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СЛУЖБЕНИ  ГЛАСНИК 

ОПШТИНЕ  КНЕЖЕВО 

 

Издавач:Скупштина општине 

КНЕЖЕВО 

Жиро-

рачун____________________ 

Цијена примјерка________КМ 

 

Број: 05/2018 

 

Кнежево, 01.03.2018. 

године 

Уређује редакциони одбор: 

Одговорни уредник: 

Секретар СО-е  

Дијана Милисавић  

Штампа СО-е Кнежево 

 

 

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

финансирању политичких странака из буџета 

Републике, града и општине („Службени 

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

члана 37. Статута општине Кнежево 

(„Службени гласник општине Кнежево“, 

бројеви: 8/17 и 19/17) и Одлуке о усвајању 

буџета општине Кнежево за 2018.годину, 

брoj: 01-022-162/17, објављене у „Службеном 

гласнику општине Кнежево“, број: 24/17, 

Скупштина општине Кнежево, на сједници 

одржаној дана 22.02.2018. године,  д о н о с и: 

 

О Д Л У К У 

о финансирању политичких странака из 

буџета општине Кнежево за 2018. године 

 

I 

Овом одлуком уређују се услови, висина, 

начин обезбјеђивања и расподјела 

финансијских средстава из буџета oпштине 

Кнежево за финансирање редовног рада и 

покрића дијела трошкова рада политичких 

странака, као и покрића дијела трошкова 

рада одборничких клубова. 

 

 

 

II 

1) Право на финансијска средства у 

складу са овом Одлуком остварују политичке 

странке које имају одборнике у Скупштини 

општине за финансирање дијела трошкова 

редовног рада политичких странака, као и 

покрића дијела трошкова рада одборничких 

клубова. 

2) Финансијска средства за 

финансирање трошкова из претходног става, 

обезбјеђују се из буџета општине Кнежево. 

 

III 

Уколико одборник у току трајања мандата, 

напусти политичку странку, финансијска 

средства задржава политичка странка у којој 

је одборник до тада припадао. 

 

IV 

Расподјела средстава за финансирање 

трошкова редовног рада политичких 

странака се врши на основу броја остварених 

одборничких мандата на последњим 

локалним изборима, на следеће политичке 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

 

V 

Средства из тачке IV ове Одлуке 

планирана су у буџету oпштине Кнежево за 

2018.годину. 

VI 

Средства за рад одборничких клубова 

додјељују се ради покрића: 

- Паушалних трошкова за рад у 

изборним јединицама одборника; 

- Трошкова набавке материјала – 

горива, штампе службених 

гласника и слично; 

- Осталих трошкова везаних за рад 

одборника у клубовима. 

 

VII 

О извршењу ове Одлуке стараће се 

Одјељење за привреду и финансије oпштине 

Кнежево. 

VIII 

Ова Одлука ступа на снагу  oсмог дана од 

дана објављивања у „Службеном гласнику 

oпштине Кнежево“. 

 

Број: 01-022-5/18                    ПРЕДСЈЕДНИК 

Датум: 22.02.2018.год.    СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ 

        Миле Павловић, с.р. 

_____________________________________________ 

 

На основу чланова 3., 8. и 10. Закона о 

боравишној такси („Службени гласник 

Републике Српске, број: 78/11 и 106/15), 

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 22.02.2018. године,  д о н о с и: 

 

О Д Л У К У 

о висини боравишне таксе на подручју 

општине Кнежево за 2018.годину 

 

I 

Овом Одлуком утврђује се висина 

боравишне таксе на подручју општине 

Кнежево за 2018. годину, обавезник уплате 

боравишне таксе и начин уплате. 

 

II 

Висина боравишне таксе на подручју 

општине Кнежево износи 1 КМ по сваком 

оствареном ноћењу. 

 

III 

Изузетно од тачке I ове  Oдлуке, 

угоститељи који пружају услуге смјештаја у 

кући за одмор, апартману и соби за 

изнајмљивање плаћају годишњи паушални 

износ боравишне таксе у износу од 15 КМ за 

сваки кревет (лежај), који се користи за 

пружање услуга смјештаја на годишњем 

нивоу. 

IV 

Обавезник уплате боравишне таксе 

Туристичкој организацији општине је: 

1. домаћи или страни држављанин који 

користи услугу ноћења у 

угоститељском објекту за смјештај; 
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2. угоститељ који пружа услугу ноћења 

у смјештајном објекту у којем се 

обавља угоститељска дјелатност; 

3. путничка агенција – организатор 

путовања, која плаћа дневну 

боравишну таксу по сваком групном 

доласку туриста у туристичко мјесто 

без ноћења. 

 

V 

Боравишну таксу умањену за 50% плаћају: 

1) лица од 13 до 18 година 

старости,  

2) лица која непрекидно бораве у 

објекту за смјештај дуже од 30 

дана и 

3) лица која се баве научно-

истраживачким радом који 

доприноси туристичком 

развоју. 

 

VI 

Плаћања боравишне таксе  на подручју 

општине ослобођена су лица у складу са 

чланом 6. Закона о боравишној такси.  

 

VII 

Обрачун и наплата боравишне таксе ће се 

вршити у складу са чланом 16. Закона о 

боравишној такси („Службени гласник 

Републике Српске“, бројеви: 78/11 и 106/15). 

 

VIII 

Ова Одлука ступа на снагу наредног дана 

од дана објављивања у „Службеном гласнику 

општине Кнежево“. 

 

Број: 01-022-6/18                    ПРЕДСЈЕДНИК 

Датум: 22.02.2018.год.    СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ 

        Миле Павловић, с.р. 

__________________________________________ 

 

На основу члана 7. Закона о 

министарским, владиним и другим 

именовањима („Службени гласник 

Републике Српске“, број: 41/03), члана 16. 

Закона о систему јавних служби („Службени 

гласник Републике Српске“, број: 68/07, 

109/12 и 44/16), члана 88. Закона о социјалној 

заштити („Службени гласник Републике 

Српске“, број: 37/12 и 90/16), члана 37., 38, 

39.,40 и 41. Статута ЈУ „Центар за социјални 

рад“ општине Кнежево („Службени гласник 

општине Кнежево“, број: 18/17 и 2/18), 

Скупштина општине, на сједници одржаној 

дана 22.02.2018. године, д о н о с и:  

 

О Д Л У К У 

утврђивању стандарда и критеријума за 

избор и именовање чланова управног 

одбора  ЈУ „Центар за социјални рад“ 

Кнежево 

 

I 

1) Овом одлуком ближе се утврђују 

стандарди и критеријуми за избор и 

именовање чланова управног одбора ЈУ 

„Центар за социјални рад“ Кнежево.  

2) Под критеријумима за именовање из 

претходног става сматрају се степен 

образовања, стручно знање, радно искуство и 

други услови и стандарди утврђени овом 

одлуком.  

II 

1) Кандидати за избор и именовање из 

тачке I ове одлуке, поред услова прописаних 

Законом о министарским и владиним 

именовањима, морају испуњавати опште и 

посебне критеријуме и услове утврђене овом 

одлуком.  

2) Општи услови за кандидате су:  

1. Да је држављанин Републике 

Српске, односно Босне и Херцеговине;  
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2. Да је старији од 18 година;  

3. Да има општу здравствену 

способност;  

4. Да није осуђиван за кривично дјело 

на безусловну казну затвора од најмање шест 

мјесеци или за кривично дјело које га чини 

неподобним за обављање послова члана 

управног одбора;  

5. Да није отпуштен из органа управе 

као резултат дисциплинске мјере, на било 

којем нивоу власти у Босни и Херцеговини;  

6. Да није у сукобу интереса, односно 

да не обавља дужност која је неспојива са 

дужношћу члана управног одбора јавне 

установе и  

7. Да се на њега не односи члан IX. 

став 1. Устава БиХ.  

3) Посебни услови за кандидате су:  

1. Висока стручна спрема и најмање 

једна година радног искуства или виша 

стручна спрема и најмање двије године 

радног искуства.  

 

III 

Именовање чланова управног одбора 

установе из тачке I ове одлуке извршиће 

Скупштина општине након спроведене 

конкурсне процедуре, на мандатни период од 

четири године.  

IV 

1) Комисију за спровођење јавног 

конкурса за избор и именовање  чланова 

управног одбора ЈУ „Центар за социјални 

рад“ (у даљем тексту: Комисија) именује 

Скупштина општине.  

2) У Комисију ће се именовати лица која 

имају професионално знање на истом или 

вишем нивоу за који се спроводи поступак, 

те лица која су упозната са одредбама Закона 

о министарским, владиним и другим 

именовањима Републике Српске.  

3) Комисију чини пет чланова, од којих 

су три члана општински службеници, који 

познају проблематику рада Центра, док су 

остала два такође упозната са проблематиком 

рада Центра, са листе стручњака.  

