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СЛУЖБЕНИ  ГЛАСНИК 

ОПШТИНЕ  КНЕЖЕВО 

 
 

 

Издавач:Скупштина општине 

КНЕЖЕВО 

Жиро-

рачун____________________ 

Цијена примјерка________КМ 

 

Број: 02/2017 

 

Кнежево, 14.02.2017. 

године 

Уређује редакциони одбор: 

Одговорни уредник: 

В.Д. Секретар СО-е  

Дијана Милисавић  

Штампа СО-е Кнежево 

  

На основу члана 17. Закона о статусу 

функционера јединица локалне самоуправе 

(„Службени гласник Републике Српске“, 

бројеви: 96/05 и 98/13) и члана 30. Статута 

општине Кнежево („Службени гласник 

општине Кнежево“, бројеви: 01/06, 01/08, 

03/12 и 06/16), Скупштина општине Кнежево 

је, на сједници одржаној дана 13.02.2017. 

године, д о н и ј е л а: 

 

ОДЛУКУ 

о платама функционера 

 

I.  

Плата функционера утвђује се на основу 

следећих критеријума: 

 

- У висини од три и по просјечне плате 

запослених у општинској управи за 

протеклу годину. 

 

- По основу броја становника: 

1. Плата начелника општине се 

увећава за 25%; 

2. Плата предсједника скупштине 

општине се увећава за 5%; 

 

 

 

3. Плата замјеника начелника, 

утврђује се у висини дo 75% плате 

начелника општине. 

 

II.  

Функционери немају права на увећање плате 

за случај прековременог рада. 

 

III.  

Ова одлука ступа на снагу осмог дана од 

дана објављивања у Службеном гласнику 

општине Кнежево. 

 

 

Број: 01-022-7/17    ПРЕДСЈЕДНИК СKУПШТИНЕ 

Датум: 13.02.2017. године    ОПШТИНЕ КНЕЖЕВО 

         Миле Павловић, с.р. 

______________________________________________ 

  

На основу члана 39. став 2. Закона о локалној 

самоуправи („Службени гласник Републике 

Српске“, број: 97/16) и члана 30. став 1. 

тачка 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 

дана 13.02.2017. године,  д о н и ј е л а:  
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О Д Л У К У 

о приступањи изради Стратегије развоја 

општине Кнежево 

 

I. 

Овом Одлуком покреће се поступак 

ажурирања Стратегије развоја општине 

Кнежево 2011-2016 године, те израда 

петогодишњег плана Стратегије развоја 

општине Кнежево за период 2017-2022 

године (у даљем тексту Стратегија). 

 

II. 

Под Стратегијом развоја општине Кнежево у 

смислу ове одлуке подразумијева се плански 

документ развоја, а у складу са правилима 

Европске Уније. 

 

III. 

Циљ ажурирања Стратегије развоја за 

период 2011-2016 је ревидирање урађених 

пројеката те њихова уградња у нову 

Стратегију. 

Циљ израде Стратегије је дифинисање визије 

одрживог развоја Општине, одређивање 

потенцијалних предности и развојних 

праваца општине Кнежево, одржавање 

стабилног економског раста и запошљавања, 

обезбјеђење социјалног напретка и смањење 

сиромаштва, промовисање иновација, 

ефикасна заштита животне средине и 

унапређење свеобухватног квалитета живота 

становника. 

  

IV. 

Полазну основу за формулисање Стратегије 

представљају национална и локална 

стратешка документа. 

 

V. 

Кроз процесе припреме Стратегије 

промовисаће се интегрални партиципативни 

приступ планирању локалног развоја, 

међусекторска сарадња и размјена 

информација, укључивање и координација 

јавног, приватног и цивилног сектора у 

процесу одлучивања и партнерство међу 

институцијама. 

 

VI. 

Ради спровођења ове Одлуке, Скупштина 

општине Кнежево (у даљем тексту: 

Скупштина) именује Савјет за развој (у 

даљем тексту: Савјет), чији је задатак да 

координира и надзире процес израде 

Стратегије, да разматра Стратегију по 

фазама припреме, предложену од стране 

Радног тима и даје Начелнику на даљу 

надлежност.  

