 

11.  Закључак број: 01/2-022-34/08 од 17.04.2008.године („Службени гласник 

општине Кнежево“, број: 5/08); 

12. Закључак о усвајању извјештаја о раду“Народни универзитет“ („Службени 

гласник општине Кнежево“, број: 6/08); 

13. Закључак о усвајању извјештаја о раду Црвени крст („Службени гласник 

општине Кнежево“, број: 6/08);                      

14. Закључак о усвајању извјештаја о раду ЈП“Радио Кнежево“ („Службени гласник 

општине Кнежево“, број: 6/08); 

15. Закључак о усвајању извјештаја о раду КП“Цврцка“ („Службени гласник 

општине Кнежево“, број: 6/08); 

16. Закључак о усвајању извјештаја о раду Центра за социјални рад(„Службени 

гласник општине Кнежево“, број: 6/08); 

17. Закључак о усвајању извјештаја о раду ЈЗУ Дом здравља(„Службени гласник 

општине Кнежево“, број: 6/08); 
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18. Закључак у вези нелегално сазване сједнице(„Службени гласник општине 

Кнежево“, број: 6/08); 

19. Закључак број: 01/2-022-45/08, од 22.05.2008.године  („Службени гласник 

општине Кнежево“, број: 6/08); 

20. Закључак број: 01/2-022-53/08 од 22.05.2008.године („Службени гласник 

општине Кнежево“, број: 6/08); 

21. Закључак број: 01/2-022-56/08, од 19.09.2008.године („Службени гласник 

општине Кнежево“, број: 7/08); 

22. Закључак, број: 01/2-022-59/08, од 19.09.2008.године („Службени гласник 

општине Кнежево“, број: 7/08); 

23. Закључак, број: 01/2-022-54/08, од 19.09.2008.године („Службени гласник 

општине Кнежево“, број: 7/08); 

24. Закључак, број: 01/2-022-60/08, од 19.09.2008.године („Службени гласник 

општине Кнежево“, број: 7/08); 

25. Закључак, број: 01/2-022-58/08, од 19.09.2008.године („Службени гласник 

општине Кнежево“, број: 7/08); 

26. Закључак, број: 01/2-022-57/08, од 19.09.2008.године („Службени гласник 

општине Кнежево“, број: 7/08); 

27. Закључак, број: 01/2-022-55/08, од 19.09.2008.године („Службени гласник 

општине Кнежево“, број: 7/08); 

28. Закључак, број: 01/2-022-88/08, од 28.11.2008. године („Службени гласник 

општине Кнежево“; број: 9/08); 

29. Закључак, број: 01/2-022-87/08, од 28.11.2008. године („Службени гласник 

општине Кнежево“, број: 9/08); 

30. Закључак о усвајању програма рада Скупштине општине Кнежево за 2009. 

годину („Службени гласник општине Кнежево“, број: 10/08); 

31. Закључак о усвајању Програма зимског одржавања и чишћења локл.путева на 

под.општине Кнежево засезону 2008/09 („Службени гласник општине Кнежево“, 

број: 10/08); 

32. Закључак о усвајању програма развоја пољопривредне производње на под.општ. 

Кнежево за 2009. године („Службени гласник општине Кнежево“, број: 10/08); 

33. Закључак за контролу утрошка буџет.средстава („Службени гласник општине 

Кнежево“, број: 10/08); 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



17 
 

2009.година 

 

ОДЛУКЕ: 

1. Одлука о начину и условима за прекопавање  јавних површина на подручју 

општине Кнежево („Службени гласник општине Кнежево“, број: 1/09); 

2. Одлука о јавном оглашавању на подручју општине Кнежево („Службени гласник 

општине Кнежево“, број: 1/09); 

3. Одлука о одобравању средстава за реализацију пројекта ‘’Изградња водовода 

Иломска-Кнежево  и Кнежево-М.Луг’’  („Службени гласник општине Кнежево“, 

број: 1/09); 

4. Одлука о одређивању радног времена правним лицима и предузетницима који 

обављају трговинску, занатску и услужну дјелатност на подручју општине 

Кнежево („Службени гласник општине Кнежево“, број: 1/09); 

5. Одлука о финансирању политичких странака из буџета општине Кнежево за 

20009.годину („Службени гласник општине Кнежево“, број: 1/09); 

6. Одлука о награди за родитељство („Службени гласник општине Кнежево“, број: 

1/09); 

7. Одлука о изради пројектне документације за реконструкцију градских улица и 

окалних путева („Службени гласник општине Кнежево“, број: 1/09); 

8. Одлука о изради пројектне документације за реконструкцију градске расвјете 

(„Службени гласник општине Кнежево“, број: 1/09); 

9. Одлука о не усвајању извршења обрачуна буџета општине  Кнежево за 2008. 

годину („Службени гласник општине Кнежево“, број: 3/09); 

10. Одлука о  задужењу општине Кнежево („Службени гласник општине Кнежево“, 

број: 3/09); 

11. Одлука о куповини Спортске дворане („Службени гласник општине Кнежево“, 

број: 3/09); 

12. Одлука о утврђивању локалних и некатегорисаних путева на подручју општине 

Кнежево („Службени гласник општине Кнежево“, број: 3/09); 

13. Одлука о образовању Форума безбједности за општину Кнежево („Службени 

гласник општине Кнежево“, број: 3/09); 

14. Одлука о давању на привремено кориштење пословног простора- канцеларије 

Социјалистичкој партији ОО Кнежево („Службени гласник општине Кнежево“, 

број: 3/09); 

15. Одлуку о давању на привремено кориштење пословног простора- канцеларије 

Партији демократској прогреса ОО Кнежево („Службени гласник општине 

Кнежево“, број: 3/09); 

16. Одлука о давању на привремено кориштење пословног простора- канцеларије 

Српској демократској странци ОО Кнежево („Службени гласник општине 

Кнежево“, број: 3/09); 

17. Одлука о давању на привремено кориштење пословног простора- канцеларије 

Демократском народном савезу ОО Кнежево („Службени гласник општине 

Кнежево“, број: 3/09); 
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18. Одлука о давању на привремено кориштење пословног простора- канцеларије 

Српској радикалној странци др Војислав Шешељ ОО Кнежево („Службени 

гласник општине Кнежево“, број: 3/09); 

19. Одлука о усклађивању организовања и пословања јавне здравствене установе 

„Дом здравља“ у Кнежеву („Службени гласник општине Кнежево“, број: 3/09); 

20. Одлука о избору  члана Школског одбора у О.Ш.“Доситеј Обрадовић“ Кнежево 

(„Службени гласник општине Кнежево“, број: 3/09); 

21. Одлука о избору члана Школског одбора у О.Ш.“Петар Кочић“ Имљани 

(„Службени гласник општине Кнежево“, број: 3/09); 

22. Одлука о избору члана Школског одбора у О.Ш.“Вук Караџић“ Живинице 

(„Службени гласник општине Кнежево“, број: 3/09); 

23. Одлука о избору  члана Школског одбора у Средњој школи“Јован Дучић“ 

Кнежево („Службени гласник општине Кнежево“, број: 3/09); 

24. Одлука о расписивању јавног конкурса за избор и именовање чланова Управних 

и Надзорних одбора у ЈП и ЈУ чији је оснивач општина Кнежево („Службени 

гласник општине Кнежево“, број: 3/09); 

25. Одлука о усвајању извјештаја о извршењу буџета општине Кнежево за период 

јануар март 2009 („Службени гласник општине Кнежево“, број: 5/09); 

26. Одлука о именовању форума безбједности („Службени гласник општине 

Кнежево“, број: 5/09); 

27. Одлука о усвајању ребаланса буџета за 2009. годину („Службени гласник 

општине Кнежево“, број: 6/09); 

28. Одлука о именовању чланова Управних и Надзорних одбора  у ЈП и ЈУ 

(„Службени гласник општине Кнежево“, број: 6/09); 

29. Одлука о приступању изради просторно-планске документације („Службени 

гласник општине Кнежево“, број: 6/09); 

30. Одлука о усвајању извјештаја о извршењу буџета општине Кнежево за период 

јануар-јун 2009. године („Службени гласник општине Кнежево“, број: 8/09); 

31. Одлука  о оглашавању јавне продаје неизграђеног градског-грађевинског 

земљишта путем лицитације  („Службени гласник општине Кнежево“, број: 

8/09); 

32. Одлука о одређивању простора за одржавање јавних скупова („Службени 

гласник општине Кнежево“, број: 8/09); 

33. Одлука о разрјешењу предсједника ОИК-а („Службени гласник општине 

Кнежево“, број: 8/09); 

34. Одлука о објављивању јавног огласа за именовање члана ОИК-а („Службени 

гласник општине Кнежево“, број: 8/09); 

35. Одлука о усвајању извјештаја о извршењу Буџета  општине Кнежево за период 

јануар-септембар 2009.године („Службени гласник општине Кнежево“, број: 

10/09); 

36. Одлука о Ребалансу буџета општине Кнежево за 2009. годину („Службени 

гласник општине Кнежево“, број: 10/09); 

37. Одлука о стипендирању студената на високошколским установама за школску 

2009/2010 годину („Службени гласник општине Кнежево“, број: 10/09); 
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38. Одлука о усвајању Буџета Општине Кнежево за 2010. годину („Службени 

гласник општине Кнежево“, број: 11/09); 

39. Одлука о извршењу буџета општине Кнежево за 2010.годину  („Службени 

гласник општине Кнежево“, број: 11/09); 

40. Одлука о измјени Одлуке о награди за родитељство („Службени гласник 

општине Кнежево“, број: 11/09); 

41. Одлука о приједлогу уписних подручја („Службени гласник општине Кнежево“, 

број: 11/09); 

42. Одлука о усклађивању организовања и пословања јавне установе Народна 

библиотека „Алекса Шантић“ у Кнежеву („Службени гласник општине 

Кнежево“, број: 11/09); 

43. Одлука о одређивању пијачног дана („Службени гласник општине Кнежево“, 

број: 11/09); 

44. Одлука о давању на привремено коришћење пословних просторија-канцеларија 

Српској радикалној странци др. Војислав Шешељ ОО Кнежево („Службени 

гласник општине Кнежево“, број: 11/09); 

45. Одлука о одобравању средстава на име субвенције за прикупљање и одвоз 

отпада на депонију („Службени гласник општине Кнежево“, број: 11/09). 

 

ПРОГРАМИ, ПЛАНОВИ, ПРАВИЛНИЦИ И ДРУГИ АКТИ 

1. План капиталних улагања за 2009/10 годину („Службени гласник општине 

Кнежево“, број: 5/09); 

2. План измјена и допуна Плана капиталних улагања за 2009/2010. годину  

(„Службени гласник општине Кнежево“, број: 10/09); 

3. План промјене коришћења кредитних средстава („Службени гласник општине 

Кнежево“, број: 11/09); 

4. Програм рада Скупштине општине Кнежево за 2010.годину („Службени гласник 

општине Кнежево“, број: 11/09); 

5. Програм зимског одржавања и чишћења локалних путева на подручју општине 

Кнежево за сезону 2009/10. годину („Службени гласник општине Кнежево“, 

број: 11/09); 

6. Програм унапређења пољопривредне производње на подручју општине Кнежево 

за 2010.годину („Службени гласник општине Кнежево“, број: 11/09). 

 

РЈЕШЕЊА: 

1. Рјешење за именовање комисије за провођење поступка за пријем службеника у 

ОАС Кнежево („Службени гласник општине Кнежево“, број: 1/09); 

2. Рјешење о разрешењу ВД директора ЈП Народни универзитет („Службени 

гласник општине Кнежево“, број: 1/09); 

3. Рјешење о именовању комисије за избор чланова управних и надзорних одбора у 

ЈП и ЈУ чији је оснивач општина („Службени гласник општине Кнежево“, број: 

5/09); 



20 
 

4. Рјешење о именовању конкурсне комисије („Службени гласник општине 

Кнежево“, број: 8/09). 

 

ЗАКЉУЧЦИ 

1. Закључак о Центру за социјални рад („Службени гласник општине Кнежево“, 

број: 1/09); 

2. Закључак о пуштању нацрта Одлуке у јавну расправу („Службени гласник 

општине Кнежево“, број: 1/09); 

3. Закључак о редосљеду разматрања тачака дневног реда СО-е („Службени 

гласник општине Кнежево“, број: 1/09); 

4. Закључак о усвајању Извјештаја о пословању за 2008. годину ЈП“Радио 

Кнежево“ Кнежево („Службени гласник општине Кнежево“, број: 3/09); 

5. Закључак о усвајању Извјештаја о пословању за 2008. Годину Центра за 

социјални рад општине Кнежево („Службени гласник општине Кнежево“, број: 

3/09); 

6. Закључак о усвајању Извјештаја о пословању за 2008 годину ЈУ Дјечије 

обданиште“Радојка Лакић“ Кнежево („Службени гласник општине Кнежево“, 

број: 3/09); 

7. Закључак о усвајању Извјештаја о пословању за 2008 годину ЈЗУ Дом здравља  

Кнежево („Службени гласник општине Кнежево“, број: 3/09); 

8. Закључак о усвајању Извјештаја о пословању  за 2008. годину КП“Цврцка“ АД 

Кнежево („Службени гласник општине Кнежево“, број: 3/09); 

9. Закључак  број: 01-022-36/09, од 18.06.2009.године(„Службени гласник општине 

Кнежево“, број: 5/09); 

10. Закључак, број: 01-022-48/09, од 30.07.2009.године („Службени гласник општине 

Кнежево“, број: 6/09); 

11. Закључак, број: 01-022-61/09, од 26.11.2009.године („Службени гласник општине 

Кнежево“, број: 10/09); 

12. Закључак, број: 01-022-64/09, од 26.11.2009.године („Службени гласник општине 

Кнежево“, број: 10/09); 

13. Закључак, број: 01-022-65/09, од 26.11.2009. године („Службени гласник 

општине Кнежево“, број: 10/09); 

14. Закључак, број: 01-022-72/09, од 28.12.2009.године („Службени гласник општине 

Кнежево“, број: 11/09); 

15. Закључак о усвајању Програма рада Скупштине Општине Кнежево за 2010. 

