ИЗВЈЕШТАЈ О ОДРЖАНОЈ 23 СЈЕДНИЦИ СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ
Дана 25.04.2019. године са почетком у 11 часова одржана је 23. редовна сједница
Скупштине у сали Општинске управе. Разматрано је укупно 12 тачака дневног реда.
На овом засједању разматрене су и усвојене следеће одлуке:
- Одлукa о усвајању Извјештаја о извршењу буџета општине за период
јануар-децембар 2018. године - буџет општине Кнежево за период јануардецембар 2018. године остварио је укупан износ прихода у висини од
5.128.560 КМ, што је за 1% веће од планираног за овај период, а у односу на
исти период претходне године веће је за 26%. Расходи буџета општине за
период јануар-децембар 2018. године износе 4.740.531 КМ, што је за 6%
мање од планираног за овај период, а у односу на исти период 2017. године
расходи су већи за 16%.
Из упоредних података о планираним и оствареним приходимаа по групама
може се уочити да су порески приходи остварени у износу од 3.294.503 КМ,
што је у односу на план веће за 180.003 КМ или 3%, а у односу на исти
период прошле године већи су за 15,09%, а у укупној структури учествују
64%. У оквиру пореских прихода најзначајнији порески приходи остварени у
овом периоду су приходи од индиректних пореза у износу од 2.791.694 КМ и
у односу на планирана средства за овај период већи су за 1,15%, а у односу
на исти период прошле године већи су за 9,09%.
Порез на лична примања остварен је у износу од 286.105 КМ и мањи је за
4,63% у односу на план, а у односу на упоредни период прошле године већи
је за 3,12%. Порез на имовину остварен је у износу од 54.592 КМ што је за
2,04% веће у односу на план, а у односу на исти период претходне године
већи је за 115,34%. Порез на промет производа остварен је у износу од
162.112 КМ. Непорески приходи су остварени у износу од 1.048.882 КМ, што
је у односу на план мање за 6,67%, а у односу на исти период прошле године
већи су за 19,07%, а у укупној структури учествују са 20%. У току периода
јануар-децембар 2018. године расходи буџета општине Кнежево остварени су
у износу од 4.740.529 КМ и мањи су за 6,32% у односу на план, а у односу на
исти период прошле године већи су за 16,19%.
Буџет општине Кнежево за период јанар-децембар 2018. године остварио је
вишак прихода над расходима у износу од 388.031 КМ. Вишак прихода над
расходима утрошен је за отплату обавеза према добављачима из ранијих
година;
- Одлукa о давању сагласности на упис хипотеке на некретнини општине
Кнежево – овом Одлуком даје се сагласност на упис хипотеке, као средство
обезбеђења из члана 7. став 2. Закона о одгођеном плаћању пореског дуга
(„Службени гласник Републике Српске“, број: 94/15), на пословном објекту
општине Кнежево, изграђеном на к.ч. број: 357/1. Лист непокретности број:
690/97, КО Кнежево 1, ради обезбеђења потраживања Министрства
финансија Републике Српске – Пореске управе, у укупном износу од
270.834,69 КМ. Овлашћује се Начелник општине, да у име општине Кнежево

-

потпише нотарски уговор о залози (нотарску заложну изјаву) и предузме све
друге радње потребне за реализацију Захтјева за одгођено плаћање пореских
обавеза према Пореској управи Републике Српске. Разлог за доношење ове
одлуке произилази из потребе измирења дуга према Пореској управи РС је
који проистиче још из 2015.године, како не бих дошло до принудне наплате
пореза извршењем на новчаним средствима на жиро – рачуну Општине;
Одлукa о финансирању политичких странака из буџета општине
Кнежево за 2019. године – овом Одлуком уређују се услови, висина, начин
обезбјеђивања и расподјела финансијских средстава из буџета општине
Кнежево за финансирање редовног рада и покрића дијела трошкова рада
политичких странака, као и покрића дијела трошкова рада одборничких
клубова. Финансијска средства за ову намјену обезбеђују у буџету у износу
не мањем од 0,2% укупних буџетских прихода буџета из претходне године
(10.000 КМ), који се распоређује на следећи начин: а) 20% (2.000 КМ) у
једнаким износима политичким странкама и коалицијама које имају
посланике, односно одборнике у скупштини и независним посланицима,
односно одборницима;
б) 80% (8.000 КМ) распоређује се сразмјерно броју освојених мандата које
политичка странка, коалиција, независни посланик, односно одборник има у
Скупштини. Према наведеном критеријуму расподјела се врши на следеће
политичке субјекте:
- СНСД ........................................................................................ 1.884,20 КМ;
- СНС ........................................................................................... 1.463,15 КМ;
- СП .............................................................................................. 1.042,10 КМ;
- ДНС ........................................................................................... 1.042,10 КМ;
- СДС ........................................................................................... 1.042,10 КМ;
- НС ...............................................................................................1.042,10 КМ;
- УС ................................................................................................ 621,05 КМ;
- ПУП ............................................................................................. 621,05 КМ;
- НДП .............................................................................................. 621,05 КМ;
- ПДП ............................................................................................. 621,05 КМ.

