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СЛУЖБЕНИ  ГЛАСНИК 

ОПШТИНЕ  КНЕЖЕВО 

Издавач:Скупштина општине 

КНЕЖЕВО 

Жиро-

рачун____________________ 

Цијена примјерка________КМ 

 

Број: 08/2020 

 

Кнежево,07.07.2020. године 

Уређује редакциони одбор: 

Одговорни уредник: 

Секретар СО-е  

Дијана Милисавић  

Штампа СО-е Кнежево 

 

На основу члана 2., 3., 4. и 5. Закона о 

финансирању политичких странака из буџета 

Републике, града и општине („Службени 

гласник Републике Српске“, број: 65/08),  члана 

37. Статута општине Кнежево („Службени 

гласник општине Кнежево“, бројеви: 8/17 и 

19/17) и Одлуке о усвајању буџета општине 

Кнежево за 2020.годину, брoj: 01-022-71/19, 

објављене у „Службеном гласнику општине 

Кнежево“, број: 19/19, Скупштина општине 

Кнежево, на сједници одржаној дана 

03.07.2020.године, д о н о с и: 

 

О Д Л У К У 

о финансирању политичких странака из 

буџета општине Кнежево за 2020. године 

 

I 

Овом одлуком уређују се услови, висина, 

начин обезбјеђивања и расподјела 

финансијских средстава из буџета oпштине 

Кнежево за финансирање редовног рада и 

покрића дијела трошкова рада политичких 

странака, као и покрића дијела трошкова рада 

одборничких клубова. 

 

II 

1) Право на финансијска средства у 

складу са овом Одлуком остварују политичке 

странке које имају одборнике у Скупштини 

општине за финансирање дијела трошкова 

редовног рада политичких странака, као и 

покрића дијела трошкова рада одборничких 

клубова. 

2) Финансијска средства за финансирање 

трошкова из претходног става, обезбјеђују се из 

буџета општине Кнежево. 

 

III 

Уколико одборник у току трајања мандата, 

напусти политичку странку, финансијска 

средства задржава политичка странка у којој је 

одборник до тада припадао. 

 

IV 

Расподјела средстава за финансирање 

трошкова редовног рада политичких странака 

се врши на основу броја остварених 

одборничких мандата на последњим локалним 

изборима, на следеће политичке субјекте: 

 

- СНСД ............................ 1.884,25  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. 
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V 

Средства из тачке IV ове Одлуке планирана 

су у буџету oпштине Кнежево за 2020.годину. 

 

VI 

Средства за рад одборничких клубова 

додјељују се ради покрића: 

- Паушалних трошкова за рад у 

изборним јединицама одборника; 

- Трошкова набавке материјала – 

горива, штампе службених гласника 

и слично; 

- Осталих трошкова везаних за рад 

одборника у клубовима. 

 

VII 

О извршењу ове Одлуке стараће се 

Одјељење за привреду и финансије oпштине 

Кнежево. 

 

VIII 

Ова Одлука ступа на снагу  oсмог дана од 

дана објављивања у „Службеном гласнику 

oпштине Кнежево“. 
 

 

Број: 01-022-21/20 

Датум: 03.07.2020.године         ПРЕДСЈЕДНИК 

   СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ 

    Миле Павловић, с.р. 

_________________________________________________ 

 

 

На основу члана 20. став 3. Закона о 

комуналним дјелатностима („Службени гласник 

Републике Српске“, број: 124/11 и 100/17 ), 

члана 39. став 2. тачка 11. Закона о локалној 

самоуправи (,,Службени гласник Републике 

Српске", број: 97/16 и 36/19) и члана 37. став 2. 

тачка 11. Статута општине  Кнежево 

(„Службени гласник општине Кнежево“, број: 

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

сједници одржаној дана 03.07.2020. године,        

д о н о с и: 

 

О Д Л У К У 

о цијенама комуналних услуга (вода и 

канализација) 

 

I. 

(1) Овом Одлуком Скупштина општине 

Кнежево даје сагласност на цијене 

комуналних услуга (вода и канализација) 

за домаћинства, привреду и приватно 

предузетништво, јавне установе и остале 

кориснике на подручју општине 

Кнежево. 
 

 

 

 

 

Ред.  

