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СЛУЖБЕНИ  ГЛАСНИК 

ОПШТИНЕ  КНЕЖЕВО 

 

Издавач:Скупштина општине 

КНЕЖЕВО 

Жиро-

рачун____________________ 

Цијена примјерка________КМ 

 

Број: 03/2017 

 

Кнежево, 16.02.2017. 

године 

Уређује редакциони одбор: 

Одговорни уредник: 

В.Д. Секретар СО-е  

Дијана Милисавић  

Штампа СО-е Кнежево 

  

 

На основу члана 30. Статута  општине 

Кнежево („Службени гласник  општине 

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

Скупштина општине Кнежево је, на сједници 

одржаној дана 13.02.2017. године,                  

д о н и ј е л а: 

 

 

З А К Љ У Ч А К 

 

1. Усваја се Програм рада Скупштине 

општине Кнежево за 2017. годину. 

 

2. Овај закључак ступа на снагу даном 

доношења, а биће објављен  у   

„Службеном  гласнику општине 

Кнежево“. 

 

 

Број: 01-022-18/17   ПРЕДСЈЕДНИК СКУПШТИНЕ 

Датум: 13.02.2017. године           ОПШТИНЕ 

                            Миле Павловић, с.р. 

______________________________________ 

 

На основу члана 39. Закона о  локалној 

самоуправи („Службени гласник Републике 

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

општине Кнежево („Службени гласник 

општине Кнежево“, број: 1/06, 1/08, 3/12 и 

6/16) и члана 66. Пословника Скупштине 

општине Кнежево („Службени гласник 

општине Кнежево“, број: 4/05), Скупштина 

општине Кнежево је, на сједници одржаној 

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

 

 

П Р О Г Р А М   Р А Д А 

Скупштине општине Кнежево за  

2017. годину 

 

I. УВОД 

Програмом рада Скупштине општине 

Кнежево за 2017. годину утврђује се садржај 

послова и задатака Скупштине општине, 

начин и рокови њиховог извршавања као и 

носиоци тих активности.  

Програм рада Скупштине општине за 2017. 

годину је основа за благовремено и редовно 

планирање сједница Скупштине општине и 

њених радних тијела, за припреме и 

организовање активности у Скупштини и у 

радним тијелима на остваривању њихових 

права, дужности и одговорности утврђених 



Број- 03                      СЛУЖБЕНИ ГЛАСНИК ОПШТИНЕ КНЕЖЕВО             Датум: 16.02.2017.године 

2 

 

Уставом, Законом, Статутом Општине и 

другим прописима. 

Скупштина општине ће код реализације 

програмских садржаја организовати редовне, 

тематске, годишње и свечане сједнице као и 

друге облике рада на којима ће разматрати 

одређена питања, заузимати ставове и 

доносити одлуке и друге акте у складу са 

утврђеном тематиком. 

Радна тијела Скупштине општине при 

утврђивању својих задатака и обавеза 

придржаваће се овог Програма рада у складу 

са Статутом и Пословником и с тим у вези 

даваће своја мишљења и приједлоге путем 

писаних извјештаја. 

Значај планираних тема и њихов садржај 

захтјева одговоран однос свих носилаца у 

припреми и реализацији планираних 

задатака, поштујући принцип међусобног 

уважавања, сарадње, као и утврђене рокове. 

Овај Програм обухвата три групе питања 

које ће Скупштина општине Кнежево 

разматрати у току 2017.године по 

кварталима (I., II., III., IV. Квартал - 

тромјесјечје), и то:  

 нормативно-правног карактера, 

 програмско-развојног садржаја, 

 извјештајно-информативног 

карактера. 

Поред питања садржаних у овом Програму 

Скупштина ће, у складу са својим 

надлежностима и према указаној потреби, на 

приједлог овлаштених предлагача, 

размотрити и друга питања која нису 

предвиђена овим Програмом, а за која током 

године покрену иницијативу надлежни 

органи у складу са Законом, Статутом 

општине и Пословником Скупштине 

општине. 

 

 

II. САДРЖАЈ ПРОГРАМА РАДА 

Садржај Програма Скупштине општине се 

односи на конкретна питања која ће 

Скупштина општине разматрати по 

кварталима. 

 

I. КВАРТАЛ  2017. ГОДИНЕ 

 

1. Одлука о измјени Одлуке о 

комуналном реду: 

Обрађивач – Одјељење за 

инспекцијске послове и комуналну 

полицију; 

Предлагач – Начелник општине 

Кнежево. 

 

2. Одлука о приступању изради 

Стратегије развоја општине 

Кнежево за временски период 2017- 

2022. године: 

Обрађивач: 

-  Одјељење за привреду и 

финансије; 

- Одјељење за просторно уређење и 

стамбено – комуналне послове; 

- Одјељење за општу управу и 

друштвене дјелатности; 

- Одјељење за инспекцијске послове 

и комуналну полицију; 

Предлагач – Начелник општине 

Кнежево. 

 

3. Одлука о расписивању јавног 

конкурса за избор и именовање 

предсједника и чланова Одбора за 

жалбе: 

Обрађивач – Стручна служба 

Скупштине; 

Предлагач – Начелник општине 

Кнежево. 

 

4. Програм унапређења 

пољопривредне производње на 

подручју Општине Кнежево за 2017. 

годину 

Обрађивач – Одјељење за привреду и 

финансије; 
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Предлагач – Начелник општине 

Кнежево. 

 

5. Програм одржавања објеката 

заједничке комуналне потрошње 

Обрађивач – Одјељење за просторно 

уређење и стамбено комуналне 

послове; 

Предлагач – Начелник општине 

Кнежево. 

 

6. Програм уређења грађевинског 

земљишта за 2017. годину 

Обрађивач – Одјељење за просторно 

уређење и стамбено комуналне 

послове; 

Предлагач – Начелник општине 

Кнежево. 

 

7. План утрошка средстава од 

посебних водних накнада за 2017. 

годину 

Обрађивач – Одјељење за привреду и 

финансије; 

Предлагач – Начелник општине 

Кнежево. 

 

8. План утрошка средстава од 

хидроелектрана за 2017. годину 

Обрађивач – Одјељење за привреду и 

финансије; 

Предлагач – Начелник општине 

Кнежево. 

 

9. План утрошка средстава од шума за 

2017. годину 

Обрађивач – Одјељење за привреду и 

финансије; 

Предлагач – Начелник општине 

Кнежево. 

 

10. План утрошка средстава од 

концесионих накнада за 2017. 

годину: 

Обрађивач – Одјељење за привреду и 

финансије; 

Предлагач – Начелник општине 

Кнежево. 

 

11. План уписа ученица у први разред 

Средње школе за школску 2017/18: 

Обрађивач – Одјељење за општу 

управу и друштвене дјелатности; 

Предлагач – Начелник општине 

Кнежево. 

 

12. Извјештај о реализацији 

Стратегије развоја општине 

Кнежево за временски период од 

2011-2016. године: 

Обрађивач: 

- Одјељење за привреду и 

финансије; 

- Одјељење за просторно уређење и 

стамбено – комуналне послове; 

- Одјељење за општу управу и 

друштвене дјелатности; 

- Одјељење за инспекцијске послове 

и комуналну полицију; 

Предлагач – Начелник општине 

Кнежево. 

 

13. Извјештај о утрошку средстава од 

накнада за шуме, посебних водних 

накнада, концесионих накнада и 

накнада за кориштење природних 

ресурса у сврху производње 

електричне енергије за 2016. 

годину: 

Обрађивач – Одјељење за привреду и 

финансије; 

Предлагач – Начелник општине 

Кнежево. 

 

14. Извјештај о раду Општинске 

изборне комисије за 2016.годину: 

Обрађивач – Општинске изборна 

комисија; 
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Предлагач – Начелник општине 

Кнежево. 

