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 На основу члана 6. Закона о комуналним 

дјелатностима („Службени гласник РС“, 

број:124/11, 100/17), члана 9. Закона о 

комуналној полицији („Службени гласник РС“, 

број: 28/13), члана 39. став 2. тачка 2. Закона о 

локалној самоуправи („Службени гласник 

Републике Српске број: 97/16), члана 37. став 2. 

тачка 2. Статута општине Кнежево (''Службени 

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

Скупштина општине Кнежево на сједници, 

одржаној дана  11.02.2022. године, д о н o с и: 

 

 

О Д Л У К У 

О КОМУНАЛНОМ РЕДУ 

 

 

 I – ОПШТЕ ОДРЕДБЕ  
 

I 

Овом Одлуком уређује се комунални ред и 

одржавање комуналног реда на подручју 

општине Кнежево, прописују се услови и начин 

одржавања чистоће јавних површина, 

привремено заузимање јавних површина, 

изградња, одржавање и заштита зелених 

површина, одвожење и депоновање отпада, 

одвођење атмосферских вода, јавна расвјета у  

 

насељу којом се освјетљавају саобраћајне и 

друге површине, држање домаћих животиња у 

насељу те одржавање и заштита јавних 

објеката. 

 

II 

Јавним површинама у смислу ове Одлуке 

сматрају се земљишта или водне површине које 

су утврђене  Одлуком o уређењу простора и 

грађевинском земљишту општине Кнежево 

(''Службени гласник Републике Српске'', 

бр:09/16)  и  које су као такве намијењене за 

обављање јавних функција, дјелатности или 

активности и које су доступне неодређеном 

броју индивидуално неодређених физичких или 

правих лица, а нарочито:  

 Саобраћајне површине (коловози, 

тротоари, пјешачке стазе, пролази, 

прилази, тргови, мостови, јавна 

паркиралишта, локални и 

некатегорисани путеви на подручју 

општине Кнежево који су као такви 

означени у Одлуци о утврђивању 

локалних и некатегорисаних путева на 

подручју општине Кнежево а који су од 

општег значаја за одвијање саобраћаја и 

свако може слободно да их користи и 

сл.); 
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 Зелене површине (паркови, травњаци, 

цвијетњаци, дрвореди и други јавни 

насади); 

 Уређене и неуређене површине око 

стамбених зграда, послових и других 

објеката; 

 Водотоци и обале водотока (ријеке, 

рјечице, потоци, канали); 

 Спомен обиљежја, излетишта, природне 

и радом створене вриједности  

 Површине намијењене јавној употреби 

(отворени пијачни и тржнички простори 

око продајних објеката, стајалишта 

јавног аутобуског саобраћаја, бензинске 

станице и простор око њих). 

 

III 

Јавним објектима у смислу ове Одлуке 

сматрају се објекти који служе задовољавању 

потреба грађана, односно објекти који су у 

јавној употреби, а наочито:  

 објекти јавног саобраћаја (аутобуска 

стајалишта, семафори, саобраћајни 

знакови и сл.); 

 инфраструктурни комунални објекти 

(објекти водовода и канализације, 

електро и ПТТ инсталације, јавна 

расвјета и др.); 

 вјерски објекти; 

 гробља и мезарја; 

 објекти здравствене заштите; 

 објекти образовања, културе и физичке 

културе, спорта и рекреације; 

 угоститељски објекти, трговинске 

радње, објекти за пружање занатских 

услуга и др.; 

 отворене пијаце. 

 

IV 

Јавне површине и јавни објекти морају се 

уредно и редовно одржавати и уређивати тако 

да својом функцијом и изгледом задоваољавају 

потребе грађана. 
 

V 

1) Сваке године орган управе надлежан за 

комуналне послове сачињава Програм 

одржавања објеката заједничке 

комуналне потрошње које усваја 

Скуштина општине.  

2) Овим Програмом утврђује се обим 

њихове модернизације, одржавања и 

уређења.  

3) Радове утврђене Програмом изводи 

јавно комунално или друго предузеће са 

којим општина закључи уговор о 

одржавању. 

 

 

 

II – ОДРЖАВАЊЕ ЈАВНИХ 

САОБРАЋАЈНИХ ПОВРШИНА И 

ЊИХОВА ЗАШТИТА 

 

VI 
Јавне саобраћајне површине морају се 

одржавати у таквом стању да се на њима може 

вршити трајно безбједан и несметан саобраћај за 

који су намијењени. 

 

VII 

Одржавање јавних саобраћајних површина 

обухвата редовно и ванредно чишћење, 

уклањање снијега и леда, те предузимање 

других мјера за одржавање чистоће, све радове 

и радње на оправци горњег и доњег строја 

саобраћајне површине чији су деформитети 

изазвани саобраћајним оптeрећењем, 

површинским и подземним водама и дејством 

мраза и одржавње саобраћајне сигнализације. 

 

VIII 

1) Редовним чишћењем обезбјеђује се 

уклањање нечистоће која настаје 

редовним и уобичајеним кориштењем 

јавне саобраћајне површине, а обавља се 
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у складу са оперативним програмом 

рада, који доноси орган управе надлежан 

за комуналне послове.  

2) Јавне саобраћајне површине чисте се 

дању, а перу послије 16,00 часова те 

викендом цијелог дана. 

3) Одржавање објеката за одводњу 

(отворени јаркови, риголи, решетке, 

дренаже, пропусти и др.) мора се вршити 

тако да се обезбиједи нормално 

одвођење површинских и подземних 

вода. 

 

IX 

1) Ванредно чишћење врши се у 

случajевима када се због повећаног 

интензитета коришћења јавних 

саобраћајних површина не обезбеђује 

чистоћа редовним чишћењем.  

2) Ванредно чишћење обавља се:  

 након већих временских и других 

непогода (поплаве, пожари, 

земљотреси и друге елементарне 

непогоде); 

 код већих кварова на водоводним, 

канализационим и другим 

инсталационим мрежама; 

 у вријеме предузимања посебних 

мјера у циљу сузбијања и 

спречавања заразних болести или у 

циљу заштите животне средине; 

 прољећно чишћење града; 

 у вријеме и након одржавања 

јавних манифестација. 

 

X 

Уклањање снијега и леда са јавних 

саобраћајних површина обавља се у складу са 

програмом рада зимске службе којим се 

утврђује приоритет, редослијед и начин 

уклањања снијега и леда, а обухвата:  

 неутралуисање поледице и 

уклањања снијега; 

 спречавање стварања поледице; 

 посипање залеђених јавних 

саобраћајних површина 

одговарјућим материјалима за 

растварање залеђености. 

 

XI 

1) Снијег и лед који се уклања са јавних 

саобраћајних површина скупља се на 

гомиле на мјестима која су погодна за 

депоновање или одвоз.  

2) При скупљању снијега и леда мора се 

водити рачуна да коловоз и тротоар 

остану проходни, као и да је прилаз 

водоводним и канализационим 

шахтовима обезбијеђен за несметано 

кориштење. 

 

XII 

1) Власници и корисници пословних 

објеката и простора дужни су да уклањају 

снијег и лед са јавне површине уз објекат, 

а у ширини најмање 2 m.  

2) Снијег и лед испред стамбених зграда 

дужни су да уклањају станари тих зграда, 

сваки испред свог улаза.  

3) Власници и корисници пословних и 

стамбених зграда дужни су да уклањају 

снијег и лед са кровова зграда када они 

представљају опасност за безбједно 

одвијање саобраћаја, пјешака и возила. 

 

XIII 

1) Приликом уклањања снијега и леда 

забрањено је:  

 изношење и гомилање снијега из 

дворишта, башта и других 

слободних површина на улице и 

тротоаре; 
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 бацање снијега и леда испред 

зграда на саобраћајницу; 

 затварање снијегом и ледом 

сливника и шахтова; 

 депоновање снијега и леда у 

паркове и на зелене површине; 

 санкање и клизање на јавним 

саобраћајним површинама.  

2) Приликом уклањања снијега и леда не 

смију се оштећивати површине са којих 

се врши уклањање, нити објекти и 

насади поред тих површина. 

3) Лице које оштети површине, објекте и 

насаде дужно је да их доведе у 

првобитно стање. 

 

XIV 

1) Приликом извођења радова на санирању 

оштећених или деформисаних јавних 

саобраћајних површина морају се 

употријебити материјали истог 

квалитета или бољег од већ уграђеног, а 

у свему према техничким нормативима 

те врсте материјала за предметну јавну 

саобраћајну површину.  

2) У циљу спречавања оштећења већег 

обима, оштећена мјеста се морају 

санирати у најкраћем могућем року уз 

отклањање узрока оштећења ако је то 

могуће. 

 

XV 

1) Јавне саобраћајне површине могу се 

изузетно привремено заузети 

градилиштем.  

2) Рјешење о привременом заузимању 

јавних саобраћајних површина, односно 

извођење радова на њима, доноси 

општински орган управе надлежан за 

комуналне послове.  

3) Привремено заузете јавне саобраћајне 

површине морају се довести у првобитно 

стање одмах по престанку потребе 

заузимања, а најкасније у року од 3 (три) 

дана од дана по престанку потребе за 

заузимање. 

 

XVI 

1) Ради заштите јавних саобраћајних 

површина забрањено је на њима вршење 

било каквих радњи које нису у вези са 

одржавањем јавних саобраћајних 

површина.  

2) У циљу заштите јавних саобраћајних 

површина забрањено је:  

 прекопавати јавне саобраћајне 

површине без одобрења; 

 наводити воду и друге текућине на 

саобраћајне површине или ометати 

отицање воде са истих; 

 истезати бетонска и друга жељеза 

на јавним саобраћајним 

површинама; 

 вући било какве предмете по 

јавним саобраћајним површинама; 

 прати возила на јавним 

саобраћајним површинама; 

 паркирање и кретање возила 

тротоаром, пјешачком стазом, 

пролазом, прилазом, јавним 

зеленим површинама и другим 

јавним површинама на којима се 

угрожава безбиједно одвијање 

саобраћаја; 

 прљати јавне саобраћајне 

површине уопште, а нарочито 

мазивом и сличним материјалом; 

 цртање, штампање и рекламирање 

по јавним саобраћајним 

површинама; 
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 слагати, просипати или бацати 

било какав материјал и предмете 

или их остављати на јавним 

саобраћајним површинама и на 

други начин заузимати јавне 

саобраћајне површине; 

 остављати покварене или трајно 

напуштена возила на јавним 

саобраћајним површинама; 

 вршити оправку возила и други 

видови недозвољених радњи на 

јавним саобраћајним површинама. 

3) Комунална полиција ће извршити блокаду 

возила или предузети друге радње а у 

складу са Законом и овом Одлуком из 

предходне подтачке које је затечено у 

вршењу прекршаја. 

 

XVII 

1) Возила која учествују у саобраћају не 

смију прљати јавне површине.  

2) Возила која превозе текући или расути 

материјал морају бити исправна како се 

из њих не би просипао терет.  

3) Возила која превозе папир, сијено, 

сламу, пиљевину, лишће и сличне 

материјале морају бити прекривена 

церадом или на други начин осигурана 

да материјaл који превозе не просипају 

по јавним саобраћајним површинама.  

4) Возило које долази са градилишта или 

друге површине, мора се прије ступања 

на јавну саобраћајну површину очистити 

од блата или других отпадних 

материјала.  

5) Забрањено је кретање возила гусјеничара 

асфалтним коловозом и другим јавним 

саобраћајним површинама ове врсте. 

 

 

 

III – УРЕЂИВАЊЕ, ОДРЖАВАЊЕ И  

ПРИВРЕМЕНО ЗАУЗИМАЊЕ ЈАВНИХ 

ЗЕЛЕНИХ И ДРУГИХ ЈАВНИХ 

ПОВРШИНА 

 

XVIII 

Јавним зеленим и другим јавним 

површинама у смислу ове Одлуке сматрају се 

сви простори наведени у тачки II подтачке 1) 

алинеје 2-6 ове Одлуке . 

 

XIX 

1) Јавне зелене површине утврђују се 

регулационим планом, а гдје нема 

регулационог плана посебним одлукама. 

2) Уређење јавних зелених површина врши 

се општим прописима и нормативима 

архитектуре, грађевинарства и 

хортикултуре. 

 

XX 

О одржавању зелених површина брине:  

1) Орган управе надлежан за комуналне 

послове за:  

 паркове и парк шуме; 

 зелене површине уз саобраћајнице, 

између коловоза и тротоара, као и 

површине које по одлуци не 

одржавају друга лица; 

 зелене површине уз ријеке и 

потоке; 

 зелене површине у стамбеним 

блоковима; 

 терене за спорт и рекреацију који 

нису дати другом лицу на 

коришћење; 

 дрвореде и појединачне насаде на 

јавним површинама; 

 живе ограде које по Oдлуци не 

одржавају друга лица; 

 зелене површине око спомен-

гробља и споменика. 
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2) Власници и корисници за зелене 

површине које припадају тим објектима 

3) Корисници терена за спорт и рекреацију 

за терене за спорт и рекреацију, који су 

им дати на коришћење.  

