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СЛУЖБЕНИ  ГЛАСНИК 

ОПШТИНЕ  КНЕЖЕВО 

Издавач:Скупштина општине 

КНЕЖЕВО 

Жиро-

рачун____________________ 

Цијена примјерка________КМ 

 

Број: 03/2020 

 

Кнежево,26.02.2020. године 

Уређује редакциони одбор: 

Одговорни уредник: 

Секретар СО-е  

Дијана Милисавић  

Штампа СО-е Кнежево 

 

На основу члана 82. став 3. и члана 22. Закона 

о локалној самоуправи (''Службени гласник'', 

број: 97/16), члана 67. Статута Општине 

Кнежево (''Службени гласник општине Кнежево'' 

број: 8/17 и 17/17) и члана 6. Став 2. Одлуке о 

стипендирању  студената на високошколским 

установама (први циклус студија) за школску 

2019/2020 годину и утврђивања критерија за 

додјелу (''Службени гласник општине Кнежево'' 

број: 20/19), Начелник општине Кнежево,            

д о н о с и  

 

 

О  Д  Л  У  К  У 

о додјели стипендија 
 

I 

 Стипендије из буџета општине Кнежево за 

школску 2019/2020 годину додјељују се 

слиједећим студентима на редовним годинама 

(првог циклуса) студија: 

 
 

 

 

Ред. 

бр. 
ИМE (ИМЕ ОЦА) И ПРЕЗИМЕ СТУДЕНТА 

НАЗИВ И СЈЕДИШТЕ 

ФАКУЛТЕТА 

 

ГОДИНА 

СТУДИЈА 

 

 

1. 

 

ЊЕГОШ (Будимир) ДУКИЋ 
ЕЛЕКТРОТЕХНИЧКИ ФАКУЛТЕТ 

БАЊА ЛУКА 

 

II 

 

 

2. 

 

НАТАША (Радојица) БРБОРОВИЋ 

ФАКУЛТЕТ 

ПОЛИТИЧКИХ НАУКА, 

БАЊА ЛУКА 

III 

 

3. 

 

АРСЕНИЈЕ  (Боро) ЋОРАЛИЋ 

ФАКУЛТЕТ 

БЕЗБЈЕДОНОСНИХ НАУКА, 

БАЊА ЛУКА 

III 

 

4. 

 

СOЊА (Гордан) РАДОШ 
МЕДИЦИНСКИ ФАКУЛТЕТ, 

БАЊА ЛУКА 
V 

 

5. 

 

БОЈАНА (Здравко) ВУКОВИЋ 
АКАДЕМИЈА УМЈЕТНОСТИ, 

БАЊА ЛУКА 
IV 
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6. 

 

ГОРАН (Мирко) ЋЕТКОВИЋ 
ШУМАРСКИ ФАКУЛТЕТ, 

БАЊА ЛУКА 
IV 

 

7. 

 

АЛЕКСАНДРА (Душан) БОРОЈЕВИЋ 
МЕДИЦИНСКИ ФАКУЛТЕТ, 

БАЊА ЛУКА 
II 

 

8. 

 

РАДИЈАНА (Милош) ЂЕКАНОВИЋ 
ПОЉОПРИВРЕДНИ ФАКУЛТЕТ, 

БАЊА ЛУКА 
III 

 

9. 

 

СТЕФАН(Светомир) СУКУР 
ВИСОКА МЕДИЦИНСКА ШКОЛА 

ПРИЈЕДОР 
II 

 

10. 

 

СЛАВЕН (Светомир) СУКУР 
ВИСОКА МЕДИЦИНСКА ШКОЛА 

ПРИЈЕДОР 
II 

 

11. 

 

НАТАША (Горан) ТЕЈИНОВИЋ 

ФИЛОЛОШКИ 

ФАКУЛТЕТ, 

БАЊА ЛУКА 

III 

 

12. 

