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СЛУЖБЕНИ  ГЛАСНИК 

ОПШТИНЕ  КНЕЖЕВО 

 

Издавач:Скупштина општине 

КНЕЖЕВО 

Жиро-

рачун____________________ 

Цијена примјерка________КМ 

 

Број: 24/2017 

 

Кнежево, 23.12.2017. 

године 

Уређује редакциони одбор: 

Одговорни уредник: 

Секретар СО-е  

Дијана Милисавић  

Штампа СО-е Кнежево 

  

На основу члана 8. став 4. Закона о порезу 

на непокретности (''Службени гласник 

Републике Српске'', број: 91/15), члана 39. 

Закона о локалној самоуправи (“Службени 

гласник Републике Српске”, број: 97/16) и 

члана 37. Статута општине Кнежево 

(“Службени гласник општине Кнежево”, 

број: 8/17 и 19/17), Скупштина општине 

Кнежево на сједници одржаној дана 22.12. 

2017. године,   д о н о с и  

 

 

О Д Л У К У 

о висини стопе пореза на непокретности 

на подручју Општине Кнежево за 

2018. годину 

 

I 

Овом одлуком утврђује се висина стопе 

пореза на непокретности на подручју 

oпштине Кнежево за 2018. годину. 

      

II 

1) Предмет опорезивања порезом на 

непокретности су непокретности на 

подручју oпштине Кнежево које нису 

изузете од опорезивања у складу са Законом 

о порезу на непокретности. 

2) Непокретност је земљиште са свим 

што је трајно спојено са њим или што је 

изграђено на површини земљишта, изнад 

или испод њега. 

 

 

 

III 

1) Стопа пореза на непокретности, 

изузев непокретности у којима се 

непосредно обавља производна дјелатност 

на подручју Општине Кнежево за 2018. 

годину износи 0,10 %. 

2) Стопа пореза на непокретности у 

којима се непосредно обавља производна 

дјелатност на подручју Општине Кнежево за 

2018. годину износи 0,10%. 

3) Под непокретностима у којима се 

непосредно обавља производна дјелатност 

подразумијевају се објекти за производњу и 

објекти за складиштење сировина, 

полупроизвода и готових производа, 

уколико чине заокружену производну 

цјелину. 

 

IV 

Ова Одлука ступа на снагу осмог дана од 

дана објављивања у "Службеном гласнику 

општине Кнежево". 

                                                 

  
Број: 01-022-160/17                                     

Датум : 22.12.2017. године    ПРЕДСЈЕДНИК 

                                        СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ 

                                               Миле Пaвловић, с.р. 

_____________________________________________ 

 

На основу члана 41.став 3. Закона о 

локалној самоуправи („Службени гласник 

Републике Српске“, број: 97/16), и члана 

41.став 4. Статута општине Кнежево 

(„Службени гласник општине Кнежево“, 

број: 8/17 и 19/17), Скупштина општине 
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Кнежево, на сједници одржаној дана 

22.12.2017. године, д о н о с и: 

 

О Д Л У К У 

о накнади за вршење 

одборничке дужности 

 

I 

Овом Одлуком утврђује се право одборника 

на мјесечну накнаду за вршење одборничке 

дужности у 2018. години, у износу од 50% 

просјечне нето плате исплаћене у 

Општинској управи за 2017. годину, не 

укључујући плате функционера. 

 

II 

Потпредсједнику Скупштине општине, 

накнада из тачке I ове Одлуке припада у 

двоструком износу, уколико своју функцију 

не обавља са статусом запосленог лица. 

 

III 

За сваки неоправдани изостанак са сједнице 

Скупштине општине, одборнику се накнада 

умањује за 100,00 КМ, а потпредсједнику за 

200,00 КМ. 

 

IV 

Правдање изостанка одборника вршиће 

Скупштина општине, на приједлог 

Предсједника Скупштина, прије приједлога 

дневног реда, а преглед присуства и 

изостанка достављаће се Одјељењу за 

привреду и финансије најкасније до петог у 

мјесецу за претходни мјесец. 

 

V 

Ступањем на снагу ове Одлуке, престаје да 

важи Одлука број: 01-022-129/16 од 

28.12.2016. године.  

 

VI 

Ова Одлука ступа на снагу осмог дана од 

дана објављивања у „Службеном гласнику 

општине Кнежево“. 

 

 
Број: 01-022-161/17 

Датум: 22.12.2017. године  ПРЕДСЈЕДНИК   

           СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ     

         Миле Павловић, с.р. 

___________________________________________ 

 

На основу члана 31. став 9. Закона о 

буџетском систему („Службени гласник 

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

103/15 и 15/16), члана 39. став 2. тачка 3. 

Закона о локалној самоуправи („Службени 

гласник Републике Српске“ број: 97/16) и 

члана 37. став 2. тачка 3. Статута општине 

Кнежево („Службени гласник општине 

Кнежево“, бројеви: 8/17 и 19/17), 

Скупштина општине Кнежево на сједници 

одржаној дана 22.12.2017. године, д о н о с и 

 

 

О  Д  Л  У  К  У 

о усвајању Буџета Општине Кнежево за 

2018. годину 

 

I 

Скупштина општине Кнежево усваја буџет 

општине Кнежево за 2018. годину у износу 

од 4.104.900 КМ. 

 

II 

Саставни дио ове Одлуке чини Буџет 

општине Кнежево за 2018. годину.  

 

III 

Ова Одлука ступа на снагу осмог дана од 

дана објављивања у Службеном гласнику 

општине Кнежево. 

 

 
Број: 01-022-162/17 

Датум: 22.12.2017. године  ПРЕДСЈЕДНИК   

           СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ     

         Миле Павловић, с.р. 

______________________________________________ 
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БУЏЕТ ОПШТИНЕ КНЕЖЕВО ЗА 2018. ГОДИНУ ОПШТИ ДИО 
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1 2 3 4 5 6 7 8 

  
А. БУЏЕТСКИ 

ПРИХОДИ (I+II+III) 
4.166.000 4.093.900 4.084.900 98,05 99,78 99,51 

710000 I Порески приходи 2.953.750 2.918.750 2.933.100 99,30 100,49 71,45 

713000 Порез на лична примања  280.000 280.000 300.000 107,14 107,14 7,31 

714000 Порези на имовину 27.000 27.000 31.500 116,67 116,67 0,77 

715000 

Порез на промет 

производа (заостале 

обавезе) 

1.250 1.250 1.100 88,00 88,00 0,03 

717000 
Индиректни порези 

дозначени од УИО 
2.645.000 2.610.000 2.600.000 98,30 99,62 63,34 

719000 Остали порески приходи 500 500 500 100,00 100,00 0,01 

720000 II Непорески приходи 927.250 925.150 901.800 97,26 97,48 21,97 

721000 

Приходи од финансијске 

и нефинансијске 

имовине и позитивних 

курсних разлика 

13.050 13.050 14.100 108,05 108,05 0,34 

722000 

Накнаде, таксе и 

приходи од пружања 

јавних услуга 

913.200 910.100 881.700 96,55 96,88 21,48 

723000 Новчане казне  500 1.000 5.000 1000,00 500,00 0,12 

729000 
Остали непорески 

приходи 
500 1.000 1.000 200,00 100,00 0,02 

730000 Текући грантови 5.000 0 0 0,00 #DIV/0! 0,00 

731000 
Текући грантови од 

правних лица 
5.000     0,00 #DIV/0! 0,00 

780000 III Трансфери  280.000 250.000 250.000 89,29 100,00 6,09 

787000 

Трансфери између 

буџетских јединица 

различитог нивоа власти 

280.000 250.000 250.000 89,29 100,00 6,09 

  
Б. БУЏЕТСКИ 

РАСХОДИ (I+II) 
3.764.730 3.620.200 3.653.900 97,06 100,93 89,01 

410000 I ТЕКУЋИ РАСХОДИ 3.731.230 3.620.200 3.623.900 97,12 100,10 88,28 

411000 
Расходи за лична 

примања 
1.283.600 1.438.000 1.310.000 102,06 91,10 31,91 

412000 

Расходи по основу 

коришћења роба и 

услуга 

764.130 851.700 714.900 93,56 83,94 17,42 

413000 

Расходи финансирања и 

други финансијски 

трошкови 

411.000 75.000 390.000 94,89 520,00 9,50 

414000 Субвенције  100.300 52.300 103.000 102,69 196,94 2,51 

415000 Грантови 135.000 145.000 140.000 103,70 96,55 3,41 
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416000 

Дознаке на име 

социјалне заштите које 

се исплаћују из буџета 

општине 

799.000 820.000 796.000 99,62 97,07 19,39 

419000 
Расходи по судским 

рјешењима 
238.200 238.200 170.000 71,37 71,37 4,14 

*** 
II БУЏЕТСКА 

РЕЗЕРВА 
33.500   30.000 89,55 #DIV/0! 0,73 

  

В. БРУТО БУЏЕТСКИ 

СУФИЦИТ/ДЕФИЦИТ 

(А-Б) 

401.270 473.700 431.000 107,41 90,99 10,50 

  

Г. НЕТО ИЗДАЦИ ЗА 

НЕФИНАНСИЈСКУ 

ИМОВИНУ(I-II) 

-79.270 -160.700 -112.000 141,29 69,70 -2,73 

810000 

I Примици за 

нефинансијску 

имовину 

6.000 6.000 10.000 166,67 166,67 0,24 

813000 

Примици за 

непроизведену сталну 

имовину 

6.000 6.000 10.000 166,67 166,67 0,24 

510000 

II Издаци за 

нефинансијску 

имовину 

85.270 166.700 122.000 143,07 73,19 2,97 

511000 
Издаци за произведену 

сталну имовину 
74.270 155.700 122.000 164,27 78,36 2,97 

513000 
Издаци за непроизведену 

сталну имовину 
11.000 11.000   0,00 0,00 0,00 

  

Д. БУЏЕТСКИ 

СУФИЦИТ/ДЕФИЦИТ 

(В+Г) 

322.000 313.000 319.000 99,07 101,92 7,77 

  

Ђ. НЕТО 

ФИНАНСИРАЊЕ 

(Е+Ж+З+И) 

-322.000 -313.000 -319.000 99,07 101,92 -7,77 

  

Е. НЕТО ПРИМИЦИ 

ОД ФИНАНСИЈСКЕ 

ИМОВИНЕ (I-II) 

0 0 0 #DIV/0! #DIV/0! 0,00 

910000 
I Примици од 

финансијске имовине 
0 0 0 #DIV/0! #DIV/0! 0,00 

911000 
Примици од финансијске 

имовине 
      #DIV/0! #DIV/0! 0,00 

610000 
II Издаци за финансијску 

имовину 
0 0 0 #DIV/0! #DIV/0! 0,00 

611000 
Издаци за финансијску 

имовину 
      #DIV/0! #DIV/0! 0,00 

  
Ж. НЕТО 

ЗАДУЖИВАЊЕ (I-II) 
-322.000 -322.000 -325.000 100,93 100,93 -7,92 

920000 
I Примици од 

задуживања 
0 0 0 #DIV/0! #DIV/0! 0,00 

921000 

Примици од 

краткорочних и 

дугорочних задуживања 

      #DIV/0! #DIV/0! 0,00 

620000 
II  Издаци за отплату 

дугова 
322.000 322.000 325.000 100,93 100,93 7,92 
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621000 
Издаци за отплату 

дугова 
322.000 322.000 325.000 100,93 100,93 7,92 

  
З. ОСТАЛИ НЕТО 

ПРИМИЦИ (I-II) 
0 9.000 6.000       

930000 I Остали примици 4.000 9.000 10.000 250,00 111,11 0,24 

938111 

Примици за накнаде 

плате за породиљско 

који се рефундирају 

4.000 9.000 10.000 250,00 111,11 0,24 

630000 II Остали издаци 4.000 0 4.000 100,00 #DIV/0! 0,10 

638000 

Остали издаци из 

трансакција са другим 

јединицама власти 

4.000   4.000 100,00 #DIV/0! 0,10 

*** 

И. Расподјела 

суфицита из 

ран.периода 

      #DIV/0! #DIV/0! 0,00 

  
РАЗЛИКА У 

ФИНАНСИРАЊУ 

(Д+Ђ) 

0 0 0 #DIV/0! #DIV/0! 0,00 

 Буџетски приходи и 

примици 4.176.000 4.108.900 4.104.900 98,30 99,90 100,00 

 

 
Буџетски расходи и 

издаци 4.176.000 4.108.900 4.104.900 98,30 99,90 100,00 

  

БУЏЕТСКИ ПРИХОДИ И ПРИМИЦИ ЗА НЕФИНАНСИЈСКУ ИМОВИНУ 
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    БУЏЕТСКИ ПРИХОДИ 4.166.000 4.093.900 4.084.900 98,05 99,78 

710000   ПОРЕСКИ ПРИХОДИ 2.953.750 2.918.750 2.933.100 99,30 100,49 

713000   

Порез на лична примања 

и приходе од самосталне 

дјелатности 

280.000 280.000 300.000 107,14 107,14 

  713111 
Порез на приходе од 

самосталне дјелатности 
20.000 20.000 20.000 100,00 100,00 

  713113 Порез на лична примања  260.000 260.000 280.000 107,69 107,69 

714000   Порези на имовину 27.000 27.000 31.500 116,67 116,67 

  714111 Порези на имовину 1.000 1.000 500 50,00 50,00 

  714112 Порез на непокретности 25.000 25.000 30.000 120,00 120,00 

  714211 
Порез на наслеђе и 

поклоне 
500 500 500 100,00 100,00 

  714311 
Порез на пренос 

непокретности и права 
500 500 500 100,00 100,00 

715000   
Порези на промет 

производа и услуга 
1.250 1.250 1.100 88,00 88,00 

  715100 
Порез на промет по 

општој стопи 
500 500 500 100,00 100,00 

  715200 
Општи порез на промет 

услуга по општој стопи 
250 250 100 40,00 40,00 

  715300 Акцизе 500 500 500 100,00 100,00 
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717000   
Индиректни порези 

дозначени од УИО 
2.645.000 2.610.000 2.600.000 98,30 99,62 

  717111 
Индиректни порези 

дозначени од УИО 
2.645.000 2.610.000 2.600.000 98,30 99,62 

719000   Остали порески приходи 500 500 500 100,00 100,00 

  719113 
Порез на добитке од игара 

на срећу 
500 500 500 100,00 100,00 

720000   Непорески приходи 927.250 925.150 901.800 97,26 97,48 

721000   

Приходи од финансијске 

и нефинансијске имовине 

и позитивних курсних 

разлика 

13.050 13.050 14.100 108,05 108,05 

  721222 
Приходи од давања у 

закуп објеката општине 
9.000 9.000 9.000 100,00 100,00 

  721223 
Приходи од земљишне 

ренте 
4.000 4.000 5.000 125,00 125,00 

  721311 

Приход од камата на 

новчана средства на 

редовним трезорским 

рачунима 

50 50 100 200,00 200,00 

722000   

Накнаде, таксе и 

приходи од пружања 

јавних услуга 

913.200 910.100 881.700 96,55 96,88 

722100   
Административне 

накнаде и таксе 
39.500 39.500 45.000 113,92 113,92 

  722118 Посебна републичка такса 4.500 4.500 5.000 111,11 111,11 

  722121 
Општинске 

административне таксе 
35.000 35.000 40.000 114,29 114,29 

722300   
Комуналне накнаде и 

таксе 
65.000 65.000 75.000 115,38 115,38 

  722310 
Локалне комуналне 

накнаде и таксе 
65.000 65.000 75.000 115,38 115,38 

722400   
Накнаде по разним 

основама 
765.000 762.000 718.000 93,86 94,23 

  722411 
Накнада за уређење 

грађевинског земљишта 
14.000 14.000 15.000 107,14 107,14 

  722435 

Накнада за коришћење 

шума и шумског 

земљишта 

573.000 570.000 500.000 87,26 87,72 

  722440 Накнада за воде 18.000 18.000 18.000 100,00 100,00 

  722467 

Средства за финансирање 

посебних мјера заштите 

од пожара 

10.000 10.000 10.000 100,00 100,00 

  722468 

Накнада за коришћење 

природних ресурса у 

сврху производње 

електричне енергије 

20.000 20.000 25.000 125,00 125,00 

  722491 Концесионе накнаде 130.000 130.000 150.000 115,38 115,38 

722500   
Приходи од пружања 

јавних услуга 
43.700 43.600 43.700 100,00 100,23 
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  722521 
Приходи општинских 

органа управе 
7.000 7.000 5.000 71,43 71,43 

  

722591 
Властити приходи 

буџетских корисника 
36.700 36.600 38.700 105,45 105,74 

  

Дјечије обданиште 

"Радојка Лакић" 
25.000 25.000 27.000 108,00 108,00 

Средња стручна школа 

"Јован Дучић" 
7.500 7.500 7.500 100,00 100,00 

Народна библиотека 200 100 200 100,00 200,00 

Центар за социјални рад 4.000 4.000 4.000 100,00 100,00 

723000   Новчане казне  500 1.000 5.000 1000,00 500,00 

  723121 
Новчане казне изречене у 

прекршајном поступку 
500 1.000 5.000 1000,00 500,00 

729000   
Остали непорески 

приходи 
500 1.000 1.000 200,00 100,00 

  729124 
Остали општински 

непорески приходи 
500 1.000 1.000 200,00 100,00 

731000   Текући грантови 5.000 0 0 0,00 #DIV/0! 