годину („Службени гласник општине Кнежево“, број: 11/09); 

16. Закључак о усвајању Програма зимског одржавања и чишћења локалних путева 

на подручју општине Кнежево за сезону 2009/10 („Службени гласник општине 

Кнежево“, број: 11/09); 

17. Закључак о усвајању програма унапређења пољопривредне производње на 

подручју општине Кнежево за 2010. годину(„Службени гласник општине 

Кнежево“, број: 11/09). 
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2010.година 

 

ОДЛУКЕ: 

1. Одлука о усклађивању организовања и пословања јавне установе Дјечије 

обданиште „Радојка Лакић“ Кнежево  („Службени гласник општине Кнежево“, 

број: 2/10); 

2. Одлука о организовању и усклађивању пословања ЈУ „Центар за социјални рад“ 

Кнежево („Службени гласник општине Кнежево“, број: 2/10); 

3. Одлука о расписивању јавног конкурса за избор и именовање директора у ЈУ и 

ЈП чији је оснивач општина Кнежево („Службени гласник општине Кнежево“, 

број: 2/10); 

4. Одлука о  финансирању политичких странака из буџета општине Кнежево за 

2010. годину („Службени гласник општине Кнежево“, број: 2/10); 

5. Одлука о именовању трећег члана ОИК-а („Службени гласник општине 

Кнежево“, број: 2/10); 

6. Одлука о утврђивању просјечне коначне грађевинске цијене м2 корисне 

стамбене површине („Службени гласник општине Кнежево“, број: 2/10); 

7. Одлука о давању сагласности за продају теретног возила путем лицитације 

(„Службени гласник општине Кнежево“, број: 2/10); 

8. Одлука о одређивању паркинг мјеста на подручју општине Кнежево („Службени 

гласник општине Кнежево“, број: 2/10); 

9. Одлука о усвајању извјештаја о раду Начелника  и Административне службе 

Општине Кнежево („Службени гласник општине Кнежево“, број: 3/10); 

10. Одлука о усвајању извјештаја о извршењу Буџета  општине Кнежево за период 

јануар-децембар 2009.године („Службени гласник општине Кнежево“, број: 

3/10); 

11. Одлука о одређивању пијачног дана („Службени гласник општине Кнежево“, 

број: 3/10); 

12. Одлука о  задужењу општине  по основу гаранције за кредитно задужење  ЈП 

„ДЕП-ОТ“ Бања Лука („Службени гласник општине Кнежево“, број: 3/10); 

13. Одлука о давању на привремено кориштење пословног простора – канцеларије 

Клубу независних одборника („Службени гласник општине Кнежево“, број: 

3/10); 

14. Одлука о измјени и допуни Одлуке о комуналном реду („Службени гласник 

општине Кнежево“, број: 3/10); 

15. Одлука о усвајању извјештаја о извршењу буџета  општине Кнежево за период 

јануар-март 2010.године („Службени гласник општине Кнежево“, број: 4/10); 

16. Одлука о плану парцелације и урбанистичко - техничким условима за изградњу 

МХЕ ''Иломска'' у склопу рибогојилишта ''Ушће Иломска'' на ријеци Иломска 

(„Службени гласник општине Кнежево“, број: 4/10); 

17. Одлука о плану парцелације и урбанистичко - техничким условима за изградњу 

МХЕ ''Цврцка'' на горњем току ријеке Цврцка општина Кнежево („Службени 

гласник општине Кнежево“, број: 4/10); 
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18. Одлука о избору Етичког одбора („Службени гласник општине Кнежево“, број: 

4/10); 

19. Одлука о именовању трећег члана и предсједника ОИК-а („Службени гласник 

општине Кнежево“, број: 4/10); 

20. Oдлука о усвајању извјештаја о извршењу Буџета  општине Кнежево за период 

јануар-јун 2010.године („Службени гласник општине Кнежево“, број: 6/10); 

21. Одлука о измјенама и допунама Одлуке о општинским административним 

таксама („Службени гласник општине Кнежево“, број: 6/10); 

22. Одлука о такси превозу на подручју општине Кнежево („Службени гласник 

општине Кнежево“, број: 6/10); 

23. Одлука о јавном превозу лица и ствари у друмском саобраћају на подручју 

општине Кнежево („Службени гласник општине Кнежево“, број: 6/10); 

24. Одлука о одређивању радног времена угоститељских објеката на подручју 

општине Кнежево („Службени гласник општине Кнежево“, број: 6/10); 

25. Одлука о Регулационом плану дијела центра општине Кнежево („Службени 

гласник општине Кнежево“, број: 6/10); 

26. Одлука о заштити и држању животиња на територији општине Кнежево 

(„Службени гласник општине Кнежево“, број: 6/10); 

27. Одлука о усвајању извјештаја о извршењу Буџета  општине Кнежево за период 

јануар-септембар 2010.године („Службени гласник општине Кнежево“, број: 

8/10); 

28. Одлука о  задужењу општине Кнежево по основу емисије обвезница („Службени 

гласник општине Кнежево“, број: 8/10); 

29. Одлука о безбједности саобраћаја на путевима на подручју општине Кнежево 

(„Службени гласник општине Кнежево“, број: 8/10); 

30. Одлука о суфинансирању реконструкције дијела пута Медљен – Томашевићи 

(„Службени гласник општине Кнежево“, број: 8/10); 

31. Одлука о покретању процеса  израде стратегије развоја општине Кнежево  2011-

2016. године („Службени гласник општине Кнежево“, број: 8/10); 

32. Одлука о именовању комисије за планирање развоја заједнице („Службени 

гласник општине Кнежево“, број: 8/10); 

33. Одлука о првој емисији  обвезница  јавном  понудом („Службени гласник 

општине Кнежево“, број: 9/10); 

34. Одлука о давању сагласности на измјену уговора број: 02-013-177-7/09 

закљученог дана 15.02.2010. године („Службени гласник општине Кнежево“, 

број: 9/10); 

35. Одлука о давању сагласности број: 01-022-64/10 од 03.12.2010. („Службени 

гласник општине Кнежево“, број: 9/10); 

36. Одлука о давању сагласности број: 01-022-65/10 од 03.12.2010. („Службени 

гласник општине Кнежево“, број: 9/10); 

37. Oдлука о именовању партнерске групе за израду  стратешког  плана развоја  

општине Кнежево  („Службени гласник општине Кнежево“, број: 9/10); 

38. Одлука о усвајању ребаланса буџета општине Кнежево за 2010 годину 

(„Службени гласник општине Кнежево“, број: 10/10); 
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39. Одлука о извршењу ребаланса буџета општине Кнежево за 2010 годину 

(„Службени гласник општине Кнежево“, број: 10/10); 

40. Одлука о усвајању буџета општине Кнежево за 2011 годину („Службени гласник 

општине Кнежево“, број: 10/10); 

41. Одлука о извршењу буџета општине Кнежево за 2011 годину („Службени 

гласник општине Кнежево“, број: 10/10); 

42. Одлука о стипендирању студената на високошколским установама (први циклус 

студија) за школску 2010/2011.годину („Службени гласник општине Кнежево“, 

број: 10/10); 

43. Одлука о комуналној накнади  („Службени гласник општине Кнежево“, број: 

10/10); 

44. Одлука о вриједности бода за обрачун комуналне накнаде за 2011 годину 

(„Службени гласник општине Кнежево“, број: 10/10); 

45. Одлука о престанку важења Одлуке о награди за родитељство („Службени 

гласник општине Кнежево“, број: 10/10). 

 

 

ПРАВИЛНИЦИ, ПРОГРАМИ: 

1. Програм зимског одржавања и чишћења локалних путева на подручју oпштине 

Кнежево за сезону 2010/11. годину(„Службени гласник општине Кнежево“, број: 

8/10); 

2. Програм рада скупштине општине Кнежево за 2011.годину („Службени гласник 

општине Кнежево“, број: 10/10). 

 

РЈЕШЕЊА: 

1. Рјешење о именовању начелника Одјељења за привреду и финансије 

уАдминистративној служби општине Кнежево („Службени гласник општине 

Кнежево“, број: 2/10); 

2. Рјешење о именовању начелника Одјељења за просторно уређење и стамбено-

комуналне послове уАдминистративној служби општине Кнежево („Службени 

гласник општине Кнежево“, број: 2/10); 

3. Рјешење о именовању начелника Одјељења за инспекциске послове и комуналну 

полицију  у Административној служби општине Кнежево („Службени гласник 

општине Кнежево“, број: 2/10); 

4. Рјешење о именовању начелника Одјељења за општу и друштвене дјелатности  

уАдминистративној служби општине Кнежево („Службени гласник општине 

Кнежево“, број: 2/10); 

5. Рјешење о продужењу мандата в.д. секретара Скупштине општине Кнежево 

(„Службени гласник општине Кнежево“, број: 2/10); 

6. Рјешење о именовању радне групе за утврђивање назива улиц на подручју општине 

Кнежево („Службени гласник општине Кнежево“, број: 2/10); 

7. Рјешење о именовању Комисије за оцјену рада секретара Скупштине општине 

Кнежево („Службени гласник општине Кнежево“, број: 3/10); 
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8. Рјешење о именовању комисије („Службени гласник општине Кнежево“, број: 

4/10); 

9. Рјешење о именовању пописне комисије („Службени гласник општине 

Кнежево“, број: 10/10). 

 

ЗАКЉУЧЦИ: 

1. Закључак број: 01-022-16/10, од 11.03.2010.године („Службени гласник општине 

Кнежево“, број: 2/10); 

2. Закључак број: 01-022-17/10, од 11.03.2010.године („Службени гласник општине 

Кнежево“, број: 2/10); 

3. Закључак о усвајању Извјештаја о  раду са финансиским дијелом за 2009. годину 

КП  ''Цврцка'' а.д. Кнежево („Службени гласник општине Кнежево“, број: 4/10); 

4. Закључак о усвајању Извјештаја о  раду са финансиским дијелом за 2009. годину 

ЈУ Центар за социјални рад Кнежево („Службени гласник општине Кнежево“, 

број: 4/10); 

5. Закључак о усвајању Извјештаја о  раду са финансиским дијелом за 2009. годину 

ЈУ Дјечије обданиште ''Радојка Лакић'' Кнежево („Службени гласник општине 

Кнежево“, број: 4/10); 

6. Закључак о усвајању Извјештаја о  раду са финансиским дијелом за 2009. годину 

ЈЗУ Дом здравља  Кнежево („Службени гласник општине Кнежево“, број: 4/10); 

7. Закључак о усвајању Извјештаја о  раду са финансиским дијелом за 2009. годину 

ЈП Народни универзитет  Кнежево („Службени гласник општине Кнежево“, 

број: 4/10); 

8. Закључак о усвајању Извјештаја о  раду са финансијским дијелом за 2009. 

годину ЈП ''Радио Кнежево''  Кнежево („Службени гласник општине Кнежево“, 

број: 4/10); 

9. Закључак број: 01-022-34/10, од 24.06.2010.године („Службени гласник општине 

Кнежево“, број: 4/10); 

10. Закључак број: 01-022-48/10, од 16.09.2010.године („Службени гласник општине 

Кнежево“, број: 6/10); 

11. Закључак број: 01-022-47/10, од 16.09.2010.године („Службени гласник општине 

Кнежево“, број: 6/10); 

12. Закључак, број: 01-022-49, од 16.09.2010.године („Службени гласник општине 

Кнежево“, број: 6/10); 

13. Закључак, број: 01-022-55/10, од 17.11.2010.године („Службени гласник 

општине Кнежево“, број: 8/10); 

14. Закључак, број: 01-022-59/10, од 17.11.2010.године („Службени гласник 

општине Кнежево“, број: 8/10); 

15. Закључакм број: 01-022-67/10, од 03.12.2010. године („Службени гласник 

општине Кнежево“, број: 9/10); 

16. Закључак о усвајању Програма рада Скупштине Општине Кнежево за 2011. 

годину („Службени гласник општине Кнежево“, број: 10/10). 
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2011.година 

1. Стратегија развоја општине Кнежево у периоду 2011-2016 године („Службени 

гласник општине Кнежево“, број: 6/11). 

 

ОДЛУКЕ: 

2. Одлука о комуналним таксама („Службени гласник општине Кнежево“, број: 

1/11); 

3. Одлука  о финансирању политичких странака и  клубова  одборника из буџета 

општине Кнежево за 2011.годину („Службени гласник општине Кнежево“, број: 

1/11); 

4. Одлука о легализацији бесправно почетих или изграђених објеката или дјелова 

објеката („Службени гласник општине Кнежево“, број: 1/11); 

5. Одлука о измјени и допуни одлуке о грађевинском земљишту („Службени 

гласник општине Кнежево“, број: 1/11); 

6. Одлука о постављању привремених објеката на подручју општине Кнежево 

(„Службени гласник општине Кнежево“, број: 1/11); 

7. Одлука парцелације и урбанистичко-техничким условима за изградњу 

регионалног пута Р-413 Котор Варош-Митровићи,дионица пута Соколине-

Живинице („Службени гласник општине Кнежево“, број: 1/11); 

8. Одлука о утврђивању просјечне коначне грађевинске цијене м
2  

корисне 

стамбене површине („Службени гласник општине Кнежево“, број: 1/11); 

9. Одлука о реалокацији средстава („Службени гласник општине Кнежево“, број: 

1/11); 

10. Одлука о именовању др. Миленка Пађена за директора ЈЗУ Дом Здравља, 

Кнежево(„Службени гласник општине Кнежево“, број: 1/11); 

11. Одлука о именовању Предрага Велеушић за директора ЈУ  Центар за социјални 

рад, Кнежево(„Службени гласник општине Кнежево“, број: 1/11); 

12. Одлука о именовању Славице Гаковић за директора ЈУ Дјечије обданиште „ 

Радојка Лакић“ , Кнежево („Службени гласник општине Кнежево“, број: 1/11); 

13. Одлука о именовању комисије („Службени гласник општине Кнежево“, број: 

1/11); 

14. Одлука о усвајању извјештаја о извршењу буџета  општине Кнежево за период 

јануар-децембар 2010.годину („Службени гласник општине Кнежево“, број: 

2/11); 

15. Одлука о усвајању извјештаја о раду Начелника општине и административне 

службе општине Кнежево („Службени гласник општине Кнежево“, број: 2/11); 

16. Допуне етичког кодекса за изабране одборнике у Скупштини  општине Кнежево 

и Начелника општине Кнежево („Службени гласник општине Кнежево“, број: 

2/11); 

17. Одлука о суфинансирању и реконструкцији локалних путева („Службени 

гласник општине Кнежево“, број: 2/11); 

18. Одлука о усвајању извјештаја о извршењу буџета  општине Кнежево за период 

јануар-фебруар 2011 године („Службени гласник општине Кнежево“, број: 3/11); 
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19. Одлука о одређивању назива новоизграђених улица у градском подручју 

општине Кнежево („Службени гласник општине Кнежево“, број: 3/11); 

20. Одлука о оглашавању јавне продаје неизграђеног градско грађевинског 

земљишта („Службени гласник општине Кнежево“, број: 4/11); 

21. Одлука о измјенама и допунама одлуке o одређивању радног  времена   

угоститељских објеката на  подручју општине Кнежево („Службени гласник 

општине Кнежево“, број: 5/11); 

22. Одлука о оглашавању јавне продаје путем усменог  надметања - лицитације 

клесаног камена у МЗ Живинице и МЗ Јаворани („Службени гласник општине 

Кнежево“, број: 5/11); 

23. Одлука о оглашавању јавне продаје путем усменог надметања – лицитације 

неизграђеног осталог грађевинског земљишта у МЗ Живинице („Службени 

гласник општине Кнежево“, број: 5/11); 

24.  Одлука о непосредном учешћу грађана у локалној самоуправи („Службени 

гласник општине Кнежево“, број: 5/11); 

25. Одлука о усвајању  Стратегије општине Кнежево за 2011-2016 године 

(„Службени гласник општине Кнежево“, број: 6/11); 

26. Одлука о усвајању извјештај о извршењу Буџета општине Кнежево за период 

јануар-јун 2011 године („Службени гласник општине Кнежево“, број: 9/11); 

27. Одлука о усвајању Ребаланса буџета општине Кнежево за 2011 („Службени 

гласник општине Кнежево“, број: 9/11); 

28. Одлука о извршењу Ребаланса буџета општине Кнежево за 2011 годину 

(„Службени гласник општине Кнежево“, број: 9/11); 

29. Одлука о изради измјене и допуне регулационог плана дијела центра општине 

Кнежево („Службени гласник општине Кнежево“, број: 9/11); 

30. Одлука о додјели помоћи у грађевинском матријалу („Службени гласник 

општине Кнежево“, број: 9/11); 

31. Одлука о усвајању извјештаја о извршењу буџета општине Кнежево за период 

јануар-септембар 2011 („Службени гласник општине Кнежево“, број: 11/11); 

32. Одлука о стипендирању студената на високошколским установама( први циклус 

судија)за школску 2011/2012 годину („Службени гласник општине Кнежево“, 

број: 11/11); 

33. Одлука о давању сагласности на закључивање анекса уговора („Службени 

гласник општине Кнежево“, број: 11/11); 

34. Oдлука о оглашавању јавне продаје путем усменог надметања-лицитације 

неизграђеног осталог грађевинскпг земљишта у МЗ Јаворани („Службени 

гласник општине Кнежево“, број: 11/11); 

35. Одлука о суфинансирању реконструкције локалних путева („Службени гласник 

општине Кнежево“, број: 11/11); 

36. Одлука о усвајању буџета општине Кнежево за 2012.годину („Службени гласник 

општине Кнежево“, број: 12/11); 

37. Одлука о извршењу буџета општине Кнежево за 2012.годину („Службени 

гласник општине Кнежево“, број: 12/11); 
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38. Одлука о радном времену угоститељских, занатско-предузетничких  тровинских 

објеката на подручју општине Кнежево („Службени гласник општине Кнежево“, 

број: 12/11); 

39. Одлука о утврђивању пореске стопе за   опорезивање непокретности за 

2012.годину („Службени гласник општине Кнежево“, број: 12/11); 

40. Одлука о допуни Пословника о раду Скупштине општине Кнежево („Службени 

гласник општине Кнежево“, број: 12/11); 

41. Одлука о утврђивању просјечне коначне цијене грађевинске цијене м
2 

корисне 

стамбене површине („Службени гласник општине Кнежево“, број: 12/11); 

42. Одлука о утврђивању вриједности бода за обрачун комуналне накнаде за 

2012.годину („Службени гласник општине Кнежево“, број: 12/11); 

43. Одлука о измјенама и допунама одлуке о усклађивању организовања и 

пословања јавне здравствене установе „Дом здравља“ у Кнежеву („Службени 

гласник општине Кнежево“, број: 12/11); 

44. Одлука о измјенама и допунама Одлуке о општинским административним 

таксама („Службени гласник општине Кнежево“, број: 12/11). 

