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СЛУЖБЕНИ  ГЛАСНИК 

ОПШТИНЕ  КНЕЖЕВО 

Издавач:Скупштина општине 

КНЕЖЕВО 

Жиро-

рачун____________________ 

Цијена примјерка________КМ 

 

Број: 06/2020 

 

Кнежево,08.05.2020. године 

Уређује редакциони одбор: 

Одговорни уредник: 

Секретар СО-е  

Дијана Милисавић  

Штампа СО-е Кнежево 

 
 

На основу члана 348. став 1. Закона о 

стварним правима (''Службени гласник 

Републике Српске“, број: 124/08, 58/09, 95/11, 

60/15 и 18/16), члана 39. став 2. тачка 13. Закона 

о локалној самоуправи („Службени гласник 

Републике Српске“, број: 97/16 и 36/19), члана 

2., 4. 5., 6. и 7. Правилника о поступку јавног 

конкурса за располагање непокретностима у 

својини Републике Српске и јединица локалне 

самоуправе (''Службени гласник Републике 

Српске“, број: 20/12) и члана 37. став 2. тачка 13.   

Статута општине  Кнежево  (''Службени гласник 

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

Скупштина општине Кнежево, на сједници 

одржаној дана 08.05.2020.године, доноси 

 

О Д Л У К У 

о приступању продаји  неизграђеног 

градског грађевинског земљишта у сврху 

формирања стамбено-пословне зоне 

 

I 

1) Приступа се продаји неизграђеног 

градског грађевинског земљишта, ради изградње 

стамбених и стамбено-пословних објеката  и то: 

- грађевинска парцела означена као к.ч. 

122/92, уписана у ЛН 690 К.О. Кнежево 1, 

површине 335,00 м2; 

- грађевинска парцела означена као к.ч. 

122/93, уписана у ЛН 690 К.О. Кнежево 1, 

површине 361,00 м2; 

- грађевинска парцела означена као к.ч. 

122/94, уписана у ЛН 690 К.О. Кнежево 1, 

површине 393,00 м2; 

- грађевинска парцела означена као к.ч. 

122/95, уписана у ЛН 690 К.О. Кнежево 1, 

површине 387,00 м2; 

- грађевинска парцела означена као к.ч. 

122/96, уписана у ЛН 690 К.О. Кнежево 1, 

површине 374,00 м2; 

- грађевинска парцела означена као к.ч. 

122/97, уписана у ЛН 690 К.О. Кнежево 1, 

површине 360,00 м2; 

- грађевинска парцела означена као к.ч. 

122/98, уписана у ЛН 690 К.О. Кнежево 1, 

површине 360,00 м2; 

- грађевинска парцела означена као к.ч. 

122/99, уписана у ЛН 690 К.О. Кнежево 1, 

површине 360,00 м2; 

- грађевинска парцела означена као к.ч. 

122/100, уписана у ЛН 690 К.О. Кнежево 

1, површине 401,00 м2; 

- грађевинска парцела означена као к.ч. 

122/101, уписана у ЛН 690 К.О. Кнежево 

1, површине 375,00 м2; 
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- грађевинска парцела означена као к.ч. 

122/102, уписана у ЛН 690 К.О. Кнежево 

1, површине 336,00 м2; 

- грађевинска парцела означена као к.ч. 

122/103, уписана у ЛН 690 К.О. Кнежево 

1, површине 337,00 м2; 

- грађевинска парцела означена као к.ч. 

122/104, уписана у ЛН 690 К.О. Кнежево 

1, површине 343,00 м2; 

- грађевинска парцела означена као к.ч. 

122/105, уписана у ЛН 690 К.О. Кнежево 

1, површине 359,00 м2; 

- грађевинска парцела означена као к.ч. 

122/109, уписана у ЛН 690 К.О. Кнежево 

1, површине 1.339,00 м2; 

- грађевинска парцела означена као к.ч. 

122/110, уписана у ЛН 690 К.О. Кнежево 

1, површине 1.474,00 м2; 

- грађевинска парцела означена као к.ч. 

122/111, уписана у ЛН 690 К.О. Кнежево 

1, површине 1.349,00 м2; 

- грађевинска парцела означена као к.ч. 

122/114, уписана у ЛН 690 К.О. Кнежево 

1, површине 7.000,00 м2; 

- грађевинска парцела означена као к.ч. 

122/61, уписана у ЛН 690 К.О. Кнежево 1, 

површине 1.060,00 м2; 

2) Продаја градског грађевинског земљишта 

из става 1, извршиће се путем усменог јавног 

надметања-лицитацијом, чија ће се почетна 

продајна цијена утврдити по вјештаку 

грађевинске струке. 

 

II 

Подаци о непокретности: 

Наведено грађевинско земљиште је уписано 

са правом власништва у корист Општине 

Кнежево, са дијелом 1/1, у Лист непокретности 

број 690, к.о. Кнежево 1. 

 

 

 

III 

1) За учешће у поступку лицитације 

понуђачи (физичка и правна лица) су дужни 

уплатити кауцију у висини од 10% од почетне 

цијене непокретности с тим да кауција за учешће 

не може бити нижи од 1.000,00 КМ нити виши 

од 50.000,00 КМ., на јединствени рачун трезора 

Општине Кнежево број: 5620990001050907, код 

НЛБ банке, Филијала Кнежево, сврха дознаке: 

кауција за учешће на лицитацији, један дан прије 

почетка поступка лицитације.  

2) Уплаћени износ кауције урачунава се 

купцу у продајну цијену.  

3) Учесницима у лицитацији чије понуде не 

буду прихваћене, извршиће се поврат уплаћене 

кауције у року од 8 дана од дана закључења 

лицитације. Учесник у лицитацији чија понуда 

буде утврђена као најповољнија, а не приступи 

закључивању уговора о купопродаји, губи право 

на поврат уплаћене кауције. 

 

IV 

1) По окончању лицитације, начелник 

Општине Кнежево закључује уговор о продаји 

непокретности са најповољнијим понуђачем, а 

по претходно прибављеном мишљењу 

Правобранилаштва Републике Српске. 

2) Купац је дужан продајну цијену 

непокретности исплатити продавцу – Општини 

Кнежево у року од 15 дана од дана закључивања 

уговора о продаји. 

3) Предаја продатог земљишта у посјед 

купца, извршиће се у року од три дана од дана 

закључивања уговора о продаји. 

4) Трошкове нотарске обраде уговора о 

продаји сноси купац. 

 

V 

Поступак лицитације спровешће Комисија за 

спровођење јавног надметања, коју ће посебним 

рјешењем именовати Скупштина општине 

Кнежево. 

 

VI 

За све што није предвиђено овом Одлуком, 

примјењиваће се одредбе Правилника о 
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поступку јавног конкурса за располагање 

непокретностима у својини Републике Српске и 

јединица локалне самоуправе (''Службени 

гласник Републике Српске“, број: 20/12). 

