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СЛУЖБЕНИ  ГЛАСНИК 

ОПШТИНЕ  КНЕЖЕВО 

 

Издавач:Скупштина општине 

КНЕЖЕВО 

Жиро-

рачун____________________ 

Цијена примјерка________КМ 

 

Број: 05/2019 

 

Кнежево, 05.04.2019. 

године 

Уређује редакциони одбор: 

Одговорни уредник: 

Секретар СО-е  

Дијана Милисавић  

Штампа СО-е Кнежево 

 

На основу члана 2. Закона 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), члана 2. став 3. Закона о 

безбједности саобраћаја на путевима  

Републике Српске („Службени гласник 

Републике Српске“, број: 63/11), члана 39. 

став 2. тачка 2. Закона о локалној 

самоуправи („Службени гласник Републике 

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

2. Статута општине Кнежево (''Службени 

гласник општине Кнежево'', број: 08/17 и 

19/17), Скупштина општине Кнежево на   

сједници, одржаној дана  29.03.2019. године, 

д о н о с и 

 

 

ОД Л У К У 

о безбједности саобраћаја  на путевима 

на подручју општине Кнежево 

 

 

  I    ОПШТЕ ОДРЕДБЕ 

 

I 

Овом Одлуком прописују се мјере 

безбједности, услови на путевима и другим 

јавним површинама на којима се одвија 

саобраћај, те организовање и регулисање 

саобраћаја, као и контролу стања и 

одржавања путева којима управљају, 

објеката, саобраћајне сигнализације и 

опреме пута на начин да се осигура 

безбједно и несметано одвијање саобраћаја, 

да отклањају све недостатке усљед којих на 

неким мјестима долази до незгода и друга 

питања из области безбједности саобраћаја 

на путевима која нису регулисана Законом о 

основама безбједности саобраћаја  у Босни и 

Херцеговини (у даљем тексту: „ЗОБС“) и 

Законом о безбједности саобраћаја на 

путевима Републике Српске. 

 
II 

Јавним саобраћајним површинама у 

смислу ове Одлуке, сматрају се: путеви, 

улице, тротоари, бициклистичке стазе, 

мостови, паркиралишта, јавне гараже, 

стајалишта приградског превоза и друге 

саобраћајне површине (у даљем тексту: 

саобраћајнице). 

 

 

II   УПРАВЉАЊЕ БЕЗБЈЕДНОШЋУ 

САОБРАЋАЈА 

 

III 

У циљу подстицања превентивних и 

других активности у области безбједности 
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саобраћаја, остваривања координације и 

сарадње укључених субјеката основаће се 

Савјет за безбједност саобраћаја општине 

Кнежево (у даљем тексту Савјет). 

 

IV 

1) Савјет је савјетодавно стручно тијело 

чији су задаци: 

 разматра питања из области 

безбједности саобраћаја, 

 предлаже мјере за унапређење 

безбједности саобраћаја,  

 учествује савјетодавно у изради 

локалне стратегије безбједности 

саобраћаја, 

 иницира доношење и учествује у 

изради подзаконских аката из 

области          безбиједности 

саобраћаја, 

 остваривање и подстицање 

координације и сарадње између 

републичких и локалних органа 

управе и других субјеката у 

безбједности саобраћаја, 

 анализира и разматра начин 

регулисања саобраћаја на подручју 

општине, 

 остварује сарадњу са 

представницима јавног 

информисања у циљу едукације, 

превенције и унапређења  

саобраћајне културе, 

 обавља друге активности из 

области безбједности саобраћаја по 

налозима Начелника општине. 

2) Савјет именује Скупштина општине 

Кнежево на приједлог Начелника општине.  

 

V 

1) Савјет саобраћаја чини најмање 6 

(шест) чланова  међу којима су: 

- начелник општине, 

- представници  унутрашњих 

послова, 

- представник Ауто-мото савеза 

Републике Српске, 

- представник Одјељења за 

просторно уређење и стамбено-

комуналне послове, и Одјељења за 

друштвене дјелатности, 

- представник Ватрогасне јединице 

и 

- представник школе. 

2) Чланови савјета бирају се на период 

од 5 (пет) година.  

3) Савјет за базбједности саобраћаја 

општине Кнежево донијеће Правилник о 

раду (дјелокруг и начин рада). 

4) Техничко–административне послове 

Савјета обављаће Одјељење за друштвене 

дјелатности и Одјељење за просторно 

уређење и стамбено-комуналне послове 

 

VI 

Скупштина општине Кнежево доноси 

Стратегију безбједности друмског 

саобраћаја (у даљем тексту: Стратегија) и 

Програм безбједности друмског саобраћаја 

(у даљем тексту: Програм) за подручје 

општине Кнежево, у складу са Стратегијом и 

Програмом  Републике Српске. 

 

VII 

1) Стратегија садржи најзначајнија 

обиљежја постојећег стања безбједности  

саобраћаја, предвиђање стања система и 

стања безбједности саобраћаја, као и начине 

њиховог остваривања, опште и дугорочне 

циљеве, те кључне области рада. 

2) Стратегија се израђује на период од 

10 (десет) година. 

 

VIII 

1)  Програм обавезно садржи детаљну 

анализу постојећег стања безбједности 

саобраћаја, средњорочне и краткорочне 

циљеве, задатке и мјере, одговорне субјекте 

за спровођење задатака и мјера, рокове за 

њихово спровођење, као и потребна 

финансијска средства за реализацију.  

2) Програм се израђује на период од 5 

(пет) година. 
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IX 

Надлежно одјељење јединице локалне 

самоуправе у сарадњи са Полицијском 

станицом општине Кнежево подноси 

Скупштини  општине најмање једном 

годишње Извјештај о  стању безбједности 

саобраћаја на подручју општине. 

  

X 

Надлежнo одјељење општине Кнежево 

дужно је обезбједити Агенцији за 

безбједност саобраћаја несметан приступ 

подацима значајним за безбједност 

саобраћаја. 

 

XI 

1) Општина Кнежево у оквиру својих 

права и дужности, обезбјеђује средства за 

финансирање унапређења система 

управљања безбједношћу саобраћаја, 

односно унапређења безбједности саобраћаја 

уопште. 

2) Извори средстава за финансирање  

система управљања безбједношћу 

саобраћаја, обезбјеђују се из: 

- буџета општине Кнежево, 

- донације, спонзорства и кредитна 

средства, 

- осталих извора. 

 

XII 

Средства из  претходне тачке,  користе  

се за: 

- спровођење пројеката и 

активности дефинисаних 

Стратегијом и Програмом, 

- програмске, планске, пројектне, 

превентивне и друге активности 

из области безбједности 

саобраћаја, 

- рад Савјета за безбиједност 

саобраћаја. 

 

 

 

III   САОБРАЋАЈ 

 

 

1. Локални путеви и улице 

 

XIII 

Путеви као инфраструктура на којој се 

одвија саобраћај, морају се пројектовати, 

изграђивати, опремати и одржавати тако да 

одговарају својој намјени и захтјевима 

безбједности саобраћаја, а у складу са 

законским и подзаконским актима. 

 

 

2. Првенство пролаза 

 

XIV 

1) Првенство пролаза возила одређује се 

у улицама које представљају основу 

саобраћајне мреже. 

2) Улице које се обиљежавају као 

путеви са првенством пролаза одредиће се 

Наредбом о регулисању саобраћаја на 

подручју општине Кнежево (у даљем тексту: 

Наредба) коју доноси начелник општине 

Кнежево на приједлог органа надлежног за 

саобраћај у року од 90 дана од дана ступања 

на снагу ове одлуке, уз претходно 

прибављање мишљења Савјета. 

3) Првенство пролаза на раскрсницама 

путева ван насеља, одредиће надлежни орган 

општине уз претходно прибављање 

мишљења Савјета, а на основу ранга и 

категорије пута, коловозне подлоге и 

саобраћајног оптерећења пута. 

