
ИЗВЈЕШТАЈ О ОДРЖАНОЈ 24 СЈЕДНИЦИ СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ 

 

Дана 31.05.2019. године са почетком у 11 часова одржана је 24. редовна сједница 

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

 

На овом засједању разматрене су и усвојене следеће одлуке: 

 Одлукa о  усвајању Извјештаја о извршењу буџета општине за 

период јануар – март 2019.године - Скупштина општине Кнежево у 

свом програму рада за 2019. годину предвиђа разматрање Извјештаја о 

извршењу Буџета општине Кнежево за перид јануар-март 2019. године. У 

извјештају је наведен детаљан приказ свих буџетских средстава и расхода 

буџета по економској и функционалној класификацији. Наредбодавац по 

буџету општине Кнежево је начелник општине Горан Боројевић. 

Извјештај о извршењу буџета општине Кнежево за период јануар-март 

2019. године садржи: преглед планираних и извршених прихода и 

примитака, расхода и издатака (општа, економска, организациона и 

функционална класификација); извршење буџета и поређење истог са 

годишњим и кварталним планом, и остварењем са истим периодом 2018. 

године; образложење. Приликом израде овог извјештаја кориштени су 

подаци буџета за период јануар-март 2019. године. Тромјесечно 

остварење буџета за 2019. годину пореди се са планом текуће године, 

тромјесечним планом, као и остварењем буџета у истом периоду 

претходне године. Саставни дио Информације буџета општине Кнежево 

је Табеларни преглед извршења прихода и расхода у периоду јануар-март 

2019. године. За период јанар-март 2019. године остварен је укупан износ 

прихода у висини од 1.113.350 КМ, што је за 4,29% мање од планираног 

за овај период, а у односу на исти период претходне године веће је за 

0,35%. Расходи буџета општине за период јануар-март 2019. године 

износе 1.112.001 КМ, што је за 4,40% мање од планираног за овај период, 

а у односу на исти период 2017. године расходи су већи за 13,92%. 

 Одлука о утрврђивању нацрта Регулационог плана „Омар II“ – којом 

је усвојен нацрт Регулационог плана „Омар II“. Одређен је јавни увид у 

Нацрт плана у временском периоду од 24.06.2019. године до 24.07.2019. 

године, у шалтер сали Општинске управе општине Кнежево. Одлуком је 

одређено  да ће мјесто, вријеме трајања, начин излагања нацрта 

Регулационог плана „Омар II“  објавити у најмање два средства јавног 

информисања, најмање два пута, с тим да ће се прва обавјест објавити 

осам дана прије почетка јавног увида, а друга  15 дана од почетка  

излагања нацрта Регулационог плана „Омар II“ подручја Кнежева. 

 Одлука о стављању ван снаге Одлуке о оснивању Комуналног 

предузећа „Манатовац“ а.д. Кнежево - на сједници Скупштине 

општине Кнежево одржаној дана 19.04.2012. године донесена је Одлука о 

оснивању Комуналног предузећа „Манатовац“ а.д. Кнежево. Одлука 

никад није проведена, нити је основано предузеће уписано у судски 



регистар, због чега се овом Одлуком ставља ван снаге Одлука о 

оснивању. 

 Одлука о стављању ван снаге Одлуке број: 01-022-17/12 од 19.04.2012. 

године – којом се ставља ван снаге Одлука о именовању надзорног 

одбора КП „Манатовац“ а.д. Кнежево. 

 Одлука о гробљима и погребној дјелатности – овом Одлуком утврђују 

се услови о изградњи гробаља, гробница и надгробних споменика и упис 

података на њима, начину управљања, уређивања и одржавања гробаља, 

изградња мртвачница и хладњача на гробљима, начину формирања цијене 

и продаје гробних мјеста, начину формирања цијене и плаћања трошкова 

за одржавање гробља, преносу посмртних остатака до гробља и са 

гробља, начину сахрањивања и ископавања умрлих лица, временским 

размацима сахрањивања у попуни гробна мјеста, начину сахране 

непознатих лица и сахрани ван гробља у употреби. Одредбама ове 

Одлуке, извршено је усаглашавање са важећим правним прописима, 

односно новим Законом о гробљима и погребној дјелатности („Службени 

гласник Републике Српске“, број: 31/13 и 6/14) и Законом о комуналној 

дјелатности („Службени гласник Републике Српске“, број: 124/11). 