 

VII 

Овлашћује се Начелник Општине да, након 

спроведеног поступка лицитације и прибављеног 

позитивног мишљења Правобранилаштва 

Републике Српске, закључи  уговор о продаји 

непокретности са најповољнијим понуђачем. 

 

VIII 

Ова Одлука ступа на снагу осмог дана од 

дана објављивања у ''Службеном гласнику 

општине Кнежево''. 
 

Број: 01-022-13/20                   

Датум: 08.05.2020.године           ПРЕДСЈЕДНИК 

СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ 

Миле Павловић, с.р. 

________________________________________________ 

 

         

На основу члана 6. Закона о комуналним 

дјелатностима (,,Службени гласник Републике 

Српске“, број: 124/11 и 100/17), члана 39. 

Закона о локалној самоуправи (,,Службени 

гласник Републике Српске“, број: 97/16 и 36/19) 

и члана 37. Статута Општине Кнежево 

(,,Службени гласник Општине Кнежево“, број: 

8/17 и 19/17), Скупштина  општине Кнежево, на 

сједници одржаној дана 08.05.2020. године,       

д о н о с и 

О Д Л У К У 

О УПРАВЉАЊУ И НАЧИНУ  

ОДРЖАВАЊА  ЈАВНОГ ВОДОВОДА 

 

I.ОПШТЕ ОДРЕДБЕ 

Члан 1. 

Овом Одлуком прописују се услови и начин 

снабдијевања потрошача водом за пиће и друге 

потребе као и начин експлоатације, кориштења 

и одржавања уређаја и објеката јавног водовода 

на подручју Мјесне заједнице Кнежево, Бокани-

Пауновићии, Мокри Луг као и дио Мјесне 

заједнице Живинице. 

 

Члан 2. 

1) Снабдијевање водом, односно 

пречишћавање и дистрибуција воде је 

сакупљање, прерада, пречишћавање и испорука 

воде корисницима, за пиће и друге потребе, 

водоводном мрежом до мјерног инструмента 

потрошача, укључујући и мјерни инструмент. 

2) Снабдијевање водом за пиће и друге 

потребе представља дјелатност од посебног 

друштвеног интереса. 

 

Члан 3. 

1) Под јавним водоводом у смислу одредби 

ове одлуке сматрају се објекти и уређаји који 

служе за снабдијевање корисника водом за пиће 

и друге потребе, односно сви објекти за 

захватање и пречишћавање воде са зонама 

санитарне заштите, пумпне станице, хлорне 

станице, резервоари, потисни цјевоводи и 

дистрибутивна мрежа са прикључцима до првог 

вентила водомјера, који мора бити смјештен у 

одговарајућем шахту, постављеном најмање 1м 

унутар грађевинске парцеле, а ако за то не 

постоје техничке могућности онда што ближе 

грађевинској парцели. 

2) Кућним (унутрашњим) водоводним 

инсталацијама сматрају се цјевоводи и уређаји 

на њима иза првог вентила водомјера, који 

служе за узимање воде из јавног водовода, а о 

њиховом одржавању стара се корисник. 

3) Све кућне водоводне инсталације морају 

бити спојене са јавним водоводом преко 

водомјера. 

4) Под потрошачем, односно корисником 

подразумијева се свако физичко лице, 
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предузетник, удружење грађана, привредно 

друштво и друга правна лица, органи, 

организације и институције јавних служби који 

се на законит начин снабдијевају водом из 

јавног водовода. 

 

Члан 4. 

Снабдијевање водом за пиће и друге 

потребе као и управљање објектима јавног 

водовода врши Комунално предузеће 

„Водовод“ д.о.о. Кнежево (у даљем тексту 

Комунално предузеће), које је дужно: 

1. Да редовно и непрекидно обезбјеђује 

довољне количине хигијенски исправне 

воде за пиће на цијелом подручју на 

којем су изграђени објекти јавног 

водовода, 

2. Да одржава у исправном стању све 

објекте и уређаје јавног водовода, 

3. Да изводи све радове на одржавању 

објеката и уређаја јавног водовода, 

4. Да у оквиру материјалних могућности 

врши проширење и повећање 

капацитета производње воде у складу 

са плановима просторног развоја 

Општине, 

5. Да путем надлежних здравствених 

установа редовно врши контролу 

квалитета и хигијенске исправности 

воде из јавног водовода у складу са 

Правилником о хигијенској 

исправности воде за пиће, те да у 

случају хигијенске неисправности о 

томе обавијести надлежне органе и 

кориснике. 

 

Члан 5. 

1) Обавеза редовног и непрекидног 

снабдијевања водом у смислу  члана 4. ове 

одлуке може престати у случајевима: 

1. Елементарних непогода (дуготрајне 

суше, поплаве, земљотреси и сл.), 

2. Већих погонских и техничких сметњи, 

3. Прекида у снабдијевању електричном 

енергијом, 

4. Редовних и ванредних радова на 

поправци објеката и уређаја јавног 

водовода, 

5. Нових радова и реконструкције објеката 

и уређаја јавног водовода. 

2) Комунално предузеће у случајевима из 

претходног става обавезно је да обезбиједи 

минимално снабдијевање водом установе од 

општег значаја (цистерне или други начин 

снабдијевања). 

3) Комунално предузеће није одговорно за 

евентуалну штету проузроковану у 

снабдијевању водом у смислу претходног става. 

 

Члан 6. 

1) У случају планираних прекида у 

снабдијевању водом (одржавање, 

реконструкција, поправка) Комунално 

предузеће је дужно да најмање три дана прије 

очекиваних прекида у средствима информисања 

или на други погодан начин обавијестити 

потрошаче о трајању прекида у снабдијевању 

водом. 

2) У случају хитних интервенција на јавном 

водоводу Комунално предузеће није дужно 

обавијестити потрошаче о прекиду у 

снабдијевању водом за пиће и друге потребе, 

изузев установа од општег значаја. 

 

Члан 7. 

1) Ако до прекида у снабдијевању водом за 

пиће дође из разлога наведених у члану 5. 

Комунално предузеће ће у сарадњи са 

надлежним органом локалне самоуправе за 

комуналне послове предузети све потребне 
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мјере за брже отклањање насталих сметњи, а о 

сметњама је дужно обавијестити и кориснике. 

2) Ако прекид у снабдијевању водом из 

члана 6. може угрозити живот и здравље људи 

или довести у опасност рад јавног предузећа, 

привредног субјекта или других институција 

или изазвати штету великих размјера, надлежни 

орган из става 1. овог члана дужан је да одмах 

обавијести орган јединице локалне самоуправе 

надлежан за послове цивилне заштите који ће 

без одгађања: 

1. Одредити ред првенства и начин 

испоруке воде оним корисницима код 

којих би усљед прекида настала опасност 

по живот и здравље и рад грађана или 

рад јавног предузећа, привредног 

друштва и других организација или би 

настала велика, односно ненадокнадива 

штета; 

2. Наредити мјере за заштиту објеката 

јавног водовода и друге имовине која је 

угрожена; 

3. Предузети мјере за отклањање насталих 

посљедица и друге потребне мјере за 

нормално снабдијевање водом за пиће. 