 

V. 

 Ова одлука ступа на снагу наредног дана од 

дана објављивања у „Службеном гласнику 

општине Кнежево“. 

 

Број: 01-022-8/18                    ПРЕДСЈЕДНИК 

Датум: 22.02.2018.год.    СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ 

        Миле Павловић, с.р. 

____________________________________________ 

 

На основу члана 8. Закона о 

министарским, владиним и другим 

именовањима („Службени гласник 

Републике Српске“, број: 41/03), члана 16. 

Закона о систему јавних служби („Службени 

гласник Републике Српске“, број: 68/07, 

109/12 и 44/16), и члана 37. Статута општине 

Кнежево („Службени гласник општине 

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

општине Кнежево, на сједници одржаној 

дана  22.02.2018.године, д о н о с и 

 

О Д Л У К У 

о расписивању јавног конкурса за избор и 

именовање чланова управног одбора  ЈУ 

„Центар за социјални рад“ Кнежево 

 

I 

Овом одлуком расписује се јавни конкурс 

за избор и именовање три члана управног 

одбора ЈУ „Центар за социјални рад“ 

Кнежево. 
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II 

Oпшти и посебни услови и критеријуми за 

избор и именовање чланова управног одбора 

ЈУ „Центар за социјални рад“ Кнежево 

прописани су Законом о министарским, 

владиним и другим именовањима Републике 

Српске, Одлуком o утврђивању стандарда и 

критеријума за избор и именовање чланова 

управног одбора  ЈУ „Центар за социјални 

рад“ Кнежево, кao и Статутом ове установе. 

 

III 

1) Јавни конкурс за избор и именовање 

чланова управног одбора ЈУ „Центар за 

социјални рад“ Кнежево биће објављен у 

„Службеном гласнику Републике Српске“ и 

дневном листу „Еуро Блиц“. 

2) Рок за подношење пријава је 15 дана 

од посљедњег објављивања у једном од 

гласила из претходног става. 

 

IV 

Поступак спровођења конкурса, 

укључујући преглед приспјелих пријава, 

интервју и предлагање кандидата, у складу са 

Законом и Одлуком, извршиће Комисија за 

спровођење поступка по Јавном конкурсу за 

избор и именовање чланова управног одбора 

ЈУ „Центар за социјални рад“ Кнежево. 

 

V 

За спровођење ове одлуке задужује се 

секретар Скупштине општине. 

 

VI 

Ова одлука ступа на снагу наредног дана 

од дана објављивања у „Службеном гласнику 

општине Кнежево“. 

 

 

 

Број: 01-022-9/18                    ПРЕДСЈЕДНИК 

Датум: 22.02.2018.год.    СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ 

        Миле Павловић, с.р. 

_____________________________________________ 

 

На основу члана 39. Закона о локалној 

самоуправи („Службени гласник Републике 

Српске“, број: 97/16), члана 9. Закона о 

министарским, владиним и другим 

именовањима Републике Српске („Службени 

гласник Републике Српске“, број: 41/03) и 

члана 37. и 86. Статута општине Кнежево 

(„Службени гласник општине Кнежево“, 

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

Кнежево, на сједници одржаној дана 

22.02.2018. године, д о н о с и: 

 

Р Ј Е Ш Е Њ Е 

о именовању Комисије за спровођење 

јавног конкурса за избор и именовање 

чланова управног одбора ЈУ „Центар за 

социјални рад“ 

 

1. У Комисију за спровођење јавног 

конкурса за избор и именовање чланова 

управног одбора ЈУ „Центар за социјални 

рад“ (у даљем тексту: Комисија), именује се: 

1. Небојша Вуковић- предсједник 

(службеник); 

2. Велибор Бајић - члан 

(службеник); 

3. Милана Калабић- члан 

(службеник); 

4. Његош Радић- члан (са листе 

стручњака); 

5. Ђорђе Павловић- члан (са листе 

стручњака). 

2. Задатак Комисије је да размотри 

пријаве кандидата, састави листу са избором 

најбољих кандидата за чланове управног 

одбора који испуњавају услове конкурса, 
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проведе интервју са кандидатима, те сачини 

ранг листу. 

3. Ово рјешење ступа на снагу наредног 

дана, од дана објављивања у „Службеном 

гласнику општине Кнежево“. 

 

 

Број: 01-022-10/18                    ПРЕДСЈЕДНИК 

Датум: 22.02.2018.год.    СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ 

        Миле Павловић, с.р. 

______________________________________________ 

 

На основу члана 86. Статута општине 

Кнежево („Службени гласник општине 

Кнежево“, бројеви: 08/17 и 19/17) и члана 

136. Пословника о раду Скупштине општине 

Кнежево („Службени гласник општине 

Кнежево“, број: 13/17), Скупштина општине, 

упознавајући се са Информацијом о 

спроведеном јавном конкурсу за избор и 

именовање директора и чланова управног 

одбора ЈУ „Центар за социјални рад“ 

Кнежево, на сједници одржаној дана 

22.02.2018.године,  д о н о с и: 

 

З А К Љ У Ч А К 

о јавном конкурсу за избор и именовање 

чланова управног одбора ЈУ „Центар за 

социјални рад“ Кнежево 

 

1. Скупштина општине констатује да 

јавни конкурс за избор и именовање чланова 

управног одбора ЈУ „Центар за социјални 

рад“ Кнежево није успио, због 

непријављивања кандидата на ову позицију. 

Овај јавни конкурс објављен је у 

„Службеном гласнику Републике Срспке“, 

број: 102/17 (огласни дио) – 10.11.2017. 

године и Еуро Блицу– 10.11.2017. године. 

2. Скупштина општине заузима став да 

је, у складу са законском процедуром 

неопходно расписати нови јавни конкурс 

који се односи на избор и именовање чланова 

управног одбора ЈУ „Центар за социјални 

рад“ Кнежево. 

3. Овај закључак ступа на снагу даном 

доношења, а биће објављен у „Службеном 

гласнику општине Кнежево“. 

 

Број: 01-022-7/18                    ПРЕДСЈЕДНИК 

Датум: 22.02.2018.год.    СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ 

        Миле Павловић, с.р. 

_______________________________________ 

 

На основу члана 37. и 86. Статута општине 

Кнежево („Службени гласник општине 

Кнежево“, бројеви: 8/17 и 19/17) и члана 136. 

Пословника о раду Скупштине општине 

Кнежево („Службени гласник општине 

Кнежево“, број: 13/17), Скупштина општине 

Кнежево, на сједници одржаној дана 

22.02.2018. године, д о н о с и: 

 

З А К Љ У Ч  А К 

 

1. Усваја се Програм утрошка средстава 

од посебних водних накнада за 2018. годину. 

2. Саставни дио овог закључка чини 

Програм утрошка средстава од посебних 

водних накнада за 2018. годину. 

3. Овај закључак ступа на снагу осмог 

дана од дана објављивања у „Службеном 

гласнику општине Кнежево“. 

 

Број: 01-022-11/18                    ПРЕДСЈЕДНИК 

Датум: 22.02.2018.год.    СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ 

        Миле Павловић, с.р. 

____________________________________________ 

 

На основу члана 195. Закона о водама 

(„Службени гласник Републике Српске“, 

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

став 2., тачка 37. Закона о локалној 

самоуправи („Службени гласник Републике 
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Српске“, број: 97/16) и члана 37., став 2., 

тачка 42. Статута општине Кнежево 

(„Службени гласник општине Кнежево“, 

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

Кнежево, на сједници одржаној дана  

22.02.2018.године,   д о н о с и: 

 

 

ПРОГРАМ УТРОШКА СРЕДСТАВА ОД 

ПОСЕБНИХ ВОДНИХ НАКНАДА 

ЗА 2018. ГОДИНУ 

 

Члан 1. 

Овим програмом уређује се начин 

утрошка средстава по основу посебних 

водних накнада за 2018. годину. 

 

Члан 2. 

Посебне водне накнаде представљају 

приход по основу: 

а) накнаде за захватање површинских и 

подземних вода и то: за пиће и јавно 

водоснадбијевање, кориштење 

минералних вода за флаширање, 

кориштење воде за наводњавање, узгој 

рибе у кавезима, употреба воде за 

индустријске и сличне процесе, употреба 

воде за друге намјене за људску употребу; 

б) накнаде за производњу електричне 

енергије; 

в) накнада за заштиту вода и то: 

накнада коју плаћају власници 

транспортних средстава која користе 

нафту, накнада за испуштање отпадних 

вода, накнада за узгој рибе, накнада за 

употребу вјештачких ђубрива; 

г)  накнада за вађење материјала из 

водотокова; 

д) накнада за заштиту од вода и то: 

накнада за заштиту од вода 

пољопривредног, грађевинског и шумског 

земљишта, накнада за заштиту од вода 

стамбених, пословних и других објеката. 