Савјет чини 16 чланова и то: 2 (два) 

представника Скупштине, по 5 (пет) 

представник из јавног сектора, 5 (пет) 

представника из приватног сектора и 4 

(четири) представника невладних 

организација регистрованих на подручју 

општине Кнежево.  

Чланове Савјета именује Скупштина 

Рјешењем, на основу приједлога институција 

заступљених у Савјету. 

Савјетом руководи предсједник Скупштине 

општине.  

Савјет доноси Пословник о раду.  

 

VII. 

Стручне, административне, финансијске и 

организационе послове за Савјет ће 

обављати општинска управа Кнежево.  

 

VIII. 

У циљу спровођења ове одлуке и израде 

Стратегије, образоваће се Радни тим за 

израду Стратегије (у даљем тексту: Радни 

тим) кога чине представници општинске 

управе, стручњаци ангажовани у 

администрацији, институтима, 

универзитетима, јавним предузећима, 

невладиним организацијама, удружењима, 

као и остали представници из јавног, 

приватног и цивилног сектора.  

Чланове Радног тима именује Скупштина 

општине на основу приједлога Начелника 

општине и уз сагласност Савјета. 

У рад Радног тима могу бити укључени и 

страни стручњаци, као стручна и техничка 

подршка, кроз међународне програме.  

Радом Радног тима руководи Начелник. 

Основни задатак радног тима је руковођење, 

израда и праћење остваривања припреме 

Стратегије.  

Ближи задаци Радног тима биће дефинисани 

кроз пројектни задатак, који усваја Савјет, 

најкасније 30 дана од дана формирања 

Савјета.  
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IX. 

Општинска управа Кнежево ће обезбиједити 

Радном тиму простор за рад и кадрове, 

техничку помоћ током израде Стратегије, 

достављање свих званичних релевантних 

података и др.  

 

X. 

Током израде Сратегије биће организовани 

форуми за стручне и јавне расправе, округли 

столови и радионице, на којима ће се 

усаглашавати предложена рјешења.  

У њихов рад могу бити укључени и сви 

остали заинтересовани учесници, како би се 

обезбиједила партиципација и 

транспарентност процеса одлучивања и 

правовремено обавјештавање јавности.  

 

XI. 

Рок за израду Стратегије је 6 (шест) мјесеци 

од дана ступања на снагу ове Одлуке.  

 

XII. 

До усвајања Стратегије развоја за период 

2017-2022 године продужује се важење  

Стратегије развоја 2011-2016 године. 

 

XIII. 

За реализацију ове Одлуке задужен је 

Начелник општине. 

 

XIV. 

Средства за праћење процеса и израде 

Стратегије обезбиједити ће се из буџета 

Општине, донација и других извора. 

 

XV. 

Ова одлука ступа на снагу наредног дана од 

дана објављивања у „Службеном гласнику 

општине Кнежево“. 

 
Број: 01-022-10/17   ПРЕДСЈЕДНИК СКУПШТИНЕ 

Датум: 13.02.2017. године    ОПШТИНЕ КНЕЖЕВО 

                                                     Миле Павловић, с.р. 

______________________________________________ 

 

На основу члана 39. став 2. тачка 2. Закона о 

локалној самоуправи („Службени гласник 

Републике Српске“, број: 97/16), члана 30. 

став 1. тачка 2. Статута општине Кнежево 

(„Службени гласник општине Кнежево“, 

број: 01/06, 01/08, 03/12 и 06/16), Скупштина 

општине Кнежево је, на сједници одржаној 

дана 13.02.2017. године, д о н и ј е л а: 

ОДЛУКУ 

о утврђивању листе стручњака на 

подручју општине Кнежево за избор 

сталних и повремених радних тијела 

Скупштине и Начелника општине 

(комисије, одбори, савјети) 

 

I.  

Утврђује се листа стручњака на подручју 

општине Кнежево за избор сталних и 

повремених радних тијела Скупштине и 

Начелника општине (комисије, одбори, 

савјети) у следећем саставу: 

 

1. Крстан Боројевић – проф. др. 