 

XXI 

1) Прекопи за подземне комуналне 

инсталације на зеленим и другим јавним 

површинама не смију се изводити без 

посебне сагласности органа управе за 

комуналне послове, који овај орган даје 

по службеној дужности у поступку 

издавања одобрења за прекопавање.  

2) Изузетно, радови из претходне подтачке  

могу отпочети прије издавања одобрења 

у случају хитних интервенција на 

поправци постојећих инсталација, у ком 

случају је извођач радова дужан у року 

24 часа поднијети писмени захтјев за 

издавање одобрења за прекопавање.  

3) Код извођења прекопа (канала) не смије 

се оштећивати  дебље коријење стабала 

или другог растиња, чије би оштећење 

изазвало сушење стабла. 

 

XXII 

1) Високи насади на зеленим површинама 

који се налазе у близини стамбених 

објеката морају се одржавати тако да не 

сметају становању и не заклањају дневну 

свјетлост.  

2) Стабла и ограде не смију сметати јавној 

расвјети и саобраћајној сигнализацији и 

угрожавати безбједност јавног 

саобраћаја.  

3) Стабла и гране које сметају ваздушним 

водовима (електирчним, телефонским и 

др.) смије орезивати или уклањати само 

јавно комунално предузеће или други 

привредни субјект а по претходном 

одобрењу органа надлежног за 

комуналне послове.  

4) Власници или корисници земљишта на 

којем се налази дрво, дужни су да када 

то захтијевају разлози из претходне 

подтачке дозволити сјечу стабла или 

гране.  

5) Трошкови око обављања тих радова као 

и накнаде штете падају на терет 

организације у чијем интересу се радови 

изводе. 

 

XXIII 

Ограде и украсне живице уз саобраћајнице, 

како у приватном тако и у државном 

власништву, морају се уредно одржавати и 

редовно орезивати тако да не сежу преко 

регулационе линије на саобраћајну јавну 

површину, односно да не ометају саобраћај 

спречавањем видљивости и прегледности пута. 

 

XXIV 

Ако власник, односно корисник ни након 

опомене од стране овлаштеног лица, у 

одређеном року не поступи по претходној тачки 

ове Одлуке, надлежни орган комунално-

полицијске контроле одредиће да на трошак 

обвезника, радове изврши предузеће 

регистровано за ову врсту дјелатности. 

 

 

XXV 

1) На површинама из подтачке XVIII ове 

Одлуке не смије се посјећи стабло без 

одобрења органа надлежног за 

комуналне послове. 

2) Ако је стабло дотрајало у тој мјери да 

пријети опасност по безбједност 

саобраћаја на јавним саобраћајним 

површинама, безбиједност пјешака или је 

обољело да може угрозити здраве  јавне 

засаде, власник или корисник земљишта 

дужан га је посјећи.  
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3) Сјечу стабла из претходне подтачке 

корисник може извршити тек када је од 

надлежног органа управе за комуналне 

послове прибавио одобрење.  

4) Ако пријети опасност из подтачке 2) ове 

тачке орган управе надлежан за 

комунално-полицијску контролу овлаштен 

је наредити кориснику земљишта да 

изврши сјечу дрвета, а ако то власник или 

корисник и поред наредбе, у одређеном 

року не учини, овлаштен је извршити сјечу 

путем трећих лица, а на терет власника 

односно корисника земљишта. 

 

XXVI 
1) У колико правно или физичко лице, на 

било који начин, поруши, уништи или 

оштети зеленило или другу јавну 

површину или јавни објекат, дужан је 

извршити накнаду штете или када је то 

могуће умјесто накнаде штете изврши 

враћање у првобитно стање.  

2) Поступак око накнаде штете води 

надлежни орган за комуналне послове. 

 

XXVII 

1) Јавна зелена површина не може се 

заузимати градилиштем нити се на истој 

могу изводити радови који нису у вези са 

одржавањем тих површина.  

2) Изузетно се може дозволити привремено 

заузимање тих површина, односно 

извођење радова на објектима 

инфраструктуре с тим да се површине 

морају поново довести у првобитно 

стање на начин да не смије бити 

нарушен њихов естетски изглед нити 

функционалност.  

3) Рјешење о привременом заузимању јавне 

зелене површине издаје надлежни орган 

управе за конумалне послове.  

4) Привремено заузете зелене површине 

морају се довести у првобитно стање у 

року којег одреди надлежни орган. 

 

XXVIII 

1) На јавним зеленим површинама 

забрањено је:  

 уништавање или оштећење биљака; 

 вађење, уклањање или оштећење 

садница; 

 ломљење грана дрвећа из дрвореда; 

 кидање цвијећа; 

 нарушавање естетског изгледа 

оштећењем, загађивањем и бацањем 

смећа; 

 напасање стоке; 

 стајање на клупама за сједење; 

 кретање и паркирање возила; 

 ходање ван уређених стаза; 

 прљање на други начин и  

 све друге радње супротне намјени 

јавних зелених површина. 

2) Без одобрења органа управе надлежног за 

комуналне послове забрањено је:  

 прекопавање јавне зелене површине; 

 реконструкција постојећих и 

израдња нових зелених површина; 

 ограђивање и постављање било 

каквих уређаја, објеката, направа, 

раклемних паноа и сл. на јавним 

зеленим површинама; 

 одлагање грађевинског материјала; 

 камповање и постављање шатора; 

 резање грана и врхова дрвећа, 

обарање и уклањање дрвећа, те 

вађење пањева. 
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3.1. Привремено заузимање јавних површина 

 

XXIX 

Под привременим заузимањем јавних 

површина у смислу ове Одлуке сматра се:  

 постављање љетних башти (столова 

и столица); 

 постваљање расхладних витрина, 

покретних столова, сталака и 

импровизованих објеката за продају 

творнички пакованог сладоледа, 

књига, часописа, разгледница, 

сувенира, наочала и лутрије, те 

прехрамбених производа који се 

припремају на лицу мјеста (кокице, 

кестен, кукуруз); 

 постављање изложбених мјеста 

испред пословних објеката и 

просторија; 

 постављање забавних радњи и 

спортских садржаја; 

 вршење повремених радњи у 

изузетним приликама; 

 постављање монтажно-демонтажних 

објеката привременог карактера. 

 

XXX 

1) Заузимање јавне површине врши се на 

основу одобрења органа надлежног за 

комуналне послове.  

2) Одобрење из претходне подтачке издаје 

се на основу претходно утврђених 

локације и на начин који одреди орган 

управе надлежан за комуналне послове. 

 

XXXI 
1) Локације за постављање покретних 

столова, сталака и других импровизованих 

објеката за дјелатности из тачке  XXIX 

алинеја 2. ове Одлуке додјељује се путем 

јавног надметања, а на основу програма 

заузимања јавних површина.  

2) Ако за одређену локацију нема више 

заинтересованих лица иста се може 

додијелити без јавног надметања. 

 

XXXII 

Мјеста на јавним површинама на којима је 

одобрено постављање столова и столица ради 

постављања љетних башти морају испуњавати 

слиједеће услове:  

 простор који преостаје за пролаз 

пјешака не смије бити ужи од једног 

метра; 

 удаљеност љетне баште, односно 

њене ограде од руба саобраћајнице 

не смије бити мања од једног метра; 

 постављање љетне баште смије се 

одобрити искључиво испред 

пословног простора, с тим да 

ширина, односно дужина одобрене 

баште не смије прелазити габарите 

пословног простора; 

 одобрење за постављање љетње 

баште не смије се издати пословном 

простору који нема непосредан 

приступ-улаз са јавне површине; 

 у површину љетне баште урачунава 

се и површина живице, жардињере 

или друге одговарајуће ограде, која 

не смије бити већа од 80 cm; 

 уколико се простор љетне баште 

треба налазити једним дијелом или у 

цјелости на зеленој површини исти 

простор потребно је извести 

изградњом одговарајуће подлоге; 

 рад љетних башта одобрава се за 

период од 30.04. до 30.09.; 

 по престанку рада угоститељског 

објекта површина на којој се налази 
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љетна башта мора се довести у 

стање утврђено намјеном простора; 

 облик, величина и начин 

постављања ограде и одговарајауће 

подлоге из алинеје 5. и 6. ове тачке, 

као и начин заштите од сунца и 

други услови утврђују се према 

одредбама Одлуке о уређењу 

простора и грађевинском земљишту. 

 

XXXIII 

1) Рјешење за заузимање јавне површине 

може се издати на период до годину 

дана.  

2) На одобреној локацији може се вршити 

само она дјелатност за коју је издато 

одобрење. 

 

XXXIV 

Привремени корисник јавне површине који 

нема одобрење за рад дужан је да прибави 

одобрење од стране општинског органа управе 

за привреду, након преузимања рјешења о 

заузимању јавне површине и уплаћене накнаде 

за кориштење одобрене локације. 

 

XXXV 
1) За привремено заузимање јавне површине 

привремени корисник је дужан платити 

накнаду, која се уплаћује у корист буџета 

општине Кнежево и употребљава за развој 

комуналне инфраструктуре.  

2) Висина накнаде за заузимање јавне 

површине по 1 m2 утврђује се посебном 

Oдлуком о комуналним таксама коју 

доноси Скупштина општине. 

 

XXXVI 

Лице које добије одобрење за заузимање 

јавне површине, дужно је одржавати чистоћу на 

добијеној локацији, а након завршетка радног 

дана мјесто на којем је обављало радну 

дјелатност дужно је очистити и одобрени 

садржај уклонити. 

 

XXXVII 

1) Корисници јавних површина дужни су се 

придржавати услова одређених у 

одобрењу о заузимању јавних површина.  

2) Објекти који се налазе на јавним 

површинама без одобрења надлежног 

органа или противно одобрењу, као и са 

одобрењем чији је рок истекао, као и 

објекти корисника који се не придржава 

услова одређених по одобрењу за 

заузимање јавне површине, уклониће се 

о трошку корисника у року од 7 дана. 

 

XXXVIII 

Забрањено је на јавној површини 

постављати рампе, стубиће и жардињере, као и 

друге физичке препреке, без одобрења органа 

управе надлежног за комуналне послове. 

 

XXXIX 

1) Мјерама за одржавање чистоће морају се 

обезбиједити услови да јавне површине 

буду чисте, задовољавају естетски 

изглед и испуњавају услове за њихово 

нормално кориштење.  

2) Правна и физичка лица која обављају 

дјелатност у објектима уз јавне 

површине дужна су свакодневно довести 

јавну површину у чисто и уредно стање 

ако због њихове пословне и друге 

дјелатности долази до прљања простора 

око њиховог објекта.  

3) Власници и корисници спортских и 

рекреационих објеката, забавних паркова 

и игралишта, организатори јавних 

скупова, јавних приредби и привремени 

корисници јавних површина, обавезни су 

осигурати чишћење површина које 

служе као приступ објектима или за 
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постављање објекта, тако да те 

површине буду очишћене одмах, а 

надуже у року од 24 часа по завршетку 

приредбе, односно времена коришћења 

објекта. 

 

XL 

На јавној површини забрањено је:  

 бацање и остављање отпада изван 

корпица или других посуда за 

отпад, као и вршење других радњи 

којима се прљају јавне површине; 

 бацање горећих предмета у корпице 

или друге посуде за отпад; 

 одлагање отпадног грађевинског 

материјала, земље и сличног; 

 поправак, сервисирање и прање 

возила; 

 испуштање уља, свих врста 

отпадних текућина, прљавих и 

масних течности, боја, лакова, 

креча, животињског измета, 

фекалија и било којих других 

течности које прљају јавну 

површину; 

 оштећење корпица за смеће и 

других посуда за смеће; 

 паљење отпада, лишћа, папира, гума 

и сличног; 

 остављање и излагање на јавној 

површини предмета који могу 

упрљати и повриједити пролазнике; 

 напасање стоке; 

 ускладиштење грађевинског, 

огревног и сличног материјала, без 

одобрења надлежног органа; 

 трешење тепиха, кеса од усисивача, 

те бацања смећа за балкона и тераса; 

 бацање и одлагање кабастог отпада; 

 постављање спомен плоча и 

сличних обиљежја на мјестима 

страдања у саобраћају или на други 

начин; 

 изношење крупног отпада из 

дворишта, башта и воћњака (орезане 

гране, лишће, стабљике од разног 

растиња и сл.); 

 заустављање запрежних возила и 

храњење стоке; 

 постављање возила која нису у 

возном стању (нерегистрована, 

хаварисана и сл.). 

 

3.2. Заштита водотока и обала ријека и 

потока  

 

XLI 

Вода се мора користити на рационалан и 

економичан начин којим се не угрожавају 

природна својства воде, не доводи у опасност 

живот и здравље људи, не угрожава биљни и 

животињски свијет, природне вриједности и 

непокретна културна добра. 

