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СЛУЖБЕНИ  ГЛАСНИК 

ОПШТИНЕ  КНЕЖЕВО 

 

Издавач:Скупштина општине 

КНЕЖЕВО 

Жиро-

рачун____________________ 

Цијена примјерка________КМ 

 

Број: 26/2018 

 

Кнежево, 28.12.2018. 

године 

Уређује редакциони одбор: 

Одговорни уредник: 

Секретар СО-е  

Дијана Милисавић  

Штампа СО-е Кнежево 

 

 

На основу члана 41. став 3. Закона о 

локалној самоуправи („Службени гласник 

Републике Српске“, број: 97/16) и члана 41. 

став 4. Статута oпштине Кнежево („Службени 

гласник oпштине Кнежево“, број: 08/17 и 

19/17) и Мишљења Министарства управе и 

локалне самоуправе број: 10.3-020-3083/18 од 

8.11.2018. године, Скупштина oпштине 

Кнежево, на сједници одржаној дана 

26.12.2018. године, д о н o 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 2019. години, у износу 

од 50% просјечне плате исплаћене након 

опорезивања у Општинској управи за 2018. 

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, накнада се 

умањује одборнику за 100,00 КМ, а 

потпредсједнику за 200,00 КМ. 

 

IV 

Правдање изостанка одборника вршиће 

Скупштина општине, на приједлог 

Предсједника Скупштине, прије приједлога 

дневног реда, а преглед присуства и изостанака 

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: 01-022-161/17 од 22.12.2017. 

године. 

VI 

Ова одлука ступа на снагу осмог дана од 

дана објављивања у „Службеном гласнику 

општине Кнежево“. 
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Број: 01-022-97/18                         ПРЕДСЈЕДНИК  

Датум: 26.12.2018. године  СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ 

                                                    Миле Павловић, с.р. 

_______________________________________________ 

 

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

о локалној самоуправи („Службени гласник 

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

став 2. тачка 2. Статута општине Кнежево 

(„Службени гласник општине Кнежево“, број: 

8/17 и 19/17), Скупштина општине Кнежево, на 

сједници одржаној дана 26.12.2018.године,       

д о н о с и:  

О Д Л У К У 

о одобравању субвенције 

 

I 

1) Одобрава се субвенција за одвоз отпада 

по тони на депонију ЈП „ДЕП-ОТ“ у Рамићима, 

Бања Лука у износу од 84,16 КМ без ПДВ-а. 

2) Средства из предходнe подтачке 

планирана су у буџету општине Кнежево за 

2019. годину, на потрошачкој јединици 

Одјељења за општу управу и друштвене 

дјелатности број конта 412220, под називом 

„Расходи за услуге одржавања чистоће“. 

 

II 

Одобрена средства из тачке I ове Одлуке, 

дозначиће се најповољнијем понуђачу који ће 

се одабрати путем поступка јавне набавке. 

 

III 

За реализацију ове Одлуке, задужује се 

Одјељење за просторно уређење и стамбено 

комуналне послове. 

 

IV 

Ова Одлука ступа на снагу 8 дана од дана 

објављивања у ''Службеном гласнику општине 

Кнежево''. 

 

 

Број: 01-022-98/18                         ПРЕДСЈЕДНИК  

Датум: 26.12.2018. године  СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ 

                                                    Миле Павловић, с.р. 

_______________________________________________ 

 

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

о локалној самоуправи („Службени гласник 

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

став 2. тачка 2. Статута општине Кнежево 

(„Службени гласник општине Кнежево“, број: 

8/17 и 19/17), Скупштина општине Кнежево, на 

сједници одржаној дана 26.12. 2018. године,             

д о н о с и:  

 

О Д Л У К У 

о одобравању субвенције предузећу „IRON 

TECH“ д.о.о. Челинац 

 

I 

Одобравају се новчана средстава 

предузећу „IRON TECH“ д.о.о. Челинац на име 

субвенције за отварање нових радних мјеста на 

подручју општине Кнежево. 

 

II 

Субвенција се одобрава на период од 

01.01.-31.12.2019. године, а у мјесечном износу 

од 1.000,00 КМ. 

 

III 

Средства из тачке II ове одлуке теретиће 

позицију 414140- Субвенције нефинансијским 

субјектима у осталим областима, 

организациони код 00930130. 

 

IV 

Средства из тачке II исплаћиваће се на 

рачун предузећа „IRON TECH“ д.о.о. Челинац, 

брoj: 551-790-22201309-30, отворен код 

Unicredit bank, најкасније до тридесетог у 

мјесецу за претходни мјесец. 

 

V 

Предузеће „IRON TECH“ д.о.о. Челинац 

има обавезу да крене са радом од 03.01.2019., а 
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у противном средства из тачке II ове одлуке 

неће се исплаћивати. 

 

VI 

За реализацију ове одлуке, задужује се 

Одјељење за привреду и финансије Општинске 

управе општине Кнежево. 