економских наука; 

2. Милован Боројевић – дипл. 

економиста; 

3. Његош Радић – дипл. инжињер 

шумарства; 

4. Раденко Калабић – дипл. правник; 

5. Милица Шодоловић – дипл. правник; 

6. Младен Павловић – дипл. правник; 

7. Петко Гојковић – дипл. правник; 

8. Биљана Свјетлановић Благојевић – 

спец. породичне медицине; 

9. Ненад Стоканић – доктор медицине; 

10. Ђорђе Павловић – дипл. ветеринар; 

11. Мирослав Малић – дипл. географ; 

12. Зоран Ђорђевић – дипл. економиста; 

13. Љиљана Макарић – дипл. правник; 

14. Оливер Марковић – дипл. правник; 

15. Милан Ђурановић – дип. правник; 

16. Слободан Маринковић – дипл. 

инжињер машинства; 

17. Сладомир Тепић – дипл. економиста. 

 

II.  

На основу наведене Листе, Скупштина 

општине и Начелник општине бираће 

потребан број чланова у састав сталних и 
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повремених радних тијела које ће формирати 

у складу са позитивним прописима. 

 

III.  

Ова Одлука ступа на снагу осмог дана од 

дана објављивања у Службеном гласнику 

општине Кнежево. 

 

Број: 01-022-11/17   ПРЕДСЈЕДНИК СКУПШТИНЕ 

Датум: 13.02.2017. године    ОПШТИНЕ КНЕЖЕВО 

                                                     Миле Павловић, с.р. 

______________________________________ 

 

На основу чланова 53а., 53б., 53в. и 53г. 

Изборног закона Републике Српске 

(„Службени гласник Републике Српске“, 

бројеви: 34/02, 35/03, 24/04, 19705, 24/12 и 

109/12), Упуства о организовању и 

спровођењу избора за чланове савјета мјесне 

заједнице („Службени гласник Републике 

Српске“, број: 122/12 и 31/13), члана 100б. 

Статута општине Кнежево („Службени 

гласник општине Кнежево“, бројеви: 1/06, 

1/08, 3/12 и 6/16) и Одлуке о мјесним 

заједницама општине Кнежево, број: 01-022-

32/03, од 24.07.2003.године, Одлуке о 

измјенама и допунама Одлуке о мјесним 

заједницама на подручју општине Кнежево, 

број: 01/2-022-62/08, од 19.09.2008.године, 

Одлуке о измјенама и допунама Одлуке о 

мјесним заједницама на подручју општине 

Кнежево, број: 01/2-013-22/08, од 

20.03.2008.године,  Скупштина општине 

Кнежево је, на сједници одржаној дана 

13.02.2017.године, д о н и ј е л а: 

 

О Д Л У К У 

о расписивању избора за избор чланова 

Савјета мјесних заједница општине 

Кнежево 

  

I.  

Скупштина општине Кнежево расписује 

изборе за избор чланова Савјета мјесних 

заједница општине Кнежево на мандатни 

период од четири године. 

II.  

Избори за чланове Савјета мјених заједница 

општине Кнежево одржаће се у периоду од 

15.03. до 15.05.2017. године у свим мјесним 

заједницама. 

Органи за спровођење избора из члана 1. су 

општинска изборна комисија и бирачки 

одбори. 

III.  

Избори савјета мјесних заједница, спроводи 

се према критеријуму броја бирача уписаних 

у централни бирачки спсисак, који имају 

пребивалиште на подручју мјесне заједнице 

за коју се спроводе избори. 

Према наведеном критеријуму, мјесне 

заједнице бирају слиједећи број чланова: 

 

 

Редни 

број 

Назив мјесне 

заједнице 

Број чланова 

Савјета 

1. Бастаји 5 

2. Имљани 5 

3. Јаворани 5 

4. Корићани  5 

5. Кнежево 7 

6. Мокри Луг  5 

7. Живинице 7 

8. Рађићи II. 5 

9. Шолаји  5 

10. Влатковићи  5 

11. Костићи 5 

12. Бокани и 

Пауновићи 

5 

 

IV.  