Бр. 
ЦЈЕНОВНИК 

ЈЕДИНИЦА 

МЈЕРЕ 

ЦИЈЕНА БЕЗ 

ПДВ-А 
ПДВ 

 УКУПНА 

ЦИЈЕНА 

СА ПДВ-

ОМ 

1. ДОМАЋИНСТВА 

1)  Вода м
3
 0,80 КМ 0,14 КМ 0,94 КМ 

2)  Канализација м
3
 0,25 КМ 0,04 КМ 0,29 КМ 

3)  Водни допринос 
 

0,05 КМ - 0,05 КМ 

УКУПНО 1,10 КМ 0,18 КМ 1,28 КМ 
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2. ПРИВРЕДА И ПРИВАТНО ПРЕДУЗЕТНИШТВО 

1) Вода м
3
 1,80 КМ 0,31 КМ 2,11 КМ 

2) Канализација м
3
 0,40 КМ 0,07 КМ 0,47 КМ 

3) Водни допринос 
 

0,05 КМ 
 

0,05 КМ 

УКУПНО 2,25 КМ 0,38 КМ 2,63 КМ 

3. ЈАВНЕ УСТАНОВЕ И ОСТАЛИ КОРИСНИЦИ ( школе, вјерски, спортски, културни и здравствени 

објекти)  

1) Вода м
3
 1,20 КМ 0,20 КМ 1,40 КМ 

2) Канализација м
3
 0,40 КМ 0,07 КМ 0,47 КМ 

3) Водни допринос 
 

0,05 КМ 
 

0,05 КМ 

УКУПНО 1,65 КМ 0,27 КМ 1,92 КМ 

 

(2) Цијена прикључка на водоводну и канализациону мрежу: 

 

ПРОФИЛ 
ДОМАЋИНСТВА 

ПРИВРЕДА И ПРИВАТНО 

ПРЕДУЗЕТНИШТВО, ЈАВНЕ 

УСТАНОВЕ И ОСТАЛИ КОРИСНИЦИ 

УКУПНА ЦИЈЕНА СА ПДВ-ОМ УКУПНА ЦИЈЕНА СА ПДВ-ОМ 

Ø 1/2 – 3/4 286,26 КМ 737,10 КМ 

Ø  1“ 400,72 КМ 971,49 КМ 

Ø  5/4“ 515,27 КМ 1.084,20 КМ 

Ø  6/4“-2“ 744,27 КМ 1.340,04 КМ 

Ø  80  1.836,51 КМ 

 

(3) Накнада за привремени прикључак 

износи 50% од цијене сталног 

прикључка. 

(4) Накнада за издавање начелне 

сагласноcти за породичне куће 

износи 10,00 КМ, а за пословне 

објекте 20,00 КМ. 

 

II. 

Ова Одлука  ступа на снагу осмог дана од 

дана објављивања у „Службеном гласнику 

општине Кнежево“. 

 

 
Број: 01-022-22/20 

Датум: 03.07.2020.године         ПРЕДСЈЕДНИК 

   СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ 

    Миле Павловић, с.р. 

________________________________________________ 

 

На основу члана 22. 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) и члана 

37. став 2. тачка 13. Статута општине Кнежево 

(„Службени гласник општине Кнежево“, број: 

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

дана 03.07.2020. године, д о н о с и: 

 

О Д Л У К У 

о продаји дрвних сортимената 

 

I 

Приступа се продаји покретне имовине – 

дрвних сортимената одобрених Рјешењима од 

стране ЈПШ „Шуме РС“ а.д. Соколац, Ш.Г. 

„Чемерница“, број: 11.08/0205-1607-1/20 од 
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04.06.2020. године и 11.08/0205-1788-1/20 од 

29.06.2020. године у бруто количини од 291м
3
 . 

 

II 

(1) Продаја покретне имовине – из тачке I ове 

одлуке, извршиће се путем усменог јавног 

надметања-лицитацијом. 

(2) Поступак лицитације спровешће Комисија 

за спровођење јавног надметања, коју ће 

посебним рјешењем именовати Начелник 

општине Кнежево. 

 

III 

Продаја покретне имовине обавит ће се у 

цјелини, по систему виђено-купљено без 

накнадних приговора и рекламација. 

 

IV 
(1) Право учешћа у поступку јавног надметања 

– лицитације имају правна лица и 

предузетници који су регистровани за 

прераду или промет дрветом.  

(2) Учесници у лицитацији су дужни уплатити 

кауцију у износу од 1.500,00 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.  

(3) Уплаћени износ кауције урачунава се 

купцу у продајну цијену.  

(4) Учесницима у лицитацији чије понуде не 

буду прихваћене, извршиће се поврат 

уплаћене кауције у року од 8 дана од дана 

закључења лицитације.  

(5) Учесник у лицитацији чија понуда буде 

утврђена као најповољнија, а не приступи 

закључивању уговора о купопродаји, губи 

право на поврат уплаћене кауције. 

V 

Продаја покретне имовине - биће објављена 

путем огласа, у средствима јавног 

информисања, на web-страници Општине 

Кнежево, најкасније 15 дана прије дана 

одређеног за дан јавне лицитације. 

 

VI 

Почетна цијена дрвних сортимената по м
3
 

објавиће се у Јавном огласу о начину и 

условима продаје дрвних сортимената. 

 

VII 

Након спроведеног поступка, Начелник ће 

закључити купопродајни уговор са 

најповољнијим понуђачем. 

