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СЛУЖБЕНИ ГЛАСНИК ОПШТИНЕ КНЕЖЕВО

Датум: 29.06.2016.

СЛУЖБЕНИ ГЛАСНИК
ОПШТИНЕКНЕЖЕВО
Издавач:Скупштина
општине
КНЕЖЕВО
Жирорачун____________________
Цијена примјерка________КМ

Број:10/2016
Кнежево, 29.06.2016.
године

На основу члана 4. став 3. Закона о
порезу на непокретности (''Службени
гласник Републике Српске'', број:
91/15), члана 30. Закона о локалној
самоуправи
(''Службени
гласник
Републике Српске'', број: 101/04, 42/05,
118/05 и 98/13) и члана 30. Статута
општине Кнежево (''Службени гласник
општине Кнежево'', број: 1/06, 1/08 и
3/12, 6/16), Скупштина општине
Кнежево на сједници одржаној дана
09.06.2016. године,д о н о с и:

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

Члан 2.
Непокретности у смислу члана 2. став 1.
тачка 4. Закона о порезу на
непокретности (''Службени гласник
Републике Српске'', број: 91/15) и ове
Одлуке, представља земљиште са свим
оним што је трајно спојено са њим или
што је изграђено на површини
земљишта, изнад или испод земљишта и
подразумијева:
1.
земљиште
(грађевинско,
пољопривредно, шумско, индустријско
и остало) и
2. грађевинске објекте (стан, кућа,
пословни, индустријски и други
објекти)

ОДЛУКУ
о висини вриједности непокретности
на подручју општине Кнежево по
зонама за потребе утврђивања пореза
на непокретности за 2016. годину

Члан 3.
За
утврђивање
вриједности
непокретности из тачке 2. ове Oдлуке
територија општине Кнежево дијели се
на шест зона утврђеним Одлуком о
уређењу простора и грађевинском
земљишту.

Члан 1.
Овом Одлуком се утврђује висина
вриједности непокретности по зонама
на дан 31.12. 2015. године на подручју
општине Кнежево, која ће бити
кориштена у сврху утврђивања пореза
на непокретности у 2016. години.
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Датум: 29.06.2016.

Члан 4.
Висина вриједности непокретности на подручју општине Кнежево по зонама износи:
Ред
.бр.

Врста зоне

1
1

2
КОКнеж1
Зона 1
Зона 2
Зона 3
Зона 4
Зона 5
Зона 6
КО
Кнежево2
KO
КО
КО
КО
KO
КО
КО
КО
КО
КО
КО
КО
КО
КО
КО
КО
КО
КО
КО
КО

2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
15
16
17
18
19
20

Назив зоне

3
Кнежево 1
зона 1
зона 2
зона 3
зона 4
зона 5
зона 6
Кнежево 2
Бастаји
Бенићи
Бокани
Борак
Брегови
Влатковић
Вујновићи
Голо брдо
Гор.Корић.
Доњ. Кори.
Ђенићи
Живинице
Јаворани
Кобиља
Макарићи
Понорци
Присочка
Рађићи
Ћуковац
Шолаји

Озн.
зоне
4
1
2
3
4
5
6
К-2
В-1
В-3
В-2
В-1
В-3
В-3
В-3
В-1
В-3
В-3
В-3
В-3
В-3
В-3
В-1
В-3
В-3
В-3
В-3
В-3

Грађ.
земљ.
5
10,00
10,00
10,00
10,00
6,00
6,00
4,00
2,52
2,52
3,50
2,52
2,52
2,52
2,52
2,52
2,52
2,52
2,52
2,52
2,52
2,52
2,52
2,52
2,52
2,52
2,52
2,52

Пољо.
земљ.
6
2,00

Земљиште
Шумско
земљи.
7
1,50

Индус..
земљи.
8
1,50

Оста.
земљ.
9
2,00

Стамбе
једин
10
600,00

Цијена
кућа
11
600,00

Објекти
Послов
просто
12
700,00

Индус.о
бјек.
13
200,00

Остало
14
200,00

1,50
1,50
1,50
1,50
1,50
1,25

1,50
1,50
1,50
1,50
1,50
1,50

1,50
1,50
1,50
1,50
1,50
1,50

2,00
2,00
2,00
2,00
2,00
0,70

600,00
600,00
600,00
500,00
400,00
300,00

600,00
600,00
600,00
500,00
400,00
300,00

700,00
700,00
700,00
600,00
400,00
4 00,00

200,00
200,00
200,00
250,00
150 ,00
150,00

200,00
200,00
200,00
200,00
200,00
150,00

1,00
1,00
1,25
1,00
1,00
1,00
1,00
1,00
1,00
1,00
1,00
1,00
1,00
1,00
1,00
1,00
1,00
1,00
1,00
1,00

1,20
1,20
1,20
1,20
0,90
1,20
1,20
1,20
1,20
1,20
1,20
1,20
0,90
1,20
1,20
1,20
1,20
0,90
0,90
0,90

1,50
1,50
1,50
1,50
1,50
1,50
1,50
1,50
1,50
1,50
1,50
1,50
1,50
1,50
1,50
1,50
1,50
1,50
1,50
1,50

0,50
0,50
0,50
0,50
0,50
0,50
0,50
0,50
0,50
0,50
0,50
0,50
0,50
0,50
0,50
0,50
0,50
0,50
0,50
0,50

220,00
220,00
300,00
220,00
220,00
220,00
150,00
220,00
220,00
220,00
220,00
220,00
300,00
220,00
220,00
220.00
220,00
250,00
220,00
250,00

220,00
220,00
300,00
220,00
220,00
220,00
150,00
220,00
220,00
220,00
220,00
220,00
300,00
220,00
220,00
220,00
220,00
250,00
220,00
250,00

250,00
250,00
350,00
250,00
250,00
250,00
250,00
250,00
250,00
250,00
250,00
250,00
350,00
250,00
250,00
250,00
250,00
300,00
250,00
300,00

100,00
100,00
100,00
100,00
100,00
100,00
100,00
100,00
100,00
100,00
100,00
100,00
100,00
100,00
100,00
100,00
100,00
100,00
100,00
100,00

100,00
150,00
150,00
150,00
150,00
150,00
150,00
150,00
150,00
150,00
150,00
150,00
150,00
150,00
150,00
150,00
150,00
150,00
150,00
150,00
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Члан 5.
Ова Одлука ступа на снагу осмог дана од
дана објављивања у „Службеном гласнику
општине Кнежево“.

Датум: 29.06.2016.

Члан 3.
Ова одлука ступа на снагу осмог дана од
дана објављивања у ''Службеном гласнику
општине Кнежево''.

Број:01-022-34/16
ПРЕДСЈЕДНИК СО-е
Датум: 09.06.2016. године
Радован Марић, с.р.
Број: 01-022-33/16
ПРЕДСЈЕДНИК СО-e
Датум: 09.06.2016. године Радован Марић, с.р.
__________________________________________

На основу члана 80. став 4. Закона о уређењу
простора и грађењу („Службени Гласник
Републике Српске“, број: 40/13 и 106/15) и
члана 30. Статута општине Кнежево
(''Службени гласник општине Кнежево'',
број: 1/06, 1/08, 3/12 и 6/16), Скупштина
општине Кнежево на сједници одржаној дана
09.06.2016. године, д о н о с и:
ОДЛУКУ
о утврђивању просјечне коначне
грађевинске цијене 1м2 корисне
површине стамбеног и пословног
простора за израчунавање висине ренте за
градско грађевинско земљиште у
2016.години

Члан 1.
Основица за израчунавање висине ренте за
градско грађевинско земљиште у 2016.
години износи 600,00 КМ (словима: шест
стотина конвертибилних марака).
Члан 2.
Основица утврђена тачком 1. ове Одлуке
представља просјечну коначну грађевинску
цијену за 2016. годину 1м² корисне
површине за подручје општине Кнежево, а
на основу предрачуна из главног пројекта за
издате грађевинске дозволе у претходној
години.