Избори за чланове савјета мјесних заједница 

обавиће се на збору грађана непосредним 

тајним гласањем. 

V.  

Општинска изборна комисија ће потврдити 

резултате гласања, ако се на гласање за избор 

савјета мјесне заједнице одазове најмање 50 

или 10% укупног броја бирача уписаних у 

бирачки списак за дотичну мјесну заједницу. 

Уколико на изборе у некој мјесној заједнии 

не буде присутан потребан број грађана, 

поновни избори ће се одржати на истом 
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мјесту и у исто вријеме за 15 дана, за ту 

мјесну заједницу. 

Након што Општинска изборна комисија 

потврди резултате спроведених избора за 

савјете мјесних заједница, у року од 7 дана, 

одржаће се конститутивна сједница савјета 

на којима ће члнаови савјета изабрати 

предсједника савјета мјесне заједнице. 

 

VI.  

Финансијска средства потребна за 

спровођење ових избора, обезбједиће се у 

буџету општине Кнежево. 

VII.  

За детаље и питања која нису дефинисана 

овом Одлуком, примјењиваће се одредбе 

Упутства о организовању и спровођењу 

избора за чланове савјета мјесних заједница. 

 

VIII.  

Ова одлука ступа на снагу осмог дана од 

дана објављивања у „Службеном гласнику 

општине Кнежево“. 

 

 

Број: 01-022-12/17   ПРЕДСЈЕДНИК СКУПШТИНЕ 

Датум: 13.02.2017. године    ОПШТИНЕ КНЕЖЕВО 

                                                     Миле Павловић, с.р. 

______________________________________ 

 

На основу члана 39. став 2. тачка 23. Закона 

о локалној самоуправи („Службени гласник 

Републике Српске“, број: 97/16), члана 30., 

57ц., 57д. и 57е. Статута општине Кнежево 

(„Службени гласник општине Кнежево“, 

бројеви: 1/06, 1/08, 3/12 и 6/16), Скупштина 

општине Кнежево је на сједници одржаној 

дана 13.02.2017. године,  д о н и ј е л а: 

 

О Д Л У К У 

о оснивању Одбора за жалбе општине 

Кнежево 

 

 

 

 

Члан 1. 

(1) Скупштина општине Кнежево оснива 

Одбор за жалбе општине Кнежево (у даљем 

тексту: Одбор). 

(2) Одбор одлучује о жалбама 

службеника и техничких и помоћних 

радника у другом степену на рјешења којима 

се одлучује о њиховим правима и 

дужностима из радних односа, као и о 

жалбама кандидата који су учествовали на 

јавном конкурсу. 

(3) Одлуке Одбора достављају се 

подносиоцу жалбе у року од осам дана од 

дана доношења. 

(4) Одлуке Одбора су коначне, а може их 

преиспитивати надлежни суд у радном 

спору. 

 

Члан 2. 

(1) Одбор има предсједника и два члана и 

у свом раду је самосталан. 

(2) Предсједник и чланови Одбора немају 

статус службеника и техничког и помоћног 

радника у општинској управи. 

 

Члан 3. 

(1) Предсједник и чланови Одбора имају 

право на новчану накнаду за рад. 

(2) Новчана накнада предсједнику и 

члановима Одбора износи 100,00 КМ 

мјесечно. 

(3) Предсједник и чланови Одбора стичу 

право на новчану накнаду даном ступања на 

снагу акта о именовању предсједника 

односно члана Одбора. 

 

Члан 4. 

(1) Одбор одлучује већином гласова од 

укупног броја чланова. 

(2) Одбор доноси Пословник о раду. 

(3) Одбор има печат у складу са законом. 

(4) Одбор о свом раду подноси извјештај 

Скупштини општине Кнежево 

најмање једном годишње. 
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(5) Стручно-техничке послове за потребе 

Одбора обавља Одјељење за општу управу и 

друштвене дјелатности. 

 

Члан 5. 