 

VIII 

Купац је дужан да плати купопродајну 

цијену у року од 7 (седам) дана од дана 

закључења уговора између купца и продавца, а 

предаја у посјед биће извршена најкасније у 

року од 10 (десет) дана од дана уплате 

купопродајне цијене, о чему ће бити сачињен 

записник о примопредаји. 

 

IX 

Одлука ступа на снагу наредног дана од 

дана објављивања у „Службеном гласнику 

општине Кнежево“. 

 

 

Број: 01-022-23/20 

Датум: 03.07.2020.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 Програма утрошка 

средстава од посебних водних накнада за 2019. 

годину, Скупштина општине Кнежево, на 
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сједници одржаној дана. 03.07.2020. године,      

д о н о с и: 

З А К Љ У Ч  А К 

 

1. Прихвата се Извјештај о реализацији 

Програма утрошка средстава од 

посебних водних накнада за 2019. 

годину. Средства прикупљена по основу 

посебних водних накнада нису утрошена 

и на дан 31.12.2019.године износе 

37.439,67 КМ.  

2. Саставни дио овог закључка чини 

Извјештај о реализацији Програма 

утрошка средстава од посебних водних 

накнада за 2019. годину . 

3. Овај закључак ступа на снагу даном 

доношење, а биће објављен у 

„Службеном гласнику општине 

Кнежево“. 
 

 

Број: 01-022-15-3/19 

Датум: 03.07.2020.године         ПРЕДСЈЕДНИК 

   СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ 

    Миле Павловић, с.р. 

 

ПРИЛОГ 

ИЗВЈЕШТАЈ О РЕАЛИЗАЦИЈИ 

ПРОГРАМА УТРОШКА СРЕДСТАВА ОД 

ПОСЕБНИХ ВОДНИХ НАКНАДА ЗА 2019. 

ГОДИНУ 
 

Скупштина општине Кнежево, на сједници 

одржаној дана 29.03.2019. године, усвојила је 

Програм утрошка средстава од посебних 

водних накнада за 2019. годину-у даљем тексту 

Програм  („Службени гласник oпштине 

Кнежево“, број: 05/19).  

Одлуком о усвајању буџета за 2019. годину 

планирани су приходи по основу посебних 

водних накнада у износу од 18.000,00 КМ. У 

складу са Буџетом за 2019. годину и Програмом 

су планирана средства у износу од 18.000,00 

КМ и иста су предвиђена за за изградњу 

водоводне мреже Мокри Луг-Брегови. 

У току 2019. године на РПН-водне накнаде, 

а по основу посебних водних накнада 

прикупљена су средства у износу од 19.465,72 

КМ. Неутрошена средства из 2018. године дана 

01.01.2019. године на истом рачуну износила су 

17.973,95 КМ. 

У току 2019. године средстава 

прикупљених по основу посебних водних 

накнада, нису утрошена. Средства се налазе на  

рачуну посебних водних накнада и на дан 

31.12.2019. године износио је 37.439,67. 

 

 
Број: 02-022-15-2/19 

Датум: 22.06.2020. године   НАЧЕЛНИК ОПШТИНЕ 

    Горан Боројевић, с.р. 

_______________________________________________ 

 

На основу члана 37. и 86. Статута општине 

Кнежево („Службени гласник општине 

Кнежево“, бројеви: 8/17 и 19/17) и члана 136. 

Пословника о раду Скупштине општине 

Кнежево („Службени гласник општине 

Кнежево“, број: 13/17 и 12/18), разматрајући 

Извјештај о реализацији Плана утрошка 

средстава од концесионе накнаде за 2019. 

годину, Скупштина општине Кнежево, на 

сједници одржаној дана 03.07.2020. 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 концесионе 

накнаде за 2019. годину, са утрошком 

средстава по основу ове накнаде у 

укупном износу од 215.546,38 КМ. 

2. Саставни дио овог закључка чини 

Извјештај о реализацији Плана утрошка 

средстава од концесионе накнаде за 

2019. годину. 

3. Овај закључак ступа на снагу даном 

доношење, а биће објављен у 

„Службеном гласнику општине 

Кнежево“. 
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Број: 01-022-14-3/19 

Датум: 03.07.2020.године         ПРЕДСЈЕДНИК 

   СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ 

    Миле Павловић, с.р. 

 

ПРИЛОГ 

ИЗВЈЕШТАЈ О РЕАЛИЗАЦИЈИ ПЛАНА 

УТРОШКА СРЕДСТАВА ОД 

КОНЦЕСИОНЕ НАКНАДЕ ЗА 2019. 

ГОДИНУ 
 

Скупштина општине Кнежево, на сједници 

одржаној дана 29.03.20219. године, усвојила је 

План утрошка средстава од концесионе накнаде 

за 2019. годину-у даљем тексту План  

(„Службени гласник oпштине Кнежево“, број: 

05/19). Одлуком о усвајању буџета за 2019. 

