ИЗВЈЕШТАЈ О ОДРЖАНОЈ 22 СЈЕДНИЦИ СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ
Дана 29.03.2019. године са почетком у 11 часова одржана је 22. редовна сједница
Скупштине у сали Општинске управе. Разматрано је укупно 16 тачака дневног реда.
На овом засједању разматрене су и усвојене следеће одлуке:
- Одлукa о безбједности саобраћаја на путевима на подручју општине
Кнежево - Овом Одлуком врши се усаглашавање са Законом о основима безбједности
саобраћаја на путевима у Босни и Херцеговини („Службени гласник Босне и
Херцеговине“, број 6/06, 75/06, 44/07, 84/09, 48/10, 18/13 и 8/17 ) и у складу са Законом
о безбједности саобраћаја на путевима Републике Српске (“Службени гласник
Републике Српске“,број 63/11). Новина у односу на предходну Одлуку, је што се након
усвајања ове Одлуке формира Савјет за безбједност саобраћаја Општине, који именује
Скупштина на предлог Начелника, а чини га 6 чланова и као члан је обавезан Начелник
општине, а затим постепеним активностима припрема и усвајање – Стратегије

-

-

-

безбједности друмског саобраћаја и Програм безбједности друмског саобраћаја
за подручје општине Кнежево.
Одлукa о допуни Одлуке о организовању и усклађивању пословања
Дјечијег обданишта „Радојка Лакић“ са Законом о систему јавних служби,
Законом о предшколском васпитању и образовању и Уредбом о
класификацији дјелатности РС и статусној промјени - промјени назива у
Јавну установу Дјечији вртић „Радојка Лакић“ и промјени сједишта кућног броја - Овом Одлуком додаје се нови члан који се односи на оснивачки
улог.
Члан 12а
(1)
Оснивач обезбјеђује оснивачки улог у износу од 110 189,80КМ.
(2)
Оснивачки улог се састоји од улога у новцу у износу од 100КМ и
улога у стварима у износу од 110 089,80КМ.
(3)
Улог у стварима се састоји од некретнина уписаних у лист
непокретности број 690/92, к.о. Кнежево 1.
Осим ових одлука разматрани су и усвојени следећи извјештаји:
Извјештај о утрошку средстава од концесионих накнада за 2018.годину Одлуком о усвајању буџета за 2018. годину планирани су приходи по основу
концесионе накнаде у износу од 150.000,00 КМ. У току 2018. године, а по
основу концесионе накнаде прикупљена су средства у износу од 135.658,31 КМ.
Прикупљена средства утрошена су на следећи начин:
- изградња и реконструкција и одржавање локалних путева у износу од
12.565,02 КМ;
- субвенција у области запошљавања 27.325,80 КМ;
- заштита животне средине 95.767,49 КМ.
Извјештај о утрошку средстава од водних накнада за 2018.годину - Одлуком
о усвајању буџета за 2018. годину планирани су приходи по основу посебних
водних накнада у износу од 18.000,00 КМ. У складу са Буџетом за 2018. годину

и Програмом су планирана средства у износу од 18.000,00 КМ и иста су
предвиђена за:
- Субвенцију КП „Цврцка“ Кнежево у износу од 15.000,00 КМ и
- Израду пројектне документације за одржавање водовода 3.000,00 КМ.
У току 2018. године на РПН-водне накнаде, а по основу посебних водних
накнада прикупљена су средства у износу од 20.360,02 КМ. Неутрошена
средства из 2017. године дана 01.01.2018. године на истом рачуну износила су
1.358,04 КМ. У 2018. години утрошено је 3.744,11 КМ средстава прикупљених
по основу посебних водних накнада, а на име субвенције КП “Цврцка“.
преостали износ средстава налази се на рачуну посебних водних накнада и на
дан 31.12.2018. године износио је 17.973,95 КМ.
- Извјештај о утрошку средстава од хидроелектрана за 2018. годину - 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. У складу са Буџетом за 2018. годину и Програмом су
планирана средства у износу од 25.000,00 КМ и иста су предвиђена за
субвенцију у области запошљавања предузећу „Дермал Р“ д.о.о. Котор Варош. У
току 2018. године, а по основу накнаде за коришћење природних ресурса у сврху
производње електричне енергије прикупљена су средства у износу од 12.674,20
КМ. Прикупњена средства утрошена су за субвенцију у области запошљавања
предузећу „Дермал Р“ д.о.о. Котор Варош.
 Извјештај о утрошку средстава за реализацију Програма унапређења
пољопривредне производње на подручју општине Кнежево за 2018.годину Финансијска средства планирана буџетом општине у 2018.години износила су
130.000,00 КМ од чега је утрошено 115.716,77 КМ, а према Програму
унапређења пољопривредне производње на подручју Општине Кнежево за 2018.
годину распоређена су на следећи начин:
- РАТАРСТВО - За ову сврху планирана су новчана средства у износу од
76.000,00 КМ. Утрошена су новчана средства за реализацију прољетне и јесење
сјетве у износу од 62.209,42 КМ.
- СТОЧАРСТВО - За ову сврху планирана су новчана средства у износу од
37.500,00 КМ и то по следећим ставкама:
 Производња и откуп млијека: планирана су средства у износу од
16.000,00 КМ, а утрошена новчана средства за ову намјену су у износу од
17.182,39 КМ,
 Субвенције за вјештачко осјемењавање: планирана су средства у износу
од 3.000,00 КМ, а утрошена новчана средства за ову намјену су у износу
од 3.600,50 КМ,
 Субвенције у овчарству: планирана су средства у износу од 14.500,00 КМ,
а утрошена новчана средства за ову намјену су у износу од 11.955,50 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 2.973,00 КМ за
пољопривредне произвођаче који посједују најмање 20 пчелињих
заједница и 1.967,96 КМ за сајам меда и пчеларства у Кнежеву.