Такође, на овој сједници разматрани су и усвојени извјештаји и то:
- Извјештај о раду Начелника општине и Општинске управе за 2018.
годину - најзначајније активности које су вођене у извјештајном периоду, а
које нису поменуте у Извјештајима организационих јединица Општинске
управе, односе се на следеће: Одлука о додјели стипендија студентима: у
складу са планираним средствима, донесена је Одлука о додјели 58
стипендија у износу од по 70,00 КМ студентима који су испуњавали услове
конкурса; Одлука о оснивању општинске управе, Правилник о организацији
и систематизацији радних мјеста општинске управе; Донесен је Правилник о
условима и начину расподјеле средстава пољопривредним произвођачима за
2018. годину; Припремани су Извјештаји о реализацији Планова утрошка
средстава за 2017. годину, као што су: накнаде од шума, концесионе накнаде,
водне накнаде и сл. и Планови утрошка средстава тих накнада за 2018.

-

-

годину; Припремани и поднесени Извјештаји о раду Начелника и Општинске
управе, као и јавних Установа и Предузећа чији је оснивач Општина за 2017.
годину, у складу са Програмом рада Скупштине; Донесена је Одлука о
усвајању Стратегије развоја Општине за период 2018-2023. годину; Донесен
је Локални акциони план за дјецу општине Кнежево, за период 2018-2021.
годину. Први пут је Општина покренула организовање манифестације
Котлићијаде у Кнежеву, а поводом Дана и Славе Општине 21. септембра
организована је седмодневна манифестација (фолклор, изложба ручних
радова и пољоприврених производа и сл.), као и Дани зимске чаролије, које
су позитивно прихваћене од грађана. Спроведене су прописне законске
процедуре за именовање директора ЈУ Центар за социјални рад и Дјечији
вртић „Радојка Лакић“. Почео је са радом погон Италијанске фирме „IRON
TECH“, у згради ЗЗ „15 Мај“ са око 10 запослених, а у извјештајном периоду
у фирми „Дермал Р“ запослено је додатно око 100 радника. У складу са
расположивим средствима вођене су активности на модернизацији локалне
путне инфраструктуре, те асфалтиране следеће дионице у МЗ Имљанидионица пута Марићи у дужини од 600 м, МЗ Влатковићи- дионица пута
Зуква у дужини од 500 м, дионица пута Поље, Козићи 1000 м, Голо Брдо 600
м, засеок Чарићи 600 м, паркинга и прилаза градском гробљу, али због
временски услова ти радови нису завршени. Вршено је редовно одржавање
макадамских путева, зимско одржавање, одржавање јавне расвјете,
традиционално украшавање градских улица поводом новогоришњих,
божићних празника и Дана и Славе Општине. Донаторским средствима
Владе Републике Србије започети радови на вањском и унутрашњем
уређењу бивше зграде ТО, а донаторским средствима „World Vision“ и
учешћем општине изграђено дјечије игралиште на локацији Омар и урађена
и опремљена просторија Омладинског центра. Такође, донаторским
средствима урађено је извориште и поток Торлаковац. У складу са
буџетским календаром усвојен је Буџет Општине за 2019. годину.
Извјештаја о пословању ЈП „Народни универзитет“ за 2018. годину - није
био на расправи данашње сједнице Скупштине, а извјестилац је оправдао свој
изостанак из здравствених разлога.
Извјештај о раду и пословању – утрошку буџетских средстава „Народна
библиотека“ за 2018. годину - У току прошле године рад библиотеке се одвијао
нормално и у границама које су дозвољене да се такав рад одвија и
условљенишћу искористивости радног простора и обнављања књижног фонда.
Рад библиотеке је био отежан због недостатка рачунарске опреме, с обзиром да
су исту набавили тако је и рад библиотеке олакшан. У прошлогодишњем раду
издаваонице евидентирано је:
Књижни фонд библиотеке: а) Монографске публикације, повећао са
прошлогодишњих 19820 публикације на 22 181 публикације (што показује
повећање од 2 361 публикација) које су стечене 50 куповином и 2 311 поклонима
библиотеци. б) Серијске публикације укупно чине 72 наслова часописа тј. 281
укупан број инветерисаних годишта.