 

VII 

Ова одлука ступа на снагу осмог дана од 

дана објављивања у „Службеном гласнику 

општине Кнежево“.  
 

 

Број: 01-022-99/18                         ПРЕДСЈЕДНИК  

Датум: 26.12.2018. године  СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ 

                                                    Миле Павловић, с.р. 

_______________________________________________ 

 

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 68. Статута општине Кнежево 

(“Службени гласник општине Кнежево”, број: 

8/17 и 19/17), Скупштина општине Кнежево, на 

сједници одржаној дана 26.12.2018. године,      

д о н о с и 

 

 

О Д Л У К У 

о висини стопе пореза на непокретности на 

подручју oпштине Кнежево за 

2019. годину 

 

 

I 

Овом одлуком утврђује се висина стопе 

пореза на непокретности на подручју општине 

Кнежево за 2019. 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 2019. годину износи 0,10 %. 

2) Стопа пореза на непокретности у којима 

се непосредно обавља производна дјелатност 

на подручју општине Кнежево за 2019. 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: 01-022-100/18                         ПРЕДСЈЕДНИК  

Датум: 26.12.2018. године  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 и 12/18), Скупштина 

општине, разматрајући Извјештај о извршењу 

Програма рада Скупштине општине Кнежево 

за 2017.годину, на сједници одражаној дана 

26.12.2018.године, д о н о с и 
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З А К Љ У Ч А К 

о прихватању Извјештаја о извршењу 

Програма рада Скупштине општине 

Кнежево за 2017.годину 

 

 

1. Скупштина општине прихвата 

Извјештај о извршењу Програма рада 

Скупштине општине Кнежево за 

2017.годину. 

2. Овај закључак ступа на снагу даном 

доношења, а биће објављен у 

„Службеном гласнику општине 

Кнежево“. 

 

 

Број: 01-022-101/18                       ПРЕДСЈЕДНИК  

Датум: 26.12.2018. године  СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ 

                                                    Миле Павловић, с.р. 

_____________________________________________ 

 

На основу члана 82.став 2. Закона о 

локалној самоуправи („Службени гласник 

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

86. став 2. Статута општине Кнежево 

(„Службени гласник општине Кнежево“, број: 

8/17 и 19/17) и члана 122. Пословника о раду 

Скупштине општине Кнежево („Службени 

гласник општине Кнежево“, број: 13/17 и 

12/18), Скупштина општине Кнежево, на 

сједници одржаној дана 26.12.2018.године,       

д о н о с и: 

ПРОГРАМ  РАДА 

Скупштине општине Кнежево за 

2019. годину 

 

I. УВОД 

Члан 1. 

Програмом рада Скупштине општине 

Кнежево за 2019. 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 2019. 

годину је основа за благовремено и редовно 

планирање сједница Скупштине општине и 

њених радних тијела, за припреме и 

организовање активности у Скупштини и у 

радним тијелима на остваривању њихових 

права, дужности и одговорности утврђених 

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. 
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Члан 6. 

Овај Програм обухвата три групе питања 

које ће Скупштина општине Кнежево 

разматрати у току 2019.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  2019. ГОДИНЕ 

 

ИЗВЈЕШТАЈИ: 

1. Извјештај о раду Начелника општине 

и Општинске управе за 2018. 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 пословању ЈУ „Дом 

здравља“ за 2018. годину 

Обрађивач – ЈУ „Дом здравља“ 

Кнежево; 

Предлагач – Начелник општине 

Кнежево. 

 

3. Извјештај о пословању ЈУ „Центар за 

социјални рад“ за 2018. годину 

Обрађивач – ЈУ „Центар за социјални 

рад“ Кнежево; 

Предлагач – Начелник општине 

Кнежево. 

 

4. Извјештај о пословању ЈУ „Дјечије 

обданиште Радојка Лакић“ за 2018. 

годину 

Обрађивач – ЈУ „Дјечије обданиште 

Радојка Лакић“ Кнежево; 

Предлагач – Начелник општине 

Кнежево. 

 

5. Извјештај о пословању ЈП „Народни 

универзитет“ за 2018.годину 

Обрађивач – ЈП „Народни универзитет“ 

Кнежево; 

Предлагач – Начелник општине 

Кнежево. 

 

6. Извјештај о раду и пословању 

установе – утрошку буџетских 

средстава „Народна библиотека“ за 

2018.годину  
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Обрађивач – установа „Народна 

библиотека“ Кнежево; 

Предлагач – Начелник општине 

Кнежево. 

 

7. Извјештај о пословању ЈП „Радио 

Кнежево“ за 2018.годину 

Обрађивач – ЈП „Радио Кнежево“ 

Кнежево; 

Предлагач – Начелник општине 

Кнежево. 

 

8. Извјештај о раду и пословању КП 

„Цврцка“ Кнежево за 2018. годину 

Обрађивач – КП „Цврцка“ Кнежево; 

Предлагач – Начелник општине 

Кнежево. 