 

3. Режим саобраћаја 

 

XV 

1) Ради безбједности и несметаног 

одвијања саобраћаја на локалним путевима и 

улицама, надлежни орган управе може 

одредити забране, обавезе и обуставе 

саобраћаја или посебно ограничење за 

поједине врсте возила, док постоје разлози 

због којих се мјере предузимају.  
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2) Мјере из претходне подтачке 

одредиће Полицијска станицa Кнежево када 

то захтјевају разлози јавног реда и мира и 

други безбједоносни разлози. 

3) Мјере забране и ограничења 

прописане од стране органа из подтачке 1) и 

2) ове тачке, дужни су ови органи на вријеме 

саопштити учесницима у саобраћају 

прописаном саобраћајном сигнализацијом 

или на други погодан начин. 

 

XVI 

1) Општински орган надлежан за 

саобраћај на одређеном путу или дијелу 

пута, у одређене дане или у одређеном 

временском периоду, може да пропише 

забрану или ограничење саобраћаја за све 

или поједине врсте возила, ограничи брзину 

кретања возила ако су те забране или 

ограничења неопходни ради спречавања или 

уклањања опасности за учеснике у 

саобраћају, или ако су у питању разлози за 

несметано одвијање саобраћај, односно ако 

се може оправдано очекивати да ће 

саобраћај бити посебно густ или отежан. 

2) У случају када су у питању разлози за 

безбједност и несметано одвијање саобраћаја 

или разлози одржавања јавног реда и мира, 

Полицијска станица, односно надлежно 

Министарство унутрашњих послова може да 

забрани саобраћај или да одреди посебно 

ограничење саобраћаја на одређеним 

путевима или дијеловима путева све док 

постоје разлози због којих се предузимају 

мјере. 

3) Мјере, забране и ограничења 

прописане од стране органа из подтачке 1) и 

2) ове тачке, дужни су ови органи на вријеме 

саопштити учесницима у саобраћају 

прописаном саобраћајном сигнализацијом 

или на други погодан начин. 

 

XVII 

1) Забрањено је кретање запрежним 

возилима, јахање, вођење и гоњење 

животиња на саобраћајницама у урбаним 

дијеловима општине Кнежево.  

2) Изузетно, општински орган управе 

надлежан за послове саобраћаја може 

одобрити кретање запрежних возила и 

јахање за туристичке, културне и сличне 

намјене и прилике. 

 

XVIII 

Саобраћајницама у којима је за све или 

за поједине врсте возила забрањен саобраћај, 

могу се кретати: 

- возила службе хитне помоћи, 

ватрогасне службе, возила органа 

за унутрашње послове, оружаних 

снага, судске полиције, државне 

граничне службе, комуналне 

полиције и инспекције када је то 

неопходно за извршавање 

њихових послова и задатака, 

- возила која по налогу полиције, 

комуналне полиције и инспекције 

учествују у извршавању њихових 

послова и задатака, 

- возила обиљежена знаком 

приступачности, као и такси и 

друга возила када превозе болесна 

лица и теже инвалиде са 

оштећеним доњим 

екстренититетима, под условом да 

наведена лица станују у улицама 

из подтачке 1) ове тачке, 

- возила за превоз умрлих лица, 

- возила која служе за обављање 

комуналних послова за потребе 

Општине (одржавање чистоће, 

канализације, водовода и 

топлотних инсталација, 

одржавање зелених површина, 

улица и тргова и других објеката и 

инсталација, поштанско-

телеграфско-телефонских уређаја 

и инсталација, возила радио 

телевизије, поштанска возила која 

врше радње за које су намјењена, 
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и специјална возила за превоз 

новца, 

- возила за превоз огрева до 8,5 

тона највеће дозвољене масе када 

достављају огрев, 

- возила до 3,5 тона највеће 

дозвољене масе која служе за 

сервисирање објеката и уређаја 

који се налазе у предметним 

саобраћајницама. 

 

XIX 

Возила за снабдијевање до 8,5 тона 

највеће дозвољене масе, могу се кретати 

када врше снабдијевање улицама у којима је 

саобраћај таквих возила забрањен, или је 

забрањен саобраћај у оба смијера од 18:00 до 

22:00 часова,  и од 06:00 до 09:00. 

 

XX 

1) По улицама у којима је забрањен 

саобраћај, или ограничен саобраћај за 

теретна моторна возила, може се одобрити 

кретање теретних моторних возила која 

превозе грађевински материјал на 

градилиште, моторних возила која служе за 

специјалну намјену, и возила чији власници 

имају гараже, радње, складишта или 

магацине у тим улицама. 

2) Одобрење за кретање возила из 

претходне подтачке издаје општински орган 

управе, надлежан за послове саобраћаја. 

 

XXI 

1) Највећа дозвољена брзина кретања 

моторних возила на улицама и градском 

дијелу општине Кнежево је 50 km/h. 

2) У насељеним мјестима општине 

Кнежево, осим на дијеловима регионалних 

путева дозвољена брзина кретања се 

регулише  одговарајућом сигнализацијом. 

 

XXII 

У зонама школа примјењиваће се 

посебне техничко- регулативне мјере за 

смањење брзине кретања учесника у 

саобраћају. Посебне техничко – регулативне 

мјере подразумјевају познате инжењерске 

мјере које за циљ имају смиривање 

саобраћаја. 

 

 

4. Јавни превоз путника 

 

XXIII 

1) Јавни превоз путника, у смислу ове 

Одлуке, подразумијева  превоз лица и ствари 

уз накнаду, који је под једнаким условима 

доступан свим корисницима. 

2) Трасу кретања аутобуса и аутобуска 

стајалишта за лица за властите потребе и 

уговорени превоз одобрава општински орган 

управе надлежан за послове саобраћаја, на 

приједлог вршиоца превоза.  

3) Уколико се  јавни превоз путника 

обавља на аутобуској линији по утврђеном и 

регистрованом реду вожње, утврђеној и 

званично објављеној цијени, таква врста 

превоза се сматра линијским превозом 

путника. 

 

XXIV 

1) Јавни превоз путника се, на начин 

прописан одредбама Закона о превозу у 

друмском саобраћају Републике Српске, те 

неопходном документацијом у смислу 

лиценце превозника, легитимације за возача 

и лиценце за возило, врши и путем такси 

превоза. 

2) Сви неопходни законски елементи, 

потребни за несметано функционисање 

јавног превоза путника, регулисани су 

одговарајућим одлукама на нивоу 

Скупштине општине Кнежево. 

 

XXV 

Као такси - стајалишта, сходно 

просторним могућностима, повољним 

локацијама, одређена су мјеста у складу са 

одредбама Одлуке о такси превозу на 

подручју општине Кнежево (''Службени 

гласник општине Кнежево'', број: 22/17). 
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XXVI 

На подручју општине Кнежево не 

постоји изграђена аутобуска станица, али 

постоје аутобуска стајалишта која је 

потребно правилно означити. 

 

 

 
5. Заустављање и паркирање 

 

XXVII 

Паркирање и заустављање возила је 

дефинисано законским одредбама и 

условљено низом ограничења, забрана и 

правила, због чега подразумијева прецизно 

дефинисање услова паркирања, одређивање 

површина за паркинг просторе, те неопходно 

обиљежавање хоризонталном и вертикалном 

саобраћајном сигнлизацијом  и другим 

уређајима и неопходном опремом. 

 

XXVIII 

1) Заустављање и паркирање возила у 

појединим улицама и на појединим мјестима 

може забранити или ограничити надлежни 

општински орган управе, ако ће то 

паркирање и заустављање угрозити 

безбједно одвијање саобраћаја на тим 

мјестима.  

2) Улице у којима се забрањује или 

ограничава  заустављање и паркирање 

возила одређују се Наредбом.  

3) Изузетно заустављање и паркирање 

возила надлежно одјељење општинске 

управе може забранити или ограничити, а 

све ради заштите саобраћајних површина, 

зелених површина и других јавних 

површина, као и комуналних објеката. 