 

15. Информација о стању безбједности 

на подручју Општине Кнежево за 

2016. годину 

Обрађивач – Полицијска станица 

Кнежево; 

Предлагач – Полицијска станица 

Кнежево. 

 

16. Информација о раду Црвеног крста 

општине Кнежево – Извјештај о 

утрошку буџетских средстава за 

2016. годину: 

Обрађивач – Црвени крст; 

Предлагач – Начелник општине 

Кнежево. 

 

17. Информација о раду Јавног 

правобранилаштва за подручје 

општине Кнежево  за 2016. годину: 

Обрађивач – Републичко јавно 

правобранилаштво; 

Предлагач – Начелник општине. 

 

18. Информација о стању у области 

запошљавања у 2016. години: 

Обрађивач – Одјељење за општу 

управу и друштвене дјелатности и ПЈ 

Биро за запошљавање.; 

Предлагач – Начелник општине 

Кнежево. 

 

 

II. КВАРТАЛ 

 

1. Нацрт Статута општине Кнежево  

Обрађивач –Комисија за статутарна 

питања, програме и прописе 

Скупштине општине Кнежево; 

Предлагач – Начелник општине 

Кнежево. 

 

 

2. Статут општине Кнежево: 

Обрађивач –Комисија за статутарна 

питања, програме и прописе 

Скупштине општине Кнежево; 

Предлагач – Начелник општине 

Кнежево. 

 

3. Пословник о раду Скупштине 

општине Кнежево; 

Обрађивач - Комисија за статутарна 

питања, програме и прописе 

Скупштине општине Кнежево; 

Предлагач – Начелник општине 

Кнежево. 

 

4. Извјештај о извршењу буџета за 

2016. годину: 

Обрађивач – Одјељење за привреду и 

финансије; 

Предлагач – Начелник општине 

Кнежево. 

 

5. Одлука о извршењу буџета за 2016. 

годину: 

Обрађивач – Одјељење за привреду и 

финансије; 

Предлагач – Начелник општине 

Кнежево. 

 

6. Извјештај о извршењу буџета 

Општине Кнежево за период јануар 

– март 2017. године: 

Обрађивач – Одјељење за привреду и 

финансије; 

Предлагач – Начелник општине 

Кнежево. 

 

7. Одлука о извршењу буџета за 

период јануар – март 2017. годину: 

Обрађивач – Одјељење за привреду и 

финансије; 

Предлагач – Начелник општине 

Кнежево. 

 



Број- 03                      СЛУЖБЕНИ ГЛАСНИК ОПШТИНЕ КНЕЖЕВО             Датум: 16.02.2017.године 

5 

 

8. Одлука о расписивању јавног 

конкурса за избор именовање 

начелника одјељења Општинске 

управе општине Кнежево, 

директора јавних установа и 

чланова Управних одбора јавних 

установа: 

Обрађивач – Стручна служба 

Скупштине; 

Предлагач – Начелник општине 

Кнежево. 

 

9. Програм одржавања локалне путне 

мреже: 

Обрађивач – Одјељење за просторно 

уређење и стамбено комуналне 

послове; 

Предлагач – Начелник општине 

Кнежево. 

 

10. Извјештај о раду Начелника 

општине и Општинске управе за 

2016. годину: 

Обрађивач:  

- Одјељење за привреду и 

финансије; 

- Одјељење за просторно уређење и 

стамбено – комуналне послове; 

- Одјељење за општу управу и 

друштвене дјелатности; 

- Одјељење за инспекцијске послове 

и комуналну полицију; 

- Стручна служба Скупштине 

општине; 

Предлагач – Начелник општине 

Кнежево. 

 

11. Извјештај о пословању ЈУ „Дом 

здравља“ за 2016. годину 

Обрађивач – ЈУ „Дом здравља“; 

Предлагач – Начелник општине 

Кнежево. 

 

 

12. Извјештај о пословању ЈУ „Центар 

за социјални рад“ за 2016. годину 

Обрађивач – ЈУ „Центар за социјални 

рад“; 

Предлагач – Начелник општине 

Кнежево. 

 

13. Извјештај о пословању ЈУ „Дјечије 

обданиште Радојка Лакић“ за 2016. 

годину 

Обрађивач – ЈУ „Дјечије обданиште 

Радојка Лакић“; 

Предлагач – Начелник општине 

Кнежево. 

 

14. Извјештај о пословању ЈП 

„Народни универзитет“ за 

2016.годину 

Обрађивач – ЈП „Народни 

универзитет“; 

Предлагач – Начелник општине 

Кнежево. 

 

15. Извјештај о пословању ЈП „Радио 

Кнежево“ за 2016.годину 

Обрађивач – ЈП „Радио Кнежево“; 

Предлагач – Начелник општине 

Кнежево. 

 

16. Извјештај о раду ЈУ „Народна 

библиотека“ Кнежево 

Обрађивач – ЈУ „Народна 

библиотека“ Кнежево; 

Предлагач – Начелник општине 

Кнежево. 

 

17. Извјештај о раду ЈУ 

Средњошколски центар „Јован 

Дучић“ за 2016.годину: 

Обрађивач – ЈУ Средњошколски 

центар „Јован Дучић“; 

Предлагач – Начелник општине 

Кнежево. 
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18. Извјештај о пословању Комуналног 

предузећа „Цврцка“ а.д. Кнежево за 

2016. годину: 

Обрађивач – Комунално предузеће 

а.д. „Цврцка“; 

Предлагач – Начелник општине 

Кнежево. 

 

19. Информација о раду Општинске 

борачке организације за 

2016.годину: 

Обрађивач – Општинска борачка 

организација; 

Предлагач – Начелник општине 

Кнежево. 

 

20. Информација о раду Удружења 

пензионера општине Кнежево за 

2016.годину: 

Обрађивач – Удружење пензионера 

општине Кнежево; 

Предлагач – Начелник општине 

Кнежево. 

 

21. Информација о стању градских 

улица локалних и некатегорисаних 

путева саобраћајне сигнализације и 

комуналне инфраструктуре 

Обрађивач – Одјељење за просторно 

уређење и стамбено комуналне 

послове; 

Предлагач – Начелник општине 

Кнежево. 

 

22. Информација о стању и 

проблемима инфраструктуре 

Обрађивач – Одјељење за просторно 

уређење и стамбено комуналне 

послове; 

Предлагач – Начелник општине 

Кнежево. 

 

 

 

23. Информација о стању у области 

спорта 

Обрађивач – Одјељење за општу 

управу и друштвене дјелатности; 

Предлагач – Начелник општине 

Кнежево. 

 

24. Информација о стању у области 

културе 

Обрађивач – Одјељење за општу 

управу и друштвене дјелатности; 

Предлагач – Начелник општине 

Кнежево. 

 

25. Информација о извршеном упису 

ученика у прве разреде основне и 

средње школе за школску 2016/17. 

годину: 

Обрађивач – Одјељење за општу 

управу и друштвене дјелатности; 

Предлагач – Начелник општине. 

 

26. Информација о успјеху ученика у 

основним и средњим школама на 

првом полугодишту школске 

2016/17: 

Обрађивач – Одјељење за општу 

управу и друштвене дјелатности; 

Предлагач – Начелник општине. 

 

 

III. КВАРТАЛ 

 

1. Извјештај о извршењу буџета за 

период јануар – јун 2017. године: 

Обрађивач – Одјељење за привреду и 

финансије; 

Предлагач – Начелник општине 

Кнежево. 
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2. Одлука о извршењу буџета за 

период јануар – јун 2017.године: 

Обрађивач – Одјељење за привреду и 

финансије; 

Предлагач – Начелник општине 

Кнежево. 

 

3. Одлука о радном времену 

угоститељских објеката 

Обрађивач – Одјељење за 

инспекцијске послове и комуналну 

полицију; 

Предлагач – Начелник општине 

Кнежево. 

