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СЛУЖБЕНИ  ГЛАСНИК 

ОПШТИНЕ  КНЕЖЕВО 

Издавач:Скупштина општине 

КНЕЖЕВО 

Жиро-

рачун____________________ 

Цијена примјерка________КМ 

 

Број: 05/2020 

 

Кнежево,30.04.2020. године 

Уређује редакциони одбор: 

Одговорни уредник: 

Секретар СО-е  

Дијана Милисавић  

Штампа СО-е Кнежево 

 

На основу члана 89. став 8. Закона о 

шумама („Службени гласник Републике 

Српске“, бројеви: 75/08 и 60/13), члана 59., став 

1., тачка 21. Закона о локалној самоуправи 

(„Службени гласник Републике Српске“, број: 

97/16) и члана 86. став 3. Статута oпштине 

Кнежево („Службени гласник општине 

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

општине Кнежево, доноси: 

 

НАЦРТ ПЛАНА УТРОШКА СРЕДСТАВА 

НАКНАДЕ ОД ШУМА 

ЗА 2020. ГОДИНУ 
 

Члан 1. 

На основу Одлуке о усвајању буџета 

општине Кнежево за 2020. годину („Службени 

гласник општине Кнежево“, број: 19/19) 

начелник општине Кнежево доноси Нацрт 

плана утрошка средстава од шума за 2020. 

годину.    

 

Члан 2. 

Одлуком о усвајању буџета за 2020. годину 

планирани су приходи по основу накнаде за 

коришћење шума и шумског земљишта у 

износу од 600.000,00 КМ. 

 

Члан 3. 

Средства из члана 2. биће утрошена на 

следећи начин: 

 

1. Кредит Хипо-алпе-адриа банка 

(Addikobank) у износу од 169.100,00 КМ. 

Кредит је реализован на основу Уговора 

број: 6033-6-05063/06 од 15.11.2006. 

године, а утрошен је за изградњу пута 

Кнежево-Имљани, који је завршен и 

технички примљен 2007. године, а 

кредит се отплаћује од 01.11.2007. 

године. Наведени пут пролази кроз 

шумско подручје којим газдује ШГ 

„Чемерница“ Кнежево. Технички пријем 

је утврђен рјешењем број: 02/11-360-8-

1/05 од 17.07.2006. године 

Дио кредитних средстава који се односи 

на измирење обавеза ЈКП „Депот“ Бања 

Лука у износу од 79.866,27 КМ односи 

се на санирање дивље депоније на 

подручју општине. 

 

2. Санација путне и водововодне 

инфраструктуре  на подручју општине 

Кнежево   430.900,00 КМ. 

У току 2020. године планирана је 

санација и одржавање водоводне и путне 

инфраструктуре у руралним дијеловима 

општине, што је и планирано буџетом: 
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- Санација и одржавање путева у 

мјесним заједницама на подручју 

општине Кнежево       234.500,00 КМ; 

- Капитална улагања у мјесним 

заједницама                   93.000,00 КМ; 

- Зимско одржавање путева у мјесним 

заједницама                   79.500,00 КМ; 

- Набавка опреме за Ватрогасну 

јединицу                         10.000,00 КМ; 

- Поправка и одржавање ватрогасних 

возила                             13.900,00 КМ; 

 

 

Члан 4. 

Нацрт плана утрошка средстава од шума за 

2020. годину ступа на снагу даном доношења, а 

биће објављен у „Службеном гласнику општине 

Кнежево“. 

 

 

Oбразложење 

1. Кредит Хипо-алпе-адриа банка 

(Addikobank) у износу од            169.100,00 КМ. 

За наведени кредит достављамо План 

отплате кредита 

 

2. Санација путне и водововодне 

инфраструктуре  на подручју општине 

Кнежево         430.900,00 КМ 

Санација и одржавање путева у мјесним 

заједницама на подручју општине 

Кнежева планирана је у износу од 

234.500,00 КМ. Наведена средства 

планирана су буџетом, страна 13., редни 

број 14., износ од 80.000 КМ, страна 18., 

редни број 12., износ од 44.500 КМ, 

страна 18., редни број 15., износ од 

110.000,00 КМ. 