______________________________________________

На основу члана 22. и 23. Закона о
комуналним дјелатностима („Службени
гласник Републике Српске“, број: 124/11),
члана 7. и 12. Одлуке о комуналној накнади
(„Службени гласник општине Кнежево“,
број 10/10) и члана 30. Статута општине
Кнежево (''Службени гласник општине
Кнежево'', број 1/06, 1/08, 3/12 и 6/16),
Скупштина општине Кнежево на сједници
одржаној
дана
09.06.2016.
године,
д о н о с и:
ОДЛУКУ
о вриједности бода за обрачун комуналне
накнаде за 2016. годину

Члан 1.
Утврђује се вриједност бода за обрачун
комуналне накнаде за 2016. годину за
стамбене, пословне и остале објекте у
висини од 0,004КМ.
Члан 2.
Основа за утврђивање комуналне накнаде
регулисана је одредбама Одлуке о
комуналним накнадама.
Члан 3.
Ова Oдлука ступа на снагу осмог дана од
дана објављивања у „Службеном гласнику
општине Кнежево“.
Број: 01-022-35/16
Датум: 09.06.2016. године
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скреће сјеверозападно према парцели
Мишић Бојана, Боже и синова Живка и дане
иде до локалног пута Вакуфске њиве – Голо
Брдо до лагера ШГ Чемерница од лагера
скреће према Вакуфским Њивама, односно
путу за Имљане. При изради Регулационог
плана од разраде искључиће се површине
под шумом које нису потребне за скијање,
односно у овој фази разраде регулационог
плана приоритет је означити постојећу Ски
стазу и и перспективне површине за израду
нових ски стаза. Површина обухвата је
опквирна, а за ски стазу потребнио је
дефинисати простор за паркинг возила.
Оквирна површина израде регулационог
плана је 30 ха а дефинитивно ће се утврдити
нацртом плана. За ове површине геодетска
управа ће обезбиједити попис парцела са
подацима из катастра и а на основу задњег
авио снимка.

___________________________________________

На основу члана 40. став 1. Закона о уређењу
простора и грађењу (''Службени гласник
Републике Српске'', бројеви: 40/13 и 106/15),
члана 30. Закона о локалној самоуправи
(''Службени гласник Републике Српске'',
бројeви: 101/04, 42/05, 118/05 и 98/13) и
члана 30. Статута општине Кнежево
(''Службени гласник општине Кнежево'',
бројеви: 1/06, 1/08, 3/12и 6/16), Скупштина
општине Кнежево на сједници одржаној дана
09.06.2016. године, д о н о с и:
ОДЛУКУ
o приступању изради Регулационог плана
„Ски центар Сребреник Кнежево“
Члан 1.
ПРИСТУПА СЕ изради Регулационог плана
„Ски центар Сребреник Кнежево“.

Границе подручја обухвата су орјентационе а
коначне ће бити одређене након што
Носилац припреме и Носилац израде плана
изврше усаглашавање израде у дигиталном
облику са Министарством за просторно
уређење, грађевинарство и екологију
Републике Српске а у складу са чланом 179.
Правилника о начину израде, садржајуи
формирању докумената просторног уређења
(„Службени гласник Републике Српске“,
број: 69/13 – у даљем тексту Правилник).

Члан 2.
Подручје планирања обухвата је у површини
од цца 30 ха.
Граница обухвата подручја планирања из
претходног став обухвата парцеле у
слиједећем обухвату: Обухват разраде
регулационог Плана креће од одвојка
локалног пута за Голо Брдо и иде путем за
Имљане све до одвојка пута за Каменолом
Сребреник, даље иде некатегорисаним путем
изнад Паљевина до парцеле звана Биједа
власника Теиновић Вида и Теиновић Наде,
путем служности који иде половином
парцеле Биједа (у огради) иде и даље
половином парцеле звана Биједа коју
тренутно у посједу држе синови Костић
Николе (у катастру се води на име
Ђурановић Неђељка) и даље источним
ободом Ранчеве њиве до шуме власништво
синова Костић Мирка, прелази поток и
границом парцеле Гојковић Живка и
Миленка до категорисаног пута за Поноре,
даље грраница иде некатегорисаним путем
до парцеле Гојковић Неде звана Њивица,

Члан 3.
Плански период у смислу члана 40. став 3.
тачка в) Закона о уређењу простора и
грађењу (''Службени гласник Републике
Српске'', бројеви: 40/13 и 106/15 – у даљем
тексту Закон) је 10 година.
Члан 4.
За израду плана дефинишу се сљедеће
смјернице: У подручју измјене размотрити
слиједеће могућности:
- дефинисане неопходних површина за
скијање за изграђени ски лифт
4
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-

резервисање неопходних површина за
изградњу друге стазе од Равни кота
114 мнв (превој на ком је прешла
водоводна цијев) низ Теиновића
биједа до Јазавчевог врела и парцеле
Теиновић драгана (крчевине, ова
површина је заштићена од југовине)

-

резервисање неопходних површина за
беби ски лифт, сјеверно од командне
куће постојећег лифта

-

дефинисање неопходних
саобраћајница –приступних путева ,
електро водова, водоводне мреже,

-

дефинисање канализационе мреже

-

дефинисање паркинг површина

-

План израдити у складу са одредбама
Закона, Правилника те других
прописа из области релевантних за
планирање и уређење простора
(саобраћај, снабдијевање водом и
енергијом, телекомуникације, заштита
од природних непогода и техничких
инцидената, заштита ваздуха, воде,
тла,
природних
вриједности,
културних добара, пољопривредног и
шумског
земљишта
и
других
елемената
животне
средине,
успостављање
јединственог
информационог система и др.)
Приликом израде плана потребно је
водити рачуна о јавном интересу и
општим и посебним циљевима
просторног развоја,.
Носилац
израде
је
обавезан
обезбиједити усаглашеност Плана у
току његове израде са документима
просторног уређења ширег подручја,
односно да је у сагласности са
важећим документима најближег
предходног
нивоа
Регулационог
плана дијела Кнежева за период у
погледу планиране намјене простора.

-

-

-

Датум: 29.06.2016.

Код
израде
планског
рјешења
извршити
усаглашавање
са
новонасталим потребама за одређене
дијелове обухвата у погледу изградње
пословних и привредних објеката,
објеката за потребе саобраћаја и
инфраструктуре свих врста те изнаћи
одговарајућа рјешења и технологије.

Члан 5.
Преднацрт Плана израдиће се у року од 60
дана од дана закључења уговора о изради
Плана.
Приједлог Плана утврдиће носилац израде
Плана и Начелник након одржавања Јавне
расправе на нацрт Плана која се мора
одржати у року од 30 дана од дана затварања
јавног увида из члана 45. став 5) Закона.
Приједлог Плана утврђује се у складу са
закључцима са стручне расправе.
Члан 6.
Садржај Плана начелно је одређен чланом
35. Закона, а детаљније одредбама
Правилника од члана 144. до члана 154.
Члан 7.
На приједлог Носиоца припреме Плана,
Скупштина општине утврђује Нацрт Плана,
мјесто, вријеме и начин његовог излагања на
јавни увид.
Нацрт Плана ставиће се на јавни увид у
трајању од 30 дана у просторијама Носиоца
припреме и Носиоца израде Плана и у
просторијама мјесних заједница којима
припадају дијелови насеља у обухвату
Плана.
О мјесту, времену и начину излагања плана
на јавни увид, јавност ће бити обавијештена
огласом објављеним у средствима јавног
информисања осам (8) дана прије почетка
јавног увида, и петнаест (15) дана од почетка
излагања нацрта на јавни увид.
Носилац израде Плана обавезан је да
размотри све примједбе, приједлоге и
5
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мишљења који су доствљени током јавног
увида и да прије утврђивања приједлога
Плана, о њима заузме свој став који у
писаној форми доставља носиоцу припреме
Плана и лицима кја су доставила своје
приједлоге, примједбе и мишљења.
Став носиоца израде Плана о примједбама,
приједлозима и мишљењима разматра се на
јавној расправи која ће се заказати и одржати
у року и саставу утврђеним у одредбама
члана 48. став 5) и 6) Закона. У складу са
закључцима утврђеним на јавној расправи,
Носилац припреме Плана и Начелник
утврдиће приједлог Плана и доставити га
скупштини општине на усвајање.

-

Датум: 29.06.2016.

„Поште Српске“ Кнежево
ЈП Путеви Републике Српске, као и
Органи и правна лица у чијем
дјелокругу су: противпожарна
заштита, заштита животне средине,
сеизмолошка и заштита културноисторијског наслијеђа.

Органи, организације и предузећа из става 1.
овог члана дужни су сарађивати са Носиоцем
израде Плана, давати јој приједлоге,
мишљења, примједбе и податке везане за рад
на изради Плана.
Члан 11.
Носилац израде ће доставити Носиоцу
припреме елаборат Плана у дигиталном
облику и аналогном облику у уговореном
броју примјерака.
План се обрађује у складу са Законом о
уређењу простора и грађењу („Службени
гласник Републике Српске“, број: 40/13 и
106/15), Правилником о начину израде,
садржају
и
формирању
докумената
просторног уређења („Службени гласник
Републике Српске“,
број:
69/13) и
Правилником о садржају, носиоцима
просторно-информационог
система
и
методологији прикупљања и обраде података
(„Службени гласник републике Српске“,
број: 93/13).
Стручна организација је дужна да изврши
допуну или исправку елабората Плана у
складу са писменим примједбама Носиоца
припреме у року од 30 (тридесет) дана од
дана његовог достављања.