  731211 
Текући грантови од 

правних лица 
5.000     0,00 #DIV/0! 

787000   

Трансфери између 

буџетских јединица 

различитих нивоа 

власти 

280.000 250.000 250.000 89,29 100,00 

  787211 Трансфери од ентитета 60.000 60.000 60.000 100,00 100,00 

  787211 Трансфери од ентитета 220.000 190.000 190.000 86,36 100,00 

    
ПРИМИЦИ ЗА 

НЕФИНАНСИЈСКУ 

ИМОВИНУ 

6.000 6.000 10.000 166,67 166,67 

810000   
Примици за 

нефинансијску имовину 
6.000 6.000 10.000 166,67 166,67 

  813110 Примици за земљиште  6.000 6.000 10.000 166,67 166,67 

    ОСТАЛИ ПРИМИЦИ 4.000 9.000 10.000 250,00 111,11 

930000   Остали примици 4.000 9.000 10.000 250,00 111,11 

  938111 

Примици за накнаде плате 

за породиљско одсуство 

који се рефундирају 

4.000 9.000 10.000 250,00 111,11 

УКУПНА БУЏЕТСКА СРЕДСТВА 4.176.000 4.108.900 4.104.900 98,30 99,90 
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БУЏЕТСКИ РАСХОДИ И ИЗДАЦИ ЗА НЕФИНАНСИЈСКУ ИМОВИНУ 
Е

к
о

н
о

м
ск

и
 к

о
д

 

Конто Опис 
Ребаланс 

2017 

Процјена 

извршење  

2017 

Буџет 

2018 

И
н

д
е
к

с
 

(6
/4

*
1
0

0
) 

И
н

д
е
к

с
 

(6
/5

*
1
0

0
) 

1 2 3 4 5 6 7 8 

    БУЏЕТСКИ РАСХОДИ           

410000   ТЕКУЋИ РАСХОДИ 3.731.230 3.620.200 3.623.900 97,12 100,10 

411000   
Расходи за лична 

примања 
1.283.600 1.438.000 1.310.000 102,06 91,10 

  411100 Расходи за бруто плату 1.083.800 1.202.000 1.106.000 102,05 92,01 

  411200 

Расходи за бруто накнаде 

трошкова и осталих 

личних примања 

запослених 

184.800 220.000 189.000 102,27 85,91 

  411300 

Расходи за накнаду плата 

запослених за вријеме 

боловања (бруто) 

5.000 6.000 5.000 100,00 83,33 

  411400 

Расходи за отпремнине и 

једнократне помоћи 

(бруто) 

10.000 10.000 10.000 100,00 100,00 

412000   
Расходи по основу 

коришћења роба и услуга 
764.130 851.700 714.900 93,56 83,94 

  412200 

Расходи по основу 

утрошка 

енергије,комуналних, 

комуникационих и 

транспортних услуга 

165.700 175.100 164.250 99,12 93,80 

  412300 
Расходи за режијски 

материјал 
36.400 36.100 36.850 101,24 102,08 

  412500 
Расходи за текуће 

одржавање 
82.200 85.100 70.300 85,52 82,61 

  421600 
Расходи по основу 

путовања и смјештаја  
36.700 38.100 38.100 103,81 100,00 

  412700 Расходи за стручне услуге 55.500 62.200 49.700 89,55 79,90 

  412800 

Расходи за услуге 

одржавања јавних 

површина и заштите 

животне средине 

150.000 205.000 93.000 62,00 45,37 

  412900 
Остали непоменути 

расходи 
237.630 250.100 262.700 110,55 105,04 

413000   

Расходи финансирања и 

други финансијски 

трошкови 

411.000 75.000 390.000 94,89 520,00 

  413100 

Расходи по основу камата 

на зајмове примљене у 

земљи  

336.000   336.000 100,00 #DIV/0! 

  413300 

Расходи по основу камата 

на зајмове примљене у 

земљи  

75.000 75.000 54.000 72,00 72,00 

414000   Субвенције  100.300 52.300 103.000 102,69 196,94 
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  414120 

Субвенције јавним 

нефинансијским 

субјектима 

52.800 52.300 45.000 85,23 86,04 

  414140 

Субвенције 

нефинансијским 

субјектима 

47.500   58.000 122,11 #DIV/0! 

415000   Грантови 135.000 145.000 140.000 103,70 96,55 

  415200 Грантови у земљи 135.000 145.000 140.000 103,70 96,55 

416000   

Дознаке на име 

социјалне заштите које 

се исплаћују из буџета 

општине 

799.000 820.000 796.000 99,62 97,07 

  416100 

Дознаке грађанима  које 

се исплаћују из буџета 

општине 

664.000 685.000 666.000 100,30 97,23 

  416200 

Дознаке пружаоцима 

услуга социјалне заштите 

које се исплаћују из 

буџета Републике, 

општина и градова 

135.000 135.000 130.000 96,30 96,30 

419000   
Расходи по судским 

рјешењима 
238.200 238.200 170.000 71,37 71,37 

419100   
Расходи по судским 

рјешењима 
238.200 238.200 170.000 71,37 71,37 

******   Буџетска резерва 33.500 0 30.000 89,55 
#DIV/0

! 

  ****** Буџетска резерва 33.500   30.000 89,55 #DIV/0! 

510000   

ИЗДАЦИ ЗА 

НЕФИНАНСИЈСКУ 

ИМОВИНУ 

85.270 166.700 122.000 143,07 73,19 

511000   
Издаци за произведену 

сталну имовину 
74.270 155.700 122.000 164,27 78,36 

1 2 3 4 5 6 7 8 

  511100 

Издаци за изградњу и 

прибављање стамбених 

објеката и јединица 

8.000   50.000 625,00 #DIV/0! 

  511200 

Издаци за инвестиционо 

одржавање, 

реконструкцију и 

адаптацију зграда и 

објеката 

36.650 90.000 40.000 109,14 44,44 

  511300 
Издаци за набавку 

постројења и опреме 
14.120 15.700 7.000 49,58 44,59 

  511700 
Издаци за  нематеријалну 

произведену имовину 
15.500 50.000 25.000 161,29 50,00 

513000   
Издаци за непроизведену 

сталну имовину 
11.000 11.000 0 0,00 0,00 

  513100 
Издаци за прибављање 

земљишта 
11.000 11.000   0,00 0,00 

    УКУПНО 3.850.000 3.786.900 3.775.900 98,08 99,71 
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ФИНАНСИРАЊЕ 

     
Е

к
о

н
о

м
ск

и
 к

о
д

 

Конто Опис 
Ребаланс 

2017 

Процјена 

извршење  

2017 

Буџет 

2018 

И
н

д
е
к

с
 

(6
/4

*
1
0

0
) 

И
н

д
е
к

с
 

(6
/5

*
1
0

0
) 

1 2 3 4 5 6 7 8 

    Финансирање       #DIV/0! #DIV/0! 

    
Нето примици од 

финансијске имовине 0 0 0 
#DIV/0! #DIV/0! 

910000   
Примици од 

финансијске имовине 0 0 0 
#DIV/0! #DIV/0! 

911000   
Примици од 

финансијске имовине 0 0 0 
#DIV/0! #DIV/0! 

  911100 
Примици од хартија од 

вриједности 
      #DIV/0! #DIV/0! 

  911200 
Примици за акције и 

учешће у капиталу 
      #DIV/0! #DIV/0! 

  911300 
Примици од 

финансијских деривата 
      #DIV/0! #DIV/0! 

  911400 
Примици од наплате 

датих зајмова 
  

  
  #DIV/0! #DIV/0! 

                

610000   
Издаци за финансијску 

имовину 0 0 0 
#DIV/0! #DIV/0! 

611000   
Издаци за финансијску 

имовину 0 0 0 
#DIV/0! #DIV/0! 

  611100 
Издаци за хартије од 

вриједности 
      #DIV/0! #DIV/0! 

  611200 
Издаци за акције и 

учешће у капиталу 
      #DIV/0! #DIV/0! 

  611300 
Издаци за финансијске 

деривате 
      #DIV/0! #DIV/0! 

  611400 Издаци за дате зајмове       #DIV/0! #DIV/0! 

                

    НЕТО ЗАДУЖИВАЊЕ       #DIV/0! #DIV/0! 

920000   Примици од задуживања 
0 0 0 

#DIV/0! #DIV/0! 

921000   Примици од задуживања 
0 0 0 

#DIV/0! #DIV/0! 

  921000 
Примици од краткорочног 

задуживања 
      #DIV/0! #DIV/0! 

  921000 
Примици од дугорочног 

задуживања 
      #DIV/0! #DIV/0! 

620000   
Издаци за отплату 

дугова 
322.000 322.000 325.000 100,93 100,93 

621000   
Издаци за отплату 

дугова 
322.000 322.000 325.000 100,93 100,93 

  621100 

Издаци за отплату 

главнице по хартијама од 

вриједности 

      #DIV/0! #DIV/0! 

  621200 
Издаци за отплату дуга по 

финансијским дериватима 
      #DIV/0! #DIV/0! 
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  621300 

Издаци за отплату 

главнице примљених 

зајмова у земљи 

313.000 313.000 320.000 102,24 102,24 

  621400 

Издаци за отплату 

главнице примљених 

зајмова у иностранству 

9.000 9.000 5.000 55,56 55,56 

  621500 

Издаци за отплату 

главнице преузетих 

зајмова  

      #DIV/0! #DIV/0! 

  621600 
Издаци за отплату зајмова  

који се рефундира 
      #DIV/0! #DIV/0! 

  621900 

Издаци за отплату 

осталих дугова 

(неизмирених обавеза из 

ранијих година) 

      #DIV/0! #DIV/0! 

630000   Остали издаци 4.000 0 4.000 100,00 #DIV/0! 

638000   

Остали издаци из 

трансакција са другим 

јединицама власти 

4.000 0 4.000 100,00 #DIV/0! 

  638100 

Издаци за накнаде плата 

за породиљско одсуство 

који се рефундирају од 

фонда обавезног 

социјалног осигурања 

4.000   4.000 100,00 #DIV/0! 

920000   Примици од задуживања 0 0 0 #DIV/0! #DIV/0! 

921000   
Примици од рефундације 

примљених зајмова 
0 0 0 #DIV/0! #DIV/0! 

  921300 
Примици од рефундације 

отплаћених зајмова 
      #DIV/0! #DIV/0! 

******   

РАСПОДЈЕЛА 

СУФИЦИТА ИЗ 

РАНИЈИХ ГОДИНА 

      #DIV/0! #DIV/0! 
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Табела бр.2: Организациона класификација 

    Скупштина општине 00930110 

     

Р
ед

. 
б

р
о

ј 

Број 

конта 
П О З И Ц И Ј А 

Ребаланс 

2017 

Процјена 

извршење  

2017 

Буџет 

2018 

И
н

д
е
к

с
 

(6
/4

*
1
0

0
) 

И
н

д
е
к

с
 

(6
/5

*
1
0

0
) 

1 2 3 4 5 6 7 8 

1 4129 
Расходи за бруто накнаде за 

рад ван радног односа 
151.400 147.400 182.000 120,21 123,47 

2 412935 

Расходи за бруто накнаде 

скупштинским посланицима и 

одборницима 

119.000 119.000 149.000 125,21 125,21 

3 412935 
Расходи за бруто накнаде-

склапанје брака 
2.000 2.000 2.000 100,00 100,00 

4 412934 
Расходи за бруто накнаде 

члановима ОИК-а 
10.000 10.000 20.000 200,00 200,00 

5 412999 
Расходи за бруто накнаде 

члановима комисија 
16.400 16.400 0 0,00 0,00 

6 412999 
Расходи за бруто накнаде 

члановима Одбора за жалбе 
4.000   6.000 150,00 #DIV/0! 

7 412999 
Остали непоменути расходи-

ОИК 
    5.000 #DIV/0! #DIV/0! 