 

 

Члан 3. 

Посебне водне накнаде из члана 2. овог 

програма представљају јавни приход који се 

распоређује у складу са Законом на начин да 

30% износа тих накнада припада буџету 

општина и уплаћују се на посебан рачун као 

намјенска средства. 

 

Члан 4. 

Одлуком о усвајању буџета за 2018. 

годину планирани су приходи по основу 

посебних водних накнада у износу од 

18.000,00 КМ. 

 

Члан 5. 

Средства из члана 4. овог програма биће 

утрошена на следећи начин: 

- Субвенција Комуналном предузећу 

„Цврцка“                         15.000,00 КМ      

- Израда пројектне документације за 

одржавање водовода        3.000,00 КМ 

       

Члан 6. 

Овај програм ступа на снагу осмог дана од 

дана објављивања у „Службеном гласнику 

општине Кнежево“. 

 

Број: 01-022-12/18                    ПРЕДСЈЕДНИК 

Датум: 22.02.2018.год.    СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ 

        Миле Павловић, с.р. 

_____________________________________________ 

 

На основу члана 37. и 86. Статута општине 

Кнежево („Службени гласник општине 

Кнежево“, бројеви: 8/17 и 19/17) и члана 136. 

Пословника о раду Скупштине општине 

Кнежево („Службени гласник општине 

Кнежево“, број: 13/17), Скупштина општине 

Кнежево, на сједници одржаној дана 

22.02.2018. године, д о н о с и: 

 

З А К Љ У Ч  А К 
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1. Усваја се Програм утрошка средстава 

од накнаде за коришћење природних ресурса 

у сврху производње електричне енергије за 

2018. годину. 

2. Саставни дио овог закључка чини 

Програм утрошка средстава од накнаде за 

коришћење природних ресурса у сврху 

производње електричне енергије за 2018. 

годину. 

3. Овај закључак ступа на снагу осмог 

дана од дана објављивања у „Службеном 

гласнику општине Кнежево“. 

 

 

Број: 01-022-13/18                    ПРЕДСЈЕДНИК 

Датум: 22.02.2018.год.    СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ 

        Миле Павловић, с.р. 

____________________________________________ 

 

На основу члана 11. Закона о накнадама за 

коришћење природних ресурса у сврху 

производње електричне енергије („Службени 

гласник Републике Српске“, број: 52/14), 

члана 39., став 2., тачка 37. Закона о локалној 

самоуправи („Службени гласник Републике 

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

тачка 42. Статута општине Кнежево 

(„Службени гласник општине Кнежево“, 

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

Кнежево, на сједници одржаној дана 

22.02.2018.године, д о н о с и: 

 

ПРОГРАМ УТРОШКА СРЕДСТАВА ОД 

НАКНАДЕ ЗА КОРИШЋЕЊЕ 

ПРИРОДНИХ РЕСУРСА У СВРХУ 

ПРОИЗВОДЊЕ ЕЛЕКТРИЧНЕ 

ЕНЕРГИЈЕ ЗА 2018. ГОДИНУ 

 

 

Члан 1. 

Овим програмом уређује се начин 

утрошка средстава по основу накнаде за 

коришћење природних ресурса у сврху 

производње електричне енергије за 2018. 

годину. 

Члан 2. 

Одлуком о усвајању буџета за 2018. 

годину планирани су приходи по основу 

накнаде за коришћење природних ресурса у 

сврху производње електричне енергије  у 

износу од 25.000,00 КМ. 

 

Члан 3. 

Средства из члана 2. овог програма биће 

утрошена за субвенцију предузећу „Дермал 

Р“ д.о.о. Котор Варош у циљу стимулисања 

привредног развоја и запошљавања, а на 

основу Одлуке о одобравању субвенције 

предузећу „Дермал Р“ д.о.о. број: 01-022-

80/17 од 07.06.2017. године. 

 

Члан 4. 

Усвојени програм доставља се 

Министарству финансија у року од 15 дана 

од дана усвајања. 

 

Члан 5. 

Овај програм ступа на снагу осмог дана од 

дана објављивања у „Службеном гласнику 

oпштине Кнежево“. 
 

 

Број: 01-022-14/18                    ПРЕДСЈЕДНИК 

Датум: 22.02.2018.год.    СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ 

        Миле Павловић, с.р. 

_____________________________________________ 

 

На основу члана 37. и 86. Статута општине 

Кнежево („Службени гласник општине 

Кнежево“, бројеви: 8/17 и 19/17) и члана 136. 

Пословника о раду Скупштине општине 

Кнежево („Службени гласник општине 

Кнежево“, број: 13/17), Скупштина општине 

Кнежево, на сједници одржаној дана 

22.02.2018. године, д о н о с и: 

 

З А К Љ У Ч  А К 
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1. Усваја се План утрошка средстава 

накнаде од шума за 2018. годину. 

2. Саставни дио овог закључка чини 

План утрошка средстава накнаде од шума за 

2018. годину. 

3. Овај закључак ступа на снагу осмог 

дана од дана објављивања у „Службеном 

гласнику општине Кнежево“. 

 

 

Број: 01-022-15/18                    ПРЕДСЈЕДНИК 

Датум: 22.02.2018.год.    СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ 

        Миле Павловић, с.р. 

____________________________________________ 

 

На основу члана 89. став 8. Закона о 

шумама („Службени гласник Републике 

Српске“, бројеви: 75/08 и 60/13), члана 39., 

став 2., тачка 37. Закона о локалној 

самоуправи („Службени гласник Републике 

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

42. Статута општине Кнежево („Службени 

гласник општине Кнежево“, бројеви: 8/17 и 

19/17) и Сагласности Министарства 

пољопривреде, шумарства и водопривреде 

број: 12.06.2-332-1212/17, Скупштина 

општине Кнежево, на сједници одржаној 

дана 22.02.2018. године, д о н о с и: 

 

ПЛАН УТРОШКА СРЕДСТАВА 

НАКНАДЕ ОД ШУМА 

ЗА 2018. ГОДИНУ 

 

 

Члан 1. 

Овим планом уређује се начин утрошка 

средстава по основу накнаде од шума за 

2018. годину.    

Члан 2. 

Одлуком о усвајању буџета за 2018. 

годину планирани су приходи по основу 

накнаде за коришћење шума и шумског 

земљишта у износу од 500.000,00 КМ. 

Члан 3. 

Средства из члана 2. биће утрошена на 

следећи начин: 

 

1. Кредит НЛБ банке у износу од                                                           

193.844,74 КМ 

Кредит је реализован на основу 

Уговора број: 06-1914-2/09 од 

08.10.2009. године, а утрошен је за 

изградњу водовода Иломска-Кнежево-

Мокри Луг, који је завршен и 

технички примљен, а кредит се 

отплаћује од 01.07.2010. године. 

Технички пријем је утврђен Рјешењем 

број: 06.5-360-13-2/12 од 22.08.2012. 

године. 

2. Кредит Хипо-алпе-адриа банка 

(Addiko bank) у износу од                                                                                              

168.727,19 КМ 

Кредит је реализован на основу 

Уговора број: 6033-6-05063/06 од 

15.11.2006. године, а утрошен је за 

изградњу пута Кнежево-Имљани, који 

је завршен и технички примљен 2007. 

године, а кредит се отплаћује од 

01.11.2007. године. Наведени пут 

пролази кроз шумско подручје којим 

газдује ШГ „Чемерница“ Кнежево. 

Технички пријем је утврђен рјешењем 

број: 02/11-360-8-1/05 од 17.07.2006. 

године 

Дио кредитних средстава који се 

односи на измирење обавеза ЈКП 

„Депот“ Бања Лука у износу од 

79.866,27 КМ односи се на санирање 

дивље депоније на подручју општине. 

3. Санација путне и водоводне 

инфраструктуре на подручју 

општине Кнежево     137.428,07 КМ               

 

Члан 4. 

План утрошка средстава од шума за 2018. 

годину ступа на снагу осмог дана од дана 

објављивања у „Службеном гласнику 

општине Кнежево“. 
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Број: 01-022-16/18                    ПРЕДСЈЕДНИК 

Датум: 22.02.2018.год.    СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ 

        Миле Павловић, с.р. 

____________________________________________ 

 

На основу члана 37. и 86. Статута општине 

Кнежево („Службени гласник општине 

Кнежево“, бројеви: 8/17 и 19/17) и члана 136. 

Пословника о раду Скупштине општине 

Кнежево („Службени гласник општине 

Кнежево“, број: 13/17), Скупштина општине 

Кнежево, на сједници одржаној дана 

22.02.2018. године, д о н о с и: 

 

З А К Љ У Ч А К 

 

1. Усваја се План утрошка средстава од 

накнада за финансирање посебних мјера 

заштите од пожара за 2018. годину. 