Капитална улагања у мјесним 

заједницама у износу од 93.000 КМ 

планирана су  буџетом, страна 15., редни 

бројеви 51 и 56., а односе се на поправке 

сеоских   водовода, санацију  мјесних 

уреда и слично. 

Зимско одржавање путева у мјесним 

заједницама у износу од 79.500,00, 

планирана су буџетом, страна 17., редни 

број 5. 

Набавка опреме за Ватрогасну јединицу 

у износу од 10.000,00 КМ, планирана је  

буџетом, страна 18., редни број 17. 

Попрвака и одржавање ватрогасних 

возила у износу од 13.900,00 КМ, 

планирана је буџетом, страна 13., редни 

број 15. и 16. 
 

Број: 02-332-1/20 

Датум: 31.03.2020. 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 

члана 86. став 3. Статута општине Кнежево 

(„Службени гласник општине Кнежево“, 

бројеви: 8/17 и 19/17), Начелник општине 

Кнежево доноси: 

ПЛАН САНАЦИЈЕ ПУТНЕ 

ИНФРАСТРУКТУРЕ НА ПОДРУЧЈУ 

ОПШТИНЕ КНЕЖЕВО ЗА 2020. ГОДИНУ 

 

 

Члан 1. 

На основу Одлуке о усвајању буџета 

општине Кнежево за 2020. годину („Службени 

гласник општине Кнежево“, број: 19/19) 

Начелник општине Кнежево доноси План 

санације путне инфраструктуре на подручју 

општине Кнежево за 2020. годину. 

 

Члан 2. 

Укупна средства предевиђена за ове 

намјене за 2020. годину износе 234.500,00 КМ. 
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Члан 3. 

Средства из члана 2. овог плана биће 

утрошена на следећи начин: 

 санација путева на подручју Мјесне 

заједнице Рађићи   11.000,00 КМ; 

 санација путева на подручју Мјесне 

заједнице Мокри Луг и Брегови        

11.000,00 КМ; 

 санација путева на подручју Мјесне 

заједнице Имљани 11.000,00 КМ; 

 санација путева на подручју Мјесне 

заједнице Шолаји  11.000,00 КМ; 

 санација путева на подручју Мјесне 

заједнице Кнежево  113.500,00 КМ; 

 санација путева на подручју Мјесне 

заједнице Јаворани 11.000,00 КМ; 

 санација путева на подручју Мјесне 

заједнице Имљани  11.000,00 КМ; 

 санацијa путева на подручју Мјесне 

заједнице Живинице 11.000,00 КМ; 

 санација путева на подручју Мјесне 

заједнице Влатковићи 11.000,00 КМ; 

 санација путева на подручју Мјесне 

заједнице Костићи 11.000,00 КМ; 

 санација путева на подручју Мјесне 

заједнице Бастаји 11.000,00 КМ; 

 санација путева на подручју Мјесне 

заједнице Бокани и Пуновићи            

11.000,00 КМ. 

 

Члан 4. 

Овај план ступа на снагу даном доношења, 

а биће објављен у „Службеном гласнику 

општине Кнежево“. 

 

 

Број: 02-052-55/20 

Датум: 31.03.2020. године   НАЧЕЛНИК ОПШТИНЕ 

    Горан Боројевић, с.р. 