 

4. Извјештај о раду Начелника 

општине и Општинске управе за 

првих шест мјесеци за 2017. годину: 

Обрађивач:  

- Одјељење за привреду и финансије; 

- Одјељење за просторно уређење и 

стамбено – комуналне послове; 

- Одјељење за општу управу и 

друштвене дјелатности; 

- Одјељење за инспекцијске послове и 

комуналну полилицију; 

- Стручна служба Скупштине општине 

Предлагач: Начелник општине 

Кнежево. 

5. Информација о стању безбједности 

на подручју општине за првих шест 

мјесеци: 

Обрађивач – Полицијска станица 

Кнежево; 

Предлагач – Полицијска станица 

Кнежево. 

 

6. Информација у области становаања 

са освртом на регистрацију и 

функционисање заједница етажних 

власника 

Обрађивач – Одјељење за просторно 

уређење и стамбено комуналне 

послове; 

Предлагач – Начелник општине 

Кнежево. 

 

7. Информација о успјеху ученика у 

другом полугодишту у О.Ш. и С.Ш. 

за школску 2017. годину: 

Обрађивач – Одјељење за општу 

управу и друштвене дјелатности 

Предлагач – Начелник општине. 

 

IV. КВАРТАЛ 

 

1. Програм рада Скупштине општине 

Кнежево за 2018. годину: 

Обрађивач – Стручна служба 

Скупштине општине; 

Предлагач – Предсједник Скупштине. 

 

2. Програм зимског одржавања 

путева за 2017/2018 годину 

Обрађивач – Одјељење за просторно 

урђење и стамбено комуналне 

послове; 

Предлагач – Начелник општине 

Кнежево. 

 

3. Извјештај о извршењу буџета за 

период јануар – септембар 2017. 

године: 

Обрађивач – Одјељење за привреду и 

финансије; 

Предлагач – Начелник општине 

Кнежево. 

 

4. Одлука о извршењу буџета за 

период јануар – септембар 2017. 

године: 

Обрађивач – Одјељење за привреду и 

финансије; 

Предлагач – Начелник општине 

Кнежево. 
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5. Нацрт буџета за 2018. годину: 

Обрађивач – Одјељење за привреду и 

финансије; 

Предлагач – Начелник општине 

Кнежево. 

 

6. Одлука о усвајању нацрта буџета за 

2018. годину: 

Обрађивач – Одјељење за привреду и 

финансије; 

Предлагач – Начелник општине 

Кнежево. 

 

7. Приједлог буџета за 2018. годину: 

Обрађивач – Одјељење за привреду и 

финансије; 

Предлагач – Начелник општине 

Кнежево. 

 

8. Одлука о усвајању буџета за 2018. 

годину: 

Обрађивач – Одјељење за привреду и 

финансије; 

Предлагач – Начелник општине 

Кнежево. 

 

9. Одлука о утврђивању пореске стопе 

за опорезивање непокретности за 

2018. годину: 

Обрађивач – Одјељење за привреду и 

финансије; 

Предлагач – Начелник општине 

Кнежево. 

 

10.  Одлука о вриједности бода за 

обрачун комуналне накнаде за 2018. 

годину 

Обрађивач – Одјељење за простоено 

уређење и стамбено комуналне 

послове; 

Предлагач – Начелник општине 

Кнежево. 

 

11. Одлука о додјели стипендија 

студентима на високошколским 

установама: 

Обрађивач – Одјељење за општу 

управу и друштвене дјелатности; 

Предлагач – Начелник општине 

Кнежево. 

 

 

III. МЈЕРЕ ЗА ИЗВРШЕЊЕ 

ПРОГРАМА РАДА 

 

1. Стручни обрађивачи и предлагачи 

материјала одређени овим 

Програмом, дужни су: 

- Да материјале приремају у сажетој 

форми предвиђеној за одређену 

врсту аката према утврђеној 

методологији за израду аката; 

- Да материјали буду стручно 

обрађени  у складу са Законом и 

другим општим актима, а у складу 

са Методологијом усвојеном од 

стране Колегија Скупштине 

општине, писани језички и 

граматички јасним ријечима, уз 

појашњење свих стручних израза; 

- Да материјале предходно доставе 

на разматрање овлаштеном 

предлагачу; 

- Да у материјалима износе 

објективно стање и чињенице са 

јасним и конкретним 

приједлозима мјера и закључака; 

- Да најкасније 8 (осам) дана прије 

одржавања сједнице Скупштине 

доставе материјале Стручној 

служби Скупштине општине ради 

благовремене доставе и 

дистрибуције материјала за 

засједање Скупштине општине; 

- Да радна тијела Скупштине 

општине прије разматрања на 

сједници Скупштине, размотре 

свако питање садржано у овом 



Број- 03                      СЛУЖБЕНИ ГЛАСНИК ОПШТИНЕ КНЕЖЕВО             Датум: 16.02.2017.године 

9 

 

Програму, а које спада у њихов 

дјелокруг рада одређен 

Пословником Скупштине и своје 

приједлоге и мишљења доставе 

Скупштини општине. 

2. Секретар Скупштине општине 

Кнежево непосредно је одговоран за 

координацију активности на изради 

приједлога докумената, одређеним 

овим програмом, те за благовремено 

достављање материјала одборницима 

у Скупштини и организацију и 

припрему сједница радних тијела о 

предложеним материјалима. 

3. О извршењу овог Програма стараће се 

предсједник Скупштине општине 

Кнежево. 

 

 

IV. ЗАВРШНЕ ОДРЕДБЕ 

 

Овај програм ступа на снагу даном 

доношења, а биће објављен у „Службеном 

гласнику општине Кнежево“. 

 

 

Број: 01-022-19/17   ПРЕДСЈЕДНИК СКУПШТИНЕ 

Датум: 13.02.2017. године           ОПШТИНЕ 

                            Миле Павловић, с.р. 

______________________________________________ 

 

На основу члана 30. Статута општине 

Кнежево („Службени гласник општине 

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

Скупштина општине Кнежево је, на сједници 

одржаној дана 13.02.2017. године, 

разматрајући Програм унапређења 

пољопривредне производње на подручју 

општине Кнежево за 2017.годину Одјељења 

за привреду и финансије, д о н и ј е л а: 

 

 

З А К Љ У Ч  А К 

 

1. Прихвата се Програм унапређења 

пољопривредне производње на 

подручју општине Кнежево за 

2017.годину Одјељења за привреду и 

финансије. 

2.  Закључак ступа на снагу даном 

доношење, а биће објављен у 

Службеном гласнику општине 

Кнежево. 

 

Број: 01-022-20/17   ПРЕДСЈЕДНИК СКУПШТИНЕ 

Датум: 13.02.2017. године           ОПШТИНЕ 

                            Миле Павловић, с.р. 

______________________________________________ 

 

На основу члана 39. став 2. тачка 5. Закона о 

локалној смоуправи (''Службени гласник 

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

став 1. 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: 

 

 
П  Р  О  Г  Р  А  М 

УНАПРЕЂЕЊА ПОЉОПРИВРЕДНЕ 

ПРОИЗВОДЊЕ НА ПОДРУЧЈУ  

ОПШТИНЕ КНЕЖЕВО ЗА 2017. 

ГОДИНУ 

 

 

УВОД 
Општина Кнежево спада у брдско-планинско 

подручје и заузима површину од 360 км
2
 од 

чега је 50% под шумама. Простире се на 

надморској висини од око 500 м
 
Јаворани, до 

око 1300 м Корићани. 

На подручју општине Кнежево живи око 

10.000 становника од чега се 

пољопривредном производњом (за властите 

потребе) бави око 70% становништва, док се 

око 30% становништва активно бави 

пољопривредном производњом и којима је 

то уједно основни извор прихода. 

Укупна површина земљишта по секторима 

својине на нивоу општине износи 29840 ха 
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од чега на обрадиво земљиште спада 13535 

ха, а на воћњаке 192 ха.  

Велики проблем кад је земљиште у питању је 

уситњеност пaрцела и неријешени 

имовинско правни односи. 