 

9. Извјештај о раду и пословању 

Општинске борачке организације  

Кнежево за 2018.годину 

Обрађивач – Општинска борачка 

организација Кнежево; 

Предлагач – Начелник општине. 

 

10. Извјештај о раду и пословању – 

утрошку буџетских средстава ЈУ 

Средњошколски центар „Јован 

Дучић“ Кнежево за 2018.годину 

Обрађивач –  ЈУ Средњошколски 

центар „Јован Дучић“ Кнежево; 

Предлагач – Начелник општине 

Кнежево. 

 

11. Извјештај о утрошку средстава од 

накнаде за коришћење шума и 

шумског земљишта за 2018.годину 

Обрађивач – Одјељење за привреду и 

финансије; 

Предлагач – Начелник општине 

Кнежево. 

 

12. Извјештај о утрошку средстава од 

концесионих накнада за 2018.годину; 

Обрађивач – Одјељење за привреду и 

финансије; 

Предлагач – Начелник општине 

Кнежево. 

 

13. Извјештај о утрошку средстава од 

водних накнада за 2018.годину 

Обрађивач – Одјељење за привреду и 

финансије; 

Предлагач – Начелник општине 

Кнежево. 

 

14. Извјештај о утрошку средстава од 

хидроелектрана за 2018.годину 

Обрађивач – Одјељење за привреду и 

финансије; 

Предлагач – Начелник општине 

Кнежево. 

 

15. Извјештај о утрошку средстава од 

накнаде за финансирање посебних 

мјера заштите од пожара за 

2018.годину: 

Обрађивач – Одјељење за привреду и 

финансије; 

Предлагач – Начелник општине 

Кнежево. 

 

16. Извјештај о реализацији Програма 

унапређења пољопривредне 

производње на подручју општине 

Кнежево 2018.године 

Обрађивач – Одјељење за привреду и 

финансије; 
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Предлагач – Начелник општине 

Кнежево. 

 

17. Извјештај о реализацији Програма 

рада Скупштине општине Кнежево за 

2018.годину 

Обрађивач – Колегијум Скупштине; 

Предлагач – Предсједник Скупштине. 

 

 

ИНФОРМАЦИЈЕ О СТАЊУ У 

ОБЛАСТИМА, КОЈЕ ПОКРИВАЈУ 

РЕПУБЛИЧКИ ОРГАНИ, ПРЕДУЗЕЋА 

ИЛИ УСТАНОВЕ НА ПОДРУЧЈУ 

ОПШТИНЕ КНЕЖЕВО У 2018. ГОДИНИ: 

1. Информација о стању безбједности на 

подручју општине Кнежево за 2018. 

годину 

Обрађивач – Полицијска станица 

Кнежево; 

Предлагач – Полицијска станица 

Кнежево. 

 

2. Информација о раду Јавног 

правобранилаштва за подручје 

општине Кнежево  за 2018. годину 

Обрађивач – Републичко јавно 

правобранилаштво; 

Предлагач – Начелник општине 

Кнежево. 

 

3. Информација о раду Пореске управе 

РС – Подручна јединица Кнежево 

Обрађивач – Пореска управа РС – 

Подручна јединица Кнежево 

Предлагач – Начелник општине. 

 

4. Информација о раду Црвеног крста 

општине Кнежево – Извјештај о 

утрошку буџетских средстава за 2018. 

годину 

Обрађивач – Црвени крст Кнежево; 

Предлагач – Начелник општине 

Кнежево. 

 

5. Информација о стању у области 

запошљавања у општини Кнежево за 

2018.годину 

Обрађивач – Одјељење за општу управу 

у сарадњи са Биро Кнежево 

Предлагач – Начелник општине 

Кнежево. 

 

6. Информација о успјеху ученика у 

основним и средњим школама на 

првом полугодишту школске 

2018/2019 године 

Обрађивач – Одјељење за општу управу 

у сарадњи са основним и средњом 

школом на подручју општине Кнежево; 

Предлагач – Начелник општине. 

 

7. Информација о раду Удружења 

пензионера општине Кнежево за 2018. 

годину 

Обрађивач – Удружење пензионера 

општине Кнежево;  

Предлагач – Начелник општине. 

 

 

ПРОГРАМИ И ПЛАНОВИ: 

 

1. Програм унапређења пољопривредне 

производње на подручју Општине 

Кнежево за 2019. годину 

Обрађивач – Одјељење за привреду и 

финансије; 

Предлагач – Начелник општине 

Кнежево. 
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2. Програм уређења грађевинског 

земљишта за 2019. годину 

Обрађивач – Одјељење за просторно 

уређење и стамбено-комуналне послове; 

Предлагач – Начелник општине 

Кнежево. 

 

3. План текућег одржавања и 

реконструкције локалних и 

некатегорисаних путева 

Обрађивач – Одјељење за просторно 

уређење и стамбено-комуналне послове; 

Предлагач – Начелник општине 

Кнежево. 

 

4. План утрошка средстава од водних 

накнада за 2019. годину 

Обрађивач – Одјељење за привреду и 

финансије; 

Предлагач – Начелник општине 

Кнежево. 