(1) Предсједника и чланове Одбора 

именује Скупштина општине Кнежево након 

спроведеног јавног конкурса, на период од 

четири године, са могућношћу поновног 

избора. 

(2) Јавни конкурс објављује се у 

Службеном гласнику Републике Српске и 

најмање у једном дневном листу доступном 

јавности на територији Републике Српске, са 

роком од 15 дана за пријављивање 

кандидата. 

(3) За спровођење јавног конкурса за 

избор Одбора именује се комисија од пет 

чланова, од којих су три члана са листе 

стручњака коју утврђује Скупштина 

општине Кнежево, а два члана су 

службеници који имају одговарајуће 

професионално искуство. 

(4) Поступак за избор Одбора 

подразумијева улазни интервју и контролу 

испуњености услова, а спроводи се у року од 

30 дана од дана истека рока за пријављивање 

кандидата. 

(5) Поступак именовања Одбора мора се 

окончати у року од 30 дана од дана 

достављања приједлога комисије из става 3. 

овог члана предсједнику Скупштине 

општине. 

Члан 6. 

(1) У Одбор може бити именовано лице 

које испуњава опште услове за запошљавање 

у општинској управи и посебне услове за 

именовање.  

(2) Посебни услови за именовање су: 

1. да има завршен четворогодишњи 

студиј са звањем дипломирани 

правник или први циклус студија 

дипломирани правник са најмање 

240 ЕЦТС бодова, 

2. да има најмање пет година радног 

искуства у траженом степену 

образовања, 

3. да има положен стручни испит за 

рад у органима управе или 

положен правосудни испит, и 

4. доказани резултати рада на 

ранијим пословима и посједовање 

организационих способности. 

(3) За предсједника и чланове Одбора не 

могу се именовати лица запослена у 

општинској управи. 

 

Члан 7. 

Предсједнику и члану Одбора 

престаје мандат прије истека времена на које 

је именован у сљедећим случајевима: 

1. у случају смрти, 

2. подношења оставке у писаној 

форми, 

3. ако је у поступку избора 

прећутао или дао нетачне 

податке који су били од значаја 

за именовање у Одбор, 

4. због неизвршавања, несавјесног, 

односно неблаговременог 

извршавања дужности, 

5. у случају потпуног губитка 

радне способности даном 

правоснажности рјешења 

надлежног органа, и 

6. ако правоснажном пресудом 

буде осуђен на безусловну казну 

затвора у трајању од најмање 

шест мјесеци. 

 

Члан 8. 

Ова Одлука ступа на снагу наредног 

дана од дана објављивања у Службеном 

гласнику општине Кнежево. 

 

 

Број: 01-022-13/17   ПРЕДСЈЕДНИК СКУПШТИНЕ 

Датум: 13.02.2017. године    ОПШТИНЕ КНЕЖЕВО 

                                                     Миле Павловић, с.р. 

______________________________________________ 
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На основу чланова 155. и 156. Закона о 

службеницима и намјештеницима у 

органима јединице локалне самоуправе 

(„Службени гласник Републике Српске“, 

број: 97/16), члана 8. Закона о министарским, 

владиним и другим именовањима Републике 

Српске („Службени гласник Републике 

Српске“, број: 41/03), члана 30. и 66. Статута 

општине Кнежево („Службени гласник 

општине Кнежево“, бројеви: 1/06, 1/08, 3/12 

и 6/16), Скупштина општине Кнежево је, на 

сједници одржаној дана 13.02.2017. године,             

д о н и ј е л а: 

О Д Л У К У 

о расписивању јавног конкурса 

за избор и именовање 

предсједника и чланова Одбора за жалбе 

општине Кнежево 

 

I.  

Овом Одлуком расписује се јавни 

конкурс за избор и именовање предсједника 

и два члана Одбора за жалбе општине 

Кнежево, на мандатни период од четири 

године. 

 

II.  

(1) У Одбор за жалбе може бити 

именовано лице које испуњава опште услове 

за запошљавање у општинској управи и 

посебне услове за именовање утврђене  

Законом о службеницима и намјештеницима 

у органима јединице локалне самоуправе и 

Законом о министарским, владиним и 

другим именовањима Републике Српске. 