2. Саставни дио овог закључка чини 

План утрошка средстава од накнада за 

финансирање посебних мјера заштите од 

пожара за 2018. годину. 

3. Овај закључак ступа на снагу осмог 

дана од дана објављивања у „Службеном 

гласнику општине Кнежево“. 

 

 

Број: 01-022-17/18                    ПРЕДСЈЕДНИК 

Датум: 22.02.2018.год.    СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ 

        Миле Павловић, с.р. 

___________________________________________ 

 

На основу члана 81., став 2., тачка б., 

Закона о заштити од пожара („Службени 

гласник Републике Српске“, број: 71/12), 

члана 39., став 2., тачка 37. Закона о локалној 

самоуправи („Службени гласник Републике 

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

тачка 42. Статута општине Кнежево 

(„Службени гласник општине Кнежево“, 

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

Кнежево, на сједници одржаној дана  

22.02.2018. године, д о н о с и: 

 

 

ПЛАН УТРОШКА СРЕДСТАВА ОД 

НАКНАДА ЗА ФИНАНСИРАЊЕ 

ПОСЕБНИХ МЈЕРА ЗАШТИТЕ ОД 

ПОЖАРА ЗА 2018. ГОДИНУ 

 

 

Члан 1. 

Овим планом уређује се начин утрошка 

средстава по основу накнада за финансирање 

посебних мјера заштите од пожара за 2018. 

годину. 

 

Члан 2. 

(1) Привредна друштва и друга правна 

лица која на територији Републике Српске 

обављају дјелатност, обрачунавају и уплаћују 

накнаду у висини 0,04% од пословног 

прихода за реализацију посебних мјера 

заштите од пожара из члана 5. Закона о 

заштити од пожара, а исту уплаћују на 

рачуне јавних прихода Републике Српске. 

(2) Распоред средстава по овом основу 

врши Министарство финансија, и то 40% на 

посебан рачун Ватрогасног савеза Републике 

Српске, а 60% на рачун буџета општине, 

односно града, према сједишту привредног 

друштва и другог правног лица које уплаћује 

накнаду. 

Члан 3. 

Прикупљена средства користе се за 

реализацију пројеката техничког опремања 

ватрогасних јединица општина или градова и 

изградњу објеката које користе ватрогасне 

јединице за своје активности и чување 

ватрогасне опреме. 

 

Члан 4. 

Одлуком о усвајању буџета за 2018. 

годину планирани су приходи по основу 
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накнада за финансирање посебних мјера 

заштите од пожара у износу од 10.000,00 КМ. 

 

Члан 5. 

Средства из члана 4. овог програма биће 

утрошена за одржавање и поправку 

ватрогасних возила. 

       

Члан 6. 

Овај план ступа на снагу осмог дана од 

дана објављивања у „Службеном гласнику 

општине Кнежево“. 

 

 
Број: 01-022-18/18                    ПРЕДСЈЕДНИК 

Датум: 22.02.2018.год.    СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ 

        Миле Павловић, с.р. 

___________________________________________ 

 

На основу члана 37. и 86. Статута општине 

Кнежево („Службени гласник општине 

Кнежево“, бројеви: 8/17 и 19/17) и члана 136. 

Пословника о раду Скупштине општине 

Кнежево („Службени гласник општине 

Кнежево“, број: 13/17), Скупштина општине 

Кнежево, на сједници одржаној дана 

22.02.2018. године, д о н о с и: 

 

З А К Љ У Ч А К 

 

1. Усваја се План утрошка средстава од 

концесионе накнаде за 2018. годину. 

2. Саставни дио овог закључка чини 

План утрошка средстава од од концесионе 

накнаде за 2018. годину. 

3. Овај закључак ступа на снагу осмог 

дана од дана објављивања у „Службеном 

гласнику општине Кнежево“. 

 

 

Број: 01-022-19/18                    ПРЕДСЈЕДНИК 

Датум: 22.02.2018.год.    СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ 

        Миле Павловић, с.р. 

______________________________________________ 

На основу члана 32. став 5. Закона о 

концесијама („Службени гласник Републике 

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

37. Закона о локалној самоуправи 

(„Службени гласник Републике Српске“, 

број: 97/16) и члана 37., став 2., тачка 42. 

Статута општине Кнежево („Службени 

гласник општине Кнежево“, бројеви: 8/17 и 

19/17), Скупштина општине Кнежево, на 

сједници одржаној дана 22.02.2018. године,    

д о н о с и: 

 

ПЛАН УТРОШКА СРЕДСТАВА ОД 

КОНЦЕСИОНЕ НАКНАДЕ 

ЗА 2018. ГОДИНУ 

 

 

Члан 1. 

Овим планом уређује се начин утрошка 

средстава од концесионе накнаде за 2018. 

годину. 

 

Члан 2. 

Концесија је право обављања привредних 

дјелатности кориштењем јавних добара, 

природних богатстава и других добара од 

општег интереса, као и право на обављање 

дјелатности од општег интереса, које се 

уступа концесионару на одређено вријеме, уз 

плаћање концесионе накнаде. 

 

Члан 3. 

1) Концесиона накнада је приход буџета 

Републике Српске, односно буџета јединице 

локалне самоуправе, зависно од надлежности 

за додјелу концесије.  

2) Ова накнада дијели се између буџета 

Републике и буџета јединице локалне 

самоуправе на чијој територији се обавља 

концесиона дјелатност, у сразмјери 10:90 за 

изразито неразвијене јединице локалне 

самоуправе. 
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Члан 4. 

Одлуком о усвајању буџета за 2018. 

годину планирани су приходи од концесионе 

накнаде у износу од 150.000,00 КМ. 

 

Члан 5. 

Средства из члана 4. овог плана биће 

утрошена на следећи начин: 

 

1. Изградња, реконструкција и 

одржавање локалних путева                  

80.000,00 КМ    

2. Субвенција у области запошљавања                                                      

23.000,00 КМ 

3. Заштита животне средине                                                                       

47.000,00 КМ   

       

Члан 6. 

Овај план ступа на снагу осмог дана од 

дана објављивања у „Службеном гласнику 

општине Кнежево“. 

 

 
Број: 01-022-20/18                    ПРЕДСЈЕДНИК 

Датум: 22.02.2018.год.    СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ 

        Миле Павловић, с.р. 

_____________________________________________ 

 

На основу члана 30. Статута општине 

Кнежево („Службени гласник општине 

Кнежево“, бројеви: 8/17 и 19/17) и члана 136. 

Пословника о раду Скупштине општине 

Кнежево („Службени гласник општине 

Кнежево“, број: 13/17), Скупштина општине 

Кнежево, на сједници одржаној дана 

22.02.2018. године, разматрајући Програм 

унапређења пољопривредне производње на 

подручју општине Кнежево за 2018.годину,  

д о н о с и: 

 

З А К Љ У Ч А К 

 

1. Прихвата се Програм унапређења 

пољопривредне производње на подручју 

општине Кнежево за 2018.годину Одјељења 

за привреду и финансије. 

2. Саставни дио овог закључка чини 

Програм унапређења пољопривредне 

производње на подручју општине Кнежево за 

2018.годину. 

3. Овај Закључак ступа на снагу осмог 

дана од дана објављивања у „Службеном 

гласнику општине Кнежево“.  

 

 

Број: 01-022-21/18                    ПРЕДСЈЕДНИК 

Датум: 22.02.2018.год.    СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ 

        Миле Павловић, с.р. 

_____________________________________________ 

 

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

локалној смоуправи (''Сл.гласник РС'', број: 

97/16) и члана 37. став 2. Статута општине 

Кнежево ('' Сл. гласник oпштине Кнежево'', 

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

Кнежево на сједници одржаној дана 

22.02.2018.године, д о н о с и: 

 
П Р О Г Р А М 

УНАПРЕЂЕЊА ПОЉОПРИВРЕДНЕ 

ПРОИЗВОДЊЕ НА ПОДРУЧЈУ 

ОПШТИНЕ КНЕЖЕВО ЗА 

2018. ГОДИНУ 

 

 

УВОД 

 

(1) Општина Кнежево спада у брдско-

планинско подручје и заузима површину од 

360 км
2
 од чега је 50% под шумама. Простире 

се на надморској висини од око 500 м
 

Јаворани, до око 1300 м Корићани. 

(2) На подручју општине Кнежево живи 

око 10.000 становника од чега се 

пољопривредном производњом (за властите 

потребе) бави око 70% становништва, док се 

око 30% становништва активно бави 



Број- 05                      СЛУЖБЕНИ ГЛАСНИК ОПШТИНЕ КНЕЖЕВО             Датум: 01.03.2018.године 
 

13 

 

пољопривредном производњом и којима је то 

уједно основни извор прихода. 