 

Члан 8. 

1) Потрошач, односно корисник јавног 

водовода је дужан да: 

1. Користи објекте јавног водовода којима 

Комунално предузеће управља и 

располаже са пажњом доброг домаћина и 

привредника и да надокнади сву штету 

коју проузрокује несавјесним и 

неодговорним понашањем, 

2. Користи објекте јавног водовода на 

примјерен начин у складу са одредбама 

закона и ове Одлуке, штитећи животну 

средину у којој живи, и 

3. Омогући Комуналном предузећу 

несметан приступ његовој мрежи и 

мјерним уређајима који се налазе унутар 

посебног дијела зграде или других 

некретнина корисника. 

2) Забрањено је кориснику да се самовољно 

прикључи на јавни водовод или да користи 

јавни водовод без сагласности Комуналног 

предузећа. 

 

 

II.ПОСЕБНЕ ОДРЕДБЕ 

2.1.Пројектовање и извођење водоводних 

прикључака 

 

Члан 9. 

Водоводни прикључак је дио водоводне 

мреже којим се врши спајање кућних 

инсталација са инсталацијама јавног водовода. 

 

Члан 10. 

Водоводни прикључак почиње од споја са 

уличним цјевоводом, односно другим 

најближим цјевоводом, који обезбјеђује 

довољне количине воде и завршава се у 

склоништу за водомјер са задњим вентилом иза 

водомјера. 

 

Члан 11. 

1) Водоводни прикључак изводи 

искључиво Комунално предузеће на основу 

писменог захтјева власника (корисника) објекта 

- инвеститора. 

2) Уз захтјев за извођење водоводног 

прикључка инвеститор је дужан да приложи 

одговарајућу техничку документацију која 

потврђује да је објекат легално изграђен 

(одобрење за грађење, употребна дозвола). 

3) Инвеститор је дужан да прије извођења 

прикључка омогући Комуналном предузећу 
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преглед и испитивање унутрашњих водоводних 

инсталација. 

 

Члан 12. 

1) Комунално предузеће је дужно да у року 

од 15 дана од дана пријема уредног захтјева 

изведе водоводни прикључак. 

2) Начин извођења прикључка и материјал 

потребан за извођење истог одређује 

Комунално предузеће. 

3) Све трошкове настале извођењем 

водоводног прикључка сноси инвеститор. 

 

Члан 13. 

1) Снабдијевање водом за пиће и друге  

врши се на основу уговора закљученог између 

Комуналног предузећа и корисника, у складу са 

Законом о комуналним дјелатностима. 

2) Корисник плаћа утврђену цијену за 

пружену комуналну услугу на основу рачуна 

који испоставља Комунално предузеће и који 

има снагу вјеродостојне исправе. 

 

Члан 14. 

1) Сви новоизграђени објекти и уређаји 

јавног водовода, изузев склоништа за водомјер, 

споразумом између инвеститора и Комуналног 

предузећа након техничког пријема и пуштања 

у функцију, преносе се у основна средства 

Комуналног предузећа, које је дужно да се 

стара о њиховом одржавању. 

2) Закључење споразума из става 1. овог 

члана извршиће се непосредно прије 

прикључења објекта на јавни водовод. 

3) Потрошачу се неће одобрити прикључак 

уколико није извршена примопредаја објеката и 

уређаја у смислу става 1. овог члана. 

 

 

 

Члан 15. 

1) Сваки објекат који се снабдијева водом 

са јавног водовода мора имати свој засебан 

прикључак. 

2) Изузетно од претходног става за два или 

више индивидуалних стамбених објеката који 

имају једног власника и малу процијењену 

потрошњу воде, може се дозволити један 

заједнички прикључак, с тим да се потрошња 

воде мјери за сваки објекат посебно, а начин 

израде склоништа за водомјер одређује 

Комунално предузеће. 

3) Објекат који чини посебну цјелину, а 

има више етажа и власника може имати више 

посебних прикључака. 

 

Члан 16. 

1) Све поправке и промјене на прикључку 

до вентила иза водомјера врши искључиво 

Комунално предузеће. За извршење свих 

поправки и промјена није потребна дозвола 

власника (корисника), али га о томе Комунално 

предузеће мора обавијестити, изузев ако је 

поправка хитне природе корисник може бити 

накнадно обавијештен. 

2) Вентил иза водомјера уграђује 

Комунално предузеће приликом извођења 

прикључка, а одржава га и поправља власник 

(корисник) о свом трошку, као и све друге 

инсталације иза тог вентила. 

 

Члан 17. 

1) Комунално предузеће има искључиво 

право да отвара и затвара вентиле на објема 

странама водомјера. 

2) Власник (корисник) објекта може 

затражити да Комунално предузеће затвори 

вентил иза водомјера, ако се утврди квар на 

водомјеру или када се врше радови на објекту. 
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Члан 18. 

Сваки запажени квар на прикључку власник 

(корисник) објекта је дужан без одлагања да 

пријави Комуналном предузећу. 

 

 

2.2.Одржавање водоводне мреже и 

прикључака и заштитне мјере 

 

Члан 19. 

Комунално предузеће је дужно да приликом 

очитања водомјера или вршења интервенција на 

мрежи и уређајима корисника који се налазе 

унутар посебног дијела зграде или посједа 

корисника, поступа са пажњом доброг 

домаћина и привредника, а сваку штету коју 

учини власнику или кориснику посебног дијела 

зграде или посједа дужан је да одмах о свом 

трошку отклони или правично надокнади. 

 

Члан 20. 

1) Одржавање јавне водоводне мреже и 

прикључака до вентила прије водомјера врши 

Комунално предузеће о свом трошку. 

2) За вршење радова из претходног става 

није потребна сагласност потрошача, али је 

Комунално предузеће дужно да га о томе 

обавијести. 

3) У хитним случајевима или када није 

могуће најавити поправак Комунално предузеће 

може вршити интервенције и без обавјештења. 

 

Члан 21. 

Комунално предузеће је дужно да све 

кварове настале на јавном водоводу отклони у 

што краћем року. По отклањању квара дужно је 

да улицу, јавни пут или другу јавну површину 

оштећену извођењем радова доведе у 

првобитно стање.. 

 

Члан 22. 

1) Ако се измјештање, поправка или 

реконструкција водоводне мреже врши због 

извођења грађевинских радова или је водоводна 

мрежа оштећења извођењем других радова, од 

извођача, односно трећих лица, трошкове 

измјештања, реконструкције и поправке сноси 

инвеститор наведених радова. 

2) Трошкове сноси инвеститор и у случају 

оштећења мреже нивелацијом и припремним 

радовима за уређење простора и изградњу 

објеката. 

 

Члан 23. 