 

 

 

ПРАВИЛНИЦИ, ПРОГРАМИ И ДРУГИ АКТИ: 

1. Програм кориштења средстава остварених по основу Закона о накнадама за 

кориштење природних ресурса у сврху производње електричне  енергије за 

2011.годину(„Службени гласник општине Кнежево“, број: 1/11); 

2. Програм о начину кориштења новчаних средстава прикупљених по основу 

прихода од посебних водних накнада („Службени гласник општине Кнежево“, 

број: 1/11); 

3. Програм зимског одржавања и чишћења путева на подручју општине Кнежево за 

сезон 2011/2012 годину („Службени гласник општине Кнежево“, број: 11/11); 

4. Програм рада Скупштине општине Кнежево („Службени гласник општине 

Кнежево“, број: 12/11). 

 

РЈЕШЕЊА 

1. Рјешење о именовању Координационог тијела за праћење имплементације 

Стратегије развоја општине Кнежево до 2016. Године („Службени гласник 

општине Кнежево“, број: 5/11); 

2. Рјешење о замјени неизграђеног градског грађевинског земљишта („Службени 

гласник општине Кнежево“, број: 9/11); 

3. Рјешење о именовању представника у Скупштини ЈП регионална  депонија 

„Деп-от“ Бања Лука („Службени гласник општине Кнежево“, број: 9/11); 

4. Рјешење о разрјешењу представника у Скупштини ЈП регионална  депонија „ 

Деп-от“ Бања Лука („Службени гласник општине Кнежево“, број: 9/11); 

5. Рјешење о именовању савјета („Службени гласник општине Кнежево“, број: 

9/11). 
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ЗАКЉУЧЦИ: 

1. Закључак о усвајању Програма  кориштења средстава остварених по основу 

Закона о накнадама за кориштење природних ресурса у сврху производње 

електричне енергије за 2011.годину („Службени гласник општине Кнежево“, 

број: 1/11); 

2. Закључак о усвајању Програма  о начину кориштења новчаних средстава 

прикупљених по основу прихода од посебних водних накнада („Службени 

гласник општине Кнежево“, број: 1/11); 

3. Закључак о неусвајању Програма  унапређења пољопривредне производње на 

подручју општине Кнежево за 2011.годину („Службени гласник општине 

Кнежево“, број: 1/11); 

4. Закључак број: 01-022-17/11, од 24.02.2011.године („Службени гласник општине 

Кнежево“, број: 1/11); 

5. Закључак, број: 01-022-21/11, од 29.04.2011.године („Службени гласник 

општине Кнежево“, број: 2/11); 

6. Закључак о усвајању Нацрта Стретегије развоја  општине Кнежево 2011-2016 и 

упућивање у јавну расправу („Службени гласник општине Кнежево“, број: 2/11); 

7. Закључак, број: 01-022-25/11, од 29.04.2011.године („Службени гласник 

општине Кнежево“, број: 2/11); 

8. Закључак о усвајању Извјештаја о раду са финансиским дијелом за 2010. годину 

Центра за социјални рад општине Кнежево („Службени гласник општине 

Кнежево“, број: 2/11); 

9. Закључак о   не усвајању Извјештаја о  раду са финансиским дијелом за 2010. 

годину ЈП Народни универзитет Кнежево („Службени гласник општине 

Кнежево“, број: 2/11); 

10. Закључак о   усвајању Извјештаја о  раду са финансиским дијелом за 2010. 

годину ЈЗУ Дом здравља Кнежево („Службени гласник општине Кнежево“, број: 

2/11); 

11. Закључак о   усвајању Извјештаја о  раду са финансиским дијелом за 2010. 

годину ЈУ Дјечије обданишта „ Радојка Лакић“. Кнежево („Службени гласник 

општине Кнежево“, број: 2/11); 

12. Закључак О усвајању извјештаја о раду са финансиским дијелом за 2010. годину 

ЈП „Радио-Кнежево“ Кнежево („Службени гласник општине Кнежево“, број: 

2/11); 

13. Закључак о   усвајању Извјештаја о  раду са финансиским дијелом за 2010. 

годину КП „ ЦВРЦКА“ АД Кнежево („Службени гласник општине Кнежево“, 

број: 2/11); 

14. Закључак, број: 01-022-34/11, од 20.05.2011.године („Службени гласник 

општине Кнежево“, број: 3/11); 

15. Закључак број: 01-022-43/11 од 29.06.2011.године („Службени гласник општине 

Кнежево“, број: 5/11); 

16. Закључак број: 01-022-44/11, од 29.06.2011.године („Службени гласник општине 

Кнежево“, број: 5/11); 
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17. Закључак број: 01-022-45/11, од 29.06.2011.године („Службени гласник општине 

Кнежево“, број: 5/11); 

18. Закључак број: 01-022-46/11 од 29.06.2011.године („Службени гласник општине 

Кнежево“, број: 5/11); 

19. Закључак број: 01-022-58/11, од 29.09.2011.године („Службени гласник општине 

Кнежево“, број: 9/11); 

20. Закључак, број: 01-022-48/11, од 29.09.2011.године („Службени гласник 

општине Кнежево“, број: 9/11); 

21. Закључак, број: 01-022-62/11, од 28.11.2011.године („Службени гласник 

општине Кнежево“, број: 11/11); 

22. Закључак, број: 01-022-64/11, од 28.11.2011.године  („Службени гласник 

општине Кнежево“, број: 11/11); 

23. Закључак, број: 01-022-69/11, од 28.11.2011.године („Службени гласник 

општине Кнежево“, број: 11/11); 

24. Закључак о усвајању Програма рада Скупштине општине Кнежево за 

2012.годину („Службени гласник општине Кнежево“, број: 12/11); 

25. Закључак о давању сагласности на закључивање уговора о закупу („Службени 

гласник општине Кнежево“, број: 12/11); 

26. Закључак о усвајању нацрта измјене и допуне Регулационог плана дијела центра 

општине Кнежево („Службени гласник општине Кнежево“, број: 12/11); 

27. Закључак усвајању извјештаја координационог тијела за имплементацију 

стратегије за 2012.годину („Службени гласник општине Кнежево“, број: 12/11); 

28. Закључак о усвајању акционог плана за праћење имплементације стратегије 

развоја општине Кнежево за 2012.године („Службени гласник општине 

Кнежево“, број: 12/11); 

29. Закључак o усвајању извјештаја о раду Етичког одбора за 2011.годину 

(„Службени гласник општине Кнежево“, број: 12/11). 

 

 

2012.година 

ОДЛУКЕ: 

1. Одлука  о  измјени  и  допуни Регулационог плана  дијела центра општине 

Кнежево  („Службени гласник општине Кнежево“, број: 2/12); 

2. Одлука  о  финансирању политичких странака и клубова одборника из буџета 

општине Кнежево за 2012. годину („Службени гласник општине Кнежево“, број: 

2/12); 

3. Oдлука о општинским административним  таксама („Службени гласник 

општине Кнежево“, број: 2/12); 

4. Одлука о давању сагласности за закључење уговора о замјени грађевинске 

парцеле уз доплату („Службени гласник општине Кнежево“, број: 2/12); 

5. Одлука о суфинасирању реконструкције локалних путева („Службени гласник 

општине Кнежево“, број: 2/12); 
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6. Одлука о измјени Статута општине Кнежево („Службени гласник општине 

Кнежево“, број: 3/12); 

7. Одлука о усвајању извјештаја  о рада Начелника општине и Административне 

службе општине Кнежево („Службени гласник општине Кнежево“, број: 3/12); 

8. Одлука о оснивању Комуналног предузећа  „Манатовац“ А.Д .Кнежево 

(„Службени гласник општине Кнежево“, број: 3/12); 

9. Одлука, број: 01-022-16/12, од 19.04.2012.године („Службени гласник општине 

Кнежево“, број: 3/12); 

10. Одлука о усвајању извјештаја о извршењу буџета општине Кнежево за период 

јануар-фебруар 2011.године („Службени гласник општине Кнежево“, број: 4/12); 

11. Одлука о усвајању извјештаја о извршењу буџета општине Кнежево за период 

јануар-март 2012.године („Службени гласник општине Кнежево“, број: 4/12); 

12. Одлука о оглашавању јавне продаје неизграђеног градског грађевинског 

земљишта („Службени гласник општине Кнежево“, број: 4/12); 

13. Одлука о критеријумима, начину и поступку расподјеле средстава из гранта за 

пројекте невладиних организација/удружења грађана који се финансирају и 

суфинансирају из буџета општине Кнежево  („Службени гласник општине 

Кнежево“, број: 4/12); 

14. Одлука о суфинансирању реконструкције локалних путева („Службени гласник 

општине Кнежево“, број: 4/12); 

15. Одлука о суфинансирању изградње улице („Службени гласник општине 

Кнежево“, број: 4/12). 

 

ПРАВИЛНИЦИ, ПРОГРАМИ: 

1. Програм унапређења пољопривредне производње („Службени гласник општине 

Кнежево“, број: 2/12). 

 

 

РЈЕШЕЊА: 

16. Рјешење о разрјешењу представника државног капитала општине Кнежево у 

Скупштину акционара КП „Цврцка“ АД Кнежево („Службени гласник општине 

Кнежево“, број: 2/12). 

 

 

ЗАКЉУЧЦИ: 

1. Закључак о усвајању програма унапређења пољопривредне производње 

(„Службени гласник општине Кнежево“, број: 2/12); 

2. Закључак о усвајању програма кориштења средстава („Службени гласник 

општине Кнежево“, број: 2/12); 

3. Закључак о усвајању програма о начину кориштења новчаних средстава водних 

накнада („Службени гласник општине Кнежево“, број: 2/12); 

4. Закључак, број: 01-022-6/12, од 22.03.2012.године („Службени гласник општине 

Кнежево“, број: 2/12); 
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5. Закључак о коришћењу средстава буџетске резерве у периоду 01.01.-

31.12.2011.године („Службени гласник општине Кнежево“, број: 4/12); 

6. Закључак о усвајању извјештаја о раду  за 2011. годину КП „Цврцка“  АД 

Кнежево („Службени гласник општине Кнежево“, број: 4/12); 

7. Закључак О усвајању извјештаја о раду са финансиским дијелом  за 2011. годину 

ЈЗУ Дом здравља Кнежево („Службени гласник општине Кнежево“, број: 4/12); 

8. Закључак о усвајању извјештаја о раду са финансиским дијелом  за 2011. годину 

ЈУ Дјечије обданиште“Радојка Лакић“ Кнежево („Службени гласник општине 

Кнежево“, број: 4/12); 

9. Закључак о усвајању извјештаја о раду са финансиским дијелом  за 2011. годину 

ЈУ Центар за социјални рад Кнежево („Службени гласник општине Кнежево“, 

број: 4/12); 

10. Закључак о усвајању извјештаја о раду са финансиским дијелом  за 2011. годину 

ЈП  Народни универзитет Кнежево („Службени гласник општине Кнежево“, 

број: 4/12); 

11. Закључак о усвајању извјештаја о раду са финансиским дијелом  за 2011. годину 

ЈУ  Народна библиотека „Алекса Шантић“ Кнежево („Службени гласник 

општине Кнежево“, број: 4/12). 

 

 

2013.година 
 

ОДЛУКЕ: 

1. Одлука о повјеравању обављања комуналне дјелатности („Службени гласник 

општине Кнежево“, број: 2/13); 

2. Одлука о давању сагласности на изградњу („Службени гласник општине 

Кнежево“, број: 2/13); 

3. Одлука о проглашењу здравствено-наставног и туристичког центра Еко зоне 

Корићани Влашић заштићеном еко зоном („Службени гласник општине 

Кнежево“, број: 2/13); 

4. Одлука о проглашењу пројеката предузећа „ТОМИКС“ д.о.о. Корићани, 

Кнежево, пројектима од стратешког интереса за општину Кнежево („Службени 

гласник општине Кнежево“, број: 2/13); 

5. Одлука о давању сагласности за капштирање извора и истраживања („Службени 

гласник општине Кнежево“, број: 2/13); 

6. Одлука о стављању ван снаге Одлуке о одређивању паркинг мјеста на подручју 

општине Кнежево („Службени гласник општине Кнежево“, број: 2/13); 

7. Одлука о измјени Одлуке о комуналном реду („Службени гласник општине 

Кнежево“, број: 2/13). 
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ПРОГРАМИ, ПЛАНОВИ: 

1. Програм о начину коришћења новчаних средстава прикупљених по основу 

прихода од посебних водних накнада („Службени гласник општине Кнежево“, 

број: 2/13); 

2. Програм кориштења средстава остварених по основу Закона о накнадама за 

кориштење природних ресурса у сврху производње електричне енергије за 

2013.годину („Службени гласник општине Кнежево“, број: 2/13); 

3. Програм унапређења пољопривредне производње на подручју општине Кнежево 

за 2013.годину („Службени гласник општине Кнежево“, број: 2/13). 

 

 

РЈЕШЕЊА: 

1. Рјешење о разрјешењу директора ЈЗУ „Дом здравља“ Кнежево („Службени 

гласник општине Кнежево“, број: 2/13); 

2. Рјешење о избору вршиоца дужности директора ЈЗУ „Дом здравља“ Кнежево 

(„Службени гласник општине Кнежево“, број: 2/13); 

3. Рјешење о разрјешењу чланова управног одбора ЈЗУ „Дом здравље“ Кнежево 

(„Службени гласник општине Кнежево“, број: 2/13); 

4. Рјешење о избору чланова Етичког одбора („Службени гласник општине 

Кнежево“, број: 2/13); 

5. Рјешење о именовању Комисије за контролу утрошка буџетских средстава за 

2012.годину („Службени гласник општине Кнежево“, број: 2/13). 

 

 

ЗАКЉУЧЦИ: 

1. Закључак о усвајању Програма о начину кориштења средстава прикупљених по 

основу прихода од посебних водних накнада („Службени гласник општине 

Кнежево“, број: 2/13); 

2. Закључак о усвајању Програма кориштења средстава остварених по основу 

Закона о накнадама за кориштење природних ресурса у сврху производње 

електричне енергије за 2013.годину („Службени гласник општине Кнежево“, 

број: 2/13); 

3. Закључак о усвајању Програма унапређења пољопривредне производње на 

подручју општине Кнежево за 2013.годину („Службени гласник општине 

Кнежево“, број: 2/13); 

4. Закључак о не усвајању Извјештаја о раду ЈЗУ „Дом здравља“ Кнежево за 

период од 01.01.-31.12.2012.године („Службени гласник општине Кнежево“, 

број: 2/13). 
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2014.година 

ОДЛУКЕ: 

1. Одлука о усвајању буџета општине Кнежево за 2014.годину („Службени гласник 

општине Кнежево“, број: 4/14) – уређивач - Оливер Марковић в.д.секретар;; 

2. Одлука о извршењу буџета за 2014.годину („Службени гласник општине 

Кнежево“, број: 4/14) – уређивач - Оливер Марковић в.д.секретар;; 

3. Одлука о расподјели средстава организацијама и удружењима („Службени 

гласник општине Кнежево“, број: 4/14) – уређивач - Оливер Марковић 

в.д.секретар; 

4. Одлука о расписивању јавног конкурса за избор чланова Одбора за жалбе 

запослених у Опшинској управи општине Кнежево („Службени гласник 

општине Кнежево“, број: 5/14) – уређивач - Оливер Марковић в.д. секретар; 

5. Одлука о избору члана школског одбора Основне школе „Петар Кочић“ Имљани 

(„Службени гласник општине Кнежево“, број: 5/14) – уређивач - Оливер 

Марковић в.д. секретар; 

6. Одлуку о избору члана школског одбора Основне школе „Доситеј Обрадовић“ 

Кнежево („Службени гласник општине Кнежево“, број: 5/14) – уређивач - 

Оливер Марковић в.д. секретар; 

7. Одлука о избору члана школског одбора Основне школе „Вук Караџић“ 

Живинице („Службени гласник општине Кнежево“, број: 5/14) – уређивач - 

Оливер Марковић в.д. секретар; 

8. Одлука о избору члана школског одбора Средњошколски центар „Јован Дучић“ 

Кнежево („Службени гласник општине Кнежево“, број: 5/14) – уређивач - 

Оливер Марковић в.д. секретар; 

9. Одлука о покретању поступка опозива Начелника општине Кнежево („Службени 

гласник општине Кнежево“, број: 6/14) – уређивач - Оливер Марковић в.д. 