 

МАРКО (Зоран) РАЉИЋ 

ЕКОНОМСКИ 

ФАКУЛТЕТ, 

БАЊА ЛУКА 

IV 

 

13. 

 

БОРКО (Петко) БЈЕЛОШЕВИЋ 

ФАКУЛТЕТ 

БЕЗБЈЕДОНОСНИХ НАУКА, 

БАЊА ЛУКА 

III 

14. СВЈЕТЛАНА (Вујадин) СВЈЕТЛАНОВИЋ 

ПРАВНИ 

ФАКУЛТЕТ, 

БАЊА ЛУКА 

IV 

15. ЉУБИША (Горан) МИЛОВАНОВИЋ 

ФАКУЛТЕТ 

БЕЗБЈЕДОНОСНИХ НАУКА, 

БАЊА ЛУКА 

II 

16. МИЛАНА (Миладинко) РАДИЋ 

МЕДИЦИНСКИ 

ФАКУЛТЕТ, 

БАЊА ЛУКА 

 

IV 

17. ВЛАДАНА (Душанка) ЦВИШИЋ 

ФИЛОЗОФСКИ 

ФАКУЛТЕТ, 

БАЊА ЛУКА 

 

III 

18. ЈОВАНКА (Станко) ЛАКЕТИЋ 

ТЕХНОЛОШКИ 

ФАКУЛТЕТ 

БАЊА ЛУКА 

 

II 

19. САЊА(Слободан) АЛЕКСИЋ 
ФИЛОЗОФСКИ ФАКУЛТЕТ, 

БАЊА ЛУКА 

 

IV  

20. СЛАВЕН (Зоран) ПЕЛЕНГИЋ 

МЕДИЦИНСКИ 

ФАКУЛТЕТ, 

БАЊА ЛУКА 

 

V 

21. ВЕСНА (Радован) ТРИВУНОВИЋ 

ФИЛОЗОФСКИ 

ФАКУЛТЕТ, 

БАЊА ЛУКА 

 

II 
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22. МАЈА (Винко) ЂЕНИЋ 

МЕДИЦИНСКИ 

ФАКУЛТЕТ, 

БАЊА ЛУКА 

IV 

23. ДАЈАНА (Горан) ЈОЛИЋ 

МЕДИЦИНСКИ 

ФАКУЛТЕТ, 

БАЊА ЛУКА 

II 

24. СЛАЂАНА (Милутин)  ПОПОВИЋ 

ФИЛОЗОФСКИ 

ФАКУЛТЕТ, 

БАЊА ЛУКА 

IV 

25. МИЛИЦА (Бранко)  ТОПАЛОВИЋ 

ФИЛОЗОФСКИ 

ФАКУЛТЕТ, 

БАЊА ЛУКА 

IV 

26 ТАМАРА (Страјо) БУДИЋ 

МЕДИЦИНСКИ 

ФАКУЛТЕТ, 

БАЊА ЛУКА 

II 

 
 

 

АПСОЛВЕНТИ

Р. 

бр 
ИМE (ИМЕ ОЦА) И ПРЕЗИМЕ СТУДЕНТА 

НАЗИВ И СЈЕДИШТЕ 

ФАКУЛТЕТА 

 

ГОДИНА 

СТУДИЈА 

 

1. ТАЊА (Петар) ЋЕЛИЋ 
ФИЛОЗОФСКИ ФАКУЛТЕТ, 

БАЊА ЛУКА 
Апсолвент 

2. СУНЧИЦА (Милован) СУКУР 

ПРИРОДНО-МАТЕМАТИЧКИ 

ФАКУЛТЕТ, 

БАЊА ЛУКА 

Апсолвент 

3. МИРЈАНА (Драгомир) ФИЛИПОВИЋ 

ФИЛОЗОФСКИ 

ФАКУЛТЕТ, 

БАЊА ЛУКА 

Апсолвент 

4. СОФИЈА (Слободан) ВЕРИЋ 

ПРИРОДНО-МАТЕМАТИЧКИ 

ФАКУЛТЕТ, 

БАЊА ЛУКА 

Апсолвент 

5. АНА (Радојко) БЕКИЋ 

ФИЛОЗОФСКИ 

ФАКУЛТЕТ, 

БАЊА ЛУКА 

 