1) Не могу се изводити грађевински и 

други радови изнад, испод или у непосредној 

близини водоводних цијеви и у зонама 

санитарне заштите, без сагласности Комуналног 

предузећа. 

2) У случају да се радови изводе на начин 

описан у претходном ставу Комунално 

предузеће је дужно одмах и без одлагања о 

свему обавијестити орган локалне самоуправе 

надлежан за инспекцијске послове. 

 

Члан 24. 

1) Забрањено је уграђивање одвојака на 

водоводном прикључку између његовог споја са 

водоводном мрежом и водомјера испред 

водомјера. 

2) У случају таквог уграђивања Комунално 

предузеће ће затворити воду и укинути одвојак, 

а о свему обавијестити орган локалне 

самоуправе надлежан за надзор над примјеном 

ове Одлуке. 

3) Штету проузроковану радњама из 

претходног става сноси потрошач који је 

уградио одвојак. 

4) Ако унутрашње инсталације потрошача 

посједују уређај за гашење пожара, дозволиће 
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се прикључак тог уређаја испред водомјера 

путем посебног вода који се контролише 

блиндираним затварачем само за гашење 

пожара. 

5) Кориштење вода преко противпожарног 

вода дозвољава се само за гашење пожара. 

 

Члан 25. 

1) Потрошач не смије дозволити да друго 

лице преко његовог прикључка изведе свој 

прикључак. 

2) Код  објеката  са  мјешовитим  

снабдијевањем  водом  (преко јавног  водовода 

и преко самосталних приварних  водовода и 

уређаја)  забрањено је свако непосредно  и 

међусобно  повезивање исталација и уређаја  

спојених са  јавним  водоводом и самосталних 

индивидуалних инсталација и уређаја. 

3) Комунално предузеће ће потрошача који 

изврши  радње  описане у ставу  1. и 2. овог  

члана, искључити са јавног водовода, све док се 

инсталације  не доведу  у исправно стање  и о  

свему  ће  обавијестити  орган  локалне 

самоуправе  надлежан за надзор над примјеном 

ове Одлуке. 

4) Трошкове поновног прикључења на 

јавни водовод сноси корисник који је допустио 

радње из става 1.2. овог члана. 

 

Члан 26. 

Забрањено је кориштење инсталација јавног 

водовода у сврху уземљења електричних водова 

и уређаја као и других постројења. 

 

Члан 27. 

1) Забрањено је изнад уређаја јавног 

водовода (затварача хидраната и арматуре 

водомјера) одлагање било каквих материјала 

који би могли ометати кориштење тих уређаја. 

2) Забрањено је изнад и поред водоводних 

уређаја из претходног става паркирати моторна 

и друга возила.  

 

2.3.Потрошња, мјерење, обрачун и плаћање 

утрошене воде 

 

Члан 28. 

1) Потрошња воде из јавног водовода 

утврђује се преко водомјера који мора бити 

пломбиран и баждарен, а израчунава се према 

разлици између стања водомјера затечених 

приликом двају узастопних читања. 

2) Тип и врсту водомјера који се уграђује 

одређује Комунално предузеће на основу 

важећих прописа, стандарда и норматива. 

3) Јединица за мјерење и плаћање утрошене 

воде је м³ (1000 Л). 

4) Очитавање водомјера се врши само у 

цијелим м³. 

 

Члан 29. 

Ако се потрошња воде не мјери преко 

водомјера (прање улица, залијевање јавних 

површина, изградња и одржавање јавних 

саобраћајница и сл.) обрачун се врши према 

уговору закљученом између Комуналног 

предузећа и потрошача. 

 

Члан 30. 

У случајевима када се утрошак воде не 

може утврдити читањем водомјера (квар 

водомјера, немогућ прилаз водомјеру, ниска 

температура зими када се ради заштите од 

смрзавања не врши читање водомјера, када се 

потрошач бесправно прикључио на водоводну 

мрежу па се не може утврдити стање или 

водомјер није ни уграђен) обрачун ће се 

извршити на основу стандарда, односно 
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просјечне потрошње воде корисника до једне 

године. 

 

Члан 31. 

1) Сваки објекат који се прикључује или је 

прикључен  на водоводну мрежу, мора имати 

свој водомјер. 

2) У стамбено – пословним објектима 

обавезна је уградња водомјера посебно за 

стамбени, а посебно за пословни дио објекта.  

3) Изузетно од претходног става, уколико је 

код већ изграђених стамбено – пословних 

објеката из техничких разлога немогуће 

уградити водомјере који ће одвојено мјерити 

потрошњу воде за стамбени и за пословни дио 

објекта, потрошња воде ће се мјерити једним 

водомјером за цијели објекат, а обрачун 

потрошње ће се извршити у складу са 

стандардима, односно просјечној потрошњи 

воде корисника до једне године. 

4) У стамбеним зградама са више 

стамбених јединица – станова, и стамбено-

пословним зградама са више стамбених и 

пословних јединица, потрошња воде мјериће се 

посебним водомјером за сваку стамбену, 

односно пословну јединицу, а водомјери се 

уграђују у стубишту објекта на мјесту 

приступачном за одржавање и контролу 

водомјера. 

5) Изузетно од претходног става, у 

стамбеним и стамбено-пословним зградама са 

више стамбених и пословних јединица у којима 

је из техничких разлога немогуће мјерити 

утрошак воде за сваку јединицу посебно, 

обавезно је уграђивање централног водомјера, 

који ће мјерити утрошак воде за цијели објекат. 

Утрошена количина воде евидентирана на 

централном водомјеру распоређује се на 

станове сразмјерно броју чланова домаћинства.  

6) У стамбеним зградама са више 

стамбених јединица – станова у којима из 

техничких разлога немогуће мјерити утрошак 

воде за сваку јединицу посебно како из разлога 

немогућности уградње централоног водомјера, 

обрачун мјесечне потршње воде се врши на 

бази паушалног просјека потрошње а износи 5 

м³ по члану домаћинства. 

7) Приликом обрачуна мјесечне потрошње 

воде из претходног става као чланови 

домаћинства изузимају се дјеца до 8 година 

старости. 

 

Члан 32. 

Заједница етажних власника зграде дужна 

је да на захтјев Комуналног предузећа у року од 

15 дана од дана поднесеног захтјева достави 

евиденцију о етажним власницима и податке о 

етажној својини у згради којом заједница 

управља. 

 

Члан 33. 

1) Водомјери се постављају у затворена 

бетонска склоништа (шахтове) која о свом 

трошку изграђује и одржава власник (корисник) 

објекта који се прикључује на водоводну 

мрежу. 

2) Склониште за водомјер се поставља, по 

правилу, непосредно иза регулационе линије. 

Ако је регулациона линија истовремено и 

грађевинска линија склониште се поставља на 

погодном мјесту у подруму, сутерену или 

другом приступачном мјесту које одреди 

Комунално предузеће. 