 

XXIX 

 Заустављање и паркирање возила која 

врше утовар или истовар робе, дозвољено је 

искључиво док трају радње утовара или 

истовара, а најдуже до 60 минута и у 

улицама у којима је заустављање и 

паркирање забрањено у времену од 18:00 до 

22:00 часа и од 06:00 до 9:00 часова с тим да 

не угрожава безбједност саобраћаја и не 

омета нормално одвијање саобраћаја. 

 

XXX 

1) Привремено заузимање простора 

коловоза или тротоара ради утовара или 

истовара робе мора се означити 

стандардизованим саобраћајним знаком за 

обиљежавање возила заустављеног на 

коловозу пута (троугао) са допунском 

таблом ''УТОВАР-ИСТОВАР''. 

2) У случају из претходнe подтачке, 

мора бити упаљен уређај за истовремено 

паљење свих показивача праваца уколико је 

тај уређај уграђен у моторном возили или 

жуто ротационо свјетло постављено на 

највишу тачку на возилу. 

 

XXXI 

1) За вријеме уклањања снијега са 

саобраћајница, није дозвољено паркирање 

возила на тим саобраћајницама.  

2) Овлаштено предузеће које је 

задужено за уклањање снијега дужно је да 

прије почетка уклањања или разгртања 

снијега постави знак забране заустављања и 

паркирања, а за вријеме уклањања снијега 

одговарајућу саобраћајну сигнализацију која 

се односи на ову врсту радова и не смије 

уклањањем снијега ометати прилаз јавним 

установама, индивидуалним стамбеним и 

стамбено–пословним објектима који су 

претходно уклонили снијег са својих 

прилаза.  

3) Овлаштено предузеће, такође, не 

смије снијег депоновати на мјестима која 

умањују функционалност саобраћајних и 

свих других јавних површина и комуналних 

објеката.  

4) Власник, односно корисник возила 

који се затекне на тим површинама, дужан је 

уклонити возило у року од 2 часа од 

постављања знака. 
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XXXII 

1) Забрањено је на јавним 

паркиралиштима вршити оправку свих 

моторних возила, остављање неисправних 

или хаварисаних моторних возила и 

њихових дијелова, нерегистрованих и 

прикључних возила као и камп приколица.  

2) Забрањено је паркирање аутобуса, 

теретних возила, радних машина, запрежних 

возила и прикључних возила на 

саобраћајницама и јавним површинама, осим 

на просторима означеним за паркирање ових 

возила. 

3) На јавним паркиралиштима 

забрањено је заустављање и паркирање 

возила на пролазима унутар паркиралишта, 

заустављање и паркирање супротно 

хоризонталним ознакама којима је одређен 

простор за паркирање сваког појединог 

возила и било какво паркирање које 

угрожава безбједно кретање возила на 

оваквим површинама. 

    

XXXIII 

1) Када комунални полицајац, 

непосредним опажањем, или по позиву 

грађана, утврди да је возило паркирано на 

зеленој површини, тротоару, бициклистичкој 

стази као и на улазу у гаражу, пословни 

простор и приступни пут сатамбеним и 

другим објектима, издаће прекршајни налог 

на име власника возила или на име лица које 

је паркирало возило или зауставило на 

поменутим мјестима. 

2) Изузетно уколико возило из подтачке 

1) ове тачке није регистровано на територији 

Босне и Херцеговине, односно не може се 

утврдити власник или корисник возила, 

комунални полицајац ће предузети мјере и 

радње које подразумјевају блокирање овог 

возила. 

 

 

 

 

 

6. Кретање пјешака 

 

XXXIV 

1) Кретање пјешака обавезно је 

тротоаром гдје има изграђен тротоар, а гдје 

нема изграђеног тротоара што ближе лијевој 

ивици коловоза у смијеру кретања. 

2) Пјешаци и бициклисти, ако за њихово 

кретање не постоје посебно изграђене стазе 

могу за своје кретање користити највише 1 

метар ширине коловоза рачунајући од 

спољашње ивице коловоза. 

 

XXXV 

При учествовању у саобраћају, 

предшколска дјеца и слијепе особе које не 

носе бијели штап, морају имати пратиоца. 

 

XXXVI 

1) Забрањено је груписање и 

задржавање пјешака на угловима и уским 

тротоарима улица као и стазама, ако је 

таквим стањем угрожена безбједност 

саобраћаја. 

2) Скупљање и чекање на тротоару 

дозвољено је под условом да се не омета 

саобраћај пјешака. 

 
 

 7. Безбједност саобраћаја у зони школа  

 

 

XXXVII 

1) Највећа дозвољена брзина кретања 

моторних возила на улицама и градском 

дијелу општине Кнежево је 50 km/h осим ако 

саобраћајним знаком није другачије 

одређено. 

2) Зона школе је дио пута или улице у 

непосредној близини школских објеката, 

означена прописаном саобраћајном 

сигнализацијом и ограничењем брзине 

кретања возила до 30 km/h, при чему спада у 

тзв. зону ''30'' у насељеним мјестима, а ван 

насеља до 50 km/h у времену од 7
00 

до 21
00 

час, осим ако саобраћајним знаком вријеме 

забране није другачије одређено.  
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3) У насељеним мјестима општине 

Кнежево, осим на дијеловима регионалних 

путева дозвољена брзина кретања се 

регулише одговарајућом саобраћајном 

сигнализацијом. 
 

XXXVIII 

1) У циљу повећања степена 

безбједности саобраћаја, а самим тим и 

безбједности ученика у зонама школа, 

надлежни саобраћајни орган може да 

затражи од надлежног органа, односно  

правног лица задуженог за одржавање  

путева и улица, примјену посебних 

техничких средстава за заштиту и 

безбједност дјеце.  

2) Примјена посебних техничких 

средстава из претходне подтачке се односи 

на монтажу техничих средстава за 

успоравање саобраћаја у виду физичких 

препрека, вибрационих или шуштећих трака, 

обавезног обиљежавања хоризонталном и 

вертикалном саобраћајном сигнализацијом, а 

све у складу са одговарајућом пројектном 

документацијом. 

 

XXXIX 

Степен безбједности у зони школа 

подразумијева спровођење регулативно-

саобраћајних техничких мјера и то: 

- визуелну детекцију зоне, 

- контролу брзине, 

- каналисање пјешачки токова,  

- контролу паркирања. 

 

XL 

Визуелна детекција зоне подразумијева 

сагледавање свих локацијских и 

безбједоносних параметара, а обезбјеђује се 

правилним постављањем вертикалне 

сигнализације, исправним маркирањем 

хоризонталне сигнализације и спровођењем  

других  визуелно-техничких мјера у виду 

полагања маркера, лантерни, обиљежавања 

прелаза и слично. 

 

 

XLI 

Контрола брзине подразумијева 

правилно полагање и монтажу успоривача 

брзине, полагање вибро- трака, монтажу 

платформи, калота или гумених дискова. 

 

XLII 

Каналисање пјешачких токова се, у 

зависности од локације школске зоне може 

вршити планирањем система кружних 

токова, кретања изградњом раздјелних  

острва, правилним избором уских грла и 

шикана, дијагоналног затварања улице, 

потпуног  или дјелимичног затварања 

приступне саобраћајнице, проширењем 

тротоара, монтажом металних заштитних 

ограда, изградњом подземних пролаза, 

монтажом пасарела или посебних ''лавиринт'' 

система на пјешачким прелазима, а све у 

складу са пројектном документацијом. 

 

XLIII 

Контрола паркирања у школским зонама 

се може  вршити посредно путем монтаже 

одговарајуће хоризонталне и вертикалне 

сигнализације постављањем  запречних 

металних стубића или високих граничних 

ивичњака. 

 

XLIV 

1) Безбједност учесника у саобраћају у 

школским зонама осим регулативно-

саобраћајних и  техничких мјера, 

подразумијева и обавезно саобраћајно 

образовање и васпитање. 