Слаба економска моћ наших 

пољопривредних произвођача условљава 

обављање сјетве сјеменском робом из 

властите репродукције. Слаб квалитет сјетве 

одражава се на приносе, односно наши 

пољопривредни произвођачи губе изузетно 

велика средства. Посебно је изражена пракса 

да се кромпир сије сјеменом произведеним 

код пољопривредних произвођача. Ова 

сјетва се обавља са преко 95% неквалитетног 

сјемена, што утиче на приносе, а и на 

квалитет кромпира. Зоб (Avena sativa) је 

најзаступљенија култура, али и код сјетве 

зоби преко 65% сјетве се обавља 

неквалитетним сјеменом, док се 35% сјетве 

обавља сјеменом провјереног квалитета. 

Разлике у приносу су евидентне. У 

посљедњим годинама након успјешно 

проведених мјера регреса сјеменске робе 

дошло је до осјетног повећања приноса па се 

са истим мјерама наставља и у овој години. 

Говедарство је грана пољопривреде која 

заслужује посебну пажњу. На подручју 

општине Кнежево укупан број говеда се 

креће око 4550 грла. Треба радити на 

побољшању расног састава говеда давањем 

предности вјештачком осјемењавању говеда 

у односу на природни (дивљи) припуст, 

одабира и набавке квалитетно приплодних 

грла са педигреом, како би се побољшала 

млијечност говеда и остале карактеристике, а 

уједно и омогућило вођење матичне 

евиденције.  

Постојећа пољопривредна производња, по 

својој структури и обиму производње као и 

по свом техничко - технолошком стандарду 

се може описати као екстензивна 

(производња за властите потребе), мада су 

евидентни помаци у правцу интезивирања, 

али само у погледу обима пољопривредне 

производње, док су остале квалитативне 

карактеристике испод просјека. 

За општу констатацију, може се рећи: 

ресурси за развој пољопривредне 

производње су у свим својим капацитетима 

много већи од обима и степена развијености 

пољопривредне производње на подручју 

општине, што мора бити разлог за 

подстицање развоја пољопривредне 

производње.  

Недовољан је број пољопривредних 

произвођача који се баве пољопривредном 

производњом која је тржишно оријентисана. 

 

 

ЦИЉ ПРОГРАМА 

 Подржати постојећу пољопривредну 

производњу уз проширење, те 

покретање и развој нове 

пољопривредне производње.  

 

 Већа одрживост, унапређење 

сточарске производње (побољшати 

начин узгоја као и расни састав стоке 

и подстаћи већу производњу млијека) 

на подручју општине Кнежево, и то у 

правцу развоја тржишно оријентисане   

пољопривредне производње. 

 

 Увећана обрадивост пољопривредног 

земљишта и подизање његовог 

квалитета. 

 

 Подизање нивоа знања 

пољопривредних произвођача у циљу 

правилног приступа приликом 

опредјељивања за одређену грану 

пољопривредене производње. 

 

 Организовање пољопривредне 

производње и пољопривредних 

произвођача и стварање капацитета за 

реализацију њихових интереса. 
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 Транспарентним и програмираним 

улагањем у развој пољопривредне 

производње, стварати предуслове за 

запошљавање у пољопривредној 

производњи и повећати интерес 

пољопривредних произвођача за 

пољопривредном производњом као 

начином привређивања. 

 

  

ОСНОВНЕ ОДРЕДБЕ 

Овим програмом утврђују се услови, начин и 

поступак подршке пољопривредној 

производњи на подручју општине Кнежево, 

финансијским средствима из буџета 

општине, која у 2017. години износе 

130.000,00 КМ. 

Наведена средства ће се утрошити за:   

1. Ратарство 

2. Сточарство 

3. Воћартво 

4. 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, која испуњавају услове прописане 

овим програмом. 

 

 

1. РАТАРСТВО 

 

1.1. Субвенције у ратарству 

Планом кориштења подстицајних средстава 

за 2017.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 2017. године, набавком: 

 -сјеменске пшенице; 

 -сјеменског тритикалеа; 

 -сјеменског јечма. 

За прољетну сјетву предвиђена је набавка 

око 50 тона сјеменске зоби, 5 тона 

сјеменског јечма, 8 тона сјеменске јаре 

пшенице, 35 тона кромпира и 130 паковања 

сјменског кукуруза (25.000 клијавих зрна).  

За јесењу сјетву планирана је набавка 40 

тона тритикалеа, 15 тона сјеменске пшенице 

и 5 тона озимог јечма. 

Општина Кнежево ће субвенционирати око 

40% у односу на тржишну вриједност 

сјеменског материјала. Пољопривредни 

произвођачи ће по преузимању сјеменског 

материјала плаћати преостали износ. 

О начину и времену испоруке 

пољопривредни произвођачи ће бити 

благовремено обавијештени од стране 

пољопривредне службе општине Кнежево. 

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 80.000 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 
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литру продатог и откупљеног млијека, а  по 

основу писменог захтјева који се подноси  

Одјељењу за привреду и финансије општине 

Кнежево. 

За ову врсту подстицаја биће издвојена 

средства у износу од 10.000 КМ. 

 

 

2.2.Субвенције за вјештачко осјемењавање 

говеда 

Право на новчани подстицај имају 

пољопривредни произвођачи који у 

2017.години изврше вјештачко осјемењавање 

говеда, а  по основу писменог захтјева који 

се подноси  Одјељењу за привреду и 

финансије општине Кнежево. 

Новчани подстицај износи 50% од износа 

плаћеног за вјештачко осјемењавање, а 

обавезно назначеног на ручном фискалном 

рачуну, а максимално 20 КМ/ по једном 

осјемењеном грлу. Уколико се на фискалном 

рачуну налазе и ставке за друге извршене 

услуге оне се одбијају. 

За ову врсту подстицаја биће издвојена 

средства у износу од 5.000 КМ. 

 

 

2.3.Субвенције у овчарству 

Новчани подстицај за развој овчарства 

износи 1,50 КМ по једном грлу. Право на 

новчани подстицај остварују чланови 

удружења овчара чије основно матично 

стадо (приплодне овце и овнови без јагњади, 

шиљежади и двизица) броји 100 или више 

грла, а  по основу писменог захтјева који се 

подноси  Одјељењу за привреду и финансије 

општине Кнежево. 

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. 

 За ову врсту подстицаја биће издвојена 

средства у износу од 10.000 КМ. 

 

 

2.4.Субвенције у пчеларству 

Право на подстицајна средства за 

производњу и узгој пчела остварују пчелари 

који посједују најмање 20 кошница, односно 

пчелињих друштава. Висина подстицаја по 

кошници износи 3,00 КМ по једној кошници, 

а  по основу писменог захтјева који се 

подноси  Одјељењу за привреду и финансије 

општине Кнежево. 

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. 

 За ову врсту подстицаја биће издвојена 

средства у износу од 4.000 КМ. 

 

 

3.ВОЋАРСТВО  

 

3.1. Субвенције у воћарству 

У области воћарства субвенције ће 

обухватити: 

 

3.1.1. Набавку садног материјала за лица 

која одлуче да заснују или прошире 

производњу воћа 

- 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. 
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- Подносилац захтјева је дужан да припреми 

минимално 0,1 ха земљишта за заснивање 

засада, 

За ову сврху биће издвојена новчана 

средства у износу од 5.000 КМ. 

 

 

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.  

Минимална величина парцеле за подизање 

нових засада јагодичастог воћа је 0,1 ха, а 

новчани подстицај износи 200 КМ/0,1 ха. 

За одржавање већ постојећих засада 

јагодичастог воћа новчани подстицај износи 

50 КМ/0,1 ха. 

