Број- 7 СЛУЖБЕНИ ГЛАСНИК ОПШТИНЕ КНЕЖЕВО

Датум: 25.04.2016.

СЛУЖБЕНИ ГЛАСНИК
ОПШТИНЕ КНЕЖЕВО
Издавач:Скупштина општине
КНЕЖЕВО
Жирорачун____________________
Цијена примјерка________КМ

Број: 07/2016
Кнежево, 25.04.2016.
године

На основу члана 43. Закона о локалној
самоуправи (“Службени гласник Републике
Српске” број: 101/04, 42/05 и 118/05) и
члана 48. Статута општине Кнежево
(“Службени гласник општине Кнежево”
број: 1/06), а у вези члана 3. Одлуке о
именовању првостепене комисије за
процјену потреба и усмјеравање дјеце и
омладине са сметњама у развоју број: 02013-34/13 од 01.04.2013.године, вршилац
дужности замјеника начелника општине
Кнежево, д о н о с и:
О Д Л У К У
о измјени Одлуке о именовању
првостепене комисије за процјену
потреба и усмјеравање дјеце и омладине
са сметњама у развоју
Члан 1.
Овом Одлуком мијења се Члан 1. став 3.
тачка 2. Одлуке о именовању комисије за
процјену потреба и усмјеравање дјеце и
омладине са сметњама у развоју.
Члан 2.
Разрјешава се дужности повремени члан
комисије дипл. дефектолог Данијела
Перишић, на лични захтјев, а на њено
мјесто се именује мр Јелена Шипка,
дипломирани дефектолог-логопед.

Уређује редакциони одбор:
Одговорни уредник:
В.д. Секретар СО-е
Дијана Милисавић
Штампа СО-е Кнежево

Члан 3.
Посебном Одлуком вршиоца дужности
замјеника Начелника општине утврђује се
висина средстава за рад Комисије и накнада
њеним члановима која ће се обезбједити у
буџету Општине.
Члан 4.
Одлука ступа на снагу даном доношења, а
објавиће се у “Службеном гласнику
општине Кнежево”.

Број: 02-1-013-30/16
Датум: 15.03.2016.године

В.Д. ЗАМЈЕНИКА
НАЧЕЛНИКА
Горан Боројевић, с.р.

____________________________________________

На основу члана 43. Закона о локалној
самоуправи (“Службени гласник Републике
Српске” број: 101/04, 42/05 и 118/05) и
члана 48. Статута општине Кнежево
(“Службени гласник општине Кнежево”
број: 1/06), а у вези члана 3. Одлуке о
измјени Одлуке о именовању првостепене
комисије
за
процјену
потреба
и
усмјеравање дјеце и омладине са сметњама
у развоју број:
02-013-34-1/13
од
08.04.2013.године,
вршилац
дужности
замјеника начелника општине Кнежево,
д о н о с и:
1
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О Д Л У К У
о висини накнаде првостепене комисије
за процјену потреба и усмјеравање дјеце
и омладине са сметњама у развоју
Члан 1.
Члану Првостепене комисије за процјену
потреба и усмјеравање дјеце и омладине са
сметњама у развоју, именованој од стране
Начелника општине Кнежево припада
накнада у висини од 80,00 КМ и то
1. мр Јелени Шипка, дипломирани
дефектолог -логопед.
Члан 2.
Преглед о висини накнаде за рад комисије
доставља Центар за социјални рад
Кнежево, а плаћање се врши путем текућег
рачуна.
Члан 3.
О извршењу ове Одлуке стараће се Центар
за социјални рад Кнежево и Одјељење за
привреду и финансије општине Кнежево.
Члан 4.
Ова Одлука ступа на снагу даном
доношења и објавиће се у “Службеном
глансику општине кнежево”.
Број:02-1-013-30-1/16
Датум: 15.03.2016. године

В.Д. ЗАМЈЕНИКА
НАЧЕЛНИКА
Горан Боројевић, с.р.