________________________________________________ 

 

На основу члана 125. став 2. Закона о 

службеницима и намјештеницима у органима 

јединице локалне самоуправе („Службени 

гласник Републике Српске“, број: 97/16)  и 

члана 11. став 2. Правилника о дисциплинској и 

материјалној одговорности запослених у 

градској, односно општинској управи 

(„Службени гласник Републике Српске“, број: 

11/17), Начелник општине Кнежево, д о н о с и 

 

РЈЕШЕЊЕ 

о именовању Дисциплинске комисије 

 

1. У Дисциплинску комисију за запослене у 

Општинској управи општине Кнежево, именују 

се: 

 Дајана Кутић -  предсједник 

Дисциплинске комисије, 

 Дајана Бојић - члан Дисциплинске 

комисије,  

 Владимир Поповић -  члан 

Дисциплинске комисије,  

 Велибор Бајић - замјеник предсједник 

Дисциплинске комисије,  

 Петко Будић -  замјеник члана 

Дисциплинске комисије,  

 Милана Калабић -  замјеник члана 

Дисциплинске комисије. 

2. Дисциплинска комисија из тачке 1. овог 

рјешења именује се на период од двије (2) 

године. 

3. Ступањем на снагу овог рјешења 

престаје да важи рјешење начелника општине 

Кнежево, број. 02.1-052-39/16 од 18.02.2016. 

године. 

4. Ово рјешење ступа на снагу даном 

доношења а биће објављено у „Службеном 

гласнику општине Кнежево“.  

 

Образложење 

Чланом 11. Правилника о дисциплинској и 

материјалној одговорности запослених у 

градској, односно општинској управи 

(„Службени гласник Републике Српске“, број: 

11/17), прописано је да дисциплински поступак 

против запосленог води Комисија.  Комисију 
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именује начелник општине у складу са Законом, 

на мандат од двије године са  могућношћу 

поновног именовања. 

Слиједом наведеног, именована је 

Дисциплинска комисија као у диспозитиву овог 

рјешења, на период од двије (2) године. 

Сходно одредбама члана 125. Закона о 

службеницима и намјештеницима у органима 

јединице локалне самоуправе („Службени 

гласник Републике Српске“, број: 97/16) и 

члана 11. Правилника о дисциплинској и 

материјалној одговорности запослених у 

градској, односно општинској управи 

(„Службени гласник Републике Српске“, број: 

11/17), одлучено је као у диспозитиву. 

 

Поука о правном средству - Против овог 

рјешења може се изјавити приговор начелнику 

општине Кнежево у року од  осам (8)  дана од 

дана достављања рјешења. 
 

 

Број: 02-052-62/20 

Датум: 08.04.2020. године   НАЧЕЛНИК ОПШТИНЕ 

    Горан Боројевић, с.р. 

_______________________________________________ 

 

На основу члана 22., 45. и 46. Закона о 

заштити и спасавању у ванредним ситуацијама 

(„Службени гласник Републике Српске“, број: 

121/12 и 46/17), члана 43. Закона о заштити 

становништва од заразних болести („Службени 

гласник Републике Српске“, број: 90/17) и 

члана 59. и 82. Закона о локалној самоуправи 

(„Службени гласник Републике Српске“, број: 

97/16 и 36/19), члана 21. Одлуке о организацији 

и функционисању цивилне заштите у области 

заштите и спасавања у општини Кнежево и 

члана 30. Статута општине Кнежево 

(„Службени гласник општине Кнежево“, број: 

8/17 и 19/17), Одлуке о проглашењу ванредне 

ситуације за територију Републике Српске 

(„Службени гласник Републике Српске“, број: 

15/20), и Закључка Републичког штаба за 

ванредне ситуације о обавезном спровођењу 

мјера за реаговање на појаву болести изазване 

новим вирусом (COVID-19) број: 01-3-20 од 

17.03.2020. године, а на приједлог Општинског 

штаба за ванредне ситуације, Начелник 

општине Кнежево доноси: 

Н А Р Е Д Б У 

о продужењу трајања Наредбе о регулисању 

рада трговинских, угоститељских, занатских, 

услужних и других објеката и служби на 

подручју Општине Кнежево број: 02-013-33-

1/20 од 19.03.2020. године 

 

У циљу провођења ванредних мјера за 

спречавање и сузбијање заразних болести те 

заштите и спасавања становништва:  

1. Продужава се трајање Наредбе о 

регулисању рада трговинских, 

угоститељских, занатских, услужних и 

других објеката и служби на подручју 

Општине Кнежево до 13.04.2020. године.                      