Члан 8.
Средства за израду Плана и трошкове у
поступку његовог доношења обезбједиће
инвеститор
„Инвестинг
Инжењеринг
Комерц“ д.о.о. Бања Лука.
Члан 9.
Носилац припреме Плана је општинска
управа – Одјељење за просторно уређење и
стамбено-комуналне послове, а Носилац
израде Плана биће одређен у складу са
Законом о јавним набавкама Босне и
Херцеговине.
Члан 10.
Носилац припреме Плана дужан је да у току
израде Плана обезбједи сарадњу и
усаглашавање ставова, а Носилац израде
Плана – стручна организација која ће
израђивати План дужна је да сарађује са
надлежним органима и организацијама за
послове планирања и програмирања развоја,
те предузећима у чијој је надлежности
саобраћајна, комунална инфраструктура, а да
обавезно прибави мишљења на приједлоге
планских рјешења од:
- Одјељења за привреду и финансије
- КП „Цврцка“ Кнежево
- Р.Ј. Електродистрибуција Кнежево

Члан 12.
Све стручне, административне и друге
послове у вези са доношењем Плана обавиће
Одјељење за просторно уређење и стамбенокомуналне послове.
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Члан 13.
Ова одлука ступа на снагу осмог дана од
дана објављивања у „Службеном гласнику
општине Кнежево“.
Број: 01-022-36/16
ПРЕДСЈЕДНИК СО-е
Датум: 09.06.2016. године Радован Марић, с.р.
___________________________________________

На основу члана 40. став 1. Закона о уређењу
простора и грађењу (''Службени гласник
Републике Српске'', број: 40/13 и 106/15),
члана 30. Закона о локалној самоуправи
(''Службени гласник Републике Српске'',
број: 101/04, 42/05, 118/05 и 98/13) и члана
30. Статута општине Кнежево (''Службени
гласник општине Кнежево'', број: 1/06, 1/08,
3/12и 6/16), Скупштина општине Кнежево на
сједници одржаној дана 09.06.2016. године, д
о н о с и:

-

ОДЛУКУо
приступању изради измјене регулационог
плана дијела централног подручја
Кнежева

-

Члан 1.
ПРИСТУПА СЕ изради измјене дијела
Регулационог плана дијела централног
подручја Кнежева (,,Службени гласник
Општине Кнежево“, број: 33/10).
Члан 2.
Плански период у смислу члана 40. став 3.
тачка в) Закона о уређењу простора и
грађењу (''Службени гласник Републике
Српске'', бројеви: 40/13 и 106/15 – у даљем
тексту Закон) је 10 година.

-

Члан 3.
За израду плана дефинишу се сљедеће
смјернице: У подручју измјене размотрити
слиједеће могућности:
- Укључити објекте које је могуће
легализовати у складу са Законом;
7

Датум: 29.06.2016.

- Исправка грешака у предходно
усвојеном
регулационом
плану
настале усљед неуредних геодетских
подлога
- План израдити у складу са
одредбама Закона, Правилника те
других
прописа
из
области
релевантних за планирање и уређење
простора (саобраћај, снабдијевање
водом и енергијом, телекомуникације,
заштита од природних непогода и
техничких
инцидената,
заштита
ваздуха,
воде,
тла,
природних
вриједности,
културних
добара,
пољопривредног
и
шумског
земљишта и других елемената
животне
средине,
успостављање
јединственог информационог система
и др.)
Приликом израде плана потребно је
водити рачуна о јавном интересу и
општим и посебним циљевима
просторног развоја,.
Носилац
израде
је
обавезан
обезбиједити усаглашеност Плана у
току његове израде са документима
просторног уређења ширег подручја,
односно да је у сагласности са
важећим документима најближег
предходног нивоа – Регулационог
плана дијела централног подручја
Кнежева у погледу планиране намјене
простора.
Код
израде
планског
рјешења
извршити
усаглашавање
са
новонасталим потребама за одређене
дијелове обухвата у погледу изградње
пословних и привредних објеката,
објеката за потребе саобраћаја и
инфраструктуре свих врста те изнаћи
одговарајућа рјешења и технологије.
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Члан 4.
Преднацрт Плана израдиће се у року од 60
дана од дана закључења уговора о изради
Плана.
Приједлог Плана утврдиће носилац израде
Плана и Начелник након одржавања Јавне
расправе на нацрт Плана која се мора
одржати у року од 30 дана од дана затварања
јавног увида из члана 45. став 5) Закона.
Приједлог Плана утврђује се у складу са
закључцима са стручне расправе.

у року и саставу утврђеним у одредбама
члана 48. став 5) и 6) Закона. У складу са
закључцима утврђеним на јавној расправи,
Носилац припреме Плана и Начелник
утврдиће приједлог Плана и доставити га
скупштини општине на усвајање.

Члан 5.
Садржај Плана начелно је одређен чланом
35. Закона, а детаљније одредбама
Правилника од члана 144. до члана 154.

Члан 8.
Носилац припреме Плана је општинска
управа – Одјељење за просторно уређење и
стамбено-комуналне послове, а Носилац
израде Плана биће одређен у складу са
Законом о јавним набавкама Босне и
Херцеговине.
Члан 9.
Носилац припреме Плана дужан је да у току
израде Плана обезбједи сарадњу и
усаглашавање ставова, а Носилац израде
Плана – стручна организација која ће
израђивати План дужна је да сарађује са
надлежним органима и организацијама за
послове планирања и програмирања развоја,
те предузећима у чијој је надлежности
саобраћајна, комунална инфраструктура, а да
обавезно прибави мишљења на приједлоге
планских рјешења од:
- Одјељења за привреду и финансије
- КП „Цврцка“ Кнежево
- Р.Ј. Електродистрибуција Кнежево
- „Поште Српске“ Кнежево
- ЈП Путеви Републике Српске, као и
- Органи и правна лица у чијем
дјелокругу су: противпожарна
заштита, заштита животне средине,
сеизмолошка и заштита културноисторијског наслијеђа.
Органи, организације и предузећа из става 1.
овог члана дужни су сарађивати са Носиоцем
израде Плана, давати јој приједлоге,

Члан 7.
Средсва за израду Плана и трошкове у
поступку његовог доношења обезбједиће се
у буџету општине Кнежево.

Члан 6.
На приједлог Носиоца припреме Плана,
Скупштина општине утврђује Нацрт Плана,
мјесто, вријеме и начин његовог излагања на
јавни увид.
Нацрт Плана ставиће се на јавни увид у
трајању од 30 дана у просторијама Носиоца
припреме и Носиоца израде Плана и у
просторијама мјесних заједница којима
припадају дијелови насеља у обухвату
Плана.
О мјесту, времену и начину излагања плана
на јавни увид, јавност ће бити обавијештена
огласом објављеним у средствима јавног
информисања осам (8) дана прије почетка
јавног увида, и петнаест (15) дана од почетка
излагања нацрта на јавни увид.
Носилац израде Плана обавезан је да
размотри све примједбе, приједлоге и
мишљења који су доствљени током јавног
увида и да прије утврђивања приједлога
Плана, о њима заузме свој став који у
писаној форми доставља носиоцу припреме
Плана и лицима кја су доставила своје
приједлоге, примједбе и мишљења.
Став носиоца израде Плана о примједбама,
приједлозима и мишљењима разматра се на
јавној расправи која ће се заказати и одржати
8
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члана 30. став 1. алинеја 2. Закона о лакалној
самоуправи („Службенигласник Републике
Српске“, број: 101/04, 42/05, 118/05, 98/13)и
члана 30. став 1. алинеја 2. Статута Општине
Кнежево („Службени гласник Општине
Кнежево“, број: 1/06, 1/08, 3/12 и 6/16),
Скупштина општине Кнежево је на сједници
одржаној 09.06.2016. године, д о н и ј е л а:

мишљења, примједбе и податке везане за рад
на изради Плана.
Члан 10.
Носилац израде ће доставити Носиоцу
припреме елаборат Плана у дигиталном
облику и аналогном облику у уговореном
броју примјерака.
План се обрађује у складу са Законом о
уређењу простора и грађењу („Службени
гласник Републике Српске“, број: 40/13 и
106/15), Правилником о начину израде,
садржају
и
формирању
докумената
просторног уређења („Службени гласник
Републике Српске“,
број:
69/13) и
Правилником о садржају, носиоцима
просторно-информационог
система
и
методологији прикупљања и обраде података
(„Службени гласник републике Српске“,
број: 93/13).
Стручна организација је дужна да изврши
допуну или исправку елабората Плана у
складу са писменим примједбама Носиоца
припреме у року од 30 (тридесет) дана од
дана његовог достављања.