 

XLII 

У циљу заштите вода забрањено је:  

 уношење чврстих и течних материја 

које могу загадити воду или могу 

изазвати замуљивање, заслањивање 

воде и таложење наноса; 

 постављање у корито за велику воду 

природних и вјештачких водотока 

материјале који могу загадити воду; 

 уносити у природне и вјештачке 

водотоке камен, земљу, јаловину, 

дрво и др. материјал, као и 

упуштати водотоке загађене воде и 

материје; 

 вршити радње које могу оштетити 

корито и обале природних и 

вјештачких водотока, као и објекте 
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за уређење водних токова или за 

заштиту од штетног дејства вода; 

 изводити радове у близини 

водотока (копање земљишта) и 

вадити материјал из водотока 

(шљунак, пијесак, камен и сл.) који 

би могао угрозити водни режим и 

мијењати природне услове усљед 

чега би могло доћи до клизања 

терена и појаве ерозије; 

 одлагагање смећа, индустриског 

отпада и других штетних материја у 

широј заштитној зони изворишта 

који се користи за 

водоснадбијевање; 

 некотролисана и прекомјерна сјеча 

стабала у појасу изворишних зона 

водозахвата. 

 

 

IV – ОДРЖАВАЊА ВОДОВОДА И 

КАНАЛИЗАЦИЈЕ 

 

XLIII 

Одржавање водовода и канализације 

обухвата: 

 захватање, пречишћавање, 

транспорт и дистрибуција вода за 

пиће корисницима; 

 прикупљање и одвођење градских 

отпадних вода; 

 прикључење на водовод и 

канализацију ( услови, сагласност и 

извођење); 

 одржавање водоводног и 

канализационог система; 

 отклањање кварова и загушења; 

 информација о кваровима, 

планираним радовима на мрежи и 

искључењима; 

 стању снабдијевања водом и стању 

рачуна; 

 заштиту воде и животне средине. 

 

XLIV 

Јавни водовод обухвата: 

 капитажна постројења; 

 инсталације за пречишћавање воде; 

 црпне станице; 

 резервоаре; 

 водоводне тунеле; 

 водоводне мреже са арматуром; 

 водоводни прикључци са 

водомјерима и арматуром водомјера  

који је регистрован код надлежног 

органа. 

 

XLV 

Ради заштите водовода забрањено је: 

 бесправно и самовољно постављање 

водоводног прикључка од стране 

неовлаштеног лица, без 

одговарајуће техничке 

документације и сагласности 

комуналног предузећа; 

 повезивање унутрашњих 

водоводних инсталација спојених на 

јавни водовод  са водоводним 

инсталацијама и уређајима који 

добијају воду из индивидуалног 

изворишта; 

 уграђивање цијевних инсталација на 

водоводном прикључку испред 

водомјера; 

 прикључивање унутрашњих 

водоводних инсталација на јавни 

водовод преко унутрашњих 

водоводних инсталација сусједне 

или друге зграде као и омогућавање 

таквог прикључка; 
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 ненамјенско кориштење воде за 

пиће из водовода. 

 

XLVI 

Градска канализација обухвата 

канализациону мрежу, цијевне канале и 

колекторе са припадајућим објектима 

(ревизиона окна, улични сливници, таложници, 

вентилациони објекти, канализациони 

прикључци), црпне станице и постројења за 

пречишћавање отпадних вода а која је 

регистрована код надлежног органа. 

 

XLVII 

Ради заштите канализације забрањено је: 

 бесправно, самовољно прикључење 

унутрашњих и других инсталација 

канализације на градску 

канализацију; 

 одвођење отпадних и атмосферских 

вода преко унутрашњих инсталација 

канализације суседне зграде, 

односно земљишта; 

 уграђивање канализациони цијеви на 

дијелу канализационог прикључка 

од уличне канализационе мреже до 

првог ревизионог окна иза 

регулационе линије; 

 испуштати у градску канализацију 

опасне и штетне материје које 

ометају протицање или 

пречишћавање употребљених 

отпадних и атмосферских вода које 

могу оштетити канализациону 

мрежу за употребљене воде и 

загадити водотокове; 

 прикључење унутрашњих 

инсталација канализације и других 

инсталација на канал сепарационог 

система градске канализације 

супротно намјени; 

 забрањено је прикључивање фекалне 

канализације на кишну и обрнуто. 

 

 

V – ОДРЖАВАЊЕ И ОПШТИ ИЗГЛЕД 

ЈАВНИХ ОБЈЕКАТА 

 

XLVIII 

Јавним објектима у смислу ове Одлуке 

сматрају се сви објекти наведени у тачки III Ове 

Одлуке. 
 

XLIX 

Власници и корисници станичних зграда на 

aутобуској станици обавезни су исте одржавати 

у исправном и уредном стању. 

 

L 

1) Кад су јавне површине уређене и 

изграђене као стајалишта јавног 

аутобусног саобраћаја на њима се 

постављају надстрешнице за заштиту 

људи, а обавезно и пратећа опрема 

корпица за отпад, клупе, табле са 

ознаком стајалишта и осталим 

информацијама везаним за јавни 

саобраћај и сл.  

2) Стајалишта одржава надлежни орган 

управе за комуналне послове. 

3) Стајалишта за такси превоз одржавају 

такси превозници. 

 

LI 

1) Одржавање саобраћајне сигнализације 

мора бити свакодневно тако да је у 

сваком моменту уочљива и 

функционална.  

2) Радови на одржавању вертикалне 

сигнализације обухватају нарочито: 

константно одржавање семафора у 

исправом и функционалном стању, 

уграђивање саобраћајних знакова који 

недостају, замјену дотрајалих и 
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порушених знакова, постављање 

одговарајућих знакова у случају било 

какве промјене, као и чишћење и 

промјене истих.  

3) Уништени саобраћајни знакови и 

знакови којима се обиљежавају настале 

промјене морају се замијенити, односно 

поставити у најкраћем могућем року.  

4) Допуна и обнова хоризонталне 

саобраћајне сигнализације врши се по 

потреби, а најмање једном годишње.  

5) Забрањено је неовлаштено уклањање, 

премјештање, заклањање и оштећење 

саобраћајне сигнализације. 

LII 

1) Јавну расвјету чине: расвјетна тијела 

постављена на улицама, аутобуским 

станицама, свијетлећа тијела око јавних, 

вјерских, спортских, те објеката 

културне истројиске вриједности, те око 

степеништа, и слично.  

2) Јавна расвјета мора се редовно 

одржавати у стању функционалне 

исправности (мијењати оштећене и 

уништене дијелове, сијалице и сл.).  

3) О одржавању јавне расвјете брине орган 

управе надлежан за комуналне послове. 

LIII 

1) Јавна расвјета мора свијетлити цијелу 

ноћ. 

2) Вријеме укључивања и искључивања 

јавне расвјета мора се ускладити са 

годишњим добом и атмосферским 

приликама. 

 

LIV 
1) Објекти историјске и културне 

вриједности морају се освијетлити тако да 

њихове архитектонске и друге вриједности 

долазе до пуног изражаја.  

2) На расвјетне стубове могу се постављати 

само државне и украсне заставице, уз 

одобрење органа управе надлежног за 

комуналне послове.  

3) Забрањено је прикључивање нових 

потрошача на расвјетна тијела и стубове 

без одобрења надлежног органа. 

4) На расвјетне стубове надлежни орган за 

комуналне послове може одобрити 

постављање једнообразни рекламних 

табла. 

 

LV 

1) На подручју општине Кнежево, уз улице 

и у парковима и на другим јавним 

површинама и објектима, на мјестима 

које одреди орган управе надлежан за 

комуналне послове постављају се 

корпице за отпад и контејнери за 

одлагање смећа. 

2) На корпицама за отпад могу се 

постављати одговарајући натписи који 

упозоравају грађане на заштиту околине 

и поштовање комуналног реда. 

 

LVI 

1) О постваљању, одржавању и замјени 

корпица за отпад брине се орган управе 

надлежан за комуналне послове. 

2) Изузетно из претходнe тачке, корпице за 

отпад на јавним површинама и објектима 

у којима се обавља пословна дјелатност, 

могу постављати друга правна и физичка 

лица, а на основу одобрења органа 

управе надлежног за комуналне послове, 

у ком случају се о њиховом одржавању 

брине лице које их је поставило. 

 

LVII 

Орган управе надлежан за комуналне 

послове одређује мјеста за постављање клупа за 
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сједење, те организује њихово постављање, 

одржавање и замјену. 

5.1. Пијачни ред   

 

LVIII 

Отворене пијаце на којима се обавља 

промет пољопривредних и других производа 

као и живе стоке морају бити чисте и уредне о 

чему се брине правно или физичко лице коме је 

повјерено организовање и одржавање пијаца. 

 

LIX 

1) Пијачни ред доноси правно или физичко 

лице које управља и одржава пијаце на 

основу сагласности Начелника општине.  

2) Пијачним редом утврђује се:  

 локације тезги и других покретних 

уређаја; 

 границе пијаце; 

 радно вријеме пијаце; 

 производе које је дозвољено 

продавати на пијаци; 

 вријеме доставе производа на 

пијацу; 

 чишћење и одвожење отпада; 

 висина накнаде за коришћење 

пијаце, вага и других услуга; 

 други елементи неопходни за рад 

пијаце. 

3) Правно или физичко лице коме је 

повјерено уређење и управљање 

пијацама, дужно је придржавати се 

пијачног реда. 

 

LX 

Правно или физичко лице коме је повјерено 

уређење и управљање пијацама дужно је, по 

истеку радног времена пијаце, сваког дана 

простор пијаце очистити, опрати и уредити, те 

уклонити сву робу која је била изложена за 

продају. 

LXI 

На пијацама је забрањено:  

 бацање отпадака ван посуде за 

отпадке, прљање пијачних објеката, 

уређаја и опреме; 

 оштећење пијачних објеката, уређаја 

и опреме; 

 паркирање возила; 

 излагање и продаја производа ван 

мјеста одређеног за продају тих 

производа; 

 продаја производа супротно 

пијачном реду, односно супротно 

Правилнику о минимално 

техничким условима за обављање 

трговинске дјелатности. 

 

LXII 

Забрањено је комуналне објекте и уређаје у 

општој употреби уништавати или на било који 

други начин оштећивати. 

 

 

 

VI – ОДРЖАВАЊЕ ЧИСТОЋЕ 

 

LXIII 

Одржавање чистоће обухвата слиједеће 

послове:  

 прикупљање уличног, кућног, 

крупног и индустријског отпада и 

његово депоновање; 

 одржавање чистоће, прање и 

полијевање јавних саобраћајних 

површина и објеката; 

 одвођење отпадних вода са јавних 

површина; 

 уклањање противправно 

постављених предмета и 

напуштених возила; 

 чишћење септичких јама; 
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 одржавање чистоће на 

градилиштима; 

 уништавање глодара и уклањање 

угинулих животиња; 

 услови држања домаћих животиња. 

 

LXIV 

Уличним отпадом сматрају се отпаци који 

се стварају на јавним површинама и у јавним 

објектима усљед атмосферских утицаја или 

усљед коришћења. 

 

LXV 

Кућним отпадом (смеће) смaтрају се отпаци 

који се свакодневно стварају у стамбеним, 

пословним и помоћним просторијама, а 

посељедице су свакодневног живота и рада, 

односно редовне употребе тих објеката, који се 

по својој величини могу одлагати у вреће или 

посуде намјењене за комунални отпад. 

 

LXVI 

Крупним отпадом у смислу ове Одлуке, 

сматрају се отпаци који настају у становима, 

заједничким просторијама, пословним 

просторима и сл., а који се по својој величини, 

количини или постанку не сматрају кућним 

отпадом из тачке LXV ове Одлуке, а нарочито:  

 картонска, дрвена, пластична, 

жељезна и друга амбалажа; 

 веће количине пиљевине, папира, 

лимених и сличних отпадака; 

 стари намјештај и већи комади 

покућства; 

 дијелови возила, старе гуме и 

слично; 

 грађевински шут. 

 

LXVII 

Индустријским отпадом сматрају се:  

 отпаци настали током процеса 

производње; 

 муљ отпадних уља, емулзија и 

масти; 

 ветеринарски и клаонички отпаци; 

 шљака, отпаци од угља и слично; 

 пиљевина, окорци и други отпад при 

обради дрвета. 

 

LXVIII 

1) Кућни отпад као и други отпад који је 

због своје природе или сасатава сличан 

отпаду из домаћинства одлаже се у 

правилу у посебне посуде (контејнере), 

односно у намјенске вреће за одлагање. 

2) Мјесто за постављање посуда из 

претходне тачке одређује орган управе 

надлежан за комуналне послове.  

3) Имаоци кућног и сличног отпада дужни 

су исти  износити и у контејнер одлагати 

отпад у завезаним намјенским врећама.  

4) Имаоци произвођачи већих количина 

кућног отпада или отпада који по својој 

природи и својствима одговара кућном 

отпаду (угоститељски објекти, 

трговинске радње, занатске радње, 

објекти у јавној употреби и сл.) дужни су 

набавити посуде за одлагање отпада. 

 

LXIX 

У насељима или дијеловима насеља гдје не 

постоји могућност или нема постављених 

контејнера имаоци отпада су дужни исти 

износити у завезаним намјенским врећицама и 

одлагати на одређена мјеста и у одређено 

вријеме за одвоз. 

 

LXX 

1) Сакупљање и одвожење кућног и другог 

смећа врши јавно комунално предузеће 

или други привредни субјект којем 

општина  повјери послове обављања 

комуналне дјелатности, дефинисано 

чланом 7. Закона о комуналним 
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дјелатностима (''Службени гласник 

Републике Српске'' бр: 124/11,100/17). 

2) Пружење и коришћење комуналних 

услуга врши се на основу уговора 

закљученог између даваоца комуналне 

услуге и корисника. 