2) Едукативни  школски систем би 

требао да подразумијева: приказивање 

наставних филмова, израду одговарајућих 

школских уџбеника, посебних књишких 

издања, штампање брошура, упутстава и 

часописа, рад са старијима кроз обуку са 

предавачима и активно учешће саобраћајне 

полиције. 
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8. Обука кандидата за возаче 

XLV 

Обука кандидата за возаче је активност 

оспособљавања кандидата као будућих 

возача моторних возила - учесника у 

саобраћају и по правилу је  обављају 

регистроване ауто-школе, као правно или 

физичко лице. 

 

XLVI 

На подручју општине Кнежево нису 

створени сви законски услови за обуку 

кандидата за возаче која се врши по 

плановима који подразумијевају теоретску и 

практичну обуку. 

 

 

IV ПОСЕБНЕ МЈЕРЕ БЕЗБЈЕДНОСТИ 

САОБРАЋАЈА 

 

 

XLVII 

1) Јавне саобраћајне површине могу се 

користити и за друге намјене као што су 

организовање спортских и других приредби, 

ауто и мото трке, као и других 

манифестација, уз претходно прибављено 

одобрење од надлежног општинског органа, 

уз претходно мишљење полицијске станице. 

2) Забрањено је вршење оправки и 

прање возила на улицама, тротоарима и 

другим површинама на којима се угрожава 

безбједност других учесника у саобраћају. 

 

XLVIII 

Прије извођења било каквих радова на 

коловозу или тротоару, инвеститор је дужан 

претходно прибавити одобрење за извођење 

ових радова од надлежног општинског 

органа, у складу са Одлуком о комуналном 

реду општине Кнежево и Одлуком о начину 

и условима за прекопавање јавних површина 

на подручју  општине Кнежево. 

  

 

 

XLIX 

Уколико се дио тротоара или коловоза 

не може користити за саобраћај због 

привремене опасности која је настала од 

објекта (одроњавање фасаде, кидање снијега 

и слично) власник, односно корисник 

објекта или извођач радова дужан је да 

постави саобраћајне знакове и друго 

прописано обезбјеђење. 

 

L 

1) Водоводне, канализационе, 

топловодне, електро, ПТТ и друге 

инсталације на саобраћајним површинама 

дужно је да одржава предузеће којем је то 

повјерено на одржавање и у случају тих 

оправки кад се мора оштетити коловозна и 

пјешачка површина иста се мора довести у 

првобитно стање уз претходну сагласност 

надлежног општинског органа, а све у 

складу са Одлуком о комуналном реду 

општине Кнежево. 

2) Приликом извођења радова извођач је 

дужан да постави прописану саобраћајну 

сигнализацију. 

 

LI 

1) Извођач радова на објекту који се 

налази у непосредној близини 

саобраћајнице, тротоара или пјешачке стазе 

на подручју града дужан је физички 

заштитити градилиште у циљу спречавања 

повређивања пјешака и других учесника у 

саобраћају. 

2) Уколико се грађевински објекат у 

изградњи, или објекат који се реновира или 

поправља налази у непосредној близини 

саобраћајне површине, извођач радова не 

може те саобраћајне површине (коловоз, 

тротоар, пјешачка стаза, паркиралиште и 

слично) користити за одлагање грађевинског 

материјала, нити да их заузима на било који 

начин без претходног одобрења надлежног 

општинског органа. 

 

 



Број- 05                      СЛУЖБЕНИ ГЛАСНИК ОПШТИНЕ КНЕЖЕВО             Датум: 05.04.2019.године 
 

10 

 

LII 

1) Зеленило, растиње и рекламе не смију 

заклањати расвјетна тијела јавне расвјете, 

саобраћајну сигнализацију, улазити у 

слободне профиле коловоза тротоара и 

смањивати прегледност на раскрсницама. 

2) Забрањено је неовлаштено уклањање 

и оштећивање саобраћајних знакова и 

опреме пута или измјена значења 

саобраћајних знакова. 

3) Комунални полицајац, односно 

саобраћајна инспекција наложиће правном 

или физичком лицу уклањање зеленила или 

реклама  у случајевима из подтачке 1) ове 

тачке. 

 

LIII 

Забрањује се испред угоститељских 

објеката, трговинских радњи, пословних 

објеката, индивидуалних стамбених  и 

стамбено-пословних објеката, гаража и 

слично бацање снијега на коловоз. 

 

LIV 

Хоризонталну и вертикалну 

сигнализацију на подручју општине 

Кнежево поставља и одржава надлежни 

општински орган за питање саобраћаја, а на 

регионалним путевима на подручју општине 

Кнежево републички орган надлежан за 

саобраћај. 

      

 

VI КАЗНЕНЕ ОДРЕДБЕ 

 

LV 

1) Новчаном казном у износу од 

500,00КМ до 7 000,00КМ казниће се за 

прекршај предузеће или друго правно лице: 

- ако нареди, или одобри да се возила 

крећу саобраћајницама којим је 

забрањен саобраћај или ограничен 

саобраћај возила супротно тачки 

XVIII ове Одлуке, 

- ако нареди, или одобри да се возило, 

које врши снабдјевање, креће 

противно одребама тачке XIX ове 

Одлуке, 

- ако нареди или одобри кретање 

запрежног возила, или јахање без 

одобрења надлежног органа ( тачке 

XVII подтачке 1) ове Одлуке), 

- ако врши превоз лица за властите 

потребе и уговорени превоз без 

одобрења (тачкa XXIII ове Одлуке), 

- ако нареди да се возило које врши 

утовар или истовар на мјесту гдје је 

заустављање или паркирање 

забрањено или да се возило задржава 

дуже од 60 минута  тачка  XXIX ове 

Одлуке), 

- ако прије уклањања или разгртања 

снијега, не постави саобраћајни знак 

(тачка XXXI подтачка 2) ове Одлуке), 

- ако поступи супротно тачки XXXI 

подтачке 4) ове Одлуке, 

- ако не обезбједи уклањање својих 

неисправних или хаварисаних 

моторних возила, прикључних возила 

као и камп приколица са 

паркиралишта,  или ако паркира 

возило супротно одредбама тачке  

XXXII ове Одлуке, 

- ако не прибави посебно одобрење  од  

Полицијске станице уз претходну 

сагласност општинског органа (тачка 

XLVII ове Одлуке), 

- ако не постави прописану саобраћајну 

сигнализацију  (тачке L подтачке 2) 

oве Одлуке), 

- уклони или оштети саобраћајни знак 

или опрему пута, или измјени 

значење саобраћајног знака  (тачка 

LII подтачка 2) ове  Одлуке), 

- ако не поступи у складу са налогом 

комуналног полицајца или 

саобраћајног инспектора (тачка LII  

подтачке 3) ове Одлуке). 

2) За прекршај из претходнe подтачке 

казниће се новчаном казном од 150,00КМ до 

1 500,00КМ и одговорно лице у предузећу 

или другом правном лицу. 
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3) За прекршај из подтачке 1) ове тачке 

казниће се физичко лице које самостално 

обавља дјелатност новчаном казном од 

100,00КМ до 500,00КМ. 

 

LVI 

1) Новчаном казном у износу од 

40,00КМ до 1 000,00КМ казниће се за 

прекршај: 

 возач или власник возила који 

поступа супротно тачки  XVIII ове 

Одлуке, 

 гонич животиња ако гони или води 

животиње супротно одредби тачке  

XVII подтачке 1)  ове Одлуке, 

 возач ако се креће возилом мимо 

одобрене трасе, или заустави возило 

изван одобрених стајалишта (тачка 

XXIII ове Одлуке), 

 возач ако поступи супротно 

одредбама тачака XXVIII, XXIX и 

XXX ове Одлуке, 

 возач који паркира или не уклони 

возило са мјеста са којих се чисти 

снијег (тачка XXXI подтачка 4) ове 

Одлуке), 

 возач возила  или власник возила ако 

поступи супротно тачки XXXII ове 

Одлуке, 

 возач или власник возила, за кога се 

утврди да је непрописно паркирао 

возило на мјестима наведеним у тачки  

XXXIII ове Одлуке, 

 вођа колоне пјешака који не 

обезбиједи да се колона креће на 

начин прописан тачком XXXIV ове 

Одлуке, 

 власник возила који поступи 

супротно тачки XLVII ове Одлуке, 

 ако не поступи по налогу из тачке 

XLVIII ове Одлуке, 

 власник,односно корисник објекта 

ако прописано не обезбиједи тротоар 

или коловоз (тачка XLIX ове Одлуке), 

 лице које уклони или оштети 

саобраћајни знак или опрему пута, 

или измјени значење саобраћајног 

знака ( тачка LII подтачка 2) ове 

Одлуке), 

 лице које набацује снијег на коловоз и 

тротоар у оној мјери у којој би 

ометало несметано одвијање 

саобраћаја и кретање пјешака (тачка 

LIII ове Одлуке). 