 

5. План утрошка средстава од 

хидроелектрана за 2019. годину 

Обрађивач – Одјељење за привреду и 

финансије; 

Предлагач – Начелник општине 

Кнежево. 

 

6. План утрошка средстава од накнаде 

за коришћење шума и шумског 

земљишта за 2019. годину 

Обрађивач – Одјељење за привреду и 

финансије; 

Предлагач – Начелник општине 

Кнежево. 

 

7. План утрошка средстава од 

концесионих накнада за 2019. годину 

Обрађивач – Одјељење за привреду и 

финансије; 

Предлагач – Начелник општине 

Кнежево. 

 

8. План утрошка средстава од накнаде 

за финансирање посебних мјера 

заштите од пожара за 2019.годину 

Обрађивач – Одјељење за привреду и 

финансије; 

Предлагач – Начелник општине 

Кнежево. 

 

 

НОРМАТИВНА ДЈЕЛАТНОСТ: 

 

1. Одлука о безбједности саобраћаја на 

путевима на подручју општине 

Кнежево 

Обрађивач – Одјељење за инспекцијске 

послове и комуналну полицију 

Предлагач – Начелник општине 

Кнежево. 

 

2. Одлука о висини боравишне таксе на 

подручју општине Кнежево за 2019. 

годину 

Обрађивач – Одјељење за oпшту 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. 
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ДРУГИ КВАРТАЛ  2019. ГОДИНЕ 

 

ИЗВЈЕШТАЈИ: 

1. Извјештај о извршењу буџета 

општине Кнежево за период јануар – 

децембар 2018. године 

Обрађивач – Одјељење за привреду и 

финансије; 

Предлагач – Начелник општине 

Кнежево. 

 

2. Извјештај о извршењу буџета 

општине Кнежево за период јануар – 

март 2019. године 

Обрађивач – Одјељење за привреду и 

финансије; 

Предлагач – Начелник општине 

Кнежево. 

 

ИНФОРМАЦИЈЕ О СТАЊУ У 

ПОЈЕДИНИМ ДЈЕЛАТНОСТИМА НА 

ПОДРУЧЈУ ОПШТИНЕ: 

 

1. Информација о стању у области 

спорта 

Обрађивач – Одјељење за општу управу 

и друштвене дјелатности; 

Предлагач – Начелник општине 

Кнежево. 

2. Информација о стању у области 

културе 

Обрађивач – Одјељење за општу управу 

и друштвене дјелатности; 

Предлагач – Начелник општине 

Кнежево. 

 

 

 

 

ПРОГРАМИ И ПЛАНОВИ: 

 

1. Програм одржавања локалне путне 

мреже: 

Обрађивач – Одјељење за просторно 

уређење и стамбено комуналне послове; 

Предлагач – Начелник општине 

Кнежево. 

 

2. Програм побољшања јавних и 

комуналних услуга 

Обрађивач – Одјељење за просторно 

уређење и стамбено комуналне послове; 

Предлагач – Начелник општине 

Кнежево. 

 

3. Програм санације и уређења 

спортско-културне инфраструктуре 

Обрађивач – Одјељење за просторно 

уређење и стамбено комуналне послове; 

Предлагач – Начелник општине 

Кнежево. 

 

4. План уписа ученика у први разред 

Средње школе за школску 2019/2020: 

Обрађивач – Одјељење за општу управу 

и друштвене дјелатности; 

Предлагач – Начелник општине 

Кнежево. 

 

 

НОРМАТИВНА ДЈЕЛАТНОСТ: 

 

1. Одлука о усвајању Извјештаја о 

извршењу буџета за период јануар – 

децембар 2018. годину 

Обрађивач – Одјељење за привреду и 

финансије; 

Предлагач – Начелник општине 

Кнежево. 
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2. Одлука о усвајању Извјештаја о 

извршењу буџета за период јануар – 

март 2019. годину 

Обрађивач – Одјељење за привреду и 

финансије; 

Предлагач – Начелник општине 

Кнежево. 

 

1. Одлука о комуналном реду 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 2019. ГОДИНЕ 

 

ИЗВЈЕШТАЈИ: 

 

1. Извјештај о извршењу буџета за 

период јануар – јун 2019. године 

Обрађивач – Одјељење за привреду и 

финансије; 

Предлагач – Начелник општине 

Кнежево. 

 

 

ИНФОРМАЦИЈЕ О СТАЊУ У 

ПОЈЕДИНИМ ДЈЕЛАТНОСТИМА НА 

ПОДРУЧЈУ ОПШТИНЕ: 

 

1. Информација о стању безбједности на 

подручју Општине за првих шест 

мјесеци: 

Обрађивач – Полицијска станица 

Кнежево; 

Предлагач – Полицијска станица 

Кнежево. 

 

2. Информација о успјеху ученика у 

другом полугодишту у О.Ш. и С.Ш. за 

школску 2019.годину: 

Обрађивач – Одјељење за општу управу 

и друштвене дјелатности; 

Предлагач – Начелник општине 

Кнежево. 

