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СЛУЖБЕНИ  ГЛАСНИК 

ОПШТИНЕ  КНЕЖЕВО 

 

Издавач:Скупштина општине 

КНЕЖЕВО 

Жиро-

рачун____________________ 

Цијена примјерка________КМ 

 

Број: 10/2019 

 

Кнежево, 15.07.2019. 

године 

Уређује редакциони одбор: 

Одговорни уредник: 

Секретар СО-е  

Дијана Милисавић  

Штампа СО-е Кнежево 

 

                                                                                                                               

На основу члана 2., став 1. Закона о јавним 

предузећима („Службени гласник Републике 

Српске“, бројеви: 75/04 и 78/11), члана 7., став: 

1. и 4., и члана 8.  Закона о комуналним 

дјелатностима („Службени гласник Републике 

Српске“, бројеви: 124/11 и 100/17),  члана 101.,  

став 1. и члана 104., став 2.  Закона о 

привредним друштвима („Службени гласник 

Републике Српске“, бројеви: 127/08, 58/09, 

100/11, 67/13 и 100/17), члана 39. став 2. тачка 

34. Закона о локалној самоуправи („Службени 

гласник Републике Српскe“, бројеви: 97/16 и 

36/19), и члана 37. став 2. тачка 36. Статута 

општине Кнежево („Службени гласник 

општине Кнежево“, бројеви: 8/17 и 19/17), 

Скупштина општине Кнежево, на сједници 

одржаној дана 09.07.2019. године,  д о н о с и  

 

 

О Д Л У К У 

о оснивању Јавног комуналног предузећа 

„Водовод“ д.о.о. Кнежево 

 

 

I ОПШТЕ ОДРЕДБЕ 

 

Члан 1. 

1) Овом Одлуком оснива се комунално 

предузеће и истом се утврђују: пословно име и  

 

сједиште, дјелатност коју обавља и услови и 

начин под којима се обавља комунална 

дјелатност, износ основног капитала и опис 

врсте и вриједности неновчаног улога, 

процијењени износ трошкова оснивања, права 

и обавезе оснивача у управљању јавним 

предузећем, начин формирања цијена 

производа и услуга, као и друга питања која у 

складу са Законом могу бити саставни дио 

оснивачког акта предузећа, а која су значајна 

за пословање предузећа. 

2) Ова одлука представља оснивачки акт 

предузећа. 

Члан 2. 

1) Оснивач оснива јавно комунално 

предузеће у форми друштва са ограниченом 

одговорношћу. 

2) Предузеће је правно лице које обавља 

дјелатност ради стицања добити, а у складу са 

позитивним прописима, добрим пословним 

обичајима и пословним моралом. 

 

Члан 3. 

Подаци о оснивачу Предузећа: 

1. Оснивач: Општина Кнежево 
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Члан 4. 

1) Предузеће има статут, који доноси 

скупштина предузећа, а којим се ближе уређује 

пословање и управљање Предузећем. 

2) У случају неусклађености ове Одлуке и 

Статута, примјењује се ова Одлука. 

 

 

II ПОСЛОВНО ИМЕ И СЈЕДИШТЕ 

ПРЕДУЗЕЋА 

 

Члан 5. 

1) Пословно име Предузећа гласи: Јавно 

комунално предузеће „Водовод“ д.о.о. 

Кнежево. 

2) Предузеће под истим условима и на 

начин под којим се користи пословно име, у 

пословању поред пословног имена користи и 

скраћено пословно име које гласи: ЈКП 

„Водовод“ д.о.о. Кнежево. 

 

Члан 6. 

Сједиште Предузећа је у Кнежеву, Улица 

Индустријска број 1. 

 

Члан 7. 

Предузеће има меморандум, чији изглед и 

употреба се утврђују посебном одлуком 

скупштине Предузећа. 

 

Члан 8. 

1) Предузеће има свој печат и штамбиљ.  

2) Печат Предузећа је округлог облика, 

пречника 30 мм, по чијем ободу је исписан 

следећи текст: ЈКП „Водовод“ д.о.о. Кнежево. 