8 4152 Грантови у земљи 10.000 10.000 10.000 100,00 100,00 

9 415211 
Текући грантови политичким 

организацијама и удружењима 
10.000 10.000 10.000 100,00 100,00 

Укупно потрошачка јединица 00930110 161.400 157.400 192.000 118,96 121,98 

 

 

Начелник општине 00930120 

     

Р
ед

. 
б

р
о

ј 

Број 

конта 
П О З И Ц И Ј А 

Ребаланс 

2017 

Процјена 

извршење  

2017 

Буџет 

2018 

И
н

д
е
к

с
 

(6
/4

*
1
0

0
) 

И
н

д
е
к

с
 

(6
/5

*
1
0

0
) 

1 2 3 4 5 6 7 8 

1 4161 
Дознаке грађанима које се 

исплаћују из буџета општине 
115.000 117.000 115.000 100,00 98,29 

2 416124 
Текуће помоћи ученицима, 

студентима исл. 
30.000 30.000 30.000 100,00 100,00 

3 416129 
Остале текуће дознаке 

грађанима 
55.000 60.000 55.000 100,00 91,67 

4 416129 

Остале текуће дознаке 

грађанима-накнада за 

родитељство 

15.000 15.000 15.000 100,00 100,00 
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5 416129 

Остале текуће дознаке 

грађанима-накнада за 

вјенчање 

15.000 12.000 15.000 100,00 125,00 

Укупно потрошачка јединица 00930120 115.000 117.000 115.000 100,00 98,29 

 

 

Одјељење за општу управу и друштвене дјелатности 00930130 

  

Р
ед

. 
б

р
о

ј 

Број 

конта 
П О З И Ц И Ј А 

Ребаланс 

2017 

Процјена 

извршење  

2017 

Буџет 

2018 

И
н

д
е
к

с
 

(6
/4

*
1
0

0
) 

И
н

д
е
к

с
 

(6
/5

*
1
0

0
) 

1 2 3 4 5 6 7 8 

1 4120 
Расходи по основу 

коришћења роба и услуга 
377.500 414.000 355.000 94,04 85,75 

2 4122 

Расходи по основу утрошка 

енергије, комуналних, 

комуникационих и 

транспортних услуга 

114.500 124.500 111.500 97,38 89,56 

3 412220 Расходи за комуналне услуге 8.000 8.000 8.000 100,00 100,00 

4 412220 
Расходи за услуге одржавања 

чистоће 
73.000 83.000 70.000 95,89 84,34 

5 412230 
Расходи за комуникационе 

услуге 
30.000 30.000 30.000 100,00 100,00 

6 412240 Расходи за услуге превоза 3.500 3.500 3.500 100,00 100,00 

7 4123 
Расходи за режијски 

материјал 
24.200 23.800 24.000 99,17 100,84 

8 412310 
Расходи за канцеларијски 

материјал 
15.000 15.000 15.000 100,00 100,00 

9 412320 
Расходи за материјал за 

одржавање чистоће 
2.700 2.700 3.000 111,11 111,11 

10 412330 
Расходи за стручну литературу 

и, часописе и дневну штампу 
2.000 2.000 2.000 100,00 100,00 

11 412390 
Расходи за остали режијски 

материјал 
4.500 4.100 4.000 88,89 97,56 

12 4125 
Расходи за текуће 

одржавање 
80.000 83.000 68.000 85,00 81,93 

13 412510 
Расходи за текуће одржавање 

зграда 
5.000 5.000 5.000 100,00 100,00 

14 412520 
Расходи за текуће одржавање 

објеката друмског саобраћаја 
60.000 60.000 50.000 83,33 83,33 

15 412530 
Расходи за текуће одржавање 

опреме 
3.000 3.000 3.000 100,00 100,00 

16 412530 
Расходи за текуће одржавање 

опреме-возила 
12.000 15.000 10.000 83,33 66,67 
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17 4126 
Расходи по основу путовања 

и смјештаја 
34.000 35.000 35.000 102,94 100,00 

18 412610 
Расходи по основу путовања и 

смјештаја у земљи 
2.500 2.500 3.000 120,00 120,00 

19 412620 
Расходи по основу путовања и 

смјештаја у иностранству 
500 500 2.000 400,00 400,00 

20 412630 
Расходи по основу утрошка 

горива 
31.000 32.000 30.000 96,77 93,75 

21 4127 Расходи за стручне услуге 50.300 57.000 44.500 88,47 78,07 

22 412710 
Расходи за услуге 

финансијског посредовања 
12.000 12.000 12.000 100,00 100,00 

23 412720 Расходи за услуге осигурања 5.000 5.000 5.000 100,00 100,00 

24 412730 
Расходи за услуге 

информисања и медија 
8.000 8.000 5.000 62,50 62,50 

25 412740 
Расходи за ревизијске и 

рачуноводствене услуге 
      #DIV/0! #DIV/0! 

26 412750 
Расходи за правне и 

администартивне услуге 
15.000 22.000 10.000 66,67 45,45 

27 412760 
Расходи за услуге процјене и 

вјештачења 
      #DIV/0! #DIV/0! 

28 412773 Трошкови одржавања трезора 2.300 2.000 2.000 86,96 100,00 

29 412790 
Расходи за остале стручне 

услуге 
8.000 8.000 10.500 131,25 131,25 

30 4129 Остали непоменути расходи 74.500 90.700 72.000 96,64 79,38 

31 412920 
Расходи за стручно 

усавршавање запослених 
6.000 5.700 5.000 83,33 87,72 

32 412930 
Расходи за бруто рад ван 

радног односа 
30.000 40.000 30.000 100,00 75,00 

33 412940 
Расходи по основу 

репрезентације 
20.000 20.000 20.000 100,00 100,00 

34 412940 Расходи за поклоне 3.500         

35 412940 
Расходи по основу 

репрезентације-дан општине 
5.000 10.000 5.000 100,00 50,00 

36 412940 

Расходи по основу 

репрезентације-прославе и 

излети 

5.000 7.000 7.000 140,00 100,00 

37 412990 Остали непоменути расходи 5.000 8.000 5.000 100,00 62,50 

38 4140 Субвенције  100.300 52.300 103.000 102,69 196,94 

39 41412 
Субвенције јавним 

нефинансијским субјектима 
52.800 52.300 45.000 85,23 86,04 

40 414120 Дом здравља 22.800 22.300 20.000 87,72 89,69 

41 414120 ЈКП Цврцка 20.000 20.000 15.000 75,00 75,00 
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42 414120 Радио Кнежево       #DIV/0! #DIV/0! 

43 414120 ЈП Народни универзитет 10.000 10.000 10.000 100,00 100,00 

44 41414 
Субвенције нефинансијским 

субјектима 
47.500 0 58.000 122,11 #DIV/0! 

45 414140 

Субвенције нефинансијским 

субјектима у осталим 

областима 

47.500   58.000 122,11 #DIV/0! 

46 4150 Грантови 125.000 135.000 130.000 104,00 96,30 

47 41521 

Текући грантови 

непрофитним субјектима у 

земљи 

105.000 110.000 110.000 104,76 100,00 

48 415213 

Текући грантови спортским и 

омладинским организацијама 

и удружењима 

35.000 40.000 35.000 100,00 87,50 

49 415214 

Текући грантови етничким и 

вјерским организацијама и 

удружењима 

15.000 15.000 15.000 100,00 100,00 

50 415217 

Текући грантови 

организацијама и удружењима 

у области образовања, науке и 

културе 

5.000 5.000 5.000 100,00 100,00 

51 415219 

Остали текући грантови 

непрофитним субјектима у 

земљи-удружења 

15.000 15.000 15.000 100,00 100,00 

52 415219 

Остали текући грантови 

непрофитним субјектима у 

земљи-МЗ 

15.000 15.000 10.000 66,67 66,67 

53 415219 

Остали текући грантови 

непрофитним субјектима у 

земљи-организације 

20.000 20.000 10.000 50,00 50,00 

54 415219 

Остали текући грантови 

непрофитним субјектима у 

земљи-Борачка организација 

    20.000 #DIV/0! #DIV/0! 

55 41523 

Капитални грантови 

непрофитним субјектима у 

земљи 

20.000 25.000 20.000 100,00 80,00 

56 415239 

Остали капитални грантови 

непрофитним субјектима у 

земљи 

20.000 25.000 20.000 100,00 80,00 

57 419000 
Расходи по судским 

рјешењима 
238.200 238.200 170.000 71,37 71,37 

58 419100 
Расходи по судским 

рјешењима 
238.200 238.200 170.000 71,37 71,37 

Укупно потрошачка јединица  00930130 841.000 839.500 758.000 90,13 90,29 
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Одјељење за привреду и финансије 00930140 
Р

ед
. 

б
р

о
ј 

Број 

конта 
П О З И Ц И Ј А 

Ребаланс 

2017 

Процјена 

извршење  

2017 

Буџет 

2018 

И
н

д
е
к

с
 

(6
/4

*
1
0

0
) 

И
н

д
е
к

с
 

(6
/5

*
1
0

0
) 

1 2 3 4 5 6 7 8 

1 4110 Расходи за лична примања 1.067.000 1.208.000 1.120.000 104,97 92,72 

2 411100 Расходи за бруто плату 911.000 1.015.000 956.000 104,94 94,19 

3 411200 

Расходи за бруто накнаде 

трошкова и осталих личних 

примања запослених 

141.000 177.000 149.000 105,67 84,18 

4 411210 
Расходи за накнаде за превоз и 

смјештај (нето) 
5.000 5.000 6.000 120,00 120,00 

5 411220 
Расходи за накнаде за топли 

оброк и регрес (нето) 
135.000 170.000 140.000 103,70 82,35 

6 411260 
Расходи по основу дневница 

за службена путовања 
1.000 2.000 3.000 300,00 150,00 

7 411300 

Расходи за накнаду плата 

запослених за вријеме 

боловања (бруто) 

5.000 6.000 5.000 100,00 83,33 

8 411400 
Расходи за отпремнине и 

једнократне помоћи (бруто) 
10.000 10.000 10.000 100,00 100,00 

9 413 

Расходи финансирања и 

други финансијски 

трошкови 

411.000 75.000 390.000 94,89 520,00 

10 4131 
Расходи по основу камата на 

обвезнице у земљи 
336.000 0 336.000 100,00 #DIV/0! 

11 413112 
Расходи по основу камата на 

обвезнице у земљи 
336.000   336.000 100,00 #DIV/0! 

12 4133 
Расходи по основу камата на 

примљене зајмове у земљи 
75.000 75.000 46.000 61,33 61,33 

13 413322 
Расходи по основу камата на 

зајмове примљене од ИРБ-а 
25.000 25.000 15.000 60,00 60,00 

14 413341 
Расходи по основу камата на 

зајмове примљене од банака 
40.000 40.000 31.000 77,50 77,50 

15 413349 

Расходи по основу камата на 

зајмове примљене од осталих 

домаћих финансијских 

субјеката 

10.000 10.000   0,00 0,00 
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16 4139 
Расходи по основу затезних 

камата 
0 0 8.000 #DIV/0! #DIV/0! 

17 413911 
Расходи по основу затезних 

камата у земљи 
    8.000 #DIV/0! #DIV/0! 

18 416120 

Остале текуће дознаке-

субвенција пољопр. 

производње 

130.000 132.000 130.000 100,00 98,48 

19 6210 Издаци за отплату дугова 322.000 322.000 325.000 100,93 100,93 

20 621322 
Издаци за отплату главнице-

ИРБ 
180.000 180.000 180.000 100,00 100,00 

21 621341 
Издаци за отплату главнице-

Хипо банка 
133.000 133.000 140.000 105,26 105,26 

22 621413 
Издаци за отплату главнице-

Свјетска банка-камион 
9.000 9.000 5.000 55,56 55,56 

23 6381 

Остали издаци из 

трансакција са другим 

јединицама власти 

4.000 0 4.000 100,00 #DIV/0! 

24 638111 

Издаци за накнаде плата за 

породиљско одсуство који се 

рефундирају од фонда 

обавезног социјалног 

осигурања 

4.000   4.000 100,00 #DIV/0! 

Укупно потрошачка јединица  00930140 1.934.000 1.737.000 1.969.000 101,81 113,36 

 

 

Одјељење за просторно уређење и стамбено комуналне послове 00930160 
 

Р
ед

. 
б

р
о

ј 

Број 

конта 
П О З И Ц И Ј А 

Ребаланс 

2017 

Процјена 

извршење  

2017 

Буџет 

2018 

И
н

д
е
к

с
 

(6
/4

*
1
0

0
) 

И
н

д
е
к

с
 

(6
/5

*
1
0

0
) 

1 2 3 4 5 6 7 8 

1 412210 
Расходи по основу утрошка 

енергије 
25.000 25.000 25.000 100,00 100,00 

2 412211 
Расходи по основу утрошка 

ел.енергије 
10.000 10.000 10.000 100,00 100,00 

3 412215 
Расходи по основу утрошка 

дрвета 
15.000 15.000 15.000 100,00 100,00 

4 4128 

Расходи за услуге одржа. 

јавних површина и заштите 

ж.средине 

150.000 205.000 93.000 62,00 45,37 

5 412812 
Расходи за услуге зимске 

службе 
110.000 165.000 60.000 54,55 36,36 

6 412814 

Расходи по основу утрошка 

електричне расвјете на јавним 

површинама 

25.000 25.000 20.000 80,00 80,00 

7 412820 
Расходи за услуге заштите 

ж.средине-дератизација 
5.000 5.000 3.000 60,00 60,00 
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8 412820 
Расходи за услуге заштите 

животне средине 
10.000 10.000 10.000 100,00 100,00 

9 51 
Издаци за нефинансијску 

имовину 
73.000 161.000 120.000 164,38 74,53 

10 511 
Издаци за произведену 

сталну имовину 
62.000 150.000 120.000 193,55 80,00 

11 5111 

Издаци за изградњу и 

прибављање стамбених 

објеката и јединица  

8.000 0 50.000 625,00 #DIV/0! 

12 511190 
Издаци за изградњу и 

прибављање осталих објеката 
8.000   50.000 625,00 #DIV/0! 

13 5112 

Издаци за инве.одржавање, 

рекон.и адаптацију зграда и 

објеката 

30.000 90.000 40.000 133,33 44,44 

14 511220 

Издаци за инве.одржавање, 

рекон. и адап.канцеларијских 

објеката и простора 

10.000 20.000 10.000 100,00 50,00 

15 511230 

Издаци за инве.одржавање, 

рекон. и адап.саобраћајних 

објеката 

20.000 70.000 30.000 150,00 42,86 

16 5113 
Издаци за набавку 

постројења и опреме  
8.500 10.000 5.000 58,82 50,00 

17 511300 

Издаци за набавку 

канцеларијске опреме алата и 

инвентара 

8.500 10.000 5.000 58,82 50,00 

18 5117 
Издаци за нематеријалну 

произведену имовину 
15.500 50.000 25.000 161,29 50,00 

19 511714 
Издаци за улагања у развој - 

пројекти 
15.500 50.000 25.000 161,29 50,00 

20 513 
Издаци за непроизведену 

сталну имовину 
11.000 11.000 0 0,00 0,00 

21 513100 
Издаци за прибављање 

земљишта 
11.000 11.000   0,00 0,00 

Укупно потрошачка јединица  00930160 248.000 391.000 238.000 95,97 60,87 

 

 
Одјељење за инспекцијске послове и комуналну полицију 00930220 

  

Р
ед

. 
б

р
о

ј 

Број 

конта 
П О З И Ц И Ј А 

Ребаланс 

2017 

Процјена 

извршење  

2017 

Буџет 

2018 

И
н

д
е
к

с
 

(6
/4

*
1
0

0
) 

И
н

д
е
к

с
 

(6
/5

*
1
0

0
) 

1 2 3 4 5 6 7 8 

1           #DIV/0! #DIV/0! 

Укупно потрошачка јединица  00930220       #DIV/0! #DIV/0! 
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Центар за социјални рад 00930300 

     
Р

ед
. 