Апсолвент 

6. ДРАГАНА (Драго) МАКАРИЋ 

ФИЛОЗОФСКИ 

ФАКУЛТЕТ, 

БАЊА ЛУКА 

 

Апсолвент 

7. МАРИЈАНА (Петар) СОЛАРЕВИЋ 

ФАКУЛТЕТ 

ПОЛИТИЧКИХ 

НАУКА, 

БАЊА ЛУКА 

 

Апсолвент  

8. СЛАВКО (Никола) БУДИЋ 

МАШИНСКИ 

ФАКУЛТЕТ 

БАЊА ЛУКА 

 

Апсолвент 
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9. НЕНАД (Зоран) АЛЕКСИЋ 

МАШИНСКИ 

ФАКУЛТЕТ, 

БАЊА ЛУКА 

 

Апсолвент  

10. ДРАГАНА (Драго)  ТЕШАНОВИЋ 
ВИСОКА МЕДИЦИНСКА ШКОЛА 

ПРИЈЕДОР 
Апсолвент 

 

II 

Висина стипендије износи 110,00 КМ 

мјесечно. 

 

III 

Стипендија ће се исплаћивати 8 (осам) 

мјесеци за редовне студенте, а за апсолвенте 6 

(шест) мјесеци почев од 01.02.2020. године. 

 

IV 

Са студентима којима је додијељена 

стипендија биће закључени појединачни 

уговори. 

 

V 

Ова одлука ступа на снагу даном 

доношења, а биће објављена у ''Службеном 

гласнику општине Кнежево''. 

 

 
Број: 02-67-38-4/20 

Датум: 18.02.2020. године  НАЧЕЛНИК ОПШТИНЕ 

    Горан Боројевић, с.р. 

_____________________________________________ 

 

На основу Програма унапређења 

пољопривредне производње на подручју 

општине Кнежево за 2020.годину (''Службени 

гласник општине Кнежево'', број: 02/20 од 

17.02.2020.године, Начелник општине Кнежево 

д о н о с и: 

 

 

ПРАВИЛНИК 

О УСЛОВИМА И НАЧИНУ РАСПОДЈЕЛЕ 

НОВЧАНИХ СРЕДСТАВА 

ПОЉОПРИВРЕДНИМ ПРОИЗВОЂАЧИМА 

СА ПОДРУЧЈА 

ОПШТИНЕ КНЕЖЕВО ЗА 2020. ГОДИНУ 

 

 

 

Члан 1. 

(1)Овим Правилником утврђују се услови, 

начин и поступак подршке пољопривредној 

производњи на подручју општине Кнежево, 

финансијским средствима из буџета општине, 

која у 2020. години износе 130.000,00 КМ. 

(2)Наведена средства ће се утрошити за: 

1. Ратарство 

2. Сточарство 

3. Воћарство 

4. Oстале мјере 

5. Интервентна и резервна средства 

(3)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. 

(4)Право на подстицаје у пољопривредној 

производњи могу остварити сва правна и 

физичка лица, која пољопривредну дјелатност 

обављају на подручју општине Кнежево, и која 

испуњавају услове прописане овим 

Правилником. 

 

1. РАТАРСТВО 

 

1.1.Субвенције у ратарству 

 

Члан 2. 