3) Штамбиљ Предузећа је правоугаоног 

облика на којем је исписан текст: ЈКП 

„Водовод“ д.о.о. Кнежево и ознакама за датум 

и протокол. 

4) Употреба, чување, број печата и 

штамбиља и димензије истих регулишу се 

посебним актом Предузећа. 

 

 

III ДЈЕЛАТНОСТ ПРЕДУЗЕЋА И 

УСЛОВИ И НАЧИН ПОД 

КОЈИМА СЕ ОБАВЉА 

КОМУНАЛНА ДЈЕЛАТНОСТ 

 

 

Члан 9. 

Предузеће ће обављати слиједеће 

дјелатности: 

 

38.11 прикупљање неопасног отпада; 

38.21 обрада и одлагање неопасног 

отпада; 

38.32 рециклажа (прерада) разврстаних 

материјала; 

39.00 дјелатности санације 

(ремедијације) животне средине и остале 

услуге управљања отпадом; 

81.22. остале дјелатности чишћења 

зграда и објеката; 

96.03 погребне и припадајуће 

дјелатности; 

96.09. остале личне услужне 

дјелатности, д.н.; 

36.00 прикупљање, пречишћавање и 

снадбијевање водом; 

37.00 канализација; 

49.41 друмски превоз робе; 

43.12 припремни радови на градилишту; 

43.11 уклањање објеката; 

42.11 изградња путева; 

52.10 складиштење робе; 

52.21 услужне дјелатности у копненом 

саобраћају; 

52.24 претовар терета; 

52.29 остале помоћне дјелатности у 

превозу; 

77.12 изнајмљивање и давање у закуп 

(лизинг) камиона; 

77.39 изнајмљивање и давање у закуп 

(лизинг) осталих машина, опреме 

и материјалних добара,д.н.; 

81.29 остале дјелатности чишћења; 

01.30 гајење садног материјала и 

украсних биљака; 
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81.30 услужне дјелатности уређења и 

одржавања зелених површина; 

08.12 дјелатности копова шљунка и 

пијеска; вађење глине и каолина. 

 

Члан 10. 

1) Предузеће може извршити промјену 

регистрованих дјелатности у складу са својим 

пословним интересима и програмима развоја. 

2) Одлуку о промјени регистрованих 

дјелатности доноси скупштина Предузећа. 

 

Члан 11. 

1) Предузеће може да закључује уговоре и 

обавља друге послове промета робе и услуга 

само у оквиру дјелатности уписаних у судски 

регистар. 

2) Предузеће може без уписа у регистар 

обављати и друге дјелатности у мањем обиму 

које служе дјелатностима уписаним у судски 

регистар. 

 

Члан 12. 

Предузеће комуналну дјелатност 

прикупљања, пречишћавања и снадбијевања 

водом обавља на основу посебне одлуке коју 

доноси Скупштина Општине. 

 

 

 

IV ОСНОВНИ КАПИТАЛ И 

НЕНОВЧАНИ УЛОГ 

 

Члан 13. 

1) Имовину Предузећа чини право својине 

на покретним и непокретним стварима и друга 

права која предузеће има на улозима или је 

стекло пословањем. 

2) Неновчаним улозима сматрају се улози 

у стварима и правима, удјелима и акцијама у 

другим предузећима, као и извршени рад и 

пружене услуге. 

3) Вриједност неновчааног улога одређује 

оснивач Предузећа посебном одлуком, којој 

претходи налаз овлаштеног судског вјештака 

или ревизора којим се утврђује вриједност 

улога у стварима и правима. 

 

Члан 14. 

Основни капитал Предузећа је у новцу и 

износи 15.000,00 КМ (петнаестхиљада 

конвертибилних марака), а исти ће бити 

уплаћен на привремени рачун код пословне 

банке до регистрације друштва. 

 

 

V ТРОШКОВИ ОСНИВАЊА 

 

Члан 15. 

Трошкови оснивања падају на терет 

оснивача. Процијењени трошкови оснивања 

Предузећа износе  3.000 КМ. 