б
р

о
ј 

Број 

конта 
П О З И Ц И Ј А 

Ребаланс 

2017 

Процјена 

извршење  

2017 

Буџет 

2018 

И
н

д
е
к

с
 

(6
/4

*
1
0

0
) 

И
н

д
е
к

с
 

(6
/5

*
1
0

0
) 

1 2 3 4 5 6 7 8 

1 4110 Расходи за лична примања 101.100 116.000 87.500 86,55 75,43 

2 411100 Расходи за бруто плате 85.800 100.000 75.000 87,41 75,00 

3 411200 

Расходи за бруто накнаде 

трошкова и осталих личних 

примања запослених 

15.300 16.000 12.500 81,70 78,13 

4 4120 
Расходи по основу 

коришћења роба и услуга 
12.900 12.500 12.200 94,57 97,60 

5 412210 
Расходи по основу утрошка 

енергије 
2.300 2.000 2.000 86,96 100,00 

6 412230 
Расходи за комуникационе 

услуге 
1.000 1.000 1.000 100,00 100,00 

7 412300 
Расходи за режијски 

материјал 
1.600 1.500 1.200 75,00 80,00 

8 412600 
Расходи по основу путовања и 

смјештаја 
1.000 1.000 1.000 100,00 100,00 

9 412700 Расходи за стручне услуге 1.500 1.500 1.500 100,00 100,00 

10 412900 

Расходи за бруто накнаде 

члановима комисија и радних 

група 

5.000 5.000 5.000 100,00 100,00 

11 412900 Остали непоменути расходи 500 500 500 100,00 100,00 

Укупно потрошачка јединица  00930300 114.000 128.500 99.700 87,46 77,59 

 

Трошкови социјалне заштите 00930301 

    

Р
ед

. 
б

р
о

ј 

Број 

конта 
П О З И Ц И Ј А 

Ребаланс 

2017 

Процјена 

извршење  

2017 

Буџет 

2018 

И
н

д
е
к

с
 

(6
/4

*
1
0

0
) 

И
н

д
е
к

с
 

(6
/5

*
1
0

0
) 

1 2 3 4 5 6 7 8 

1 4160 

Дознаке на име социјалне 

заштите које се исплаћују из 

буџета општине 

554.000 571.000 551.000 99,46 96,50 

2 416111 Стална новчана помоћ 120.000 120.000 120.000 100,00 100,00 

3 416111 Смјештај у породицу 18.000 20.000 20.000 111,11 100,00 

4 416112 
Додатак за помоћ и његу 

другог лица 
270.000 280.000 260.000 96,30 92,86 

5 416111 Једнократне новчане помоћи 5.000 10.000 15.000 300,00 150,00 
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6 416113 

Помоћ за оспособљавање за 

рад дјеце и омладине која се 

исплаћује установама 

социјалне заштите 

6.000 6.000 6.000 100,00 100,00 

7 416210 
Трошкови смјештаја 

социјално угрожених лица 
65.000 65.000 60.000 92,31 92,31 

8 416210 
Здравствено осигурање 

социјално угрожених лица 
70.000 70.000 70.000 100,00 100,00 

Укупно потрошачка јединица 00930301 554.000 571.000 551.000 99,46 96,50 

 

Дјечије обданиште Радојка Лакић 00930400 

    

Р
ед

. 
б

р
о

ј 

Број 

конта 
П О З И Ц И Ј А 

Ребаланс 

2017 

Процјена 

извршење  

2017 

Буџет 

2018 

И
н

д
е
к

с
 

(6
/4

*
1
0

0
) 

И
н

д
е
к

с
 

(6
/5

*
1
0

0
) 

1 2 3 4 5 6 7 8 

1 4110 Расходи за лична примања 99.500 99.000 87.500 87,94 88,38 

2 411100 Расходи за бруто плате 87.000 87.000 75.000 86,21 86,21 

3 411200 

Расходи за бруто накнаде 

трошкова и осталих личних 

примања запослених 

12.500 12.000 12.500 100,00 104,17 

4 4120 
Расходи по основу 

коришћења роба и услуга 
13.630 14.000 11.100 81,44 79,29 

5 412210 
Расходи по основу утрошка 

енергије 
1.200 1.200 1.200 100,00 100,00 

6 412200 Расходи за комуналне услуге 700 700 700 100,00 100,00 

7 412200 
Расходи за комуникационе 

услуге 
900 900 900 100,00 100,00 

8 412200 Расходи за услуге превоза 100 100 100 100,00 100,00 

9 412300 Расходи за режијски материјал 6.500 6.700 7.000 107,69 104,48 

10 412500 Расходи за текуће одржавање 200 100 200 100,00 200,00 

11 412900 Остали непоменути расходи 4.030 4.300 1.000 24,81 23,26 

12 5110 
Издаци за произведену 

сталну имовину 
7.270 500 500 6,88 100,00 

13 511200 

Издаци за инвестиционо 

одржавање, реконструкцију и 

адаптацију стамбених објеката  

6.650     0,00 #DIV/0! 

14 511300 
Издаци за набавку постројења 

и опреме 
620 500 500 80,65 100,00 

Укупно потрошачка јединица 00930400 120.400 113.500 99.100 82,31 87,31 
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Средња стручна школа "Јован Дучић" 08150020 
    

Р
ед

. 
б

р
о

ј 

Број 

конта 
П О З И Ц И Ј А 

Ребаланс 

2017 

Процјена 

извршење  

2017 

Буџет 

2018 

И
н

д
е
к

с
 

(6
/4

*
1
0

0
) 

И
н

д
е
к

с
 

(6
/5

*
1
0

0
) 

1 2 3 4 5 6 7 8 

1 4112 

Расходи за бруто накнаде 

трошкова и осталих личних 

примања запослених 

16.000 15.000 15.000 93,75 100,00 

2 411211 
Расходи за накнаде за превоз 

на посао и са посла 
16.000 15.000 15.000 93,75 100,00 

3 4120 
Расходи по основу 

коришћења роба и услуга 
28.550 28.950 31.400 109,98 108,46 

4 412210 
Расходи по основу утрошка 

енергије 
2.200 2.200 2.500 113,64 113,64 

5 412215 Трошкови гријања 7.500 7.500 8.000 106,67 106,67 

6 412200 Расходи за комуналне услуге 3.000 3.000 3.500 116,67 116,67 

7 412200 
Расходи за комуникационе 

услуге 
1.800 1.800 2.000 111,11 111,11 

8 412200 Расходи за услуге превоза 1.850 1.850 2.500 135,14 135,14 

9 412300 Расходи за режијски материјал 3.500 3.500 4.000 114,29 114,29 

10 412500 Расходи за текуће одржавање 2.000 2.000 2.000 100,00 100,00 

11 412600 
Расходи по основу путовања и 

смјештаја 
500 500 500 100,00 100,00 

12 412600 
Расходи по основу утрошка 

горива 
1.100 1.500 1.500 136,36 100,00 

13 412700 
Расходи за услуге 

финансијског посредовања 
3.600 3.600 3.400 94,44 94,44 

14 412900 Остали непоменути расходи 1.500 1.500 1.500 100,00 100,00 

15 511300 
Издаци за набавку 

постројења и опреме 
3.300 3.500 1.000 30,30 28,57 

16 511320 

Издаци за набавку 

канцеларијске опреме, алата и 

инвентара 

3.300 3.500 1.000 30,30 28,57 

Укупно потрошачка јединица 08150020 47.850 47.450 47.400 99,06 99,89 
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Народна библиотека 08180008 

     
Р

ед
. 

б
р

о
ј 

Број 

конта 
П О З И Ц И Ј А 

Ребаланс 

2017 

Процјена 

извршење  

2017 

Буџет 

2018 

И
н

д
е
к

с
 

(6
/4

*
1
0

0
) 

И
н

д
е
к

с
 

(6
/5

*
1
0

0
) 

1 2 3 4 5 6 7 8 

1 4120 
Расходи по основу 

коришћења роба и услуга 
5.150 4.850 5.200 100,97 107,22 

2 412210 
Расходи по основу утрошка 

енергије 
2.000 2.000 2.000 100,00 100,00 

3 412200 Расходи за комуналне услуге 500 500 500 100,00 100,00 

4 412200 
Расходи за комуникационе 

услуге 
850 850 850 100,00 100,00 

5 412200 Расходи за услуге превоза 300     0,00 #DIV/0! 

6 412300 Расходи за режијски материјал 600 600 650 108,33 108,33 

7 412500 Расходи за текуће одржавање     100 #DIV/0! #DIV/0! 

8 412600 
Расходи по основу путовања и 

смјештаја 
100 100 100 100,00 100,00 

9 412700 Расходи за стручне услуге 100 100 300 300,00 300,00 

10 412900 Остали непоменути расходи 700 700 700 100,00 100,00 

11 511000 
Издаци за произведену 

сталну имовину 
1.700 1.700 500 29,41 29,41 

11 511300 
Издаци за набавку постројења 

и опреме 
1.700 1.700 500 29,41 29,41 

    
Укупно потрошачка 

јединица 08180008 
6.850 6.550 5.700 83,21 87,02 

 

 

Буџетска резерва  

     

Р
ед

. 
б

р
о

ј 

Број 

конта 
П О З И Ц И Ј А 

Ребаланс 

2017 

Процјена 

извршење  

2017 

Буџет 

2018 

И
н

д
е
к

с
 

(6
/4

*
1
0

0
) 

И
н

д
е
к

с
 

(6
/5

*
1
0

0
) 

1 2 3 4 5 6 7 8 

1 ******* Буџетска резерва 33.500   30.000 89,55 #DIV/0! 

Укупно потрошачка јединица 00930122 33.500 0 30.000 89,55 #DIV/0! 

  
УКУПНО 4.176.000 4.108.900 4.104.900 98,30 99,90 
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Табела бр. 3: Функционална класификација-табела 1 

Ф. 

код 
ОПИС 

Ребалан

с 2017 

Процјен

а 

изврше

ња 2017 

Буџет 

2018 

И
н

д
е
к

с
 

(5
/3

*
1
0

0
) 

И
н

д
е
к

с
 

(5
/4

*
1
0

0
) 

   1 2 3 4 5 6 7 

   
  Укупни расходи  3.810.500 3.780.900 

3.735.90

0 
98 99 

   
01 Опште јавне услуге 2.535.330 2.345.100 

2.499.70

0 
99 107 

   02 Одбрана       #DIV/0! #DIV/0! 

   03 Јавни ред и сигурност       #DIV/0! #DIV/0! 

   04 Економски послови       #DIV/0! #DIV/0! 

   
05 

Заштита човјекове 

околине 
150.000 205.000 93.000 62 45 

   
06 

Стамбени и заједнички 

послови 
73.000 161.000 120.000 164 75 

   07 Здравство 22.800 22.300 20.000 88 90 

   
08 

Рекреација, култура и 

религија 
61.850 66.550 60.700 98 91 

   09 Образовање 198.520 190.950 176.500 89 92 

   10 Социјална заштита 769.000 790.000 766.000 100 97 

   

          

          

 
Функционална класификација-табела 2 

     

          

Ф. 

код 

ФУНКЦИЈА 

Текућа година П. година 

% 

(8/9)

*100 

Фонд 01 

Фонд 

02 

Фонд 

03 

Фонд 

04 

Фон

д 05 

Укупно 

(3+4+5+6+7) Укупно 
 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

ЗУ 

1. Заједничке 

услуге 3.559.400         3.559.400 3.611.980 99 

ИУ 

2. 

Индивидуалне 

услуге 176.500         176.500 198.520 89 

  УКУПНО (1+2) 3.735.900 0 0 0 0 3.735.900 3.810.500 98 

 

 

_______________________________________________________________________________ 

 

На основу члана 31. став 9. Закона о 

буџетском систему Републике Српске 

(Службени гласник Републике Српске, 

бројеви: 121/12, 52/14, 103/15 и 15/16), члана 

39. став 2. тачка 3. Закона о локалној 

самоуправи (Службени гласник Републике 

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

тачка 3. Статута општине Кнежево, 

(Службени гласник Општине Кнежево, 

бројеви: 8/17 и 19/17), Скупштина oпштине 

Кнежево, на  сједници одржаној дана 

22.12.2017. године, д о н о с и 

 

О Д Л У К У 

О ИЗВРШЕЊУ БУЏЕТА ОПШТИНЕ 

КНЕЖЕВО 

ЗА 2018. ГОДИНУ 
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I 

1) Овом одлуком, прописује се начин 

извршења буџета  општине Кнежево за 

2018. годину (у даљем тексту: буџет).   

2) Ова одлука ће се проводити у складу 

са Законом о буџетском систему Републике 

Српске и Законом о трезору. 

3) Све одлуке, закључци и рјешења који 

се односе на буџет морају бити у складу са 

овом одлуком.  

4) Ова одлука се односи на кориснике 

буџета који се у цјелости или дјелимично 

финансирају из буџета општине. 

 

II 

1) Средства буџета из тачке I ове одлуке 

распоређују се – у укупном износу од 

4.104.900 КМ, од чега: 

- За утврђене намјене 4.074.900 КМ 

- За буџетску резерву 30.000 КМ.  

2) Укупна буџетска потрошња мора 

бити уравнотежена са укупним буџетским 

средствима.  

III 

1) Властити приходи буџетских 

корисника морају се наплаћивати и 

распоређивати преко рачуна јавних прихода 

Општине Кнежево. 

2) Статус буџетског корисника Буџета 

општине Кнежево, стиче се на основу 

Устава, закона, Одлуке Скупштине општине 

Кнежево – или другог органа, у складу са 

законом.  

 

IV 

Одјељење за привреду и финансије 

контролише прилив и одлив новчаних 

средстава према усвојеном буџету. 

 

V 

1) Корисници буџета располажу са 

планираним буџетским средствима према 

приоритетима које утврђује извршилац 

буџета. 

2) Корисници буџетских средстава 

дужни су средства утврђена у буџету 

користити руководећи се начелима 

рационалности и штедње. 

 

VI 

1) Буџетски корисници су обавезни да 

доставе Одјељењу за привреду и финансије 

кварталне финансијске планове за извршење 

буџета десет дана прије почетка сваког 

квартала. 

2) Изузетно од подтачке 1 ове тачке, 

квартални финансијски план за први квартал 

фискалне године доставиће се до 15. јануара 

текуће фискалне године, а средства 

кварталног финансијског плана, за 4. 

квартал фискалне године, могуће је 

стављати на располагање у мјесечним 

износима.  

3) Уколико се укаже потреба за 

сезонским коришћењем средстава, буџетски 

корисници дужни су, писменим захтјевом, 

тражити измјену достављеног кварталног 

финансијског плана, и то најкасније 5 дана 

прије почетка квартала. 

4) Одјељење за привреду и финансије 

обавјештава буџетске кориснике  о висини 

буџетских срестава која ће им се ставити на 

располагање кварталним финансијским 

планом, а у складу са процијењеним 

остварењем прилива буџетских средстава. 

5) Ако корисник буџета не поднесе 

квартални финансијски план у року из 

подтачке 1) ове тачке, квартални план за тог 

буџетског корисника одређује Одјељење за 

привреду и финансије. 

6) Укупан износ свих кварталних 

финансијских планова потрошње сваког 

буџетског корисника може бити мањи или 

једнак износу усвојеног годишњег буџета за 

сваког буџетског корисника. 

7) Буџетски корисници могу стварати 

обавезе највише до износа планираних 

кварталним плановима.  
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8) Издаци се могу реализовати само ако 

су у складу са усвојеним финансијским 

плановима.  

9) Буџетски корисници су одговорни за 

придржавање висине и услова закључених 

обавеза. 

VII 

1) Одјељење за привреду и финансије 

врши пренос средстава за измиривање 

обавеза по основу расхода буџета 

искључиво на основу образца за трезорско 

пословање буџетских корисника,  које 

сачињава и за које је одговоран буџетски 

корисник. 

2) Подаци унесени у образце за 

трезорско пословање буџетских корисника 

морају бити сачињени на основу образаца за 

трезорско пословање буџетских корисника.  

3) Подаци унесени у образце за 

трезорско пословање буџетских корисника 

морају бити сачињени на основу 

вјеродостојних књиговодствених исправа. 

4) Исправама из претходнe подтачке 

сматрају се : 

- обрачунске листе плата и накнада;  

- уговори;  

- предрачуни и рачуни за набавку 

средстава, материјала, робе, услуга 

и радова;  

- одлуке и рјешења надлежних 

органа из којих проистичу 

финансијске обавезе;  

- остале финансијске исправе.  

 

VIII 

1) Одобравање средстава за текуће 

грантове може се вршити само на основу 

утврђених критерија или уз подношење 

програма, односно пројеката. 

2) Корисници средстава за текуће 

грантове по утрошку примљених средстава 

квартално су дужни поднијети извјештај о 

утрошку истих. 

 

 

 

IX 

1) Буџетски издаци представљају 

укупне расходе и друге исплате из буџета, 

настале до 31. децембра фискалне године.  

2) Буџетски издаци су:  

- Текући расходи и дознаке нижим 

потрошачким јединицама,  

- Издаци за нефинансијску и 

финансијску имовину  

- Издаци за отплату дугова. 

 

X 

1) Буџетски корисници су одговорни за 

формалну, рачунску и суштинску 

исправност књиговодствених исправа, и за 

интерне контролне поступке којима 

подлијежу те исправе.  

2) За вјеродостојан унос података у 

рачуноводствени систем, помоћне и главну 

књигу трезора, одговара Одјељење за 

привреду и финансије.  

 

XI 

1) Исплата плата и осталих личних 

примања буџетских корисника врши се 

преносом средстава са Jединственог рачуна 

Трезора – на текуће рачуне запослених, у 

одговарајућим банкама.  

2) Буџетски корисници дужни су 

прописани образац за трезорско пословање 

за лична примања доставити на унос у 

систем трезора до 5. у мјесецу за претходни 

мјесец. 