____________________________________________

На основу члана 41. Закона о локалној
самоуправи (“Службени гласник Републике
Српске“, број: 101/04, 42/05, 118/05 и
98/13), члана 17. став 1), 18. и 90. Закона о
јавним набавкама Босне и Херцеговине
(„Службени гласник Босне и Херцеговине“,
број: 39/14), члана 2. Правилника о
поступку директног споразума („Службени
гласник Босне и Херцеговине“, број: 90/14),
члана 12. став 1) и члана 15. Закона о
заштити становништва од заразних болести
(“Службени гласник Републике Срспке“,
број: 14/10) и члана 53. Статута општине
Кнежево („Службени гласник општине

Датум: 25.04.2016.

Кнежево“, 1/06, 1/08 и 3/12) в.д. замјеника
начелника општине, д о н о с и:
ОДЛУКУ
о приступању поступку јавне набавке
услуга
Члан 1.
Одређује се провођење поступка набавке
услуга путем директног споразума и то:
провођење прољетне и јесење системске
дератизације
на
подручју
општине
Кнежево.
Члан 2.
Буџетска ставка са које се обезбеђују
финансијска средства су расходи за услуге
заштитe животне средине, број потрошачке
јединице 00930160, економски код 412820.
Главни код из ЈРЈН: 90923000-3 Услуге
чишћења и санације у градским и сеоским
подручјима и припадајуће услуге.
Члан 3.
Процијењена вриједност уговора, без
припадајућих индиректних пореза, износи:
5.000,00 КМ.
Члан 4.
Предвиђени почетак реализације уговора је
одмах по потписивању.
Члан 5.
За провођење ове Одлуке задужује се
Одјељење за привреду и финансије.
Члан 6.
Ова Одлука ступа на снагу даном
доношења, а објавиће се у „Службеном
гласнику општине Кнежево“.

Број: 02.1-013-41/16
Датум: 6.4.2016. године

В.Д. ЗАМЈЕНИКА
НАЧЕЛНИКА
Горан Боројевић, с.р.

____________________________________________

На основу члана 41. Закона о локалној
самоуправи („Службени гласник Републике
Срспке“, број: 104/04 , 42/05, 118/05 и
98/13), те члана 17. став (1), члана 18. и
2
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члана 22. став (1) тачка б) Закона о јавним
набавкама
Босне
и
Херцеговине
(„Службени гласник Босне и Херцеговине“,
број: 39/14), в.д. замјеника начелника
општине, д о н о с и:
ОДЛУКУ
о покретању преговарачког поступка без
објаве обавјештења о набавци робе
Члан 1.
Уговорни орган Општина Кнежево у
складу са чланом 22. став 1. тачка б) Закона
о јавним набавкама, а на основу додатне
евиденције потребних количина сјеменске
робе за прољетну сјетву извршене по
мјесним заједницама, покреће преговарачки
поступак без објаве обавјештења о набавци
и то: Набавка и испорука додатних
количина сјеменске зоби и кромпира, те
одустајање од дијела набавке из основног
уговора
број:
02.1-013-20-11/16
од
31.3.2015.
године
закљученог
са
добављачем „Аграриакоп“ д.о.о. Бања
Лука.
Члан 2.
Преговарање из члана 1. ове Одлуке ће се
извршити са добављачем из основног
уговора „Аграриакоп“ д.о.о. Суботичка 5.
Бања Лука и то 15.4.2016. са почетком у
10:00 часова.
Члан 3.
Буџетска ставка са које се обезбеђују
финансијска средства су субвенција
пољопривредне
производње,
број
потрошачке јединице 00930140, економски
код 416120.
Од уговореног износа износ од 0,50 КМ/кг
са ПДВ-ом ће плаћати пољопривредни
произвођачи по преузетој сјеменској роби.
Члан 5.
Преговараће се о набавци 4005 кг сјеменске
зоби, 4800 кг сјеменског кромпира сорте
Дезире, те о одустајању од набавке и
испоруке 4450 кг сјеменског јечма и 26
паковања хибрида кукуруза из основног
уговора, укупно понуђеној цијени за
предметну набавку, роковима и начину

Датум: 25.04.2016.