 

 

 

VI ПОСЕБНЕ ПОГОДНОСТИ 

 

Члан 16. 

У Предузећа не постоје посебне 

погодности било ком лицу које је учествовало 

у оснивању Предузећа или у пословима прије 

оснивања Предузећа или утврђивања 

испуњености услова за почетак пословања. 

 

 

VII НАЧИН ФОРМИРАЊА ЦИЈЕНА 

ПРОИЗВОДА И УСЛУГА 

 

Члан 17. 

Цијеном комуналних услуга обезбјеђују се 

средства за покриће укупних расхода 

Предузећа и унапређивање постојећих 

комуналних објеката и уређаја, према 

нормативима и стандардима у комуналним 

дјелатностима и тржишним цијенама улазних 

трошкова. 
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Члан 18. 

Цијене комуналних услуга утврђује 

Предузеће, а сагласност на исте даје надлежни 

орган Општине. 

 

Члан 19. 

Ако надлежни орган Општине не да 

сгласност на утврђене цијене комуналних 

услуга и тиме доведе у питање пружање услуга 

корисницима, Општина може из свог буџета 

надокнадити разлику између постојеће и 

економске цијене комуналне услуге. 

 

 

 

VIII ОРГАНИ УПРАВЉАЊА 

 

Члан 20. 

Органи Предузећа су: 

- Скупштина 

- Надзорни одбор 

- Управа. 

 

Члан 21. 

Скупштину Предузећа чини Скупштина 

општине. 

 

 

Члан 22. 

Скупштина Предузећа надлежна је да: 

- доноси Статут, његове измјене и 

допуне, 

- доноси етички кодекс, 

- доноси план пословања, 

- доноси програм инвестиција за плански 

период, 

- именује и разрјешава Надзорни одбор, 

- усваја годишњи извјештај Предузећа 

који укључује финансијски извјештај и 

извјештај Надзорног одбора, 

- утврђује цијене и начин плаћања 

комуналних услуге, у складу са Законом 

о комуналним дјелатностима и Одлуком 

општине, 

- одлучује о расподјели годишње добити 

и покрићу губитка, 

- одлучује о повећању и смањењу 

основног капитала, 

- одлучује о оснивању нових предузећа, 

- доноси одлуку о накнадама члановима 

Надзорног одбора, 

- одлучује о осталим питањима битним за 

пословање Предузећа, у складу са 

Законом. 

 

Члан 23. 

1) Надзорни одбор има три члана, од којих 

је један предсједник. 

2) Предсједника и чланове Надзорног 

одбора именује и разрјешава Скупштина 

Предузећа на период од четири године, а на 

основу проведеног јавног конкурса. 

 

Члан 24. 

Надзорни одбор је надлежан да: 

- надзире рад Управе и пословање 

Предузећа, 

- доноси пословник о свом раду, 

- припрема и предлаже статут, етички 

кодекс и друге акте које усваја 

Скупштина, 

- именује и разрјешава чланове Управе у 

складу са поступцима утврђеним 

законом, статутом и другим важећим 

прописима, 

- даје приједлог Скупштини о пословној 

сарадњи и повезивању са другим 

предузећима, 

- доноси одлуке о инвестирању у складу 

са законом и статутом, 

- обавља и друге послове утврђене 

законом, статутом и актима предузећа. 
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Члан 25. 

1) Управу предузећа чине директор и 

извршни директор. 

2) Надлежност управе је: 

- извјештавање Надзорног одбора на 

његов захтјев, 

- спровођење етичког кодекса, 

- израда и надгледање реализације 

планова пословања, 

- предлагање и спровођење смјерница 

о набавци те спровођење важећих 

прописа, 

- утврђивање приједлога о расподјели 

добити и покрићу губитка, 

- запошљавање и отпуштање 

запослених у складу са поступцима 

утврђеним актима Предузећа и 

важећим законима, 

- давање приједлога Надзорном одбору 

о пословној сарадњи и повезивању са 

другим предузећима, 

- давање приједлога Надзорном одбору 

о инвестиционим одлукама у складу 

са важећим законима о 

инвестицијама, 

- давање приједлога Надзорном одбору 

о оснивању нових предузећа, 

- обавља и друге послове утврђене 

законом, статутом и актима 

предузећа. 