(2) Општи услови су: 

1) да је старији од 18 година; 

2) да је држављанин Републике 

Срспке, односно Босне и 

Херцеговине; 

3) да има општу здравствену 

способност; 

4) да није осуђиван за кривично 

дјело на безусловну казну затвора 

од најмање шест мјесеци или за 

кривично дјело које га чини 

неподобним за обављање послова 

у државним органима; 

5) да није отупштен из органа 

управе као резултат дисциплинске 

мјере на било којем нивоу власти 

у БиХ три године прије 

објављивања конкурса 

6) да се против кандидата не води 

кривични поступак; 

7) да се на њих не односе одредбе 

члана IX. став 1. Устава Босне и 

Херцеговине. 

(3)Посебни услови су: 

1) да има завршен четверогодишњи 

студиј са звањем дипломирани 

правник или први циклус студија 

са звањем дипломирани правник 

и остварених најмање 240 ECTS 

бодова или еквивалент; 

2) да има најмање пет година радног 

искуства у траженом степену 

образовања; 

3) да има положен стручни испит за 

рад у управи или положен 

правосудни испит и  

4) доказани резултати рада на 

ранијим пословима и посједовање 

организационих способности. 

 За члана Одбора за жалбе не могу се 

именовати лица запослена у општинској 

управи. 

III.  

(1) Јавни конкурс из члана 1. ове 

Одлуке објавиће се у „Службеном гласнику 

Републике Српске“ и дневном листу „Глас 

Срспке“. 

(2) Јавни конкурс остаје отворен 15 

дана од посљедњег објављивања у једном од 

гласила из предходног става. 

 

IV.  

 Поступак избора, који подразумјева 

контролу испуњености услова и улазни 

интервју, провешће Комисија именована за 
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избор предсједника и чланова Одбора за 

жалбе. 

V.  

 Ова одлука ступа на снагу осмог дана 

од дана објављивања у Службеном гласнику 

општине Кнежево. 

 

Број: 01-022-14/17   ПРЕДСЈЕДНИК СКУПШТИНЕ 

Датум: 13.02.2017. године    ОПШТИНЕ КНЕЖЕВО 

                                                     Миле Павловић, с.р. 

_____________________________________________ 

На основу члана 155. став 3. Закона о 

службеницима и намјештеницима у 

органима јединице локалне самоуправе, 

члана 66. Статута општине Кнежево 

(„Службени гласник општине Кнежево“, 

број: 01/06, 01/08, 03/12 и 06/16), Скупштина 

општине Кнежево је, на сједници одржаној 

дана 13.02.2017. године, д о н и ј е л а: 

 

ОДЛУКУ 

о именовању Комисије за спровођење 

јавног конкурса за избор и именовање 

предсједника и чланова Одбора за жалбе 

општине Кнежево 

 

I.  

У Комисију за спровођење јавног конкурса 

за избор и именовање предсједника и 

чланове Одбора за жалбе општине Кнежево 

именују се: 

1. Станимир Кутић - предсједник – 

службеник; 

2. Његош Радић - члан са листе 

стручњака; 

3. Раденко Калабић - члан са листе 

стручњака; 

4. Зоран Ђорђевић - члан са листе 

стручњака; 

5. Небојша Вуковић - члан – службеник. 

 

II.  

Ова Одлука ступа на снагу осмог дана од 

дана објављивања у „Службеном гласнику 

општине Кнежево“. 

 

Број: 01-022-15/17   ПРЕДСЈЕДНИК СКУПШТИНЕ 

Датум: 13.02.2017. године    ОПШТИНЕ КНЕЖЕВО 

                                                     Миле Павловић, с.р. 

______________________________________________ 

 

На основу члана 155. став 7. Закона о 

службеницима и намјештеницима у 

органима јединице локалне самоуправе 

(„Службени гласник Републике Српске“, 

број: 97/16), члана 66. Статута општине 

Кнежево („Службени гласник општине 

Кнежево“, бројеви: 1/06, 1/08, 3/12 и 6/16), 

Скупштина општине Кнежево је, на сједници 

одржаној дана 13.02.2017. године,                    

д о н и ј е л а: 

О Д Л У К У 

о именовању вршиоца дужности чланова 

Одбора за жалбе општине Кнежево 

 

I.  