 

LVII 

Новчане казне из тачака LV и LVI ве 

Одлуке  путем прекршајног налога или 

захтјева за покретање прекршајног поступка 

изричу овлаштена службена лица МУП-а 

РС, општински и републички саобраћајни 

инспектор и Комунални полицајац општине 

Кнежево. 

 

 

VI НАДЗОР 

 

LVIII 

Надзор над спровођењем ове Одлуке 

вршиће општински и републички 

саобраћајни инспектор, Комунална полиција 

општине Кнежево и овлаштена службена 

лица МУП-а Републике Српске. 

 

 

VII ПРЕЛАЗНЕ И ЗАВРШНЕ 

ОДРЕДБЕ  

 

LIX 

Средства која се уберу по основу казни 

према одредбама ове Одлуке, које изриче 

општински саобраћајни инспектор и 

Комунални полицајац, користиће се 

искључиво за финасирање саобрћајне 

инфраструктуре на подручју општине и 

унапређења система безбједности 

саобраћаја. 
 

LX 

Ова Одлука ступа на снагу осмог дана 

од дана објављивања у „Службеном 

гласнику општине Кнежево“. 
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Број: 01-022-12/19 

Датум: 29.03.2019.године         ПРЕДСЈЕДНИК 

                                        СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ 

                                               Миле Павловић, с.р. 

____________________________________________ 

 

На основу члана 3.,5.,7. и 12. Закона о 

систему јавних служби („Службени гласник 

Републике Српске“, број: 68/07, 109/12 и 

44/16), члана 17.став 2. и 3. Закона о 

предшколском васпитању и образовању 

(„Службени гласник Републике Српске“, 

број 79/15), члана 39. Закона о локалној 

самоуправи („Службени гласник Републике 

Српске“, број: 97/16), Уредбе о 

класификацији дјелатности Републике 

Српске („Службени гласник Републике 

Српске“, број: 8/14), члана 37. Статута 

општине Кнежево („Службени гласник 

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

Скупштина општине Кнежево, на сједници 

одржаној дана 29.03.2019.године, д о н o с и 

 

 

О Д Л У К У 

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 
 

Члан 1. 

У Одлуци 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 („Службени 

гласник општине Кнежево“, број: 9/17), 

додаје се нови члан 12 а) и гласи: 

 

Члан 12 а) 

(1) Оснивач обезбјеђује оснивачки улог у 

износу од 110.189,80КМ.  

(2) Оснивачки улог се састоји од улога у 

новцу у износу од 100,00 КМ 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. 

 

Члан 2. 

Ова Одлука ступа на снагу осмог дана 

од дана објављивања у „Службеном 

гласнику општине Кнежево“. 

 

 

Број: 01-022-13/19 

Датум: 29.03.2019.године         ПРЕДСЈЕДНИК 

                                        СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ 

                                               Миле Павловић, с.р. 

______________________________________________ 

 

На основу члана 32. став 5. Закона о 

концесијама („Службени гласник Републике 

Српске“, бројеви: 59/13 и 16/18), 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 

29.03.2019.године, д о н о с и: 
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ПЛАН УТРОШКА СРЕДСТАВА ОД 

КОНЦЕСИОНЕ НАКНАДЕ 

ЗА 2019. ГОДИНУ 

 

 

Члан 1. 

Овим планом уређује се начин утрошка 

средстава од концесионе накнаде за 2019. 

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. 

Концесиона накнада је приход буџета 

Републике Српске, односно буџета јединице 

локалне самоуправе, зависно од 

надлежности за додјелу концесије. 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. 

 

Члан 4. 

Одлуком о усвајању буџета за 2019. 

годину планирани су приходи од концесионе 

накнаде у износу од 160.000,00 КМ. 

 

 

Члан 5. 

Средства из члана 4. овог плана биће 

утрошена на следећи начин: 

1. Капитална улагања на подручјима 

мјесних заједница                         

42.000,00 КМ    

2. Субвенција у области запошљавања                                                      

40.000,00 КМ 

3. Заштита животне средине                                                                       

78.000,00 КМ   

       

Члан 6. 

Овај програм ступа на снагу осмог дана 

од дана објављивања у „Службеном 

гласнику општине Кнежево“. 
 

 

Број: 01-022-14/19 

Датум: 29.03.2019.године         ПРЕДСЈЕДНИК 

                                        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 

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 

29.03.2019. године,   д о н о с и: 

 

ПРОГРАМ УТРОШКА СРЕДСТАВА ОД 

ПОСЕБНИХ ВОДНИХ НАКНАДА 

ЗА 2019. ГОДИНУ 

 

Члан 1. 

Овим програмом уређује се начин 

утрошка средстава по основу посебних 

водних накнада за 2019. 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 
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процесе, употереба 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 2019. 

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 за изградњу водоводне мреже 

Мокри Луг-Брегови. 

       

Члан 6. 

Овај програм ступа на снагу осмог дана 

од дана објављивања у „Службеном 

гласнику општине Кнежево“. 

 

 

Број: 01-022-15/19 

Датум: 29.03.2019.године         ПРЕДСЈЕДНИК 

                                        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 oпштине 

Кнежево („Службени гласник oпштине 

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

oпштине Кнежево, на сједници одржаној 

дана 29.03.2019. године, д о н о с и: 

 

ПРОГРАМ УТРОШКА СРЕДСТАВА ОД 

НАКНАДЕ ЗА КОРИШЋЕЊЕ 

ПРИРОДНИХ РЕСУРСА У СВРХУ 

ПРОИЗВОДЊЕ ЕЛЕКТРИЧНЕ 

ЕНЕРГИЈЕ 

ЗА 2019. ГОДИНУ 

 

 

 

Члан 1. 

Овим програмом уређује се начин 

утрошка средстава по основу накнаде за 

коришћење природних ресурса у сврху 

производње електричне енергије за 2019. 

годину. 

 

Члан 2. 

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. 

 

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 
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основу Одлуке о одобраваљу 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: 01-022-16/19 

Датум: 29.03.2019.године         ПРЕДСЈЕДНИК 

                                        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 29.03.2019.године, д о н о с и 

 
П Р О Г Р А М 

УНАПРЕЂЕЊА ПОЉОПРИВРЕДНЕ 

ПРОИЗВОДЊЕ НА ПОДРУЧЈУ 

ОПШТИНЕ КНЕЖЕВО ЗА 

2019. ГОДИНУ 

 

 

УВОД 
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. 

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 

пољопривредном производњом и којима је 

то уједно основни извор прихода. 

Укупна површина земљишта по 

секторима својине на нивоу општине износи 

29.840 ха од чега на обрадиво земљиште 

спада 13.535 ха, а на воћњаке 192 ха.  

Велики проблем кад је земљиште у питању 

је уситњеност пaрцела и неријешени 

имовинско правни односи. 

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. 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. 

Говедарство је грана пољопривреде која 

заслужује посебну пажњу. На подручју 

општине Кнежево укупан број говеда се 

креће око 4.000 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.  

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. 
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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 

 

 Подржати постојећу пољопривредну 

производњу уз проширење, те 

покретање и развој нове 

пољопривредне производње.  

 

 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. 