плаћања. Предвиђени почетак реализације
уговора је одмах по потписивању.
Члан 6.
Комисија за јавне набавке је именована
рјешењем
в.д.
замјеника
начелника
општине
број:
02.1-013-20-1/16
и
припремиће сву потребну документацију за
провођење поступка додјеле уговора путем
преговарачког поступка набавке без објаве
обавјештења о набавци утврђеног у Закону
о јавним набавкама („Сл. Гласник БиХ“,
број: 39/14).
Члан 7.
Ова одлука ступа на снагу даном
доношења, а објавиће се у „Службеном
гласнику општине Кнежево“ .
Број: 02.1-013-20-17/16
Датум: 11.4.2016.године

В.Д. ЗАМЈЕНИК
НАЧЕЛНИКА
Горан Боројевић, с.р.

_____________________________________
На основу члана 41. Закона о локалној
самоуправи („Службени гласник Републике
Српске“, бројеви: 101/04, 42/05, 118/05 и
98/13), члана 69.став 2. тачка а) и члана 70.
став 1., 4. и 6., Закона о јавним набавкама
Босне и Херцеговине („Службени гласник
Босне и Херцеговине“, број: 39/14), те
члана 53. Статута општине Кнежево
(„Службени гласник општине Кнежево“,
бројеви: 1/06, 1/08 и 3/12), д о н о с и м:
ОДЛУКУ
о поништењу поступка јавне набавке
број: 02.1-013-40-2/16
Члан 1.
Поништава се поступак јавне набавке
услуга: прикупљање и одвоз отпада и
одржавање јавних површина на подручју
општине Кнежево из разлога што ниједна
понуда није достављења у одређеном
крајњем року (члан 69.став 2.тачка а)
Закона о јавним набавкама Босне и
Херцеговине“), а која се проводи у складу
3
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са чланом 88. и 89. Закона о јавним
набавкама Босне и Херцеговине, а по
одлуци за предметну набавку број: 02.1013-40/16
од
04.04.2016.
године,
обавјештење са Портала јавних набавки
број: 152-7-2-9-3-6/16 од дана 05.04.2016.
године.
Члан 2.
Ова одлука ступа на снагу даном
доношења, а биће објављена у Службеном
гласнику Општине Кнежево
Поука о правном лијеку: Против ове одлуке
дозвољена је жалба која се може изјавити
најкасније у року од 5 дана од дана пријема
исте.
Број: 02.1-013-40-8/16
Датум: 11.04.2016. године

В.Д. ЗАМЈЕНИК
НАЧЕЛНИКА
Горан Боројевић, с.р.

____________________________________________

На основу члана 41. Закона о локалној
самоуправи (“Службени гласник Рeпублика
Српска“, број: 101/04, 42/05, 118/05 и
98/13), члана 14. став 1), члана 17. став 1. и
18. Закона о јавним набавкама Босне и
Херцеговине („Службени гласник Босне и
Херцеговине“, број: 39/14), члана 53.
Статута општине Кнежево („Службени
гласник општине Кнежево“, 1/06, 1/08 и
3/12), а у складу са Одлуком о збрињавању
отпада из стамбених и пословних
просторија на подручју општине Кнежево,
број: 01-022-10/16 од 17.3.2016. године, в.д
замјеника начелника општине, д о н о с и:
ОДЛУКУ
о пoнављању поступка јавне набавке
услуга
Члан 1.
Понавља се поступак јавне набавке услуга:
Прикупљање и одвоз отпада и одржавање
јавних површина на подручју општине
Кнежево.
Члан 2.
Буџетске ставке са које се обезбеђују
финансијска средства су расходи за услуге
одржавања јавних површина и заштита
животне
средине,
број
потрошачке

Датум: 25.04.2016.