ОДЛУКУ
о измјени и допуни одлуке о такси превозу
на подручју општине Кнежево
Члан 1.
У Одлуци о такси превозу на подручју
општине Кнежево („Сл. гласник општине
Кнежево, број: 6/10), у члану 7. ријечи
„старости до десет година“ замјењују се
ријечима „старости до петнаест година“.
Члан 2.
У члану 15. у ставу 1. тачка 3. мијења се и
гласи:
3. да старост возила није прешла
петнаест година.
Члан 3.
Ова Oдлука ступа на снагу осмог дана од
дана објављивања у „Службеном гласнику
Општине Кнежево“.

Члан 11.
Све стручне, административне и друге
послове у вези са доношењем Плана обавиће
Одјељење за просторно уређење и стамбенокомуналне послове.

Брoj: 01-022-39/16
ПРЕДСЈЕДНИК СО-е
Датум: 09.06.2016. године Радован Марић, с.р.

Члан 12.
Ова одлука ступа на снагу осмог дана од
дана објављивања у „Службеном гласнику
општине Кнежево“.

___________________________________________

На основу одредби члана 30. став 1. алинеја
11.
Закона
о
локалној
самоуправи
(„Службени гласник Републике Српске“,
број: 101/04,42/05, 118/05 и 98/13) и одредби
члана 30. став 1. алинеја 12. Статута
општине Кнежево („Службени гласник
општине Кнежево“, број: 1/06, 1/08, 3/12и
6/16), Скупштина општинеКнежево је на
сједници одржаној дана 09.06. 2016. године,
д о н и ј е л а је:

Број: 01-022-37/16
ПРЕДСЈЕДНИК СО-е
Датум: 09.06.2016. године
Радован Марић, с.р.
___________________________________________

На основу члана 5. Закона о
допунама Закона о превозу
саобраћају Републике Српске
гласник Републике Српске“,

Датум: 29.06.2016.

измјенама и
у друмском
(„Службени
број 12/13),
9
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ОДЛУКУ
о одрицању од накнаде за експроприсане
непокретности

О Д Л У К У
о формирању Савјета за безбједност
саобраћаја општине Кнежево

Члан 1.
Овом Oдлуком општина Кнежево одриче се
накнаде
за
потпуно
експроприсане
непокретности за изградњу регионалног пута
Р-413 Котор Варош-Митровићи, дионица
Соколине-Живинице и то:
- к.ч. број: 22/1-27 звана „Језеро“, њива
6 класе у површини од 763 м2, п.л.
број: 138., к.о. Живинице;
- к.ч. број: 21/27-2 звана „Ријека“,
ливада 4 класе у површини од 1431
м2, п.л. број: 138., к.о. Живинице;
- к.ч. број: 18/113-5 звана „Стране“,
шима 7 класе у површини од 486 м2,
п.л. број: 138., к.о. Живинице и
- к.ч. број: 18/113-6 звана „Стране“,
шума 7 класе у површини од 144 м2,
п.л. број: 138., к.о. Живинице.

Члан 1.
Формира се Савјет за безбједност саобраћаја
општине Кнежево, као савјетодавно тијело, у
циљу подстицања превентивних и других
активности
у
области
безбједности
саобраћаја на путевима на подручју општине
Кнежево, као и остваривања координације и
сарадње укључених субјеката.
Члан 2.
У Савјет се именују слиједећи чланови:
1) представник
Одјељења
за
инспекцијске послове и комуналну
полицију,
2) стручни сарадник за путеве и
саобраћај,
3) представник Полицијске станице
Кнежево,
4) представник Дома здравља.
5) представник
ОШ
„Доситеј
Обрадовић“.

Члан 2.
Ова Oдлука ступа на снагу осмог дана од
дана објављивања у „Службеном гласнику
општине Кнежево“.
Број:01-022-40/16
Датум: 09.06.2016.године

Члан 3.
Задаци Савјета су слиједећи:
1) разматрање питања из области
безбједности саобраћаја,
2) предлагање мјера за унапређење
безбједности саобраћаја,
3) давање мишљења на стратешке
документе,
4) иницирање доношења и учествовање
у изради законских и других аката,
5) давање мишљења на програме,
планове рада и извјештаје Агенције и
6) остваривање
и
подстицанје
координације и сарадње између
републичких органа управе и других
тијела у безбједности саобраћаја.

ПРЕДСЈЕДНИК СO-e
Радован Марић, с.р.

___________________________________________

На основу члана 10. став 2. Закона о
безбједности саобраћаја на путевима
Републике Српске („Службени гласник
Републике Српске“, број: 63/11), члана 30.
Закона
о
локалној
самоуправи
(„Службенигласник Републике Српске“,
број: 101/04, 42/05, 118/05, 98/13) и члана 30.
Статута Општине Кнежево („Службени
гласник Општине Кнежево“, број: 1/06, 1/08,
3/12 и 6/16), Скупштина општине Кнежево,
д о н о с и:

Члан 4.
Ова Oдлука ступа на снагу осмог дана од
дана објављивања у „Службеном гласнику
Општине Кнежево“.
10
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Брoj: 01-022-41/16
Датум: 09.06.2016. године

На основу члана 89. став 8. Закона о шумама
(„Службени гласник Републике Српске“,
бројеви: 75/08 и 60/13) и члана 30. алинеја 3.
Закона о локалној самоуправи („Службени
гласник Републике Српске“ број 101/04,
42/05, 118/05 и 98/13) и члана 30. Став 1.
алинеје 3. Статута општине Кнежево
(„Службени гласник општине Кнежево“,
број: 1/06, 1/08, 3/12и 6/16), Скупштина
општине Кнежево на сједници одржаној дана
09.06.2016. године, д о н о с и:

ПРЕДСЈЕДНИК СО-e
Радован Марић, с.р.

___________________________________________

На основу члана 2.12. став 9. Изборног
закона БиХ (Службени гласник БиХ,
бр.23/01, 7/02, 9/02, 20/02, 25/02, 4/04, 20/04,
25/05, 52/05, 65/05, 77/05, 11/06, 24/06, 32/07,
33/08, 37/08, 32/10, 18/13 и 07/14), члана 1., 2.
и 3. Одлуке о висини накнаде за рад чланова
Изборне комисије основне изборне јединице
у Босни и Херцеговини („Службени гласник
Републике Срспке“, број: 43/14), Oдлуке о
висини накнаде за рад чланова изборне
комисије основне изборне јединице у Босни
и Херцеговини број: 05-1-0701-407-5/16, од
28.04.2016.године, и члана 30. Статута
општине Кнежево („Службени гласник
општине Кнежево“, бројеви: 1/06, 1/08 ,3/12и
6/16) Скупштина општине Кнежево, на
сједници одржаној дана 09.06.2016. године,
д о н о с и:

ОДЛУКУ
о усвајању плана утрошка средстава од
шуме за 2016. годину
Члан 1.
Усваја се план утрошка средстава од шума за
2016. годину, на износ од 500.000,00 КМ, а
на основу сагласности Министарства
пољопривреде, шумарства и водопривреде
број: 12.06.2-332-426/16 од 20.04.2016.
године.

ОДЛУКУ
о измјенима и допунама Одлуке о висини
накнаде члановима Општинске изборне
комисије

Члан 2.
Ова Одлука ступа на снагу даном доношења
и биће објављена у Службеном гласнику
општине Кнежево.

Члан 1.
Члан 2. мијења се и гласи:
„Чланови општинске изборне комисије,у
изборном периоду, имају праву на мјесечну
накнаду за свој рад у висини од 500,00 КМ.
Чланови општинске изборне комисије, изван
изборног периода, имају право на сталну
мјесечну накнаду за свој рад у висини од
150,00 КМ.“

Број: 01-022-52/16
ПРЕДСЈЕДНИК СО-е
Датум: 09.06.2016.године
Радован Марић, с.р.
_________________________________________

На основу члана 11. Закона о накнадама за
коришћење природних ресурса у сврху
производње електричне енергије („Службени
гласник Републике Српске, број“: 52/14),
члана 30. став 1. Статута општине Кнежево
(„Службени гласник општине Кнежево“,
бројеви: 1/06, 1/08, 3/12 и 6/16), Скупштина
општине Кнежево на сједници одржаној дана
09.06.2016 . године, д о н о с и:

Члан 2.
Ова Oдлука ступа на снагу даном доношења
и биће објављена у „Службеном гласнику
општине Кнежево“.