 

XII 

1) Обавезе по основу расхода буџета ће 

се измиривати по следећим приоритетима: 

- Обавезе по основу отплате кредита 

у износима који су доспјели за 

плаћање, 

- средства за порезе и доприносе на 

нето плате и остала лична 

примања,  

- средства за плате,  

- средства за остала лична примања,  

- средства за социјалну заштиту,  
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- расходи за бруто накнаде 

скупштинским одборницима и 

посланицима 

- средства за обавезе према 

добављачима за робу, радове и 

услуге,  

- средства за обавезе према 

добављачима за инвестиције и 

инвестиционо одржавање,  

- средства за остале обавезе.  

2) Одјељење за финансије утврђује 

термински мјесечни план потрошње.  

 

XIII 

Буџетски корисници, као и остали 

корисници буџетских средстава, дужни су 

да се, у поступку набавке роба, услуга и 

радова, придржавају одредби Закона о 

јавним набавкама Босне и Херцеговине, 

Правилника о успостављању и вођењу 

главне књиге трезора,Упутства о форми, 

садржају и начину попуњавања образца за 

трезорско пословање буџетских корисника.  

 

XIV 

Распоред средстава, утврђен буџетом 

Општине, може се изузетно 

прераспоређивати:  

- у оквиру буџетског корисника – у 

оквиру једне врсте расхода;  

- у оквиру буџетског корисника – 

између двије или више врста 

расхода, и  

- између буџетских корисника,  на 

начин и по поступку утврђеним 

овом одлуком.  

 

XV 

1) Прерасподјела средстава у оквиру 

буџетског корисника, а у оквиру текућих и 

капиталних расхода, врши се на основу 

Рјешења буџетског корисника, уз претходно 

сагласност Одјељења за привреду и 

финансије.  

2) Изузетно од подтачке 1. ове тачке, не 

може се вршити:  

-  прерасподјела средстава са 

материјалних трошкова на 

трошкове личних примања, и  

- прерасподјела средстава за 

суфансирање пројеката за које је 

општина  потписала Уговор, осим 

у случајевима ако је општина 

одустала од пројекта. 

 

XVI 

Прерасподјела средстава  у оквиру 

буџетског корисника, између текућих и 

капиталних расхода, врши се на основу 

Рјешења начелника општине.  

 

XVII 

Начелник општине ће о извршеној 

прерасподјели средстава извјештавати 

Скупштину општине, у оквиру Извјештаја о 

извршењу буџета.   

 

XVIII 

1) Буџетска средства и буџетски издаци 

морају бити уравнотежени.  

2) Ако током фискалне године дође до 

смањења или повећања буџетских 

средстава, односно повећања или смањења 

буџетских издатака, уравнотежење буџета 

се спроводи путем ребаланса буџета.  

3) Ребаланс буџета спроводи се по 

поступку за доношење буџета.  

 

XIX 

1) У буџетску резерву, може се 

издвојити највише 2,5% укупних изворних 

прихода за фискалну годину.  

2) Средства буџетске резерве могу се 

користити за намјене утврђене чланом 43. 

Закона о буџетском систему Републике 

Српске, за:  

 покривање непредвиђених издатака – 

за које нису планирана средства у 

буџету,  

 буџетске издатке за које се у току 

године покаже да планирана 

буџетска средства нису била       

довољна,  
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 привремено извршавање обавеза 

буџета – усљед смањеног обима 

буџетских средстава, 

 и изузетно за остале намјене у складу 

са одлукама Начелника општине.  

3) Средства буџетске резерве се троше 

на основу акта Начелника општине.  

4) Начелник је дужан квартално, 

извјештавати Скупштину општине о 

коришћењу средстава буџетске резерве.  

 

XX 

Корисници средстава за грантове (помоћи) и 

средстава буџетске резерве су дужни 

поднијети Извјештај о утрошку примљених 

средстава, најкасније десет дана по истеку 

фискалне године.  

 

XXI 

За извршење буџета, одговоран је Начелник 

општине.  

 

XXII 

1) Начелник општине извјештава 

Скупштину општине о извршењу буџета 

општине квартално.  

2) Извјештаји о извршењу буџета 

општине, за свако тромјесечје текуће 

фискалне године, достављају се 

Министарству финансија, у року од 15 дана 

од дана њиховог доношења.  

 

XXIII 

Ова одлука ступа на снагу осмог дана од 

дана објављивања у „Службеном гласнику 

општине  Кнежево“. 
 

 
Број: 01-022-163/17 

Датум: 22.12.2017. године  ПРЕДСЈЕДНИК   

           СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ     

         Миле Павловић, с.р. 

____________________________________________ 

 

 

На основу члана 33. став 2. Закона о 

угоститељству (“Службени гласник 

Републике Српске”, број: 45/17), члана 15. 

став 1. Закона о трговини (“Службени 

гласник Републике Српске”, број: 6/07, 

52/11,67/13 и 106/15), члана 13. Закона о 

занатско – предузетничкој дјелатности  

(“Службени гласник Републике Српске”, 

број: 117/11,121/12, 67/13 и 44/16), члана  

27.став 2. и 39. став 2. тачка 2. Закона о 

локалној самоуправи (“Службени гласник 

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

став 2. Уредбе о критеријумима за 

одређивање радног времена у 

угоститељским објектима (“Службени 

гласник Републике Српске”, број: 44/11) и 

члана 37. став 2. тачка 2. Статута општине 

Кнежево (“Службени гласник општине 

Кнежево”, број: 08/17, и 19/17), Скупштина 

општине Кнежево, на сједници одржаној 

дана 22.12.2017. године,  д о н о с и 

 

 

О Д Л У К У 

О РАДНОМ ВРЕМЕНУ 

УГОСТИТЕЉСКИХ, 

ЗАНАТСКО-ПРЕДУЗЕТНИЧКИХ И 

ТРГОВИНСКИХ ОБЈЕКАТА 

НА ПОДРУЧЈУ ОПШТИНЕ КНЕЖЕВО 

 

   

 

  I   ОСНОВНЕ ОДРЕДБЕ 

 

I 

Овом Одлуком одређује се радно вријеме  

угоститељским, занатско-предузетничким и 

трговинским објектима, те коришћење 

музичке опреме у угоститељским објектима 

на подручју општине Кнежево. 

 

II 

Под радним временом, у смислу ове Одлуке, 

сматра се вријеме у коме објекти из 

претходне тачке морају бити отворени, 

односно вријеме у којем угоститељи могу да 

обављају своју дјелатност у току једног 

радног дана. 

 

III 

1) Радно вријеме, прописано у складу са 

овом Одлуком, мора бити видно истакнуто 

на главном улазу, на фиксираној табли или 

стаклу. 
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2) Привредни субјект обавезан је 

придржавати се истакнутог радног времена 

из претходне тачке. 

IV 

1) Радно вријеме угоститељских 

објеката у смислу ове Одлуке, може бити: 

- Прописано радно вријеме и 

- Посебно радно вријеме. 

2) Прописано радно вријеме је радно 

вријеме одређено овом Одлуком за све 

угоститељске објекте који послују на 

подручју општине Кнежево. 

 

V 

Угоститељским објектимa, у смислу ове 

одлуке, сматрају се сви утоститељски 

објекти који су регистровани за пружање 

угоститељских услуга, односно објекат који 

представља  функционално повезан, уређен 

и опремљен простор који испуњава 

прописане минимално-техничке и санитарно 

– хигијенске услове за пружање 

угоститељских услуга, односно за обављање 

угоститељске дјелатности. 

 

VI 

Према врсти угоститељских услуга које се у 

објекту пружају, угоститељски објекти могу 

бити: 

- угоститељски објекти за смјештај 

у којима  се корисницима услуга 

пружају услуге смјештаја, исхране 

и пића или само услуге смјештаја 

у објектима, као што су: хотел и 

подврсте хотела, мотел, 

туристичко насеље, камп, 

пансион, хостел, преноћиште, 

одмаралиште, кућа за одмор, 

апартман, собе за изнајмљивање, и 

други објекти за пружање услуга 

смјештаја; 

- угоститељски објекти за исхрану и 

пиће у којима се корисницима 

услуга припремају  и услужују 

топла и хладна јела, пића и напици 

или само пића и напици у 

објектима, као што су: ресторани, 

кафане, кафе-барови, ноћни 

клубови, посластичарнице, 

објекти брзе хране, кантине, мензе 

и други објекти за пружање услуга 

исхране и пића; 

- кетеринг објекти у којима се 

припрема хранa, пиће и напици, по 

утврђеним стандардима ради 

услуживања и потрошње на 

другом мјесту. 

 

VII 

Општински орган надлежан за привреду и 

финансије (у даљем тексту: надлежно 

одјељење) за вријеме одржавања 

међународних, регионалних, културних, 

спортских манифестација и слично, које 

својим значајем представљају унапређење 

туристичке понуде јединице локалне 

самоуправе, може одредити дуже радно 

вријеме објеката из тачке I ове Одлуке за 

вријеме трајања тих манифестација, по 

захтјеву организатора манифестација, 

односно по захтјеву Туристичке 

организације Републике Српске или 

Туристичке организације општине Кнежево. 

 

 

 

II РАДНО ВРИЈЕМЕ 

УГОСТИТЕЉСКИХ ОБЈЕКАТА 

 

 

VIII 

1) Радно вријеме угоститељских 

објеката одређује се с обзиром на врсту и 

локацију угоститељског објеката. 

2) У оквиру радног времена угоститељ 

одређује распоред, почетак и завршетак 

радног времена тако да радно вријеме може 

бити и краће од прописаног. 

3) Рад у угоститељском објекту мора 

бити организован на начин да се не ремети 

јавни ред и мир и комунални ред у складу са 

посебним прописима. 

4) Рад у угоститељском објекту у 

пословно-стамбеном објекту колективног 

становања (стамбена зграда) мора бити 

организован тако да се не ремети кућни ред 

у складу са посебним прописима. 
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IX 

1) Радно вријеме прописано овом 

Одлуком не односи се на угоститељске 

објекте затвореног типа. 

2) Радно вријеме угоститељских 

објеката затвореног типа одређују 

институције, установе и привредна друштва 

у оквиру којих се поменути угоститељски 

објекти налазе. 

 

 

2.1. Прописано радно вријеме 

 

X 

1) У неограниченом радном времену, 

могу радити: 

- Угоститељски објекти намијењени 

за смјештај гостију; 

- Угоститељски објекти који су 

смјештени у објектима бензинских 

пумпних станица и 

- Угоститељски објекти могу у 

неограниченом радном времену 

пружати кетеринг услуге (изузев 

објеката који се налазе у стамбено-

пословним објектима колективног 

становања). 

2) Угоститељски објекти за исхрану и 

пиће, који се налазе у објектима на 

аутобуској станици  могу радити од 00,00  

до 24,00 часа, односно у дужини радног 

времена наведене станице. 

 

XI 

За остале угоститељске објекте, утврђује се 

сљедеће радно вријеме: 

- Радно вријеме угоститељским 

објектима за исхрану и пиће 

прописује се у времену од 06,00 до 

24,00 часа, а за дане викенда ( 

петак, субота) од 06,00 до 01,00 

часа наредног дана. 

- Радно вријеме угоститељским 

објектима за исхрану и пиће који 

се налазе у пословно  –  стамбеном 

објекту колективног становања 

(стамбена зграда) прописује се  у 

времену од 06
00

 до 23
00

 часа. 

- Радно вријеме угоститељским 

објектима – ноћни бар, диско бар, 

ноћни клуб и диско-клуб 

(дискотека) прописује се у 

времену од 19,00 до 02,00 часа 

наредног дана, а за дане викенда 

(петак, субота) од 19,00 до 03,00 

часа. 

 

XII 

1) У угоститељским објектима за 

смјештај у којима се обавља више 

различитих угоститељских дјелатности у 

различитим врстама угоститељских 

објеката, утврђује се радно вријеме посебно 

за сваку дјелатност и врсту угоститељског 

објекта. 

 

XIII 

1) Угоститељске услуге које се пружају 

изван угоститељских објеката (на 

сајмовима, вашарима и сличним 

манифестацијама), могу се пружати у 

оквиру радног времена тих манифестација, 

које одређује организатор манифестације у 

складу са посебним прописима. 

2) Радно вријеме угоститељских објеката 

смјештених у објектима у којима се обавља 

нека друга дјелатност (културна, образовна-

васпитна, спортска или трговинска), 

утврђује се у складу са радним временом тог 

објекта, али не дужим од прописаног радног 

времена овом одлуком. 

 

XIV 

1) Баште и терасе угоститељских објеката 

које су у функцији угоститељских објеката 

радe са почетком и завршетком радног 

времена које је одређено за угоститељски 

објекат. 

2) Изузетно из подтачке 1) ове тачке 

угоститељски објекти – ноћни бар, диско 

бар, ноћни клуб и диско-клуб (дискотека) не 

могу обављати дјелатност на отвореном 

простору или на површинама прилагођеним 

пружању угоститељских услуга изван 

угоститељског објекта, као што су баште и 

терасе, без обзира на радно вријеме 

затвореног дијела тог објекта. 

3) Одредба подтачке 2) ове тачке не 

примјењује се на угоститељске објекте за 

исхрану и пиће – ноћни бар, диско бар, 
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ноћни клуб и диско-клуб (дискотека) 

уколико се налазе ван зоне становања. 

 

XV 

1) Угоститељски објекти не морају 

радити на дане вјерских и републичких 

празника. 

2) За вријеме новогодишњих празника 

(01. и 02. јануар) и вјерских празника (07. и 

14. јануар) угоститељски објекти могу 

радити у неограниченом радном времену. 

3) Одредба подтачке 2) ове тачке односи 

се и на угоститељске објекте којима је 

скраћено радно вријеме. 

4) Обавјештење из подтачке 1), 2) и 3) ове 

тачке мора бити видно истакнуто на улазу у 

угоститељски објекат или на другом видном 

мјесту у угоститељски објекат. 

 

XVI 

Угоститељи у складу са тржишним 

условима пословања имају право одредити 

један или више радних дана у недјељи као 

нерадне дане. 

 

 

2.2. Посебно радно вријеме 

 

XVII 

Посебно радно вријеме је радно вријеме које 

је различито од прописаног радног времена 

и може бити продужено или скраћено и 

одређује се у сваком појединачном случају у 

односу на посебни угоститељски објекат у 

зависности од испуњености услова за 

продужено или скраћено радно вријеме 

према условима из тачки XVIII, XIX, XX 

ове Одлуке. 

 

XVIII 

1) Надлежно одјељење може, на 

појединачан захтјев угоститеља, одредити 

да угоститељски објекат ради у продуженом 

радном времену, у односу на прописано 

радно вријеме у складу а условима за 

одређивање продуженог радног времена из 

Уредбе. 

2) Уз захтјев за продужено радно вријеме 

надлежном одјељењу, угоститељ је дужан 

приложити: 

- налаз и мишљење овлашћене 

стручне организације за мјерење 

нивоа буке којим се потврђује да 

су у угоститељском објекту 

спроведене мјере за зашиту од 

буке и да се угоститељ придржава 

прописаног нивоа буке, уколико се 

објекат налази у пословно – 

стамбеном објекту колективног 

становања (стамбена зграда), 

односно у насељу са 

индивидуално стамбеним 

јединицама (породичне куће) или 

у близини здравствене установе за 

смјештај пацијената; 

- препоруку Туристичке 

организације општине Кнежево 

којом се потврђује значај 

угоститељског објекта у укупној 

туристичко-угоститељској понуди 

јединице локалне самоуправе 

утврђен на основу пружања 

квалитетне угоститељске услуге у 

периоду не краћем од годину дана 

од дана издавања препоруке; 

- доказ да угоститељ није 

правоснажно кажњен изрицањем 

прекршајног налога или 

правоснажног рјешења надлежног 

суда за прекршај прекорачења 

радног времена и за нарушавање 

јавног реда и мира у 

угоститељском објекту за период у 

претходних шест мјесеци од дана 

подношења захтјева за рад у 

продуженом радном времену. 