 

Члан 26. 

Управу бира Надзорни одбор већином 

гласова, на основу проведеног јавног конкурса, 

а на период од четири године. 

 

 

   ЗАСТУПАЊЕ И ПОТПИСИВАЊЕ 

 

Члан 27. 

1) Предузеће заступа и представља 

директор. 

2) Директор Предузећа може, у оквиру 

својих овлашћења, дати другом лицу писмену 

пуномоћ за заступање Предузећа и одредити 

врсту и обим овлашћења пуномоћника. 

3) Пословна акта и документа Предузећа 

потписује директор Предузећа, тако што уз 

назив Предузећа и своје име, ставља свој 

потпис и утискује печат. 

 

 

X ЗАВРШНЕ ОДРЕДБЕ 

 

Члан 28. 

Предузеће је дужно да донесе Статут и 

друга акта у року од 30 дана од дана ступања 

на снагу ове Одлуке. 

 

Члан 29. 

Предузеће чува акта и документа на начин 

и у роковима утврђеним законом и у складу са 

прописима о архивској грађи. 

 

Члан 30. 

Ради провођења поступка оснивања и 

уписа јавног предузећа у судски регистар, 

оснивач  ће именовати  вршиоце  дужности  

чланова Надзорног одбора  и директора 

Предузећа, на вријеме  до избора  путем јавног 

конкурса, а најдуже прописано законом. 

 

Члан 31. 

Ова Одлука  ступа на снагу осмог дана од 

дана објављивања у „Службеном гласнику 

општине Кнежево“. 

 

 

                                           
Број: 01-022-40/19                           ПРЕДСЈЕДНИК 

Датум: 09.07.2019. године СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ 

                                                         Миле Павловић, с.р. 

________________________________________________ 

 

На основу члана  члана 39.став 2.тачка 33. 

Закона о локалној самоуправи („Службени 

гласник Републике Српске“, број: 97/16 и 

36/19), и члана 37. став 2. тачка 35. Статута 
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општине  Кнежево („Службени гласник 

општине Кнежево“, број: 08/17 и 19/17), 

Скупштина општине  Кнежево, на сједници 

одржаној дана 09.07.2019. године, д о н о с и 

 

 

О Д Л У К У 

о именовању в.д. директора ЈКП „Водовод“  

д.о.о. Кнежево 

 

 

Члан 1. 

За в.д. директора Комуналног предузећа 

„Водовод“ д.о.о. Кнежево, именује се Радован 

Ђукарић. 

 

Члан 2. 

В.д. директор именује се до окончања 

провођења конкурсне процедуре и има задатак 

да обави послове уписа предузећа у судски 

регистар.  

 

Члан 3. 

Ова Одлука ступа на снагу осмог дана од 

дана објављивања у „Службеном гласнику 

општине Кнежево. 
 

 
Број: 01-022-41/19                           ПРЕДСЈЕДНИК 

Датум: 09.07.2019. године СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ 

                                                         Миле Павловић, с.р. 

________________________________________ 

 

На основу члана  члана 5. став 1. тачка ђ. 

Закона о јавним предузећима („Службени 

гласник Републике Српске“, број: 75/04 и 

78/11), члана 39. став 2. тачка 33. Закона о 

локалној самоуправи („Службени гласник 

Републике Српске“; број: 97/16 и 36/19) и 

члана 37. став 2. тачка 35. Статута општине 

Кнежево, Скупштина општине Кнежево, на 

сједници одржаној дана 09.07.2019.године,      

д о н о с и  

 

 

О Д Л У К У 

о именовању в.д. чланова Надзорног одбора 

ЈКП „Водовод“ д.о.о. Кнежево 

 

 

Члан 1. 