 

 Увећана обрадивост пољопривредног 

земљишта и подизање његовог 

квалитета. 

 

 Подизање нивоа знања 

пољопривредних произвођача у циљу 

правилног приступа приликом 

опредјељивања за одређену грану 

пољопривредене производње. 

 

 Организовање пољопривредне 

производње и пољопривредних 

произвођача и стварање капацитета за 

реализацију њихових интереса. 

 

 Транспарентним и програмираним 

улагањем у развој пољопривредне 

производње, стварати предуслове за 

запошљавање у пољопривредној 

производњи и повећати интерес 

пољопривредних произвођача за 

пољопривредном производњом као 

начином привређивања. 

 

  

ОСНОВНЕ ОДРЕДБЕ 

 

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. 

Наведена средства ће се утрошити за:   

1. Ратарство, 

2. Сточарство, 

3. Воћартво, 

4. Остале мјере, 

5. Интервентна и резервна средства. 

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. 

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 

Планом кориштења подстицајних 

средстава за 2019.годину, општина Кнежево 

је издвојила финансијска средства за 

регресирање сјеменског материјала за 

прољетну сјетву набавком: 

 -сјеменксе зоби, 

 -сјеменског јечма, 

 -сјеменске пшенице, 

 - сјеменског кромпира , 
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 - сјеменског кукуруза. 

За регресирање сјеменског материјала 

за  јесењу сјетву 2019. године, набавком: 

 -сјеменске пшенице, 

 -сјеменског тритикалеа, 

 -сјеменског јечма. 

За прољетну сјетву предвиђена је 

набавка око 55 тона сјеменске зоби, 10 тона 

сјеменског јечма, 7 тона сјеменске јаре 

пшенице, 35 тона кромпира и 140 паковања 

сјменског кукуруза (25.000 клијавих зрна).  

За јесењу сјетву планирана је набавка 40 

тона тритикалеа, 15 тона сјеменске пшенице 

и 5 тона озимог јечма. 

Општина Кнежево ће субвенционирати 

око 50% у односу на тржишну вриједност 

сјеменског материјала. Пољопривредни 

произвођачи ће по преузимању сјеменског 

материјала плаћати преостали износ. 

О начину и времену испоруке 

пољопривредни произвођачи ће бити 

благовремено обавијештени од стране 

пољопривредне службе општине Кнежево. 

Организацију набавке општина Кнежево ће 

извршити у сарадњи са  одабраним 

добављачима, а у складу са важећим 

Законом о јавним набавкама.  

Приликом преузимања количина 

сјеменске робе пољопривредни произвођачи 

су обавезни понијети личну карту. 

За ову сврху биће издвојена новчана 

средства у износу од 65.000 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 700 литара мјесечно 

и више. Новчани подстицај износи 0,10 

КМ/1 литру продатог и откупљеног млијека, 

а  по основу писменог захтјева који се 

подноси  Одјељењу за привреду и финансије 

општине Кнежево. 

За ову врсту подстицаја биће 

издвојена средства у износу од 20.000 КМ. 
 

 

 

2.2.Субвенције за вјештачко 

осјемењавање говеда 

Право на новчани подстицај имају 

пољопривредни произвођачи који у 

2019.години изврше вјештачко 

осјемењавање говеда, а  по основу писменог 

захтјева који се подноси  Одјељењу за 

привреду и финансије општине Кнежево. 

Новчани подстицај износи 50% од 

износа плаћеног за вјештачко осјемењавање, 

а обавезно назначеног на ручном фискалном 

рачуну, 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 4.000 КМ. 
 

 

2.3.Субвенције у овчарству 

Новчани подстицај за развој овчарства 

износи 1,50 КМ по једном грлу. 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. 

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 14.000 КМ. 
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2.4.Субвенције у пчеларству 

Право на подстицајна средства за 

производњу и узгој пчела остварују пчелари 

који посједују најмање 15 кошница, односно 

пчелиња друштава. Висина подстицаја по 

кошници износи 5,00 КМ по једној кошници, 

а  по основу писменог захтјева који се 

подноси  Одјељењу за привреду и финансије 

општине Кнежево. 

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 7.000 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. 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 3.500 КМ 
 

 

4.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. Висина 

подстицаја износи 300,00 КМ по једном 

кориснику за једну годину. Висина 

подстицаја за ову ставку износи 3.000 КМ на 

годишњем нивоу. 

Право на подстицај за удружења жена 

која су оријентисана на пољопривредну 

производњу и промоцију традиционалних 

пољопривредних производа и производа 
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кућне радиности. Висина подстицаја за ову 

ставку износи 2.000 КМ на годишњем нивоу. 

Подстицај за производњу љеко биља. 

Висина подстицаја за ову ставку износи 

2.000 КМ на годишњем нивоу. 

За ову сврху биће издвојена новчана 

средства у износу од 7.000 КМ 
 

 

5.СРЕДСТВА ЗА СЕЗОНСКЕ 

ИНТЕРВЕНЦИЈЕ И ВАНРЕДНЕ 

ПОТРЕБЕ 
 

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. 

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. 

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 Средства се одобравају на 

основу комисијске оцјене оправданости 

захтјева. 

За ову врсту подстицаја биће 

издвојена средства у износу од 8.000 КМ 

 

 

6.ПЛАН АКТИВНОСТИ  

 

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. 

У случају да се новчана средства из 

појединих ставки не утроше, биће 

преусмјерена за друге ставке гдје настане 

евентуални мањак средстава. 

Такође, складу са Правилником о 

условима и начину остваривања новчаних 

подстицаја за развој пољопривреде и села у 

2019.години који доноси Министарство 

пољопривреде шумарства и водопривреде 

РС, упознат ћемо 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. 

Напомињемо да се још увијек проводи 

процес регистрације пољопривредних 

газдинстава у РС преко агенције АПИФ у 

сарадњи са општинским надлежним 
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службама  те да се до сада регистовало око 

505 пољопривредних газдинстава на 

подручју општине. 

Овај Програм ступа на снагу осмог дана 

од дана објављивања у „Службеном 

гласнику општине Кнежево“. 
 

Број: 01-022-17/19 

Датум: 29.03.2019.године         ПРЕДСЈЕДНИК 

                                        СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ 

                                               Миле Павловић, с.р. 

____________________________________________ 

 

На основу члана 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 и 12/18), Скупштина 

општине, разматрајући Извјештај о раду и 

пословању ЈУ „Дом здравља“ Кнежево за 

2018. годину, на сједници Скупштине 

одражаној дана 29.03.2019. године,                 

д о н о с и 

З А К Љ У Ч А К 

о прихватању Извјештаја о раду и 

пословању ЈУ „Дом здравља“ за 

2018.годину 

 

1. Скупштина општине прихвата 

Извјештај о раду и пословању ЈУ 

„Дом здравља“ Кнежево за 

2018.годину, са финансијским 

показатељима. 

2. Овај закључак ступа на снагу даном 

доношења, а биће објављен у 

„Службеном гласнику општине 

Кнежево“. 

 

Број: 01-022-18/19 

Датум: 29.03.2019.године         ПРЕДСЈЕДНИК 

                                        СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ 

                                               Миле Павловић, с.р. 

______________________________________________ 

 

На основу члана 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 и 12/18), Скупштина 

општине, разматрајући Извјештај о раду ЈУ 

„Центар за социјални рад“ општине Кнежево 

за 2018.годину, на сједници одражаној дана 

29.03.2019.године, д о н о с и 

З А К Љ У Ч А К 

о прихватању Извјештаја о раду ЈУ 

„Центар за социјални рад“ општине 

Кнежево за 2018.годину 

 

 

1. Скупштина општине прихвата 

Извјештај о раду ЈУ „Центар за 

социјални рад“  општине Кнежево за 

2018.годину са финансијским 

показатељима.  

2. Овај закључак ступа на снагу даном 

доношења, а биће објављен у 

„Службеном гласнику општине 

Кнежево“. 