3) Корисник плаћа утврђену цијену за 

пружену комуналну услугу на основу 

рачуна који испоставља давалац 

комуналне услуге и који има снагу 

вјеродостојне исправе. 

4) У случају спора између корисника и 

даваоца комуналне услуга надлежан је 

суд. 

 

LXXI 

1) Одвоз отпада из претходне тачке врши 

се специјалним возилом за одвоз отпада 

и одлаже се на за то одређену депонију, 

односно на регионалну депонију 

Рамићи-Бањалука. 

2) Радници који одвозе кућни отпад као и 

други ситни отпад који је по својој 

природи и својствима сличан отпаду из 

домаћинства дужни су:  

 пажљиво руковати посудама за отпад 

тако да се отпад не расипа, не прља 

околина и да се посуде не оштећују; 

 прикупити и уколонити затечени и 

расути отпад поред посуде; 

 посуде за отпад вратити на мјесто; 

 очистити површину око посуде; 

 одложени отпад на мјестима гдје 

нису постављене посуде покупити и 

мјесто очистити.  

 

LXXII 

1) Крупни отпад сакупља се на одређеним 

мјестима, у кругу предузећа, у 

двориштима стамбене или пословне 

зграде.  

2) Одвоз крупног отпада врши давалац 

комуналних услуга, на захтјев и о 

трошку власника и имаоца крупног 

отпада и исти се одлаже на за то 

одређену депонију. 

 

LXXIII 

1) Сви протиправно постављени предмети 

и уређаји на објектима и јавним 

површинама (монтажно-демонтажни, 

импровизовани објекти, покретни 

уређаји, штандови, приколице, рекламни 

и други панои, натписи фирми, 

обавјештења, путокази, стубићи, посуде 

за цвијеће, грађевински материјал, 

огревни материјал, нерегистрована 

возила и слични предмети и уређаји) 

морају се уколонити.  

2) Ако корисник односно власник 

противправно постављеног предмета 

предмет сам не уклони, предмет ће 

уклонити надлежна инспекција о трошку 

власника, односно корисника 

укључујући и трошкове премјештања и 

складиштења, а уколико је дошло до 

оштећења јавне површине укључују се и 

трошкови довођења јавне површине у 

првобитно стање. 

 

LXXIV 

Напуштена, нерегистрована, хаварисана и 

технички неисправна возила и њихови дијелови 

остављени на јавним површинама уклонит ће се 

о трошку власника и депоновати на зато 

одређено мјесто. 

 

LXXV 

1) Напуштеним возилом у смислу 

претходне тачке сматра се возило за које 

је очигледно да се не може користити.  

2) Уколико је власник возила непознат 

комунална полиција ће донијети 
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рјешење којим ће наложити да се возило 

уклони у одређеном року.  

3) Ово рјешење се оставља на возилу уз 

назначење часа и дана када је остављено 

и тиме се сматра да је извршено уредно 

достављање.  

4) Трошкове уклањања сноси орган управе 

надлежан за комуналне послове.  

5) Власник је дужан преузети своје возило 

у року од 15 дана од дана уклањања уз 

намирење трошкова (уклањање, 

лежарине и сл.).  

6) У противном након истека рока из 

претходне подтачке, возило се продаје у 

секундарне сировине ради намирења 

насталих трошкова, премјештања и 

складиштења и трошкова продаје. 

7) Приход остварен продајом ових возила 

уплаћује се у буџет општине. 

 

LXXVI 

1) Отпадне воде чине атмосферске 

падавине, вода од прања улица и јавних 

површина, вода из базена за купање и 

сл., а исте се одводе путем сливника и 

уређаја за одводњу.  

2) Уличне сливнике, као и уређаје за 

одводњу атмосферских и отпадних вода 

са јавних саобраћајних површина 

одржава орган управе надлежан за 

комуналне послове преко даваоца 

комуналних услуга. 

3) Отворене сливничке канале за одвођење 

атмосферских вода уз саобраћајнице 

забрањено је премоштавати без 

одобрења органа управе надлежног за 

комуналне послове. 

4) Забрањено је ненамјенско коришћење 

сливника. 

 

 

LXXVII 

1) У насељеним мјестима на подручју 

општине Кнежево који имају јавну 

канализациону мрежу сви имаоци 

отпадних вода морају бити прикључени 

на ту мрежу.  

2) Уколико због конфигурације терена или 

других разлога није могуће извршити 

прикључак на канлизациону мрежу, 

односно у насељеним мјестима у којима 

не постоји јавна канализациона мрежа 

имаоци отпадних вода обавезни су 

изградити септичке јаме и исте 

одржавати према Правилнику о 

третману и одводњи отпадних вода за 

подручја градова и насеља гдје нема 

јавне канализације.  

 

LXXVIII 

Домаћинство које посједује пољски клозет 

мора имати одговарајући објекат са прописаном 

непропусном септичком јамом из које не смије 

површински отицати отпадна вода. 

 

LXXIX 

1) Градилиште се мора уредити на начин 

прописан прописима о заштити на раду и 

грађевинарству.  

2) Извођач грађевинских или занатских 

радова дужан је да обезбједи:  

 чишћење јавне површине испред и 

око градилишта све докле допире 

растурање материјала којег он 

употребљава, те блата и друге 

нечистоће; 

 полијевање трошног материјала за 

вријеме рушења да се спријечи 

дизање прашине; 

 одржавање чистоће и пропусности 

сливника у непосредној близини; 
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 депоновање отпадног грађевинског 

материјала и вишка земље; 

 осигурање од растурања и 

разношења грађевинског и другог 

материјала на јавне површине.  

 

LXXX 

1) Уништавање глодара на подручју 

општине врши се организовањем 

систематске дератизације. 

2) Дератизација се врши у свим објектима 

и на јавним површинама. 

3) Дератизацију проводе овлаштене 

установе или предузећа којима је 

повјерено вршење ових послова. 

 

LXXXI 

1) Забрањено је остављање лешева 

угинулих животиња на јавним 

површинама.  

2) Лешеви угинулих животиња морају се са 

јавних површина уклонити одмах, а 

најкасније у року од два сата од пријаве 

– сазнања.  

3) Закопавање лешева крупне стоке врши 

се у јаму дубине најмање два метра, а 

ситне у јаму дубине најмање један метар, 

уз претходно извршену дезинфекцију.  

4) Уклањање односно закопавање се врши 

на одређеним локацијама путем даваоца 

комуналних услуга на трошак надлежног 

општинског органа. 

 

6.1. Услови држања домаћих животиња 

 

LXXXII 

Домаће животиње у смислу ове Одлуке 

сматрају се: коњи, говеда, овце, козе, свиње, 

кокошке, ћурке, патке, зечеви и кунићи. 

 

LXXXIII 
1) Забрањује се држање свих домаћих 

животиња у првој и другој урбаној зони 

града Кнежева, одређеним у члану 6. 

Одлуке о уређењу простора и 

грађевинском земљишту (Службени 

гласник општине Кнежево'' бр:09/16).  

2) Забрањује се узгој свих животиња на 

подручју града. 

 

LXXXIV 

1) На осталом подручју општине Кнежево 

дозвољено је држање домаћих животиња 

под слиједећим условима:  

 објекти у којима се држе домаће 

животиње буду удаљени од 

најближег стамбеног објекта, 

водообјекта, водотока и јавних 

саобраћајница најмање 15 метара; 

 објекти имају уређену канализацију 

до септичке јаме, која мора бити 

непропусна и покривена и посебно 

уређену депонију за ђубар; 

 септичко-осочне јаме и депоније за 

ђубар буду изоловане од приступа 

животиња; 

 просторије за смјештај домаћих 

животиња редовно чисте и врши 

дезинфекција и дезинсекција. 

2) На осталим подручјима општине 

дозвољено је држање животиња под 

условима из алинеје 1. предходне 

подтачке. 

 

LXXXV 

Забрањено је стално, привремено или 

повремено држање домаћих животиња у 

стамбеним и пословним просторијама, 

објектима као што су : гараже, љетне кухиње, 

дрварнице и сл. 
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VII – ОПШТИ ИЗГЛЕД НАСЕЉА 

 

LXXXVI 
1) Вањски изглед свих стамбених, пословних 

и других објеката на подручју града 

Кнежева, као и у другим урбаним 

дјеловима општине Кнежево мора се 

одржавати уредно и чисто, редовитим 

кречењем или на други начин сређивањем 

фасаде објеката.  

2) Власници и корисници објеката из 

предходне подтачке обавезни су 

одржавати чистоћу у двориштима и на 

земљишту које служи редовној употреби 

објекта у складу са мјерама и на начин 

прописан овом Одлуком. 

3) О одржавању чистоће на површинама и 

објектима намијењеним јавној употреби 

старају се предузећа или лица која користе 

посједују и управљају тим површинама и 

објектима. 

 

LXXXVII 

1) Забрањено је оштећивање, писање и 

шарање по зидовима, оградама, вратима 

и натписима, саобраћајним знаковима, 

огласним таблама, клупама, ознакама, 

стубовима, расвјетним и другим 

уређајима.  

2) Забрањено је стављање огласа, плаката и 

других обавјештења по зидовима и 

дрворедима осим у огласним витринама и 

на огласним таблама намијењеним за те 

сврхе. 

 

LXXXVIII 

Забрањује се пролаз и напасање стада, 

оваца, коња и говеда у улицама које се налазе у 

првој, другој, трећој и четвртој зони утврђеним 

Одлуком о уређењу простора и грђевинском 

земљишту. 

 

 

LXXXIX 

Излози трговинских, занатских и других 

радњи и пословних просторија, рекламе и 

витрине уређују се зависно од дјелатности и 

одржавају у чистом и уредном стању. 

 

XC 

1) Руинирани или оштећени дијелови 

фасаде објеката морају се поправити 

одмах, а најкасије у року од 30 дана од 

настанка или сазнања за оштећење.  

2) Ако грађевина због физичке 

дотрајалости, елементарних непогода 

или других разлога не може да служи 

својој намјени, односно ако из истих 

разлога постоји опасност по живот и 

здравље људи, саобраћаја или околне 

објекте или нарушава естетски изглед 

града и насеља, наредиће се њено 

уклањање у складу са Законом о уређењу 

простора.  

3) Рушење објеката из претходне тачке и 

рашчишћавање површина наредиће се 

ранијим корисницима-власницима, а ако 

има више власника или корисника, 

рушење објеката-грађевина извршиће 

онај власник-сувласник који се 

моментално налази са станом у мјесту у 

којем се налази објекат за рушење.  

4) Уколико странка не прихвати да сруши 

предметни објекат, срушиће га орган 

надлежан за комуналне послове о 

трошку власника-сувласника који се 

налази у мјесту гдје је објекат за 

рушење, односно коме је наређено 

уклањање објекта. 

 

XCI 

1) Постојећи објекти од дасака, старе и 

некориштене приколице, пољски 

клозети, шупе, гараже и објекти који се 

налазе у ужем подручју града а који 
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својим изгледом нарушавају естетски 

изглед града, морају се уклонити у 

наложеном року. 

2) Уклањање ће извршити власници-

сувласници тих објеката о свом трошку. 

 

XCII 

1) Ограде, живице, улазне капије и сл. 

морају се редовно одржавати. 

2) Изградња и подизање ограда врши се у 

складу са просторном-планском 

документацијом. 

 

XCIII 

1) За вријеме државних празника и других 

светковина значајних за град Кнежево, 

град се посебно уређује и декорише. 

2) По истеку државног празника или 

светковине, декорације се морају 

скинути. 

 

 

VIII – НАДЗОР 

 

XCIV 

1) Одјељење за просторно уређење и 

стамбено-комуналне послове општине 

Кнежево прати обављање комуналних 

дјелатности и спровођење одредаба ове 

Одлуке.  

2) Управни надзор над примјеном ове 

Одлуке врши Министартсво за 

просторно уређење, грађевинарство и 

екологију.  

3) Инспекцијски надзор (контролу) над 

спровођењем ове Одлуке врши 

Комунална полиција општине Кнежево и 

друге надлежне инспекције. 

4) Комунална полиција у вршењу надзора 

има овлаштења утврђена овом Одлуком 

(Законом о комуналној полицији) и 

другим прописима из комуналних и 

других области. 

 

XCV 

У поступку надзора над провођењем ове 

Одлуке комунална полиција ће примјењивати 

одредбе Закона о општем управном поступку. 

 

XCVI 

Правна, физичка лица  и предузетници 

дужни су комуналној полицији омогућити 

несметано обављање контроле, а посебно 

приступ до просторија, објеката, земљишта и 

слично. 