За чланове вд  Надзорног одбора ЈКП 

„Водовод“ д.о.о. Кнежево  именују се: 

1. Сузана Гојковић,  - предсједник; 

2. Бојан Обрадовић, -  члан; 

3. Небојша Вуковић, - члан.  

 

Члан 2. 

В.д. чланови Надзорног одбора именују се 

до окончања провођења конкурсне процедуре.  

 

Члан 3. 

В.д. чланови Надзорног одбора имају 

право на накнаду, која ће бити регулисана 

посебном одлуком.                                                                        

 

Члан 4. 

Одлука ступа на снагу  осмог дана од дана 

објављивања у „Службеном гласнику општине 

Кнежево“.  

 

 
Број: 01-022-42/19                           ПРЕДСЈЕДНИК 

Датум: 09.07.2019. године СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ 

                                                         Миле Павловић, с.р. 

________________________________________________ 

 

На основу члана 82. став 2. Закона о 

локалној самоуправи  („Службени гласник 

Републике Српске“, број: 97/16 и 36/19), члана 

86. став 2. Статута општине Кнежево 

(„Службени гласник општине Кнежево“, број: 

08/17 и 19/17) и Одлуке о безбједности 

саобраћаја на путевима на подручју општине 

Кнежево („Службени гласник општине 

Кнежево“; број: 05/19), Скупштина општине, 

на сједници одржаној дана 09.07.2019.године,  

д о н о с и 
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Р Ј Е Ш Е Њ Е 

о именовању чланова Савјета за безбједност 

саобраћаја на подручју општине Кнежево 
 

1. За чланове Савјета за безбједност 

саобраћаја на подручју општине 

Кнежево (у даљем тексту: Савјет за 

безбједност саобраћаја) именују се: 

- Горан Боројевић – предсједник; 

- Борко Алексић – члан, представник 

Полицијске станице Кнежево; 

- Новица Бркић  - члан, представник 

Ауто-мото Савеза РС; 

- Бојан Обрадовић – члан, 

представник Одјељења за просторно 

уређење и стамбено-комуналне 

послове; 

- Нада Калабић – члан, представник 

Одјељења за општу управу и 

друштвене дјелатности; 

- Неђо Алексић  - члан, представник 

Ватрогасне јединице; 

- Горан Алексић - члан, представник 

школе. 

2. Задаци чланова Савјета за безбједност 

саобраћаја произилазе из закона и 

Одлуке о безбједности саобраћаја на 

путевима на подручју општине 

Кнежево. 

3. Ово рјешење ступа на снагу осмог дана 

од дана објављивања у „Службеном 

гласнику општине Кнежево“. 

 

 

Број: 01-022-43/19                           ПРЕДСЈЕДНИК 

Датум: 09.07.2019. године СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ 

                                                         Миле Павловић, с.р. 

________________________________________________ 

 

На основу члана 72. тачка 4.  Закона о 

предшколском васпитању и образовању 

(„Службени гласник РС“, број: 79/15) и члана 

37. Статута општине Кнежево („Службни 

гласник општине Кнежево“, број: 8/17 и 19/17), 

Скупштина  општине  Кнежево,  на сједници  

одржаној дана 09.07.2019 године, д о н о с и 

 

З  А  К  Љ  У  Ч  А  К 

о давању сагласности 
 

1. Даје се сагласност на кориштење 

колективног годишњег одмора  ЈУ 

Дјечији вртић „Радојка Лакић“ у 

периоду  од  05.08.2019 до 30.08.2019 

година - 20 радних дана. 

2. Овај  Закључак  ступа  на  снагу  осмог 

дана од дана објављивања у 

„Службеном гласнику  општине  

Кнежево“ 

 

 

Број: 01-022-44/19                           ПРЕДСЈЕДНИК 

Датум: 09.07.2019. године СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ 

                                                         Миле Павловић, с.р. 

________________________________________________ 

 

На основу члана 59. став 1. тачка 21. 