јединице 00930160, економски код 412800.
Главни код из ЈРЈН: 90600000-3 Услуге
чишћења и санације у градским и сеоским
подручјима и припадајуће услуге.
Члан 3.
Процијењена вриједност уговора, без
припадајућих индиректних пореза, износи:
36.000,00 КМ. У складу са Одлуком о
збрињавању отпада из стамбених и
пословних просторија на подручју општине
Кнежево, број: 01-022-10/16 од 17.3.2016.
године, утврђена је пројектована цијена
депонованог отпада од 70,00 КМ/тони са
ПДВ-ом, од чега субвенција општине
Кнежево износи 40%. На основу изнесеног
слиједи износ субвенција од 28,00 КМ/тони
са ПДВ-ом.
Члан 4.
За предметну јавну набавку спровешће се
поступак јавне набавке путем отвореног
поступка за достављање понуда.
Члан 5.
Предвиђени почетак реализације уговора је
одмах по потписивању.
Члан 6.
Критријум који ће се примjењивати при
избору је најнижа цијена технички
задовољавајуће понуде.
Члан 7.
Комисија за отварање и вредновање понуда
ће се формирати доношењем посебног
рјешења.
Члан 8.
Ова одлука ступа на снагу даном
доношења, а објавиће се у „Службеном
гласнику општине Кнежево“.
Број: 02.1-013-43/16
Датум: 13.4.2016. године

В.Д. ЗАМЈЕНИКА
НАЧЕЛНИКА
Горан Боројевић, с.р.

____________________________________________

На основу члана 41. Закона о локалној
самоуправи (''Службени гласник Републике
Српске'', број: 101/04, 42/05, 118/05 и
4
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98/13), члана 70., став 1., 3. и 6. и члана 90.
Закона о јавним набавкама Босне и
Херцеговине. („Службени гласник Босне и
Херцеговине“, број: 39/14), члана 5. став 2.
тачка б) Правилника о поступку директног
споразума („Службени гласник Босне и
Херцегивубе“, број:90/14) и члана 53.
Статута општине Кнежево („Службени
гласник општине Кнежево“, број: 1/6, 1/8 и
3/12), д о н о с и м:
ОДЛУКУ
о прихватању понуде понуђача
„ВЕТЕРИНАРСКА АМБУЛАНТА“ д.о.о.
Кнежево
Члан 1.
Прихвата
се
понуда
понуђача
„Ветеринарска амбуланта“ д.о.о., Рајка
Дукића бб, Кнежево, број: 05-04/16 од
18.4.2106. године, за јавну набавку услуга:
Прољетна и јесења системска дератизација
на подручју општине Кнежево са
понуђеном цијеном како слиједи: 4.183,76
КМ без ПДВ-а, ПДВ по стопи од 17%
711,24 КМ. Укупна цијена са ПДВ-ом:
4.895,00 КМ.
Члан 2.
Уговор се закључује са понуђачем из члана
1. ове Одлуке у складу са чланом 7. став 1.
тачка б) Правилника о поступку директног
споразума, („Службени гласник Босне и
Херцеговине“, број: 90/14).
Члан 3.
О извршењу ове Одлуке стараће
Одјељење за привреду и финансије.

се

Члан 4.
Ова Одлука ступа на снагу даном
доношења, а биће објављена у Службеном
гласнику Опшине Кнежево.

Датум: 25.04.2016.
Број: 02.1-013-41-3/16
Датум: 18.4.2016. године

В.Д. ЗАМЈЕНИКА
НАЧЕЛНИКА
Горан Боројевић, с.р.

_____________________________________________

На
основу
''Програма
унапређења
пољопривредне производње на подручју
општине Кнежево за 2016.годину'', број: 5
од
07.04.2016.године, в.д. Замјеника
Начелника општине Кнежево, д о н о с и:
ПРАВИЛНИК
О УСЛОВИМА И НАЧИНУ
РАСПОДЈЕЛЕ НОВЧАНИХ
СРЕДСТАВА ПОЉОПРИВРЕДНИМ
ПРОИЗВОЂАЧИМА СА ПОДРУЧЈА
ОПШТИНЕ КНЕЖЕВО ЗА 2016.
ГОДИНУ
Овим Правилником утврђују се услови,
начин и поступак подршке пољопривредној
производњи на подручју општине Кнежево,
финансијским средствима из буџета
општине, која у 2016. години износе
130.000,00 КМ.
Наведена средства ће се утрошити за:
1.
2.
3.
4.