3) За одређивање продуженог радног 

времена угоститељског објекта надлежно 

одјељење издаје рјешење и о томе 

обавјештава комуналну полицију.. 

4) У поступку издавања ријешења из 

претходног става надлежно одјељење је 

обавезно узети у обзир услове заштите 

животне средине, локацију угоститељског 

објекта, те зону намјене подручја у коме је 

смјештен угоститељски објекат, као и 

досадашњи начин обављања угоститељске 

дјелатности (квалитет услуге, поштовање 

јавног реда и мира и сл.). 
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5) За рад у продуженом радном времену 

из подтачке 1) ове тачке морају бити 

кумулативно испуњени услови из подтачке 

2) ове тачке. 

6) Рад у продуженом радном времену не 

може се одредити по службеној дужности. 

7) Период на који се односи рјешење о 

утврђивању продуженог радног времена 

може износити најдуже шест мјесеци од 

дана издавања рјешења, а радно вријеме 

може бити до два сата дуже у односу на 

прописано радно вријеме, што у сваком 

конкретном случају одређује надлежно 

одјељење. 

8) По истеку рока из претходне подтачке 

угоститељ може поднијети захтјев за 

поновни рад у продуженом радном времену. 

9) Уколико се у периоду рада 

угоститељског објекта у продуженом 

радном времену оствари један од разлога из 

тачке XXVI подтачке  4) ове Oдлуке за 

скраћење радног времена надлежно 

одјељење по службеној дужности одређује 

угоститељском објекту рад у прописаном 

радном времену. 

10) У случају из претходне подтачке 

угоститељ не може поново поднијети 

захтјев за продужење радног времена у року 

од шест мјесеци од дана доношења рјешења 

из подтачке 3) ове тачке. 

 

XIX 

1) Изузетно од одредби ове Одлуке, 

надлежно одјељење по службеној дужности 

може својим рјешењем одредити скраћено 

радно вријеме за поједине угоститељске 

објекте. 

  Надлежно одјељење ће донијети рјешење 

из подтачке 1) ове тачке, ако утврди: 

- да је током године, угоститељ 

најмање два пута кажњен 

изрицањем прекршајног налога 

или правоснажног рјешења 

надлежног суда за прекршаје због 

прекорачења радног времена, 

односно ако је, током године, 

угоститељ најмање једном кажњен 

изрицањем прекршајног налога 

или правоснажног рјешења 

надлежног суда за прекршаје због 

ремећења јавног реда и мира у 

угоститељском објекту и 

прекорачења дозвољеног нивоа 

буке; 

- да је угоститељски објекат дио 

пословно – стамбеног објекта 

колективног становања (стамбена 

зграда), или се налази у насељу за 

индивидуално становање 

(породичне куће) односно близини 

здравствених установа за смјештај 

пацијената,  а у објекту или у 

његов непосредној близини се 

учестало ремети јавни ред и мир о 

чему постоје записници о 

извршеном инспекцијском 

прегледу надлежних органа о 

прекорачењу радног времена и 

прекорачењу дозвољеног нивоа 

буке; 

2) Надлежно одјељење у року од 15 дана 

од дана пријема захтјева органа из подтачке 

2) ове тачке одлучује о захтјеву за скраћење 

радног времена и о томе обавјештава 

подносиоца захтјева. 

3) Ако се у поступку утврди да је 

испуњен један од услова за скраћење радног 

времена, надлежно одјељење ће рјешењем 

одредити скраћење радног времена 

угоститељског објекта на период од најмање 

три мјесеца до најдуже шест мјесеци од 

дана доношења рјешења о скраћењу радног 

времена. 

4) Радно вријеме може се скратити за 

један сат у односу на прописано радно 

вријеме. 

5) По истеку рока из подтачке 6) ове 

тачке угоститељ обавља угоститељску 

дјелатност у прописаном радном времену. 

6) Уколико је угоститељ обављао 

дјелатност у продуженом радном времену, 

након скраћења тог радног времена, обавља 

дјелатност у прописаном радном времену. 

7) Надлежно одјељење по истеку рока 

трајања мјере из подтачке 6) ове тачке 

писмено обавјештава угоститеља о томе да 

може обављати угоститељску дјелатност у 

прописаном радном времену. 
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8) О скраћеном радном времену 

надлежно одјељење обавјештава комуналну 

полицију. 

9) Уколико се у периоду од једне године 

од дана доношења рјешења о одређивању 

скраћеног радног времена поново покрене 

исти поступак у којем се по други пут 

утврди испуњеност услова за скраћење 

радног времена, новим рјешењем одредиће 

се да скраћено вријеме таквог 

угоститељског објекта траје календарски 

најмање шест мјесеци до најдуже годину 

дана. 

 

XX 

1) Угоститељским објектима којима није 

продужено радно вријеме у смислу тачке 

XXV ове Одлуке, а организују пригодне 

свечаности, као што су: прославе, 

матурантске забаве, јубиларне прославе, 

рођендани и други слични догађаји 

затвореног типа, може се само за њихову 

организацију, одредити дуже радно вријеме 

(у даљем тексту: пригодно радно вријеме), а 

најдуже до два сата од прописаног радног 

времена, уз претходно прибављену 

сагласност надлежног одјељења. 

2) За добијање сагласности из претходне 

подтачке, угоститељ је дужан поднијети 

писмени захтјев, најкасније пет дана прије 

одржавања пригодне свечаности уз 

прилагање доказа о организацији 

активности. 

3) За рад у пригодном радном времену 

потребно је да је угоститељски објекат 

закупљен ради одржавања забаве затвореног 

типа, односно да угоститељски објекат не 

пружа услуге трећим лицима и да се 

наведена активност обавља у оквиру 

регистрованих дјелатности угоститеља. 

4) Уз захтјев за пригодно радно вријеме 

надлежном одјељењу угоститељ је дужан 

приложити: 

- налаз и мишљење овлашћене 

стручне организације за мјерење 

нивоа буке којим се потврђује да 

су у угоститељском објекту 

спроведене мјере за зашиту од 

буке и да се угоститељ придржава 

прописаног нивоа буке, уколико се 

објекат налази у пословно – 

стамбеном објекту колективног 

становања (стамбена зграда), 

односно у насељу са 

индивидуално стамбеним 

јединицама (породичне куће) или 

у близини здравствене установе за 

смјештај пацијената; 

- доказ да угоститељ није 

правоснажно кажњен изрицањем 

прекршајног налога или 

правоснажног рјешења надлежног 

суда за прекршај прекорачења 

радног времена и за нарушавање 

јавног реда и мира у 

угоститељском објекту за период у 

претходнох шест мјесеци од дана 

подношења захтјева за рад у 

продуженом радном времену; 

- доказ да је угоститељски објекат 

закупљен ради одржавања 

пригодне свечаности затвореног 

типа. 

5) Угоститељ може највише једном 

седмично поднијети захтјев из подтачке 2) 

ове тачке. 

6) Надлежно одјељење одлучује о 

дужини трајања пригодног радног времена и 

о томе обавјештава комуналну полицију. 

7) На објекте у којима се организују 

свадбе не примјењују се одредбе подтачке 

1) до 6) ове тачке. 

 

 

III  КОРИШЋЕЊЕ МУЗИЧКЕ ОПРЕМЕ 

У УГОСТИТЕЉСКИМ ОБЈЕКТИМА 

 

 

XXI 

1) Угоститељски објекти смјештени у 

пословној – стамбеном објекту колективног 

становања (стамбена зграда), односно у 

насељу са индивидуално стамбеним 

јединицама (породичне куће) или у близини 

здравствене установе за смјештај пацијената 

морају испуњавати услове у погледу 

заштите од буке у складу са посебним 

прописима. 

2) Ниво буке у угоститељским објектима 

не смије да прелази границе дозвољене 
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чујности изван угоститељског објекта у 

складу са прописима из области заштите 

животне средине. 

 

XXII 

1) Прије извођења живе музике у 

угоститељском објекату, угоститељ је дужан 

прибавити сагласност општинског органа 

надлежног за привреду и финансије за 

извођење живе музике у угоститељском 

објекту. 

2) Захтјев за извођење живе музике, у 

смислу претходне подтачке овe тачке, 

угоститељ је дужан поднијети најкасније 

три дана прије извођења музике уживо. 

    3) Уз захтјев из претходне подтачке ове 

тачке угоститељ је дужан доставити доказ о 

претходно уплаћеној општинској 

комуналној такси. 

 

XXIII 

У свим угоститељским објектима, без 

обзира на дужину радног времена, није 

дозвољено извођење живе музике као ни 

емитовање музике преко музичких уређаја у 

периоду од 22
00

 до 07
00

 часова, уколико има 

чујност изван затвореног дијела објекта у 

којем се изводи, односно емитује. 

 

 

 

IV   РАДНО ВРИЈЕМЕ ЗАНАТСКО - 

ПРЕДУЗЕТНИЧКИХ  И 

ТРГОВИНСКИХ ОБЈЕКАТА                                         

 

XXIV 

1) Занатско - предузетнички објекти су: 

- објекти у којима се пружају услуге 

првенствено употребом посебне 

вјештине ради израде, дораде или 

оправке разних предмета, као што 

су обућарске, кројачке, сајџијске, 

сарачке, ковачке, сервиси и 

слично; 

- објекти у којима се пружају личне 

услуге, као што су фризерске, 

козметичке, педикирске, 

маникирске и слично; 

- објекти у којима се пружају услуге 

умjетничких и старих заната и 

домаће радиности, односно 

обављају послови обликовања 

племенитих материјала, камена, 

метала, дрвета, текстила, стакла и 

других материјала, при чијој 

изради долази до изражаја лични 

укус и вештина произвођача, по 

његовој замисли или нацрту, 

односно по замисли или нацрту 

другог лица; 

- занатски објекти у којима се врши 

производња и продаја животних 

намирница, као што су пекарски, 

посластичарски и слично; 

- и сви остали непоменути објекти у 

којима се обавља занатско - 

предузетничка дјелатност. 

2) Трговински објекти су објекти у 

којима се обавља куповина и продаја робе, и 

пружају трговинске услуге, као што су 

продавница, самопослуга, дисконт, робна 

кућа, специјализована продавница за 

продају штампе и дувана, као главних 

производа, киоск, трговински центар, 

бензинска станица и други објекти. 

 

XXV 

У оквиру прописаног радног времена овом 

Одлуком, власник објекта из претходне 

тачке одређује распоред, почетак и 

завршетак радног времена тако да радно 

вријеме може бити и краће од прописаног, у 

складу са својим пословним интересима, 

али које не може трајати мање од 8 часова 

радним данима.   

 

XXVI 

Радно вријеме занатско - предузетничких и 

трговинских објеката прописује се у 

времену од 7,00 до 22,00 часа. 

 

XXVII 

Радно вријеме забавних радњи (салони 

забавних игара, игара на срећу, видео 

клубови и сл.) прописује се у времену од 

7,00 до 24,00 часа. 

 

XXVIII 

Радно вријеме услужно - трговинских радњи 

које врше продају и изнајмљивање DVD, CD 
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и других сличних носача слике и звука, 

прописује се од 7,00 до 23,00 часа. 

 

XXIX 

Трговински објекти, типа драгстор, 

бензинске пумпне станице и трговински 

објекти у склопу аутобуске станице и на 

бензинским пумпним станицама могу 

слободно одредити радно вријеме унутар 

периода од 24 часа сваког дана. 

 

XXX 

1) Занатско - предузетнички објекти у 

којима се врши производња пекарских 

производа (пекарске радње) које се не 

налазе у пословно – стамбеном објекту 

колективног становања (стамбена зграда) 

могу слободно одредити радно вријеме 

унутар периода од 24 часа сваког дана. 

2) Радње из претходне подтачке 

малопродају сопствених пекарских 

производа обављаће у оквиру радног 

времена које је прописано тачком XXXIII 

ове Одлуке. 

 

XXXI 

1) Радно вријеме тржница на мало, 

односно пијаца, одређује се пијачним редом, 

који доноси трговац који пружа услуге 

тржнице на мало, односно пијаце, и на који 

сагласност даје надлежни орган локалне 

самоуправе. 

2) Радно вријеме сајмова, изложби као и 

других повремених начина обављања 

трговине одређује се слободно. 

 

XXXII 

Нерадним даном, односно недјељом и 

државним празником субјекти могу 

слободно одредити радно вријеме занатско - 

предузетничких и трговинских објеката, у 

времену од 07
00 

до 16
00 

часова, али исто не 

може трајати дуже од 8 часовa. 

 

XXXIII 

Одредбе ове Одлуке примјењују се на 

организационе јединице које послују у 

оквиру правних лица и све издвојене 

пословне просторије предузетника. 

 

V ЗАЈЕДНИЧКЕ ОДРЕДБЕ 

 

XXXIV 

1) „Вријеме толеранције“ односно 

вријеме конзумације услуге које је почело у 

прописаном или посебном радном времену 

износи 30 минута рачунајући од момента 

истека прописаног или посебног радног 

времена угоститељског објекта. 

2) Угоститељи су обавезни поштовати 

„вријеме толеранције“ из подтачке 1) ове 

тачке. 

 

XXXV 

Сматра се да је угоститељ прекршио 

одредбе ове Одлуке о раду у оквиру 

прописаног или посебног радног времена 

уколико се по истеку „времена толеранције“ 

из тачке XXXIV ове Одлуке у објекту 

затекну лица која нису запослена у 

угоститељском објекту, и у објекту се 

гостима пружају угоститељске услуге. 

 

 

VI   НАДЗОР 

 

XXXVI 

   1) Надзор над примјеном ове Одлуке у 

погледу придржавања радног времена у 

угоститељским објектима и коришћења 

музичке опреме у угоститељским објектима 

врши комунална полиција у складу са 

посебним овлашћењима прописаним у 

закону који регулише област угоститељства 

и закону који прописује поступање 

комуналне полиције. 

2) Надзор над примјеном ове Одлуке у 

погледу придржавања радног времена 

занатско - предузетничких и трговинских 

објеката врши тржишна инспекција у складу 

са посебним овлашћењима из закона који 

регулише област рада инспекција, занатско-

предузетничке и трговинске дјелатности. 

3) Надзор над примјеном ове Одлуке у 

погледу нивоа буке у угоститељским 

објектима врши комунална полиција и 

тржишна инспекција у складу са посебним 

овлашћенима из закона који регулише 

област рада инспекција и заштиту животне 

средине. 
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VII KАЗНЕНЕ ОДРЕДБЕ 

 

XXXVII 

1) Новчаном казном у износу од 1.500 

КМ до 6.000 КМ казниће се за прекршај 

привредни субјект као правно лице ако:  

- на улазу видно не истакне обавијест о 

радном времену у складу са тачком III 

ове Одлуке и не придржава се тог радног 

времена у свом пословању;  

- се не придржава прописаног и посебног 

радног времена из тачке X, XI, XII, XIII, 

XIV, XVII, XVIII, XIX, XX, XXV, XXVI, 

XXVII, XXVIII, XXIX, XXX, XXXI и 

XXXII ове Одлуке; 

- обавља угоститељску дјелатност, а у 

угоститељском објекту нису испуњени 

услови  за заштиту од буке из тачке XXI 

ове Одлуке; 

- oбавља угоститељску дјелатност у 

угоститељском објекту, а својим радом 

ремети јавни ред и мир и комунални ред; 

- обавља угоститељску дјелатност у 

пословно-стамбеном објекту колективног 

становања (стамбена зграда), а својим 

радом ремети кућни ред; 

- не истакне обавјештење о радном 

времену из тачке XV ове Одлуке; 

- не поштује „вријеме толеранције“ из 

тачке XXXIV; 

- изводи или емитује музику супротно 

тачки XXIII; 

- не прибави одобрење Одјељења за 

привреду и финансије прије извођења 

живе музике у одговарајућем 

угоститељском објекту како је одређено 

чланом XXII; 

2) За прекршај из подтачке 1) ове тачке 

казниће се одговорно лице у правном лицу 

новчаном казном од 700 КМ до 2.000 КМ. 