Закона о локалној самоуправи („Службени 

гласник Републике Српске“, број: 97/16 и 

36/19), члана 68. став 1. тачка 25. Статута 

општине Кнежево („Службени гласник 

општине Кнежево“, број: 8/17 и 19/17) и члана 

IV Одлуке о организовању манифестације 

„Видовдански дани“ („Службени гласник 

општине Кнежево“, број: 09/19), Начелник 

општине Кнежево, д о н о с и 

 

О Д Л У К У 

о одобравњу средстава за организовање 

манифестације „Видовдански дани“ 

 

 

I 

Одобравају се средства за организовање 

манифестације „Видовдански дани“, у износу 

од 1.750,00 КМ. 
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II 

Средства из тачке I ове одлуке теретиће 

ставку Остали текући грантови – организовање 

манифестације. 

 

III 

Ова одлука ступа на снагу даном 

доношења, а биће објављена у „Службеном 

гласнику општине Кнежево“. 

 
 

Број: 02-013-73-2/19                            

Датум: 25.06.2019. године НАЧЕЛНИК ОПШТИНЕ 

    Горан Боројевић, с.р. 

_____________________________________________ 

 

На основу члана 59. став 2. Закона о 

локалној самоуправи („Службени гласник 

Републике Српске“ број: 97/16 и 36/19), члана 

8. Правилника о оцјењивању способности лица 

у поступку остваривања права из социјалне 

заштите и утврђивању функционалног стања 

корисника („Службени гласник Републике 

Српске број: 116/12) и члана 68. став 2. Статута 

општине Кнежево („Службени гласник 

општине Кнежево број: 08/17 и 19/17),  

Начелник општине, д о н о с и 

 

О Д Л У К У 

О ИМЕНОВАЊУ ПРВОСТЕПЕНЕ 

СТРУЧНЕ КОМИСИЈЕ ЗА 

УТВРЂИВАЊЕ СПОСОБНОСТИ ЛИЦА У 

ПОСТУПКУ ОСТВАРИВАЊА ПРАВА ИЗ 

СОЦИЈАЛНЕ ЗАШТИТЕ И  

УТВРЂИВАЊУ ФУНКЦИОНАЛНОГ 

СТАЊА КОРИСНИКА 

 

I 

Именује се првостепена стручна комисија 

за утврђивање способности лица у поступку 

остваривања права из социјалне заштите и 

утврђивања функционалног стања корисника 

(у даљем тексту “Комисија“), у следећем 

саставу: 

1.Др Сузана Радић, специјалиста 

породичне медицине, предсједник; 

2.Дипл. психолог Милана Вукмировић, 

члан; 

3.Дипл.дефектолог Марина Гаврић, 

члан. 

    

II 

Комисија утврђује способност лица у 

поступку остваривања права из социјалне 

заштите и утврђује функционално стање 

корисника. 

         

III 

 Радом Комисије руководи њен 

предсједник. 

 

IV 

1) Сваки члан Комисије је дужан током 

утврђивања способности и функционалног 

стања да се придржава прописа из своје 

области, као и стандарда и правила струке.  

2) Комисија је дужна да током процјене 

користи и Бартелов тест.  

3) Бартелов тест попуњава предсједник 

Комисије. 

 

V 

1) Послове координације врши 

координатор Комисије  проф. социологије 

Верић Милана. 

2) Под пословима координације 

подразумјевају се административни, стручни и 

послови координације између чланова стручне 

комисије и лица у поступку процјене и 

усмјеравања. 

3) О раду Комисије координатор води 

записник. 

 

VI 

1) Комисији за њен рад припада накнада, а 

средства се обезбјеђују из буџета општине. 

2) Висина накнаде биће прецизирана 

посебном одлуком. 
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VII 

Овом Одлуком ставља се ван снаге Одлука 

број: 02-013-39/15 од 11.09.2015. године. 

 

VIII 

Ова Одлука ступа на снагу даном 

доношења, а биће објављена у „ Службеном 

гласнику општине Кнежево“. 
 

 

Број: 02-013-81/19                            

Датум: 10.07.2019. године НАЧЕЛНИК ОПШТИНЕ 

    Горан Боројевић, с.р. 