Ратарство
Сточарство
Воћарство
Интервентна и резервна средства

Да би се задовољила форма подстицања
тржишно оријентисане пољопривредне
производње и у потпуности остварили
циљеви
ове
материјалне
подршке,
дефинишу се критеријуми и процедуре у
додјели субвенције за текућу производњу.
Право на подстицаје у пољопривредној
производњи могу остварити сва правна и
физичка
лица,
која
пољопривредну
дјелатност обављају на подручју општине
Кнежево, и која испуњавају услове
прописане овим Правилником.

Поука о правном лијеку: У поступку
директног споразума није дозвољена
жалба.
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1. РАТАРСТВО
1.1.Субвенције у ратарству
Планом кориштења подстицајних средстава
за 2016.годину, општина Кнежево је
издвојила
финансијска
средства
за
регресирање сјеменског материјала за
прољетну сјетву набавком:
-сјеменксе зоби
-сјеменског јечма
-сјеменске пшенице
- сјеменског кромпира
- сјеменског кукуруза
За регресирање сјеменског материјала за
јесењу сјетву 2016. године, набавком:
-сјеменске пшенице
-сјеменског тритикалеа
-сјеменског јечма
-и сјеменске зоби
За прољетну сјетву предвиђена је набавка
око 60 тона сјеменске зоби, 10 тона
сјеменског јечма, 10 тона сјеменске јаре
пшенице, 35 тона кромпира и 130 паковања
сјменског кукуруза (25.000 клијавих зрна).
За јесењу сјетву планирана је набавка 50
тона тритикалеа, 25 тона сјеменске
пшенице, 10 тона озимог јечма и 10 тона
озиме сјеменске зоби.
Општина Кнежево ће субвенционирати око
50% у односу на тржишну вриједност
сјеменског материјала. Пољопривредни
произвођачи ће по преузимању сјеменског
материјала плаћати преостали износ.
Максимална дозвољена количина
приликом
преузимања
по
једном
пољопривредном произвођачу износи: 300
кг за зоб, 100 кг за кромпир, паковање од
25.000 клијавих зрна за кукуруз и 300 кг за
сјеменску пшеницу и јечам а за веће
количине потребна је сагласност Начелника
одјељења за привреду и финансије.
Количина сјемена стрних жита у просјеку
износи максимално 30 кг на површину од
0,1 ха, односно 6000-7000 клијавих зрна
кукуруза по 0,1 ха и 200 кг кромпира по 0,1
ха
при
чему
Општина
Кнежево,
формирањем комисија, задржава право
контроле засијаних површина.
О
начину
и
времену
испоруке
пољопривредни произвођачи ће бити
благовремено обавијештени од стране
пољопривредне службе општине Кнежево.

Датум: 25.04.2016.

Организацију набавке општина Кнежево ће
извршити у сарадњи са
одабраним
добављачима, а у складу са важећим
Законом о јавним набавкама.
Приликом преузимања количина
сјеменске
робе
пољопривредни
произвођачи су обавезни понијети личну
карту.
За ову сврху биће издвојена новчана
средства у износу од 90.000 КМ.