(3) Укупна површина земљишта по 

секторима својине на нивоу општине износи 

29840 ха од чега на обрадиво земљиште 

спада 13535 ха, а на воћњаке 192 ха.  

(4) Велики проблем кад је земљиште у 

питању је уситњеност пaрцела и неријешени 

имовинско правни односи. 

(5) Слаба економска моћ наших 

пољопривредних произвођача условљава 

обављање сјетве сјеменском робом из 

властите репродукције. Слаб квалитет сјетве 

одражава се на приносе, односно наши 

пољопривредни произвођачи губе изузетно 

велика средства. Посебно је изражена пракса 

да се кромпир сије сјеменом произведеним 

код пољопривредних произвођача. Ова сјетва 

се обавља са преко 95% неквалитетног 

сјемена, што утиче на приносе а и на 

квалитет кромпира.  

(6) Зоб (Avena sativa) је најзаступљенија 

култура, али и код сјетве зоби преко 65% 

сјетве се обавља неквалитетним сјеменом, 

док се 35% сјетве обавља сјеменом 

провјереног квалитета. Разлике у приносу су 

евидентне. У посљедњим годинама након 

успјешно проведених мјера регреса сјеменске 

робе дошло је до осјетног повећања приноса 

па се са истим мјерама наставља и у овој 

години. 

(7) Говедарство је грана пољопривреде 

која заслужује посебну пажњу. На подручју 

општине Кнежево укупан број говеда се 

креће око 4550 грла. Треба радити на 

побољшању расног састава говеда давањем 

предности вјештачком осјемењавању говеда 

у односу на природни (дивљи) припуст, 

одабира и набавке квалитетно приплодних 

грла са педигреом, како би се побољшала 

млијечност говеда и остале карактеристике а 

уједно и омогућило вођење матичне 

евиденције.  

(8) Постојећа пољопривредна 

производња, по својој структури и обиму 

производње као и по свом техничко - 

технолошком стандарду се може описати као 

екстензивна (производња за властите 

потребе) мада су евидентни помаци у правцу 

интезивирања, али само у погледу обима 

пољопривредне производње, док су остале 

квалитативне карактеристике испод просјека. 

(9) За општу констатацију, може се рећи: 

ресурси за развој пољопривредне 

производње су у свим својим капацитетима 

много већи од обима и степена развијености 

пољопривредне производње на подручју 

општине, што мора бити разлог за 

подстицање развоја пољопривредне 

производње. Недовољан је број 

пољопривредних произвођача који се баве 

пољопривредном производњом која је 

тржишно оријентисана. 

 

 

ЦИЉ ПРОГРАМА 

 

(1) Подржати постојећу пољопривредну 

производњу уз проширење, те покретање и 

развој нове пољопривредне производње.  

(2) Већа одрживост, унапређење 

сточарске производње (побољшати начин 

узгоја као и расни састав стоке и подстаћи 

већу производњу млијека) на подручју 

општине Кнежево, и то у правцу развоја 

тржишно оријентисане   пољопривредне 

производње. 

(3) Увећана обрадивост пољопривредног 

земљишта и подизање његовог квалитета. 

(4) Подизање нивоа знања 

пољопривредних произвођача у циљу 

правилног приступа приликом 

опредјељивања за одређену грану 

пољопривредене производње. 

(5) Организовање пољопривредне 

производње и пољопривредних произвођача 

и стварање капацитета за реализацију 

њихових интереса. 

(6) Транспарентним и програмираним 

улагањем у развој пољопривредне 

производње, стварати предуслове за 

запошљавање у пољопривредној производњи 
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и повећати интерес пољопривредних 

произвођача за пољопривредном 

производњом као начином привређивања. 

 

  

ОСНОВНЕ ОДРЕДБЕ 

 

(1) Овим програмом утврђују се услови, 

начин и поступак подршке пољопривредној 

производњи на подручју општине Кнежево, 

финансијским средствима из буџета 

општине, која у 2018. години износе 

130.000,00 КМ. 

(2) Наведена средства ће се утрошити за:   

1. Ратарство 

2. Сточарство 

3. Воћартво 

4. Остале мјере 

5. Интервентна и резервна средства 

(3) Да би се задовољила форма 

подстицања тржишно оријентисане 

пољопривредне производње и у потпуности 

остварили циљеви ове материјалне подршке, 

дефинишу се критеријуми и процедуре  у 

додјели субвенције за текућу производњу. 

(4) Право на подстицаје у 

пољопривредној производњи могу остварити 

сва правна и физичка лица, која 

пољопривредну дјелатност обављају на 

подручју општине Кнежево, која испуњавају 

услове прописане овим програмом. 

 

 

1. РАТАРСТВО 

 

1.1. Субвенције у ратарству 

(1) Планом кориштења подстицајних 

средстава за 2018.годину, општина Кнежево 

је издвојила финансијска средства за 

регресирање сјеменског материјала за 

прољетну сјетву набавком: 

1. сјеменске зоби, 

2. сјеменског јечма, 

3. сјеменске пшенице, 

4. сјеменског кромпира, 

5. сјеменског кукуруза. 

(2) За регресирање сјеменског материјала 

за  јесењу сјетву 2018. године, набавком: 

1. сјеменске пшенице, 

2. сјеменског тритикалеа, 

3. сјеменског јечма, 

(3) За прољетну сјетву предвиђена је 

набавка око 45 тона сјеменске зоби, 10 тона 

сјеменског јечма, 10 тона сјеменске јаре 

пшенице, 25 тона кромпира и 150 паковања 

сјеменског кукуруза (25.000 клијавих зрна).  

(4) За јесењу сјетву планирана је набавка 

40 тона тритикалеа, 20 тона сјеменске 

пшенице и 10 тона озимог јечма. 

(5) Општина Кнежево ће 

субвенционирати око 50% у односу на 

тржишну вриједност сјеменског материјала. 

Пољопривредни произвођачи ће по 

преузимању сјеменског материјала плаћати 

преостали износ. 

(6) О начину и времену испоруке 

пољопривредни произвођачи ће бити 

благовремено обавијештени од стране 

пољопривредне службе општине Кнежево. 

(7) Организацију набавке општина 

Кнежево ће извршити у сарадњи са  

одабраним добављачима, а у складу са 

важећим Законом о јавним набавкама.  

(8) Приликом преузимања количина 

сјеменске робе пољопривредни произвођачи 

су обавезни понијети личну карту. 

 

За ову сврху биће издвојена новчана 

средства у износу од 76.000 КМ. 

 

 

2. СТОЧАРСТВО 

 

2.1 .Производња и откуп млијека 

 

Право на новчани подстицај за 

производњу и откуп млијека могу остварити 

пољопривредни произвођачи чија призводња 

и откуп млијека износи 800 литара мјесечно 

и више. Новчани подстицај износи 0,10 КМ/1 

литру продатог и откупљеног млијека, а  по 

основу писменог захтјева који се подноси  
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Одјељењу за привреду и финансије општине 

Кнежево. 

 

За ову врсту подстицаја биће издвојена 

средства у износу од 16.000 КМ. 

 

 

2.2.Субвенције за вјештачко осјемењавање 

говеда 

 

(1) Право на новчани подстицај имају 

пољопривредни произвођачи који у 2017. 

години изврше вјештачко осјемењавање 

говеда, а  по основу писменог захтјева који се 

подноси  Одјељењу за привреду и финансије 

општине Кнежево. 

(2) Новчани подстицај износи 50% од 

износа плаћеног за вјештачко осјемењавање, 

обавезно назначеног на ручном фискалном 

рачуну, а максимално 20 КМ/ по једном 

осјемењеном грлу. Уколико се на фискалном 

рачуну налазе и ставке за друге извршене 

услуге оне се одбијају. 

 

За ову врсту подстицаја биће издвојена 

средства у износу од 3.000 КМ. 

2.3.Субвенције у овчарству 

 

(1) Новчани подстицај за развој овчарства 

износи 1,50 КМ по једном грлу.  

(2) Право на новчани подстицај остварују 

чланови удружења овчара чије основно 

матично стадо (приплодне овце и овнови без 

јагњади, шиљежади и двизица) броји 100 или 

више грла, а  по основу писменог захтјева 

који се подноси  Одјељењу за привреду и 

финансије општине Кнежево. 

(3) Право на подстицај за организовање 

годишње манифестације ''изложба оваца'' на 

територији општине Кнежево може 

остварити удружење овчара регистровано на 

подручју општине, које ће организовати 

манифестацију. 

 

  За ову врсту подстицаја биће издвојена 

средства у износу од 14.500 КМ. 

2.4.Субвенције у пчеларству 

 

(1) Право на подстицајна средства за 

производњу и узгој пчела остварују пчелари 

који посједују најмање 20 кошница, односно 

пчелињих друштава.  