______________________________________________ 

 

На основу члана 59. став 2. Закона о 

локалној самоуправи („Службени гласник 

Републике Српске“, број: 97/16 и 36/19), члана 

16. Правилника о процјени потреба и 

усмјеравања дјеце и омладине са сметњама у 

развоју („Службени глaсник Републике 

Српске“, број: 117/12 и 16/18), члана 68. став 2. 

Статута oпштине Кнежево („Службени 

гласник општине Кнежево“,  број: 8/17 и 

19/17), Начелник општине,  д о н о с и 

 

О Д Л У К У 

О ИМЕНОВАЊУ ПРВОСТЕПЕНЕ 

СТРУЧНЕ КОМИСИЈЕ ЗА 

ПРОЦЈЕНУ ПОТРЕБА И УСМЈЕРАВАЊУ 

ДЈЕЦЕ И ОМЛАДИНЕ 

СА СМЕТЊАМА У РАЗВОЈУ 

 

I 

Именује се првостепена стручна комисија 

за  процјену потреба и усмјеравање дјеце и 

омладине са сметњама у  развоју (у даљем 

тексту “Комисија“), у сљедећем саставу: 

1. Др Мирослав Гајић, педијатар 

специјалиста, предсједник 

2. дипл. психолог Милана Вукмировић, 

члан; 

3. дипл. социјални радник Славојка 

Тепић, члан; 

4. дипл.дефектолог Марина Гаврић, 

члан; 

5. дипл. педагог Тепић Бојана, члан. 

      

II 

Радом Комисије руководи њен 

предсједник. 

 

III 

1) У поступку оцјењивања Комисија 

примјењује одредбе Правилника о процјени 

потреба и усмеравању дјеце и омладине са 

сметњама у развоју („Службени гласник 

Републике Српске“, број: 117/12 и 16/18). 

2) Стручна комисија је дужна да приликом 

процјене користи и Бартелов тест. 

 

IV 

1) Сваки члан Комисије појединачно врши 

оцјену користећи расположиву документацију, 

методе, технике своје струке и даје свој 

писмени налаз и мишљење након појединачне 

оцјене и по завршеној обради медицинске и 

друге документације. 

2) Комисија даје налаз и мишљење на 

састанку у пуном саставу. 

3) Налаз, оцјену и мишљење потписују сви 

чланови комисије. 

 

V 

1) Послове координације стручне комисије 

врши координатор Сандра Малић. 

2) Под пословима координације 

подразумјевају се административни, стручни и 

послови координације између чланова стручне 

комисије и лица у поступку процјене и 

усмјеравања. 

 

VI 

Посебном одлуком Начелника општине 

утврђује се висина средстава за рад Комисије и 

накнада њеним члановима која ће се 

обезбједити у буџету Општине. 
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VII 

Овом Одлуком ставља се ван снаге Одлука 

број: 02-1-013-30/16 од 15.03.2016. године. 

 

VIII 

Ова Одлука ступа на снагу даном 

доношења, а биће објављена у „ Службеном 

гласнику општине Кнежево“ 
 

 

Број: 02-013-81-1/19                            

Датум: 10.07.2019. године НАЧЕЛНИК ОПШТИНЕ 

    Горан Боројевић, с.р. 

_____________________________________________ 

 

На основу члана 59. став 1. тачка 21. 

Закона о локалној самоуправи („Службени 

гласник Републике Српске“, број: 97/16 и 

36/19) и члана 68. став 1. тачка 25. Статута 

општине Кнежево („Службени гласник 

општине Кнежево“, број: 8/17 и 19/17), 

Начелник општине Кнежево, д о н о с и 

 

 

Р Ј Е Ш Е Њ Е 

 

1. Именује се Сузана Гојковић, за 

одговорну особу за реализацију 

Акционог плана за осигурање 

одрживости здравственог система 

Републике Српске испред Општине 

Кнежево. 

2. Именована се задужује за реализацију 

свих мјера предвиђених Акционим 

планом, чији носилац је Општина 

Кнежево. 