У Одбор за жалбе општине Кнежево именују 

се следећи вршиоци дужности чланови: 

1. Благојевић Оливер; 

2. Шодоловић Милица; 

3. Козомора Тривун. 

 

II.  

Ова Одлука ступа на снагу наредног дана од 

дана објављивања у Службеном гласнику 

општине Кнежево. 

Број: 01-022-16/17   ПРЕДСЈЕДНИК СКУПШТИНЕ 

Датум: 13.02.2017. године    ОПШТИНЕ КНЕЖЕВО 

                                                     Миле Павловић, с.р. 

______________________________________________ 

На основу члана 2., 3., 4. и 5. Закона о 

финансирању политичких странака из буџета 

Републике, града и општине („Службени 

гласник Републике Српске“, број: 65/08),  

члана 30. Статута општине Кнежево 

(„Службени гласник општине Кнежево“, 

бројеви: 1/06, 1/08, 3/12 и 6/16) и Одлуке о 

усвајању буџета општине Кнежево за 

2017.годину, број:  01-022-127/16, објављене 

у  „Службеном гласнику општине Кнежево“, 

број: 17/16, Скупштина општине Кнежево је, 
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на сједници одржаној дана 13.02.2017. 

године, д о н и ј е л а: 

 

 

О Д Л У К У 

о финансирању политичких странака из 

буџета општине Кнежево за 2017. године 

 

 

I.  

Овом одлуком уређују се услови, висина, 

начин обезбјеђивања и расподјела 

финансијских средстава из буџета Општине 

Кнежево за финансирање редовног рада и 

покрића дијела трошкова рада одборничких 

клубова.  

II.  

Право на финансијска средства у складу са 

овом Одлуком остварују политичке странке 

које имају одборнике у Скупштини општине 

за финансирање дијела трошкова редовног 

рада политичких странака, као и покрића 

дијела трошкова рада одборничких клубова. 

Финансијска средства за финансирање 

трошкова из предходног става, обезбјеђују се 

из буџета општине Кнежево. 

III.  

Уколико одборник у току трајања мандата, 

напусти политичку странку, финансијска 

средства задржава политичка странка у којој 

је одборник до тада припадао. 

 

IV.  

Расподјела средстава за финансирање 

трошкова редовног рада политичких 

странака се врши на основу броја остварених 

одборничких мандата на последњим 

локалним изборима и то: 

- СНСД ..................... 1.884,20  КМ; 

- СНС ........................ 1.463,15  КМ; 

- СП .......................... 1.042,10  КМ; 

- ДНС .......................  1.042,10  КМ; 

- СДС .......................  1.042,10  КМ; 

- НС ..........................  1.042,10  КМ; 

- УС .........................      621,05  КМ; 

- ПУП .......................     621,05  КМ; 

- НДП .......................     621,05  КМ; 

- ПДП .......................     621,05  КМ. 

 

V.  

Средства за рад одборничких клубова 

додјељују се ради покрића: 

- Паушалних трошкова за рад у 

изборним јединицама одборника; 

- Трошкова набавке материјала – 

горива, штампе службених 

гласника и слично; 

- Осталих трошкова везаних за рад 

одборника у клубовима. 

Средства из става 1. члана 4. ове Одлуке 

планирана су у буџету Општине Кнежево за 

2017. годину. 

VI.  

О извршењу ове Одлуке стараће се 

Одјељење за привреду и финансије Општине 

Кнежево. 

VII.  

Ова Одлука ступа на снагу наредног дана од 

дана објављивања у „Службеном гласнику 

Општине Кнежево“. 

 

Број: 01-022-17/17   ПРЕДСЈЕДНИК СКУПШТИНЕ 

Датум: 13.02.2017. године    ОПШТИНЕ КНЕЖЕВО 

                                                     Миле Павловић, с.р. 

______________________________________________ 
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