(2) Висина подстицаја по кошници 

износи 3,00 КМ по једној кошници, а  по 

основу писменог захтјева који се подноси  

Одјељењу за привреду и финансије општине 

Кнежево. 

(3) Право на подстицај за организовање 

годишње манифестације ''сајам меда'' на 

територији општине Кнежево могу остварити 

удружења пчелара регистрована на подручју 

општине, која ће заједнички организовати 

манифестацију. 

 

За ову врсту подстицаја биће издвојена 

средства у износу од 4.000 КМ. 
 

 

3.ВОЋАРСТВО  
 

3.1. Субвенције у воћарству 

 

У области воћарства субвенције ће 

обухватити: 

 

3.1.1. Набавку садног материјала за лица 

која одлуче да заснују или прошире 

производњу воћа 

 

 Подносилац захтјева је обавезан да 

прије додјеле садног материјала изврши све 

неопходне радње на припреми парцеле на 

којој планира садњу, које подразумијева 

савремена воћарска производња (изврши 

анализу земљишта код релевантних 

институција, као што је Пољопривредни 

институт РС и слиједи упуте за евентуалну 

поправку земљишта). Испуњеност услова 

утврђује Стручна комисија коју формира 

Начелник одјељења за привреду и финансије. 

Уколико не поступи по критеријумима које 

одреди Комисија, подносилац захтјева губи 

право на додјелу садног материјала. 
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 Висина подстицаја износи 1,50 

КМ/садница. 

 Подносилац захтјева је дужан да 

припреми минимално 0,1 ха земљишта, 

извршити набавку најмање 100 садница 

декларисаног садног материјала (јабучасто и 

коштичаво воће) за заснивање засада. 

 

За ову сврху биће издвојена новчана 

средства у износу од 1.500 КМ. 

 
3.1.2.Јагодичасто воће 

 Подручје општине Кнежево има 

повољне агроклиматске услове за 

производњу  

јагодичастог воћа (јагода, малина, купина, 

аронија). Ова врста пољопривредне 

производње има потенцијал да оствари висок 

профит, захтијева много сезонске радне снаге 

чиме се увећава запосленост у руралним 

подручјима, а тржишни вишак је врло могуће 

усмјерити на извоз.  

 Минимална величина парцеле за 

подизање нових засада јагодичастог воћа је 

0,1 ха, а новчани подстицај износи 200 

КМ/0,1 ха. 

 За одржавање већ постојећих засада 

јагодичастог воћа новчани подстицај износи 

50 КМ/0,1 ха. 

 

За ову сврху биће издвојена новчана 

средства у износу од 5.000 КМ. 

4.ОСТАЛЕ МЈЕРЕ 

 

(1) Право на подстицај за носиоце 

регистрованих комерцијалних газдинстава 

којима је пољопривреда основно занимање и 

који редовно измирују доприносе за 

пензијско и здравствено осигурање.  

(2) Висина подстицаја износи 300,00 КМ 

по једном кориснику за једну годину.  

 

За ову сврху биће издвојена новчана 

средства у износу од 5.000 КМ. 
 

 

5.СРЕДСТВА ЗА СЕЗОНСКЕ 

ИНТЕРВЕНЦИЈЕ И ВАНРЕДНЕ 

ПОТРЕБЕ 
 

(1) Право на подстицајна средства за 

интервенције и ванредне потребе и помоћи за 

превазилажење проблема у пољопривредној 

производњи, који су настали у текућој 

години, а проузроковани су појавом 

одређених отежавајућих околности на 

пољопривредном газдинству те помоћ 

пољопривредним газдинствима у случају 

појаве ванредних околности у текућој години 

(пожар, угинуће стоке, еутаназија стоке по 

налогу ветеринарског инспектора, штета од 

грома, а због којих може доћи до застоја 

производње који би могао изазвати 

материјалну штету, штете настале од законом 

заштићене дивљачи. 

(2) Ванредне околности на 

пољопривредним газдинствима, по основу 

којих корисници не могу остварити право на 

подстицајна средства су штете настале 

усљед: мраза, ниских температура, града, 

сњежних падавина, олујног невремена, 

поплаве, суше, клизишта и штета. Изузетно, а 

по одлуци Начелника, могу се одобрити 

средства за ове намјене за угрожене 

пољопривредне произвођаче којима је 

пољопривреда основни извор прихода. 

(3) Висина новчаних средстава за штету 

насталу усљед угинућа, пожара, и штету од 

грома одређује се на основу достављеног 

извјештаја о насталој штети са наведеним 

износом процијењене штете одговарајуће 

комисије или надлежне институције 

(општинска комисија, цивилна заштита, 

надлежне ветеринарске службе и друго) и то 

у износу до 30% од процијењене штете 

наведених комисија или надлежних 

институција. 

(4) Средства се одобравају на основу 

комисијске оцјене оправданости захтјева. 

 

За ову врсту подстицаја биће издвојена 

средства у износу од 5.000 КМ 
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6.ПЛАН АКТИВНОСТИ  

 

(1) У оквиру органа општине имамо 

формирану службу за праћење 

пољопривредне производње и пружање 

потребних савјета нашим пољопривредним 

произвођачима. Након усвајања коначне 

верзије овог правилника потребно је, у 

оквиру службе, информисати пољопривредне 

произвођаче о новчаним подстицајима 

Општине путем организовања јавних 

презентација у згради општине (скупштинска 

сала), као и по мјесним заједницама тамо гдје 

за то постоје услови и интересовање. 

(2) У случају да се новчана средства из 

појединих ставки не утроше, биће 

преусмјерена за друге ставке гдје настане 

евентуални мањак средстава. 

(3) Такође, складу са Правилником о 

условима и начину остваривања новчаних 

подстицаја за развој пољопривреде и села у 

2018.години који доноси Министарство 

пољопривреде шумарства и водопривреде 

РС, упознаћемо све пољопривредне 

приозвођаче и дати им потребна објашњења 

о томе које све услове морају да испуне да би 

остварили новчане подстицаје из овог 

Правилника, обавезе које морају да испуне 

прије и након примања новчаних подстицаја, 

као и потребну документацију и образце које 

требају да испуне. 

(4) Напомињемо да се још увијек проводи 

процес регистрације пољопривредних 

газдинстава у РС преко агенције АПИФ у 

сарадњи са општинским надлежним 

службама,  те да се до сада регистовало око 

450 пољопривредних газдинстава на 

подручју општине. 
 

 

Број: 01-022-22/18                    ПРЕДСЈЕДНИК 

Датум: 22.02.2018.год.    СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ 

        Миле Павловић, с.р. 

______________________________________________ 

 

На основу члана 86. Статута општине 

Кнежево („Службени гласник општине 

Кнежево“, број: 08/17 и 19/17) и члана 136. 

Пословника о раду Скупштине општине 

Кнежево („Службени гласник општине 

Кнежево“, број: 13/17), разматрајући Захтјев 

број: 02-532-583/17 од 23.11.2017. године и 

Захтјев број 01-532-28/18 од 22.01.2018. 

године, Скупштина општине,  на сједници 

одражаној дана 22.02.2018. године, д о н о с и 

 

З А К Љ У Ч А К 

 

1. Задужује се начелник општине да на 

терет буџета исплати износ од по 500 КМ за 

помоћ у набавци инвалидских колица и исти 

дозначи на име Костић Недо и Брборовић 

Душан.  

2. Овај Закључак ступа на снагу даном 

доношења, а биће објављен у „Службеном 

гласнику општине Кнежево“. 

 

 

Број: 01-022-23/18                    ПРЕДСЈЕДНИК 

Датум: 22.02.2018.год.    СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ 

        Миле Павловић, с.р. 

______________________________________________ 

 

На основу члана 37. и 86. Статута општине 

Кнежево („Службени гласник општине 

Кнежево“, бројеви: 8/17 и 19/17) и члана 136. 

Пословника о раду Скупштине општине 

Кнежево („Службени гласник општине 

Кнежево“, број: 13/17), разматрајући 

Извјештај о утрошку средстава прикупљених 

по основу накнаде за финансирање посебних 

мјера заштите од пожара за 2017. годину, 

Скупштина општине Кнежево, на сједници 

одржаној дана 22.02.2018. године,  д о н о с и: 

 

З А К Љ У Ч  А К 

 

1. Прихвата се Извјештај о утрошку 

средстава прикупљених по основу накнаде за 

финансирање посебних мјера заштите од 
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пожара за 2017. годину, са утрошком 

средстава по основу ове накнаде у укупном 

износу од 9.004,99 КМ.  

2. Саставни дио овог закључка чини 

Извјештај о утрошку средстава прикупљених 

по основу накнаде за финансирање посебних 

мјера заштите од пожара за 2017. годину. 