Број: 01-022-42/16
Датум: 09.06.2016.

Датум: 29.06.2016.

ПРЕДСЈЕДНИК СО-е
Радован Марић, с.р.

___________________________________________
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Датум: 29.06.2016.

одборника, буџетских корисника
............................................5.000,00 КМ

ПРОГРАМ УТРОШКА СРЕДСТАВА ОД
НАКНАДЕ ЗА КОРИШЋЕЊЕ
ПРИРОДНИХ РЕСУРСА У СВРХУ
ПРОИЗВОДЊЕ ЕЛЕКТРИЧНЕ
ЕНЕРГИЈЕ
ЗА 2016. ГОДИНУ

КОНТРОЛА УТРОШКА СРЕДСТАВА
Надзор и контролу над спровођењем овог
програма врше надлежна одјељење општине.

УВОД
Овим програмом се регулише коришћење
средстава која општина Кнежево остварује у
2016. години, а по основу Закона о
накнадама за коришћење природних ресурса
у сврху производње електричне енергије,
укључујући
и
неутрошена
средства
прикупљена од накнада у ранијим годинама.
Планирани приходи по основу ове накнаде у
буџету за 2016. годину износе 25.000,00 КМ.

Број: 01-022-44/16
Датум:09.06.2016.године

ПРЕДСЈЕДНИК СО-е
Радован Марић, с.р.

___________________________________________

На основу члана 32. став 5. Закона о
концесијама („Службени гласник Републике
Српске“, број: 59/13), члана 30. став 1.
Статута општине Кнежево („Службени
гласник општине Кнежево“, бројеви: 1/06,
1/08, 3/12 и 6/16), Скупштина општине
Кнежево на сједници одржаној дана
09.06.2016. године, д о н о с и:

КОРИШЋЕЊЕ СРЕДСТАВА ОД
НАКНАДЕ ЗА КОРИШЋЕЊЕ
ПРИРОДНИХ РЕСУРСА У СВРХУ
ПРОИЗВОДЊЕ ЕЛЕКТРИЧНЕ
ЕНЕРГИЈЕ
Средства од накнада за коришћење
природних ресурса у сврху производње
електричне енергије која припадају јединици
локалне саоуправе користе се намјенски:
1. Изградњу и санацију примарних
инфраструктурних објеката (водовод,
канализација, топловод, локални
путеви и друго) који су у функцији
привредног развоја и запошљавања, у
проценту од најмање 30% од укупних
средстава која се уплате по овом
основу..............................15.000,00 КМ
2. Изградњу
нових
привредних
капацитета
или
проширење
постојећих,
укључујући
и
стимулативно кредитирање (развој
пољопривреде, улагање у туризам,
развој традиционалних заната и
друго).................................5.000,00 КМ
3. Друге
намјене
утврђене
овим
Програмом, осим за плате и друга
лична
примања
запослених
у
општинској управи, функционера и

ПЛАН УТРОШКА СРЕДСТАВА ОД
КОНЦЕСИОНЕ НАКНАДЕ
ЗА 2016. ГОДИНУ
УВОД
Концесија је право обављања привредних
дјелатности коришћењем јавних добара,
природних богатстава и других добара од
општег интереса, као и право на обављање
дјелатности од општег интереса, које се
уступа концесионару на одређено вријеме, уз
плаћање концесионе накнаде.
Циљ законске регулативе је допринос
привредном развоју Републике Српске
стварањем правног оквира за привлачење
страних и домаћих инвестиција, уз
истовремено
унапређивање
транспарентности
поступка
додјеле
концесија и повећање ефикасности и
дугорочне
одрживости
концесионих
пројеката,
те
одговорног
управљања
природним богатствима и јавним добрима.
Спровођење поступка додјеле концесије у
Републици Српској заснива се на начелима
12
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транспарентности,
недискриминације,
тржишне конкуренције, једнаког третмана,
слободе кретања робе и пружања услуга,
заштите јавног интереса, ефикасности,
економичности,
пропорционалности,
заштите животне средине, аутономије воље и
равноправности уговорних страна..

Датум: 29.06.2016.

13. Управљање и прерада отпада у складу
са посебним прописима, осим отпада
који је обезбијеђен комуналном
дјелатношћу,
14. Изградња
објеката
туристичке
инфраструктуре и супраструктуре;
15. Дјелатности
у
областуи
угоститељства;
16. Пољопривредно земљиште;
17. Изградња, коришћење и одржавање
спортских објеката.

ПРЕДМЕТ КОНЦЕСИЈЕ
Предмети концесије могу бити:
1. Изградња, коришћење и одржавање:
путева, жељезничких пруга, пловних
канала и лука, аеродрома;
2. Коришћење јавног водног добра;
3. Изградња и кориошћење енергетских
објеката инсталиране снаге веће од
250 kW, изузев енергетских објеката
на био-масу и био-гас и соларних
постројења
са
фотонапонским
ћелијама на објектима независно од
инсталиране снаге;
4. Изградња или реконструкција и
коришћење нафтовода, гасовода и
објеката за складиштење истих,
5. Истраживање
и
експлоатацију
минералних сировина;
6. Планирани одстрел дивљачи уз
обављање ловне дјелатности и
риболов;
7. Игре на срећу;
8. Поштанске и телекомуникационе
услуге,
осим
резервисаних
поштанских услуга и заједничких и
међународних комуникација;
9. Путнички и теретни жељезнички
саобраћај;
10. Јавни превоз у друмском саобраћају;
11. Простори и објекти природног,
грађевинског и културно-историјског
наслеђа;
12. Комуналне
дјелатности,
осим
водоснадбијевања становништва, као
и изградња, одржавање и коришћење
или реконструкција и модернизација
комуналних објеката,

КОНЦЕСИОНА НАКНАДА
Концесиона накнада је приход буџета
Републике Српске, односно буџета јединице
локалне самоуправе, зависно од надлежности
за додјелу концесије. Ова накнада 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.
КОРИШЋЕЊЕ СРЕДСТАВА ОД
КОНЦЕСИОНЕ НАКНАДЕ
Средства од концесионе накнаде која
припадају јединици локалне саоуправе
користе се намјенски:
4. Изградњу
и
реконструкцију:
примарних
инфраструктурних
објеката
и
нових
привредних
капацитета који су у функцији
привредног развоја и запошљавања и
5. Заштиту животне средине.
Планирани приход по основу наканде од
концесија у буџету за 2016. годину износи
150.000,00 КМ и намјенски ће се користити:
1. За изградњу и реконструкцију
водовода
и
локалних
путева
........................................100.000,00 КМ
2. За
заштиту
животне
средине
..........................................50.000,00 КМ
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Датум: 29.06.2016.

функционисање и одржавање некретнина и
водних објеката од општег значаја очување
вриједности изграђених водних објеката и
система,
предузимање
мјера
јавног
инвестирања и капитална изградња водних
објеката обезбјеђују се између осталог и из
посебних водних накнада, прихода на основу
закупа јавног водног добра, буџета
Републике Српске, јединице локалне
самоуправе и донација.

КОНТРОЛА УТРОШКА СРЕДСТАВА
Средства прикупљена у буџет општине на
онову концесионе накнаде могу се користити
на начин прописан Законом о концесијама и
овим планом.
Надзор и контролу над спровођењем овог
плана врши и намјенским трођшењем новца
од концесионе накнаде вршиће надлежно
министарство
и
надлежно
одјељење
општине.

ПОСЕБНЕ ВОДНЕ НАКНАДЕ
Посебне водне накнаде представљају приход
на основу:

Број: 01-022-45/16
Датум: 09.06.2016.године

ПРЕДСЈЕДНИК СО-е
Радован Марић, с.р.

а) Накнада за захватање и кориштење
воде и то: за пиће и јавно водоснадбијевање,
кориштење минералних вода за флаширање,
кориштење воде за наводњавање, узгој рибе
у кавезима, употреба воде за индустријске и
сличне процесе, употреба воде за друге
намјене за људску употребу.