 

 

ПРОГРАМИ И ПЛАНОВИ: 

 

1. Програм одржавања објеката 

заједничке комуналне потрошње 

Обрађивач – Одјељење за просторно 

уређење и стамбено комуналне послове; 

Предлагач – Начелник општине 

Кнежево. 

 

 

НОРМАТИВНА ДЈЕЛАТНОСТ: 

 

1. Одлука о усвајању Извјештаја о 

извршењу буџета за период јануар – 

јун 2019.године 

Обрађивач – Одјељење за привреду и 

финансије; 

Предлагач – Начелник општине 

Кнежево. 

 

Новелирање раније донешених 

нормативних аката Скупштине општине са 

позитивним законским прописима и доношење 
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нових прописа из надлежности Скупштине 

општине. 

 

 

ЧЕТВРТИ КВАРТАЛ 2019. ГОДИНЕ 

 

ИЗВЈЕШТАЈИ: 

 

1. Извјештај о извршењу буџета 

општине Кнежево за период јануар – 

септембар 2019. године 

Обрађивач – Одјељење за привреду и 

финансије; 

Предлагач – Начелник општине 

Кнежево. 

 

 

ПРОГРАМИ И ПЛАНОВИ: 

 

1. Програм рада Скупштине општине 

Кнежево за 2020. годину 

Обрађивач –Колегијум Скупштине; 

Предлагач – Предсједник Скупштине. 

 

2. Програм зимског одржавања путева 

за 2019/2020 годину 

Обрађивач- Одјељење за просторно 

урђење и стамбено комуналне послове; 

Предлагач-Начелник општине Кнежево. 

 

 

 

НОРМАТИВНА ДЈЕЛАТНОСТ: 

 

1. Одлука о усвајању Извјештаја о 

извршењу буџета општине Кнежево 

за период јануар – септембар 2019. 

године 

Обрађивач – Одјељење за привреду и 

финансије; 

Предлагач – Начелник општине 

Кнежево. 

 

2. Усвајање нацрта ребаланса буџета 

општине Кнежево за 2019.годину 

Обрађивач – Одјељење за привреду и 

финансије; 

Предлагач – Начелник општине 

Кнежево. 

 

3. Одлука о усвајању ребаланса буџета 

општине Кнежево за 2019.годину 

Обрађивач – Одјељење за привреду и 

финансије; 

Предлагач – Начелник општине 

Кнежево. 

 

4. Усвајање нацрта буџета општине 

Кнежево за 2020. годину 

Обрађивач – Одјељење за привреду и 

финансије; 

Предлагач – Начелник општине 

Кнежево. 

 

5. Одлука о усвајању буџета општине 

Кнежево за 2020. годину 

Обрађивач – Одјељење за привреду и 

финансије; 

Предлагач – Начелник општине 

Кнежево. 

 

6. Одлука о извршењу буџета општине 

Кнежево за 2020.годину. 

Обрађивач – Одјељење за привреду и 

финансије; 

Предлагач – Начелник општине 

Кнежево. 
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7. Одлука о висини стопе пореза на 

непокретности на подручју општине 

Кнежево за 2020. годину 

Обрађивач – Одјељење за привреду и 

финансије; 

Предлагач – Начелник општине 

Кнежево. 

 

8. Одлука о накнади за вршење 

одборничке дужности за 2020. годину 

Обрађивач – Одјељење за привреду и 

финансије; 

Предлагач – Начелник општине 

Кнежево. 

 

9. Одлука о гробљима и погребној 

дјелатности  

Обрађивач – Одјељење за инспекцијске 

послове и комуналну полицију 

Предлагач – Начелник општине 

Кнежево. 

 

10. Одлука о додјели стипендија 

студентима на високошколским 

установама за школску 2019/2020 

годину 

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 предходно доставе на 

разматрање овлаштеном предлагачу; 

- Да у материјалима износе 

објективно стање и чињенице са 

јасним и конкретним приједлозима 

мјера и закључака; 

- Да најкасније 8 (осам) дана прије 

одржавања сједнице Скупштине 

доставе материјале надлежном 

стручном раднику 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 



Број- 26                      СЛУЖБЕНИ ГЛАСНИК ОПШТИНЕ КНЕЖЕВО             Датум: 28.12. 2018.године 
 

13 

 

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: 01-022-102/18                       ПРЕДСЈЕДНИК  

Датум: 26.12.2018. године  СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ 

                                                    Миле Павловић, с.р. 

________________________________________________ 

 

На основу члана 72. тачка 4. Закона о 

предшколском васпитању и образовању 

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

86. Статута општине Кнежево („Службени 

гласник општине Кнежево“, број: 08/17 и 

19/17), Скупштина општине Кнежево, на 

сједници одржаној дана 26.12.2018.године,       

д о н о с и 

З А К Љ У Ч А К 

о давању сагласноти 

 

1. Даје се сагласнот за кориштење 

годишњег одмора запосленим у ЈУ 

Дјечији вртић „Радојка Лакић“ Кнежево 

у периоду од 03.01.2019 – 

15.01.2019.године. 