3) Шахтови се граде према техничким 

условима које одреди Комунално предузеће, у 

зависности од водомјера, и не могу имати мање 

унутрашње димензије од 100 x 100 x100 цм. 
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Члан 34. 

1) Комунално предузеће је дужно да врши 

контролу исправности склоништа за водомјер, а 

власник (корисник) објекта дужан је 

овлаштеном раднику Комуналног предузећа 

омогућити увид у склониште за водомјер ради 

контроле исправности истог. 

2) Неисправно склониште за водомјер 

власник (корисник) објекта је дужан 

прилагодити прописаним условима у року од 

три мјесеца од пријема писмене опомене од 

стране Комуналног предузећа. 

3) Ако се у року из претходног става не 

поступи или ако усљед неадекватног 

одржавања склоништа за водомјер пријети 

опасност загађења воде за пиће, снабдијевање 

водом ће се обуставити путем искључења 

прикључка и скидањем водомјера, а та обустава 

ће бити на снази све док се склониште за 

водомјер не доведе у исправно стање. 

 

Члан 35. 

1) Постављање, премјештање, мијењање, 

одржавање или поправак водомјера и арматура 

врши искључиво Комунално предузеће. 

2) Власник (корисник) објекта плаћа 

вриједност водомјера и арматуре приликом 

његовог првог постављања, а трошкове настале 

због поправки, замјене, скидања и одржавања 

сноси Комунално предузеће али само уколико 

власник (корисник) плаћа мјесечну таксу на 

водомјер. 

3) Изузетно од претходног става, уколико је 

до оштећења, односно квара на водомјеру 

дошло кривицом власника или корисника 

објекта  усљед намјере или крајње непажње 

(пуцање стакла, повреда пломбе или друго 

оштећење изазвано неадекватним одржавањем 

склоништа за водомјер)  трошкови поправке 

или замјене водомјера падају на терет власника 

(корисника) објекта, без обзира што исти плаћа 

таксу на водомјер. 

4) Уколико власник (корисник) не плаћа 

таксу на водомјер сви трошкови настали 

поправком, одржавањем, мијењањем, 

премјештањем водомјера падају на терет 

власника (корисника). 

 

Члан 36. 

1) Власник (корисник) објекта могу 

надзирати потрошњу воде помоћу контролног 

(споредног) водомјера за чије уграђивање 

морају прибавити сагласност Комуналног 

предузећа. 

2) Водомјер из претходног става набавља и 

о свом трошку одржава власник објекта. 

 

Члан 37. 

1) Очитавање водомјера врше радници 

Комуналног предузећа у једнаким временским 

интервалима (једномјесечно, тромјесечно). 

2) Корисник воде из јавног водовода је 

дужан овлаштеним радницима омогућити 

приступ склоништу за водомјер ради очитавања 

потрошње воде. 

3) Ако очитање водомјера није извршено 

кривицом потрошача (немогућ приступ шахту, 

шахт напуњен водом), овлаштени радник 

Комуналног предузећа ће оставити обавјештење 

са назнаком да отклони разлоге неочитавања, 

као и обавјештење о дану и часу накнадног 

очитавања. Ако се ни тада не изврши 

очитавање, обрачун утрошка воде ће се 

извршити процјеном (паушално), а коначан 

обрачун ће се извршити приликом наредног 

очитања водомјера. 

4) Уколико је кривицом корисника 

немогуће очитавање водомјера у два узастопна 

читачка периода корисник ће се искључити са 

јавног водовода до отклањања разлога 
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неочитавања, а Комунално предузеће ће о свему 

обавијестити орган локалне самоуправе 

надлежан за спровођење ове Одлуке. 

 

Члан 38. 

1) Накнада за утрошену воду плаћа се 

према важећем цјеновнику Комуналног 

предузећа, на који сагласност даје надлежни 

орган локалне самоуправе. 

2) Рачуни о утрошеној количини воде 

испостављају се власницима објеката на основу 

података до којих се дошло читањем водомјера 

и ти рачуни имају снагу вјеродостојне исправе. 

3) У случају промјене власника објекта 

промјену задужења Комунално предузеће ће 

извршити на основу пријаве новог потрошача и 

одјаве ранијег потрошача. 

4) У случају из претходног става ранији 

потрошач је дужан извршити писмену одјаву, а 

нови потрошач писмену пријаву. Изузетно, ако 

ранији потрошач није у могућности да изврши 

одјаву (смрт, тешка болест) задужење новог 

корисника ће се извршити на основу пријаве. 

5) Одјава ранијег потрошача и пријава 

новог потрошача ће се извршити само под 

условом да су измирене све обавезе према 

Комуналном предузећу. 

 

Члан 39. 

1) Потрошач је дужан да плаћа утрошак 

воде до рока наведеног у испостављеном 

рачуну. 

2) Потрошач коме је испостављен рачун 

може у року од осам дана од дана пријема 

рачуна уложити писмени приговор. 

3) По истеку рока из претходног става 

приговор се не узима у разматрање. 

4) Комунално предузеће је обавезно 

ријешити по приговору у року од осам дана од 

дана пријема приговора. 

Члан 40. 

1) Потрошач може, у случају сумње у 

исправност свог водомјера, писменим путем 

тражити контролу исправности истог. 

2) Испитивање исправности водомјера 

врши овлаштено предузеће чији писмени налаз 

је вјеродостојан за Комунално предузеће и 

потрошача. 

3) Ако се испитивањем водомјера утврди да 

је одступање тачности водомјера више од ± 5%, 

врши се исправка обрачуна потрошње воде у 

корист односно штету потрошача. Ако се 

испитивањем водомјера утврди да је водомјер 

исправан трошкове скидања, испитивања и 

поновног уграђивања сноси потрошач. 

 

2.4.Отказ кориштења воде 

 

Члан 41. 

1) Потрошач може писменим путем 

отказати кориштење воде трајно или 

привремено. 

2) Трајно се може отказати кориштење воде 

само за порушене објекте, а привремено за 

објекте који нису у употреби. 

3) Код трајног отказа кориштења воде 

прикључак се укида (блокадом водомјера), а 

код привременог отказа блокира се вентил 

прије водомјера. 

 

 

2.5.Ослобађање од плаћања утрошене и 

изгубљене воде 

 

Члан 42. 

Утрошена вода се не плаћа у сљедећим 

случајевима: 

1. Ако се вода из јавног водовода узима из 

јавног хидранта за гашење пожара, 
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2. Ако се вода за гашење пожара узима из 

унутрашњих инсталација и ако потрошач 

пријави Комуналном предузећу да је 

вода утрошена за гашење пожара у року 

од 48 сати од гашења пожара. 

 

Члан 43. 

Потрошач се не може ослободити од 

плаћања изгубљене воде, ако се вода изгубила 

због пуцања стакла на водомјеру  или других 

оштећења водомјера и арматуре у шахту, ако је 

до оштећења ових инсталација дошло кривицом 

или немарним понашањем потрошача (пуцање 

стакла због смрзавања, самовољна и нестручна 

интервенција на инсталацијама, самовољно 

прикључење након искључења са водоводне 

мреже или било какве радње о којима није 

упознато Комунално предузеће). 