годину планирани су приходи по основу 

концесионе накнаде у износу од 160.000,00 КМ. 

У складу са Буџетом за 2019. годину и 

Планом су планирана средства у износу од 

160.000,00 КМ и иста су предвиђена за следеће 

намјене: 

- субвенција у области запошљавања 

40.000,00 КМ; 

- заштита животне средине у  износу од 

78.000,00 КМ; 

- капитална улагања на подручју мјесних 

заједница 42.000,00 КМ. 

У току 2019. године, а по основу 

концесионе накнаде прикупљена су средства у 

износу од 215.546,38 КМ.  

- субвенција у области запошљавања 

60.000,00 КМ; 

- заштита животне средине 142.220,23 

КМ; 

- капитална улагања на подручју мјесних 

заједница 13.326,15. 
 

 

Број: 02-022-14-2/19 

Датум: 22.06.2020. године   НАЧЕЛНИК ОПШТИНЕ 

    Горан Боројевић, с.р. 

_______________________________________________ 

 

На основу члана 37. и 86. Статута општине 

Кнежево („Службени гласник општине 

Кнежево“, бројеви: 8/17 и 19/17) и члана 136. 

Пословника о раду Скупштине општине 

Кнежево („Службени гласник општине 

Кнежево“, број: 13/17 и 12/18), разматрајући 

Извјештај о утрошку средстава прикупљених по 

основу накнаде за финансирање посебних мјера 

заштите од пожара за 2019. годину, Скупштина 

општине Кнежево, на сједници одржаној дана 

03.07.2020.године,  д о н о с и: 

З А К Љ У Ч  А К 

 

1. Прихвата се Извјештај о утрошку 

средстава прикупљених по основу 

накнаде за финансирање посебних мјера 

заштите од пожара за 2019. годину, са 

утрошком средстава по основу ове 

накнаде у укупном износу од 5.119,19 

КМ.  

2. Саставни дио овог закључка чини 

Извјештај о утрошку средстава 

прикупљених по основу накнаде за 

финансирање посебних мјера заштите од 

пожара за 2019. годину. 

3. Овај закључак ступа на снагу даном 

доношење, а биће објављен у 

„Службеном гласнику општине 

Кнежево“. 
 

 

Број: 01-022-5-3/19 

Датум: 03.07.2020.године         ПРЕДСЈЕДНИК 

   СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ 

    Миле Павловић, с.р. 

 

ПРИЛОГ 

 

ИЗВЈЕШТАЈ 

О УТРОШКУ СРЕДСТАВА 

ПРИКУПЉЕНИХ ПО ОСНОВУ НАКНАДЕ 

ЗА ФИНАНСИРАЊЕ ПОСЕБНИХ МЈЕРА 

ЗАШТИТЕ ОД ПОЖАРА ЗА 2019. ГОДИНУ 
 

Привредна друштва и друга правна лица 

која на територији Републике Српске обављају 
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дјелатност, обрачунавају и уплаћују накнаду у 

висини 0,04% од пословног прихода за 

реализацију посебних мјера заштите од пожара 

из члана 5. Закона о заштити од пожара 

(„Службени гласник Републике Српске“, број: 

71/12), а исту уплаћују на рачуне јавних 

прихода Републике Српске. 

Распоред средстава по овом основу врши 

Министарство финансија, и то 40% на посебан 

рачун Ватрогасног савеза Републике Српске, а 

60% на рачун буџета општине, односно града, 

према сједишту привредног друштва и другог 

правног лица које уплаћује накнаду. 

Прикупљена средства користе се за 

реализацију пројеката техничког опремања 

ватрогасних јединица општина или градова и 

изградњу објеката које користе ватрогасне 

јединице за своје активности и чување 

ватрогасне опреме. 

Одлуком о усвајању буџета за 2019. годину 

планирани су приходи по основу накнаде за 

финансирање посебних мјера заштите од 

пожара у износу од 8.000,00 КМ. 

У току 2019. године по основу накнаде за 

финансирање посебних мјера заштите од 

пожара прикупљена су средства у износу од 

5.119,19КМ и иста су утрошена на поправку и 

одржавање ватрогасних возила. 

 

 
Број: 02-022-5-2/19 

Датум: 22.06.2020. године   НАЧЕЛНИК ОПШТИНЕ 

    Горан Боројевић, с.р. 

________________________________________________ 

 

На основу члана 37. став 2. тачка 30. 