2. Овај закључак ступа на снагу наредног 

дана, од дана објављивања у 

„Службеном гласнику општине 

Кнежево“. 

 

 

Број: 01-022-103/18                       ПРЕДСЈЕДНИК  

Датум: 26.12.2018. године  СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ 

                                                    Миле Павловић, с.р. 

______________________________________________ 

 

На основу члана 59. став 1. тачка 21. 

Закона о локалној самоуправи („Службени 

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

68. став 1. тачка 25. Статута општине Кнежево 

(„Службени гласник општине Кнежево“, 

бројеви: 8/17 и 19/17) и члана V Одлуке  о 

организовању манифестације „Дани зимске 

чаролије“ („Службени гласник општине 

Кнежево“, број: 24/18), начелник општине 

Кнежево, д о н о с и  

 

О Д Л У К У 

о одобравању средстава за организовање 

манифестације „Дани зимске чаролије“ 

 

I 

Одобравају се средства за организовање 

манифестације „Дани зимске чаролије“, у 

износу од 4.500,00 КМ. 
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II 

Средства из тачке I ове одлуке теретиће 

ставку Остали текући грантови-организовање 

манифестација. 

 

III 

Ова одлука ступа на снагу даном 

доношења, а биће објављена у „Службеном 

гласнику општине Кнежево“. 

 

 
Број: 02-013-91-3/18 

Датум: 20.12.2018. године      НАЧЕЛНИК ОПШТИНЕ 

                                                      Горан Боројевић, с.р. 

________________________________________________ 

 

 

На основу члана 59. став 1. тачка 21. 

Закона о локалној самоуправи („Службени 

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

68. став 1. тачка 25. Статута општине Кнежево 

(„Службени гласник општине Кнежево“, 

бројеви: 8/17 и 19/17) и члана 7. став 2. 

Колективног уговора код послодавца за за 

запослене у Општинској управи Општине 

Кнежево („Службени гласник општине 

Кнежево“, број: 4/18), начелник општине 

Кнежево, д о н о с и: 

О Д Л У К У 

о утврђивању трошкова превоза 

 

I 

Одобрава се накнада трошкова превоза 

приликом доласка на посао и повратка с посла 

радницима чије је мјесто становања удаљено 

преко 3 км, а највише 50 км, у висини од 50% 

пуне цијене мјесечне карте у јавном превозу. 

 

II 

Уколико не постоји јавни превоз на 

одређеној релацији, накнада се одређује 

сразмјерно релацији гдје постоји превоз. 

 

 

 

III 

За спровођење ове одлуке задужује се 

Одјељење за привреду и финансије. 

 

IV 

Ова одлука ступа на снагу даном 

доношења, а биће објављена у „Службеном 

гласнику општине Кнежево“. 

 

 
Број: 02-013-98/18 

Датум: 28.12.2018. године      НАЧЕЛНИК ОПШТИНЕ 

                                                      Горан Боројевић, с.р. 

________________________________________________ 

 

На основу Одлуке о извршењу буџета 

општине Кнежево за 2018. годину, број: 01-

022-163/17 („Службени гласник општине 

Кнежево“, број: 24/17) и Одлуке о усвајању 

Ребаланса буџета општине Кнежево за 2018. 

годину, број:01-022-85/18 („Службени гласник 

општине Кнежево“, број: 22/18), 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 новембар 2018 

године за следеће ставке: 

 са ставке 412200 – Расходи по основу 

утрошка енергије, комуналних, 

комуникационих и транспортних 

услуга, организациони код 08150020 у 

износу од 400,00 КМ, 

 на ставку 412500 – Расходи за текуће 

одржавање, организациони код 

08150020 у износу од 400,00 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“. 
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Образложење 

На основу тачке 14, Одлуке о извршењу 

буџета општине Кнежево број. 01-022-163/17 

(„Службени гласник општине Кнежево“, број: 

24/17), 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 2018. 

годину број: 01-022-163/17 („Службени 

гласник општине Кнежево“, број: 24/17). 

 

 
                                                                                                          

Број: 02-401-52/18 

Датум: 18.12.2018. године      НАЧЕЛНИК ОПШТИНЕ 

                                                      Горан Боројевић, с.р. 

________________________________________________ 

 

На основу Одлуке о извршењу буџета 

општине Кнежево за 2018. годину, број: 01-

022-163/17 („Службени гласник општине 

Кнежево“, број: 24/17) и Одлуке о усвајању 

Ребаланса буџета општине Кнежево за 2018. 