 ВОЋАРСТВО - За ову сврху планирана су новчана средства у износу од 6.500,00
КМ и то по следећим ставкама:
 Набавка садног материјала: планирана су средства у износу од 1.500,00
КМ, а није било утрошених средстава за ову намјену,
 Јагодичасто воће: планирана су средства у износу од 5.000,00 КМ, а
утрошена новчана средства за ову намјену су у износу од 3.410,00 КМ,
 ОСТАЛЕ МЈЕРЕ - Право на подстицај за носиоце регистрованих комерцијалних
газдинстава којима је пољопривреда основно занимање и који редовно измирују
доприносе за пензијско и здравствено осигурање: планирана су средства у
износу од 5.000,00 КМ, а није било утрошених средстава за ову намјену,
 СРЕДСТВА ЗА СЕЗОНСКЕ ИНТЕРВЕНЦИЈЕ И ВАНРЕДНЕ ПОТРЕБЕ Ванредне потребе и помоћи у пољопривреди: планирана су средства у износу од
5.000,00 КМ, а утрошена новчана средства за ову намјену су у износу од 9.482,00
КМ.
Водећи се Извјештајима о реализацији планова и програм из 2018.године,
сачињени су и усвојени планови и програми за 2019.годину и то:
- План утрошка средстава од концесионих накнада за 2019.годину - Одлуком
о усвајању буџета за 2019. годину планирани су приходи од концесионе накнаде
у износу од 160.000,00 КМ. Ова средства биће утрошена на следећи начин:
Капитална улагања на подручјима мјесних заједница 42.000,00 КМ, Субвенција
у области запошљавања 40.000,00 КМ, Заштита животне средине
78.000,00 КМ .
- Програм утрошка средстава од водних накнада за 2019.годину - Одлуком о
усвајању буџета за 2019. годину планирани су приходи по основу посебних
водних накнада у износу од 18.000,00 КМ. Средства из овог програма биће
утрошена за изградњу водоводне мреже Мокри Луг-Брегови.
- Програм утрошка средстава од хидроелектрана за 2019.годину - Одлуком о
усвајању буџета за 2019. годину планирани су приходи по основу накнаде за
коришћење природних ресурса у сврху производње електричне енергије у
износу од 20.000,00 КМ. Средства из 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.
- Програма унапређења пољопривредне производње на подручју општине
Кнежево за 2019.годину - Овим програмом утврђују се услови, начин и
поступак подршке пољопривредној производњи на подручју општине Кнежево,
финансијским средствима из буџета општине, која у 2019. години износе
130.000,00 КМ, а иста ће бити утрошена на: ратарство (65.000 КМ),
сточарство (производња и откуп млијека – 20.000 КМ, субвенција за вјештачко
осјемењавање говеда – 4.000 КМ, субвенција у овчарству – 14.000 КМ,
субвенција у пчеларству 7.000 КМ), воћарство (набавка садног материјала за
лица која одлуче да заснују или прошире производњу воћа – 1.500 КМ,
јагодичасто воће – 3.500 КМ), остале мјере (подстицај за носиоце
регистрованих комерцијалних газдинстава којима је пољопривреда основно

занимање и који редовно измирују доприносе за пензијско и здравствено
осигурање - 300,00 КМ по једном кориснику за једну годину. Висина подстицаја
за ову ставку износи 3.000 КМ на годишњем нивоу; подстицај за удружења жена
која су оријентисана на пољопривредну производњу и промоцију
традиционалних пољопривредних производа и производа кућне радиности 2.000 КМ на годишњем нивоу; подстицај за производњу љеко биља. Висина
подстицаја за ову ставку износи 2.000 КМ на годишњем нивоу), интервентна и
резервна средства – (8.000 КМ).
Осим наведеног, на овој сједници скупштине разматрани су и усвојени
извјештаји о раду и пословању јавних установа и то: ЈУ „Дом здравља“ Кнежево за
2018.годину; ЈУ „Центар за социјални рад“ Кнежево за 2018.годину и ЈУ „Дјечији вртић
Радојка Лакић“ Кнежево за 2018.годину.