2. Задужује се одјељење за инспекцијске 

послове и комуналну полицију за 

провођење ове наредбе, да обезбиједи 

поштовање исте од стране напријед 

наведених  субјеката.  

3. О извршењу  задатака ове Наредбе, 

орган из тачке 2., свакодневно ће 

извјештавати команданта Општинског 

штаба за ванредне ситуације Општине 

Кнежево. 

4. Ова наредба ступа на снагу одмах и биће 

објављена у „Службеном гласнику 

општине Кнежево“ и web страници 

Општине Кнежево.  

 

Број: 02-013-33-2/20 

Датум: 30.03.2020. године   НАЧЕЛНИК ОПШТИНЕ 

    Горан Боројевић, с.р. 

_______________________________________________ 

 

На основу члана 22., 45. и 46. Закона о 

заштити и спасавању у ванредним ситуацијама 
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(„Службени гласник Републике Српске“, број: 

121/12 и 46/17), члана 43. Закона о заштити 

становништва од заразних болести („Службени 

гласник Републике Српске“, број: 90/17) и 

члана 59. и 82. Закона о локалној самоуправи 

(„Службени гласник Републике Српске“, број: 

97/16 и 36/19), члана 21. Одлуке о организацији 

и функционисању цивилне заштите у области 

заштите и спасавања у општини Кнежево и 

члана 30. Статута општине Кнежево 

(„Службени гласник општине Кнежево“, број: 

8/17 и 19/17), Одлуке о проглашењу ванредне 

ситуације за територију Републике Српске 

(„Службени гласник Републике Српске“, број: 

15/20), и Закључка Републичког штаба за 

ванредне ситуације о обавезном спровођењу 

мјера за реаговање на појаву болести изазване 

новим вирусом (COVID-19) број: 01-3-20 од 

17.03.2020. године, а на приједлог Општинског 

штаба за ванредне ситуације, Начелник 

општине Кнежево, доноси: 

Н А Р Е Д Б У 

о продужењу трајања Наредбе о 

обустављању рада ЈУ Дјечији вртић 

„Радојка Лакић“ Кнежево, број: 02-013-37/20 

од 23.03.2020. године 

 

У циљу спровођења ванредних мјера за 

спречавање и сузбијање заразних болести те 

заштите и спасавања становништва:  

1. Продужава се трајање Наредбе о 

обустављању рада ЈУ Дјечији вртић 

„Радојка Лакић“ Кнежево до 

13.04.2020. године.                      

2. Задужује се одјељење за 

инспекцијске послове и комуналну 

полицију за провођење ове наредбе, 

да обезбиједи поштовање исте од 

стране напријед наведених  субјеката.  

3. Ова наредба ступа на снагу одмах и 

биће објављена у „Службеном 

гласнику општине Кнежево“ и web 

страници Општине Кнежево.  

 

Број: 02-013-37-1/20 

Датум: 30.03.2020. године   НАЧЕЛНИК ОПШТИНЕ 

    Горан Боројевић, с.р. 

_______________________________________________ 

 

На основу члана 22., 45. и 46. Закона о 

заштити и спасавању у ванредним ситуацијама 

(„Службени гласник Републике Српске“, број: 

121/12 и 46/17), члана 43. Закона о заштити 

становништва од заразних болести („Службени 

гласник Републике Српске“, број: 90/17) и 

члана 59. и 82. Закона о локалној самоуправи 

(„Службени гласник Републике Српске“, број: 

97/16 и 36/19), члана 21. Одлуке о организацији 

и функционисању цивилне заштите у области 

заштите и спасавања у општини Кнежево и 

члана 30. Статута општине Кнежево 

(„Службени гласник општине Кнежево“, број: 