 

 

IX – КАЗНЕНЕ ОДРЕДБЕ 

 

XCVII 

Новачаном казном у износу од 200,00-

3.000,00 КМ казниће се правно лице, а у износу 

од 100,00-500,00 КМ одговорно лице у правном 

лицу за прекршаје како слиједи:  

 aко снијег и лед који се скупља са 

јавних површина, не скупља на 

гомиле и на мјеста која су погодна за 

одвоз (тачка XI); 

 ако не уклањају снијег и лед са 

јавних површина испред пословних 

објеката на прописан начин и ако не 

уклањају снијег и лед са кровова 

зграда (тачка XII); 

 ако приликом уклањања снијега и 

леда не поступају у складу са тачком 

XIII 

 ако изврши заузимање јавне 

саобраћајне површине или отпочне 

са извођењем радова без претходно 

прибављених одобрења надлежног 

органа општинске управе или ако 

исте након завршетка радова не 

доведе у првобитно стање у 

прописаниом року (тачка XV); 
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 ако врше радње забрањене тачком 

XVI ове Одлуке; 

 ако возилима у саобраћају прљају 

јавне површине (тачка XVII); 

 ако као власници или корисници 

земљишта на којем се налази дрво 

кад за то захтијевају разлози не 

дозволе сјечу стабла или грана 

(тачка XXII подтачка 4); 

 ако не одржавају украсне живице уз 

саобраћајнице у уредном стању тако 

да ометају саобраћај (тачка XXIII); 

 ако поступа супротно тачки XXVIII; 

 aко на одобреној локацији не обавља 

дјелатност за коју је издато 

одобрење (тачка XXXIII); 

 aко након преузимања рјешења о 

заузимању локације не прибави 

одобрење за рад (тачка XXXIV); 

 ако на заузетој јавној површини не 

одржава чистоћу, те након 

завршеног радног дана не уклони 

одобрени садржај и заузету 

површину не очисти (тачка XXXVI); 

 ако се не придржава услова из 

одобрења о заузимању јавне 

површине (тачка XXXVII); 

 aко на јавној површини постави 

рампе, стубиће, жардињере и друге 

физичке препреке без одобрења 

надлежног органа (тачка XXXVIII); 

 ако свакодневно не одржавају јавну 

површину у чистом и уредном стању 

усљед вршења пословне и друге 

дјелатности (тачка XXXIX подтачка 

2) и 3)); 

 aко на јавној површини врши радње 

забрањене тачком XL; 

 ако врше радње забрањене тачком 

XLII ове Одлуке; 

 ако врше радње забрањене тачком 

XLV,  и тачком XLVII ове Одлуке; 

 aко власници и корисници 

станичних зграда на аутобуској и 

жељезничкој станици не одржавају 

исте у чистом и уредном стању 

(тачка XLIX.); 

 ако се неовлаштено уклања, 

премијешта, заклања и оштећује 

саобраћајна сигнализација (тачка LI 

подтачка 5)); 

 ако постављају огласе, обавјештења, 

рекламе и сл. на расвјетне стубове и 

тијела или врше прикључак на 

расвјетна тијела и стубове без 

одобрења надлежног органа (тачка  

LIV подтачка  2) и 3)); 

 ако се корпице за отпад постављају 

без одобрења органа управе 

надлежног за комуналне послове 

(тачка LVI ); 

 ако не поступају у складу са тачкама 

LVIII, LVIX, LX и LXI.; 

 ако се комунални објекти и уређаји 

уништавају или оштећују на било 

који начин (тачка LXII); 

 ако имаоци већих количина отпада 

из домаћинства не набаве посуде за 

отпад (тачка LXVIII подтачка 4)); 

 ако имаоци кућног отпада не 

поступају у складу са тачкама 

LXVIII подтачком 3); 

 ако имаоци кућног отпада не 

поступају у складу са тачкама LXIX; 

 ако поступи супротно тачки  LXXI; 

 ако поступи супротно тачки LXXII; 

 ако не уклони противправно 

постављене предмете и објекте 

(тачка LXXIII ); 
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 ако се сливнички канали за одвођење 

атмосферских вода премоштавају без 

одобрења надлежног органа (тачка 

LXXVI подтачка3)); 

 ако се сливници користе 

ненамјенски (тачка LXXVI 

подтачка4)); 

 ако се не прикључе на јавну 

канализацију, ако за то постоје 

услови (тачка LXXVII подтачка1)); 

 ако се поступа супротно тачки 

LXXVII  подтачка 2); 

 ако се поступа супротно тачки 

LXXVIII; 

 ако поступа супротно тачки LXXIX; 

 ако поступа супротно тачкама 

LXXXIV; 

 ако се поступа супротно тачкама 

LXXXVI, LXXXVII, LXXXVIII, 

LXXXIX, XC; 

 ако се у остављеном року не поступа 

по тачки XCI; 

 ако се не поступа у складу са тачком 

XCII. 

 

XCVIII 

Новачаном казном у износу од 100,00-

1000,00 КМ казниће се предузетник за 

прекршаје како слиједи:  

 aко снијег и лед који се скупља са 

јаних површина, не скупља на 

гомиле и на мјеста која су погодна за 

одвоз (тачка XI); 

 ако не уклањају снијег и лед са 

јавних површина испред пословних 

објеката на прописан начин и ако не 

уклањају снијег и лед са кровова 

зграда (тачка XII); 

 ако приликом уклањања снијега и 

леда не поступају у складу са тачком 

XIII; 

 ако изврши заузимање јавне 

саобраћајне површине или отпочне 

са извођењем радова без претходно 

прибављених одобрења надлежног 

органа општинске управе или ако 

исте након завршетка радова не 

доведе у првобитно стање у 

прописаниом року (тачка XV); 

 ако врше радње забрањене тачком 

XVI ове Одлуке; 

 ако возилима у саобраћају прљају 

јавне површине (тачка XVII); 

 ако као власници или корисници 

земљишта на којем се налази дрво 

кад за то захтијевају разлози не 

дозволе сјечу стабла или грана 

(тачка XXII подтачка 4)); 

 ако не одржавају украсне живице уз 

саобраћајнице у уредном стању тако 

да ометају саобраћај (тачка XXIII); 

 ако поступа супротно тачки XXVIII; 

 aко на одобреној локацији не обавља 

дјелатност за коју је издато 

одобрење (тачка XXXIII); 

 aко након преузимања рјешења о 

заузимању локације не прибави 

одобрење за рад (тачка XXXIV); 

 ако на заузетој јавној површини не 

одржава чистоћу, те након 

завршеног радног дана не уклони 

одобрени садржај и заузету 

површину не очисти (тачка XXXVI); 

 ако се не придржава услова из 

одобрења о заузимању јавне 

површине (тачка XXXVII); 

 aко на јавној површини постави 

рампе, стубиће, жардињере и друге 
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физичке препреке без одобрења 

надлежног органа (тачка XXXVIII); 

 ако свакодневно не одржавају јавну 

површину у чистом и уредном стању 

усљед вршења пословне и друге 

дјелатности ( тачка XXXIX подтачка 

2) и 3)); 

 aко на јавној површини врши радње 

забрањене тачком XL; 

 ако врше радње забрањене тачком 

XLII ове Одлуке; 

 ако врше радње забрањене тачком 

XLV,  и тачком XLVII ове Одлуке; 

 aко власници и корисници 

станичних зграда на аутобуској и 

жељезничкој станици не одржавају 

исте у чистом и уредном стању 

(тачка XLIX); 

 ако се неовлаштено уклања, 

премијешта, заклања и оштећује 

саобраћајна сигнализација (тачка LI 

подтачка 5)); 

 ако постављају огласе, обавјештења, 

рекламе и сл. на расвјетне стубове и 

тијела или врше прикључак на 

расвјетна тијела и стубове без 

одобрења надлежног органа (тачка  

LIV подтачка  2) и 3)); 

 ако се корпице за отпад постављају 

без одобрења органа управе 

надлежног за комуналне послове 

(тачка LVI ); 

 ако не поступају у складу са тачкама 

LVIII, LVIX, LX и LXI.; 

 ако се комунални објекти и уређаји 

уништавају или оштећују на било 

који начин (тачка LXII); 

 ако имаоци већих количина отпада 

из домаћинства не набаве посуде за 

отпад (тачка LXVIII подтачка 4)); 

 ако имаоци кућног отпада не 

поступају у складу са тачкама 

LXVIII подтачком 3); 

 ако имаоци кућног отпада не 

поступају у складу са тачкама LXIX; 

 ако поступи супротно тачки  LXXI; 

 ако поступи супротно тачки LXXII; 

 aко не уклони противправно 

постављене предмете и објекте 

(тачка LXXIII); 

 aко се сливнички канали за 

одвођење атмосферских вода 

премоштавају без одобрења 

надлежног органа (тачка LXXVI 

подтачка3)); 

 aко се сливници користе 

ненамјенски (тачка LXXVI 

подтачка4)); 

 aко се не прикључе на јавану 

канализацију, ако за то постоје 

услови (тачка LXXVII подтача1)); 

 aко се поступа супротно тачки 

LXXVII  подтачка 2); 

 ако се поступа супротно тачки 

LXXVIII; 

 aко поступа супротно тачки LXXIX; 

 ако поступа супротно тачкама 

LXXXIV; 

 ако се поступа супротно тачкама 

LXXXVI, LXXXVII, LXXXVIII, 

LXXXIX, XC; 

 ако се у остављеном року не поступа 

по тачки XCI; 

 ако се не поступа у складу са тачком 

XCII. 

 

XCIX 

Новачаном казном у износу од 50,00-500,00 

КМ казниће се физичко лице за прекршаје како 

слиједи:  
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 aко снијег и лед који скупља са јаних 

површина не скупља на гомиле и на 

мјеста која су погодна за одвоз 

(тачка XI); 

 ако не уклања снијег и лед испред 

улаза и са кровова зграда (тачка XII 

подтачка 2) и подтачка 3)); 

 ако приликом уклањања снијега и 

леда не поступају у складу са тачком 

XIII; 

 ако врше радње забрањене тачком 

XVI ове Одлуке; 

 ако возилима у саобраћају прљају 

јавне површине (тачка XVII); 

 ако као власници или корисници 

земљишта на којем се налази дрво 

кад за то захтијевају разлози не 

дозволе сјечу стабла или грана 

(тачка XXII подтачка 4)); 

 ако не одржавају украсне живице уз 

саобраћајнице у уредном стању тако 

да ометају саобраћај (тачка XXIII); 

 ако поступа супротно тачки XXVIII; 

 ако се не придржава услова из 

одобрења о заузимању јавне 

површине (тачка XXXVII); 

 aко на јавној површини постави 

рампе, стубиће, жардињере и друге 

физичке препреке без одобрења 

надлежног органа (тачка XXXVIII); 

 aко на јавној површини врши радње 

забрањене тачком XL; 

 ако врше радње тачком XLII; 

 ако врше радње забрањене тачком 

XLV,  и тачком XLVII ове Одлуке; 

 ако се неовлаштено уклања, 

премијешта, заклања и оштећује 

саобраћајна сигнализација (тачка LI 

подтачка 5)); 

 ако постављају огласе, обавјештења, 

рекламе и сл. на расвјетне стубове и 

тијела или врше прикључак на 

расвјетна тијела и стубове без 

одобрења надлежног органа (тачка  

LIV подтачка  2) и 3)); 

 ако се корпице за отпад постављају 

без одобрења органа управе 

надлежног за комуналне послове 

(тачка LVI ); 

 ако не поступају у складу са тачкама 

LVIII, LVIX, LX и LXI.; 

 ако се комунални објекти и уређаји 

уништавају или оштећују на било 

који начин (тачка LXII); 

 ако имаоци кућног отпада не 

поступају у складу са тачкама 

LXVIII подтачком 3); 

 ако поступа супротно тачки LXIX; 

 ако поступи супротно тачки LXXII; 

 ако не уклони противправно 

постављене предмете и објекте 

(тачка LXXIII ); 

 ако се сливнички канали за одвођење 

атмосферских вода премоштавају без 

одобрења надлежног органа (тачка 

LXXVI подтачка3)); 

 ако се сливници користе 

ненамјенски (тачка LXXVI 

подтачка4)); 

 ако се не прикључе на јавану 

канализацију, ако за то постоје 

услови (тачка LXXVII подтача1)); 

 ако се поступа супротно тачки 

LXXVII  подтачка 2); 

 ако се поступа супротно тачки 

LXXVIII; 

 ако поступа супротно тачки LXXIX; 

 ако се поступа супротно тачки 

LXXXI; 
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 ако се поступа супротно тачкама 

LXXXIII, LXXXIV, LXXXV, 

LXXXVI, LXXXVII, LXXXVIII и 

XC; 

 ако се у остављеном року не поступа 

по тачки XCI; 

 ако се не поступа у складу са тачком 

XCII. 

 

 

X – ПРЕЛАЗНЕ И ЗАВРШНЕ 

ОДРЕДБЕ 

 

C 

Ступањем на снагу ове Одлуке престаје да 

важи Одлука о комуналном реду (''Службени 

гласник општине Кнежево '', бр: 06/04), Одлука 

о измјени и допуни Одлуке о комуналном реду 

(''Службени гласник општине Кнежево“, бр: 

03/10) и Одлука о измјени Одлуке о 

комуналном реду (''Службени гласник 

Републике Српске',' бр: 02/13). 

 

CI 

Ова Одлука ступа на снагу осмог дана од 

дана објављивања у „Службеном гласнику 

општине Кнежево“. 

 

 
Број: 01-022-2/22 

Датум: 11.02.2022.године ПРЕДСЈЕДНИК 

   СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ 

    Миле Павловић, с.р. 

_________________________________________________ 

 

На основу члана 18. став 2. тачка 4. и 39. 