 

Члан 44. 

Корисници се могу дјелимично ослободити 

плаћања изгубљене воде ако се вода изгубила 

због више силе, због квара на водомјеру или 

унутрашњим инсталацијама, под условом да 

потрошач није могао благовремено да уочи 

квар и оштећење и ако је то одмах по сазнању 

пријавио Комуналном предузећу, те предузео 

одговарајуће мјере у циљу отклањања квара. 

 

Члан 45. 

1) У случају губитка воде описаног у 

претходном члану, потрошач је дужан писмено 

обавијестити Комунално предузеће одмах по 

уочавању губитка воде. 

2) Одлуку о ослобађању потрошача од 

плаћања изгубљене воде доноси надлежни 

орган Комуналног предузећа, а на основу ове 

Одлуке и Правилника о снабдијевању водом 

Комуналног предузећа. 

 

2.6. Обавеза штедње воде 

 

Члан 46. 

1) Због ограничења и сталног смањивања 

ресурса питке воде, те сталног раста потреба за 

питком водом, сва правна и физичка лица су 

обавезна рационално користити воду. 

2) Комунално предузеће је дужно да даје 

упутства за штедњу воде и да предузима све 

мјере за спречавање и отклањање расипања и 

губитка воде у водоводној мрежи. У том циљу 

овлаштено је вршити преглед кућних 

водоводних инсталација и уређаја, те 

потрошачима предлагати отклањање утврђених 

недостатака, односно налагати поправке 

кварова. 

3) Ако потрошач и послије налога не 

изврши отклањање утврђених недостатака, 

Комунално предузеће ће поступити у складу са 

чланом 52. ове Одлуке, те ће о свему 

обавијестити општински орган надлежан за 

спровођење ове Одлуке. 

 

Члан 47. 

1) У случају веће несташице воде због 

дуготрајне суше или неких других разлога, 

Комунално предузеће је овлаштено је да 

надлежном органу Скупштине општине 

Кнежево предложи доношење Наредбе о 

начину и условима трошења воде из јавног 

водовода, којом ће се дефинисати ограничења 

потрошње воде, контрола и мјере за извршење. 

2) Ограничења потрошње воде из 

претходног става неће се односити на 

ватрогасну службу и употребу воде за гашење 

пожара. 
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2.7. Кориштење воде у јавне сврхе 

 

Члан 48. 

1) Под кориштењем воде у јавне сврхе 

подразумијева се кориштење воде за гашење 

пожара, прање и полијевање улица, залијевање 

јавних и зелених површина, као и за потребе 

изградње грађевина и слично. 

2) Услове и начин кориштења воде у јавне 

сврхе наведене у претходном ставу прописује 

Комунално предузеће у сарадњи са надлежним 

органом локалне самоуправе. 

3) О коришћењу воде у јавне сврхе 

закључиће се уговор између Комуналног 

предузећа и корисника којим ће се ближе 

дефинисати међусобна права, обавезе и 

одговорности. 

4) Вода за јавне сврхе узима се из јавних 

хидраната, а мјеста гдје се налазе јавни 

хидранти морају бити  јасно обиљежена. 

 

Члан 49. 

1) Преко хидраната јавне водоводне мреже 

воду могу узимати само за то овлаштена 

предузећа уз претходно обавјештавање 

Комуналног предузећа. 

2) Ватрогасна служба има право да се за 

потребе гашења пожара користи водом преко 

својих хидраната, као и преко унутрашњих 

водоводних инсталација сваког објекта, па и за 

вријеме ограничења потрошње воде. За остале 

потребе ватрогасна служба мора добити 

дозволу Комуналног предузећа за кориштење 

воде са јавних хидраната. 

3) Остали корисници којима је повремено 

потребна вода за вршење радова на јавним 

површинама морају имати посебну дозволу 

Комуналног предузећа за узимање воде са 

јавних хидраната, а дозвола се добија на основу 

уговора закљученог између Комуналног 

предузећа и корисника. 

 

Члан 50. 

1) Потрошачи који воду узимају са јавног 

хидранта дужни су да након узимања воде 

провјере да ли су сви уређаји затворени. 

2) Ако Комунално предузеће утврди да се 

вода губи ради непажње потрошача, утврдиће 

количину изгубљене воде и исту наплатити од 

потрошача који је то проузроковао, као и 

накнаду на име поправке хидранта. 

 

Члан 51. 

1) Комунално предузеће одређује хидранте 

са којих се може узимати вода за прање и 

полијевање улица, залијевање зелених 

површина, те за потребе изградње објеката и 

друге потребе у складу са овом Одлуком. 

2) На захтјев и трошак потрошача 

Комунално предузеће може уградити водомјер 

код хидранта. 

 

2.8. Затварање воде 

 

Члан 52. 

Према одредбама члана 19. Закона о 

комуналним дјелатностима (,,Службени 

гласник Републике Српске“, број:124/11), 

Комунално предузеће има право да изврши 

затварање воде потрошачима у сљедећим 

случајевима: 

1. Када корисник писменим путем одјави 

коришћење воде, 

2. Када ранији корисник одјави, а нови 

корисник не пријави потрошњу воде, 

3. Када корисник не плати рачун за 

утрошену воду два мјесеца узастопно 

под условом да то техничке могућности 

дозвољавају и да се искључењем тог 
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корисника не угрожавају други 

корисници, 

4. Када Корисник ( потрошач ) одбије да 

закључи уговор о снадбијевању воде за 

пиће и друге услуге са Комуналним 

предузећем. 

5. Када стање водоводних инсталација 

корисника угрожава здравље осталих 

корисника воде, односно квалитет воде у 

јавној водоводној мрежи, 

6. Када је шахт за водомјер заграђен, 

затрпан или неприступачан, а корисник 

није отклонио недостатке и поред 

писменог упозорења Комуналног 

предузећа, 

7. Код поправке водоводног прикључка и 

арматуре водомјера, односно код замјене 

водомјера, 

8. Код поправке или већих кварова и 

сметњи на унутрашњим инсталацијама, 

9. Када потрошач намјерно или из крајње 

непажње поквари или оштети водомјер 

или арматуру у водомјерном шахту, 

10. Када потрошач више од два пута 

онемогући читање водомјера, 

11. Када потрошач онемогући преглед и 

испитивање водомјера, прикључка или 

унутрашњих водоводних инсталација, 

12. Када се изврши спајање инсталација 

спојених на јавни водовод са уређајима 

самосталног индивидуалног водовода, 

13. Када корисник дозволи другом лицу да 

преко његовог приључка изведе свој 

прикључак, 

14. Када корисник чији објекат  има  

мјешовито  снабдијевање водом (преко 

јавног водовода и преко самосталних  

приватних  водовода и уређаја)  изврши  

непосредно   и међусобно  повезивање  

инсталација   и уређаја   спојених са 

јавним водоводом и самосталних 

индивидуалних инсталација   и уређаја.  