3. Овај закључак ступа на снагу даном 

доношење, а биће објављен у „Службеном 

гласнику општине Кнежево“. 

 

 

Број: 01-022-23/18                    ПРЕДСЈЕДНИК 

Датум: 22.02.2018.год.    СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ 

        Миле Павловић, с.р. 

 

ПРИЛОГ 

 

ИЗВЈЕШТАЈ О УТРОШКУ СРЕДСТАВА 

ПРИКУПЉЕНИХ ПО ОСНОВУ 

НАКНАДЕ ЗА ФИНАНСИРАЊЕ 

ПОСЕБНИХ МЈЕРА ЗАШТИТЕ ОД 

ПОЖАРА ЗА 2017. ГОДИНУ 

 

Привредна друштва и друга правна лица 

која на територији Републике Српске 

обављају дјелатност, обрачунавају и уплаћују 

накнаду у висини 0,04% од пословног 

прихода за реализацију посебних мјера 

заштите од пожара из члана 5. Закона о 

заштити од пожара („Службени гласник 

Републике Српске“, број: 71/12), а исту 

уплаћују на рачуне јавних прихода 

Републике Српске. 

Распоред средстава по овом основу врши 

Министарство финансија, и то 40% на 

посебан рачун Ватрогасног савеза Републике 

Српске, а 60% на рачун буџета општине, 

односно града, према сједишту привредног 

друштва и другог правног лица које уплаћује 

накнаду. 

Прикупљена средства користе се за 

реализацију пројеката техничког опремања 

ватрогасних јединица општина или градова и 

изградњу објеката које користе ватрогасне 

јединице за своје активности и чување 

ватрогасне опреме. 

Одлуком о усвајању буџета за 2017. 

годину планирани су приходи по основу 

накнаде за финансирање посебних мјера 

заштите од пожара у износу од 7.000,00 КМ, 

а исти су ребалансом буџета за 2017. годину  

повећани на 10.000,00 КМ. 

У току 2017. године по основу накнаде за 

финансирање посебних мјера заштите од 

пожара прикупљена су средства у износу од 

9.004,99 КМ и иста су утрошена на поправку 

и одржавање ватрогасних возила. 

 

 
Број: 02-052-203-3/17                

Датум: 25.01.2018.год.  НАЧЕЛНИК ОПШТИНЕ 

        Горан Боројевић, с.р. 

______________________________________________ 

 

На основу члана 37. и 86. Статута општине 

Кнежево („Службени гласник општине 

Кнежево“, бројеви: 8/17 и 19/17) и члана 136. 

Пословника о раду Скупштине општине 

Кнежево („Службени гласник општине 

Кнежево“, број: 13/17), разматрајући 

Извјештај о реализацији Програма утрошка 

средстава од накнаде за коришћење 

природних ресурса у сврху производње 

електричне енергије за 2017. годину, 

Скупштина општине Кнежево, на сједници 

одржаној дана 22.02.2018. године,  д о н о с и: 

 

З А К Љ У Ч  А К 

 

1. Прихвата се Извјештај о утрошку 

средстава за реализацију Програма 

унапређења пољопривредне производње на 

подручју општине Кнежево за 2017. годину, 

са утрошком средстава по основу ове 

накнаде у укупном износу од 124.343,16 КМ 

2. Саставни дио овог закључка чини 

Извјештај о утрошку средстава за 
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реализацију Програма унапређење 

пољопривредне производње на подручју 

општине Кнежево за 2017. годину. 

3. Овај закључак ступа на снагу даном 

доношења, а биће објављен у „Службеном 

гласнику општине Кнежево“. 

 

Број: 01-022-21-3/17                ПРЕДСЈЕДНИК 

Датум: 22.02.2018.год.    СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ 

        Миле Павловић, с.р. 

 
 

ПРИЛОГ 

 

ИЗВЈЕШТАЈ О УТРОШКУ СРЕДСТАВА 

ЗА РЕАЛИЗАЦИЈУ ПРОГРАМА 

УНАПРЕЂЕЊА ПОЉОПРИВРЕДНЕ 

ПРОИЗВОДЊЕ 

НА ПОДРУЧЈУ ОПШТИНЕ КНЕЖЕВО 

ЗА 2017. ГОДИНУ 

 

Финансијска средства планирана буџетом 

општине у 2017.години износила су 

130.000,00 КМ од чега је утрошено 

124.343,16 КМ, а према  Програму 

унапређења пољопривредне производње на 

подручју oпштине Кнежево за 2017. годину 

распоређена су на следећи начин: 

 

 

1. РАТАРСТВО 

За ову сврху планирана су новчана средства у 

износу од 80.000,00 КМ. 

Утрошена су новчана средства за реализацију 

прољетне и јесење сјетве у износу од 

75.394,98 КМ. 

2. СТОЧАРСТВО 

За ову сврху планирана су новчана средства у 

износу од 29.000,00 КМ и то по следећим 

ставкама: 

- Производња и откуп млијека: 

планирана су средства у износу од 

10.000,00 КМ, а утрошена новчана 

средства за ову намјену су у износу од 

15.398,70 КМ, 

- Субвенције за вјештачко 

осјемењавање: планирана су средства 

у износу од 5.000,00 КМ, а утрошена 

новчана средства за ову намјену су у 

износу од 1.819,00 КМ, 

- Субвенције у овчарству: планирана су 

средства у износу од 10.000,00 КМ, а 

утрошена новчана средства за ову 

намјену су у износу од 13.456,50 КМ 

за основно стадо за 100 и више оваца 

и 2.000,00 КМ за изложбу овце 

Праменке у Кнежеву. 

- Субвенције у пчеларству: планирана 

су средства у износу од 4.000,00 КМ, а 

утрошена новчана средства за ову 

намјену су у износу од 2.247,00 КМ за 

пољопривредне произвођаче који 

посједују најмање 20 пчелињих 

заједница и 2.000,00 КМ за сајам меда 

и пчеларства у Кнежеву. 

3. ВОЋАРСТВО 

За ову сврху планирана су новчана средства у 

износу од 12.000,00 КМ и то по следећим 

ставкама: 

- Набавка садног материјала: планирана 

су средства у износу од 5.000,00 КМ, а 

није било утрошених средстава за ову 

намјену 

- Јагодичасто воће: планирана су 

средства у износу од 7.000,00 КМ, а 

утрошена новчана средства за ову 

намјену су у износу од 4.740,00 КМ, 

4. СРЕДСТВА ЗА СЕЗОНСКЕ 

ИНТЕРВЕНЦИЈЕ И ВАНРЕДНЕ 

ПОТРЕБЕ 

- Ванредне потребе и помоћи у 

пољопривреди: планирана су средства 

у износу од 9.000,00 КМ, а утрошена 

новчана средства за ову намјену су у 

износу од 7.286,98 КМ. 
 

 

Број: 02-022-21-2/17                

Датум: 22.01.2018.год.  НАЧЕЛНИК ОПШТИНЕ 

        Горан Боројевић, с.р. 

____________________________________________ 
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На основу члана 37. и 86. Статута општине 

Кнежево („Службени гласник општине 

Кнежево“, бројеви: 8/17 и 19/17) и члана 136. 

Пословника о раду Скупштине општине 

Кнежево („Службени гласник општине 

Кнежево“, број: 13/17), разматрајући 

Извјештај о реализацији програма утрошка 

средстава од посебних водних накнада за 

2017. годину, Скупштина општине Кнежево, 

на сједници одржаној дана 22.02.2018. 

године,   д о н о с и: 

 

З А К Љ У Ч  А К 

 

1. Прихвата се Извјештај о реализацији 

Програма утрошка средстава од посебних 

водних накнада за 2017. годину, са утрошком 

средстава по основу ове накнаде у укупном 

износу од 21.010,70 КМ.  

2. Саставни дио овог закључка чини 

Извјештај о реализацији Програма утрошка 

средстава од посебних водних накнада за 

2017. годину. 

3. Овај закључак ступа на снагу даном 

доношења, а биће објављен у „Службеном 

гласнику општине Кнежево“. 

 

Број: 01-022-23-3/17                ПРЕДСЈЕДНИК 

Датум: 22.02.2018.год.    СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ 

        Миле Павловић, с.р. 

 

ПРИЛОГ 

 

ИЗВЈЕШТАЈ О РЕАЛИЗАЦИЈИ 

ПРОГРАМА УТРОШКА СРЕДСТАВА ОД 

ПОСЕБНИХ ВОДНИХ НАКНАДА ЗА 

2017. ГОДИНУ 

 

Скупштина општине Кнежево, на 

сједници одржаној дана 13.02.2017. године, 

усвојила је Програм утрошка средстава од 

посебних водних накнада за 2017. годину-у 

даљем тексту Програм  („Службени гласник 

Општине Кнежево“, број: 3/17). Одлуком о 

усвајању буџета за 2017. годину планирани 

су приходи по основу посебних водних 

накнада у износу од 15.000,00 КМ. У складу 

са Буџетом за 2017. годину и Програмом су 

планирана средства у износу од 15.000,00 

КМ и иста су предвиђена за одржавање и 

адаптацију постојећих водовода. 