За ову сврху биће издвојена новчана 

средства у износу од 7.000 КМ 

 

 

 

4.СРЕДСТВА ЗА СЕЗОНСКЕ 

ИНТЕРВЕНЦИЈЕ И ВАНРЕДНЕ 

ПОТРЕБЕ 

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 

 

ПЛАН АКТИВНОСТИ  

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 
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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 2017.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: 01-022-21/17   ПРЕДСЈЕДНИК СКУПШТИНЕ 

Датум: 13.02.2017. године           ОПШТИНЕ 

                            Миле Павловић, с.р. 

______________________________________________ 

 

На основу члана 30. Статута општине 

Кнежево („Службени гласник општине 

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

Скупштина општине Кнежево је, на сједници 

одржаној дана 13.02.2017. године, 

разматрајући Програм утрошка средстава од 

посебних водних накнада за 2017. годину 

Одјељења за привреду и финансије,               

д о н и ј е л а: 

 

 

З А К Љ У Ч  А К 

 

1. Прихвата се Програм утрошка 

средстава од посебних водних 

накнада за 2017. годину. 

2. Закључак ступа на снагу даном 

доношење, а биће објављен у 

Службеном гласнику општине 

Кнежево. 

 

Број: 01-022-22/17   ПРЕДСЈЕДНИК СКУПШТИНЕ 

Датум: 13.02.2017. године           ОПШТИНЕ 

                            Миле Павловић, с.р. 

______________________________________________ 

 

На основу члана 195. Закона о водама 

(„Службени гласник Републике Српске“, 

бројеви: 50/06, 92/09 и 121/12), члана 39. став 

2. тачка 37. Закона о локалној самоуправи 

(„Службени гласник Републике Српске“, 

број: 97/16) и члана 30. став 2. 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: 

 

 

ПРОГРАМ УТРОШКА СРЕДСТАВА ОД 

ПОСЕБНИХ ВОДНИХ НАКНАДА 

ЗА 2017. ГОДИНУ 

 

Члан 1. 

Овим програмом уређује се начин утрошка 

средстава по основу посебних водних 

накнада за 2017. годину. 

 

Члан 2. 

Посебне водне накнаде представљају приход 

по основу: 

а) накнаде за захватање површинских и 

подземних вода 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, употереба воде за 

друге намјене за људску употребу; 

б) накнаде за производњу електричне 

енергије; 
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в) накнада за заштиту вода и то: 

накнада коју плаћају власници 

транспортних средстава која користе 

нафту, накнада за испуштање 

отпадних вода, накнада за узгој 

рибе, накнада за употребу 

вјештачких ђубрива; 

г)  накнада за вађење материјала из 

водотокова; 

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. 

 

Члан 3. 

Посебне водне накнаде из члана 2. овог 

програма представљају јавни приход који се 

распоређује у складу са Законом на начин да 

30% износа тих накнада припада буџету 

општина и уплаћују се на посебан рачун као 

намјенска средства. 

 

Члан 4. 

Одлуком о усвајању буџета за 2017. годину 

планирани су приходи по основу посебних 

водних накнада у износу од 15.000,00 КМ. 

 

Члан 5. 

Средства из члана 4. овог програма биће 

утрошена на следећи начин: 

- Одржавање  и адаптација постојећих 

водовода                                    

15.000,00 КМ      

       

Члан 6. 

Овај програм ступа на снагу осмог дана од 

дана објављивања у Службеном гласнику 

Општине Кнежево. 

 

Број: 01-022-23/17   ПРЕДСЈЕДНИК СКУПШТИНЕ 

Датум: 13.02.2017. године           ОПШТИНЕ 

                            Миле Павловић, с.р. 

______________________________________________ 

 

На основу члана 30. Статута општине 

Кнежево („Службени гласник општине 

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

Скупштина општине Кнежево је, на сједници 

одржаној дана 13.02.2017. године, 

разматрајући Програма утрошка средстава 

од накнаде за коришћење природних ресурса 

у сврху производње електричне енергије за  

2017.годину Одјељења за привреду и 

финансије,  д о н и ј е л а: 

 

 

З А К Љ У Ч  А К 

 

1. Прихвата се Програм утрошка 

средстава од накнаде за 

коришћење природних ресурса у 

сврху производње електричне 

енергије за  2017.годину. 

2. Закључак ступа на снагу даном 

доношење, а биће објављен у 

Службеном гласнику општине 

Кнежево. 

 

 

Број: 01-022-24/17   ПРЕДСЈЕДНИК СКУПШТИНЕ 

Датум: 13.02.2017. године           ОПШТИНЕ 

                            Миле Павловић, 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 39. став 2. тачка 37. Закона о локалној 

самоуправи („Службени гласник Републике 

Српске“, број: 97/16) и члана 30. став 2. 

Статута Општине Кнежево („Службени 

гласник Општине Кнежево“, бројеви: 1/06, 

1/08, 3/12 и 6/16), Скупштина Општине 

Кнежево je, на сједници одржаној дана 

13.02.2017. године, д о н и ј е л а: 
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ПРОГРАМ УТРОШКА СРЕДСТАВА ОД 

НАКНАДЕ ЗА КОРИШЋЕЊЕ 

ПРИРОДНИХ РЕСУРСА У СВРХУ 

ПРОИЗВОДЊЕ ЕЛЕКТРИЧНЕ 

ЕНЕРГИЈЕ 

ЗА 2017. ГОДИНУ 

 

 

Члан 1. 

Овим програмом уређује се начин утрошка 

средстава по основу накнаде за коришћење 

природних ресурса у сврху производње 

електричне енергије за 2017. годину. 

 

Члан 2. 

Одлуком о усвајању буџета за 2017. годину 

планирани су приходи по основу накнаде за 

коришћење природних ресурса у сврху 

производње електричне енергије  у износу од 

25.000,00 КМ. 

 

Члан 3. 

Средства из члана 2. овог програма биће 

утрошена на следећи начин: 

1.  Изградња и санација примарних 

инфрастуктурних објеката  

(водовод, канализација и локални 

путеви)                                            

20.000,00 КМ      

2.  Остале намјене: 

- Отплата кредита Свјетске банке                                                         

5.000,00 КМ. 

 

Члан 4. 

Усвојени програм доставља се Министарству 

финансија у року од 15 дана од дана 

усвајања. 

Члан 5. 

Овај програм ступа на снагу осмог дана од 

дана објављивања у Службеном гласнику 

Општине Кнежево. 

 

 

Број: 01-022-25/17   ПРЕДСЈЕДНИК СКУПШТИНЕ 

Датум: 13.02.2017. године           ОПШТИНЕ 

                            Миле Павловић, с.р. 

______________________________________________ 

 

На основу члана 30. Статута општине 

Кнежево („Службени гласник општине 

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

Скупштина општине Кнежево је, на сједници 

одржаној дана 13.02.2017. године, 

разматрајући План утрошка средстава 

накнаде од шума за  2017. годину Одјељења 

за привреду и финансије,  д о н и ј е л а: 

 

 

З А К Љ У Ч  А К 

 

1. Прихвата се План утрошка 

средстава накнаде од шума за  

2017.годину Одјељења за 

привреду и финансије. 

2. Закључак ступа на снагу даном 

доношење, а биће објављен у 

Службеном гласнику општине 

Кнежево. 

 

 

Број: 01-022-26/17   ПРЕДСЈЕДНИК СКУПШТИНЕ 

Датум: 13.02.2017. године           ОПШТИНЕ 

                            Миле Павловић, с.р. 

______________________________________________ 

 

На основу члана 89. став 8. Закона о шумама 

(„Службени гласник Републике Српске“, 

бројеви: 75/08 и 60/13), члана 39. став 2. 

тачка 37. Закона о локалној самоуправи 

(„Службени гласник Републике Српске“, 

број: 97/16) и члана 30. став 2. Статута 

Општине Кнежево („Службени гласник 

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

и 6/16), Скупштина Општине Кнежево je, на 

сједници одржаној дана 13.02.2017. године,  

д о н и ј е л а: 

 

 

ПЛАН УТРОШКА СРЕДСТАВА 

НАКНАДЕ ОД ШУМА 

ЗА 2017. ГОДИНУ 
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Члан 1. 