секретар; 

10. Одлука о именовању комисије за провођење поступка опозива начелника 

општине Кнежево („Службени гласник општине Кнежево“, број: 6/14) – 

уређивач - Оливер Марковић в.д. секретар. 

 

РЈЕШЕЊА: 

1. Рјешење о заснивању радног односа предсједнику Скупштине („Службени 

гласник општине Кнежево“, број: 4/14) – уређивач - Оливер Марковић в.д. 

секретар; 

 

ЗАКЉУЧЦИ: 

1. Закључак број: 11-08/14 од 10.07.2014.године („Службени гласник општине 

Кнежево“, број: 4/14) – уређивач - Оливер Марковић в.д. секретар; 
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2. Закључак број: 14-08/14 од 04.08.2014. године  („Службени гласник општине 

Кнежево“, број: 4/14) – уређивач - Оливер Марковић в.д. секретар; 

2. Закључак број: 10-08/14 од 22.08.2014.године („Службени гласник општине 

Кнежево“, број: 4/14) – уређивач - Оливер Марковић в.д. секретар; 

3. Закључак број: 29-09/14 од 19.09.2014.године („Службени гласник општине 

Кнежево“, број: 5/14) – уређивач - Оливер Марковић в.д. секретар; 

3. Закључак број: 26-09/14 од 19.09.2014.године („Службени гласник општине 

Кнежево“, број: 5/14) – уређивач - Оливер Марковић в.д. секретар; 

4. Закључак број: 38-10/14, од 10.10.2014.године („Службени гласник општине 

Кнежево“, број: 6/14) – уређивач -  Оливер Марковић в.д. секретар; 

5. Закључак број: 47-10/14, од 16.10.2014.године („Службени гласник општине 

Кнежево“, број: 7/14) – уређивач - Оливер Марковић в.д. секретар; 

6. Закључак број: 67-11/14, од 18.11.2014.године („Службени гласник општине 

Кнежево“, број: 7/14) – уређивач - Оливер Марковић в.д. секретар. 

 

2015.година 

ОДЛУКЕ: 

1. Одлука о измјени Одлуке о усклађивању организовања и пословања Јавне 

установе Народна библиотека „Алекса Шантић“ у Кнежеву („Службени гласник 

општине Кнежево“, број: 3/15) – уређивач - Оливер Марковић в.д. секретар; 

2. Одлука о покретању поступка опозива начелника општине Кнежево („Службени 

гласник општине Кнежево“, број: 3/15) – уређивач - Оливер Марковић в.д. 

секретар; 

3. Одлука о именовању комисије за спровођење поступка опозива начелника 

општине Кнежево („Службени гласник општине Кнежево“, број: 3/15) – 

уређивач - Оливер Марковић в.д. секретар; 

4. Одлука о финансирању поступка опозива начелника општине („Службени 

гласник општине Кнежево“, број: 4/15) – уређивач - Оливер Марковић в.д. 

секретар; 

5. Одлука о измјени Одлуке о именовању комисије за провођење поступка опозива 

начелника општине Кнежево („Службени гласник општине Кнежево“, број: 

4/15) – уређивач - Оливер Марковић в.д. секретар; 

6. Одлука о расписивању јавног конкурса за именовање (три) члана Општинске 

изборне комисије за општину Кнежево („Службени гласник општине Кнежево“, 

број: 4/15) – уређивач - Оливер Марковић в.д. секретар; 

7. Одлука о усвајању Извјештаја Комисије за провођење поступка опозива 

начелника општине („Службени гласник општине Кнежево“, број: 5/15) – 

уређивач - Оливер Марковић в.д. секретар; 

8. Одлука о накнади за вршење одборничке дужности („Службени гласник 

општине Кнежево“, број: 5/15) – уређивач - Оливер Марковић в.д. секретар. 
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РЈЕШЕЊА: 

1. Рјешење о именовању чланова Управног одбора ЈЗУ „Дом здравља“ Кнежево 

(„Службени гласник општине Кнежево“, број: 2/15) – уређивач - Оливер 

Марковић в.д. секретар; 

2. Рјешење о разрјешењу представника државног капитала у КП „Цврцка“ Кнежево 

(„Службени гласник општине Кнежево“, број: 2/15) – уређивач - Оливер 

Марковић в.д. секретар; 

3. Рјешење о именовању представника државног капитала у КП „Цврцка“ Кнежево 

(„Службени гласник општине Кнежево“, број: 2/15) – уређивач - Оливер 

Марковић в.д. секретар; 

9. Рјешење о разријешењу директора ЈУ Народна библиотека „Алекса Шантић“ 

(„Службени гласник општине Кнежево“, број: 3/15) – уређивач - Оливер 

Марковић в.д. секретар; 

4. Рјешење о именовању директора ЈУ Народна библиотека „Алекса Шантић“ 

(„Службени гласник општине Кнежево“, број: 3/15) – уређивач - Оливер 

Марковић в.д. секретар; 

10. Рјешење о именовању комисије за избор чланова Општинске изборне комисије 

општине Кнежево („Службени гласник општине Кнежево“, број: 4/15) – 

уређивач - Оливер Марковић в.д. секретар. 

 

ЗАКЉУЧЦИ: 

1. Закључак број: 09-06/15, од 13.06.2015.године („Службени гласник општине 

Кнежево“, број: 2/15) – уређивач - Оливер Марковић в.д. секретар; 

2. Закључак број: 10-06/15, од 13.06.2015.године („Службени гласник општине 

Кнежево“, број: 2/15) – уређивач - Оливер Марковић в.д. секретар; 

3. Закључак број: 11-06/15, од 13.06.2015.године („Службени гласник општине 

Кнежево“, број: 2/15) – уређивач - Оливер Марковић в.д. секретар; 

4. Закључак број: 38-10/15, од 31.10.2015.године („Службени гласник општине 

Кнежево“, број: 3/15) – уређивач - Оливер Марковић в.д. секретар; 

5. Закључак број: 39-10/15, од 31.10.2015.године („Службени гласник општине 

Кнежево“, број: 3/15) – уређивач - Оливер Марковић в.д. секретар; 

6. Закључак, број: 55-11/15 од 19.11.2015.године („Службени гласник општине 

Кнежево“, број: 4/15) – уређивач - Оливер Марковић в.д. секретар; 

11. Закључак број: 61-12/15, од 05.12.2015.године („Службени гласник општине 

Кнежево“, број: 5/15) – уређивач - Оливер Марковић в.д. секретар 
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II. АКТИ НАЧЕЛНИКА ОПШТИНЕ 

 

2006. година 

 

ОДЛУКЕ: 

1. Одлука о успостављању центра за бирачки списак („Службени гласник општине 

Кнежево“, број: 3/06). 

 

ПРАВИЛНИЦИ, ПРОГРАМИ: 

1. Правилник о измјенама и допунама Правилника о организацији и 

систематизацији општинске    административне службе 

 

2007.година 

ОДЛУКЕ 

1. Одлука о оснивању општинског штаба цивилне заштите („Службени гласник 

општине Кнежево“, број: 1/07); 

2. Одлука о оснивању административне службе општине Кнежево („Службени 

гласник општине Кнежево“, број: 4/07); 

3. Одлука о оснивању општинског штаба цивилне заштите („Службени гласник 

општине Кнежево“, број: 5/07); 

4. Одлука о накнади матичарима („Службени гласник општине Кнежево“, број: 

7/07) . 

 

Одлуке – јавне набавке: 

1. Одлука о додјели уговора“реконструкција и асвалтирање локалних путева на 

подручју општине Кнежево“ Нискоградња д.о.оЛакташи („Службени гласник 

општине Кнежево“, број: 4/07); 

2. Одлука о додјели уговора за израду пројеката реконструкција и асвалтирање 

локалних путева на подр. Општине кнежево у дужини од 5400 м („Службени 

гласник општине Кнежево“, број: 7/07); 

3. Одлука о додјели уговора за обављање послова зимског чишћења и посипања 

абразивним материјалом и индустријском соли локалних путева и улица у 

Кнежеву за сезону 2007/08. годину  („Службени гласник општине Кнежево“, 

број: 7/07) . 

 

РЈЕШЕЊА 

1. Рјешење о именовању команданта, начелника и чланова општинског штаба 

цивилне заштите („Службени гласник општине Кнежево“, број: 1/07); 

2. Рјешење о именовању,команданта, начелника и чланова општинског Штаба 

цивилне заштите („Службени гласник општине Кнежево“, број: 5/07); 
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3. Рјешење о именовању комисије за пријем у радни однос(„Службени гласник 

општине Кнежево“, број: 6/07). 

 

ПРАВИЛНИЦИ, ПРОГРАМИ 

1. Правилник о начину, критеријумима и поступку  усклађивања и регистрације 

редова вожње аутобуских линија на подручју општине Кнежево („Службени 

гласник општине Кнежево“, број: 2/07); 

2. Правилник о организацији и систематизацији радних мјеста административне 

службе општине Кнежево („Службени гласник општине Кнежево“, број: 4/07); 

3. Правилник о условима и начину кориштења службених возила („Службени 

гласник општине Кнежево“, број: 4/07); 

4. Правилник о рачуноводству („Службени гласник општине Кнежево“, број: 4/07); 

5. Правилник о рачуноводственим политикама („Службени гласник општине 

Кнежево“, број: 4/07); 

6. Правилник о интерној контроли и интерним контролним поступцима у општини 

Кнежево („Службени гласник општине Кнежево“, број: 4/07); 

7. Правилник о накнадама и другим примањима запослених у општинској 

административној служби општине Кнежево(„Службени гласник општине 

Кнежево“, број: 4/07); 

8. Правилник о начину и роковима вршења пописа и усклађивања 

књиговодственог стања са стварним стањем („Службени гласник општине 

Кнежево“, број: 4/07); 

9. Правилник о платама општинских службеника и других запослених лица у 

општинској административној служби општине Кнежево („Службени гласник 

општине Кнежево“, број: 6/07). 

 

 

2008.година 

ОДЛУКЕ: 

1. Одлука о додјели уговора за изградњу резервоара Водовода Костићи запремине 

50 м3 („Службени гласник општине Кнежево“, број: 2/08); 

2. Одлука о измјенама и допунама Одлуке о оснивању Административне службе општине 

Кнежево („Службени гласник општине Кнежево“, број: 3/08); 

3. Одлука о исплати основног материјалног обезбјеђења учесника НОР-а 

(„Службени гласник општине Кнежево“, број: 3/08); 

4. Одлука о благајничком максимуму за 2008.годину („Службени гласник општине 

Кнежево“, број: 3/08); 

5. Одлука о додјели канцеларије на кориштење („Службени гласник општине 

Кнежево“, број: 5/08); 

6. Одлука о висини накнаде за утрошену воду за подручје Мјесне заједнице 

Јаворани („Службени гласник општине Кнежево“, број: 7/08); 

7. Одлука о начину организовања локалног трезора општине Кнежево („Службени 

гласник општине Кнежево“, број: 7/08); 
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8. Одлука о утврђивању цијене рада („Службени гласник општине Кнежево“, број: 

7/08); 

9. Одлука о висини накнаде за рад бирачких одбора у провођењу локалних избора 

2008. године („Службени гласник општине Кнежево“, број: 8/08); 

10. Одлука о избору кандидата за пријем у радни однос („Службени гласник 

општине Кнежево“, број: 8/08); 

11. Одлука о избору кандидата за пријем у радни однос („Службени гласник 

општине Кнежево“, број: 8/08); 

12. Одлука о измјенама и допунама Одлуке о оснивању Административне службе 

Општине Кнежево („Службени гласник општине Кнежево“, број: 9/08). 

 

Одлуке – јавне набавке: 

1. Одлука о додјели уговора за израду изведбеног пројекта стамбене зграде 

(„Службени гласник општине Кнежево“, број: 7/08); 

2. Одлука о додјели уговора за извођење радова“Припрема материјала за поправку 

и одржавање локалних путева на регистрованом каменолому у одјелу 7 ГЈ 

Горњи Угар („Службени гласник општине Кнежево“, број: 7/08); 

3. Одлука о додјели уговора за извођење радова“Припрема материјала за поправку 

и одржавање локалних путева на регистрованом  каменолому у одјелу 2 ГЈ Доњи 

Угар-каменолом код Ђукарића и каменолом Сребреник („Службени гласник 

општине Кнежево“, број: 7/08); 

4. Одлука о додјели уговора за извођење радова на објекту канализација“Омар“ у 

Кнежеву („Службени гласник општине Кнежево“, број: 7/08); 

5. Одлука о додјели уговора за извођење радова“Изградња спомен обиљежја и 

спомен чесме погинулим борцима отаџбинског рата у Кнежеву“ („Службени 

гласник општине Кнежево“, број: 7/08); 

6. Одлука о додјели уговора за израду пројекта за изградњу водовода Кнежево-

Мокри Луг („Службени гласник општине Кнежево“, број: 7/08); 

 

ПРАВИЛНИЦИ, ПРОГРАМИ, ПЛАНОВИ: 

1. Правилник о измјенама и допунама Правилника о организацији и 

систематизацији радних мјеста Административне службе општине Кнежево 

(„Службени гласник општине Кнежево“, број: 3/08); 

2. Правилник о платама општинских службеника и других запослених лица у 

општинској Административној служби општине Кнежево („Службени гласник 

општине Кнежево“, број: 3/08); 

3. Правилник о измјенама и допунама правилника о Организацији и 

систематизацији радних мјеста АСО Кнежево („Службени гласник општине 

Кнежево“, број: 6/08); 

4. Правилник о платама општинских службеника и других запослених лица у 

општинској Административној служби општине Кнежево („Службени гласник 

општине Кнежево“, број: 7/08); 

5. Правилник о измјенама и допунама правилника о организацији и 

систематизацији радних мјеста Административне службе општине Кнежево  

(„Службени гласник општине Кнежево“, број: 8/08); 
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6. Правилник о измјенама и допунама правилника о платама општинских 

службеника и других запослених лица у општинској административној служби 

општине Кнежево („Службени гласник општине Кнежево“, број: 8/08); 

7. Правилник о додјели студенских стипендија  („Службени гласник општине 

Кнежево“, број: 9/08); 

8. Правилник о измјенама и допунама Правилника о накнадама и другим 

примањима запослених и ОАС општине Кнежево („Службени гласник општине 

Кнежево“, број: 10/08). 