Статута општине Кнежево („Службени гласник 

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

члана 136. Пословника о раду Скупштине 

општине Кнежево („Службени гласник 

општине Кнежево“, број: 13/17 и 12/18), 

Скупштина општине, разматрајући Извјештај о 

раду Начелника општине и Општинске управе 

општине Кнежево за 2019.годину, на сједници 

одражаној дана 03.07.2020.године,  д о н о с и 

 

 

З А К Љ У Ч А К 

о прихватању Извјештаја о раду Начелника 

општине и Општинске управе општине 

Кнежево за 2019.годину 

 

1. Скупштина општине прихвата Извјештај 

о раду Начелника општине и Општинске 

управе општине Кнежево за 2019.годину. 

2. Овај закључак ступа на снагу даном 

доношења, а биће објављен у 

„Службеном гласнику општине 

Кнежево“. 

 
Број: 01-022-18/20 

Датум: 03.07.2020.године         ПРЕДСЈЕДНИК 

   СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ 

    Миле Павловић, с.р. 

________________________________________________ 

 

На основу члана 195. Закона о водама 

(„Службени гласник Републике Српске“, 

бројеви: 50/06, 92/09 и 121/12), члана 39., став 

2., тачка 37. Закона о локалној 

самоуправи(„Службени гласник Републике 

Српске“, број: 97/16 и 36/19) и члана 37., став 

2., тачка 42. Статута општине Кнежево 

(„Службени гласник општине Кнежево“, 

бројеви: 8/17 и 19/17), Скупштина општине 

Кнежево, на сједници одржаној дана  

03.07.2020.године, д о н о с и: 

 

ПРОГРАМ 

УТРОШКА СРЕДСТАВА ОД ПОСЕБНИХ 

ВОДНИХ НАКНАДА 

ЗА 2020. ГОДИНУ 

 

 

Члан 1. 

Овим програмом уређује се начин утрошка 

средстава по основу посебних водних накнада 

за 2020. годину. 
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Члан 2. 

Посебне водне накнаде представљају 

приход по основу: 

 

а) накнаде за захватање површинских и 

подземних вода и то: за пиће и јавно 

водоснадбијевање, кориштење минералних вода 

за флаширање,кориштење воде за 

наводњавање,узгој рибе у кавезима, употреба 

воде за индустријске и сличне процесе, 

употереба воде за друге намјене за људску 

употребу; 

б) накнаде за производњу електричне 

енергије; 

в) накнада за заштиту вода и то: накнада 

коју плаћају власници транспортних средстава 

која користе нафту, накнада за испуштање 

отпадних вода, накнада за узгој рибе, накнада за 

употребу вјештачких ђубрива; 

г)  накнада за вађење материјала из 

водотокова; 

д) накнада за заштиту од вода и то: 

накнада за заштиту од вода пољопривредног, 

грађевинског и шумског земљишта, накнада за 

заштиту од вода стамбених, пословних и других 

објеката. 

 

Члан 3. 

Посебне водне накнаде из члана 2. овог 

програма представљају јавни приход који се 

распоређује у складу са Законом на начин да 

30% износа тих накнада припада буџету 

општина и уплаћују се на посебан рачун као 

намјенска средства. 

 

Члан 4. 

(1) Одлуком о усвајању буџета за 2020. 

годину планирани су приходи по основу 

посебних водних накнадау износу од 

18.000,00 КМ. 

(2) Неутрошена средства на РПН-водне 

накнаде са даном 31.12.2019. године 

износе 37.439,67 КМ.  

(3) Из наведеног, укупна средства од 

посебних воних накнада износе 

55.439,67 КМ. 

 

Члан 5. 

Средства из члана 4. овог програма биће 

утрошена за изградњу водоводне и 

канализационе мреже oбухваћене регулационим 

планом „Омар 2“. 

 

Члан 6. 

Овај програм ступа на снагу осмог дана од 

дана објављивања у „Службеном гласнику 

општине Кнежево“. 

 

Број: 01-022-24/20 

Датум: 03.07.2020.године         ПРЕДСЈЕДНИК 

   СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ 

    Миле Павловић, с.р. 

_________________________________________ 

 

На основу члана 32. став 5. Закона о 

концесијама („Службени гласник Републике 

Српске“, бројеви: 59/13 и 16/18), члана 39., став 

2., тачка 37. Закона о локалној 

самоуправи(„Службени гласник Републике 

Српске“, број: 97/16 и 36/19) и члана 37., став 

2., тачка 42. Статута општине Кнежево 

(„Службени гласник општине Кнежево“, 

бројеви: 8/17и 19/17), Скупштина општине 

Кнежево, на сједници одржаној дана 

03.07.2020.године, д о н о с и: 

 

ПЛАН 

УТРОШКА СРЕДСТАВА ОД 

КОНЦЕСИОНЕ НАКНАДЕ 

ЗА 2020. ГОДИНУ 

 

 

Члан 1. 

Овим планом уређује се начин утрошка 

средстава од концесионе накнаде за 2020. 

годину. 
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Члан 2. 