 

 

Број: 01-022-19/19 

Датум: 29.03.2019.године         ПРЕДСЈЕДНИК 

                                        СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ 

                                               Миле Павловић, с.р. 

______________________________________________ 

 

На основу члана 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 и 12/18), Скупштина 

општине, разматрајући Извјештај о раду и 

пословању ЈУ Дјечији вртић „Радојка 

Лакић“ за 2018.годину, на сједници 
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одражаној дана 29.03.2019.године,                  

д о н о с и 

З А К Љ У Ч А К 

о прихватању Извјештаја о раду и 

пословању ЈУ Дјечији вртић„Радојка 

Лакић“ за 2018.годину 

 

1. Скупштина општине прихвата 

Извјештај о раду и пословању ЈУ 

Дјечији вртић „Радојка Лакић“  

Кнежево за 2018.годину са 

финансијским показатељима. 

2. Овај закључак ступа на снагу даном 

доношења, а биће објављен у 

„Службеном гласнику општине 

Кнежево“. 

 

Број: 01-022-20/19 

Датум: 29.03.2019.године         ПРЕДСЈЕДНИК 

                                        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 и 12/18), 

разматрајући Извјештај о реализацији Плана 

утрошка средстава од концесионе накнаде за 

2018. годину, Скупштина општине Кнежево, 

на сједници одржаној дана 29.03.2019. 

године,  д о н о с и: 

 

З А К Љ У Ч  А К 

 

1. Прихвата се Извјештај о реализацији 

Плана утрошка средстава од 

концесионе накнаде за 2018. годину, 

са утрошком средстава по основу ове 

накнаде у укупном износу од 

135.658,31 КМ. 

2. Саставни дио овог закључка чини 

Извјештај о реализацији Плана 

утрошка средстава од концесионе 

накнаде за 2018. годину. 

3. Овај закључак ступа на снагу даном 

доношење, а биће објављен у 

„Службеном гласнику општине 

Кнежево“. 

 

Број: 01-022-20-3/18 

Датум: 29.03.2019.године         ПРЕДСЈЕДНИК 

                                        СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ 

                                               Миле Павловић, с.р. 

 

ПРИЛОГ 

ИЗВЈЕШТАЈ О РЕАЛИЗАЦИЈИ ПЛАНА 

УТРОШКА СРЕДСТАВА ОД 

КОНЦЕСИОНЕ НАКНАДЕ ЗА 2018. 

ГОДИНУ 

 

Скупштина општине Кнежево, на 

сједници одржаној дана 22.02.2018. године, 

усвојила је План утрошка средстава од 

концесионе накнаде за 2018. годину-у даљем 

тексту План  („Службени гласник Општине 

Кнежево“, број: 05/18). Одлуком о усвајању 

буџета за 2018. годину планирани су 

приходи по основу концесионе накнаде у 

износу од 150.000,00 КМ. У складу са 

Буџетом за 2018. годину и Планом су 

планирана средства у износу од 150.000,00 

КМ и иста су предвиђена за следеће намјене: 

- изградња и реконструкција и 

одржавање локалних путева у износу 

од 80.000,00 КМ; 

- субвенција у области запошљавања 

23.000,00 КМ; 

- заштита животне средине у  износу 

од 47.000,00 КМ. 

У току 2018. године, а по основу 

концесионе накнаде прикупљена су средства 

у износу од 135.658,31 КМ.  
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Прикупљена средства утрошена су на 

следећи начин: 

- изградња и реконструкција и 

одржавање локалних путева у износу 

од 12.565,02 КМ 

- субвенција у области запосљавања 

27.325,80 КМ; 

- заштита животне средине 95.767,49 

КМ. 

 
Број: 02-022-20-2/18 

Датум: 28.01.2019.године  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 и 12/18), 

разматрајући Извјештај о реализацији 

Програма утрошка средстава од посебних 

водних накнада за 2018. годину, Скупштина 

општине Кнежево, на сједници одржаној 

дана 29.03.2019. 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 2018. 

годину, са утрошком средстава по 

основу ове накнаде у укупном износу 

од 3.744,11  КМ. 

2. Саставни дио овог закључка чини 

Извјештај о реализацији Програма 

утрошка средстава од посебних 

водних накнада за 2018. годину . 

3. Овај закључак ступа на снагу даном 

доношење, а биће објављен у 

„Службеном гласнику општине 

Кнежево“. 

 

Број: 01-022-12-3/18 

Датум: 29.03.2019.године         ПРЕДСЈЕДНИК 

                                        СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ 

                                               Миле Павловић, с.р. 

 

ПРИЛОГ 

ИЗВЈЕШТАЈ О РЕАЛИЗАЦИЈИ 

ПРОГРАМА УТРОШКА СРЕДСТАВА 

ОД ПОСЕБНИХ ВОДНИХ НАКНАДА ЗА 

2018. ГОДИНУ 

 

Скупштина општине Кнежево, на 

сједници одржаној дана 22.02.2018. године, 

усвојила је Програм утрошка средстава од 

посебних водних накнада за 2018. годину-у 

даљем тексту Програм  („Службени гласник 

Општине Кнежево“, број: 05/18). 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 току 2018. године 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. 
 

Број: 02-022-12-2/18 

Датум: 30.01.2019.године  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 и 12/18), 

разматрајући Извјештај о реализацији 

Програма утрошка средстава од накнадe за 

коришћење природних ресурса у сврху 

производње електричне енергије за 2018. 

годину, Скупштина општине Кнежево, на 

сједници одржаној дана 29.03.2019. 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 

накнадe за коришћење природних 

ресурса у сврху производње 

електричне енергије за 2018. годину, 

са утрошком средстава по основу ове 

накнаде у укупном износу од 

12.674,20 КМ. 

2. Саставни дио овог закључка чини 

Извјештај о реализацији Програма 

утрошка средстава од накнадe за 

коришћење природних ресурса у 

сврху производње електричне 

енергије за 2018. годину. 

3. Овај закључак ступа на снагу даном 

доношење, а биће објављен у 

„Службеном гласнику општине 

Кнежево“. 

 

Број: 01-022-14-3/18 

Датум: 29.03.2019.године         ПРЕДСЈЕДНИК 

                                        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 2018. ГОДИНУ 
 

Скупштина општине Кнежево, на 

сједници одржаној дана 22.02.2018. године, 

усвојила је Програм утрошка средстава од 

накнаде за коришћење природних ресурса у 

сврху производње електричне енергије за 

2018. годину-у даљем тексту Програм  

(„Службени гласник Општине Кнежево“, 

број: 5/18). 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. 

 

 
Број: 02-022-14-2/18 

Датум: 28.01.2019.године  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 и 12/18), 

разматрајући Извјештај о утрошку средстава 
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за реализацији Програма унапређења 

пољопривредне поризводње на подручју 

општине Кнежево за 2018. годину, 

Скупштина општине Кнежево, на сједници 

одржаној дана 29.03.2019. године,                  

д о н о с и: 

 

З А К Љ У Ч  А К 

1. Прихвата се Извјештај о утрошку 

средстава за реализацији 

Програма унапређења 

пољопривредне поризводње на 

подручју општине Кнежево за 

2018. годину, са утрошком 

средстава по основу ове накнаде у 

укупном износу од 115.716,77 

КМ. 

2. Саставни дио овог закључка чини 

Извјештај о утрошку средстава за 

реализацији Програма унапређења 

пољопривредне поризводње на 

подручју општине Кнежево за 

2018. годину. 

3. Овај закључак ступа на снагу 

даном доношење, а биће објављен 

у Службеном гласнику општине 

Кнежево. 

 

Број: 01-022-22-3/18 

Датум: 29.03.2019.године         ПРЕДСЈЕДНИК 

                                        СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ 

                                               Миле Павловић, с.р. 

 

ПРИЛОГ 

 

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: 

1. 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. 

2. 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. 

3. ВОЋАРСТВО 

За ову сврху планирана су новчана средства 

у износу од 6.500,00 КМ и то по следећим 

ставкама: 
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- 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, 

4. 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, 

5. 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. 
 