годину, број:01-022-85/18 („Службени гласник 

општине Кнежево“, број: 22/18), 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 новембар 2018 

године за следеће ставке: 

 са ставке 412600 – Расходи по основу 

путовања и смјештаја, организациони 

код 08180008 у износу од 200,00 КМ, 

 на ставку 412200 – Расходи по основу 

утрошка енергије, комуналних, 

комуникационих и транспортних 

услуга, организациони код 08180008 у 

износу од 200,00 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. 01-022-163/17 

(„Службени гласник општине Кнежево“, број: 

24/17), 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 2018. 

годину број: 01-022-163/17 („Службени 

гласник општине Кнежево“, број: 24/17). 
 

 

Број: 02-401-53/18 

Датум: 18.12.2018. године      НАЧЕЛНИК ОПШТИНЕ 

                                                      Горан Боројевић, с.р. 

________________________________________________ 

 

На основу Одлуке о извршењу буџета 

општине Кнежево за 2018. годину, број: 01-

022-163/17 („Службени гласник општине 

Кнежево“, број: 24/17) и Oдлуке о усвајању 

Ребаланса буџета општине Кнежево за 2018. 

годину, број: 01-022-85/18 („Службени гласник 

општине Кнежево“, број: 22/18), 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 2018 

године за следеће ставке: 

 са ставке 413100 – Расходи по основу 

камата на обвезнице у земљи, 
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организациони код 00930140 у износу 

од 1.500,00 КМ, 

 на ставку 412500 – Расходи за текуће 

одржавање, организациони код 

00930130 у износу од 1.000,00 КМ 

 на ставку 638100 – Остали издаци из 

трансакција са другим јединицама 

власти, организациони код 00930140 у 

износу од 500,00 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. 01-022-163/17 

(„Службени гласник општине Кнежево“, број: 

24/17), 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 2018. 

годину број: 01-022-163/17 („Службени 

гласник општине Кнежево“, број: 24/17). 
 

 

Број: 02-401-54/18 

Датум: 25.12.2018. године      НАЧЕЛНИК ОПШТИНЕ 

                                                      Горан Боројевић, с.р. 

________________________________________________ 

 

На основу Одлуке о извршењу буџета 

општине Кнежево за 2018. годину, број: 01-

022-163/17 („Службени гласник општине 

Кнежево“, број: 24/17) и Одлуке о усвајању 

Ребаланса буџета општине Кнежево за 2018. 

годину, број:01-022-85/18 („Службени гласник 

општине Кнежево“, број: 22/18), 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 новембар 2018 

године за следеће ставке: 

 са ставке 412300 – Расходи за режијски 

материјал, организациони код 08150020 

у износу од 24,00 КМ, 

 на ставку 412200 – Расходи по основу 

утрошка енергије, комуналних, 

комуникационих и транспортних 

услуга, организациони код 08150020 у 

износу од 24,00 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. 01-022-163/17 

(„Службени гласник општине Кнежево“, број: 

24/17), 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 2018. 

годину број: 01-022-163/17 („Службени 

гласник општине Кнежево“, број: 24/17). 
 

 

Број: 02-401-55/18 

Датум: 26.12.2018. године      НАЧЕЛНИК ОПШТИНЕ 

                                                      Горан Боројевић, с.р. 

________________________________________________ 

 

На основу Одлуке о извршењу буџета 

општине Кнежево за 2018. годину, број: 01-

022-163/17 („Службени гласник општине 

Кнежево“, број: 24/17) и Одлуке о усвајању 

Ребаланса буџета општине Кнежево за 2018. 

годину, број:01-022-85/18 („Службени гласник 
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општине Кнежево“, број: 22/18), 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 новембар 2018 

године за следеће ставке: 

 са ставке 412700 – Расходи за стручне 

услуге, организациони код 00930300 у 

износу од 490,00 КМ, 

 на ставку 412200 – Расходи по основу 

утрошка енергије, комуналних, 

комуникационих и транспортних 

услуга, организациони код 00930300 у 

износу од 490,00 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. 01-022-163/17 

(„Службени гласник општине Кнежево“, број: 

24/17), 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 2018. 

годину број: 01-022-163/17 („Службени 

гласник општине Кнежево“, број: 24/17). 

 

 
Број: 02-401-56/18 

Датум: 26.12.2018. године      НАЧЕЛНИК ОПШТИНЕ 

                                                      Горан Боројевић, с.р. 

________________________________________________ 

 

На основу члана 6. Одлуке о стипендирању 

студената на високошколским установама 

(првог циклуса студија) за школску 2018/19 

(„Службени гласник општине Кнежево“, број: 

24/18), начелник Општине, д о н о с и 

 

Р Ј Е Ш Е Њ Е 

о именовању комисије за разматрање 

пријава и давање приједлога за додјелу 

стипендија 

 

1. Именује се Комисија за разматрање 

пријава и давање приједлога за додјелу 

стипендија за школску 2018/19 годину у 

сљедећем саставу: 

- Маринковић Милан – предсједник 

комисије; 

- Гламочић Анђелко – члан, 

- Ђекановић Стана – члан испред 

студената; 

- Бегић Амра – технички секретар, 

води записник и обавља 

административне послове. 