(1)Планом кориштења подстицајних 

средстава за 2020.годину, општина Кнежево је 

издвојила финансијска средства за регресирање 

сјеменског материјала за прољетну сјетву 

набавком: 
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 -сјеменксе зоби 

 -сјеменског јечма 

 -сјеменске пшенице 

 - сјеменског кромпира  

 - сјеменског кукуруза 

(2)За регресирање сјеменског материјала за  

јесењу сјетву 2020. године, набавком: 

 -сјеменске пшенице 

 -сјеменског тритикалеа 

 -сјеменског јечма 

(3)За прољетну сјетву предвиђена је 

набавка око 50 тона сјеменске зоби, 7 тона 

сјеменског јечма, 5 тона сјеменске јаре 

пшенице, 40 тона кромпира и 140 паковања 

сјeменског кукуруза (25.000 клијавих зрна).  

(4)За јесењу сјетву планирана је набавка 35 

тона тритикалеа, 15 тона сјеменске пшенице и 5 

тона озимог јечма. 

(5)Пољопривредни произвођачи ће по 

преузимању сјеменског материјала плаћати 60 

КМ/кг за прољетну сјетву а 50 КМ/кг за јесењу 

сјетву, док ће општина Кнежево 

субвенционирати преостали износ у односу на 

тржишну вриједност сјеменског материјала. 

(6)Максимална дозвољена количина 

приликом преузимања по једном 

пољопривредном произвођачу износи: 300 кг за 

зоб, 100 кг за кромпир, три паковања од 25.000 

клијавих зрна за кукуруз и 300 кг за сјеменску 

пшеницу и јечам а за веће количине потребна је 

сагласност Начелника одјељења за привреду и 

финансије. Количина сјемена стрних жита у 

просјеку износи  максимално 30 кг на 

површину од 0,1 ха, односно 6000-7000 

клијавих зрна кукуруза по 0,1 ха и 200 кг 

кромпира по 0,1 ха при чему Општина 

Кнежево, формирањем комисија, задржава 

право контроле засијаних површина. 

(7)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.  

(8)Приликом преузимања количина 

сјеменске робе пољопривредни произвођачи су 

обавезни понијети личну карту. 

(9)За ову сврху биће издвојена новчана 

средства у износу од   65.000 КМ. 

 

 

2. СТОЧАРСТВО 

2.1.Производња и откуп млијека 

 

Члан 3. 

(1) 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. 

(2) Право на новчани подстицај корисници 

остварују по основу писменог захтјева који 

подносе Одјељењу за привреду и финансије уз 

који прилажу сљедећу документацију: 

 Извјештај од мљекаре о количини 

откупљеног млијека или мјесечни 

обрачун издат од откупљивача, 

 Текући рачун корисника. 

(3) За ову врсту подстицаја биће 

издвојена средства у износу од 22.000 КМ. 

 

2.2.Субвенције за вјештачко осјемењавање 

говеда 

Члан 4. 

(1) Право на новчани подстицај имају 

пољопривредни произвођачи који у 

2020.години изврше вјештачко осјемењавање 
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говеда, за једно грло један подстицај на 

годишњем нивоу. 

(2) Уз захтјев за новчани подстицај 

потребно је доставити: 

- Потврду или фискални рачун о 

извршеном вјештачком осјемењавању од 

надлежне ветеринарске установе  

- копију пасоша осјемењеног грла 

- текући рачун корисника 

(3) Новчани подстицај износи 50% од 

износа плаћеног за вјештачко осјемењавање а 

обавезно назначеног на ручном фискалном 

рачуну а максимално 20 КМ/ по једном 

осјемењеном грлу. Уколико се на фискалном 

рачуну налазе и ставке за друге извршене 

услуге оне се одбијају. 

(4) За ову врсту подстицаја биће 

издвојена средства у износу од 4.000 КМ. 

(5) Рок за подношење захтјева за коришћење 

подстицаја је до 31.12.2020. године. 

 

 

2.3.Субвенције у овчарству 

Члан 5. 

(1) Новчани подстицај за развој овчарства 

износи 1,50 КМ/ по једном грлу. Право на 

новчани подстицај остварују чланови удружења 

овчара чије основно стадо броји 100 или више 

грла и који ће бити обавезни учесници на 

''Изложби оваца'', која се одржава на годишњем 

нивоу, на територији општине Кнежево а  по 

основу писменог захтјева који се подноси  

Одјељењу за привреду и финансије општине 

Кнежево. 