___________________________________________

На основу члана 195. Закона o водама
(„Службени гласник Републике Српске“,
бројеви: 50/06, 92/09 и 121/12), члана 30.
став
1.
Статута
општине
Кнежево
(„Службени гласник општине Кнежево“,
бројеви: 1/06, 1/08, 3/12 и 6/16), Скупштина
општине Кнежево на сједници одржаној дана
09.06.2016. године,д о н о с и:

б) Накнаде за производњу електричне
енергије.
в)Накнада за заштиту вода и то:
накнада које плаћају власници транспортних
средстава која користе нафту, накнада за
испуштање отпадних вода, накнада за узгој
рибе, накнада за употребу вјештачких
ђубрива.

ПРОГРАМ УТРОШКА СРЕДСТАВА ОД
ПОСЕБНИХ ВОДНИХ НАКНАДА ЗА
2016. ГОДИНУ

г) Накнада за вађење материјала из
водотокова.
УВОД
Воде су добро од општег интереса, стога се
овој проблематици посвећује посебна пажња
у циљу спречавања деградације воде,
постизања одрживог коришћења вода,
осигурања правичног приступа водама,
пружања
заштите
акватичних,
полуакватичних и копнених еко система,
организовања одбране од поплава, као и
предузимања осталих радњи везано за
рационално и економично кориштење вода.
Кориштење вода подразумијева и плаћање
накнада за захватање површинских и
подземних вода, а јединица за обрачун
накнада је један метар кубни. Средства за
обављање послова и задатака као и

д) Накнада за заштиту од вода и то:
накнада за заштиту од вода пољопривредног,
грађевинског и шумског земљишта, накнада
за заштиту од вода стамбених, пословних и
других објеката.

КОРИШЋЕЊЕ ПРИХОДА ОД
ПОСЕБНИХ ВОДНИХ НАКНАДА
Приходи прикупљени на основу посебних
водних накнада у износу од 30% уплаћују се
у буџет јединице локалне самоуправе и могу
се користити за стручно-техничке послове
14
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односно: израду привремених планова
управљања водама, припрему планова
управљања водама, спровођење праћења
стања
вода,
успостављање
и
рад
Информационог
система,
одржавање
објеката у власништву јединица локалне
самоуправе,
спровођење
превентивних
активности у сектору вода, трошкове рада и
функционисања јавних предузећа за воде,
трошкове изградње водних објеката и
система.

уређење градског грађевинског земљишта и
осталог грађевинског земљишта општине
Кнежево.
Програм
уређења
обухвата
уређење
грађевинског земљишта, улагање у припрему
и изградњу комуналних објеката од значаја
за општину. Програм се заснива на условима
и рјешењима садржаним у законима,
одлукама и другим прописима и планским
актима којима се уређује област грађења и
уређења грађевинског земљишта.
Овим програмом ближе се утврђују подручја
која ће се уређивати у програмском периоду,
динамика уређења, врста и обим уређења
земљишта, висина накнаде за уређење
грађевинског земљишта, мјерила за њено
утврђивање и носиоци провођења програма.
Овај програм израђен је на основу
параметара садржаних у Регулацином плану
дијела централног подручја Кнежева а
примјењиваће се и при обрачуну трошкова
уређења
грађевинског
земљишта
(дефинисано по зонама) и осталог
грађевинског земљишта, до доношења
одговарајућих планских аката, односно
програма уређења на основу тих планских
аката.

Планирани приходи по основу посебних
водних накнада у буџету за 2016. године
износе 15.000,00 КМ и намјенски ће се
користити за :
1. Одржавање
и
адаптација
постојећих
вовдовода ....................................15.000,00 КМ

КОНТРОЛА УТРОШКА СРЕДСТАВА
Средства прикупљена у буџет општине на
име посебних водних накнада су намјенска и
могу се користити на начин прописан
Законом о водама и овим Програмом.
Надзор и координацију над спровођењем
овог Програма и намјенским трошењем
новца од посебних водних накнада вршиће
Министарство пољопривреде, шумарства и
водопривреде Републике Српске и надлежно
Одјељење општине.

Број: 01-022-46/16
Датум: 09.06.2016. године

II.

ДИНАМИКА УРЕЂЕЊА

1. Издаци за инвестиционо одржавање,
реконструкцију и адаптацију зграда и
објеката
2. Издаци за инвестиционо одржавање ,
реконструкцију
и
адаптацију
саобраћајних објеката
3. Расходи за услуге одржавања јавних
површина и заштите животне средине

ПРЕДСЈЕДНИК СО-е
Радован Марић, с.р.

___________________________________________

ПРОГРАМ
УРЕЂЕЊА ГРАЂЕВИНСКОГ
ЗЕМЉИШТА ЗА 2016. ГОДИНУ
I.

Датум: 29.06.2016.

УВОД

Програм уређења грађевинског земљишта
доноси се за 2016. годину, а обухвата

III.

ВРСТА И ОБИМ УРЕЂЕЊА

Уређење грађевинског земљишта обухвата:
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4.1.1. Израда геодетских подлога
.......................................................50.600,00КМ
4.1.2. Израда Регулационог плана
.......................................................10.000,00КМ
4.1.3. Израда техничке документације
– пројеката за извођење:
- саобраћајна
инфраструктура..........50.000,00КМ
- хидротехничка
инфраструктура..........40.000,00КМ

1. Припремање земљишта у сврху
изградње, што подразумијева :
- израду геодетских подлога
- рјешавање
имовинско
правнох
послова
- израду
урбанистичко
планске
документације
- израду техничке документације
- оперативну
координацију
у
припремању грађевинског земљишта

УКУПНО
ТРОШКОВИ
ПРИПРЕМАЊА:............Пгз=150.600,00КМ

2. Опремање грађевинског земљишта,
што подразумијева:
- изградња
саобраћајне
инфраструктуре
- изградња
хидротехничке
инфраструктуре
- изградња електро енергетске и
телекомуникационе инфраструктуре
- изградња
термоенергетске
инфраструктуре
- стручни надзор над опремањем
грађевинског земљишта

IV.

4.2.
Опремање
грађевинског
земљишта
4.2.1.
Изградња
саобраћајне
инфраструктуре:
- изградња
саобраћајница........1.068.440,00КМ
- изградња асфалтираних паркинг
површина..................218.950,00КМ
УКУПНО
САОБРАЋАЈНА
ИНФРАСТРУКТУРА:............1.287.390,00КМ
4.2.2.
Изградња
хидротехничке
инфраструктуре:
- изградња секундарне водоводне
мреже.........................332.400,00КМ
- изградња
фекалних
канализационих
колектора
...................................382.250,00КМ
УКУПНО
ХИДРОТЕХНИЧКА
ИНФРАСТРУКТУРА:...............714.650,00КМ

НАКНАДА ЗА УРЕЂЕЊЕ
ГРАЂЕВИНСКОГ
ЗЕМЉИШТА

Накнада за уређење грађевинског земљишта
обухвата стварне трошкове припремања и
опремања грађевинског земљишта ради
његовог привођења намјени предвиђеној
регулационим
планом,
урбанистичким
планом и програмом уређења земљишта.
Накнаду за уређење грађевинског земљишта
плаћају инвеститори грађевина које се граде
на земљишту које се уређује или дјелимично
уређује, по просјечној цијени уређења на
корисну површину објекта који се гради.
4.1.
земљишта

Припремање

Датум: 29.06.2016.

4.2.3. Изградња електроенергетске
инфраструктуре:
- изградња
нове
јавне
расвјете.....................................95.00
0,00КМ
УКУПНО ЕЛЕКТРОЕНЕРГЕТСКА
ИНФРАСТРУКТУРА:.................95.000,00КМ

грађевинског

4.3.3. Стручни надзор над опремањем
грађевинског земљишта:.............10.000,00КМ
16
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Датум: 29.06.2016.