2. Задатак Комисије из тачке 1. овог 

рјешења је да утврди тачан број 

приспјелих пријава по расписаном 

Конкурсу о стипендирању за школску 

2018/19, размотри пријаве и направи 

листу приједлога за додјелу. 

3. Ово рјешење ступа на снагу даном 

доношења, а биће објављено у 

„Службеном гласнику општине 

Кнежево“. 

 
Број: 02-67-69/18 

Датум: 28.12.2018. године      НАЧЕЛНИК ОПШТИНЕ 

                                                      Горан Боројевић, с.р. 

________________________________________________ 

 

На основу члана 89. став 8. Закона о 

шумама („Службени гласник Републике 

Српске“, бројеви: 75/08 и 60/13), члана 59., 

став 1., тачка 21. Закона о локалној самоуправи 

(„Службени гласник Републике Српске“, број: 

97/16) и члана 86. став 3. Статута Општине 
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Кнежево („Службени гласник Општине 

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

општине Кнежево, д о н о с и: 

 

НАЦРТ ПЛАНА УТРОШКА СРЕДСТАВА 

НАКНАДЕ ОД ШУМА 

ЗА 2019. ГОДИНУ 
 

Члан 1. 

На основу Одлуке о усвајању буџета 

општине Кнежево за 2019. годину („Службени 

гласник општине Кнежево“, број: 24/18), 

начелник општине Кнежево доноси Нацрт 

плана утрошка средстава од шума за 2019. 

годину.    

 

Члан 2. 

Одлуком о усвајању буџета за 2019. годину 

планирани су приходи по основу Накнаде за 

коришћење шума и шумског земљишта у 

износу од 600.000,00 КМ. 

 

Члан 3. 

Средства из члана 2. биће утрошена на 

следећи начин: 

1. Кредит НЛБ банке у износу од                                                           

184.181,66 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. Субвенција пољопривредне производње                                        

130.000,00 КМ 

У 2019. години планирана је субвенција 

пољопривредне производње у укупном 

износу од 130.000,00 КМ. Средства су 

намијењена за развој руралних подручја 

општине, а расподјељују се на основу 

критерија дефинисаних посебним 

правилником. 

4. Санација путне и водововодне 

инфраструктуре на подручју 

Општине Кнежево     117.091,15 КМ 

У току 2019. године планирана је 

санација и одржавање водоводне и 

путне инфраструктуре у руралним 

дијеловима општине, што је и 

планирано буџетом: 

- Санација и одржавање путева у 

мјесним заједницама на подручју  

општине Кнежево      110.000,00 КМ. 

Санација и одржавање односи се на 

следеће мјесне заједнице: Јаворани, 

Рађићи,  Имљани и Влатковићи. 

- Санација водовода у руралним 

дијеловима општине   7.091,15 КМ. 

Већи дио сеоских подручја није 

обухваћен градском водоводном 

мрежом, тако да је у 2019. години 

планирана санација водоводне 

мреже у МЗ Мокри Луг и Брегови. 
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Члан 4. 

Нацрт плана утрошка средстава од шума за 

2019. годину ступа на снагу даном доношења, 

а биће објављен у „Службеном гласнику 

општине Кнежево“. 

 

Образложење 

1. Кредит НЛБ банке у износу од                                                           

184.181,66 КМ 

За наведени кредит достављамо План 

отплате кредита. 

2. Кредит Хипо-алпе-адриа банка 

(Addiko bank) у износу од                                                                                              

168.727,19 КМ 

За наведени кредит достављамо План 

отплате кредита. 

3. Субвенција пољопривредне производње                                            

130.000,00 КМ 

У 2019. години планирана је субвенција 

пољопривредне производње у укупном 

износу од 130.000,00 КМ. Средства су 

намијењена за развој руралних подручја 

општине, а расподјељују се на основу 

критерија дефинисаних посебним 

правилником. 

4. Санација путне и водововодне 

инфраструктуре  

на подручју Општине Кнежево                                                         

117.091,15 КМ 

Санација и одржавање путева у мјесним 

заједницама на подручју општине 

Кнежева планирана је у износу од 

110.000 КМ. Наведена средства 

планирана су буџетом. Санација и 

одржавање односи се на следеће мјесне 

заједнице: Јаворани, Рађићи, Имљани и 

Влатковићи, а исти ће бити уврштен у 

план капиталних улагања за 2019. 

годину. 

Санација водовода у руралним 

дијеловима општине планирана је у 

износу од 7.091,15 КМ. Наведена 

средства планирана су буџетом. Већи 

дио сеоских подручја није обухваћен 

градском водоводном мрежом, тако да 

је у 2019. години планирана санација 

водоводне мреже у МЗ Мокри Луг и 

Брегови, а иста ће бити уврштена у план 

капиталних улагања за 2019. годину. 

 
 

Број: 02-332-3/18                 

Датум: 24.12.2018.                НАЧЕЛНИК ОПШТИНЕ 

                                                     Горан Боројевић, с.р. 

_______________________________________________ 
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