 

 

РЈЕШЕЊА: 

1. Рјешење о именовању комисије за пријем у радни однос („Службени гласник 

општине Кнежево“, број: 8/08); 

 

 

САГЛАСНОСТ: 

1. Сагласност на цијене комуналних услуга   („Службени гласник општине 

Кнежево“, број: 6/08);                                                             

 

 

2009.година 

ОДЛУКЕ 

1. Одлука о оснивању општинског штаба цивилне заштите („Службени гласник 

општине Кнежево“, број: 2/09); 

2. Одлука o утврђивању цијене рада („Службени гласник општине Кнежево“, број: 

2/09); 

3. Одлука о именовању првостепене стручне комисије за оцјењивање способности 

лица у поступку остваривања права из социјалне заштите („Службени гласник 

општине Кнежево“, број: 4/09); 

4. Одлука о утврђивању цијене рада („Службени гласник општине Кнежево“, број: 

5/09); 

5. Одлука  о висини накнаде за  јавне набавке роба  („Службени гласник општине 

Кнежево“, број: 7/09); 

6. Одлука о дневној комуналној накнади за рад на пијаци („Службени гласник 

општине Кнежево“, број: 7/09); 

7. Одлука о попису и образовању Комисије за попис („Службени гласник општине 

Кнежево“, број: 9/09). 

 

Одлуке – јавне набавке: 

1. Одлука о приступању поступку за јавне набавке роба („Службени гласник 

општине Кнежево“, број: 1/09); 

2. Одлука о избору најповољнијег понуђача („Службени гласник општине 

Кнежево“, број: 1/09); 

3. Одлука о приступању поступку јавне набавке радова („Службени гласник 

општине Кнежево“, број: 5/09); 

4. Одлука о приступању поступку јавне набавке робе, број: 02-013-159/09, од 

02.11.2009.године („Службени гласник општине Кнежево“, број: 8/09); 

5. Одлука о приступању поступку јавне набавке роба, број: 02-013-130/09, од 

02.09.2009.године („Службени гласник општине Кнежево“, број: 9/09); 
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6. Одлука о приступању поступку јавне набавке роба, број: 02-013-115/09, од 

01.07.2009.године („Службени гласник општине Кнежево“, број: 9/09); 

7. Одлука о приступању поступку јавне набавке роба и услуга број: 02-013-174/09, 

од 17.12.2009.године („Службени гласник општине Кнежево“; број: 11/09). 

 

 

САГЛАСНОСТ: 

1. Сагласност на статут ЈЗУ дом здравља („Службени гласник општине Кнежево“, 

број: 7/09). 

 

 

ПРАВИЛНИЦИ, ПРОГРАМИ, ПЛАНОВИ И ДРУГИ АКТИ: 

1. Кодекс професионалне етике за матичаре и друге запослене на пословима 

грађанских стања ОАС Кнежево („Службени гласник општине Кнежево“, број: 

1/09); 

2. Правилник за додјелу једнократних новчаних помоћи за суфинансирање 

лијечења социјално угрожених лица („Службени гласник општине Кнежево“, 

број: 2/09); 

3. Правилник за додјелу једнократних новчаних помоћи намијењених за кориснике 

социјалне заштите („Службени гласник општине Кнежево“, број: 2/09); 

4. Правилник за додјелу једнократних новчаних помоћи ученицима и студентима 

(„Службени гласник општине Кнежево“, број: 2/09); 

5. Правилник о јавним набавкама („Службени гласник општине Кнежево“, број: 

2/09); 

6. Правилник о рачуноводственим политикама („Службени гласник општине 

Кнежево“, број: 2/09); 

7. Правилник о организацији и систематизацији радних мјеста Административне 

службе општине Кнежево („Службени гласник општине Кнежево“, број: 4/09); 

8. Правилник о интерним контролама и интерним контролним поступцима 

(„Службени гласник општине Кнежево“, број: 5/09); 

9. Правилник о измјенама и допунама правилника о накнадама и другим 

примањима запослених у ОАС Кнежево („Службени гласник општине 

Кнежево“, број: 5/09); 

10. Правилник о измјенама и доунама Правилника о организацији  и 

систематизацији радних мјеста Административне службе општине Кнежево 

(„Службени гласник општине Кнежево“, број: 7/09); 

11. Правилник о поступку директног споразума („Службени гласник општине 

Кнежево“; број: 9/09); 

12. Правилник о измјенама и допунама Правилника о додјели студенских 

стипендија („Службени гласник општине Кнежево“; број: 9/09); 

13. Упуство о начину и роковима вршења пописа и усклађивања књиговодственог 

са стварним стањем („Службени гласник општине Кнежево“; број: 9/09); 

14. Правилник о измјенама и допунама Правилника  о платама општинских 

службеника и других запослених лица у општинској административној служби 

општине Кнежево („Службени гласник општине Кнежево“; број: 11/09); 

15. Правилник о измјенама и допунама правилника о накнадама и другим 

примањима запослених у општинској административној служби Општине 

Кнежево („Службени гласник општине Кнежево“; број: 11/09). 
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РЈЕШЕЊА: 

1. Рјешење о именовању комисије за ревизију уписа у МКР и КД („Службени 

гласник општине Кнежево“, број: 1/09); 

2. Рјешење о именовању, команданта, начелника и чланова општинског  штаба 

цивилне заштите („Службени гласник општине Кнежево“, број: 2/09); 

3. Рјешење о именовању радне групе за израду тендерске документације 

(„Службени гласник општине Кнежево“, број: 5/09); 

4. Рјешење о именовању комисија за јавне набавке („Службени гласник општине 

Кнежево“, број: 5/09); 

5. Рјешење о измјени рјешења о именовању комисије за јавне набавке („Службени 

гласник општине Кнежево“, број: 5/09). 

 

 

ЗАКЉУЧЦИ 

1. Закључак о именовању комисије за провођење поступка за пријем службеника у 

ОАС Кнежево („Службени гласник општине Кнежево“, број: 9/09); 

2. Закључак, број: 02-40-159/09, од 24.12.2009.године („Службени гласник 

општине Кнежево“, број: 11/09). 

 

 

2010.година 

ОДЛУКЕ: 

1. Одлука о накнадама за присуство склапању брака („Службени гласник општине 

Кнежево“, број: 1/10); 

2. Одлука о благајничком максимиму за 2010.годину („Службени гласник општине 

Кнежево“, број: 1/10); 

3. Одлука о реализацији програма реконструкције и ревитализације локалних 

путева („Службени гласник општине Кнежево“, број: 1/10); 

4. Одлука о избору кандидата, број: 02-013-165-1/09, од 01.03.2010.године  

(„Службени гласник општине Кнежево“, број: 2/10); 

5. Одлука о давању сагласности на Статут ЈУ „Центар за социјални рад Кнежево“ 

(„Службени гласник општине Кнежево“, број: 4/10); 

6. Одлука о утврђивању цијена рада („Службени гласник општине Кнежево“, број: 

7/10); 

7. Одлука о утврђивању Нацрта буџета општине Кнежево за 2011. годину 

(„Службени гласник општине Кнежево“, број: 8/10); 

8. Одлука о попису и образовању  комисије за попис („Службени гласник општине 

Кнежево“, број: 9/10); 

9. Одлука о давању сагласности  на Статут ЈУ Дјечије обданиште „Радојка Лакић“ 

Кнежево („Службени гласник општине Кнежево“, број: 10/10). 

 

Одлуке – јавне набавке: 

1. Одлука о приступању поступку јавне набавке радова број:02-013-126/09, од 

05.08.2009.године („Службени гласник општине Кнежево“, број: 1/10); 
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2. Одлука о приступању поступку јавне набавке услуга број: 02-013-127/09, од 

20.08.2009.године („Службени гласник општине Кнежево“, број: 1/10); 

3. Одлука о приступању поступку јавне набавке роба број: 02-013-133/09, од 

09.09.2009.године („Службени гласник општине Кнежево“, број: 1/10); 

4. Одлука о приступању поступку јавне набавке радова број: 02-013-134/09, од 

09.09.2009.године („Службени гласник општине Кнежево“, број: 1/10); 

5. Одлука о приступању поступку јавне набавке роба радова број: 02-013-140/09 од 

23.09.2009.године („Службени гласник општине Кнежево“, број: 1/10); 

6. Одлука о приступању поступку јавне набавке радова број: 02-370-45/09, од 

28.09.2009.године („Службени гласник општине Кнежево“, број: 1/10); 

7. Одлука о приступању поступку јавне набавке робе број: 02-013-150/09 од 

16.10.2009.године („Службени гласник општине Кнежево“, број: 1/10); 

8. Одлука о приступању поступку јавне набавке радова, број: 02-013-153/09, од 

27.10.2009.године („Службени гласник општине Кнежево“, број: 1/10); 

9. Одлука о приступању поступку јавне набавке радова број: 02-013-161/09, од 

10.11.2009.године („Службени гласник општине Кнежево“, број: 1/10); 

10. Одлука о приступању поступку јавне набавке радова број: 02-013-156/09 од 

28.10.2009.године („Службени гласник општине Кнежево“, број: 1/10); 

11. Одлука о приступању поступку јавне набавке радова број: 02-013-141/09, од 

06.10.2009.године („Службени гласник општине Кнежево“, број: 1/10); 

12. Одлука о приступању поступку јавне набавке радова број: 02-013-122/09, од 

20.07.2009.године („Службени гласник општине Кнежево“, број: 1/10); 

13. Одлука о приступању поступку јавне набавке роба,  услуга и радова, број: 02-

013-75/10, од 04.08.2010.године („Службени гласник општине Кнежево“, број: 

5/10); 

14. Одлука о приступању поступку јавне набавке роба, број: 02-013-73/10, од 

19.07.2010.године („Службени гласник општине Кнежево“, број: 5/10); 

15. Одлука о приступању поступку јавне набавке услуга, број: 02-013-72/10, од 

16.07.2010.године („Службени гласник општине Кнежево“, број: 5/10); 

16. Одлука о избору најповољнијег понуђача, број: 02-013-73-3/10, од 

02.08.2010.године („Службени гласник општине Кнежево“, број: 5/10); 

17. Одлука о избору најповољнијег понуђача, број: 02-013-72-3/10, од 

03.08.2010.године („Службени гласник општине Кнежево“, број: 5/10); 

18. Одлука о приступању јавне набавке роба,услуга и радова, број: 02-013-101/10, од 

25.11.2010.године („Службени гласник општине Кнежево“, број: 9/10); 

19. Одлука о избору најповољнијег понуђача, број: 02-023-2/10, од 

23.12.2010.године („Службени гласник општине Кнежево“, број: 10/10); 

20. Одлука о приступању поступку јавне набавке роба и услуга, број: 02-013-018/10, 

од 31.12.2010.године („Службени гласник општине Кнежево“, број: 10/10). 
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ПРАВИЛНИЦИ, ПРОГРАМИ, ПЛАНОВИ И ДРУГИ АКТИ 

1. Правилник о обрачуну, наплати и контроли наплате јавних прихода („Службени 

гласник општине Кнежево“, број: 1/10); 

2. Правилник о измјенама и допунама Правилника о накнадама и другим 

примањима запослених у општинској административној служби Општине 

Кнежево („Службени гласник општине Кнежево“, број: 1/10); 

3. Правилник о  обиљежавању зграде општине Кнежево, службених просторија и 

радника запослених у ОАС, уласку, изласку и кретању у  згради,  пријему  

странака, пружању информација грађанима и размјени информација између 

органа општине и њихових организационих јединица („Службени гласник 

општине Кнежево“, број: 2/10); 

4. Наредба о регулисању режима саобраћаја („Службени гласник општине 

Кнежево“, број: 7/10); 

5. Правилник о начину и роковима вршења пописа и усклађивања 

књиговодственог са стварним стањем имовине и обавеза („Службени гласник 

општине Кнежево“, број: 7/10); 

6. Правилник о употреби мобилних и фиксних телефона („Службени гласник 

општине Кнежево“, број: 7/10); 

7. Правилник о трошковима репрезентације („Службени гласник општине 

Кнежево“, број: 7/10); 

8. Упуство о начину и роковима вршења пописа и усклађивања књиговодственог  

са стварним стањем имовине и обавеза („Службени гласник општине Кнежево“, 

број: 9/10). 

 

РЈЕШЕЊА: 

1. Рјешење о реaлокацији средстава број: 02-013-10/10, од 09.02.2010.године 

(„Службени гласник општине Кнежево“, број: 1/10); 

2. Рјешење број: 02-052-28/10 од 11.02.2010.године („Службени гласник општине 

Кнежево“, број: 1/10); 

3. Рјешење број: 02-052-29/10 од 11.02.2010.године („Службени гласник општине 

Кнежево“, број: 1/10); 

4. Рјешење број: 02-052-27/10 од 11.02.2010.године („Службени гласник општине 

Кнежево“, број: 1/10); 

5. Рјешење број: 02-052-31/10 од 11.02.2010.године („Службени гласник општине 

Кнежево“, број: 1/10); 

6. Рјешење именовању Оперативног подтима Комисије за планирање општинског 

развоја („Службени гласник општине Кнежево“, број: 1/10). 

 

ЗАКЉУЧЦИ: 

1. Закључак, број: 02-40-17/10, од 03.02.2010.године („Службени гласник општине 

Кнежево“, број: 1/10); 



44 
 

2. Закључак, број: 02-40-20/10, од 11.02.2010.године („Службени гласник општине 

Кнежево“, број: 1/10); 

3. Закључак број: 02-40-23/10, од 18.02.2010.године („Службени гласник општине 

Кнежево“, број: 2/10); 

4. Закључак број: 02-40-97/10, од 16.07.2010.године („Службени гласник општине 

Кнежево“, број: 5/10); 

5. Закључак број: 02-40-196/10, од 07.12.2010.године („Службени гласник општине 

Кнежево“, број: 9/10);  

 

2011.година 

ОДЛУКЕ: 

1. Одлука о одређивању мјеста у којем ће се водити посебне матичне књиге 

(„Службени гласник општине Кнежево“, број: 1/11); 

2. Одлука о додјели стипендија („Службени гласник општине Кнежево“, број: 

2/11); 

3. Одлука о оснивању Административне службе општине Кнежево („Службени 

гласник општине Кнежево“, број: 8/11); 

4. Одлука о утврђивању Нацрта буџета општине Кнежево за 2012.годину 

(„Службени гласник општине Кнежево“, број: 11/11); 

5. Одлука о спровођењу пописа имовине и обавеза са стањем на дан 

31.12.2011.године („Службени гласник општине Кнежево“, број: 12/11); 

 

Одлуке – јавне набавке: 

1. Одлука о приступању поступку јавне набавке роба,  услуга и радова број: 02-

013-31/11, од 10.05.2011.године („Службени гласник општине Кнежево“, број: 

3/11); 

2. Одлука о избору најповољнијег понуђача, број: 02-013-31-3/11, од 

19.05.2011.године („Службени гласник општине Кнежево“, број: 3/11); 

3. Одлука о избору најповољнијег понуђача број: 02-034-4-3/11, од 

25.08.2011.године  („Службени гласник општине Кнежево“, број: 8/11); 

4. Одлука о приступању поступку јавне набавке радова, број: 02-013-47/11, од 

08.08.2011.године („Службени гласник општине Кнежево“, број: 8/11); 

5. Одлука о приступању поступку јавне набавке роба,услуга и радова, број: 02-34-

4/11, од 18.08.2011.године („Службени гласник општине Кнежево“, број: 8/11); 

6. Одлука о избору најповољнијег понуђача, број: 02-013-47-3/11, од 

24.08.2011.године  („Службени гласник општине Кнежево“, број: 9/11); 

7. Одлука о приступању поступку јавне набавке радова број: 02-34-5/11, од 

20.09.2011.године („Службени гласник општине Кнежево“, број: 9/11); 

8. Одлука о приступању поступку јавне набавке радова број: 02-34-6/11, од 

20.09.2011.године („Службени гласник општине Кнежево“, број: 9/11); 

9. Одлука о приступању поступку јавне набавке радова, број: 02-34-8/11, од 

28.09.2011.године  („Службени гласник општине Кнежево“, број: 9/11); 
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10. Одлука о приступању постуку јавне набавке робе, број: 02-34-11/11, од 

17.10.2011.године („Службени гласник општине Кнежево“, број: 10/11); 

11. Одлука о приступању поступку јавне набавке радова, број: 02-34-12/11, од 

24.10.2011.године („Службени гласник општине Кнежево“, број: 10/11); 

12. Одлука о избору најповољнијег понуђача, број: 02-34-11-2/11, од 

28.10.2011.године  („Службени гласник општине Кнежево“, број: 10/11); 

13. Одлука о пристипању поступку јавне услуге, број: 02-013-60/11, од 

31.10.2011.године („Службени гласник општине Кнежево“, број: 10/11); 

14. Одлука о избору најповољнијег понуђача, број: 02-34-8-3/11, од 

02.11.2011.године („Службени гласник општине Кнежево“, број: 10/11); 

15. Одлука о избору најповољнијег понуђача, број: 02-34-12-3/11, од 

03.11.2011.године  („Службени гласник општине Кнежево“, број: 10/11); 

16. Одлука о избору најповољнијег понуђача, број: 02-34-8-6/11, од 

24.11.2011.године („Службени гласник општине Кнежево“, број: 11/11); 

17. Одлука о приступању поступку јавне набавке роба, број: 02-013-68/11, од 

13.12.2011.године („Службени гласник општине Кнежево“, број: 12/11); 

18. Одлука о избору најповољнијег понуђача, број: 02-013-68/11, од 

13.12.2011.године  („Службени гласник општине Кнежево“, број: 12/11); 

19. Одлука о приступању поступку јавне набавке роба и услуга, број: 02-013-75/11, 

од 29.12.2011.године („Службени гласник општине Кнежево“, број: 12/11). 