став 2. тачка 13. Закона о локалној самоуправи 

(,,Службени гласник Републике Српске'', број 

97/16, 36/19 и 61/21), члана 3. Закона о 

енергетској ефикасности („Службени гласник 

Републике Српске“, број: 59/13) и члана 37. 

Статута општине Кнежево (,,Службени гласник 

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

Скупштина општине Кнежево на сједници 

одржаној дана 11.02.2022. године, д о н о с и:  

 

О Д Л У К У 

о реализацији пројекта модернизације јавне 

расвјете на подручју општине Кнежево 

 

I 

1) Овом одлуком прописују се циљеви, 

начин и услови модернизације јавне 

расвјете на подручју општине Кнежево.  

2) Под модернизацијом јавне расвјете се 

подразумијева замјена постојећих 

расвјетних тијела LED свјетиљкама.  

 

II 

Општина Кнежево ће реализацијом 

наведеног пројекта постићи:  

- побољшање квалитета 

освјетљености,  

- повећање безбједности грађана кроз 

побољшање освјетљености,  

- смањење трошкова одржавања и 

потрошње електричне енергије у 

јавној расвјети,  

- поштовање еколошких стандарда 

кроз смањење емисије CO2.  

 

III 

Реализацијом наведеног пројекта, замјене 

постојећих и уградњом нових LED свјетиљки 

обезбједиће се квалитетно освјетљење, 

смањење трошкова одржавања, смањење 

потрошње електричне енергије, што ће 

резултирати смањењем укупних мјесечних 

трошкова.  

 

IV 

Пројекат обухвата набавку и замјену 

постојећих расвјетних тијела на уличној 

расвјети са LED свјетиљкама.  

 

V 

На основу Студије енергетске ефикасности 

јавне расвјете, урађене од стране „Spotlight“ 

д.о.о. Сарајево, процијењена вриједност 
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пројекта износи 229.830,00 КМ (вриједност без 

ПДВ-а), са периодом отплате од 7 (седам) 

година. 

  

VI 

Финасијска средства за реализацију 

пројекта ће се обезбиједити из остварених 

уштеда на потрошњи електричне енергије за 

уличну расвјету користећи модерну 

технологију.  

 

VII 

Даје се сагласност Начелнику општине да у 

складу са надлежностима локалне самоуправе и 

важећем законским прописима, предузме 

неопходне мјере у циљу реализације овог 

пројекта.  

 

VIII 

Ова oдлука ступа на снагу осмог дана од 

дана објављивања у „Службеном гласнику 

општине Кнежево“.  
 

 
Број: 01-022-3/22 

Датум: 11.02.2022.године ПРЕДСЈЕДНИК 

   СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ 

    Миле Павловић, с.р. 

_________________________________________ 

 

На основу члана 30. Закона о основном 

васпитању и образовању („Службени гласник 

Републике Срспке“, број: 44/17, 31/18, 84/19, 

35/20 и 63/20),  члана 20., 37. и 87. Статута 

општине Кнежево („Службени гласник 

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

Скупштина општине Кнежево, на сједници 

одржаној дана 11.02.2022.године,   д о н о с и: 

 

О Д Л У К У 

о утврђивању приједлога мреже школа и 

приједлога за уписна подручја основних 

школа на територији општине Кнежево 

 

 

I 

Овом одлуком утврђују се основне школе 

на територији општине Кнежево у којима се 

спроводи обавезно основно образовање са свим 

објектима централних школа и припадајућим 

подручним одјељењима (у даљем тексту мрежа 

основних школа), њихови називи и сједишта те 

уписна подручја са којих се ученици уписују у 

одређену основну школу са називом Мјесних 

заједница којој припада, као и основно 

образовање за дјецу са потешкоћама у развоју. 

 

 

  I – ОСНОВНЕ ОДРЕДБЕ 

 

II 

Основно васпитање и образовање је 

дјелатност од општег друштвеног интереса.  

 

III 

Основно васпитање и образовање траје 

девет година, обавезно је и бесплатно за сву 

дјецу узраста од 6 до 15 година. 

 

IV 

Основно васпитање и образовање које се 

стиче остваривањем наставног плана и 

програма прописаног у складу са законом, 

обављају: основне школе, основне школе за 

дјецу са сметњама у развоју, основне музичке и 

балетске школе. 

 

V 

1) Мрежа школа је скуп постојећих школа 

које обављају дјелатност основног 

васпитања и образовања на подручју 

Републике са свим њиховим подручним 

одјељењима. 

2) Мјерила и критеријуми за утврђивање 

мреже школа су: 
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 потребе утврђене системским праћењем 

и предвиђањем демографских кретања, 

економских и урбанистичких планирања 

на одређеном подручју, 

 специфичност подручја (брдско-

планинско, погранично, изузетно 

неразвијено), 

 доступност и једнаки услови за стицање 

основног образовања, 

 обезбијеђеност комуникација и 

 економичност и рационалност у 

коришћењу кадра, средстава, простора и 

опреме. 

 

VI 

Централна школа је школа која има статус 

самосталног правног субјекта и која у свом 

саставу може имати подручна одјељења. 

 

VII 

Подручно одјељење подразумијева школу 

која нема статус самосталног правног субјекта, 

а у саставу је централне школе. 

 

VIII 

1) Све јавне школе имају уписно подручје 

које утврђује министар, на приједлог 

јединице локалне самоуправе.  

2) Уписно подручје је подручје са којег се 

дјеца уписују у одређену школу на 

основу мјеста пребивалишта, односно 

пријављеног боравишта. 

3) Јавне школе дужне су да приликом 

уписа ученика поштују уписна подручја. 

4) Надлежна служба јединице локалне 

самоуправе у сарадњи са школама може, 

на захтјев родитеља, у оправданим 

случајевима, дати сагласност да дијете 

буде уписано у школу којој не припада 

по уписном подручју. 

5) Уписно подручје основне школе за дјецу 

са сметњама у развоју је подручје 

Републике. 

 

 

II – МРЕЖА ШКОЛА НА 

ТЕРИТОРИЈИ ОПШТИНЕ 

КНЕЖЕВО 

 

IX 

 На територији општине Кнежево утврђује 

се слиједећи приједлог мреже основних школа 

са припадајућим подручним одјељењима: 

- Јавна установа - Основна школа 

„Доситеј Обрадовић“ Кнежево која у 

свом саставу има централну школу и 

четири подручна одјељења (ПО 

„Малићи“, ПО „Кобиља“, ПО „Мокри 

Луг“, ПО „Брегови“); 

- Јавна установа – Основна школа „Вук 

Караџић“ Живинице која у свом 

саставу има централну школу и два 

подручна одјељења (ПО „Јаворани“ и 

ПО „Рађићи“); 

- Јавна установа – Основна школа 

„Петар Кочић“ Имљани која у свом 

саставу има централну школу и два 

подручна одјељења ( ПО „Доњи 

Корићани“ и ПО „Влатковићи“). 

 

X 

1) Основно васпитање и образовање у ЈУ 

Основна школа „Доситеј Обрадовић“ 

Кнежево централна школа одвија се за 

ученике деветоразредне наставе. 

2) Ученици који основно васпитање и 

образовање са петоразредном наставом 

заврше у подручним одјељењима 

Малићи, Кобиља, Мокри Луг и Брегови, 

даље школовање од шестог до деветог 
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разреда настављају према територијално 

припадајућој централној школи, у ЈУ 

Основна школа „Доситеј Обрадовић“ 

Кнежево. 

 

XI 

1) Основно васпитање и образовање у ЈУ 

Основна школа „Вук Караџић“ 

Живинице деветоразредна настава 

одвија се у централној школи. 

2) Ученици који основно васпитање и 

образовање са петоразредном наставом 

заврше у подручним одјељењу Рађићи, 

школовање од шестог до деветог 

разреда настављају у Подручном 

деветоразредном одјељењу Јаворани у 

мјесту Јаворани. 

 

XII 

1) Основно васпитање и образовање у ЈУ 

Основна школа „Петар Кочић“ 

Имљани деветоразредна настава одвија 

се у централној школи. 

2) Ученици који основно васпитање и 

образовање са петоразредном наставом 

заврше у подручним одјељењима 

Доњи Корићани и Влатковићи, 

школовање од шестог до деветог 

разреда настављају према 

територијално припадајућој централној 

школи, у ЈУ Основна школа „Петар 

Кочић“ Имљани. 

 

 

III – УПИСНА ПОДРУЧЈА НА 

ТЕРИТОРИЈИ ОПШТИНЕ 

КНЕЖЕВО 

 

 

 

XIII 

На територији општине Кнежево утврђује 

се слиједећи приједлог уписних подручја 

основних школа и подручних одјељења: 

1) Уписно подручје Јавна установа - 

Основна школа „Доситеј Обрадовић“ 

централна школа Кнежево чије су обе 

зграде централне школе смјештене у 

улици Дујка Комљеновић бб, обухвата 

слиједеће подручје: град, Шапани, 

Митровићи, Пауновићи, Тошићи, 

Чарићи, Борак 1 и 2, Бокани, Голо 

Брдо, Бастаји и Ђукарићи; 

2) Уписно подручје Јавна установа - 

Основна школа „Доситеј Обрадовић“  

- Подручно одјељење Малићи, 

обухвата Шолаје, Малиће, 

Обрадовиће, Костиће, Мариће и 

Отловиће; 

3) Уписно подручје Јавна установа - 

Основна школа „Доситеј Обрадовић“  

-  Подручно одјељење Кобиља 

обухвата Милојевиће, Ћоралиће, 

Сукуре и Паниће; 

4) Уписно подручје Јавна установа - 

Основна школа „Доситеј Обрадовић“  

- Подручно одјељење Мокри Луг, 

обухвата Мокри Луг; 

5) Уписно подручје Јавна установа - 

Основна школа „Доситеј Обрадовић“  

- Подручно одјељење Брегови, 

обухвата Брегове; 

6) Уписно подручје Јавна установа – 

Основна школа „Вук Караџић“ 

Живинице централна школа 

смјештена на адреси Живинице бб, 

обухвата слиједећа подручја: 

Живинице, Рађићи 1, дио Бокана 

(Ћелићи и Вуковићи); 
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7) Уписно подручје Јавна установа – 

Основна школа „Вук Караџић“  -  

Подручно одјељење Јаворани, бухвата 

Јаворане, Марјановиће, Тисовац, 

Мемиће и Крмине; 

8) Уписно подручје Јавна установа – 

Основна школа „Вук Караџић“  - 

Подручно одјељење Рађићи, обухвата 

подручје Рађићи 2; 

9) Уписно подручје Јавна установа – 

Основна школа „Петар Кочић“ 

Имљани, централна школа смјештена 

на адреси Имљани бб, обухвата 

следећа подручја: Доњи Корићани, 

Имљани, Петрово Поље, Влатковићи 

до Тривуновића у Ђукарићима; 

10) Уписно подручје Јавна установа – 

Основна школа „Петар Кочић“  - 

Подручно одјељење Доњи Корићани, 

обухвата подручје Доњи Корићани; 

11) Уписно подручје Јавна установа – 

Основна школа „Петар Кочић“  

Подручно одјељење Влатковићи, 

обухвата Миљиће, Влатковиће до 

Тривуновића у Ђукарићима. 

 

XIV 

Рад са дјецом са сметњама у развоју и рад 

са надареном и талентованом дјецом у школама 

на територији општине Кнежево организоваће 

се у складу са Законом о основном васпитању и 

образовању у Републици Српској и наставним 

планом и програмом, који прописују ову 

област. 

 

 

III – ЗАВРШНЕ ОДРЕДБЕ 

XV 

Ова одлука доставиће се Министарству 

просвјете и културе Републике Српске, а ради 

доношења рјешења о уписним подручјима на 

територији општине Кнежево и израде нове 

мреже школа. 

 

XVI 

Ова одлука ступа на снагу осмог дана од 

дана објављивања у „Службеном гласнику 

општине Кнежево“. 

 
Број: 01-022-6/22 

Датум: 11.02.2022.године ПРЕДСЈЕДНИК 

   СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ 

    Миле Павловић, с.р. 

_________________________________________________ 

 

 

На основу члана 32. став 5. Закона о 

концесијама („Службени гласник Републике 

Српске“, бројеви: 59/13 и 16/18), члана 39., став 

2., тачка 37. Закона о локалној самоуправи 

(„Службени гласник Републике Српске“, број: 

97/16, 36/19 и 61/21) и члана 37., став 2., тачка 

42. Статута општине Кнежево („Службени 

гласник Општине Кнежево“, бројеви: 8/17и 

19/17), Скупштина општине Кнежево, на 

сједници одржаној дана 11.02.2022.године,        

д о н о с и: 

ПЛАН 

 УТРОШКА СРЕДСТАВА ОД 

КОНЦЕСИОНЕ НАКНАДЕ 

ЗА 2022. ГОДИНУ 

 

 

Члан 1. 

Овим планом уређује се начин утрошка 

средстава од концесионе накнаде за 2022. 

годину. 

 

Члан 2. 

Концесија је право обављања привредних 

дјелатности кориштењем јавних добара, 

природних богатстава и других добара од 

општег интереса, као и право на обављање 

дјелатности од општег интереса, које се уступа 
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концесионару на одређено вријеме, уз плаћање 

концесионе накнаде. 