Концесија је право обављања привредних 

дјелатности кориштењем јавних добара, 

природних богатстава и других добара од 

општег интереса, као и право на обављање 

дјелатности од општег интереса, које се уступа 

концесионару на одређено вријеме, уз плаћање 

концесионе накнаде. 

 

Члан 3. 

Концесиона накнада је приход буџета 

Републике Српске, односно буџета јединице 

локалне самоуправе, зависно од надлежности за 

додјелу концесије. Ова накнада дијели се дијели 

се између буџета Републике и буџета јединице 

локалне самоуправе на чијој територији се 

обавља концесиона дјелатност, у сразмјери 

10:90 за изразито неразвијене јединице локалне 

самоуправе. 

 

Члан 4. 

Одлуком о усвајању буџета за 2020. годину 

планирани су приходи од концесионе накнаде у 

износу од 200.000,00 КМ. 

 

 

Члан 5. 

Средства из члана 4. овог плана биће 

утрошена на следећи начин: 

1. Субвенција пољопривредне производње                                            

130.000,00 КМ    

2. Субвенција у области запошљавања                                                      

60.000,00 КМ 

3. Заштита животне средине                                                                       

10.000,00 КМ 

 

Члан 6. 

Овај програм ступа на снагу осмог дана од 

дана објављивања у „Службеном гласнику 

општине Кнежево“. 

 
Број: 01-022-25/20 

Датум: 03.07.2020.године         ПРЕДСЈЕДНИК 

   СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ 

    Миле Павловић, с.р. 

______________________________________________ 

 

На основу члана 81.,став 2., тачка б., Закона 

о заштити од пожара („Службени гласник 

Републике Српске“, број: 71/12), члана 39., став 

2., тачка 37. Закона о локалној самоуправи 

(„Службени гласник Републике Српске“, број: 

97/16 и 36/19) и члана 37., став 2., тачка 42. 

Статута општине Кнежево („Службени гласник 

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

Скупштина општине Кнежево, на сједници 

одржаној дана  03.07.2020.године, д о н о с и: 

 

ПЛАН 

УТРОШКА СРЕДСТАВА ОД НАКНАДА ЗА 

ФИНАНСИРАЊЕ ПОСЕБНИХ МЈЕРА 

ЗАШТИТЕ ОД ПОЖАРА ЗА 2020. ГОДИНУ 
 

 

Члан 1. 

Овим планом уређује се начин утрошка 

средстава по основу накнада за финансирање 

посебних мјера заштите од пожара за 2020. 

годину. 

 

Члан 2. 

(1) Привредна друштва и друга правна лица 

која на територији Републике Српске 

обављају дјелатност, обрачунавају и 

уплаћују накнаду у висини 0,04% од 

пословног прихода за реализацију 

посебних мјера заштите од пожара из 

члана 5. Закона о заштити од пожара, а 

исту уплаћују на рачуне јавних прихода 

Републике Српске. 

(2) Распоред средстава по овом основу врши 

Министарство финансија, и то 40% на 

посебан рачун Ватрогасног савеза 

Републике Српске, а 60% на рачун 

буџета општине, односно града, према 

сједишту привредног друштва и другог 

правног лица које уплаћује накнаду. 
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Члан 3. 

Прикупљена средства користе се за 

реализацију пројеката техничког опремања 

ватрогасних јединица општина или градова и 

изградњу објеката које користе ватрогасне 

јединице за своје активности и чување 

ватрогасне опреме. 

 

Члан 4. 

Одлуком о усвајању буџета за 2020. годину 

планирани су приходи по основу накнада за 

финансирање посебних мјера заштите од 

пожарау износу од 8.000,00 КМ. 

 

Члан 5. 

Средства из члана 4. овог програма биће 

утрошена за одржавање и поправку ватрогасних 

возила. 

 

Члан 6. 

Овај програм ступа на снагу осмог дана од 

дана објављивања у „Службеном гласнику 

општине Кнежево“. 
 

 

Број: 01-022-26/20 

Датум: 03.07.2020.године         ПРЕДСЈЕДНИК 

   СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ 

    Миле Павловић, с.р. 

_________________________________________________ 

 

На основу члана 14.тачка 5.Правилника о 

начину и роковима вршења пописа и 

усклађивања књиговодственог стања са 

стварним стањем имовине и обавеза општине 

Кнежево („Службени гласнике општине 

Кнежево“, број: 23/17) и тачке 2.Одлуке о 

спровођењу пописа имовине и обавеза са 

стањем на дан 31.12.2019.године, број: 20-013-

107/19, од 12.11.2019.године, Начелник 

општине Кнежево, д о н о с и: 

 

ОДЛУКУ 

о прихватању Извјештаја Комисија за 

спровођење пописа имовине и обавеза за 

2019.годину 

 

 

I 

Прихватају се извјештаји комисија за 

спровођење пописа имовине и обавеза за 

2019.годину, које су именоване Рјешењем број: 

02-013-107-1/19,  

1. Централне комисије; 

2. Комисије за попис имовине и 

3. Комисије за попис новчаних средстава, 

потраживања и обавеза. 