2.СТОЧАРСТВО
2.1 .Производња и откуп млијека
Право на новчани подстицај за производњу
и
откуп
млијека
могу
остварити
пољопривредни
произвођачи
чија
призводња и откуп млијека износи 800
литара мјесечно и више. Новчани подстицај
износи 0,10 КМ/1 литру продатог и
откупљеног млијека.
Право на новчани подстицај корисници
остварују по основу писменог захтјева који
подносе Одјељењу за привреду и финансије
уз који прилажу сљедећу документацију:
 Извјештај од мљекаре о количини
откупљеног млијека,
 Текући рачун корисника.
За ову врсту подстицаја биће издвојена
средства у износу од 5.000 КМ.
Рок за подношење захтјева за коришћење
подстицаја је до 31.12.2016. године.
2.2. Субвенције за вјештачко
осјемењавање говеда
Право на новчани подстицај имају
пољопривредни произвођачи који у
2016.години
изврше
вјештачко
осјемењавање говеда, за једно грло један
подстицај на годишњем нивоу.
Уз захтјев за новчани подстицај потребно је
доставити:
- Потврду или фискални рачун о
извршеном вјештачком
осјемењавању од надлежне
ветеринарске установе
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- копију пасоша осјемењеног грла
- текући рачун корисника
Новчани подстицај износи 15,00 КМ по
једном осјемењеном грлу.
За ову врсту подстицаја биће издвојена
средства у износу од 5.000 КМ.
Рок за подношење захтјева за коришћење
подстицаја је до 31.12.2016. године.
2.3. Субвенције у овчарству
Новчани подстицај за развој овчарства
износи 2,00 КМ по једном грлу. Право на
новчани подстицај остварују чланови
удружења овчара чије основно стадо броји
100 или више грла, а по основу писменог
захтјева који се подноси Одјељењу за
привреду и финансије општине Кнежево.
Уз захтјев је потребно приложити:
- Потврду о бројном стању и
обиљежавању грла од надлежне
ветeринарске установе.
- Текући рачун корисника
Право на подстицај за организовање
годишње манифестације ''изложба оваца''
на територији општине Кнежево може
остварити удружење овчара регистровано
на подручју општине, које ће организовати
манифестацију и уз захтјев приложити:
1. план и програм одржавања
манифестације
са
приказаним
финансијским
трошковима
Општина
ће
одобрити
финансијска
средства за одржавање манифестације у
износу до 30%, максимално 2000 КМ.
За ову врсту подстицаја биће издвојена
средства у износу од 9.000 КМ.
Крајњи рок за подношење захтјева је
01.12.2016. године.
2.4.Субвенције у пчеларству
Право на подстицајна средства за
производњу и узгој пчела остварују
пчелари који посједују најмање 20
кошница, односно пчелињих друштава.

Датум: 25.04.2016.

Висина подстицаја по кошници износи 3,00
КМ
по
једној
кошници.
Корисници подстицајних средстава уз
захтјев прилажу:
1. Потврда од удружења о броју пчелињих
друштава
за
сваког
појединачног
корисника.
2.Текући рачун корисника
Право на подстицај за организовање
годишње манифестације ''сајам меда'' на
територији
општине
Кнежево
могу
остварити удружења пчелара регистрована
на подручју општине, која ће заједнички
организовати манифестацију и која уз
захтјев прилажу:
план и програм одржавања манифестације
са приказаним финансијским трошковима
Општина
ће
одобрити
финансијска
средства за одржавање манифестације у
износу до 30%, максимално 2000 КМ.
За ову врсту подстицаја биће издвојена
средства у износу од 4.000 КМ.
Због спречавања злоупотребе одобрених
подстицаја у сточарству и пчеларству ,
општина Кнежево задржава право контроле
корисника.
Крајњи рок за подношење захтјева за
коришћење подстицаја је до 01.12.2016.
године

3.ВОЋАРСТВО
3.1. Субвенције у воћарству
У области воћарства субвенције
обухватити:

ће

3.1.1. Набавку садног материјала за лица
која одлуче да заснују или прошире
производњу воћа
- У циљу реализације поменуте
мјере,
надлежно
одјељење
Административне службе ће извршити
поступак набавке садног материјала по
законом прописаном поступку. Садни
материјал ће бити дистрибуисан лицима
која претходно испуне сљедеће услове:
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- Да би се остварило право на
подстицај неопходно је да се поднесе
захтјев за додјелу садница,
- Подносилац захтјева је обавезан да
прије додјеле садног материјала изврши све
неопходне радње на припреми парцеле на
којој планира садњу, које подразумијева
савремена воћарска производња (изврши
анализу земљишта код релевантних
институција, као што је Пољопривредни
институт РС и слиједи упуте за евентуалну
поправку земљишта). Испуњеност услова
утврђује Стручна комисија коју формира
Начелник одјељења за привреду и
финансије. Уколико не поступи по
критеријумима које одреди Комисија,
подносилац захтјева губи право на додјелу
садног материјала.
- Подносилац захтјева је дужан да
припреми минимално 0,1 ха земљишта за
заснивање засада,
- Након извршене садње корисник
подстицаја је дужан да изврши заштиту
засада од штетника и да настави да
примјењује мјере за одржавање засада.
- Корисник подстицаја је дужан да
након остваривања права на подстицај
изврши проширивање производње за
минимално 50%, најкасније у року од 3
године од момента остваривања права на
подстицај. У супротном, губи право на све
видове подстицаја у воћарству које
додјељује општина Кнежево,
- Корисник је дужан да поштује
препоруку стручњака у погледу сортимента
садног материјала који ће бити набављен и
присуствује едукацијама које ће се
одржавати у циљу обуке пољопривредних
произвођача.
Субвенција ће обухватити набавку садног
материјала 1000 садница шљиве, јабуке,
крушке и стручну помоћ заинтересованим
пољопривредним
произвођачима
(предавања
и
теренске
вјежбе)
организовану и изведену од стране
еминентних стручњака из регије.
У случају да предвиђени износ не буде
довољан за количине исказане у захтјевима,
право на субвенцију ће бити признато тако
што ће Начелник општине формирати
комисију која ће на основу критеријума
које
одреди,
утврдити
ранг-листу

Датум: 25.04.2016.

подносиоца захтјева и на основу листе
извршити додјелу садног материјала. Лица
чијем захтјеву не буде удовољено стичу
предност у остваривању права у 2017.
години.
За ову сврху биће издвојена новчана
средства у износу од 3.000 КМ.
Рок за подношење захтјева за додјелу
садног материјала на име подстицаја је
01.12.2016. године.
3.1.2. Јагодичасто воће
Подручје општине Кнежево има повољне
агроклиматске услове за производњу
јагодичастог воћа (јагода,малина,купина,
аронија). Ова врста пољопривредне
производње има потенцијал да оствари
висок профит, захтијева много сезонске
радне снаге чиме се увећава запосленост у
руралним подручјима а тржишни вишак је
врло могуће усмјерити на извоз.
Критеријуми
које
морају
испунити
подносиоци захтјева за добијање новчаних
средстава на име подстицаја за засађивање
нових засада јагодичастог воћа су сљедећи:
- минимална величина парцеле за
подизање нових засада јагодичастог воћа је
0,1 ха.
Садња
се
обавља
у
складу
са
агротехничким роковима и стандардном
агротехником.
Висина подстицаја износи 200 КМ/0,1 ха за
нове засаде.
За одржавање већ постојећих засада
јагодичастог воћа новчани подстицај
подстицај износи 100 КМ/0,1 ха.
За ову сврху биће издвојена новчана
средства у износу од 5.000 КМ
Начелник одјељења за привреду и
финансије ће оформити комисију која ће на
терену утврдити чињенично стање о
испуњености услова за додјелу новчаног
подстицаја и о томе сачинити записник.
Рок за подношење захтјева за добијање
новчане накнаде на име подстицаја је
31.10.2016.године.
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4.СРЕДСТВА ЗА СЕЗОНСКЕ
ИНТЕРВЕНЦИЈЕ И ВАНРЕДНЕ
ПОТРЕБЕ