8/17 и 19/17), Одлуке о проглашењу ванредне 

ситуације за територију Републике Српске 

(„Службени гласник Републике Српске“, број: 

15/20), и Закључка Републичког штаба за 

ванредне ситуације о обавезном спровођењу 

мјера за реаговање на појаву болести изазване 

новим вирусом (COVID-19) број: 01-3-20 од 

17.03.2020. године, а на приједлог Општинског 

штаба за ванредне ситуације, Начелник 

општине Кнежево, доноси: 

Н А Р Е Д Б У 

о продужењу трајања Наредбе о регулисању 

рада трговинских, угоститељских, занатских, 

услужних и других објеката и служби на 

подручју Општине Кнежево број: 02-013-33-

1/20 од 19.03.2020. године 
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У циљу провођења ванредних мјера за 

спречавање и сузбијање заразних болести те 

заштите и спасавања становништва:  

1. Продужава се трајање Наредбе о 

регулисању рада трговинских, 

угоститељских, занатских, услужних 

и других објеката и служби на 

подручју Општине Кнежево до 

27.04.2020. године.                      

2. Задужује се Одјељење за 

инспекцијске послове и комуналну 

полицију за провођење ове наредбе, 

да обезбиједи поштовање исте од 

стране напријед наведених  субјеката.  

3. О извршењу  задатака ове наредбе, 

орган из тачке 2., свакодневно ће 

извјештавати команданта 

Општинског штаба за ванредне 

ситуације општине Кнежево. 

4. Ова наредба ступа на снагу одмах и 

биће објављена у „Службеном 

гласнику општине Кнежево“ и web 

страници општине Кнежево.  

 

Број: 02-013-33-3/20 

Датум: 14.04.2020. године   НАЧЕЛНИК ОПШТИНЕ 

    Горан Боројевић, с.р. 

_______________________________________________ 

 

На основу члана 22., 45. и 46. Закона о 

заштити и спасавању у ванредним ситуацијама 

(„Службени гласник Републике Српске“, број: 

121/12 и 46/17), члана 43. Закона о заштити 

становништва од заразних болести („Службени 

гласник Републике Српске“, број: 90/17) и 

члана 59. и 82. Закона о локалној самоуправи 

(„Службени гласник Републике Српске“, број: 

97/16 и 36/19), члана 21. Одлуке о организацији 

и функционисању цивилне заштите у области 

заштите и спасавања у општини Кнежево и 

члана 30. Статута општине Кнежево 

(„Службени гласник општине Кнежево“, број: 

8/17 и 19/17), Одлуке о проглашењу ванредне 

ситуације за територију Републике Српске 

(„Службени гласник Републике Српске“, број: 

15/20), и Закључка Републичког штаба за 

ванредне ситуације о обавезном спровођењу 

мјера за реаговање на појаву болести изазване 

новим вирусом (COVID-19) број: 01-3-20 од 

17.03.2020. године, а на приједлог Општинског 

штаба за ванредне ситуације, Начелник 

општине Кнежево, доноси: 

Н А Р Е Д Б У 

о продужењу трајања Наредбе о 

обустављању рада ЈУ Дјечији вртић 

„Радојка Лакић“ Кнежево, број: 02-013-37/20 

од 23.03.2020. године 

 

У циљу спровођења ванредних мјера за 

спречавање и сузбијање заразних болести те 

заштите и спасавања становништва:  

1. Продужава се трајање Наредбе о 

обустављању рада ЈУ Дјечији вртић 

„Радојка Лакић“ Кнежево до 27.04.2020. 

године.                      

2. Задужује се одјељење за инспекцијске 

послове и комуналну полицију за 

провођење ове наредбе, да обезбиједи 

поштовање исте од стране напријед 

наведених  субјеката.  

3. Ова наредба ступа на снагу одмах и биће 

објављена у „Службеном гласнику 

општине Кнежево“ и web страници 

општине Кнежево.  