На основу Одлуке о усвајању буџета 

Општине Кнежево за 2017. годину 

(„Службени гласник Општине Кнежево“, 

број: 17/16) и Рјешења Министарства 

пољопривреде, шумарства и водопривреде 

број: 12.06.2-332-11/17 од 19.01.2017. године 

Скупштина Општине Кнежево доноси План 

утрошка средстава од шума за 2017. годину.    

 

Члан 2. 

Одлуком о усвајању буџета за 2017. годину 

планирани су приходи по основу Накнаде за 

коришћење шума и шумског земљишта у 

износу од 500.000,00 КМ. 

 

Члан 3. 

Средства из члана 2. биће утрошена на 

следећи начин: 

 

1. Кредит НЛБ банке у износу од                                                           

203.507,88 КМ 

Кредит је реализован на основу 

Уговора број: 06-1914-2/09 од 

08.10.2009. године, а утрошен је за 

изградњу водовода Иломска-

Кнежево-Мокри Луг, који је завршен 

и технички примљен, а кредит се 

отплаћује од 01.07.2010. године. 

 

2. Кредит Хипо-алпе-адриа банка 

(Addiko bank) у износу од                                                                                              

170.170,12 КМ 

Кредит је реализован на основу 

Уговора број: 6033-6-05063/06 од 

15.11.2006. године, а утрошен је за 

изградњу пута Кнежево-Имљани, који 

је завршен и технички примљен 2007. 

године, а кредит се отплаћује од 

01.11.2007. године. Наведени пут 

пролази кроз шумско подручје којим 

газдује ШГ „Чемерница“ Кнежево. 

Дио кредитних средстава који се 

односи на измирење обавеза ЈКП 

„Депот“ Бања Лука у износу од 

79.866,27 КМ односи се на санирање 

дивље депоније на подручју општине. 

 

3. Санација путне и водововодне 

инфраструктуре  

на подручју Општине Кнежево                                                         

126.322,00 КМ 

У току 2017. године планирана је 

санација водовода и путне 

инфраструктуре у руралним 

дијеловима општине, што је и 

планирано буџетом: 

- Санација путева у мјесним 

заједницама на подручју  

општине Кнежево                                                                            

100.000,00 КМ 

- Санација водовода у руралним 

дијеловима општине                    

26.322,00 КМ              

        

Члан 4. 

План утрошка средстава од шума за 2017. 

годину ступа на снагу осмог дана од дана 

објављивања у Службеном гласнику 

Општине Кнежево. 

 

 

Број: 01-022-27/17   ПРЕДСЈЕДНИК СКУПШТИНЕ 

Датум: 13.02.2017. године           ОПШТИНЕ 

                            Миле Павловић, с.р. 

_____________________________________________ 

 

На основу члана 30. Статута општине 

Кнежево („Службени гласник општине 

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

Скупштина општине Кнежево је, на сједници 

одржаној дана 13.02.2017. године, 

разматрајући План утрошка средстава од 

концесионе накнаде за 2017. годину 

Одјељења за привреду и финансије,               

д о н и ј е л а: 

 

 

З А К Љ У Ч  А К 
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1. Прихвата се План утрошка 

средстава од концесионе накнаде 

за 2017.годину Одјељења за 

привреду и финансије. 

2. Закључак ступа на снагу даном 

доношење, а биће објављен у 

Службеном гласнику општине 

Кнежево. 

 

Број: 01-022-28/17   ПРЕДСЈЕДНИК СКУПШТИНЕ 

Датум: 13.02.2017. године           ОПШТИНЕ 

                            Миле Павловић, с.р. 

______________________________________________ 

 

На основу члана 32. став 5. Закона о 

концесијама („Службени гласник Републике 

Српске“, број: 59/13), члана 39., став 2., тачка 

37. Закона о локалној самоуправи 

(„Службени гласник Републике Српске“, 

број: 97/16) и члана 30. став 2. Статута 

Општине Кнежево („Службени гласник 

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

и 6/16), Скупштина Општине Кнежево je, на 

сједници одржаној дана 13.02.2017. године,  

д о н и ј е л а: 

 

 

ПЛАН УТРОШКА СРЕДСТАВА ОД 

КОНЦЕСИОНЕ НАКНАДЕ 

ЗА 2017. ГОДИНУ 

 

 

Члан 1. 

Овим програмом уређује се начин утрошка 

средстава од концесионе накнаде за 2017. 

годину. 

Члан 2. 

Концесија је право обављања привредних 

дјелатности кориштењем јавних добара, 

природних богатстава и других добара од 

општег интереса, као и право на обављање 

дјелатности од општег интереса, које се 

уступа концесионару на одређено вријеме, уз 

плаћање концесионе накнаде. 

 

 

Члан 3. 

Концесиона накнада је приход буџета 

Републике Српске, односно буџета јединице 

локалне самоуправе, зависно од надлежности 

за додјелу концесије. Ова накнада дијели се 

дијели се између буџета Републике и буџета 

јединице локалне самоуправе на чијој 

територији се обавља концесиона дјелатност, 

у сразмјери 10:90 за изразито неразвијене 

јединице локалне самоуправе. 

 

Члан 4. 

Одлуком о усвајању буџета за 2017. годину 

планирани су приходи по концесионе 

накнаде у износу од 150.000,00 КМ. 

 

Члан 5. 

Средства из члана 4. овог плана биће 

утрошена на следећи начин: 

1. Изградња и реконструкција 

примарних инфраструктурних 

објеката  

и нових привредних капацитета који 

су у функцији  

привредног развоја и запошљавања                                                     

100.000,00 КМ    

2. Заштита животне средине                                                                       

50.000,00 КМ   

       

Члан 6. 

Овај програм ступа на снагу осмог дана од 

дана објављивања у Службеном гласнику 

Општине Кнежево. 

 

Број: 01-022-29/17   ПРЕДСЈЕДНИК СКУПШТИНЕ 

Датум: 13.02.2017. године           ОПШТИНЕ 

                            Миле Павловић, с.р. 

______________________________________________ 

 

На основу члана 16. став 2. Закона о 

предшколском васпитању и образовању 

(„Службени гласник Републике Српске“, 

број: 119/08 и 1/12), члана 30. Статута 

општине Кнежево („Службени гласник 

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

и 6/16), Скупштина општине Кнежево је, на 
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сједници одржаној дана 13.02.2017. године,    

д о н и ј е л а: 

 

 

З А К Љ У Ч А К 

о давању сагласности на Одлуку о 

промјени назива ЈУ Дјечије обданиште 

„Радојка Лакић“ Кнежево 

 

 

1. Даје се сагласност на Одлуку 

управног одбора број: 01-49-4/12 од 

04.04.2013. године, ЈУ Дјечије 

обданиште „Радојка Лакић“ Кнежево. 

2. Досадашњи назив ЈУ Дјечије 

обданиште „Радојка Лакић Кнежево 

мијења се у назив ЈУ Дјечији вртић 

„Радојка Лакић“. 

3. Овај закључак ступа на снагу даном 

доношења, а биће објављен у 

„Службеном гласнику општине 

Кнежево“. 

 

Број: 01-022-30/17   ПРЕДСЈЕДНИК СКУПШТИНЕ 

Датум: 13.02.2017. године           ОПШТИНЕ 

                            Миле Павловић, с.р. 

______________________________________________ 

 

На основу члана 44. став 2. Закона о средњем 

образовању и васпитању („Службени 

гласник Републике Српске“, бројеви: 74/08, 

106/09, 104/11 и 33/14), члана 30. Статута  

општине Кнежево („Службени гласник  

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

и 06/16) разматрајући Информацију о упису 

ученика у први разред средње школе по 

занимањима и школским годинама и то: 

2012/2013, 2013/2014, 2014/2015, 2015/2016 и 

2016/2017, Скупштина општине Кнежево је, 

на сједници одржаној дана 13.02.2017. 