У току 2017. године на РПН-водне 

накнаде, а по основу посебних водних 

накнада прикупљена су средства у износу од 

17.404,89 КМ. Неутрошена средства из 2016. 

године дана 01.01.2017. године на истом 

рачуну износила су 4.871,69 КМ. 

У току 2017. године утрошено је 21.010,70 

КМ средстава прикупљених по основу 

посебних водних накнада. Наведена средства 

утрошена су на следећи начин: 

- Одржавање пута до изворишта 

„Цврцка“ 4.680,00 КМ; 

- Набавка хлора 702,00 КМ; 

- Одржавање пута до изворишта 

„Иломска“ 7000,00 КМ; 

- Суфинансирање пројекта 

„Интегрисање климатских 

промјена у смањењу ризика од 

поплава у сливу ријеке Врбас“ 

2.764,90 КМ; 

- Санирање и одржавање водоводне 

мреже 1.863,80 КМ; 

- Спајање изворишта „Османовац“ у 

градски вововод 4.000,00 КМ. 

 

 

Број: 02-022-23-2/17                

Датум: 29.01.2018.год.  НАЧЕЛНИК ОПШТИНЕ 

        Горан Боројевић, с.р. 

_______________________________________________ 

 

На основу члана 37. и 86. Статута општине 

Кнежево („Службени гласник општине 

Кнежево“, бројеви: 8/17 и 19/17) и члана 136. 

Пословника о раду Скупштине општине 

Кнежево („Службени гласник општине 

Кнежево“, број: 13/17), разматрајући 
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Извјештај о реализацији Програма утрошка 

средстава од накнаде за коришћење 

природних ресурса у сврху производње 

електричне енергије за 2017. годину, 

Скупштина општине Кнежево, на сједници 

одржаној дана 22.02.2018. године,  д о н о с и: 

 

З А К Љ У Ч  А К 

 

1. Прихвата се Извјештај о реализацији 

Програма утрошка средстава од накнаде за 

коришћење природних ресурса у сврху 

производње електричне енергије за 2017. 

годину, са утрошком средстава по основу ове 

накнаде у укупном износу од 13.100,23 КМ.  

2. Саставни дио овог закључка чини 

Извјештај о реализацији Програма утрошка 

средстава од накнаде за коришћење 

природних ресурса у сврху производње 

електричне енергије за 2017. годину. 

3. Овај закључак ступа на снагу даном 

доношење, а биће објављен у „Службеном 

гласнику општине Кнежево“. 

 

Број: 01-022-25-3/17                ПРЕДСЈЕДНИК 

Датум: 22.02.2018.год.    СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ 

        Миле Павловић, с.р. 

 

ПРИЛОГ 

 

ИЗВЈЕШТАЈ О РЕАЛИЗАЦИЈИ 

ПРОГРАМА УТРОШКА СРЕДСТАВА ОД 

НАКНАДЕ ЗА КОРИШЋЕЊЕ 

ПРИРОДНИХ РЕСУРСА У СВРХУ 

ПРОИЗВОДЊЕ ЕЛЕКТРИЧНЕ 

ЕНЕРГИЈЕ ЗА 2017. ГОДИНУ 

 

Скупштина општине Кнежево, на 

сједници одржаној дана 13.02.2017. године, 

усвојила је Програм утрошка средстава од 

накнаде за коришћење природних ресурса у 

сврху производње електричне енергије за 

2017. годину-у даљем тексту Програм  

(„Службени гласник Општине Кнежево“, 

број: 3/17). Одлуком о усвајању буџета за 

2017. годину планирани су приходи по 

основу накнаде за коришћење природних 

ресурса у сврху производње електричне 

енергије у износу од 25.000,00 КМ. У складу 

са Буџетом за 2017. годину и Програмом су 

планирана средства у износу од 25.000,00 

КМ и иста су предвиђена за изградњу и 

санацију примарних инфраструктурних 

објеката (водовод, канализација и локални 

путеви) у износу од 20.000,00 КМ и отплату 

кредита Свјетске банке у износу од 5.000,00 

КМ. 

У току 2017. године, а по основу накнаде 

за коришћење природних ресурса у сврху 

производње електричне енергије прикупљена 

су средства у износу од 13.100,23 КМ.  

Прикупљена средства утрошена су на 

одржавање и санацију путева на подручју 

општине. 

 

Број: 02-022-25-2/17                

Датум: 26.01.2018.год.  НАЧЕЛНИК ОПШТИНЕ 

        Горан Боројевић, с.р. 

_______________________________________________ 

 

На основу члана 44. став 2. Закона о 

средњем образовању и васпитању 

(„Службени гласник Републике Српске“, 

бројеви: 74/08, 106/09, 104/11 и 33/14), члана 

86. Статута општине Кнежево („Службени 

гласник општине Кнежево“, бројеви: 8/17 и 

19/17) разматрајући информацију о упису 

ученика у први разред средње школе по 

занимањима и школским годинама, као и 

информацију о стању незапослености на 

подручју општине Кнежево, Скупштина 

општине Кнежево, на сједници одржаној 

дана 22.02.2018. године,  д о н о с и:  
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З А К Љ У Ч А К 

о давању мишљења на израду Плана уписа 

ученика у први разред средње школе за 

школску 2018/2019 годину 

 

1. Скупштина општине Кнежево изражава 

мишљење и даје препоруку у погледу израде 

Плана уписа ученика у први разред средње 

школе у Средњошколском центру „Јован 

Дучић“ Кнежево за школску 2018/2019 

годину, које се односи на следеће:  

- Планом уписа предвидјети три 

одјељења по 18 ученика, и то: једно 

одјељење по занимању шумарски 

техничар (четверогодишњи смјер); 

једно одјељење по занимању 

економски техничар (четверогодишњи 

смјер) и једно одјељење по занимању 

кувар или обућар (трогодишњи смјер).  

2. Овај Закључак ступа на снагу даном 

доношења, а биће објављен у „Службеном 

гласнику општине Кнежево“.  

 

Број: 01-611-1-2/18                ПРЕДСЈЕДНИК 

Датум: 22.02.2018.год.    СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ 

        Миле Павловић, с.р. 

_______________________________________________ 

 

На основу Одлуке о извршењу буџета 

општине Кнежево за 2017. годину, број: 01-

022-128/16 („Службени гласник општине 

Кнежево“, број: 17/16) и Одлуке о извршењу 

ребаланса буџета општине Кнежево за 2017. 

годину, број: 01-022-158/17 („Службени 

гласник општине Кнежевo“, број: 22/17), 

начелник општине, д о н о с и: 

 

 

Р Ј Е Ш Е Њ Е 

о реалокацији средстава 

 

1.Одобрава се реалокација средстава у 

оперативном буџету за мјесец децембар 2017. 

године за следеће ставке: 

 са ставке 511200 – Расходи за 

инвестиционо одржавање, 

реконструкцију и адаптацију 

грађевинских објеката, организациони 

код 00930160 у износу од -950,00 КМ 

 на ставку 511100 – Издаци за 

изградњу и прибављање стамбених 

објеката и јединица, организациони 

код 00930160 у износу од 950,00 КМ. 

2. За извршење  овог рјешења задужује се 

Одјељење за привреду и финансије, 

рачуноводствена служба. 

3. Ово рјешење ступа на снагу даном 

доношења, а биће објављено у „Службеном  

гласнику општине Кнежево“. 

 

Образложење 

На основу тачке 14, Одлуке о извршењу 

буџета општине Кнежево број. 01-022-128/16 

(„Службени гласник општине Кнежево“, 

број: 17/16), начелник општине Кнежево 

може извршити реалокацију у оквиру 

потрошачке јединице и између потрошачких 

јединица у оквиру Општинске управе 

општине Кнежево. 

Исплата обавеза по основу расхода буџета 

општине Кнежево извршиће се по 

приоритетима у складу са тачком 12. Одлуке 

о извршењу буџета општине Кнежево за 

2017. годину број: 01-022-128/16 („Службени 

гласник општине Кнежево“, број: 17/16), и 

тачком 1. Одлуке о извршењу ребаланса 

буџета општине Кнежево за 2017. годину 

број: 01-022-158/17 („Службени гласник 

општине Кнежево“, број: 22/17). 
 

 

 

Број: 02-401-12/18                

Датум: 01.03.2018.год.  НАЧЕЛНИК ОПШТИНЕ 

        Горан Боројевић, с.р. 

___________________________________________ 
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