(2) Уз захтјев је потребно приложити:  

- Потврду о бројном стању и 

обиљежавању грла од надлежне 

ветeринарске установе. 

- Текући рачун корисника 

(3) 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 и 

уз захтјев приложити: 

1. план и програм одржавања 

манифестације са приказаним 

финансијским трошковима са 

прегледом свих учесника на 

манифестацији 

(4) Увид у учешће корисника новчаних 

подстицаја на манифестацији ''Изложба оваца'' 

имаће и представници пољопривредне службе 

општине Кнежево. 

(5) Овчари који својим присуством не 

учествују на манифестацији ''Изложба 

оваца'' неће остварити право на новчани 

подстицај. 

(6) Општина ће одобрити финансијска 

средства за одржавање манифестације у износу 

до 30%, максимално 2000,00 КМ. 

(7) За ову врсту подстицаја биће 

издвојена средства у износу од 14.000 КМ. 

(8) Рок за подношење захтјева је до 

01.12.2020. године. 

 

2.4.Субвенције у пчеларству 

Члан 6. 

(1) Право на подстицајна средства за 

производњу и узгој пчела остварују пчелари 

који посједују најмање 15 кошница, односно 

пчелињих друштава, који ће бити обавезни 

учесници на манифестацији ''Сајам медa'', која 

се одржава на годишњем нивоу, на територији 

општине Кнежево. Висина подстицаја по 

кошници износи 5,00 КМ по једној кошници. 

(2) Корисници подстицајних средстава уз 

захтјев прилажу: 
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1. Потврду од  удружења о броју пчелињих 

друштава за сваког појединачног 

корисника,као и преглед свих учесника и 

корисника подстицаја на манифестацији 

''Сајам меда'' 

            2.Текући рачун корисника 

(3) Увид у учешће корисника новчаних 

подстицаја на манифестацији ''Сајам меда'' 

имаће и представници пољопривредне службе 

општине Кнежево. 

(4) 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 и која уз захтјев прилажу: 

1. план и програм одржавања 

манифестације са приказаним 

финансијским трошковима као и 

преглед свих пчелара-учесника сајма. 

(5) Пчелари који својим присуством не 

учествују на манифестацији ''Сајам меда'' 

неће остварити право на новчани подстицај. 

(6) Општина ће одобрити финансијска 

средства за одржавање манифестације у износу 

до 30%, максимално 2000,00 КМ. 

(7) За ову врсту подстицаја биће 

издвојена средства у износу од 7.000 КМ. 

(8) Због спречавања злоупотребе одобрених 

подстицаја у сточарству и пчеларству , општина 

Кнежево задржава право контроле корисника. 

(9) Крајњи рок за подношење захтјева за 

коришћење подстицаја је до 01.12.2020. године 

 

3. ВОЋАРСТВО  

3.1.Субвенције у воћарству 

Члан 7. 
(1) У области воћарства субвенције ће 

обухватити: 

 набавку садног материјала за лица 

која одлуче да заснују или прошире 

производњу воћа и 

 за јагодичасто воће. 

 

3.1. Набавку садног материјала за лица која 

одлуче да заснују или прошире производњу 

воћа 

 

Члан 8. 

(1)У циљу реализације поменуте мјере, 

надлежно одјељење Општинске управе ће 

извршити поступак набавке садног материјала 

по законом прописаном поступку.  

(2)Подстицај ће бити одобрен лицима која 

претходно испуне сљедеће услове: 

 Да би се остварило право на подстицај 

неопходно је да се изврши подизање 

засада,  

 Подносилац захтјева је обавезан да 

прије садње 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).  