Предходна Одлука којом се служило у раду, датирала је из 2006.године. 

 

 

На овој сједници разматрани су и усвојени следећи програми и планови: 

 Програма текућег одржавања и реконструкције локалних и 

некатегорисаних путева за 2019. годину - представља континуирано 

одржавање и реконструкцију мреже локалних и некатегорисаних путева на 

подручју општине. Важећим прописима предвиђа се редовно, ванредно и 

зимско одржавање јавних путева, као и одржавање путних грађевинских 

објеката за прикупљање и одвођење воде са коловоза, саобраћајне 

сигнализације, опреме пута и путног појаса. Општина Кнежево за Програм 

текућег одржавања и реконструкције локалних и некатегорисаних путева за 

2019. годину је издвојила и планирала следеће: 1.Редовно одржавање 

путева............50.000,00 КМ, 2.Зимско одржавање путева..............75.000,00 

КМ, 3.Реконстукција путева......................60.000,00 КМ. 

 

 План капиталних улагања за 2019. годину - Израда и реализација Плана 

капиталних улагања треба да омогући спровођење главних стратегија развоја 

обезбјеђењем локалних инвестиција, како за становништво, тако и за 

привреднике који дјелатност обављају на подручју општине Кнежево. 

Постојање Плана капиталних улагања локалне заједнице повећава шансе за 

прибављање средстава из других јавних и донаторских извора. Овим Планом, 

предвиђена је реализација следећих пројеката:  

 

 



НАМЈЕНА УЛАГАЊА-

ПРОЈЕКТИ 

ИЗВОРИ ФИНАНСИРАЊА ЗА УЛАГАЊА У 

2019. ГОДИНИ 

БУЏЕТ ЕКСТЕРНИ 

ИЗВОРИ 

УКУПНО 

Куповина Спортске дворане - 300.000,00 300.000,00 

Адаптација  дијела Спортске 

дворане 
6.000,00 6.000,00 12.000.00 

Асфалтирање локалних путних 

праваца 
60.000,00 - 60.000,00 

Реконструкција и опремање зграде 

Народног универзитета Кнежево и 

његова трансформација у Центар 

за културу 

 

- 30.000,00 30.000,00 

Реконструкција градске 

секундарне водоводне мреже и 

примарне канализационе мреже 

- 65.000,00 65.000,00 

Модернизација ватрогасног дома, 

опремање и модернизација 

ватрогасне службе 

- 60.000,00 60.000,00 

Формирање новог комуналног 

предузећа 
 5.000,00 5.000,00 

 

Уређење градског стадиона 

 

- 20.000,00 20.000,00 

Адаптација школских спортских 

терена 
- 40.000,00 40.000,00 

Израда регулационог плана  

Омар II 
4.000,00 - 4.000,00 

Унапређење енергетске 

ефикасности основне школе у 

Кнежеву 

- 30.000,00 30.000,00 

Унапређење енергетске 

ефикасности средње школе у 

Кнежеву 

- 30.000,00 30.000,00 

Изградња нових и реконструкција 

постојећих капацитета 

водоснабдијевања сеоског 

становништва питком водом 

35.000,00 65.000,00 100.000,00 

Израда просторно планске 

документације за градско подручје 
10.000,00 25.000,00 35.000,00 

 

Осим наведеног, на овој сједници скупштине разматран је и усвојен Извјештај о 

раду Средњошколског центра „Јован Дучић“ Кнежево за 2018. годину, односно 

утрошку буџетских средстава општине предвиђених и издвојених буџетом општине. 

Присутни одборници упознали су се и са Информацијом о раду Правобранилаштва РС 

– Сједиште замјеника Бања Лука за подручје општине Кнежево и Информацијом о раду 

Општинске борачке организације Кнежево за 2018. годину. 

  

 