ПЛАН АКТИВНОСТИ

Право на подстицајна средства за
интервенције и ванредне потребе и помоћи
за
превазилажење
проблема
у
пољопривредној производњи, који су
настали у текућој години, а проузроковани
су појавом одређених отежавајућих
околности на пољопривредном газдинству
те помоћ пољопривредним газдинствима у
случају појаве ванредних околности у
текућој години (пожар, угинуће стоке,
еутаназија стоке по налогу ветеринарског
инспектора, штета од грома, а због којих
може доћи до застоја производње који би
могао изазвати материјалну штету, штете
настале од законом заштићене дивљачи.
Ванредне околности на пољопривредним
газдинствима, по основу којих корисници
не могу остварити право на подстицајна
средства су штете настале усљед: мраза,
ниских температура, града, сњежних
падавина, олујног невремена, поплаве,
суше, клизишта и штета. Изузетно, а по
одлуци Начелника, могу се одобрити
средства за ове намјене за угрожене
пољопривредне произвођаче којима је
пољопривреда основни извор прихода.
Висина новчаних средстава за штету
насталу усљед угинућа, пожара, и штету од
грома одређује се на основу достављеног
извјештаја о насталој штети са наведеним
износом процијењене штете одговарајуће
комисије или надлежне институције
(општинска комисија, цивилна заштита,
надлежне ветеринарске службе и друго) и
то у износу до 30% од процијењене штете
наведених комисија или надлежних
институција.
Средства се одобравају на основу
комисијске оцјене оправданости захтјева.
За ову врсту подстицаја биће издвојена
средства у износу од 9.000 КМ
Рок за подношење
31.12.2016.године.

захтјева

је

Датум: 25.04.2016.

до

У оквиру органа општине имамо
формирану
службу
за
праћење
пољопривредне производње и пружање
потребних савјета нашим пољопривредним
произвођачима. Након усвајања коначне
верзије овог правилника потребно је, у
оквиру
службе,
информисати
пољопривредне произвођаче о новчаним
подстицајима
Општине
путем
организовања јавних презентација у згради
општине (скупштинска сала) као и по
мјесним заједницама тамо гдје за то постоје
услови и интересовање.
У случају да се новчана средства из
појединих ставки не утроше, биће
преусмјерена за друге ставке гдје настане
евентуални мањак средстава.
Такође, складу са Правилником о условима
и начину остваривања новчаних подстицаја
за развој пољопривреде и села у
2016.години који доноси Министарство
пољопривреде шумарства и водопривреде
РС, упознат ћемо све пољопривредне
приозвођаче
и
дати
им
потребна
објашњења о томе које све услове морају да
испуне да би остварили новчане подстицаје
из овог Правилника, обавезе које морају да
испуне прије и након примања новчаних
подстицаја, као и потребну документацију
и образце које требају да испуне.
Напомињемо да се још увијек проводи
процес
регистрације
пољопривредних
газдинстава у РС преко агенције АПИФ у
сарадњи са општинским надлежним
службама те да се до сада регистовало око
300 пољопривредних
газдинстава на
подручју општине.

Број:02-1-013-42/16

В.Д. ЗАМЈЕНИКА
НАЧЕЛНИКА
Датум: 13.04.2016.гоине Горан БОРОЈЕВИЋ, с.р.

_____________________________________
На основу члана 6. Одлуке о стипендирању
студената на високошколским установама
(првог циклуса студија) за школску 2015/16
(„Службени гласник општине Кнежево“,
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Број- 7 СЛУЖБЕНИ ГЛАСНИК ОПШТИНЕ КНЕЖЕВО

Датум: 25.04.2016.

број:5/16) вршилац дужности замјеника
Начелника општине, д о н о с и:

РЈЕШЕЊЕ
о именовању комисије за разматрање
пријава и давања приједлога за додјелу
стипендија
Члан 1.
Именује се комисија за разматрање пријава
и давања приједлога за додјелу стипендија
за школску 2015/16 годину у следећем
саставу:
1.Маринковић Милан – предсједник
комисије
2.Гламочић Анђелко – члан
3. Обрадовић Сузана – члан испред
студената
4.Бегић Амра, (технички секретар,води
записник и обавља административне
послове)
Члан 2.
Задатак комисије из члана 1. овог Рјешења
је да утврди тачан број приспјелих пријава
по расписаном конкурсу за додјелу
стипендија за школску 2015/16, размотри
пријаве и направи листу, приједлоге за
додјелу.
Члан 3.
Ово Рјешење ступа на снагу даном
доношења, а биће објављено у „Службеном
гласнику општине Кнежево“
Број: 02.1-67-5/16

В.Д.ЗАМЈЕНИКА
НАЧЕЛНИКА
Датум:12.04.2016. године Горан БОРОЈЕВИЋ, с.р.
_____________________________________________
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Датум: 25.04.2016.
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