године, д о н и ј е л а: 

  

 

З А К Љ У Ч А К 

о давању мишљења на 

израду Плана уписа ученика 

у први разред средње школе за школску 

2017/2018 годину 

 

1. Скупштина општине Кнежево 

изражава мишљење и даје препоруку 

у погледу израде Плана уписа 

ученика у први разред средње школе 

за школску 2017/2018 годину, које се 

односи на следеће: 

- Планом уписа предвидјети: једно 

одјељење по занимању економски 

техничар (четверогодишњи смјер); 

једно одјељење по занимању 

шумарски техничар 

(четверогодишњи смјер) и једно 

одјељење по занимању кожарско- 

текстилни техничар (трогодишњи 

смјер). 

2. Овај Закључак ступа на снагу даном 

доношења, а биће објављен у 

„Службеном гласнику општине 

Кнежево“. 

 

 

Број: 01-022-31/17   ПРЕДСЈЕДНИК СКУПШТИНЕ 

Датум: 13.02.2017. године           ОПШТИНЕ 

                            Миле Павловић, с.р. 

______________________________________________ 

 

На основу члана 207. Закона о општем 

управном поступку („Службени гласник 

Републике Српске“, број: 13/02, 110/08, 

50/10, 63/11 и 109/12), члана 66. Статута 

општине Кнежево („Службени гласник 

општине Кнежево“, број: 01/06, 01/08, 03/12 

и 06/16) и члана 147. Пословника о раду 

Скупштине („Службени гласник општине 

Кнежево“, број: 4/05), Скупштина општине 

Кнежево је, на сједници одржаној дана 

13.02.2017. године,  д о н и ј е л а: 
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З А К Љ У Ч А К 

о исправци грешке 

 

У Oдлуци о усвајању буџета општине 

Кнежево за 2017. годину, број: 01-022-

127/16, од 28.12.2016. године, донешеној од 

стране Скупштине општине Кнежево и 

објављеној у Службеном гласнику општине 

Кнежево, број: 17/16, од 30.12.2016.године, у 

табели Буџет општине Кнежево, која чини 

саставни дио ове одлуке, конто број: 813110 

-  Примици за земљиште, колона „Буџет 

2017“ исправља се следећа грешка: 

умјесто „20.000 „ 

 треба да гласи: „10.000“. 

 

O б р а з л о ж е њ е 

Овај орган је на сједници Скупштине 

општине одржаној дана 28.12.2016.године, 

донио Oдлуку о усвајању буџета општине 

Кнежево за 2017. годину, број: 01-022-

127/16. 

Увидом у табеларни приказ Буџета општине 

за 2017, усвојеног на сједници Скупштине 

утврђено је да се ради о техничкој грешци 

која је учињена приликом израде табеле која 

чини саставни дио Одлуке. 

У смислу члана 207. Закона о општем 

управном поступку исту је потребно 

исправити. 

 

 

Против овог Закључка не може се изјавити 

жалба, али се може покренути управни спор 

у року од 30 дана. 

 

Број: 01-022-32/17   ПРЕДСЈЕДНИК СКУПШТИНЕ 

Датум: 13.02.2017. године           ОПШТИНЕ 

                            Миле Павловић, с.р. 

____________________________________________ 

 

На основу члана 59. Закона о локалној 

самоуправи (“Службени гласник РС“, број: 

97/16), члана 17. Закона о јавним набавкама 

Босне и Херцеговине („Службени гласник 

БиХ“, број: 39/14), Одлуке о усвајању буџета 

за 2017. године („Службени Гласник опшине 

Кнежево“ број: 17/16) и члана 48. Статута 

општине Кнежево („Службени гласник 

општине Кнежево“, 1/06, 1/08, 3/12 и 06/16 ) 

начелник општине, д о н о с и: 

 

ОДЛУКУ 

о усвајању Плана јавних набавки 

општине Кнежево за 2017. годину. 

 

Члан 1. 

Усваја се План јавних набавки за 2017. 

годину. 

 

Члан 2.  

Саставни дио ове одлуке чини јединствени 

План јавних набавки за робе, услуге и радове 

за 2017. годину. 

 

Члан 3.  

Општина Кнежево, као уговорни орган, је у 

обавези набавке из члана 1. ове одлуке 

проводити у складу са Законом о јавним 

набавкама БиХ. 

 

 

Члан 4. 

За доношење појединачних одлука о 

покретању поступка јавних набавки 

овлашћује се Начелник општине Кнежево.   

 

Члан 5. 

За сваки поступак јавне набавке одредиће се 

комисија која  је у обавези да правовремено 

припреми приједлог тендерске 

документације за јавну набавку (робе, услуга 

и радова) у складу са одговарајућим 

поступком и достави начелнику општине. 

 

Члан 6.  

Ова одлука ступа на снагу даном доношења а 

објавиће се у Службеном гласнику општине 

Кнежево. За набавке веће од вриједности 

утврђених у члану 14. став 1) Закона о 
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јавним набавкама извод Плана се објављује и 

на веб страници општине Кнежево. 

 

Прилог: План јавних набавки за 2017. 

годину. 

 

Број: 02-013-1/17 НАЧЕЛНИК ОПШТИНЕ 

Датум: 16.01.2017.     Горан Боројевић, с.р. 

 

ПРИЛОГ

План јавних набавки за 2017. годину 

  

 

Р
. 

Б
Р

.  

ПРЕДМЕТ 

НАБАВКЕ 

 

ШИФРА 

ЈРЈН 

 

ПРОЦИЈЕЊЕНА 

ВРИЈЕДНОСТ  у 

КМ са 

укљученим 

ПДВ-ом 

 

ВРСТА 

ПОСТУПКА 

ОКВИРНО 

ВРИЈЕМЕ 

РЕАЛИЗАЦИЈЕ 

ПО КВАРТАЛИМА 

 

ИЗВОР 

ФИНАНСИР

АЊА 

 

Н
А

П
О

М
Е

Н
Е

 

РОБЕ 

 

1. 

 

Набавка 

прехрамбених 

пакета за 

социјално 

угрожене 

категорије 

становништва 

 

15800000-6 

 

 

20.000,00 

Конкурентски 

захтјев 

 

I 

Буџет 

ОК 00930120 

Конто 416129 

Остале 

текуће 

дознаке 

грађанима 

2. 

Набавка 

канцеларисјко

г материјала 

30192000-1 

15.000,00 

 

 

 

Конкурентски 

захтјев 
I 

Буџет 

ОК 00930130 

конто 

412310 

Расходи за 

канцелариј

ски 

материјал 

Е-аукција 

3. 

Набавка 

опреме за 

текуће 

одржавање 

зграде 

33760000-5 5.000,00 
Директни 

споразум 
По потреби 

Буџет 

ОК 00930130 

конто 

412510 

Расходи за 

текуће 

одржавање 

зграде 

4. 

Набавка 

материјала за 

одржавање 

чистоће 

50110000-9 

39800000-0 
2.700,00 

Директни 

споразум 
По потреби 

Буџет 

ОК 00930130 

конто 

412320 

Расходи за 

материјал 

за 

одржавање 

чистоће 

5. 

Набавка 

горива и 

мазива 

091000000-

024951100-

6 

30.000,00 

Конкурентски 

захтјев са 

закључењем 

оквирног 

споразума 

I 

Буџет 

ОК 00930130 

конто 

412630 

Расходи по 

основу 

утрошка 

горива 

Е-аукција 

6. 

Набавка 

сјеменскe 

робе за 

прољетну 

сјетву 

03111000-2 50.000,00 
Отворени 

поступак 
I 

Буџет 

ОК 00930140 

конто 

416120 

Субвенциј

а 

пољопривр

едне 

производњ

е 

 

7. 