планирана БГП за становање
.........................................15 067,00 m2
планирана БГП за пословање
(пословни,
привредни,
јавни,
вјерски)...........................16 545,00 m2

УКУПНО ТРОШКОВИ ОПРЕМАЊА:
.......................................Огз = 2.107.040,00 КМ
РЕКАПИТУЛАЦИЈА
ПРИПРЕМАЊЕ
ГРАЂЕВИНСКОГ
ЗЕМЉИШТА
(Пгз).............................................150.600,00КМ
ОПРЕМАЊЕ
ГРАЂЕВИНСКОГ
ЗЕМЉИШТА (Огз)................ 2.107.040,00 КМ
УКУПНО
ТРОШКОВИ
УРЕЂЕЊА
ГРАЂЕВИНСКОГ
ЗЕМЉИШТА
(Угз)
..................................................2.257.640,00КМ

Укупна БГП...........31 612,00 m2
Биланс планираних објеката
планирана БГП за становање
...........................................7 347,00 m2
планирана БГП за пословање
(пословни,
привредни,
јавни...)
..........................................52 996,00 m2
Укупна БГП...........60 343,00 m2

V.
ОБРАЧУН КОРИСНЕ
ГРАЂЕВИНСКЕ ПОВРШИНЕ И
ТРОШКОВИ УРЕЂЕЊА ПО 1м2

УКУПНА БГП.......................ƩФ=98 056,00 m2
5.1. Обрачун бруто
грађевинске површине

и

корисне

УКУПНА КОРИСНА ГРАЂЕВИНСКА
ПОВРШИНА................... ƩФоб=88 250,00m2

Површинаобухвата:..............................24,96ha
/249 600m2

5.2. Трошкови уређења по 1 m2
корисне грађевинске површине

Објекти предвиђени за рушење

Трошкове уређења по 1 m2
корисне
грађевинске површине добијемо кадаукупне
трошкове
уређења
подијелимо
са
планираном
корисном
грађевиснком
површином.
Трошкови уређења по 1 m2 корисне
површине
Нугз=
У гз 2.257.640,00
КМ

 25,58 2
Ф
88 250,00
m

БГП
објеката
предиђених
за
уклањање...........................3 246,00 m2
Укупна БГП.........................3 246,00 m2
Објекти предвиђени за
доградњу и надоградњу

реконструкцију,

планирана БГП за становање
............................................2 280,00 m2
планирана БГП за пословање(
пословни, јавни)...............3 821,00 m2

5.3. Умањење трошкова уређења
5.3.1.
Накнада
за
уређење
грађевинског земљишта из поглавља V тачке
5.2 овог програма, које је дјелимично
уређено, односно ако нису изграђени сви

Укупна БГП.............6 101,00 m2
Објекти предвиђени за задржавање
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инфраструктурни
објекти,
уређаји
и
инсталације који су предвиђени планским
актом на основу којег су издати локацијски
услови, умањује се за одговарајући проценат
и то:
-

-

-

асфалтни пут са застором....11%
асфалтни пут без тротоара....9%
макадамски пут......................5%
водоводна мрежа...................4%
фекална канализација...........5%
јавна расвјета.........................3%
паркиралиште........................4%

-

Датум: 29.06.2016.

за просторије које ће служити
пољопр. производњи,
преради, чувању и ускладиштењу
пољопривредних производа........60%
за помоћне и отворене базене,
трафостанице, водозахватне
грађевине, објекти за смјештај опреме
код базних станица.......................50%

5.3.5. Накнада за уређење грађевинског
земљишта не плаћа се за септичке јаме и
цистерне за воду индивидуалних стамбених
објеката и за објкте који немају корисну
површину.

5.3.2. Инвеститори који докажу да су
учествовали у изградњи раније изграђених
појединих
инфраструктурних
објеката,
уређаја и инсталација, личним средствима
(уговор са овлаштеном организацијом,
потврда
мјесне
заједнице,
оригинал
уплатница итд.) имају право на умањење
накнаде за уређење гређевинског земљишта
за изградњу инфраструктурног објекта, у
чијој су изградњи учествовали, за износ
уложених средстава с тим да умањење не
може бити веће од износа обрачунате
накнаде за тај инфраструктурни објекат из
поглавља V тачке 5.2 овог програма.
5.3.3. Приликом изградње нових
инфраструктурних објеката, уређаја и
инсталација, власници постојећих објеката
који нису раније платили накнаду за
изградњу тих објеката дужни су учествовати
у изградњи истих. Висина накнаде (учешћа)
утврдиће се по посебној методологији, с тим
да максимални износ учешћа не може бити
већи од накнаде из поглавља V тачке 5.2 овог
програма.
5.3.4.
Накнада
за
уређење
грађевинског земљишта из поглавља V тачке
5.2 умањује се у проценту:
- за помоћне просторије...................30%
- за просторије у којима се обавља
производна дјелатност..................50%

VI.

НОСИОЦИ ПРОВОЂЕЊА
ПРОГРАМА

Носиоци провођења програма су : Одјељење
за просторно уређење и стамбено –
комуналне послове, друге надлежне службе
у Општини и предузећа којима Скупштина
општине и Начелник повјери послове
уређења грађевинског земљишта.
Овај програм доноси зе за подручје описано
у поглављу I . Накнада за уређење је
утврђена по просјечној цијени стварних
трошкова
припремања
и
опремања
грађевинског земљишта.
Уколико у току планског периода дође до
знатнијег повећања, односно смањења
трошкова
опремања
и
припремања
грађевинског земљишта овај Програм ће се
ускладити одлуком Скупштине општине.
Укокико у току планског периода не дође до
промјена у цијенама а програмски задаци не
буду завршени овај Програм ће се
примјењивати до доношења новог.
Овај програм ступа на снагу даном
доношења.

Број: 01-022-47/16
ПРЕДСЈЕДНИК СО-e
Датум: 09.06.2016. године
Радован Марић, с.р.
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Датум: 29.06.2016.

-

На основу члана 89. Закона о шумама
(„Службени гласник Републике Српске,
бројеви“: 75/08 и 60/13), члана 30. Статута
општине Кнежево („Службени гласник
општине Кнежево“, бројеви: 1/06, 1/08, 3/12
и 6/16), Скупштина општине Кнежево, на
сједници одржаној 09.06.2016.године, д о н
о с и:

Кредит НЛБ Развојне банке у
износу од 213.171,00 КМ
Кредит је реализован на основу
уговора број 06-1914-2/09 од
08.10.2009. године, а утрошен за
изградњу водовода
ИломскаКнежево-Мокри Луг, који је
завршен и технички примљен, а
кредит се отплаћује од 01.07.2010.
године.

2. Санација
водовода
и
путне
инфраструктуре
на
подручју
општине Кнежево у износу од
116.514,00 КМ
У току 2016. године планирана је
санација путне инфраструктуре и
већег дијела сеоских водовода на
подручју општине, а за које су
предвиђена средства и буџетом
општине за 2016. годину.

ПЛАН УТРОШКА СРЕДСТАВА
НАКНАДЕ ОД ШУМА
ЗА 2016. ГОДИНУ
Члан 1.
На основу Одлуке о усвајању буџета
општине Кнежево за 2016. годину вршилац
дужности Замјеника начелника општине
Кнежево доноси Приједлог Плана утрошка
средстава по основу накнада од шума.

Члан 4.
Овај план ступа на снагу осмог дана од дана
објављивања у „Службеном гласнику
општине Кнежево“.

Члан 2.
Одлуком о усвајању буџета општине
Кнежево за 2016. годину планирани су
приходи по основу Накнаде за коришћење
шума и шумског земљишта у износу од
500.000,00 КМ.

Број: 01-022-53/16
Датум: 09.06.2016.

Члан 3.
Одлуком о усвајању буџета општине
Кнежево за 2016. годину планиран је
утрошак средстава за следеће намјене:
1. Отплата дугорочних кредита:
- Кредит Хипо-алпе –адрија банка
у износу од
170.315,00 КМ

ПРЕДСЈЕДНИК СО-е
Радован Марић, с.р.

___________________________________________

На основу одредби члана 30. Закона о
локалној самоуправи („Службени гласник
Републике Српске“, бројеви: 101/04, 42/05,
118/05 и 98/13) и одредби члана 30. Статута
општине Кнежево („Службени гласник
општине Кнежево“, бројеви: 1/06, 1/08, 3/12
и 6/16), Скупштина општине Кнежево на
сједници одржаној дана 09.06.2016. године,
д о н о с и:

Кредит је реализован на основу
уговора број: 6033-6-05063/06 од
15.11.2006. године, а утрошен за
изградњу пута Кнежево-Имљани,
који је завршен и и технички
примљен 2007. године, а кредит се
отплаћује од 01.11.2007. године.
Неведени пут пролази кроз
шумско подручје којим газдује
ШГ „Чемерница“ Кнежево.

РЈЕШЕЊЕ
о разрјешењу в.д. директора ЈП „Народни
универзитет“
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1. РАЉИЋ
РАДЕНКО,
дипл.инж
пољопривреде,
разрјешава
се
функције
вршиоца
дужности
директора ЈП „Народни универзитет“.
2. Ово рјешење ступа на снагу даном
доношења, а биће објављено у
„Службеном
гласнику
општине
Кнежево“.

Датум: 29.06.2016.