 

 

Члан 3. 

Концесиона накнада је приход буџета 

Републике Српске, односно буџета јединице 

локалне самоуправе, зависно од надлежности за 

додјелу концесије. Ова накнада дијели се дијели 

се између буџета Републике и буџета јединице 

локалне самоуправе на чијој територији се 

обавља концесиона дјелатност, у сразмјери 

10:90 за изразито неразвијене јединице локалне 

самоуправе. 

 

Члан 4. 

Одлуком о усвајању буџета за 2022. годину 

планирани су приходи од концесионе накнаде у 

износу од 200.000,00 КМ. 

 

 

Члан 5. 

Средства из члана 4. овог плана биће 

утрошена на следећи начин: 

 

1. Субвенција пољопривредне производње                                            

125.000,00 КМ    

2. Субвенција у области запошљавања                                                      

29.000,00 КМ 

3. Заштита животне средине                                                                       

46.000,00 КМ 

 

Члан 6. 

Овај план ступа на снагу осмог дана од дана 

објављивања у „Службеном гласнику општине 

Кнежево“. 

 

 
Број: 01-022-4/22 

Датум: 11.02.2022.године ПРЕДСЈЕДНИК 

   СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ 

    Миле Павловић, с.р. 

_________________________________________________ 

 

На основу члана 81.,став 2., тачка б., Закона 

о заштити од пожара („Службени гласник 

Републике Српске“, број: 71/12), члана 39., став 

2., тачка 37. Закона о локалној самоуправи 

(„Службени гласник Републике Српске“, број: 

97/16, 36/19 и 61/21) и члана 37., став 2., тачка 

42. Статута општине Кнежево („Службени 

гласник општине Кнежево“, бројеви: 8/17 и 

19/17), Скупштина општине Кнежево, на 

сједници одржаној дана  11.02.2022. године,      

д о н о с и: 

 

ПЛАН 

УТРОШКА СРЕДСТАВА ОД НАКНАДА ЗА 

ФИНАНСИРАЊЕ ПОСЕБНИХ МЈЕРА 

ЗАШТИТЕ ОД ПОЖАРА ЗА 2022. ГОДИНУ 

 

 

Члан 1. 

Овим планом уређује се начин утрошка 

средстава по основунакнадаза финансирање 

посебних мјера заштите од пожара за 2022. 

годину. 

 

Члан 2. 

1) Привредна друштва и друга правна лица 

која на територији Републике Српске 

обављају дјелатност, обрачунавају и 

уплаћују накнаду у висини 0,04% од 

пословног прихода за реализацију 

посебних мјера заштите од пожара из 

члана 5. Закона о заштити од пожара, а 

исту уплаћују на рачуне јавних прихода 

Републике Српске. 

2) Распоред средстава по овом основу врши 

Министарство финансија, и то 40% на 

посебан рачун Ватрогасног савеза 

Републике Српске, а 60% на рачун 

буџета општине, односно града, према 

сједишту привредног друштва и другог 

правног лица које уплаћује накнаду. 
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Члан 3. 

Прикупљена средства користе се за 

реализацију пројеката техничког опремања 

ватрогасних јединица општина или градова и 

изградњу објеката које користе ватрогасне 

јединице за своје активности и чување 

ватрогасне опреме. 

 

Члан 4. 

Одлуком о усвајању буџета за 2022. годину 

планирани су приходи по основу накнада за 

финансирање посебних мјера заштите од 

пожарау износу од 8.000,00 КМ. 

 

Члан 5. 

Средства из члана 4. овог плана биће 

утрошена за одржавање и поправку ватрогасних 

возила. 

 

Члан 6. 

Овај план ступа на снагу осмог дана од дана 

објављивања у „Службеном гласнику општине 

Кнежево“. 
 

 
Број: 01-022-5/22 

Датум: 11.02.2022.године ПРЕДСЈЕДНИК 

   СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ 

    Миле Павловић, с.р. 

_________________________________________ 

 

На основу члана 37. и 86. Статута општине 

Кнежево („Службени гласник општине 

Кнежево“, бројеви: 8/17 и 19/17) и члана 136. 

Пословника о раду Скупштине општине 

Кнежево („Службени гласник општине 

Кнежево“, број: 13/17 и 12/18), разматрајући 

Извјештај о реализацији Плана утрошка 

средстава од концесионе накнаде за 2021. 

годину, Скупштина општине Кнежево, на 

сједници одржаној дана 11.02.2022. године,       

д о н о с и: 

З А К Љ У Ч  А К 

 

1. Прихвата се Извјештај о реализацији 

Плана утрошка средстава од 

концесионе накнаде за 2021. годину, 

са утрошком средстава по основу ове 

накнаде у укупном износу од  

169.777,64 КМ. 

2. Саставни дио овог закључка чини 

Извјештај о реализацији Плана 

утрошка средстава од концесионе 

накнаде за 2021. годину. 

3. Овај закључак ступа на снагу даном 

доношење, а биће објављен у 

Службеном гласнику општине 

Кнежево. 

 
Број: 01-022-80-2/21 

Датум: 11.02.2022.године ПРЕДСЈЕДНИК 

   СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ 

    Миле Павловић, с.р. 

 

ПРИЛОГ 

 

ИЗВЈЕШТАЈ 

О РЕАЛИЗАЦИЈИ ПЛАНА УТРОШКА 

СРЕДСТАВА ОД КОНЦЕСИОНЕ 

НАКНАДЕ ЗА 2021.ГОДИНУ 

 

Скупштина општине Кнежево, на сједници 

одржаној дана 02.04.2021.године, усвојила је 

План утрошка средстава од концесионе накнаде 

за 2021.годину (у даљем тексту План), објављен 

у Службеном гласнику општине Кнежево, број: 

08/21. Одлуком о усвајању буџета за 

2021.годину планирани су приходи по основу 

концесионе накнаде у износу од 200.000 КМ. У 

складу са Буџетом за 2021.годину и Планом, су 

планирана средства у износу од 200.000 КМ и 

иста су предвиђена за следеће намјене: 

1. Субвеницја пољопривредне производње 

................................................125.000 КМ; 

2. Субвенција у области запошљавања 

................................................. 21.000 КМ; 

3. Заштита животне средине .... 54.000 КМ; 
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У току 2021.године, а по основу концесионе 

накнаде прикупљена су средства у износу од 

169.777, 64 КМ и иста утрошена у следеће 

намјене: 

 

1. Субвеницја пољопривредне производње 

................................................125.000 КМ; 

2. Субвенција у области запошљавања 

................................................. 21.000 КМ; 

3. Заштита животне средине.23.777,64 КМ; 

 

 
Број: 02-022-80-1/21 

Датум: 02.02.2022.године    НАЧЕЛНИК ОПШТИНЕ 

    Горан Боројевић, с.р. 

_________________________________________________ 

 

На основу члана 37. и 86. Статута општине 

Кнежево („Службени гласник општине 

Кнежево“, бројеви: 8/17 и 19/17) и члана 136. 

Пословника о раду Скупштине општине 

Кнежево („Службени гласник општине 

Кнежево“, број: 13/17 и 12/18), разматрајући 

Извјештај о реализацији Плана о утрошку 

средстава прикупљених по основу накнаде за 

финансирање посебних мјера заштите од 

пожара за 2021. годину, Скупштина општине 

Кнежево, на сједници одржаној дана 

11.02.2022.године, д о н о с и: 

З А К Љ У Ч  А К 

 

1. Прихвата се Извјештај о реализацији 

Плана о утрошку средстава 

прикупљених по основу накнаде за 

финансирање посебних мјера 

заштите од пожара за 2021. годину, 

са утрошком средстава по основу ове 

накнаде у укупном износу од 

4.140,78 КМ. 

2. Саставни дио овог закључка чини 

Извјештај о реализацији Плана о 

утрошку средстава прикупљених по 

основу накнаде за финансирање 

посебних мјера заштите од пожара за 

2021. годину. 

3. Овај закључак ступа на снагу даном 

доношење, а биће објављен у 

„Службеном гласнику општине 

Кнежево“. 

 
Број: 01-022-81-2/21 

Датум: 11.02.2022.године ПРЕДСЈЕДНИК 

   СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ 

    Миле Павловић, с.р. 

 

ПРИЛОГ 

 

ИЗВЈЕШТАЈ 

О РЕАЛИЗАЦИЈИ ПЛАНА УТРОШКА 

СРЕДСТАВА ПРИКУПЉЕНИХ ПО  

ОСНОВУ НАКНАДЕ ЗА ФИНАНСИРАЊЕ 

ПОСЕБНИХ МЈЕРА ЗАШТИТА ОД 

ПОЖАРА ЗА 2021.ГОДИНУ 

 

Привредна друштва и друга правна лица 

која на територији Републике Срспке обављају 

дјелатност, обрачунавају и уплаћују накнаду у 

висини 0.04% од пословног прихода за 

реализациу посебних мјера заштите од пожара 

из члана 5. Закона о заштити од пожара 

(„Службени гласник Републике Српске“, број: 

71/12), а исту уплаћују на рачуне јавних 

прихода Републике Српске. 

Распоред средстава по овом основу врши 

Министарство финансија и то 40% на посебан 

рачун Ватрогасног савеза Републике Српске, а 

60% на рачун буџета општине, односно града, 

према сједишту привредног друштва и другог 

правног лица које уплаћује накнаду. 

Прикупљена средства користе се за 

реализацију пројеката техничког опремања 

ватрогасних јединица општина или градова и 

изградњу објеката које користе ватрогасне 

јединице за своје активности и чување 

ватрогасне опреме. 

Одлуком о усвајању буџета за 2021.годину 

планирани су приходу по основу накнаде за 
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финансирање посебних мјера заштите од 

пожара у износу од 8.000,00 КМ. 

У току 2021.године по основу накнаде за 

финансирање посебних мјера заштите од 

пожара прикупљена су средства у износу од 

4.140,78 КМ и иста су утрошена на поправку и 

одржавање ватрогасних возила. 

 

 
Број: 02-022-81-1/21 

Датум: 02.02.2022.године    НАЧЕЛНИК ОПШТИНЕ 

    Горан Боројевић, с.р. 

_________________________________________________ 

 

На основу члана 43., став 1. Закона о 

буџетском систему („Службени гласник 

Републике Српске“, бројеви: 121/12, 52/14, 

103/15 и 15/16), члана 59. став 1. тачка 21. 

Закона о локалној самоуправи („Службени 

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

и члана 68. став 1. тачка 25. Статута општине 

Кнежево („Службени гласник општине 

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

општине Кнежево, д о н о с и: 

О Д Л У К У 

о одобравању средстава за прехрамбене 

пакете на подручју Општине Кнежево 

 

I 

Одобравају се средства у износу од 5.200 

КМ на име подјеле прехрамбених пакета 

социјално угроженим лицима на подручју 

Општине Кнежево на следећи начин: 

- МЗ Имљани 16 прехрамбених пакета 

- МЗ Корићани 3 преџрамбена пакета 

- МЗ Бастаји 7 прехрамбених пакета 

- МЗ Шолаји 9 прехрамбених пакета 

- МЗ Бокани и Пауновићи 8 

прехрамбених пакета 

- МЗ Јаворани 6 прехрамбених пакета 

- МЗ Кнежево 15 прехрамбених пакета 

- МЗ Костићи 5 прехрамбених пакета 

- МЗ Живинице 9 прехрамбених пакета 

- МЗ Рађићи II 12 прехрамбених пакета 

- МЗ Мокри Луг 5 прехрамбених 

пакета 

- МЗ Влатковићи 9 прехрамбених 

пакета 

 

II 

Средства се одобравају за период децембар 

2021.године у износу од 5.000 КМ и јануар 

2022.године у износу од 200,00 КМ. 

 

III 

Средства из тачке II ове одлуке 

обезбиједиће се са ставке 416129 – Остали 

грантови грађанима, буџетска организација 

00930120. 

 

IV 

За реализацију ове одлуке задужује се 

Одјељење за привреду и финансије општине 

Кнежево. 

 

V 

Ова одлука ступа на снагу даном доношења 

и биће објављена у „Службеном гласнику 

општине Кнежево“. 

 
Број: 02-013-102/21 

Датум: 30.12.2021.године    НАЧЕЛНИК ОПШТИНЕ 

    Горан Боројевић, с.р. 

_________________________________________________ 

 

 

 

На основу члана 96.тачка 5. Правилника о 

рачуноводству, рачуноводственим политикама 

и рачуноводственим пројценама за буџетске 

кориснике („Службени гласник Републике 

Српске“, број: 115/17) и члана 68.став 1.тачка 3. 

Статута општине Кнежево („Службени гласник 

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

Начелник општине Кнежево, д о н о с и 

 

О Д Л У К У 

о резервисању средстава на дан 

31.12.2021.године 
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I 

Врши се резервисање средстава за издатке 

на дан 31.12.2021.године у износу од 191.674,46 

КМ. 

 

II 

Резервисана средства из тачке I ове одлуке 

реализоваће се за издатке на економском коду: 

1. 511127 – издаци за изградњу и 

прибављање осталих пословних објеката 

у износу од 116.673,80 КМ; 

2. 511190 – издаци за изградњу водоводне 

и канализационе мреже у износу од 

32.232,29 КМ; 

3. 511231 – издаци за инвестиционо 

одржавање, реконструкцију и адаптацију 

путева у износу од 40.302,01 КМ; 

4. 511714 – издаци по основу улагања у 

развој у износу од 2.466,36 КМ. 

