
ИЗВЈЕШТАЈ О ОДРЖАНОЈ 21 СЈЕДНИЦИ СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ 

 

Дана 28.02.2019. године са почетком у 11 часова одржана је 21. редовна сједница 

Скупштине у сали Општинске управе. Разматрано је укупно 13 тачака дневног реда. 

На овом засједању разматрене су и усвојене следеће одлуке: 

- Одлука о допуни локалног акционог плана за дјецу општине Кнежево за 

период 2018-2021.године – којом је локални акциони план допуњен са још 

једним пројектом, а односи се на пројекат Санирање и адаптација спортске 

дворане Кнежево укупне вриједности = 12.000,00 КМ. Средства ће бити 

обезбјеђена из буџета Општине (6.000,00 КМ) и од стране организације World 

Vision (6.000,00 KM).; 

- Одлука о висини боравишне таксе на подручју општине Кнежево за 

2019.годину – којом се утврђује висина боравишне таксе на подручју општине 

Кнежево за 2019.годину у износу 1 КМ по сваком оствареном ноћењу. За 

угоститеље који пружају услуге смјештаја у кући за одмор, апартману и соби за 

изнајмљивање обавеза плаћања годишњег паушалног износа боравишне таксе од 

15 КМ за сваки кревет (лежај), који се користи за пружање услуга смјештаја. 

Такође, Одлуком су утврђени и случајеви ослобађања плаћања боравишне таксе, 

умањења за 50%, као и начин уплате. 

- Одлука о комуналним таксама – којом је извршено усаглашавање са Законом 

о комуналним таксама и новим Статутом Општине. Између осталог, значајније 

измјене у односу на предхону Одлуку о комуналним таксам, односе се на 

тарифе, односно на уврштавања одређених области за плаћање комуналне таксе 

и то:  

✓ Област 68 – Пословање некретнинама  

(1. Разред 68.20 – Изнајмљивање и пословање сопственим неркетнитама 

или некретнинама узетим у закуп (лизинг) – 1.000,00 КМ);  

✓ Област 93 – Спортске, забавне и рекреативне дјелатности  

(1. Разред 93.12. – Дјелатност спортских клубова – 20,00 КМ);  

✓ Област 94 – Дјелатности организација на бази учлањења  

(1. Разреди: 94.11 – Дјелатности пословних удружења и удружења 

послодаваца – 50, 00 КМ; 94.12 – Дјелатности струковних удружења – 

20,00 КМ; 94.20 – Дјелатности синдиката – 20,00 КМ; 94.91 – Дјелатности 

вјерских организација – 20,00 КМ; 94.92 -  Дјелатности политичких 

организација – 50,00 КМ; 94.99 – Дјелатности осталих организација на бази 

учлањења – 20,00 КМ). ; 

 

Такође, на овој сједници разматрани су и усвојени извјештаји и то: 

- Извјештај о реализацији Плана утрошка средстава од накнаде за 

финансирање посебних мјера заштите од пожара за 2018.годину–Одлуком о 

усвајању буџета за 2018.планирани су приходи по овомо основу у износу од 

10.000 КМ, а током 2018.године по основу накнаде за финансирање посебних 

мјера заштите од пожара прикупљена средства у износу од 6.534,77 КМ и 

утрошена за поправку и одржавање ватрогасних возила.; 



- Извјештаја о реализацији Плана утрошка средстава накнаде од шума за 

2018.годину и усвајање истог – Одлуком о усвајању буџета за 2018.годину 

планирани су приходи по основу накнаде од шума у износу од 500.000,00 КМ. У 

току 2018.године по основу накнаде од шума прикупљена су средства у износу 

од 712.116,40 КМ и утрошена на следећи начин: - отплата кредита код НЛБ 

банке 194.981,86 КМ, - отплата кредита код Аддико банке у износу од  

169.573,88 КМ, - санација путне и водоводне инфраструктуре 130.318, 71 КМ, - 

капитални пројекти  49.813,99 КМ, - извршење судских пресуда 167.164,74 КМ. 

Износ од 263,22 КМ је неутрошен. 

- Извјештаја о извршењу Програма рада Скупштине општине за 2018.годину 

и доношење закључка о усвајању истог – 22.12.2017.године усвојен је 

Програм рада Скупштине за 2018.годину. Током овог периода одржано је 10 

сједница Скупштине. Разматрано 53 теме по Програму и донесено укупно 115 

аката. Такође, у рад Скупштине за 2018.годину уврштен значајан број аката који 

нису били предвиђени Програмом рада. ; 

Осим наведеног, усвојени су и планови за 2019.годину и то:  

- План утрошка средстава од накнаде за финансирање посебних мјера 

заштите од пожара за 2019.годину -  Одлуком о усвајању буџета за 

2019.годину планирани су приходи по основу накнаде за финансирање посебних 

мјера заштите од пожара у износу од 8.000,00 КМ и  

- План утрошка средстава од накнаде од шума за 2019.годину - 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. 

 

Именовани су и нови одборници за реализацију одређених активности и то: 

одборник који ће присуствовати свечаном чину закључења брака за матично подручје 

Кнежево - Предраг Ђурић, као и нови предсједник Комисије за статутарна питања, 

пословник и прописе – Горан Алексић. 

 

 

 

 