 

 

ПРАВИЛНИЦИ, ПРОГРАМИ, УПУСТВА 

1. Упуство о провођењу поступка редовне годишње анализе организације и 

систематизације радних мјеста у административној служби општине Кнежево 

(„Службени гласник општине Кнежево“, број: 1/11). 

 

 

РЈЕШЕЊА: 

1. Рјешење о именовању радне групе за ревизију и успостављање механизма за 

учешће грађана у јавним пословима („Службени гласник општине Кнежево“, 

број: 1/11); 

2. Рјешење о именовању радног тијела за провођење поступка редовне анализе 

организације и систематизације радних мјеста у административној служби 

општине Кнежево („Службени гласник општине Кнежево“, број: 1/11); 

3. Рјешење број: 02-013-16/11, од 21.03.2011.године („Службени гласник општине 

Кнежево“, број: 2/11); 

4. Рјешење о именовању в.д. у Скупштину ЈП регионална депонија „ДЕП-ОТ“ 

Бања Лука („Службени гласник општине Кнежево“, број: 4/11); 

5. Рјешење о именовању комисије за преглед изведених радова на водоводу 

Манатовац – Иломска –   Кнежево и Кнежево – Мокри Луг  и утврђивање његове 

функционалности („Службени гласник општине Кнежево“, број: 7/11); 

6. Рјешење о именовању надзорног органа („Службени гласник општине 

Кнежево“, број: 7/11); 

7. Рјешење о именовању комисије за провођење јавног надметања за продају 

неизграђеног градског грађевинског земљишта („Службени гласник општине 

Кнежево“, број: 7/11); 
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8. Рјешење о именовању комисије за провођење јавног надметања за продају 

клесаног камена у МЗ Живинице и МЗ Јаворани („Службени гласник општине 

Кнежево“, број: 7/11); 

9. Рјешење о именовању тима за утврђивање кварова на секундарној водоводној 

мрежи и отклањање истих („Службени гласник општине Кнежево“, број: 8/11); 

10. Рјешење и именовању првостепене Стамбене комисије („Службени гласник 

општине Кнежево“, број: 8/11); 

11. Рјешење о именовању в.д. у Скупштину ЈП  Регионална депонија „ДЕП-ОТ“ 

Бања Лука („Службени гласник општине Кнежево“, број: 8/11); 

12. Рјешење о реалокацији средстава, од 02-401-12/11, од 21.12.2011.године 

(„Службени гласник општине Кнежево“, број: 12/11); 

13. Рјешење о реалокацији средстава, од 02-401-13/11, од 29.12.2011.године 

(„Службени гласник општине Кнежево“, број: 12/11). 

 
 

ЗАКЉУЧЦИ 

1. Закључак, број: 02-40-140/11 од 11.10.2011. године („Службени гласник 

општине Кнежево“, број: 10/11). 

 

2012.година 

ОДЛУКЕ: 

1. Одлука о додјели стипендија („Службени гласник општине Кнежево“, број: 

1/12); 

2. Одлука о куповини земљишта, број: 02-475-4/12, од 112.03.2012.године 

(„Службени гласник општине Кнежево“, број: 2/12); 

3. Одлука о измјени и допуни одлуке о додјели стипендија („Службени гласник 

општине Кнежево“, број: 4/12); 

4. Одлука о измјени и допуни одлуке о додјели стипендија („Службени гласник 

општине Кнежево“, број: 4/12). 

 

Одлуке – јавне набавке: 

1. Одлука о избору понуђача на основу проведеног преговарачког поступка без 

објављивања обавјештења о набавци, број: 02-380-2-4/11, од 14.09.2011.године 

(„Службени гласник општине Кнежево“, број: 1/12); 

2. Одлука о избору најповољнијег понуђача, број: 02-013-60-3/11, од 

09.11.2011.године („Службени гласник општине Кнежево“, број: 1/12); 

3. Одлука о приступању поступку јавне набавке, број: 02-013-2/12, од 

23.01.2012.године („Службени гласник општине Кнежево“, број: 1/12); 

4. Одлука о избору најповољнијег понуђача, број: 02-013-2-3/12, од 

02.02.2012.године („Службени гласник општине Кнежево“, број: 1/12); 

5. Одлука о избору најповољнијег понуђача, број: 02-013-5-4/12, од 

06.02.2012.године („Службени гласник општине Кнежево“, број: 1/12); 
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6. Одлука о избору најповољнијег понуђача, број: 02-013-5-6/12, од 

07.02.2012.године („Службени гласник општине Кнежево“, број: 1/12); 

7. Одлука о приступању поступку  јавне набавке радова, број: 02-34-10/11, од 

17.10.2011. године („Службени гласник општине Кнежево“, број: 1/12); 

8. Одлука о избору најповољнијег понуђача, број: 02-013-75-3/12, од 

20.02.2012.године („Службени гласник општине Кнежево“, број: 2/12); 

9. Одлука о избору најповољнијег понуђача, број: 02-013-75-8/12, од 

28.02.2012.године („Службени гласник општине Кнежево“, број: 2/12); 

10. Одлука о приступању поступку јавне набавке роба и услуга, број: 02-34-1/12, од 

02.03.2012.године  („Службени гласник општине Кнежево“, број: 2/12); 

11. Одлука о избору најповољнијег понуђача, број: 02-34-1-3/12, од 

12.03.2012.године („Службени гласник општине Кнежево“, број: 2/12); 

12. Одлука о избору најповољнијег понуђача број: 02-34-8-3/12, од 

22.03.2012.године („Службени гласник општине Кнежево“, број: 2/12); 

13. Одлука о приступању поступку јавне набавке роба и услуга, број: 02-34-2/12, од 

06.04.2012.године („Службени гласник општине Кнежево“, број: 3/12); 

14. Одлука о избору најповољнијег понуђача, број: 02-34-2-3/12, од 

18.04.2012.године  („Службени гласник општине Кнежево“, број: 3/12); 

15. Одлука о приступању поступку јавне набавке радова, број: 02-013-24/12, од 

16.05.2012.године („Службени гласник општине Кнежево“, број: 4/12); 

16. Одлука о приступању поступку јавне набавке радова, број: 02-013-29/12, од 

28.05.2011.године („Службени гласник општине Кнежево“, број: 4/12); 

17. Одлука о приступању поступку јавне набавке радова, број: 02-013-30/12, од 

31.05.2012.године  („Службени гласник општине Кнежево“, број: 4/12); 

18. Одлука о избору најповољнијег понуђача, број: 02-013-29-3/12, од 

06.06.2012.године  („Службени гласник општине Кнежево“, број: 4/12); 

19. Одлука о избору понуђача, број: 02-013-5-26/09, од 25.11.2011.године 

(„Службени гласник општине Кнежево“, број: 4/12). 

 

 

 

ПРАВИЛНИЦИ, ПРОГРАМИ, ПЛАНОВИ 

1. Правилник о условима, начину коришћења, организацији и начину наплате 

паркирања на јавним паркиралиштима на подручју општине Кнежево 

(„Службени гласник општине Кнежево“, број: 3/12); 

2. Правилник о измјенама и допунама Правилника о организацији и 

систематизацији радних мјеста Административне службе општине Кнежево 

(„Службени гласник општине Кнежево“, број: 4/12). 

 

РЈЕШЕЊА: 

1. Рјешење о именовању првостепене стамбене комисије („Службени гласник 

општине Кнежево“, број: 1/12); 
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2. Рјешење о реалокацији, број: 02-401-3/12, од 24.01.2012.године („Службени 

гласник општине Кнежево“, број: 1/12) 

3. Рјешење о реалокацији, број: 02-401-5/12, од 25.01.2012.године („Службени 

гласник општине Кнежево“, број: 1/12); 

4. Рјешење о именовању комисије за технички преглед („Службени гласник 

општине Кнежево“, број: 2/12); 

5. Рјешење о реaлокацији средстава, број: 02-401-8/12, од 11.06.2012.године 

(„Службени гласник општине Кнежево“, број: 4/12). 

 

2013.година 

ОДЛУКЕ: 

1. Одлука о именовању првостепене стручне комисије за утврђивање способности 

лица у поступку остваривања права из социјалне заштите и утврђивању 

функционалног стања корисника („Службени гласник општине Кнежево“, број: 

2/13); 

2. Одлука о именовању првостепене стручне комисије за процјену потреба и 

усмјеравање дјеце и омладине са сметњама у развоју („Службени гласник 

општине Кнежево“, број: 2/13); 

3. Одлука о усклађивању коефицијента („Службени гласник општине Кнежево“, 

број: 2/13); 

4. Одлука о измјени Одлуке о спровођењу пописа имовине и обавеза са стањем на 

дан 31.12.2012.године („Службени гласник општине Кнежево“, број: 2/13); 

5. Одлука о стављању ван снаге Правилника о условима, начину коришћења, 

организацији и начину наплате паркирања на јавним паркиралиштима на 

подручју општине Кнежево („Службени гласник општине Кнежево“, број: 3/13); 

6. Одлука о разрјешењу предсједника првостепене стручне комисије за утврђивање 

способности лица у поступку остваривања права из социјалне заштите и 

утврђивању функционалног стања корисника („Службени гласник општине 

Кнежево“, број: 4/13); 

7. Одлука о висини накнаде првостепене стручне комисије („Службени гласник 

општине Кнежево“, број: 4/13); 

8. Одлука о висини накнаде првостепене комисије за процјену потреба и 

усмјеравање дјеце и омладине са сметњама у развоју („Службени гласник 

општине Кнежево“, број: 4/13); 

9. Одлука о давању сагласности на Правилник о организацији и систематизацији 

радних мјеста („Службени гласник општине Кнежево“, број: 4/13); 

10. Одлука о именовању предсједника првостепене стручне комисије за утврђивање 

способности лица у поступку остваривања права из социјалне заштите и 

утврђивању функционалног стања корисника („Службени гласник општине 

Кнежево“, број: 4/13); 
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11. Одлука о благајничком максимиму за 2013.годину („Службени гласник општине 

Кнежево“, број: 4/13); 

12. Одлука о утврђивању најниже цијене рада („Службени гласник општине 

Кнежево“, број: 7/13); 

13. Одлука о утврђивању најниже цијене рада („Службени гласник општине 

Кнежево“, број: 8/13); 

14. Одлука о допуни Одлуке о именовању првостепене комисије за процјену 

потреба и усмјеравање дјеце и омладине са сметњама у развоју („Службени 

гласник општине Кнежево“, број: 10/13); 

15. Одлука о спровођењу пописа имовине и обавеза са стањем на дан 

31.12.2013.године („Службени гласник општине Кнежево“, број: 10/13). 

 

Одлуке – јавне набавке: 

1. Одлука о приступању поступку јавне набавке роба и услуга број: 02-013-6/13, од 

28.01.2013.године („Службени гласник  општине Кнежево“, број: 1/13); 

2. Одлука о набавци, број: 02-013-13/13, од 11.02.2013.године („Службени гласник 

општине Кнежево“, број: 2/13); 

3. Одлука о избору најповољнијег понуђача, број: 02-013-9-1/13, од 

13.02.2013.године („Службени гласник општине Кнежево“, број: 2/13); 

4. Одлука о избору најповољнијег понуђача, број: 02-013-11-3/13, од 

13.02.2013.године („Службени гласник општине Кнежево“, број: 2/13); 

5. Одлука о приступању поступку јавне набавке роба, број: 02-013-20/13, од 

28.02.2013.године („Службени гласник општине Кнежево“, број: 3/13); 

6. Одлука о приступању поступку јавне набавке роба, број: 02-013-23/13, од 

11.03.2013.године („Службени гласник општине Кнежево“, број: 3/13); 

7. Одлука о избору најповољнијег понуђача, број: 02-013-20-4/13, од 

06.03.2013.године („Службени гласник општине Кнежево“, број: 3/13);  

8. Одлука о избору најповољнијег понуђача, број: 02-013-23-4/13, од 

19.03.2013.године („Службени гласник општине Кнежево“, број: 3/13); 

9. Одлука о измјени Одлуке о приступању поступку јавне набавке роба број: 02-

013-23/13 („Службени гласник општине Кнежево“, број: 4/13); 

10. Одлука о измјени Одлуке о избору најповољнијег понуђача број: 02-013-24-4/13 

(„Службени гласник општине Кнежево“, број: 4/13); 

11. Одлука о избору најповољнијег понуђача, број: 02-013-25-3/13 од 

27.03.2013.године („Службени гласник општине Кнежево“, број: 4/13); 

12. Одлука о приступању поступку јавне набавке услуга број: 02-013-40/13, од 

15.04.2013.године („Службени гласник општине Кнежево“, број: 4/13); 

13. Одлука о избору најповољнијег понуђача, број: 02-013-40-4/13, од 

22.04.2013.године („Службени гласник општине Кнежево“, број: 4/13); 

14. Одлука о приступању поступку јавне набавке услуга број: 02-013-46/13, од 

24.05.2013.године („Службени гласник општине Кнежево“, број: 4/13); 
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15. Одлука о избору најповољнијег понуђача број: 02-013-46-4/13 од 

05.06.2013.године („Службени гласник општине Кнежево“, број: 6/13); 

16. Одлука о приступању поступку јавне набавке радова, број: 02-013-71-1/13, од 

10.09.2013.године („Службени гласник општине Кнежево“, број: 8/13); 

17. Одлука о приступању поступку јавне набавке робе, број: 02-013-76/13, од 

16.09.2013.године („Службени гласник општине Кнежево“, број: 8/13); 

18. Одлука о набавци број: 02-013-77/13, од 18.09.2013.године („Службени гласник 

општине Кнежево“, број: 8/13); 

19. Одлука о избору најповољнијег понуђача број: 02-013-76-4/13, од 

24.09.2013.године („Службени гласник општине Кнежево“, број: 8/13); 

20. Одлука о прихватању понуде број: 02-013-77-2/13, од 26.09.2013.године 

(„Службени гласник општине Кнежево“, број: 8/13); 

21. Одлука о избору најповољнијег понуђача број: 02-013-71-5/13 од 

30.09.2013.године („Службени гласник општине Кнежево“, број: 8/13); 

22. Одлука о утврђивању Нацрта буџета општине Кнежево за 2014.годину 

(„Службени гласник општине Кнежево“, број: 9/13); 

23. Одлука о приступању јавне набавке услуга за израду пројектне документације за 

потисни цјевовод „Девет врела“ Манатовац („Службени гласник општине 

Кнежево“, број: 9/13); 

24. Одлука о избору најповољнијег понуђача број: 02-013-83-4/13, од 

29.10.2013.године („Службени гласник општине Кнежево“, број: 9/13); 

25. Одлука о приступању поступку јавне набавке услуга, број: 02-013-101/13 од 

20.12.2013.године („Службени гласник општине Кнежево“, број: 10/13). 