Набавка 

огрева 

 

03413000-8 

 

 

15.000,00 

Конкурентски 

захтјев 

 

II 

 

Буџет 

ОК 00930160 

конто 412215 

Расходи по 

основу 

утрошка 

дрвета 
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Е-аукција 

УСЛУГЕ 

1. Превоз огрева 
060000000-

8 
3.500,00 

Директни 

споразум 
II-III 

Буџет 

ОК 00930130 

конто 412240 

Расходи за 

услуге 

превоза 

2. 

Одржавања 

рачунарске 

опреме 

50312600-1 

 
3.000,00 

Директни 

споразум 
По потреби 

Буџет 

ОК 00930130 

конто 412530 

Расходи за 

текуће 

одржавање 

опреме 

 

3. 

 

 

Одржавање 

моторних 

возила 

 

50112000-3 

 

10.000,00 

Конкурентски 

захтјев са 

закључењем 

оквирног 

споразума 

I 

Буџет 

ОК 00930130 

Конто 412530 

Расходи за 

текуће 

одржавање 

опреме-

возила 

4. 

Услуге 

финансијског 

посредовања-

банкарске 

услуге по 

рачунима 

трезора 

66110000-4 7.000,00 

Конкурентски 

захтјев са 

закључењем 

оквирног 

споразума 

I 

Буџет 

ОК 00930130 

Конто 412710 

Расходи за 

услуге 

финансијс

ког 

посредова

ња 

 

5. 

 

 

Осигурање 

радника 

66514110-0 

66515200-5 

 

2.000,00 

Директни 

споразум 
I 

Буџет 

ОК 00930130 

конто 412720 

Расходи за 

услуге 

осигурања 

6. 

Интерна и 

екстерна 

репрезентациј

а 

55300000-3 25.000,00 

Процедура за 

закључење 

уговора Анекс 

2 дио Б) 

Закона 

По потреби 

Буџет 

ОК 00930130 

конто 412940 

Расходи по 

основу 

репрезента

ције 

7. 

Зимско 

одржавање 

градских 

саобраћајница 

и локалних 

путева 

90620000-9 50.000,00 

Конкурентски 

захтјев са 

закључењем 

оквирног 

споразума 

I 

Буџет 

ОК 00930160 

конто 412812 

Расходи за 

услуге 

зимске 

службе 

 

8. 

Услуге 

прикупања и 

одвоза отпада 

са подручја 

општине 

Кнежево 

 

90511000-2 

90512000-9 

 

60.000,00 

 

Конкурентски 

захтјев 

 

I 

 

Буџет 

ОК 00930160 

конто 412819 

Расходи за 

остале 

услуге 

одржавања 

јавних 

површина 

9. 

Прољетна и 

јесења 

системска 

дератизација 

66514110-0 

66515200-5 
5.000,00 

Директни 

споразум 
II 

Буџет 

ОК 00930160 

конто 412820 

Расходи за 

услуге 

заштите 

животне 

средине-

дератизаци

ја 

10. Уређење 90512000-9 10.000,00 Конкурентски II Буџет Расходи за 
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зелених 

површина 

захтјев ОК 00930160 

конто 412820 

услуге 

заштите 

животне 

средине 

 

РАДОВИ 

1. 

Инвестиционо 

одржавање, 

реконструкциј

а и адаптација 

саобраћајних 

објеката 

45233141-9 50.000,00 
Конкурентски 

захтјев 
II-III 

Буџет 

ОК 00930160 

Конто 511230 

Издаци за 

инвестици

оно 

одржавање

, 

реконстру

кцију и 

адаптацију 

зграда и 

објеката 

2. 

Oдржавање 

објеката 

друмског 

саобраћаја 

45233141-6 50.000,00 
Конкурентски 

захтјев 
II 

Буџет 

ОК 00930130 

Конто 412520 

Расходи за 

текуће 

одржавање 

 

 

Број: 02-013-1/17              НАЧЕЛНИК ОПШТИНЕ 

Датум: 16.01.2017                    Горан Боројевић, с.р. 

 

 

______________________________________ 

 

На основу члана 59. Закона о локалној 

самоуправи (“Службени гласник Републике 

Српске“, број: 97/16), члана 17. и 18. Закона о 

јавним набавкама Босне и Херцеговине 

(„Службени гласник БиХ“, број: 39/14), члана 48. 

Статута општине Кнежево („Службени гласник 

општине Кнежево“, број: 1/06, 1/08, 3/12 и 06/16), 

начелник општине, д о н о с и  

 

О Д Л У К У 

о приступању поступку јавне набавке 

роба 

  

Члан 1. 

Приступа се јавној набавци роба: канцеларијски 

материјал и тонери за потребе  Општинске 

управе Кнежево. 

 

Члан 2. 

Буџетске ставке са које се обезбеђују 

финансијска средства су издаци за канцеларијски 

материјал, број потрошачке јединице 00930130, 

економски код 412300. 

 

Члан 3. 

Процијењена вриједност уговора, без 

припадајућих индиректних пореза, износи: 

12.450,00 КМ. 

 

Члан 4. 

За предметну  јавну набавку спровешће се 

поступак јавне набавке путем конкурентског 

захтјева за достављање понуда уз објаву 

додатног обавјештења о набавци на порталу 

јавних набавки, објавом тендерске 

документације и провођењем е-аукције. 

 

Члан 5. 

Предвиђени почетак реализације уговора је 

одмах по потписивању. 

 

Члан 6. 

Критријум који ће се примjењивати при избору 

најповољнијег понуђача је најнижа цијена 

технички задовољавајуће понуде.  

 

Члан 7. 

Комисија за отварање и вредновање понуда ће се 

формирати доношењем посебног рјешења. 
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Члан 8. 

Ова одлука ступа на снагу даном доношења, а 

објавиће се у „Службеном гласнику општине 

Кнежево“. 

 

 

 

Број: 02-013-17/17       НАЧЕЛНИК ОПШТИНЕ 

Датум:02.02.2017. године    Горан Боројевић, с.р. 

__________________________________________ 

 

На основу члана 59. Закона о локалној 

самоуправи (''Службени гласник РС'', број: 

97/16), члана 64. став 1. тачка б) , члана 70., 

став 1., 3. и 6,. и члана 90. Закона о јавним 

набавкама БиХ. («Сл. Гласник БиХ», број: 

39/14), члана 5. став 2. тачка б), Правилника 

о поступку директног споразума („Сл. 

Гласник БиХ“, број:90/14) и члана 48. 

Статута општине Кнежево («Сл. Гласник 

општине Кнежево», број: 1/6, 1/8, 3/12 и 

6/16), д о н о с и м: 

 

 

О Д Л У К У 

о прихватању понуде понуђача „Дунав 

осигурање“ а.д. Бања Лука 

 

 

I 

Прихвата се понуда понуђача „Дунав 

осигурање“ а.д. Веселина Маслеше 28.,  

Бања Лука, број: О-3-169/17 од 3.2.2017. 

године, за јавну набавку: „Набавка услуга 

колективног комбинованог осигурања 

раднике Општине Кнежево“ са укупно 

понуђеном цијеном како слиједи: 264,00 КМ.  

 

II 

Уговор се закључује са понуђачем из члана 

1. ове одлуке у складу са чланом 7. став 1. 

тачка б) Правилника о поступку директног 

споразума, („Сл. гласник БиХ“, број: 90/14).  

 

 

 

III 

О извршењу ове одлуке стараће се Одјељење 

за привреду и финансије. 

 

IV 

Ова одлука ступа на снагу даном доношења, 

а биће објављена у Службеном гласнику 

Опшине Кнежево. 

                                                                                      

 

Поука о правном лијеку: У поступку 

директног споразума није дозвољена жалба.  

 

 

Број: 02-013-15-6/17     НАЧЕЛНИК ОПШТИНЕ 

Датум: 3.2.2017. године     Горан Боројевић, с.р. 

________________________________________
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