Кнежево“, бројеви: 1/06, 1/08, 3/12 и 6/16),
Скупштина општине Кнежево на сједници
одржаној
дана
09.06.2016.
године,
д о н о с и:

ЗАКЉУЧАК
о усвајању плана утрошка средстава од
концесионе накнаде за
2016. годину

Број: 01-022-29/16
ПРЕДСЈЕДНИК СО-е
Датум: 09.06.2016. године Радован Марић, с.р.
__________________________________________

3. Усваја се План утрошка стредстава
од концесионе наканде за 2016.
годину.

На основу члана 30. став 1. Статута општине
Кнежево („Службени гласник општине
Кнежево“, бројеви: 1/06, 1/08, 3/12 и 6/16),
Скупштина општине Кнежево на сједници
одржаној дана 09.06.2016. године, д о н о с
и:

4. Овај закључак ступа на снагу даном
доношења, а биће објављен у
„Службеном
гласнику
општине
Кнежево“.

ЗАКЉУЧАК
о усвајању програма утрошка средстава
од накнаде за коришћење природних
ресурса у сврху производње електричне
енергије за
2016. годину

Број: 01-022-49/16 ПРЕДСЈЕДНИКСО-е
Датум: 09.06.2016. годинеРадован Марић, с.р.
___________________________________________

На основу члана 30. став 1. Статута општине
Кнежево („Службени гласник општине
Кнежево“, бројеви: 1/06, 1/08, 3/12 и 6/16),
Скупштина општине Кнежево на сједници
одржаној
дана
09.06.2016.
године,
д о н о с и:

1. Усваја се Програм
утрошка
стредстава од накнаде за коришћење
природних
ресурса
у
сврху
производње електричне енергије за
2016. годину.
2. Овај закључак ступа на снагу даном
доношења а биће објављен у
„Службеном
гласнику
општине
Кнежево“.

ЗАКЉУЧАК
о усвајању програма утрошка средстава
од посебних водних накнада
2016. годину

Број: 01-022-48/16
ПРЕДСЈЕДНИК СО-е
Датум: 09.06.2016.године Радован Марић, с.р.

5. Усваја се Програм
утрошка
стредстава од посебних водних
накнада за 2016. годину.

___________________________________________

На основу члана 30. став 1. Статута општине
Кнежево („Службени гласник општине
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6. Овај закључак ступа на снагу даном
доношења, а биће објављен у
„Службеном
гласнику
општине
Кнежево“.

Датум: 29.06.2016.

___________________________________________

На основу члана 41. Закона о локалној
самоуправи (''Службени гласник РС'', број:
101/04, 42/05, 118/05 и 98/13), члана32. став
1. и 6., 64. став 1. тачка б) и члана 70. став 1.,
3. и 6., Закона о јавним набавкама БиХ («Сл.
Гласник БиХ», број: 39/14) и члана 53.
Статута општине Кнежево («Сл. Гласник
општине Кнежево», број: 1/06, 1/08 , 3/12 и
6/16), д о н о с им:

Број: 01-022-50/16
ПРЕДСЈЕДНИК СО-е
Датум: 09.06.2016.године
Радован Марић, с.р.
_____________________________________________

На основу члана 30. Статута општине
Кнежево („Службени гласник општине
Кнежево, бројеви: 1/06, 1/08, 3/12и 6/16“),
Скупштина општине Кнежево на сједници
одржаној дана 09.06.2016. године,д о н и ј е
л а је:

ОДЛУКУ
о избору најповољнијег понуђача у
поступку јавне набавке путем
конкурентског захтјева за доставу понуда
број: 02.1-013-45-2/16

ЗАКЉУЧ КЕ

Члан 1.
Прихвата се препорука комисије за јавну
набавку дрва за огрев, број: 02.1-013-45-8/16
од 10.4.2016. године, о додјели уговора
најбоље оцијењеном понуђачу у поступку
јавне набавке по конкурентском захтјеву
број: 02.1-013-45-2/16 од 27.4.2016. године,
обавјештење о набавци, број: 152-7-1-14-38/16 је објављено на Порталу јавних набавки
дана 27.4.2016. године.

1. Скупштина општине Кнежево усваја
планове утрошка средстава накнаде
од шума за 2014. и 2015. годину, а на
основу сагласности Министарства
пољопривреде,
шумарства
и
водопривреде, бројеви: 12.06.2-144923-1/13 од 27.12.2013. и 12.06.2-332164/15 од 05.06.2015. године.
2. Скупштина
општине
Кнежево
задужује в.д. Замјеника начелника
Општине Кнежево Горана Боројевић
да изврши сравњење међусобних
потраживања и обавеза са ШГ
„Чемерница“ Кнежево за период
01.01.2013. – 31.12.2015. године.
3. Обавезује се ШГ „Чемерница“
Кнежево
да
измири
своја
потраживања
према
Општини
Кнежево, а по основу накнаде од
шума и то: за 2014. годину у износу
од 488.364,92 КМ и за 2015. годину у
износу од 566.635,49 КМ.

Изабрани понуђач је: ЈПШ „Шуме РС“ а.д.
ШГ „Чемерница“, Дујка Комљеновића бб,
Кнежево, са понуђеном цијеном у износу од
за Лот 1: 13.500,00 КМ без ПДВ-а и за Лот 2:
6.000,00 КМ без ПДВ-а, укупно за оба лота
без ПДВ-а: 19.500,00 КМ.
ПДВ 17%: 3.315,00 КМ
СВЕУКУПНО: 22.815,00 КМ.
Члан 2.
У складу са чланом 89. став 3. Закона о
јавним набавкама уговор о набавци
доставиће се понуђачу из члана 1. ове одлуке
најкаснијеу року од 10 дана од дана
окончања поступка јане набавке.

4. Ови Закључци ступају на снагу даном
доношења, а биће објављени у
Службеном
гласнику
општине
Кнежево.

Члан 3.
О извршењу ове Одлуке стараће
Одјељење за привреду и финансије.

Број: 01-022-51/16
ПРЕДСЈЕДНИК СО-e
Датум: 09.06.2016. године Радован МАРИЋ, с.р.
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Члан 4.
Ова Одлука ступа на снагу даном доношења,
а биће објављена у Службеном гласнику
Опшине Кнежево.

Датум: 29.06.2016.

На основу Одлуке о извршењу буџета
општине Кнежево за 2016. годину, број: 01022-18/16 („Службени гласник општине
Кнежево, број: 05/16“), в.д. Замјеника
начелника општине, д о н о с и:

Број:02.1-013-45-9/16
в.д.ЗАМЈЕНИК
Датум: 16.5.2016. године НАЧЕЛНИКА ОПШТИНЕ
Горан Боројевић, с.р.

РЈЕШЕЊЕ
о реалокацији средстава

_________________________________________

На основу Одлуке о извршењу буџета
општине Кнежево за 2016. годину, број: 01022-18/16 („Службени гласник општине
Кнежево, број: 05/16“), в.д. Замјеника
начелника општине, д о н о с и:

1.Одобрава се реалокација средстава у
оперативном буџету за мјесец мај 2016
године за следеће ставке:
 са ставке 412300 – Расходи за
режијски материјал, организациони
код 00930400 у износу од -350,00 КМ
 на
ставку
412900
–
Остали
непоменути расходи, организациони
код 00930400 у износу од 350,00 КМ

РЈЕШЕЊЕ
о реалокацији средстава
1.Одобрава се реалокација средстава у
оперативном буџету за мјесец aприл 2016
године за следеће ставке:
 -са ставке 412600 – Расходи по основу
путовања и смјештаја, организациони
код 08180008 у износу од -100,00 КМ
 на ставку 412300 – Расходи за
режијски материјал, организациони
код 08180008 у износу од 100,00 КМ

2. За извршење овог рјешења задужује се
Одјељење за привреду и финансије,
рачуноводствена служба.
3. Ово рјешење ступа на снагу даном
доношења, а биће објављено у Службеном
гласнику општине Кнежево.
Број: 02.1-401-5/16
в.д. ЗАМЈЕНИК
Датум: 21.06.2016. год. НАЧЕЛНИКА ОПШТИНЕ
Горан Боројевић, с.р.

2. За извршење овог рјешења задужује се
Одјељење за привреду и финансије,
рачуноводствена служба.

______________________________________________

3. Ово рјешење ступа на снагу даном
доношења, а биће објављено у Службеном
гласнику општине Кнежево.
Број: 02.1-401-4/16
Датум: 26.05.2016. год.

в.д. ЗАМЈЕНИК
НАЧЕЛНИКА ОПШТИНЕ
Горан Боројевић, с.р.

______________________________________________

22

Број- 10

СЛУЖБЕНИ ГЛАСНИК ОПШТИНЕ КНЕЖЕВО

Датум: 29.06.2016.
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