 

ПРАВИЛНИЦИ, ПРОГРАМИ: 

1. Правилник о измјени Правилника о организацији и систематизацији радних 

мјеста Административне службе општине Кнежево („Службени гласник 

општине Кнежево“, број: 3/13); 

2. Правилник о условима и начину расподјеле новчаних средстава 

пољопривредним произвођачима са подручја општине Кнежево за 2013.годину 

(„Службени гласник општине Кнежево“, број: 3/13);  

3. Правилник о организацији и систематизацији радних мјеста административне 

службе општине Кнежево („Службени гласник општине Кнежево“, број: 5/13); 

4. Правилник о измјенама и допунама Правилника о организацији и 

систематизацији радних мјеста административне службе општине Кнежево 

(„Службени гласник општине Кнежево“, број: 6/13); 

5. Правилник о измјенама и допунама Правилника о организацији и 

систематизацији радних мјеста административне службе општине Кнежево 

(„Службени гласник општине Кнежево“, број: 7/13); 

6. Правилник о платама општинских службеника и других запослених лица у 

административној служби општине Кнежево („Службени гласник општине 

Кнежево“, број: 7/13); 
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7. Појединачни колективни уговор за запослене у Административној служби 

општине Кнежево („Службени гласник општине Кнежево“, број: 9/13); 

8. Нацрт Плана утрошка средстава накнаде од шума („Службени гласник општине 

Кнежево“, број: 10/13). 

 

РЈЕШЕЊА: 

1. Рјешење о именовању комисије за пријем возача у Административну службу 

општине Кнежево („Службени гласник општине Кнежево“, број: 1/13); 

2. Рјешење о реалокацији средстава, број: 02-401-2/13, од 23.01.2013 („Службени 

гласник општине Кнежево“, број: 1/13); 

3. Рјешење о именовању комисије за разматрање пријава на конкурс за додјелу 

стипендија за школску 2012/13.годи. и утврђивање листе („Службени гласник 

општине Кнежево“, број: 2/13); 

4. Рјешење о измјени Рјешења о именовању комисије за попис имовине и обавеза 

за 2012.годину („Службени гласник општине Кнежево“, број: 2/13); 

5. Рјешење о именовању Комисије за пријем у радни однос („Службени гласник 

општине Кнежево“, број: 4/13); 

6. Рјешење о разрјешењу доктора за утврђивање узрока и времена смрти за лица 

која су умрла ван здравствене установе („Службени гласник општине Кнежево“, 

број: 4/13); 

7. Рјешење број: 02-052-184/13, од 10.04.2013.године („Службени гласник општине 

Кнежево“, број: 4/13); 

8. Рјешење о именовању комисије за спровођење процедуре за избор чланова 

пописне комисије општине Кнежево (пописна комисија) („Службени гласник 

општине Кнежево“, број: 4/13); 

9. Рјешење о реалокацији средстава број: 02-401-6/13 од 23.08.2013.године 

(„Службени гласник општине Кнежево“, број: 7/13); 

9. Рјешење о реалокацији средстава број: 02-401-6/13, од 23.08.2013. године 

(„Службени гласник општине Кнежево“, број: 8/13); 

10. Рјешење о реалокоцији средстава број: 02-401-8/13, од 08.11.2013.године 

(„Службени гласник општине Кнежево“, број: 9/13); 

11. Рјешење о реалокацији средстава, број: 02-401-9/13, од 20.11.2013.године 

(„Службени гласник општине Кнежево“, број: 9/13); 

12. Рјешење о реалокацији средстава број: 02-401-11/13, од 13.12.2013.године 

(„Службени гласник општине Кнежево“, број: 10/13). 

 

ЗАКЉУЧЦИ: 

1. Закључак број: 02-013-1/13, од 17.01.2013.године („Службени гласник општине 

Кнежево“, број: 1/13). 
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2014.година 

ОДЛУКЕ: 

1. Одлука о благајничком максимуму за 2014.годину („Службени гласник општине 

Кнежево“, број: 1/14) – уређивач - Горан Келеман -секретар; 

2. Одлука о привременом финансирању општине Кнежево за период  јануар-март 

2014. („Службени гласник општине Кнежево“, број: 2/14) – уређивач - Горан 

Келеман – в.д.секретар; 

3. Одлука о привременом финансирању општине Кнежево за период  април-јуни 

2014. („Службени гласник општине Кнежево“, број: 4/14) – уређивач - Горан 

Келеман –в.д.секретар; 

4. Одлука о оснивању Општинске управе општине Кнежево („Службени гласник 

општине Кнежево“, број: 5/14) – уређивач - Горан Келеман – в.д.секретар; 

5. Одлука о проглашењеу ванредне ситуације („Службени гласник општине 

Кнежево“, број: 5/14) – уређивач - Горан Келеман – в.д.секретар; 

6. Одлука о именовању Штаба за ванредне ситуације Општине Кнежево 

(„Службени гласник општине Кнежево“, број: 6/14) – уређивач - Горан Келеман 

– в.д. секретар; 

7. Одлука о формирању комисије за процјену штете проузроковане елементарним 

непогодама („Службени гласник општине Кнежево“, број: 6/14) – уређивач - 

Горан Келеман – в.д.секретар; 

8. Одлука о укидању ванредне ситуације („Службени гласник општине Кнежево“, 

број: 6/14) – уређивач - Горан Келеман – в.д. секретар; 

9. Одлука о приступању поступку јавне набавке радова број: 02-013-40/14, од 03-

06-2014.године („Службени гласник општине Кнежево“, број: 8/14) – уређивач - 

Горан Келеман – в.д. секретар; 

10. Одлука о измјени Одлуке о привременом финансирању општине Кнежево за 

период јануар – март 2014. године („Службени гласник општине Кнежево“, број: 

8/14) – уређивач - Горан Келеман – в.д. секретар; 

11. Одлука о измјени Одлуке о привременом финансирању општине Кнежево за 

период април - јуни 2014. године („Службени гласник општине Кнежево“, број: 

8/14) – уређивач - Горан Келеман – в.д.секретар; 

12. Одлука о формирању комисије за процјену штете проузроковане елементарним 

непогодама („Службени гласник општине Кнежево“, број: 9/14) – уређивач - 

Горан Келеман – в.д. секретар; 

13. Одлука о именовању Штаба за ванредне ситуације Општине Кнежево 

(„Службени гласник општине Кнежево“, број: 9/14) – уређивач - Горан Келеман 

– в.д. секретар; 

14. Одлука о проглашењу ванредне ситуације („Службени гласник општине 

Кнежево“, број: 9/14) – уређивач - Горан Келеман – в.д. секретар. 

 

 

 



53 
 

Одлуке – јавне набавке: 

1. Одлука о приступању поступку јавне набавке, број: 02-611-18/13 од 

01.08.2013.године  („Службени гласник општине Кнежево“, број: 2/14) – 

уређивач -  Горан Келеман – в.д. секретар; 

2. Одлука о прихватању понуде, број: 02-611-18-5/13, од 09.08.2013.године 

(„Службени гласник општине Кнежево“, број: 2/14) – уређивач - Горан Келеман 

– в.д. секретар; 

3. Одлука о приступању поступку јавне набавке радова број: 02-013-71-1/13, од 

10.09.2013.године („Службени гласник општине Кнежево“, број: 2/14) – 

уређивач - Горан Келеман – в.д. секретар; 

4. Одлука о избору најповољнијег понуђача, број: 02-013-71-5/13, од 

30.09.2013.године  („Службени гласник општине Кнежево“, број: 2/14) – 

уређивач -  Горан Келеман – в.д. секретар; 

5. Одлука о приступању поступку јавне набавке услуга, број: 02-013-101/13, од 

20.12.2013.године  („Службени гласник општине Кнежево“, број: 2/14) – Горан 

Келеман – в.д. секретар; 

6. Одлука о избору најповољнијег понуђача, број: 02-013-101-3/13, од 

30.12.2013.године („Службени гласник општине Кнежево“, број: 2/14) – 

уређивач - Горан Келеман – в.д. секретар; 

7. Одлука о приступању поступку јавне набавке роба, број: 02-013-7/14, од 

06.02.2014.године („Службени гласник општине Кнежево“, број: 2/14) – 

уређивач - Горан Келеман – в.д.секретар; 

8. Одлука о приступању поступку јавне набавке роба 02-013-9/14, од 

10.02.2014.године („Службени гласник општине Кнежево“, број: 2/14) – 

уређивач - Горан Келеман – в.д.секретар; 

9. Одлука о избору најповољнијег понуђача, број: 02-013-7-4/14, од 

12.02.2014.године („Службени гласник општине Кнежево“, број: 2/14) – 

уређивач - Горан Келеман – в.д.секретар; 

10. Одлука о приступању поступку јавне набавке роба, број: 02-013-12/14, од 

20.02.2014.године („Службени гласник општине Кнежево“, број: 2/14) – 

уређивач - Горан Келеман – в.д. секретар; 

11. Одлука о избору најповољнијег понуђача, број: 02-013-12-4/14, од 

27.02.2014.године („Службени гласник општине Кнежево“, број: 2/14) – 

уређивач - Горан Келеман – в.д.секретар; 

12. Одлука о приступању поступку јавне набавке услуга број: 02-013-17/14 од 

10.03.2014.године („Службени гласник општине Кнежево“, број: 3/14) – 

уређивач - Горан Келеман – в.д. секретар; 

13. Одлука о измјени Одлуке о избору најповољнијег понуђача број: 02-013-12-4/14 

(„Службени гласник општине Кнежево“, број: 3/14) – уређивач - Горан Келеман 

– в.д. секретар; 

14. Одлука о набавци број: 02-013-21/14, од 12.03.2014.године („Службени гласник 

општине Кнежево“, број: 3/14) – уређивач - Горан Келеман – в.д. секретар; 
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15. Одлука о прихватању понуде број: 02-013-21-3/14, од 13.03.2014.године  

(„Службени гласник општине Кнежево“, број: 3/14) – уређивач - Горан Келеман 

– в.д.секретар; 

16. Одлука о избору најповољнијег понуђача број.: 02-013-9-7/14, од 

1703.2014.године („Службени гласник општине Кнежево“, број: 3/14) – уређивач 

- Горан Келеман – в.д.секретар; 

17. Одлука о избору најповољнијег понуђача број: 02-013-9-9/14, од 

18.03.2014.године („Службени гласник општине Кнежево“, број: 3/14) – 

уређивач - Горан Келеман – в.д.секретар; 

18. Одлука о избору најповољнијег понуђача број: 02-013-9-12/14 од 

27.03.2014.године  („Службени гласник општине Кнежево“, број: 4/14) – Горан 

Келеман – в.д. секретар; 

19. Одлука о поновљеном поступку јавне набавке услуга број:  02-013-17-6/14, од 

07.04.2014.године („Службени гласник општине Кнежево“, број: 4/14) – 

уређивач - Горан Келеман – в.д.секретар; 

20. Одлука о избору најповољнијег понуђача број: 02-013-17-10/14 од 

14.04.2014.године („Службени гласник општине Кнежево“, број: 5/14) – 

уређивач -  Горан Келеман – в.д.секретар; 

21. Одлука о набавци, број: 02-013-28/14, од 15.04.2014.године  („Службени гласник 

општине Кнежево“, број: 5/14) – уређивач - Горан Келеман – в.д.секретар; 

22. Одлука о прихватању понуде број: 02-013-28-2/14, од 17.04.2014. („Службени 

гласник општине Кнежево“, број: 5/14) – уређивач - Горан Келеман – в.д. 

секретар; 

23. Одлука о приступању поступку јавне набавке радова број: 02-013-41/14, од 

09.06.2014.године („Службени гласник општине Кнежево“, број: 9/14) – 

уређивач - Горан Келеман – в.д. секретар; 

24. Одлука о прихватању понуде број: 02-013-40-4/14 од 09.06.2014.године 

(„Службени гласник општине Кнежево“, број: 9/14) – уређивач - Горан Келеман 

– в.д. секретар; 

25. Одлука о избору најповољнијег понуђача број: 02-013-41-5/14, од 

16.06.2014.године („Службени гласник општине Кнежево“, број: 9/14) – 

уређивач - Горан Келеман – в.д.секретар. 

 

ПРАВИЛНИК, КОЛЕКТИВНИ УГОВОР: 

1. Измјена појединачног колективног уговора за запослене у административној 

служби општине Кнежево („Службени гласник општине Кнежево“, број: 2/14) –

уређивач -  Горан Келеман – в.д. секретар; 

2. Правилник о измјенама и допунама Правилника о организацији и 

систематизацији радних мјеста Административне службе општине Кнежево 

(„Службени гласник општине Кнежево“, број: 3/14) – уређивач - Горан Келеман 

– в.д. секретар; 
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3. Допуна појединачног колективног уговора за запослене у Административној 

служби општине Кнежево („Службени гласник општине Кнежево“, број: 4/14) – 

уређивач - Горан Келеман – в.д. секретар. 

 

РЈЕШЕЊА: 

1. Рјешење о реалокацији средстава број: 02-401-12/13, од 31.12.2013.године 

(„Службени гласник општине Кнежево“, број: 1/14) – уређивач - Горан Келеман 

-секретар; 

2. Рјешење о реалокацији средстава број: 02-401-12-1/13, од 31.12.2013.године 

(„Службени гласник општине Кнежево“, број: 1/14) – уређивач - Горан Келеман 

-секретар; 

3. Рјешење о именовању дисциплинске комисије („Службени гласник општине 

Кнежево“, број: 1/14) – уређивач - Горан Келеман -секретар; 

4. Рјешење о реалокацији средстава број: 02-401-1/14, од 13.02.2014.године 

(„Службени гласник општине Кнежево“, број: 2/14) – уређивач - Горан Келеман 

– в.д. секретар; 

5. Рјешење о утврђивању репрезентативности синдиката Административне службе 

општине Кнежево („Службени гласник општине Кнежево“, број: 2/14) – 

уређивач - Горан Келеман – в.д. секретар; 

6. Рјешење о овлаштењу, број 02-013-29/14, од 11.04.2014.године („Службени 

гласник општине Кнежево“, број: 2/14) – уређивач - Горан Келеман -секретар; 

7. Рјешење о реалокацији средстава број: 02-401-4/14, од 25.06.2014.године 

(„Службени гласник општине Кнежево“, број: 9/14) – уређивач - Горан Келеман 

–в.д. секретар; 

8. Рјешење број: 02-052-60-1/14, од 16.07.2014.године („Службени гласник 

општине Кнежево“, број: 9/14) – уређивач - Горан Келеман – в.д. секретар; 

9. Рјешење о реалокацији средстава број: 02-401-6/14, од 25.07.2014.године 

(„Службени гласник општине Кнежево“, број: 9/14) – уређивач - Горан Келеман 

– в.д. секретар. 

 

 

НАРЕДБЕ: 

1. Наредба број: 02-81-15/14, од 21.05.2014.године („Службени гласник општине 

Кнежево“, број: 6/14) – уређивач - Горан Келеман – в.д. секретар; 

2. Наредба број: 02-81-13/14, од 21.05.2014.године („Службени гласник општине 

Кнежево“, број: 6/14) – уређивач - Горан Келеман – в.д. секретар; 

3. Наредба број: 02-81-13/14, од 21.05.2014.године („Службени гласник општине 

Кнежево“, број: 6/14) – уређивач -  Горан Келеман – в.д. секретар; 

4. Наредба број: 02-81-12/14, од 21.05.2014.године („Службени гласник општине 

Кнежево“, број: 6/14) – уређивач - Горан Келеман – в.д. секретар; 

5. Наредба број: 02-81-14/14, од 21.05.2014.године („Службени гласник општине 

Кнежево“, број: 6/14) – уређивач - Горан Келеман – в.д. секретар; 
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6. Наредба број: 02-81-16/14, од 23.05.2014.године („Службени гласник општине 

Кнежево“, број: 6/14) – уређивач - Горан Келеман – в.д. секретар; 

7. Наредба број: 02-013-52/14, од 30.07.2014.године  („Службени гласник општине 

Кнежево“, број: 9/14) – уређивач - Горан Келеман – в.д. секретар; 

8. Наредба број: 02-013-53/14, од 30.07.2014.године  („Службени гласник општине 

Кнежево“, број: 9/14) – уређивач - Горан Келеман – в.д. секретар. 