15. Када корисник изврши уградњу одвојака   

на  водоводном  прикључку између  

његовог споја   са  водоводном   мрежом   

и  водомјера испред водомјера , 

16. Када корисник предузима било какве 

штетне радње на прикључку и водомјеру 

за које није овлашћен, 

17. Када потрошач не изврши уградњу или 

не замијени неисправан водомјер и поред 

писменог упозорења Комуналног 

предузећа. 

 

Члан 53. 

1) Обустава снабдијевања водом под 

условима из претходног члана траје све док се 

се не отклоне недостаци због којих је дошло до 

обуставе. 

2) По престанку разлога за ускраћивање 

снабдијевања водом Комунално предузеће је 

дужно да на захтјев корисника, најкасније у 

року од три дана од дана подношења захтјева, 

настави са испоруком воде. 

3) Забрањено је самовољно спајање 

корисника на јавни водовод уколико је 

Комунално предузеће извршило затварање воде 

из разлога наведених у претходном члану, или 

било којих других оправданих разлога. 

4) Уколико се корисник самовољно споји 

на јавни водовод иако му је Комунално 

предузеће извршило затварање воде у складу са 

чланом 52. ове Одлуке, Комунално предузеће је 

дужно да о свему обавијести орган локалне 

самоуправе надлежан за надзор над примјеном 

ове Одлуке. 

5) Трошкове искључења и поновног 

укључења на водоводну мрежу сноси корисник. 
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III.НАДЗОР И КАЗНЕНЕ ОДРЕДБЕ 

Члан 54. 

Наздзор над примјеном ове Одлуке и над 

обављањем комуналне дјелатности врши 

Одјељење за инспекцијске послове и комуналну 

полицију Општинске управе општине Кнежево, 

а све у складу са члановима 32., 33., 34.,35. и 36. 

Закона о комуналним дјелатностима 

(„Службени гласник Републике Српске“, број 

124/11) и другим законима и подзаконским 

актима који дефинишу обављање комуналних 

дјелатности. 

 

Члан 55. 

1) Новчаном казном од 1.500 КМ до 5.000 

КМ казниће се за прекршај Комунално 

предузеће ако: 

1. Ако се не придржава обавеза утврђених 

у члану 4. тачка 2. и 3. ове Одлуке, 

2. У средствима јавног информисања или 

на други погодан начин благовремено не 

обавијести кориснике јавног вододвода о 

планираним или очекиваним прекидима 

који могу да настану у снабдијевању 

водом из члана 6. ове Одлуке, 

3. Се не придржава обавезе утврђене у 

члану 7. став 1. ове Одлуке, 

4. И поред захтјева инвеститора не изведе 

водоводни прикључак у складу са 

чланом 12. став 1. ове Одлуке, 

5. Одмах не отклони штету коју учини 

власнику или кориснику посебног дијела 

зграде или посједа приликом очитавања 

водомјера или интервенције на 

водоводним инсталацијама из члана 19. 

ове Одлуке, 

6. Не поступи у складу са члановима: 21., 

23. став 2., 24. став 2., 25. став 3., 34. став 

1. и 3., 37. став 4., 39. став 4., 46. став 3., 

47. став 1. и чланом 50. став 2. ове 

Одлуке. 

7. Затвори воду потрошачима супротно 

одредби члана 52. ове Одлуке, 

8. По престанку разлога за затварање воде 

не настави испоруку воде у року 

утврђеном у члану 53. став 2. ове 

Одлуке, 

9. Не поступи у складу са чланом 53. став 

4. ове Одлуке. 

2) За прекршаје из става 1. овог члана 

казниће се и одговорно лице у Комуналном 

предузећу новчаном казном од 500 КМ до 1.000 

КМ. 

 

Члан 56. 

Новчаном казном од 500 КМ до 1.000 КМ 

казниће се за прекршај одговорно лице у 

надлежном органу локалне самоуправе ако не 

предузме мјере из члана 7. став 2. ове Одлуке. 

 

Члан 57. 

1) Новчаном казном од 1.000 до 3.000 КМ 

казниће се за прекршај правно лице као 

корисник јавног водовода ако: 

a) Не поступа у складу са чланом 8.  

ове Одлуке, 

b) Не поступи у складу са члановима 

14. став 1., 18., 22., 24. став 1., 25. 

став 1. и 2., 26., 27., 34.  став 2.  и 

чланом  37. став 2. ове Одлуке, 

c) Самовољно настави са 

коришћењем јавног водовода 

након што му је право коришћења 

ускраћено у складу са чланом 52. 

ове Одлуке. 

2) За прекршај из става 1. овог члана  

казниће се новчаном казном од 500 КМ до 1.500 

КМ одговорно лице у правном лицу. 
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3) За прекршај из става 1. овог члана  

казниће се самостални предузетник као 

корисник јавног водовода новчаном казном од 

500 КМ до 1.000 КМ. 

4) За прекршај из става 1. овог члана  

казниће се физичко лице као корисник јавног 

водовода новчаном казном од 100 КМ до 500 

КМ. 

 

Члан 58. 

1) Новчаном казном од 500 КМ до 3.000 

КМ казниће се за прекршај заједница етажних 

власника ако на захтјев Комуналног предузећа 

не достави евиденције о етажним власницима и 

податке о њиховој етажној својини у згради 

којом заједница управља како је то дефинисано 

чланом 32. ове Одлуке. 

2) За прекршај из става 1. Овог члана 

казниће се и одговорно лице у заједници 

етажних власника новчаном казном од 100 КМ 

до 1.000 КМ. 

 

IV.ПРЕЛАЗНЕ И ЗАВРШНЕ ОДРЕДБЕ 

Члан 59. 

Комунално предузеће је дужно да у року од 

шест мјесеци од дана ступања на снагу ове 

Одлуке донесе Правилник о снабдијевању 

водом којим ће се ближе утврдити технички и 

други услови за испоруку воде из јавног 

водовода. 

Члан 60. 

Ова Одлука ступа на снагу осмог дана од 

дана објављивања у „Службеном гласнику 

Општине Кнежево“. 

 

Број: 01-022-14/20                   

Датум: 08.05.2020.године           ПРЕДСЈЕДНИК 

СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ 

Миле Павловић, с.р. 

________________________________________________ 

На основу члана 39.тачка 2. Закона о 

локалној самоуправи („Службени гласник 

Републике Српске“, број: 97/16 и 36/19) и члана 

30.став 1.тачка 2. Статута општине Кнежево 

(„Службени гласник општине Кнежево“, број: 

08/17 и 19/17), Скупштина општине Кнежево,   

д о н о с и 

 

О Д Л У К У 

о стипендирању ученика који уписују први 

разред средње школе у ЈУ СШЦ „Јован 

Дучић“ Кнежево 

 

I 

1) Општина Кнежево ће додијелити 

стипендије за школску 2020/2021 годину, 

ученицима првог разреда средње школе, који се 

упишу у ЈУ СШЦ „Јован Дучић“ Кнежево. 