 

Број: 02-013-37-2/20 

Датум: 14.04.2020. године   НАЧЕЛНИК ОПШТИНЕ 

    Горан Боројевић, с.р. 

______________________________________________ 

 

На основу члана 22., 45. и 46. Закона о 

заштити и спасавању у ванредним ситуацијама 

(„Службени гласник Републике Српске“, број: 

121/12 и 46/17), члана 43. Закона о заштити 

становништва од заразних болести („Службени 
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гласник Републике Српске“, број: 90/17) и 

члана 59. и 82. Закона о локалној самоуправи 

(„Службени гласник Републике Српске“, број: 

97/16 и 36/19), члана 21. Одлуке о организацији 

и функционисању цивилне заштите у области 

заштите и спасавања у општини Кнежево и 

члана 30. Статута општине Кнежево 

(„Службени гласник општине Кнежево“, број: 

8/17 и 19/17), Одлуке о проглашењу ванредне 

ситуације за територију Републике Српске 

(„Службени гласник Републике Српске“, број: 

15/20), и Закључка Републичког штаба за 

ванредне ситуације о обавезном спровођрњу 

мјера за реаговање на појаву болести изазване 

новим вирусом корона у Републици Српској 

број: 26-1/20 од 27.04.2020. године, дана 

28.04.2020. године на приједлог општинског 

штаба за ванредне ситуације, Начелник 

општине Кнежево, доноси: 

НАРЕДБУ 

о регулисању рада трговинских и других 

објеката на територији Општине Кнежево 

 

У циљу провођења ванредних мјера за 

спречавање и сузбијање заразних болести те 

заштите и спасавања становништва:  

1. Забрањује се рад сљедећим објектима, 

сваким радним даном и у дане викенда од 

28.04. до 11.05.2020. године: 

- Сва јавна окупљања; 

- Угоститељским објектима свих 

категорија; 

- Услужне дјелатности/занатсво у којима 

се остварује непосредан блиски контакт 

са клијентима: фризерски и други 

третмани за уљепшавање и дјелатности 

за његу и одржавање тијела; 

- Свадбени салони; 

- Приватним стоматолошким 

амбулантама; 

- Приређивачима игара на срећу; 

- Спортских организција и школа спорта, 

те тренинга и организовања текмичења 

за спортисте свих категорија. 

 

2. Ограничава се рад сваким даном 

слиједећим објектима: 

- Трговачким центрима од 07:00 до 19:00 

часова; 

- Трговине прехране/робе широке 

потрошње, трговине сточне хране и 

трговине на велико од 07:00 до 19:00 

часова; 

- Трговинским објектима који се обављају 

дјелатност производње хљеба и пецива 

(искључиво у погледу продаје њихових 

производа) 07:00 до 19:00. 

Рад субјеката из овог члана организовати 

уз предузимање слиједећих мјера: 

- Ограничити број људи који 

истовремено могу бити присутни 

у затвореном продајном простору, 

тако да на улазу регулише број 

особа које истовремено могу 

улазити; 

- Испред  благајни означити и 

организовати размак између 

купаца од најмање један метар; 

- У затвореном продајном простору 

омогућити брз проток купаца, брз 

излазак купаца из објеката и мјере 

дезинфекције и повишене 

хигијене; 

- Мотели у оквиру своје дјелатности могу 

пружати  услуге смјештаја и припреме 

хране само за госте који користе услугу 

смјештаја; 

- Бензиске пумпе, без ограничења када је 

у питању продаја горива и других 

нафтних деривата, са ограничењем за 

дио бензинске пумпе у којем  је 
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смјештен продајни објекат од 07:00 до 

19:00 часова; 

- Апотеке и пољопривредне апотеке, без 

промјене радног времена уз примјену 

слиједећих мјера: 

- Ограничити број људи који 

истовремено могу бити присутни у 

затвореном продајном простору, тако 

да се на улазу регулише број особа 

које истовремено могу улазити; 

- Испред благајне означити и 

организовати размак између купаца 

од најмање један метар; 

- У затвореном продајном простору  

омогућити брз проток купаца, брз 

излазак купаца из објеката и мјере 

дезинфекције и повишене хигијене.  