 

II 

Саставни дио одлуке су извјештаји и 

материјали пописних комисија. 

 

III 

Ова одлука ступа на снагу даном 

доношења, а биће објављена у „Службеном 

гласнику општине Кнежево“. 

 

 
Број: 02-013-107-9/19 

Датум: 02.03.2020.године  НАЧЕЛНИК ОПШТИНЕ 

    Горан Боројевић, с.р. 

______________________________________________ 

 

На основу члана 22., 45. и 46. Закона о 

заштити и спасавању у ванредним ситуацијама 

(„Службени гласник Републике Српске“, број: 

121/12 и 46/17), члана 43. Закона о заштити 

становништва од заразних болести („Службени 

гласник Републике Српске“, број: 90/17) и 

члана 59. и 82. Закона о локалној самоуправи 

(„Службени гласник Републике Српске“, број: 

97/16 и 36/19), члана 21. Одлуке о организацији 

и функционисању цивилне заштите у области 

заштите и спасавања у општини Кнежево и 

члана 30. Статута општине Кнежево 

(„Службени гласник општине Кнежево“, број: 

8/17 и 19/17), Одлуке о проглашењу ванредне 

ситуације за територију Републике Српске 

(„Службени гласник Републике Српске“, број: 

15/20), и Закључка Републичког штаба за 

ванредне ситуације о обавезном спровођењу 
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мјера за реаговање на појаву болести изазване 

новим вирусом корона у Републици Српској 

број: 26-1/20 од 12.05.2020. године, дана 

28.04.2020. године на приједлог општинског 

штаба за ванредне ситуације Начелник општине 

Кнежево, д о н о с и: 

Н А Р Е Д Б У 

о дозволи рада ЈУ Дјечији вртић „Радојка 

Лакић“ Кнежево 

 

1. Дозвољава се рад ЈУ Дјечији вртић 

„Радојка Лакић“ Кнежево од 12.05.2020. 

године. 

2. У циљу спровођења ванредних мјера за 

спречавање и сузбијање заразних 

болести те заштите и спасавања 

становништва ЈУ Дјечији вртић „Радојка 

Лакић“ Кнежево дужан је придржавати 

се смјерница прописаних од стране ЈЗУ 

„Института за јавно здравство Републике 

Српске“.  

3. Задужује се Одјељење за инспекцијске 

послове и комуналну полицију за 

провођење ове Наредбе, да обезбиједи 

поштовање исте од стране напријед 

наведених  субјеката.  

4. Ова наредба ступа на снагу одмах и биће 

објављена у „Службеном гласнику 

општине Кнежево“ и web страници 

Општине Кнежево.  

 

Број: 02-013-37-5/20 

Датум: 11.05.2020.године  НАЧЕЛНИК ОПШТИНЕ 

    Горан Боројевић, с.р. 

________________________________________________ 

 

На основу члана 39. став 2. тачка. 37. 

Закона о локалној самоуправи (''Службени 

гласник Републике Српске'', број: 97/16 и 

36/19), члана 11. Правилника о поступку јавног 

конкурса за располагање непокретностима у 

својини Републике Српске и јединица локалне 

самоуправе (''Службени гласник Републике 

Српске'', број: 20/12), члана 37. став 2. тачка 42. 

Статута Општине Кнежево („Службени гласник 

Oпштине Кнежево“, брoj: 8/17 и 19/17) и члана 

5. Одлуке  о приступању о продаји  

неизграђеног градског грађевинског земљишта 

у сврху формирања стамбено-пословне зоне, 

Начелник општине, д о н о с и: 

РЈЕШЕЊЕ 

о именовању Комисије за спровођење 

поступка лицитације 

 

1. Именује се Комисија за спровођење 

поступка лицитације у сљедећем 

саставу: 

- Бојан Обрадовић, предсједник комисије, 

- Владимир Поповић, члан комисије, 

- Небојша Вуковић, члан комисије,  

- Милана Калабић, секретар. 

2. Замјеници чланова комисије: 

- Дајана Бојић, замјеник предсједника 

комисије, 

- Данијела Вуковић, замјеник члана 

комисије, 

- Петко Будић, замјеник члана комисије. 

3. Задатак комисије из тачке 1. овог 

рјешења је да, у складу са Правилником 

о поступку јавног конкурса за 

располагање непокретностима у својини 

Републике Српске и јединица локалне 

самоуправе, спроведе поступак 

лицитације , односно продаје земљишта 

(''Службени гласник Републике Српске'', 

број: 20/12), а према Одлуци  о 

приступању о продаји  неизграђеног 

градског грађевинског земљишта у сврху 

формирања стамбено-пословне зоне 

број: 01-022-13/20 од 08.05.2020. године. 