2) Услови за додјелу стипендије су: 

- Потврда о упису у први разред средње 

школе за школску 2020/2021, коју издаје 

ЈУ СШЦ „Јован Дучић“ Кнежево. 

 

II 

1) Висина мјесечне стипендије из тачке 1 

ове одлуке износи мјесечно 100,00 КМ. 

2) Средства ће теретити позицију 127919 – 

Остала краткорочна разграничења, до 

доношења ребаланса буџета општине Кнежево 

за 2020.годину. 

 

III 

1) Стипендија ће се исплаћивати 8 мјесеци 

почев од 01.09.2020.године.  

2) Исплата ће се вршити путем текућег 

рачуна. 

 

IV 

За стручно административне послове о 

додјели стипендија задужује се одјељење за 

општу управу и друштвене дјелатности. 

 

V 

За извршење ове одлуке, задужује се 

одјељење за привреду и финансије Општинске 

управе општине Кнежево. 
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VI 

Ова одлука ступа на снагу осмог дана од 

дана објављивања у „Службеном гласнику 

општине Кнежево. 

 
 

Број: 01-022-15/20                   

Датум: 08.05.2020.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 накнаде од шума за 2019. годину, 

Скупштина општине Кнежево, на сједници 

одржаној дана08.05.2020. 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 накнаде од 

шума за 2019. годину, са утрошком 

средстава по основу ове накнаде у 

укупном износу од 550.111,66 КМ. 

2. Саставни дио овог закључка чини 

Извјештај о реализацији Плана утрошка 

средстава од накнаде од шума за 2019. 

годину. 

3. Овај закључак ступа на снагу даном 

доношење, а биће објављен у Службеном 

гласнику општине Кнежево. 

 

 

Број: 01-022-6-3/19 

Датум: 08.05.2020. године     ПРЕДСЈЕДНИК 

СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ 

Миле Павловић, с.р. 

 

 

ПРИЛОГ 

 

ИЗВЈЕШТАЈ  

О РЕАЛИЗАЦИЈИ ПЛАНА УТРОШКА 

СРЕДСТАВА НАКНАДЕ ОД ШУМА ЗА 

2019. ГОДИНУ 
 

Скупштина општине Кнежево, на сједници 

одржаној дана 28.02.2019. године, усвојила је 

План утрошка средстава накнаде од шума за 

2019. годину-у даљем тексту План  („Службени 

гласник Општине Кнежево“, број: 04/19). 

Одлуком о усвајању буџета за 2019. годину 

планирани су приходи по основу накнаде од 

шума у износу од 600.000,00 КМ. У складу са 

Буџетом за 2019. годину и Планом су планирана 

средства у износу од 600.000,00 КМ и иста су 

предвиђена за следеће намјене: 

- Кредитно задужење код НЛБ банке у 

износу од 184.181,66 КМ;  

- Кредитно задужење код Addiko bank у 

износу од 168.727,19 КМ и 

- Санација путне и водоводне 

инфраструктуре на подручју Општине 

Кнежево у износу од 247.091,15 КМ. 

 

У току 2019. године по основу накнаде од 

шума прикупљена су средства у износу од 

550.111,66 КМ.  

Прикупњена средства утрошена су на 

следећи начин: 

- Отплата кредита код НЛБ банке 

184.181,66 КМ; 

- Отплата кредита код Addiko bank у 

износу од 169.345,54 КМ; 

- Санација путне и водоводне 

инфраструктуре 158.312,55; 

- Капиталнa улагања у мјесним 

заједницама 38.271,91 КМ. 
 

 

Број: 02-022-6-2/19 

Датум: 12.03.2020. године     НАЧЕЛНИК ОПШТИНЕ 

    Горан Боројевић, с.р. 

_________________________________________ 
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На основу члана 89. став 8. Закона о 

шумама („Службени гласник Републике 

Српске“, бројеви: 75/08 и 60/13), члана 59., став 

1., тачка 21. Закона о локалној 

самоуправи(„Службени гласник Републике 

Српске“, број: 97/16)и члана 86. став 3. Статута 

Општине Кнежево („Службени гласник 

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

Скупштина општине Кнежево на сједници 

одржаној дана 08.05.2020. године,     д о н о с и:                               

ПЛАН  

УТРОШКА СРЕДСТАВА НАКНАДЕ ОД 

ШУМА 

ЗА 2020. ГОДИНУ 

 

Члан 1. 

Овим планом уређује се начин утрошка 

средстава по основу накнаде за коришћење 

шума и шумског земљишта за 2020. годину.    

 

Члан 2. 

Одлуком о усвајању буџета за 2020. годину 

планирани су приходи по основу Накнаде за 

коришћење шума и шумског земљишта у 

износу од 600.000,00 КМ. 

 

Члан 3. 

Средства из члана 2. биће утрошена на 

следећи начин: 

1. Кредит Хипо-алпе-адриа банка 

(Addikobank) у износу од 169.100,00 КМ 

Кредит је реализован на основу Уговора 

број: 6033-6-05063/06 од 15.11.2006. 

године, а утрошен је за изградњу пута 

Кнежево-Имљани, који је завршен и 

технички примљен 2007. године, а 

кредит се отплаћује од 01.11.2007. 

године. Наведени пут пролази кроз 

шумско подручје којим газдује ШГ 

„Чемерница“ Кнежево. Технички пријем 

је утврђен рјешењем број: 02/11-360-8-

1/05 од 17.07.2006. године 

Дио кредитних средстава који се односи 

на измирење обавеза ЈКП „Депот“ Бања 

Лука у износу од 79.866,27 КМ односи 

се на санирање дивље депоније на 

подручју општине. 

2. Санација путне и водововодне 

инфраструктуре на подручју Општине 

Кнежево                          430.900,00 КМ 

У току 2020. године планирана је 

санација и одржавање водоводне и путне 

инфраструктуре у руралним дијеловима 

општине, што је и планирано буџетом: 

- Санација и одржавање путева у 

мјесним заједницама на подручју  

општине Кнежево       234.500,00 КМ; 

- Капитална улагања у мјесним 

заједницама                   93.000,00 КМ; 

- Зимско одржавање путева у мјесним 

заједницама                   79.500,00 КМ; 

- Набавка опреме за Ватрогасну 

јединицу                        10.000,00 КМ; 

- Поправка и одржавање ватрогасних 

возила                             13.900,00 КМ. 

 

Члан 4. 

Плана утрошка средстава од шума за 2020. 

годину ступа на снагу наредног дана од дана 

објављивања у „Службеном гласнику општине 

Кнежево“. 

 

 
Број: 01-022-16/20                                                                           

Датум: 08.05.2020.године            ПРЕДСЈЕДНИК 

                                   СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ 

                                                         Миле Павловић, с.р. 

_______________________________________________________________________________________________________ 
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