3. Дозвољава се рад слиједећим 

привредним субјектима који обављају 

слиједеће дјелатности: 

- Бутицима; 

- Библиотекама; 

- Књижарама; 

4. Задужује се одјељење за инспекцијске 

послове и комуналну полицију за провођење 

ове наредбе, да обезбиједи поштовање исте од 

стране напријед наведених  субјеката.  

5.  О извршењу  задатака ове наредбе, 

орган из тачке 4., свакодневно ће 

извјештавати команданта Општинског 

штаба за ванредне ситуације општине 

Кнежево.       

6. Ова наредба ступа на снагу одмах и 

биће објављена у „Службеном гласнику 

општине Кнежево“ и web страници општине 

Кнежево.  

 

 

Број: 02-013-33-4/20 

Датум: 28.04.2020. године   НАЧЕЛНИК ОПШТИНЕ 

    Горан Боројевић, с.р. 

_______________________________________________ 

 

На основу члана 22., 45. и 46. Закона о 

заштити и спасавању у ванредним ситуацијама 

(„Службени гласник Републике Српске“, број: 

121/12 и 46/17), члана 43. Закона о заштити 

становништва од заразних болести („Службени 

гласник Републике Српске“, број: 90/17) и 

члана 59. и 82. Закона о локалној самоуправи 

(„Службени гласник Републике Српске“, број: 

97/16 и 36/19), члана 21. Одлуке о организацији 

и функционисању цивилне заштите у области 

заштите и спасавања у општини Кнежево и 

члана 30. Статута општине Кнежево 

(„Службени гласник општине Кнежево“, број: 

8/17 и 19/17), Одлуке о проглашењу ванредне 

ситуације за територију Републике Српске 

(„Службени гласник Републике Српске“, број: 

15/20), и Закључка Републичког штаба за 

ванредне ситуације о обавезном спровођрњу 

мјера за реаговање на појаву болести изазване 

новим вирусом корона у Републици Српској 

број: 26-1/20 од 27.04.2020. године, дана 

28.04.2020. године на приједлог општинског 

штаба за ванредне ситуације, Начелник 

општине Кнежево, доноси: 

Н А Р Е Д Б У 

о продужењу трајања Наредбе о 

обустављању рада ЈУ Дјечији вртић 

„Радојка Лакић“ Кнежево, број: 02-013-37/20 

од 23.03.2020. године 

 

У циљу спровођења ванредних мјера за 

спречавање и сузбијање заразних болести те 

заштите и спасавања становништва:  

1. Продужава се трајање Наредбе о 

обустављању рада ЈУ Дјечији вртић 

„Радојка Лакић“ Кнежево до 

11.05.2020. године.       

2. Задужује се ЈУ Дјечији вртић 

„Радојка Лакић“ Кнежево да до 

08.05.2020. године до 08:00 часова 
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обави анкетирање родитеља чија 

дјеца похађају ову установу како би 

се направио преглед броја дјеце која 

би у наредном периоду долазила у ЈУ 

Дјечији вртић „Радојка Лакић“ 

Кнежево због повратка на посао.  

3. Сачињену информацију и приједлог 

доставити Начелнику Општине до 

08.05.2020. године до 10:00 часова.            

4. Задужује се одјељење за 

инспекцијске послове и комуналну 

полицију за провођење ове наредбе, 

да обезбиједи поштовање исте од 

стране напријед наведених  субјеката.  

5. Ова наредба ступа на снагу одмах и 

биће објављена у „Службеном 

гласнику општине Кнежево“ и web 

страници општине Кнежево.  

 

 

Број: 02-013-37-3/20 

Датум: 27.04.2020. године   НАЧЕЛНИК ОПШТИНЕ 

    Горан Боројевић, с.р. 

___________________________________________________________________________________________________ 
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