 Подносилац захтјева је дужан да 

припреми минимално 0,1 ха земљишта 

за заснивање засада уз минимално 100 

садница коштичавог и јабучастог воћа 

по једном дунуму, 

 Након извршене садње корисник 

подстицаја је дужан да изврши заштиту 

засада од штетника и да настави да 

примјењује мјере за одржавање засада. 

 Корисник подстицаја је дужан да након 

остваривања права на подстицај 
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изврши проширивање производње за 

минимално 50%, најкасније у року од 3 

године од момента остваривања права 

на подстицај. У супротном, губи право 

на све видове подстицаја у воћарству 

које додјељује општина Кнежево, 

 Корисник је дужан да поштује 

препоруку стручњака у погледу 

сортимента садног материјала који ће 

бити набављен и присуствује 

едукацијама које ће се одржавати у 

циљу обуке пољопривредних 

произвођача. 

(3) Субвенција ће обухватити набавку 

садног материјала 1000 садница шљиве, јабуке, 

крушке и стручну помоћ заинтересованим 

пољопривредним произвођачима (предавања и 

теренске вјежбе) организовану и изведену од 

стране еминентних стручњака из регије. 

(4) У случају да предвиђени износ не буде 

довољан за количине исказане у захтјевима, 

право на субвенцију ће бити признато тако што 

ће Начелник општине формирати комисију која 

ће на основу критеријума које одреди, утврдити 

ранг-листу подносиоца захтјева и на основу 

листе извршити додјелу садног материјала. 

(5) Испуњеност услова утврђује Стручна 

комисија коју формира Начелник одјељења за 

привреду и финансије.  

(6) Уз захтјев пољопривредни произвођач 

дужан је приложити:  

- Доказ о набавци декларисаног садног 

материјала (Отпремница, фискални 

рачун), 

- Декларација о квалитету садног 

материјала. 

(7) Висина подстицаја износи  1.50 

КМ/садница за новоподигнуте засаде у 2020. 

години. 

(8) За ову сврху биће издвојена новчана 

средства у износу од 1.500 КМ. 

(9) Рок за подношење захтјева за додјелу 

садног материјала на име подстицаја је 

01.12.2020. године. 

 

3.2.Јагодичасто воће 

Члан 9. 

(1) 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.  

(2) Критеријуми које морају испунити 

подносиоци захтјева за добијање новчаних 

средстава на име подстицаја за засађивање 

нових засада јагодичастог воћа су сљедећи: 

 минимална величина парцеле за 

подизање нових засада јагодичастог 

воћа је 0,1 ха. 

Садња се обавља у складу са 

агротехничким роковима и 

стандардном агротехником. 

(3) Висина подстицаја износи  200 КМ/0,1 

ха за нове засаде. 

(4) За одржавање већ постојећих засада 

јагодичастог воћа новчани подстицај износи 50 

КМ/0,1 ха. 

(5) За ову сврху биће издвојена новчана 

средства у износу од 2.500 КМ 

(6) Начелник одјељења за привреду и 

финансије ће оформити комисију која ће на 

терену утврдити чињенично стање о 

испуњености услова за додјелу новчаног 

подстицаја и о томе сачинити записник. 
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(7) Рок за подношење захтјева за добијање 

новчане накнаде на име подстицаја је 

31.10.2020.године. 

 

4. ОСТАЛЕ МЈЕРЕ 

Члан 10. 

(1) 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 200,00 КМ по једном кориснику за једну 

годину. 

(2) Уз захтјев за подстицај потребно је 

приложити: 

 Увјерење из АПИФ-а да је корисник 

носилац пољопривредног газдинства 

регистрован као комерцијално 

пољопривредно газдинство, 

 Увјерење издато од надлежне пореске 

службе о измиреним обавезама за 

пензијско и здравствено осигурање за 

претходну 2019.годину. 

(3) За ову сврху биће издвојена новчана 

средства у износу од 2.000 КМ. 

(4) Право на подстицај за удружења жена 

која су оријентисана на пољопривредну 

производњу и промоцију традиционалних 

пољопривредних производа и производа кућне 

радиности. 