Број: 02-022-22-2/18 

Датум: 28.01.2019.године  НАЧЕЛНИК ОПШТИНЕ 

                                               Горан Боројевић, с.р. 

___________________________________________ 

 

На основу члана 68.став 1.тачка 

25.Статута општине Кнежево („Службени 

гласник општине Кнежево“, број: 08/17 и 

19/17) и тачке 1. Закључка Скупштине 

општине Кнежево, број: 01-022-80/18, од 

26.10.2018.године („Службени гласник 

општине Кнежево“, број: 20/18), Начелник 

Oпштине, д о н о с и 

 

 

О Д Л У К У 

о суфинансирању превоза ученика 

основних школа на подручју општине 

Кнежево 

 

 

 

I 

Одобрава се субвенција на име 

суфинансирања превоза ученика основних 

школа на подручју општине Кнежево. 

 

II 

Субвенција се одобрава за школску 

2018/2019 годину, за период од јануара до 

јуна 2019.године, а у мјесечном износу од 

1.500,00 КМ. 

 

III 

Средства из тачке II ове одлуке 

исплаћиваће се са позиције 414140-

Субвенције нефинансијским субјектима у 

земљи, организациони код 00930130. 

 

IV 

1) Субвенције ће се исплаћивати на 

следеће начине: 

- За ОШ „Петар Кочић“ Имљани износ 

од 300,00 КМ на рачун СП „Учо“, 

жиро-рачун број: 562-099-81349203-

35, отворен код НЛБ банке; 

- За ОШ „Доситеј Обрадовић“ 

Кнежево, за путни правац Кнежево – 

Ђукарићи, износ од 1.000,00 КМ и то 

на текуће рачуне представника 

родитеља: 

1. Весна Бјелошевић Тривуновић 

износ од 500,00 КМ, текући рачун 

број:562-099-81251965-70,отворен 

код НЛБ банке и 

2. Вера Ђукарић износ од 500,00 

КМ, на текући рачун број: 562-

099-81416725-05, отворен код 

НЛБ банке. 

- За ОШ „Доситеј Обрадовић“ 

Кнежево, за путни правац Кнежево – 

Мокри Луг – Брегови, износ од 200,00 

КМ и то на текуће рачуне родитеља: 
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1. Недељко Лакетић износ од 40,00 

КМ, текући рачун број: 562-099-

81486682-42, отворен код НЛБ 

банке; 

2. Лука Симић износ од 40,00 КМ, 

текући рачун број: 562-099-

80854410-23, отворен код НЛБ 

банке; 

3. Вид Ћетковић износ од 40,00 КМ, 

текући рачун број: 562-099-

81455036-17, отворен код НЛБ 

банке; 

4. Новица Томашевић износ од 40,00 

КМ, текући рачун број: 562-099-

81486983-12, отворен код НЛБ 

банке; 

5. Мирко Лакетић износ од 40,00 

КМ, текући рачун број: 562-099-

81258268-76, отворен код НЛБ 

банке. 

2) Средства ће се исплаћивати 

најкасније до 20-тог у мјесецу за предходни 

мјесец.  

3) Средства за мјесец јануар биће 

исплаћена заједно са мјесецом фебруаром. 

V 

За реализацију ове одлуке, задужује се 

Одјељење за привреду и финансије општине 

Кнежево. 

VI 

Ова одлука ступа на снагу осмог дана од 

дана објављивања у „Службеном гласнику 

општине Кнежево“. 

 
Број: 02-013-36/19 

Датум: 13.03.2019.године НАЧЕЛНИК ОПШТИНЕ 

          Горан Боројевић, с.р. 

_____________________________________________ 

 

На основу члана 82. став 3. Закона о 

локалној самоуправи („Службени гласник 

Републике Срспке“, број: 97/16) и члана 68. 

став 1. тачка 25. Статута општине Кнежево 

(„Службени гласник општине Кнежево“, 

број: 08/17 и 19/17), Начелник Oпштине,       

д о н о с и 

 

О Д Л У К У 

о одобравању средстава пензионисаним 

женама – радницама Општине Кнежево 

 

I 

Одобравају се средства пензионисаним 

женама – радницама Општине Кнежево, а 

поводом празника Дана жена, у износу од по 

50,00 КМ. 

 

II 

Средства из тачке I ове одлуке 

исплаћиваће се са позиције 416120-Остале 

текуће дознаке грађанима, организациони 

код 00930120. 

 

III 

Средства ће се исплаћивати готовински, 

на благајни општине, следећим 

пензионисаним женама – радницама 

Општине Кнежево: 

- Драгица Вучић; 

- Зора Ћелић; 

- Јела Бајић; 

- Марица Шодоловић; 

- Миљка Митровић; 

- Нада Кутић; 

- Роса Макарић. 

IV 

За реализацију ове одлуке, задужује се 

Одјељење за привреду и финансије oпштине 

Кнежево. 

V 

Ова одлука ступа на снагу даном 

доношења, а биће објављена у „Службеном 

гласнику општине Кнежево“. 

 
Број: 02-40-41/19 

Датум: 15.03.2019.године НАЧЕЛНИК ОПШТИНЕ 

          Горан Боројевић, с.р. 

_____________________________________________ 
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На основу члана 59. Закона о локалној 

самоуправи („Службени гласник Републике 

Српске“ број: 97/16), члана 68. Статута 

општине Кнежево („Службени гласник 

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

Начелник општине, д о н о с и : 

РЈЕШЕЊЕ 

о именовању чланова комисије за 

примопредају непокретности „спорстке 

дворане“ означене као к.ч. 629/2-1, 

уписане у ПЛ број 1172/1, к.о. Кнежево 1 

 

1. За примопредају непокретности 

„спорстке дворане“ означене као к.ч. 

629/2-1, уписане у ПЛ број 1172/1, 

к.о. Кнежево 1, именује се комисија у 

саставу: 

- Небојша Вуковић, предсједник 

комисије; 

- Милана Калабић, члан 

комисије; 

- Велибор Бајић, члан комисије. 

2. Задатак комисије је да приликом 

предаје непокретности „спорстке 

дворане“ означене као к.ч. 629/2-1, 

уписане у ПЛ број 1172/1, к.о. 

Кнежево 1., која се налази у улици 

Јована Дучића 2. направи записник о 

затеченом стању на дан 29.03.2019. 

године. 

3.  Рјешење ступа на снагу даном 

доношења, а објавиће се у 

„Службеном гласнику општине 

Кнежево“. 

 

Број: 02-374-8/18 

Датум: 29.03.2019.године НАЧЕЛНИК ОПШТИНЕ 

          Горан Боројевић, с.р. 

______________________________________________ 

 

 

У складу са чланом 29. Правилника о 

упису у регистар заједница зграда са 

обрасцима аката за јединствену примјену 

закона о одржавању зграда („Службени 

гласник Републике Српске“, број: 27/12), 

Одјељење за просторно уређење и стамбено-

комуналне послове, објављује: 

О  Г  Л  А  С 

Одјељење за просторно уређење и 

стамбено-комуналне послове Општинске 

управе општине Кнежево, на основу 

рјешења број: 06-374-1/19 од 25.03.2019.  

 

 

 

године, извршило је у регистру заједница 

етажних власника стамбених зграда у 

регистарском листу број: 1/18, упис 

промјене лица овлашћеног за заступање 

ЗАЈЕДНИЦЕ ЕТАЖНИХ ВЛАСНИКА 

ПОСЛОВНЕ ЗГРАДЕ КНЕЖЕВО, улица 

Дујка Комљеновића бб, са сљедећим 

подацима: 

- Нови законски заступник заједнице са 

даном овог уписа је Снежана Деспот-

Вулетић умјесто ранијег Стојана 

Ражића. 

 
Број: 06-374-1/19 

Датум: 25.03.2019.годинеНАЧЕЛНИК ОДЈЕЉЕЊА 

          Бојан Обрадовић, с.р. 

_________________________________________________________________________________ 
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