3. Ово рјешење ступа на снагу даном 

доношења, а биће објављено у 

„Службеном гласнику општине 

Кнежево“. 

 

 

 

Број: 02-50-1-1/19                            

Датум: 19.06.2019. године НАЧЕЛНИК ОПШТИНЕ 

    Горан Боројевић, с.р. 

_____________________________________________ 

 

На основу Одлуке о извршењу буџета 

општине Кнежево за 2019. годину, број: 01-

022-92/18 („Службени гласник општине 

Кнежево“, број: 24/18), Начелник општине,      

д о н о с и: 

 

Р Ј Е Ш Е Њ Е 

о реалокацији средстава 

 

1.Одобрава се реалокација средстава у 

оперативном буџету за мјесец јун 2019 године 

за следеће ставке: 

 са ставке 412500 – Расходи за текуће 

одржавање, организациони код 

00930400 у износу од 22,00 КМ, 

 на ставку 412700-Расходи за стручне 

услуге, организациони код 00930400 у 

износу од 22,00 КМ. 

2. За извршење  овог рјешења задужује се 

Одјељење за привреду и финансије, 

рачуноводствена служба. 

3. Ово рјешење ступа на снагу даном 

доношења, а биће објављено у Службеном  

гласнику општине Кнежево. 

 

Образложење 

На основу члана 14, Одлуке о извршењу 

буџета општине Кнежево број. 01-022-92/18 

(„Службени гласник општине Кнежево“, број: 

24/18), Начелник општине Кнежево може 

извршити реалокацију у оквиру потрошачке 

јединице и између потрошачких јединица у 

оквиру Општинске управе општине Кнежево. 

Исплата обавеза по основу расхода буџета 

општине Кнежево извршиће се по 

приоритетима у складу са чланом 12. Одлуке о 

извршењу буџета општине Кнежево за 2019. 

годину број. 01-022-92/18 („Службени гласник 

општине Кнежево“, број: 24/18) 
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Број: 02-401-22/19                            

Датум: 19.06.2019. године НАЧЕЛНИК ОПШТИНЕ 

    Горан Боројевић, с.р. 

________________________________________________ 

 

У складу са чланом 29. Правилника о 

упису у регистар заједница зграда са 

обрасцима аката за јединствену примјену 

закона о одржавању зграда („Службени 

гласник Републике Српске“, број: 27/12), 

Одјељење за просторно уређење и стамбено-

комуналне послове, објављује:  

О Г Л А С 

 

Одјељење за просторно уређење и 

стамбено-комуналне послове Општинске 

управе општине Кнежево, на основу рјешења 

број: 06-372-74/19 од 28.06.2019. године, 

извршило је у регистру Заједница етажних 

власника, у регистарском листу број: 1/19 упис 

оснивања Заједнице етажних власника, са 

сљедећим подацима: назив и сједиште 

заједнице: Заједница етажних власника 

стамбене зграде број 22 Кнежево, улица 

Гаврила Принципа број 22, коју оснива 16 

(шеснаест) етажних власника.  

Дјелатност заједнице: 68.20-изнајмљивање 

и пословање сопственим некретнинама или 

некретнинама узетим у закуп, обезбјеђивање 

средстава за одржавање заједничких дијелова и 

уређаја зграде, коришћење заједничких 

просторија и дијелова зграде и земљишта које 

служе за редовну употребу зграде.  

Заједница је овлашћена да у правном 

промету са трећим лицима закључује уговоре и 

обавља друге послове правног промета у 

оквиру своје дјелатности, самостално и без 

ограничења.  

Чланови заједнице одговарају за своје 

обавезе  супсидијарно до висине свога удјела у 

плаћању трошкова одржавања зграде. 

Заједницу заступа предсједник скупштине 

заједнице Милорад Келеман, самостално и без 

ограничења на мандатни перод од четири 

године. 

 
 

Број: 06-372-74/19                            

Датум: 28.06.2019. године НАЧЕЛНИК ОДЈЕЉЕЊА 

    Бојан Обрадовић, с.р. 
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