2. Корисници: Укупан број корисника књижног фонда 553 од тога
Ученици основне школе
377
Ученици средње школе
112
Студенти
3
Остали
61
У цјелини гледано велики пораст читалаца у 2018. години.
Укупан број посјета читалаца
8178
Број позајмљених књига за одрасле 1308
Број позајмљених књига за дјецу
6888
Комуникација са корисницима, односно читаоцима библиотека је на завидном
нивоу и у складу са радом једне јавне установе овог нивоа. Комуникација са
локалном влашћу је позитивна, те се активности крећу око проналажења
средстава за реновирање просторија.
-

Извјештај о раду и пословању КП „Цврцка“ Кнежево за 2018. годину - за
наведени период КП „Цврцка“ Кнежево је имала следеће пословање: 1. Укупни
приходи= 168.843,00, 2. Расходи= 382.282,00, чиме је остварила губитак у
пословању у износу од 213.439,00 КМ. Обавезе: 1. Примљени аванси 3.000,00
КМ, 2. Добављачи електро-крајина 4.017.226,00 КМ, 3. Обавезе за зараде
315.906,00 КМ, 4. Обавезе за порезе и доприносе 631.57,00 КМ, 5. Обавезе за
ПДВ 81.774,00 КМ, 6. Водни доприноси 107.491,00 КМ, 7. Остале обавезе
10.605,00 КМ = 5.167.579,00 КМ.Овом предузећу пријети тужба од добављача за
електричну енергију што би значило искључење са мреже напајања овог
предузећа што би такође имало несагледиве последице и проблеме за нашу
општину и грађане. Скупштина није прихватила Извјештај о раду и пословању
КП „Цврцка“ АД Кнежево за 2018. годину. На основу тренутног стања, донесен
је Закључак којим се задужује Начелник Општине да заједно са руководством и
управним одбором КП „Цврцка“ АД Кнежево, пронађе рјешење за финансијске
проблеме са којима се сусреће ово предузеће и о наведеном извјести Скупштину.

Осим наведеног присутни одборници упознали су се и са следећим
информацијама:
- Информација о стању безбједности на подручју општине Кнежево за 2018.
годину - у информацији о стању безбједности, наведени су показатељи стања
безбједности по областима, криминалитет, јавни ред и мир и безбједност
саобраћаја. У току 2018. године евидентирана су 74 (60) кривичних дјела,
поднесена су 64 (54) извјештаја надлежном тужилаштву, против 62(49) лица због
постојања основа сумње да су починили кривична дјела. Од укупног броја
кривичних дјела, по непознатом извршиоцу извршено је 39 (31) кривичних
дјела, а расвјетљена су 22 (17) кривичних дјела, односно 56,41%, док је укупна
расвјетљеност кривичних дјела износила 77,02%. Нису евидентирана тешка
кривична дјела, као што су убиства, разбојништва, силовања, кривична дјела из
области наркоманије, организованог криминалитета, крађе возила и др.
Потребно је напоменути да је у мјесецу јулу 2017. године на снагу ступио

Кривични законик РС, чијим одредбама су кривична дјела „Шумска крађа“
прекатегорисна у кривична дјела против имовине, односно „Крађа“. Из области
привредног криминалитета у извјештајном периоду евидентирана су два
кривична дјела, и то „Злоупотреба службеног положаја или овлашћења“ и
„Проневјера“, док претходне године није било ових кривичних дјела.
Укупно је евидентирано 36(45) случајева нарушавања јавног реда и мира,
односно 40 (52) прекршаја, што је за 23% мање него претходне године.
Поднесено је 36 (43) захтјева за покретање прекршајног поступка Одјељењу за
прекршаје Основног суда Котор Варош, против 49 (62) лица, док није било
издатих прекршајних налога.
У току 2018. године евидентирано је укупно 80 саобраћајних незгода, од чега 2
са теже повријеђеним и 14 са лакше повријеђеним лицима, те 64 незгоде са
материјалном штетом. Пријављено је и евидентирано 9 (15) прекршаја насиља у
породици, поднесено је 9 (12) захтјева за покретање прекршајног поступка,
против 9 (15) лица. Привремено је одузето 27 (9) комада оружја и то 7 (5) дугих
и 20 (4) кратких цијеви. Слободе је лишено 50 (55) лица.
-

Информација о стању у области запошљавања у општини Кнежево за 2018.
годину – није презентована, јер се представник ЈУ Завода за запошљавање
Републике Српске, Биро Кнежево, није појавио на сједници.