(5) Право на подстицај за организовање 

годишње манифестације (изложба и промоција 

традиционалних производа и производа кућне 

радиности) на територији општине Кнежево 

могу остварити удружења жена регистрована на 

подручју општине, која ће заједнички 

организовати манифестацију и која уз захтјев 

прилажу: 

1. план и програм одржавања 

манифестације са приказаним 

финансијским трошковима 

(6) За ову сврху биће издвојена новчана 

средства у износу од 2.000 КМ. 

(7) Рок за подношење затјева је 

01.12.2020.године. 

(8) Право на подстицај за Производњу љеко 

биља на подручју општине Кнежево у оквиру 

,,Програма развоја руралне конкурентности'' 

који је у сарадњи са Министарством 

пољопривреде,шумарства и водопривреде РС 

(Јединица за координацију пољопривредних 

пројеката), општина Кнежево потписала 

сарадњу, за пољопривредне произвођаче који су 

се укључили у овај пројекат са 

суфинансирањем у износу од 10 % од укупног 

износа пројекта за сваког пријављеног 

пољопривредног произвођача. 

(9) За ову сврху биће издвојена новчана 

средства у износу од 2.000 КМ. 

 

 

5. СРЕДСТВА ЗА СЕЗОНСКЕ 

ИНТЕРВЕНЦИЈЕ И ВАНРЕДНЕ 

ПОТРЕБЕ 

Члан 11. 

(1) 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 
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изазвати материјалну штету, штете настале од 

законом заштићене дивљачи. 

(2) 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. 

(3) 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. 

(4) Средства се одобравају на основу 

комисијске оцјене оправданости захтјева. 

(5) За ову врсту подстицаја биће 

издвојена средства у износу од 8.000 КМ 

(6) Рок за подношење захтјева је до 

31.12.2020.године. 

 

6. ПЛАН АКТИВНОСТИ 

Члан 12. 

(1)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. 

(2)У случају да се новчана средства из 

појединих ставки не утроше, биће преусмјерена 

за друге ставке гдје настане евентуални мањак 

средстава. 

(3)Такође, складу са Правилником о 

условима и начину остваривања новчаних 

подстицаја за развој пољопривреде и села у 

2020. 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. 

(4)Напомињемо да се још увијек проводи 

процес регистрације пољопривредних 

газдинстава у РС преко агенције АПИФ у 

сарадњи са општинским надлежним службама  

те да се до сада регистовало око  510 

пољопривредних  газдинстава на подручју 

општине. 

 

Члан 13. 

Oвај Правилник ступа на снагу осмог дана 

од дана објављивања у ''Службеном гласнику 

општине Кнежево''. 

 
Број: 02-022-9-1/20 

Датум: 24.02.2020. године  НАЧЕЛНИК ОПШТИНЕ 

    Горан Боројевић, с.р. 

_________________________________________________ 

 

На основу члана 6. Одлуке о 

стипендирању студената на високошколским 

установама (првог циклуса студија) за 

школску 2019/20 („Службени гласник 
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општине Кнежево“, број: 20/19), Начелник 

општине, д о н о с и:  

 

 

Р Ј Е Ш Е Њ Е 

о именовању комисије за разматрање 

пријава и давање приједлога 

за додјелу стипендија 

 

 

1. Именује се Комисија за разматрање 

пријава и давање приједлога за додјелу 

стипендија за школску 2019/20 годину у 

сљедећем саставу: 

1) Маринковић Милан – прдсједник 

комисије, 

2) Вуковић Небојша – члан, 

3) Тејиновић Наташа – члан испред 

студената, 

4) Бегић Амра – технички секретар, води 

записник и обавља административне послове. 

2. Задатак Комисије из тачке 1. Овог 

рјешења је да утврди тачан број приспјелих 

пријава по расписаном Конкурсу о 

стипендирању за школску 2019/20, размотри 

пријаве и направи листу, приједлоге за 

додјелу. 