3) За прекршај из подтачке 1) ове тачке 

казниће се привредни субјект као 

предузетник или физичко лице новчаном 

казном у износу од 1.000 КМ до 1.500 КМ. 

 

XXXVIII 

Новчаном казном у распону од 50 КМ до 

250 КМ казниће се физичко лице као 

корисник услуге угоститељског објекта који 

се по истеку ''времена толеранције'' затекне 

у угоститељском објекту, а било је 

претходно упозорено на кршење прописа о 

радном времену од стране запосленог 

особља угоститељског објекта. 

 

 

VIII   ПРЕЛАЗНЕ И ЗАВРШНЕ 

ОДРЕДБЕ 

 

XXXIX 

Привредни субјекти су дужни да ускладе 

радно време свог објекта са одредбама ове 

Oдлуке у року од 8 дана, од дана њеног 

ступања на снагу. 

 

XL 

Ступањем на снагу ове Одлуке престаје да 

важи Одлука о одређивању радног времена 

угоститељских објеката на подручју 

општине Кнежево ("Службени гласник 

општине Кнежево", број: 12/11). 

 

XLI 

Ова Одлука ступа на снагу oсмог дана од 

дана објављивања у "Службеном гласнику 

општине Кнежево". 

                                   

 
Број: 01-022-164/17                                     

Датум : 22.12.2017. године    ПРЕДСЈЕДНИК 

                                        СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ 

                                               Миле Пaвловић, с.р. 

_____________________________________________ 

 

 

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

локалној самоуправи („Службени гласник 

Републике Српске“, број: 97/16) и члана 37. 

Статута Општине Кнежево („Службени 

гласник Oпштине Кнежево“, број 8/17 и 

19/17) Скупштина општине Кнежево, на 

сједници одржаној дана 22.12.2017.године,  

д о н о с и 
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О Д Л У К У 

о стипендирању студената на 

високошколским 

установама ( први циклус студија) за 

школску 2017/2018 год. 

и утврђивању критерија за додјелу 

 

  I 

Овом Одлуком утврђује се право на 

стипендију студентима коју додјељује 

општина Кнежево за школску 2017/2018 

годину, општи услови за додјелу 

стипендије, износ мјесечне стипендије, 

вријеме за које се стипендија одобрава и 

начин исплаћивања. 

 

II 

Општина Кнежево додијелиће стипендије за 

школску 2017/2018 годину свим редовним 

студентима првог циклуса студија који 

студирају на јавним факултетима (државним 

факултетима) Републике Српске и БиХ, 

изузев студената који уписују прву годину 

првог циклуса студија на факултетима. 

 

III 

Општи услови за додјелу стипендија из 

тачке II ове одлуке су: 

 да студент и његови родитељи имају 

пребивалиште на подручју општине 

Кнежево најмање једну годину прије 

подношења захтјева за додјелу 

стипендије, 

 да студент  не прима стипендију од 

било ког другог стипендитора у 

земљи или иностранству и 

 да први пут редовно уписује годину 

студија на јавном  факултету. 

 

IV 

Висина мјесечне стипендије из тачке II ове 

Одлуке утврдиће се   сразмјерно броју 

поднешених захтјева који испуњавају 

услове и планираног износа новчаних 

средстава у буџету општине за  2018 годину, 

буџетска организација 00930120, позиција 

416124 текуће помоћи ученицима и 

студентима у износу од 30 000,00 КМ. 

 

V 

1) Стипендија ће се исплаћивати 8 

мјесеци почев од 01.01.2018. године.  

2) Исплата ће се вршити путем текућих 

рачуна корисника. 

 

VI 

1) Стипендије из тачке II ове Одлуке 

додијелиће се на основу јавног конкурса 

који расписује Начелник општине.  

2) Начелник општине ће именовати  

комисију од три члана за утврђивање листе 

стипендиста који испуњавају услове  на 

основу које ће Начелник општине донијети 

Одлуку о додјели стипендија.  

3) Један члан комисије биће именован 

из реда студената, а друга два члана из реда 

запослених у Општинској управи. 

 

VII 

За стручне и административне послове о 

додјели стипендија задужује се Одјељење за 

општу управу и друштвене дјелатности. 

 

VIII 

Финансијска средства за потребе ове Одлуке 

биће обезбијеђена у буџету oпштине 

Кнежево за 2018. годину. 

 

IX 

Ова Одлука ступа на снагу осмог дана од 

дана објављивања у Службеном гласнику 

општине Кнежево. 

 

 
Број: 01-022-165/17                                     

Датум : 22.12.2017. године    ПРЕДСЈЕДНИК 

                                        СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ 

                                               Миле Пaвловић, с.р. 

______________________________________________ 
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На основу члана 39. Закона о локалној 

самоуправи („Службени гласник Републике 

Српске“, број: 97/16) и члана 37. Статута 

општине Кнежево („Службени гласник 

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

Скупштина општине Кнежево на сједници 

одржаној дана 22.12.2017. године, д о н о с и 

 

О Д Л У К У 

о стављању ван снаге Одлуке о накнади 

члановима радних тијела Скупштине 

општине Кнежево 

 

I 

Овом Одлуком ставља се ван снаге Одлука о 

накнади члановима радних тијела 

Скупштине, број: 01-022-121-16 од 

14.12.2016. године, објављена у Службеном 

гласнику општине Кнежево, број: 15/16. 

 

II 

Ова Одлука ступа на снагу даном 

доношења, а биће објављена у „Службеном 

гласнику општине Кнежево“. 

 

Број: 01-022-166/17                                     

Датум : 22.12.2017. године    ПРЕДСЈЕДНИК 

                                        СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ 

                                               Миле Пaвловић, с.р. 

______________________________________________ 

 

На основу члана 37. Статута општине 

Кнежево („Службени гласник општине 

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

136. Пословника о раду Скупштине 

општине („Службени гласник општине 

Кнежево“, број 13/17), Скупштина општине 

Кнежево, на сједници одржаној дана 

22.12.2017. године, д о н o с и:  

З А К Љ У Ч А К 

 

 

1. Усваја се Програм рада Скупштине 

општине Кнежево за 2018. годину.  

2. Саставни дио овог Закључка чини 

Програм рада Скупштине општине 

Кнежево за 2018.годину. 

3. Овај закључак ступа на снагу даном 

доношења, а биће објављен у 

„Службеном гласнику општине 

Кнежево“.  

 

 

Број: 01-022-167/17                                     

Датум : 22.12.2017. године    ПРЕДСЈЕДНИК 

                                        СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ 

                                               Миле Пaвловић, с.р. 

______________________________________________ 

 

На основу члана 37. Статута општине 

Кнежево („Службени гласник општине 

Кнежево“, број: 8/17 и 19/17 ) и члана 122. 

Пословника Скупштине општине Кнежево 

(„Службени гласник општине Кнежево“, 

број: 13/17), Скупштина општине Кнежево, 

на сједници одржаној дана 22.12.2017. 

године, д о н о с и: 

 

П Р О Г Р А М 

рада Скупштине општине Кнежево  

за 2018. годину 

 

I. УВОД 

Члан 1. 

Програмом рада Скупштине општине 

Кнежево за 2018. годину утврђује се садржај 

послова и задатака Скупштине општине, 

начин и рокови њиховог извршавања као и 

носиоци тих активности.  

 

Члан 2. 

Програм рада Скупштине општине за 2018. 

годину је основа за благовремено и редовно 

планирање сједница Скупштине општине и 

њених радних тијела, за припреме и 

организовање активности у Скупштини и у 
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радним тијелима на остваривању њихових 

права, дужности и одговорности утврђених 

Уставом, Законом, Статутом Општине и 

другим прописима. 

 

Члан 3. 

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. 

 

Члан 4. 

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. 

 

Члан 5. 

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. 

 

Члан 6. 

Овај Програм обухвата три групе питања 

које ће Скупштина општине Кнежево 

разматрати у току 2018.године по 

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

тромјесјечје), и то:  

 извјештајно-информативног 

карактера 

 програмско-развојног садржаја, 

 нормативно-правног карактера. 

 

Члан 7. 

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 

 

Члан 8. 

Садржај Програма Скупштине општине се 

односи на конкретна питања која ће 

Скупштина општине разматрати по 

кварталима. 

 

ПРВИ КВАРТАЛ  2018. ГОДИНЕ 

 

ИЗВЈЕШТАЈИ: 

1. Извјештај о раду Начелника 

општине и Општинске управе 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 полицију; 

- Секретар Скупштине општине. 

Предлагач – Начелник општине 

Кнежево. 

2. Извјештај о раду Општинске 

изборне комисије за 2017.годину: 

Обрађивач – Општинске изборна 

комисија; 

Предлагач – Начелник општине 

Кнежево. 
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3. Извјештај о пословању ЈУ „Дом 

здравља“ за 2017. годину 

Обрађивач – ЈУ „Дом здравља“ 

Предлагач – Начелник општине 

Кнежево. 

 

4. Извјештај о пословању ЈУ „Центар 

за социјални рад“ за 2017. годину 

Обрађивач – ЈУ „Центар за социјални 

рад“ 

Предлагач – Начелник општине 

Кнежево. 

 

5. Извјештај о пословању ЈУ „Дјечије 

обданиште Радојка Лакић“ за 2017. 

годину 

Обрађивач – ЈУ „Дјечије обданиште 

Радојка Лакић“ 

Предлагач – Начелник општине. 

6. Извјештај о пословању ЈП 

„Народни универзитет“ за 

2017.годину 

Обрађивач – ЈП „Народни 

универзитет“ 

Предлагач – Начелник општине 

Кнежево 

 

7. Извјештај о раду и пословању 

установе – утрошку буџетских 

средстава „Народна библиотека“ 

за 2017.годину  

Обрађивач – установа „Народна 

библиотека“ 

Предлагач – Начелник општине 

Кнежево 

 

8. Извјештај о пословању ЈП „Радио 

Кнежево“ за 2017.годину 

Обрађивач – ЈП „Радио Кнежево“ 

Предлагач – Начелник општине 

Кнежево. 

 

 

9. Извјештај о раду и пословању КП 

„Цврцка“ Кнежево за 2017. годину 

Обрађивач – КП „Цврцка“ Кнежево 

Предлагач – Начелник општине 

Кнежево. 

 

10. Извјештај о раду и пословању 

Општинске борачке организације  

Кнежево за 2017.годину 

Обрађивач – Општинска борачка 

организација Кнежево 

Предлагач – Начелник општине. 

 

11. Извјештај о раду и пословању – 

утрошку буџетских средстава ЈУ 

Средњошколски центар „Јован 

Дучић“ Кнежево за 2017.годину 

Обрађивач –  ЈУ Средњошколски 

центар „Јован Дучић“ Кнежево 

Предлагач – Начелник општине 

Кнежево. 

 

ИНФОРМАЦИЈЕ О СТАЊУ У 

ОБЛАСТИМА, КОЈЕ ПОКРИВАЈУ 

РЕПУБЛИЧКИ ОРГАНИ, ПРЕДУЗЕЋА 

ИЛИ УСТАНОВЕ НА ПОДРУЧЈУ 

ОПШТИНЕ КНЕЖЕВО У 2017. 

ГОДИНИ: 

12. Информација о стању безбједности 

на подручју Општине Кнежево за 

2017. годину 

Обрађивач – Полицијска станица 

Кнежево 

Предлагач – Полицијска станица 

Кнежево. 

 

13. Информација о раду Јавног 

правобранилаштва за подручје 

општине Кнежево  за 2017. годину 

Обрађивач – Републичко јавно 

правобранилаштво 

Предлагач – Начелник општине 

Кнежево. 
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14. Информација о раду Црвеног 

крста општине Кнежево – 

Извјештај о утрошку буџетских 

средстава за 2017. годину 

Обрађивач – Црвени крст 

Предлагач – Начелник општине 

Кнежево. 

 

15. Информација о стању у области 

запошљавања у општини Кнежево 

за 2017.годину 

Обрађивач – Одјељење за општу 

управу у сарадњи са Биро Кнежево 

Предлагач – Начелник општине 

Кнежево. 

 

16. Информација о извршеном упису 

ученика у прве разреде основне и 

средње школе за школску 

2017/2018 годину 

Обрађивач – Одјељење за општу 

управу у сарадњи са основним и 

средњом школом на подручју 

општине Кнежево 

Предлагач – Начелник општине 

Кнежево. 

 

17. Информација о успјеху ученика у 

основним и средњим школама на 

првом полугодишту школске 

2017/2018 године 

Обрађивач – Одјељење за општу 

управу у сарадњи са основним и 

средњом школом на подручју 

општине Кнежево 

Предлагач – Начелник општине 

Кнежево. 

 

 

 

 

18. Информација о раду Удружења 

пензионера општине Кнежево за 

2017. годину 

Обрађивач – Удружење пензионера 

општине Кнежево  

Предлагач – Начелник општине 

Кнежево. 

 

ПРОГРАМИ И ПЛАНОВИ: 

 

19. Програм унапређења 

пољопривредне производње на 

подручју општине Кнежево за 2018. 

годину 

Обрађивач – Одјељење за привреду и 

финансије 

Предлагач – Начелник општине 

Кнежево. 

 

20. Програм одржавања објеката 

заједничке комуналне потрошње 

Обрађивач – Одјељење за просторно 

уређење и стамбено-комуналне 

послове 

Предлагач – Начелник општине 

Кнежево. 

 

21. Програм уређења грађевинског 

земљишта за 2018. годину 

Обрађивач – Одјељење за просторно 

уређење и стамбено-комуналне 

послове 

Предлагач – Начелник општине 

Кнежево. 

 

22. План утрошка средстава од 

посебних водних накнада за 2018. 

годину 

Обрађивач – Одјељење за привреду и 

финансије 

Предлагач – Начелник општине 

Кнежево. 
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23. План утрошка средстава од 

хидроелектрана за 2018. годину 

Обрађивач – Одјељење за привреду и 

финансије 

Предлагач – Начелник општине 

Кнежево. 

24. План утрошка средстава од 

накнаде за коришћење шума и 

шумског земљишта за 2018. годину 

Обрађивач – Одјељење за привреду и 

финансије 

Предлагач – Начелник општине 

Кнежево. 

 

25. План утрошка средстава од 

концесионих накнада за 2018. 

годину 

Обрађивач – Одјељење за привреду и 

финансије 

Предлагач – Начелник општине 

Кнежево. 

 

 

НОРМАТИВНА ДЈЕЛАТНОСТ: 

 

26. Одлука о усвајању Стратегије 

развоја општине Кнежево у 

периоду од 2018-2023. године 

Обрађивач – Одјељење за просторно 

уређење и стамбено-комуналне 

послове 

Предлагач – Начелник општине 

Кнежево. 

 

27. Одлука о утврђивању назива 

улица 

Обрађивач – Одјељење за просторно 

уређење и стамбено-комуналне 

послове 

Предлагач – Начелник општине 

Кнежево. 

 

 

 

28. Одлука о комуналном реду 

Обрађивач – Одјељење за 

инспекцијске послове и комуналну 

полицију 

Предлагач – Начелник општине 

Кнежево. 

 

Новелирање раније донешених 

нормативних аката Скупштине општине са 

позитивним законским прописима и 

доношење нових прописа из надлежности 

Скупштине општине. 

 

 

ДРУГИ КВАРТАЛ  2018. ГОДИНЕ 

ИЗВЈЕШТАЈИ: 

 

1. Извјештај о извршењу буџета 

Општине Кнежево за период 

јануар – март 2018. године 

Обрађивач – Одјељење за привреду и 

финансије 

Предлагач – Начелник општине 

Кнежево. 