III 

Саставни дио ове одлуке је табеларни 

преглед потписаних уговора. 

 

IV 

За извршење ове одлуке задужује се 

Одјељење за привреду и финансије Општинске 

управе општине Кнежево. 

 

V 

Ова одлука ступа на снагу наредног дана од 

дана доношења и биће објављена у „Службеном 

гласнику општине Кнежево“. 

 
Број: 02-013-12/22 

Датум: 04.02.2022.године    НАЧЕЛНИК ОПШТИНЕ 

    Горан Боројевић, с.р. 

_____________________________________________________________________________________________________

 

На основу члана 82. став 3. и члана 22. 

Закона о локалној самоуправи (''Службени 

гласник'', број: 97/16), члана 67. Статута 

Општине Кнежево (''Службени гласник општине 

Кнежево'' број: 8/17 и 17/17) и члана 6. став 2. 

Одлуке о стипендирању  студената на 

високошколским установама (први циклус 

студија) за школску 2021/2022 годину и 

утврђивања критерија за додјелу (''Службени 

гласник општине Кнежево'', број: 24/21), 

Начелник општине Кнежево,   д о н о с и  

 

О  Д  Л  У  К  У 

о додјели стипендија 

 

Члан 1. 

Стипендије из буџета општине Кнежево 

за школску 2021/2022. годину додјељују се 

слиједећим студентима на редовним годинама 

(првог циклуса) студија: 

 

 

 

Ред. 

бр. 

ИМE (ИМЕ ОЦА) И ПРЕЗИМЕ 

СТУДЕНТА 

НАЗИВ И СЈЕДИШТЕ 

ФАКУЛТЕТА 

 

ГОДИНА 

СТУДИЈА 

 

 

1. 

 

ЉИЉАНА (Жељко) ОБРАДОВИЋ 
ЕКОНОМСКИ ФАКУЛТЕТ 

БАЊА ЛУКА 

 

III  

 

2. 

 

ЊЕГОШ (Будимир) ДУКИЋ 

ЕЛЕКТРОТЕХНИЧКИ 

ФАКУЛТЕТ, 

БАЊА ЛУКА 

IV 

 

3. 

 

САША  (Слободан) МИЛОВАНОВИЋ 

ФАКУЛТЕТ 

БЕЗБЈЕДОНОСНИХ НАУКА, 

БАЊА ЛУКА 

II 
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4. 

 

ЉУБИША (Горан) МИЛОВАНОВИЋ 

ФАКУЛТЕТ 

БЕЗБЈЕДОНОСНИХ НАУКА, 

БАЊА ЛУКА 

IV 

 

5. 

 

ДУШКА (Ранка) БОРОЈЕВИЋ 

ЕЛЕКТРОТЕХНИЧКИ 

ФАКУЛТЕТ, 

БАЊА ЛУКА 

II 

 

6. 

 

САДЕТА (Елвир) МУШАНОВИЋ 

МЕДИЦИНСКИ 

ФАКУЛТЕТ 

БАЊА ЛУКА 

II 

 

7. 

 

МАЈА (Зоран) ГОЈКОВИЋ 

ПРАВНИ 

  ФАКУЛТЕТ, 

БАЊА ЛУКА 

III 

 

8. 

 

ТАЊА (Жељко) ВУКОВИЋ 

ПРИРОДНО МАТЕМАТИЧКИ 

ФАКУЛТЕТ, 

БАЊА ЛУКА 

II 

 

9. 

 

ТАМАРА (Крешо) КУТИЋ 

ФАКУЛТЕТ 

БЕЗБЈЕДОНОСНИХ НАУКА, 

БАЊА ЛУКА 

 

III 

 

10. 

 

ЈОВАНКА (Станко) ЛАКЕТИЋ 

ТЕХНОЛОШКИ 

ФАКУЛТЕТ, 

БАЊА ЛУКА 

IV 

 

11. 

 

МАРИЈА (Живко) ХРВАЋАНИН 

ПРАВНИ 

ФАКУЛТЕТ, 

БАЊА ЛУКА 

III 

 

12. 

 

ДАЈАНА (Милан) ЋЕЛИЋ 

МЕДИЦИНСКИ 

ФАКУЛТЕТ, 

БАЊА ЛУКА 

V 

 

13. 

 

МAРИЈАНА (Драгољуб) МАКАРИЋ 

АРХИТЕКТНСКО-

ГРАЂЕВИНСКО-ГЕОДЕТСКИ 

ФАКУЛТЕТ 

БАЊА ЛУКА 

 

II 

14. СЛАЂАНА (Милутин) ПОПОВИЋ 

ФИЛОЗОФСКИ 

ФАКУЛТЕТ, 

БАЊА ЛУКА 

IV 

15. КРИСТИНА (Слободан) БАНОВИЋ 

МЕДИЦИНСКИ 

ФАКУЛТЕТ, 

БАЊА ЛУКА 

II 

16. ВАНЕСА (Далибор) ВУЧИЋ 

ФАКУЛТЕТ 

БЕЗБЈЕДОНОСНИХ НАУКА, 

БАЊА ЛУКА 

II 

17. МИШО (Илија) ПОНОРАЦ 
МЕДИЦИНСКИ ФАКУЛТЕТ, 

БАЊА ЛУКА 
III 

18. СУЗАНА (Мићо) АЛЕКСИЋ 

ФАКУЛТЕТ ФИЗИЧКОГ 

ВАСПИТАНА И СПОРТА 

БАЊА ЛУКА 

II 
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 АПСОЛВЕНТИ 

Ред

. 

бр. 

ИМE (ИМЕ ОЦА) И ПРЕЗИМЕ 

СТУДЕНТА 

НАЗИВ И СЈЕДИШТЕ 

ФАКУЛТЕТА 

 

ГОДИНА 

СТУДИЈА 

 

1. НАТАША (Горан) ТЕЈИНОВИЋ 

ФИЛОЛОШКИ 

ФАКУЛТЕТ, 

БАЊА ЛУКА 

Апсолвент 

2. БОРКО (Петко) БЈЕЛОШЕВИЋ 

ФАКУЛТЕТ 

БЕЗБЈЕДОНОСНИХ НАУКА, 

БАЊА ЛУКА 

Апсолвент 

3. АРСЕНИЈЕ (Боро) ЋОРАЛИЋ 

ФАКУЛТЕТ 

БЕЗБЈЕДОНОСНИХ НАУКА, 

БАЊА ЛУКА 

Апсолвент 

4. ДАРИО (Зоран) БУДИЋ 

ФАКУЛТЕТ ПОЛИТИЧКИХ 

НАУКА, 

БАЊА ЛУКА 

Апсолвент 

 

Члан 2. 

Висина стипендије износи 178,00 КМ 

мјесечно. 

 

Члан 3. 

Стипендија ће се исплаћивати 8 (осам) 

мјесеци за редовне студенте, а за апсолвенте 6 

(шест) мјесеци почев од 01.02.2022. године. 

 

Члан 4. 

Са студентима којима је додијељена 

стипендија биће закључени појединачни 

уговори. 

 

Члан 5. 

Ова одлука ступа на снагу даном 

доношења, а биће објављена у ''Службеном 

гласнику општине Кнежево''. 

 
Број: 02-67-43-5/21 

Датум: 16.02.2022.године    НАЧЕЛНИК ОПШТИНЕ 

    Горан Боројевић, с.р. 

_________________________________________________ 

 

На основу члана 6. став 2. Одлуке о 

стипендирању студената на високошколским  

 

 

 

 

 

установама (првог циклуса студија) за школску 

2021/2022 („Службени гласник општине 

Кнежево“, број 24/21), Начелник општине,        

д о н о с и:             

 

 

Р Ј Е Ш Е Њ Е 

о именовању комисије за разматрање 

пријава и давања приједлога 

за додјелу стипендија 

 

 

1. Именује се Комисија за разматрање 

пријава и давања приједлога за додјелу 

стипендија за школску 2021/2022 годину 

у сљедећем саставу: 

- Маринковић Милан - предсједник 

комисије, 

- Будић Петко - члан, 

- Будић Дарио - члан испред 

студената, 

- Бегић Амра - технички секретар, 

води записник и обавља 

административне  послове.  

2. Задатак Комисије из  тачке 1. овог 

рјешења је да утврди тачан број 
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приспјелих пријава по расписаном 

Конкурсу за додјелу стипендија за 

школску 2021/2022, размотри пријаве и 

направи листу, приједлоге за додјелу. 

3. Ово рјешење ступа на снагу даном 

доношења, а биће објављено у 

„Службеном гласнику општине 

Кнежево“. 

Број: 02-67-43-1/21 

Датум: 28.01.2022.године    НАЧЕЛНИК ОПШТИНЕ 

    Горан Боројевић, с.р. 

_________________________________________________ 

 

На  основу  члана  59.  став  1. Закона  о  

локалној  самоуправи („Службени  гласник  

Републике  Сртпске“, број: 97/16),  члана  24.  

Закона   о  предшколском  васпитању 

(„Службени  гласник Републке  Српске“,  

број:79/15)  и  члана  68.  став  1.  Статута  

општине  Кнежево („Службени  гласник  

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

Начелник  општине  Кнежево,  д о н о с и 

 

З  А  К  Љ  У  Ч  А  К 

1. Даје  се  сагласност  на  Програм  

припреме  дјеце  ЈУ  „Дјечији  Вртић“  

Кнежево  у  школу  за  2022  гoдину. 

2.  Припреме  ће  се   изводити   у  

просторијама ОШ  „Доситеј  Обрадовић“  

Кнежево,  у  учионицама   првог  разреда  

које  су  адекватно  опремљене  за  рад  

са  дјецом.   

3. Сагласност  се  даје  из  разлога  

загријавања  просторија,  од 01.03.2022.  

године и  настава  ће  се  изводити  у  

времену  од  12.30  до  15.30  часова. 

4. Закључак  ступа  на  снагу  даном  

доношења, а  биће  објављен  у  

„Службеном  гласнику  општине  

Кнежево“. 

 
Број: 02-60-3/22 

Датум: 07.02.2022.године    НАЧЕЛНИК ОПШТИНЕ 

    Горан Боројевић, с.р. 

_________________________________________ 

 

На основу члана 142. став 7. Закона о 

уређењу простора и грађењу (''Службени 

гласник Републике Српске'', број: 40/13, 2/15, 

106/15, 3/16, 104/18 и 84/19), члана 7. став 3. 

Правилника о вршењу техничког прегледа 

објекта и осматрању тла и објеката у току 

њихове употребе (''Службени гласник 

Републике Српске'', број: 100/13), и члана 4. 

„Јавног конкурса за избор вршилаца техничког 

прегледа објеката за које употребну дозволу 

издаје општински орган управе“ Одјељење за 

просторно уређење и стамбено-комуналне 

послове Општинске управе општине Кнежево 

утврђује:  

 

ЛИСТУ 

физичких и правних лица за учешће у раду 

комисија за технички преглед објеката 

изграђених на подручју општине Кнежево 

 

I 

 Утврђује се листа физичких лица која 

могу учествовати у раду комисија за технички 

преглед објеката изграђених на подручју 

општине Кнежево: 

А) Архитектура: 

1. Драган Чампара, дипл. инж. архитектуре; 

2. Ацо Максимовић, дипл. инж. архитектуре; 

Б) Грађевинарство: 

1. Драгољуб Тешановић, мастер инж. грађ.; 

В) Машинство: 

1. Ранко Радић , дипл. инж. машинства; 

Г) Електротехника: 

1. Славиша Лучић, дипл. инж. ел.. 

 

II 

Утврђује се листа правних лица која могу 

учествовати у раду комисија за технички 

преглед објеката изграђених на подручју 

општине Кнежево: 
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1. „УНИС“ институт за екологију, заштиту 

на раду и заштиту од пожара д.о.о. 

Источно Сарајево; 

2. „HKP CONSULTING“ д.о.о. Бања Лука; 

3. Институт за грађевинарство “ИГ“ д.о.о. 

Бања Лука; 

4. „Routing“ д.о.о Бања Лука; 

5. „Урбис центар“ д.о.о. Бања Лука. 

 

III 

Ова листа је утврђена на основу пристиглих 

пријава након расписаног јавног конкурса у 

трајању од 15 дана од дана објављивања у 

дневном листу ID „Euroblic press“ д.о.о. Бања 

Лука 25.10.2021. године. 

 

IV 

Листа физичких и правних лица за учешће 

у раду комисија за технички преглед објеката 

изграђених на подручју општине Кнежево, 

ступа на снагу даном утврђивања и важи двије 

(2) године од дана утврђивања, а биће 

објављена  у „Службеном гласнику општине 

Кнежево“, огласној табли Општинске управе и 

интернет страници општине Кнежево. 

 

 
Број: 06-360-9-11/21       

Датум:24.11.2021.године ВД НАЧЕЛНИК ОДЈЕЉЕЊА 

Бојан Обрадовић, с.р. 

_________________________________________________________________________________________________ 
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