3. Ово рјешење ступа на снагу даном 

доношења, а биће објављено у „Службеном 

гласнику општине Кнежево“. 
 

 
Број: 02-67-38/20 

Датум: 03.02.2020. године  НАЧЕЛНИК ОПШТИНЕ 

    Горан Боројевић, с.р. 

______________________________________________ 

 

На основу Одлуке о извршењу буџета 

општине Кнежево за 2019. годину, број: 01-022-

92/18 („Службени гласник општине Кнежево“, 

број: 24/18) и Одлуке о усвајању ребаланса 

буџета општине Кнежево за 2019. годину, број: 

01-022-69/19,(„Службени гласник општине 

Кнежево“, број: 19/19), Начелник општине,           

д о н о с и: 

 

 

Р Ј Е Ш Е Њ Е 

о реалокацији средстава 

 

1.Одобрава се реалокација средстава у 

оперативном буџету за мјесец децембар 2019 

године за следеће ставке: 

 са ставке 413100 – Расходи по основу 

камата на хартије од вриједности, 

организациони код 00930140 у износу 

од  14.298,00  КМ 

 на ставку 416100- Дознаке грађана које 

се исплаћују из буџета Републике, 

општина и градова, организациони код 

00930301  у износу од 14.298,00 КМ 

2. За извршење  овог рјешења задужује се 

Одјељење за привреду и финансије, 

рачуноводствена служба. 

3. Ово рјешење ступа на снагу даном 

доношења, а биће објављено у „Службеном  

гласнику општине Кнежево“. 

 

Образложење 

На основу члана 14, Одлуке о извршењу 

буџета општине Кнежево број. 01-022-92/18 

(„Службени гласник општине Кнежево“, број: 

24/18), Начелник општине Кнежево, може 

извршити реалокацију у оквиру потрошачке 

јединице и између потрошачких јединица у 

оквиру Општинске управе општине Кнежево. 

Исплата обавеза по основу расхода буџета 

општине Кнежево извршиће се по 

приоритетима у складу са чланом 12. Одлуке о 

извршењу буџета општине Кнежево за 2019. 

годину број: 01-022-92/18 („Службени гласник 

општине Кнежево“, број: 24/18). 

 

 
Број: 02-401-9/20 

Датум: 19.02.2020. године  НАЧЕЛНИК ОПШТИНЕ 

    Горан Боројевић, с.р. 

_______________________________________________ 

 

На  основу  члана  59.  став  1. Закона  о  

локалној  самоуправи („Службени  гласник  

Републике  Сртпске“, број: 97/16),  члана  24.  

Закона   о  предшколском  васпитању 

(„Службени  гласник Републке  Српске“,  број: 
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79/15)  и  члана  68.  став  1.  Статута  општине  

Кнежево („Службени  гласник  општине  

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

општине  Кнежево, д о н о с и 

З  А  К  Љ  У  Ч  А  К 

 

1.Даје  се  сагласност  на  Програм  припреме  

дјеце  ЈУ  „Дјечији  Вртић“  Кнежево  у  школу  

за  2020.  годину. 

2. Припреме  ће  се   изводити   у  просторијама   

ОШ  „Доситеј  Обрадовић“  Кнежево,  у  

учионицама   првог  разреда  које  су  адекватно  

опремљене  за  рад  са  дјецом.   

3.Сагласност  се  даје  из  разлога  загријавања  

просторија,  од 01.03.2020.  године и  настава  

ће  се  изводити  у  времену  од  11.00  до  14.00  

часова. 

4. Закључак  ступа  на  снагу  даном  доношења, 

а  биће  објављен  у  „Службеном  гласнику  

општине  Кнежево“. 

 

 
Број: 02-060-2/20 

Датум: 19.02.2020. године  НАЧЕЛНИК ОПШТИНЕ 

    Горан Боројевић, с.р. 

________________________________________________________________________________________________ 
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