 

2015.година 

ОДЛУКЕ 

1. Одлука о благајничком максимуму за 2015. године („Службени гласник општине 

Кнежево“, број: 1/15) – уређивач - Горан Келеман –в.д.секретар; 

2. Одлука о усвајању Плана јавних набавки општине Кнежево за први квартал 

2015. године („Службени гласник општине Кнежево“, број: 1/15) – уређивач - 

Горан Келеман –в.д.секретар; 

3. Одлука о привременом финансирању општине Кнежево за период  април-јуни 

2015 („Службени гласник општине Кнежево“, број: 1/15) – уређивач - Горан 

Келеман –в.д.секретар; 

4. Одлука о усвајању Плана јавних набавки општине Кнежево за други квартал 

2015. године („Службени гласник општине Кнежево“, број: 3/15) – уређивач - 

Горан Келеман –в.д.секретар; 

5. Одлука о формирању комисије за процјену штете проузроковане елементарним 

непогодама („Службени гласник општине Кнежево“, број: 5/15) – уређивач - 

Горан Келеман –в.д.секретар; 

6. Одлука о именовању Штаба за ванредне ситуације Општине Кнежево 

(„Службени гласник општине Кнежево“, број: 6/15) – уређивач - Горан Келеман 

–в.д.секретар; 

7. Одлука о спровођењу пописа имовине и обавеза („Службени гласник општине 

Кнежево“, број: 9/15) – уређивач - Горан Келеман –в.д.секретар. 

 

Одлуке – јавне набавке: 

1. Одлука о приступању поступку јавне набавке роба, број: 02-013-5/15, од 

09.03.2015.године („Службени гласник општине Кнежево“, број: 1/15) – 

уређивач - Горан Келеман –в.д.секретар; 

2. Одлука о приступању поступку јавне набавке роба, број: 02-013-9/15, од 

16.03.2015.године („Службени гласник општине Кнежево“, број: 1/15) – 

уређивач - Горан Келеман –в.д.секретар; 

3. Одлука о избору најповољнијег понуђача у поступку јавне набавке број: 02-013-

5-8/15, од 23.03.2015.године („Службени гласник општине Кнежево“, број: 1/15) 

– уређивач - Горан Келеман –в.д.секретар; 

4. Одлука о избору најповољнијег понуђача у поступку јавне набавке, број: 02-013-

9/15 („Службени гласник општине Кнежево“, број: 1/15) – уређивач - Горан 

Келеман –в.д.секретар; 

5. Одлука о приступању поступку јавне набавке роба, број: 02-013-12/15, од 

30.03.2015.године („Службени гласник општине Кнежево“, број: 1/15) – 

уређивач - Горан Келеман –в.д.секретар; 
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6. Одлука о избору најповољнијег понуђача у поступку јавне набавке број: 02-013-

12/15 („Службени гласник општине Кнежево“, број: 2/15) – уређивач - Горан 

Келеман –в.д.секретар; 

7. Одлука о приступању поступку јавне набавке роба, број: 02-013-10/15, од 

29.04.2015.године  („Службени гласник општине Кнежево“, број: 3/15) – 

уређивач - Горан Келеман –в.д.секретар; 

8. Одлука о приступању поступку јавне набавке роба, број: 02-013-19/15, од 

11.05.2015.године („Службени гласник општине Кнежево“, број: 3/15); 

9. Одлука о избору најповољнијег понуђача  у поступку јавне набавке роба, број: 

02-013-19-14/15, од 28.05.2015.године („Службени гласник општине Кнежево“, 

број: 3/15) – уређивач - Горан Келеман –в.д.секретар; 

10. Одлука о покретању преговарачког поступка без објаве обавјештења о набавци – 

ванредна набавка радова 02-013-47/15, од 08.102015.године („Службени гласник 

општине Кнежево“, број: 8/15) – уређивач - Горан Келеман –в.д.секретар; 

11. Одлука о додјели уговора путем Преговарачког поступка без објаве обавјештења 

о ванредној набавци радова: Наставак изградње локалног пута Кнежево-Имљани 

у Миљићима Л=860 м („Службени гласник општине Кнежево“, број: 8/15) – 

уређивач - Горан Келеман –в.д.секретар; 

12. Одлука о прихватању понуде понуђача ЈПШ „Шуме РС“ а.д. Соколац, 

„Истраживачко развојни и пројектни центар“ Бања Лука („Службени гласник 

општине Кнежево“, број: 8/15) – уређивач - Горан Келеман –в.д.секретар; 

13. Одлука о приступању поступку јавне набавке роба, број: 02-013-49/15, од 

13.10.2015.године  („Службени гласник општине Кнежево“, број: 8/15) – 

уређивач - Горан Келеман –в.д.секретар; 

14. Одлука о избору најповољнијег понуђача у поступку јавне набавке путем 

конкурентског захтјева за доставу понуда број: 02-013-49-2/15 („Службени 

гласник општине Кнежево“, број: 8/15) – уређивач - Горан Келеман –

в.д.секретар; 

15. Одлука о покретању поступка јавне набавке радова, број: 02-013-53/15, од 

28.10.2015.године („Службени гласник општине Кнежево“, број: 8/15) – 

уређивач - Горан Келеман –в.д.секретар; 

16. Одлука о избору најповољнијег понуђача у поступку јавне набавке путем  

конкурентског захтјева, број: 02-013-53-9/15, од 04.11.2015.године („Службени 

гласник општине Кнежево“, број: 8/15) – уређивач - Горан Келеман –

в.д.секретар; 

17. Одлука о покретању преговарачког поступка без објаве обавјештења о набавци –  

ванредна набавка роба и услуга број: 02-013-62/15, од 05.01.2015.године 

(„Службени гласник општине Кнежево“, број: 9/15) – уређивач - Горан Келеман 

–в.д.секретар; 

18. Одлука о додјели уговора путем Преговарачког поступка без објаве обавјештења 

о ванредној набавци услуга, број: 02-013-62-4/15, од 12.01.2015.године 

(„Службени гласник општине Кнежево“, број: 9/15) – уређивач - Горан Келеман 

–в.д.секретар; 

19. Одлука о покретању преговарачког поступка без објаве обавјештења о набавци –  

ванредна набавка роба и услуга, број: 02-013-63/15, од 03.08.2015.године 
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(„Службени гласник општине Кнежево“, број: 9/15) – уређивач - Горан Келеман 

–в.д.секретар; 

20. Одлука о покретању преговарачког поступка без објаве обавјештења о набавци –  

ванредна набавка услуга, број: 02-013-61/15, од 05.08.2015.године („Службени 

гласник општине Кнежево“, број: 9/15) – уређивач - Горан Келеман –

в.д.секретар; 

21. Одлука о додјели уговора путем Преговарачког поступка без објаве обавјештења 

о ванредној набавци услуга, број: 02-013-63-4/15, од 10.08.2015.године  

(„Службени гласник општине Кнежево“, број: 9/15) – уређивач - Горан Келеман 

–в.д.секретар; 

22. Одлука о додјели уговора путем Преговарачког поступка без објаве обавјештења 

о ванредној набавци услуга, број: 02-013-61-4/15, од 11.08.2015.године  

(„Службени гласник општине Кнежево“, број: 9/15) – уређивач - Горан Келеман 

–в.д.секретар; 

23. Одлука о покретању преговарачког поступка без објаве обавјештења о набавци –  

ванредна набавка роба и услуга, број: 02-013-64/15, од 10.09.2015.године 

(„Службени гласник општине Кнежево“, број: 9/15) – уређивач - Горан Келеман 

–в.д.секретар; 

24. Одлука о додјели уговора путем Преговарачког поступка без објаве обавјештења 

о ванредној набавци услуга, број: 02-013-64-4/15, од 15.09.2015.године  

(„Службени гласник општине Кнежево“, број: 9/15) – уређивач - Горан Келеман 

–в.д.секретар; 

25. Одлука о набавци додатних количина сјеменске робе за јесењу сјетву 

(„Службени гласник општине Кнежево“, број: 9/15) – уређивач - Горан Келеман 

–в.д.секретар. 

 
 
 

ПРАВИЛНИЦИ, ПРОГРАМИ, ПЛАНОВИ, КОЛЕКТИВНИ УГОВОР 

 

1. Појединачни колективни уговор за запослене у Општинској управи Општине 

Кнежево („Службени гласник општине Кнежево“, број: 2/15) – уређивач - Горан 

Келеман –в.д.секретар; 

2. План запошљавања у Општинској управи општине Кнежево („Службени 

гласник општине Кнежево“, број: 4/15) – уређивач - Горан Келеман –

в.д.секретар; 

3. Правилник о измјенама и допунама Правилника о организацији и 

систематизацији радних мјеста Општинске управе општине Кнежево 

(„Службени гласник општине Кнежево“, број: 4/15) – уређивач - Горан Келеман 

–в.д.секретар; 

4. Допуна појединачног колективног уговора за запослене у Општинској управи 

општине Кнежево („Службени гласник општине Кнежево“, број: 4/15) – 

уређивач - Горан Келеман –в.д.секретар. 
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РЈЕШЕЊА: 

1. Рјешење о реалокацији средстава, број: 02-401-1/15, од 26.03.2015.године 

(„Службени гласник општине Кнежево“, број: 1/15) – уређивач - Горан Келеман 

–в.д.секретар; 

2. Рјешење о реалокацији средстава, број: 02-401-2/15., од 20.04.2015.године 

(„Службени гласник општине Кнежево“, број: 4/15) – уређивач - Горан Келеман 

–в.д.секретар; 

3. Рјешење о реалокацији средстава, број: 02-401-3/15., од 23.04.2015.године 

(„Службени гласник општине Кнежево“, број: 4/15) – уређивач - Горан Келеман 

–в.д.секретар; 

4. Рјешење о реалокацији средстава, број: 02-401-4/15., од 14.05.2015.године 

(„Службени гласник општине Кнежево“, број: 4/15) – уређивач - Горан Келеман 

–в.д.секретар; 

5. Рјешење о реалокацији средстава, број: 02-401-5/15., од 21.05.2015.године 

(„Службени гласник општине Кнежево“, број: 4/15) – уређивач - Горан Келеман 

–в.д.секретар; 

6. Рјешење о реалокацији средстава, број: 02-401-6/15., од 26.05.2015.године 

(„Службени гласник општине Кнежево“, број: 4/15) – уређивач - Горан Келеман 

–в.д.секретар; 

7. Рјешење о реалокацији средстава, број: 02-401-7/15., од 28.05.2015.године 

(„Службени гласник општине Кнежево“, број: 4/15) – уређивач - Горан Келеман 

–в.д.секретар; 

8. Рјешење о реалокацији средстава, број: 02-401-8/15, од 12.06.2015.године 

(„Службени гласник општине Кнежево“, број: 5/15) – уређивач - Горан Келеман 

–в.д.секретар; 

9. Рјешење о реалокацији средстава, број: 02-401-9/15, од 22.06.2015.године 

(„Службени гласник општине Кнежево“, број: 5/15) – уређивач - Горан Келеман 

–в.д.секретар; 

10. Рјешење о реалокацији средстава, број: 02-401-10/15, од 29.06.2015.године 

(„Службени гласник општине Кнежево“, број: 5/15) – уређивач - Горан Келеман 

–в.д.секретар; 

11. Рјешење о реалокацији средстава, број: 02-401-11/15, од 23.07.2015.године 

(„Службени гласник општине Кнежево“, број: 6/15) – уређивач - Горан Келеман 

–в.д.секретар; 

12. Рјешење о реалокацији средстава, број: 02-401-12/15, од 28.07.2015.године 

(„Службени гласник општине Кнежево“, број: 6/15) – уређивач - Горан Келеман 

–в.д.секретар; 

13. Рјешење о реалокацији средстава број: 02-401-15/15, од 09.10.2015.године 

(„Службени гласник општине Кнежево“, број: 8/15) – уређивач - Горан Келеман 

–в.д.секретар; 

14. Рјешење о реалокацији средстава, број: 02-401- 16/15, од 22.10.2015.године 

(„Службени гласник општине Кнежево“, број: 8/15) – уређивач - Горан Келеман 

–в.д.секретар; 

15. Рјешење о реалокацији средстава, број: 02-401-17/15, од 10.11.2015.године 

(„Службени гласник општине Кнежево“, број: 8/15) – уређивач - Горан Келеман 

–в.д.секретар; 

16. Рјешење о реалокацији средстава, број: 02-401-18/15, од 13.11.2015.године 

(„Службени гласник општине Кнежево“, број: 8/15) – уређивач - Горан Келеман 

–в.д.секретар; 
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17. Рјешење о реалокацији средстава, број: 02-401-19/15, од 25.11.2015.године 

(„Службени гласник општине Кнежево“, број: 9/15) – уређивач - Горан Келеман 

–в.д.секретар; 

18. Рјешење о реалокацији средстава, број: 02-401-20/15, од 01.12.2015.године 

(„Службени гласник општине Кнежево“, број: 9/15) – уређивач - Горан Келеман 

–в.д.секретар; 

19. Рјешење о реалокацији средстава, број: 02-401-21/15, од 21.12.2015.године 

(„Службени гласник општине Кнежево“, број: 9/15) – уређивач - Горан Келеман 

–в.д.секретар. 

 

 

НАРЕДБЕ: 

1. Наредба број: 02-013-33/15, од 30.07.2015.године („Службени гласник општине 

Кнежево“, број: 6/15) – уређивач - Горан Келеман –в.д.секретар; 

2. Наредба број: 02-013-32/15, од 30.07.2015.године („Службени гласник општине 

Кнежево“, број: 6/15) – уређивач - Горан Келеман –в.д.секретар; 

8. Наредба број: 02-013-34/15, од 30.07.2015.године („Службени гласник општине 

Кнежево“, број: 6/15) – уређивач - Горан Келеман –в.д.секретар. 

 

 

 

Објављени Огласи: 

1. Оглас број: 02-372-2/07, од 22.05.2007.године („Службени гласник општине 

Кнежево“, број: 3/07); 

2. Оглас број: 02-372-3/07, од 24.07.2007.године („Службени гласник општине 

Кнежево“, број: 5/07); 

3. Оглас број: 06.4-372-2/10, од 15.06.2010. године („Службени гласник општине 

Кнежево“, број: 5/10). 

 

 

III. АКТИ РАДНИХ ТИЈЕЛА СКУПШТИНЕ 

а) Комисија за буџет и финансије 

1. Пословник о раду Комисије за буџет и финансије („Службени гласник општине 

Кнежево“, број: 9/09); 

 

 

б) Етички одбор 

1. Пословник о раду Етичког одбора Скупштине општине („Службени гласник 

општине Кнежево“, број: 7/11). 
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Комисија за спровођење опозива:  

1. Одлука о одређивању гласачких мјеста за изјашњавање грађана о опозиву 

Начелника општине Кнежево („Службени гласник општине Кнежево“, број: 

7/14) – Оливер Марковић в.д. секретар; 

2. Одлука о одређивању гласачких мјеста за изјашњавање грађана о опозиву 

начелника општине Кнежево („Службени гласник општине Кнежево“, број: 

5/15) – Оливер Марковић в.д. секретар; 

3. Одлука о утврђивању квалификација, броју чланова, поступка жријебања и 

именовања чланова гласачких одбора за провођење поступка опозива начелника 

општине Кнежево („Службени гласник општине Кнежево“, број: 5/15) – Оливер 

Марковић в.д. секретар; 

 

IV. АКТИ ОПШТИНСКЕ ИЗБОРНЕ КОМИСИЈЕ 

 

1. Одлука о мјесним заједницама на подручју општине Кнежево („Службени 

гласник општине Кнежево“, број: 3/03, 4/08 и 8/08). 

 

 

 

 

 

 

 

 