 

 

ИНФОРМАЦИЈЕ О СТАЊУ У 

ПОЈЕДИНИМ ДЈЕЛАТНОСТИМА НА 

ПОДРУЧЈУ ОПШТИНЕ: 

 

2. 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. 
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3. Информација о стању и 

проблемима инфраструктуре 

Обрађивач – Одјељење за просторно 

уређење и стамбено комуналне 

послове; 

Предлагач – Начелник општине 

Кнежево. 

 

4. Информација о стању у области 

спорта 

Обрађивач – Одјељење за општу 

управу и друштвене дјелатности; 

Предлагач – Начелник општине 

Кнежево. 

 

5. Информација о стању у области 

културе 

Обрађивач – Одјељење за општу 

управу и друштвене дјелатности; 

Предлагач – Начелник општине 

Кнежево. 

 

 

ПРОГРАМИ И ПЛАНОВИ: 

 

6. Програм одржавања локалне путне 

мреже: 

Обрађивач – Одјељење за просторно 

уређење и стамбено комуналне 

послове; 

Предлагач – Начелник општине 

Кнежево. 

 

7. План уписа ученика у први разред 

Средње школе за школску 2018/19: 

Обрађивач – Одјељење за општу 

управу и друштвене дјелатности; 

Предлагач – Начелник општине 

Кнежево. 

 

 

 

 

 

НОРМАТИВНА ДЈЕЛАТНОСТ: 

 

8. Одлука о извршењу буџета за 

период јануар – март 2018. годину 

Обрађивач – Одјељење за привреду и 

финансије 

Предлагач – Начелник општине 

Кнежево. 

 

9. Одлука о заштити и држању 

животиња на територији општине 

Кнежево 

Обрађивач – Одјељење за 

инспекцијске послове и комуналну 

полицију 

Предлагач – Начелник општине 

Кнежево. 

 

Новелирање раније донешених 

нормативних аката Скупштине општине са 

позитивним законским прописима и 

доношење нових прописа из надлежности 

Скупштине општине. 

 

 

ТРЕЋИ КВАРТАЛ 2018. ГОДИНЕ 

 

ИЗВЈЕШТАЈИ: 

 

1. Извјештај о извршењу буџета за 

период јануар – јун 2018. године 

Обрађивач – Одјељење за привреду и 

финансије; 

Предлагач – Начелник општине 

Кнежево. 

 

 

ИНФОРМАЦИЈЕ О СТАЊУ У 

ПОЈЕДИНИМ ДЈЕЛАТНОСТИМА НА 

ПОДРУЧЈУ ОПШТИНЕ: 
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2. Информација о стању безбједности 

на подручју општине за првих шест 

мјесеци: 

Обрађивач – Полицијска станица 

Кнежево; 

Предлагач – Полицијска станица 

Кнежево. 

 

3. Информација у области становања 

са освртом на регистрацију и 

функционисање заједница етажних 

власника 

Обрађивач-Одјељење за просторно 

уређење и стамбено комуналне 

послове; 

Предлагач-Начелник општине 

Кнежево. 

 

4. 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 

Кнежево. 

 

НОРМАТИВНА ДЈЕЛАТНОСТ: 

 

5. Одлука о извршењу буџета за 

период јануар – јун 2017.године 

Обрађивач – Одјељење за привреду и 

финансије; 

Предлагач – Начелник општине 

Кнежево. 

 

6. Одлука о безбједности саобраћаја 

на путевима на подручју општине 

Кнежево 

Обрађивач – Одјељење за 

инспекцијске послове и комуналну 

полицију 

Предлагач – Начелник општине 

Кнежево. 

 

Новелирање раније донешених 

нормативних аката Скупштине општине са 

позитивним законским прописима и 

доношење нових прописа из надлежности 

Скупштине општине. 

 

 

 

ЧЕТВРТИ КВАРТАЛ 2018. ГОДИНЕ 

 

ИЗВЈЕШТАЈИ: 

 

1. Извјештај о извршењу буџета за 

период јануар – септембар 2018. 

године 

Обрађивач – Одјељење за привреду и 

финансије; 

Предлагач – Начелник општине 

Кнежево. 

 

ПРОГРАМИ И ПЛАНОВИ: 

 

2. Програм рада Скупштине општине 

Кнежево за 2019. годину 

Обрађивач – Колегијум Скупштине 

Општине; 

Предлагач – Начелник општине 

Кнежево. 

 

3. Програм зимског одржавања 

путева за 2019/2020 годину 

Обрађивач – Одјељење за просторно 

урђење и стамбено комуналне 

послове; 

Предлагач – Начелник општине 

Кнежево. 

 

 

НОРМАТИВНА ДЈЕЛАТНОСТ: 
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4. Одлука о извршењу буџета за 

период јануар – септембар 2018. 

године 

Обрађивач – Одјељење за привреду и 

финансије; 

Предлагач – Начелник општине 

Кнежево. 

 

5. Одлука о усвајању нацрта буџета 

за 2019. годину 

Обрађивач – Одјељење за привреду и 

финансије; 

Предлагач – Начелник општине 

Кнежево. 

 

6. Одлука о усвајању буџета за 2019. 

годину 

Обрађивач – Одјељење за привреду и 

финансије; 

Предлагач – Начелник општине 

Кнежево. 

 

7. Одлука о висини вриједности 

непокретности на подручју 

општине Кнежево по зонама за 

потребе утврђивања пореза на 

непокретности за 2019.годину; 

Обрађивач – Одјељење за привреду и 

финансије; 

Предлагач – Начелник општине 

Кнежево. 

 

8. Одлука о висини стопе пореза на 

непокретности на подручју 

општине Кнежево за 2019. годину 

Обрађивач – Одјељење за привреду и 

финансије; 

Предлагач – Начелник општине 

Кнежево. 

 

 

 

9. Одлука о додјели стипендија 

студентима на високошколским 

установама 

Обрађивач – Одјељење за општу 

управу и друштвене дјелатности; 

Предлагач – Начелник општине 

Кнежево. 

 

Новелирање раније донешених 

нормативних аката Скупштине општине са 

позитивним законским прописима и 

доношење нових прописа из надлежности 

Скупштине општине. 

 

 

III. МЈЕРЕ ЗА ИЗВРШЕЊЕ 

ПРОГРАМА РАДА 

 

Члан 9. 

Стручни обрађивачи и предлагачи 

материјала одређени овим Програмом, 

дужни су: 

- Да материјале припремају 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 претходно доставе 

на разматрање овлаштеном 

предлагачу; 

- Да у материјалима износе 

објективно стање и чињенице са 

јасним и конкретним 

приједлозима мјера и закључака; 
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- Да најкасније 8 (осам) дана прије 

одржавања сједнице Скупштине 

доставе материјале надлежном 

одјељењу за послове 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 

Програму, а које спада у њихов 

дјелокруг рада одређен 

Пословником Скупштине и своје 

приједлоге и мишљења доставе 

Скупштини општине. 

 

Члан 10. 

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. 

 

Члан 11. 

О извршењу овог Програма стараће се 

предсједник Скупштине општине Кнежево. 

 

 

IV. ЗАВРШНЕ ОДРЕДБЕ 

 

Члан 12. 

Овај Програм ступа на снагу даном 

доношења, а биће објављен у „Службеном 

гласнику општине Кнежево“. 

 

 

Број: 01-022-167-1/17                                     

Датум : 22.12.2017. године    ПРЕДСЈЕДНИК 

                                        СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ 

                                               Миле Пaвловић, с.р. 

__________________________________________ 

 

На основу члана 86. Статута општине 

Кнежево ( „Службени гласник општине 

Кнежево, број: 8/17 и 19/17), а у вези 

Програма зимског одржавања и чишћења 

локалних путева на подручју општине 

Кнежево за сезону 2018/2019, Скупштина 

општине Кнежево на сједници одржаној 

дана 22.12.2017. године, д о н о с и: 

 

З А К Љ У Ч А К 

 

1. Усваја се Програм зимског 

одржавања и чишћења локалних 

путева на подручју општине Кнежево 

за сезону 2018/2019. 

 

2. Програм зимског одржавања и 

чишћења локалних путева на 

подручју општине Кнежево за сезону 

2018/2019 чини саставни дио овог 

закључка. 

 

3. Овај закључак ступа на снагу даном 

доношења, а објавиће се у 

„Службеном гласнику општине 

Кнежево“. 

 

 

Број: 01-022-168/17                                     

Датум : 22.12.2017. године    ПРЕДСЈЕДНИК 

                                        СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ 

                                               Миле Пaвловић, с.р. 

______________________________________________ 

 

 

На основу члана 37. Статута општине 

Кнежево ( „Службени гласник општине 

Кнежево, број: 8/17 и 19/17) Скупштина 

општине Кнежево на сједници одржаној 

дана 22.12.2017. године, д о н о с и: 
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П Р О Г Р А М 

зимског одржавања и чишћења локалних 

путева на подручју општине Кнежево 

за сезону 2018/2019 

 

 

Члан 1. 

(1) Програм рада Зимске службе 

обухвата организацију и технологију рада 

на остваривању задатака из области Зимске 

службе, одржавање градских улица, 

тротоара, јавних површина, локалних и 

некатегорисаних путева, учесталост рада, 

број и структуру средстава рада, кадрове, 

врсте и количине материјала за спрјечавање 

посљедица, као и приоритете за поједине 

врсте радова и реона на којима ће се 

изводити. 

(2) Радове утврђене овим програмом 

обављаће извођачи самостално или преко 

коопераната. 

 

Члан 2. 

(1) Под организацијом рада Зимске 

службе у смислу овог програма 

примјењиваће се технологија рада која је 

заступљена у предузећима за путеве у 

Републици Српској при извршавању 

послова Зимске службе, полазећи нарочито 

од: 

- врсте и броја јавних површина 

(површине које се одржавају у 

зимским условима); 

- конфигурације терена и димензија 

јавних површина; 

- распореда објеката од посебног 

друштвеног интереса; 

- густине саобраћаја и 

- температуре и влажности саобраћаја. 

(2) Врсте и количине материјала за 

спрјечавање посљедица, као и број и 

структура средстава рада и кадрова 

утврђени су према напријед наведеним 

условима, а у складу са остваривањима у 

истим периодима протеклих година и 

метеоролошким предвиђањима. 

 

Члан 3. 

Програм рада ове службе обухвата углавном 

слједеће радње на подручју општине 

Кнежево: 

- разгртање снијега на улицама и 

путевима; 

- чишћење и одвоз снијега са улица и 

паркинга везаних уз коловоз; 

- машинско и ручно растурање соли по 

улицама, тротоарима и ризле по 

путевима, као и  

- чишћење и одвоз снијега са тротоара 

и јавних површина. 

 

Члан 4. 

Регионални правци: Р413 – Котор Варош – 

Митровићи – граница РС/ФБиХ и Р414 – 

Карановац – Митровићи спадају у 

приоритет с тим што финансирање рада 

Зимске службе на том правцу сноси ЈП 

„Путеви Републике Српске“ Бања Лука. 

 

Члан 5. 

Одржавање локалних путева и улица у 

насељеном мјесту Кнежево вршиће се према 

слједећим приоритетима: 

 

5.1. Градске саобраћајнице: 

 Улица Лаке Кнежевске бригаде; 

 Улица Дујка Комљеновића; 

 Улица Патријарха Павла; 

 Улица Бранка Ћопића; 

 Улица Јована Дучића; 

 Улица Михаила Пупина; 

 Улица Десанке Максимовић; 

 Београдска улица; 

 Улица Војводе Путника; 

 Улица 16. Крајишке бригаде; 

 Улица Црномарковића; 

 Улица Николе Тесле; 

 Будића улица; 

 Улица Рајка Дукића; 
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 Индустријска улица; 

 Улица Милана Тепића; 

 Улица Браће Шеварика; 

 Партизанска улица; 

 Улица Бањалучког партизанског 

одреда; 

 Улица Хасана Кикића; 

 Улица Меше Селимовића; 

 Улица Драге Врањеша; 

 Улица Јасеновачких жртава; 

 Басташка улица; 

 Улица 22. Пјешадијске бригаде; 

 Солунска улица; 

 Улица Душка Радовића; 

 Улица Првог крајишког корпуса; 

 Улица Гаврила Принципа и 

 Остале споредне улице и 

приградска насеља. 

 

5.2.Локални путеви првог реда:  

 Кнежево – Имљани (Видовиште); 

 Поткрес – Корићани; 

 Поткрес – Петрово поље; 

 Вакуфске њиве – Голо Брдо; 

 Златац – Кобиља; 

 Циганка – Чарићи; 

 Кнежево – Балића бријег – школа 

Бастаји; 

 Медљен – Мокри Луг – Брегови; 

 Малићи – Шолаји; 

 Отловићи – Јолићи; 

 Врање брдо – Трешњица; 

 Врање брдо – Равни сто; 

 Рађићи – Комљеновићи – 

Милисавићи – Растовац – 

Ђурашиновићи; 

 Видово врело – Рапта – школа; 

 Остали путеви другог реда на 

подручју општине Кнежево по 

налогу овлаштеног органа општине. 

 

 

Члан 6. 

Средства за финансирање рада Зимске 

службе, сем регионалног правца обезбјеђују 

се у буџету општине Кнежево. 

 

Члан 7. 

Међусобне и појединачне обавезе између 

Општине и извођача, као и организатора 

Зимске службе прецизират ће се уговором. 

 

Члан 8. 

Ради благовременог и квалитетног 

укључивања Зимске службе у рад, планира 

се обезбјеђење дежурства-приправности од 

стране извођача које се састоје од: 

- возача камиона и осталих машина и  

- радника. 

 

Члан 9. 

Радне екипе, дежурна екипа и потребан број 

механизације за рад Зимске службе 

обезбјеђује извођач. 

 

Члан 10. 

Зимске служба ће обављати послове и мимо 

овог програма у изузетним временским 

условима, а по налогу надлежног одјељења. 

 

Члан 11. 

Ступањем на снагу овог Програма престаје 

да важи Програм зимског одржавања и 

чишћења локалних путева  на подручју 

општине Кнежево за сезону 2012/13 годину 

(„Службени гласник општине Кнежево број: 

10/12). 

 

Члан 12. 

Овај Програм зимског одржавања и 

чишћења локалних путева на подручју 

општине Кнежево за сезону 2018/2019, 

ступа на снагу даном доношења, а биће 

објављен у „Службеном гласнику општине 

Кнежево“. 

 
 
Број: 01-022-168-1/17                                     

Датум : 22.12.2017. године    ПРЕДСЈЕДНИК 

                                        СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ 

                                               Миле Пaвловић, с.р. 

______________________________________________ 
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На основу члана 72. тачка 4. Закона о 

предшколском васпитању и образовању 

(„Службени гласник РС“, брoj: 79/15) и 

члана 37. Статута Oпштине Кнежево 

(„Службени гласник Oпштине Кнежево“, 

број: 8/17 и 19/17), Скупштина општине 

Кнежево, на сједници одржаној дана 

22.12.2017.године,  д о н о с и 

З А К Љ У Ч А К 

 

1. Даје се сагласност  на кориштење  

колективног   зимског  годишњег 

одмора  ЈУ  Дјечији вртић „Радојка 

Лакић“ Кнежево  у периоду од 

03.01.2018. – 10.01.2018. године.  

2. Овај Закључак ступа на снагу даном 

доношења,  а биће објављен  у 

„Службеном гласнику општине 

Кнежево“. 

 

 

 
Број: 01-013-104/17                                     

Датум: 22.12.2017. године    ПРЕДСЈЕДНИК 

                                        СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ 

                                               Миле Пaвловић, с.р. 

______________________________________________ 
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