4. Ово рјешење ступа на снагу даном 

доношења и биће објављено у 
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''Службеном гласнику Општине 

Кнежево''. 

Број: 02-022-13-1/20 

Датум: 18.05.2020.године  НАЧЕЛНИК ОПШТИНЕ 

    Горан Боројевић, с.р. 

_________________________________________________ 

 

На основу члана 39. став 1. тачка. 21. 

Закона о локалној самоуправи (''Службени 

гласник Републике Српске'', број: 97/16 и 

36/19), члана 68. став 1. тачка 25. Статута 

Општине Кнежево („Службени гласник 

Oпштине Кнежево“, брoj: 8/17 и 19/17) и члана 

2. став 2. Одлуке  о продаји дрвних сортимената 

број: 01-022-23/20 од 03.07.2020. године, 

Начелник општине, д о н о с и: 

РЈЕШЕЊЕ 

о именовању Комисије за спровођење 

поступка лицитације 

 

1. Именује се Комисија за спровођење 

поступка лицитације у сљедећем 

саставу: 

- Бојан Обрадовић, предсједник комисије, 

- Владимир Поповић, члан комисије, 

- Небојша Вуковић, члан комисије,  

- Милана Калабић, секретар. 

2. Замјеници чланова комисије: 

- Милана Обрадовић, замјеник 

предсједника комисије, 

- Данијела Вуковић, замјеник члана 

комисије, 

- Петко Будић, замјеник члана комисије. 

3. Задатак комисије из тачке 1. овог 

рјешења је да спроведе поступак 

лицитације, односно продаје дрвних 

сортимената, а према Одлуци о продаји 

дрвних сортимената број: 01-022-23/20 

од 03.07.2020. године. 

4. Ово рјешење ступа на снагу даном 

доношења и биће објављено у 

''Службеном гласнику Општине 

Кнежево''. 

 
Број: 02-022-23-1/20 

Датум: 08.07.2020.године  НАЧЕЛНИК ОПШТИНЕ 

    Горан Боројевић, с.р. 

______________________________________________ 

 

На основу Одлуке о извршењу буџета 

општине Кнежево за 2020.годину, број: 01-022-

72/19 („Службени гласник општине Кнежево“, 

број: 19/19), Начелник општине Кнежево,          

д о н о с и 

 

Р Ј Е Ш Е Њ Е 

о реалокације средстава 

 

1. Одобрава се реалокација средстава у 

оперативном буџету за мјесец мај 

2020.године, за следеће ставке: 

- Са ставке 412300 – Расходи за режијски 

материјал, организациони код 00930300 

у износу од 135,00 КМ; 

- На ставку 412500 – Расходи за текуће 

одржавање, организациони код 00930300 

у износу од 135,00 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 објављену у 

„Службеном гласнику општине 

Кнежево“. 

 

Образложење 

На основу члана 14. Одлуке о извршењу 

буџета општине Кнежево, број: 01-022-72/19 

(„Службени гласник општине Кнежево“, број: 

19/19), Начелник општине Кнежево може 

извршити реалокацију у оквиру потрошачке 

јединицие и између потрошачких јединица у 

оквиру Општинске управе општине Кнежево. 
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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: 01-022-72/19 („Службени 

гласник општине Кнежево“, број: 19/19). 
 

 

Број: 02-401-18/20 

Датум: 20.05.2020.године НАЧЕЛНИК ОПШТИНЕ 

    Горан Боројевић, с.р. 

 

На основу Одлуке о извршењу буџета 

општине Кнежево за 2020.годину, број: 01-022-

72/19 („Службени гласник општине Кнежево“, 

број: 19/19), Начелник општине Кнежево,          

д о н о с и 

 

Р Ј Е Ш Е Њ Е 

о реалокације средстава 

 

4. Одобрава се реалокација средстава у 

оперативном буџету за мјесец мај 

2020.године, за следеће ставке: 

- Са ставке 412300 – Расходи за режијски 

материјал, организациони код 00930300 

у износу од 360,00 КМ, 

- На ставку 412500 – Расходи за текуће 

одржавање, организациони код 00930300 

у износу од 360,00 КМ. 

5. За извршење овог рјешења задужује се 

одјељење за привреду и финансије – 

рачуноводствена служба. 

6. Ово рјешење ступа на снагу даном 

доношења, а биће објављену у 

„Службеном гласнику општине 

Кнежево“. 

 

Образложење 

На основу члана 14. Одлуке о извршењу 

буџета општине Кнежево, број: 01-022-72/19 

(„Службени гласник општине Кнежево“, број: 

19/19), Начелник општине Кнежево може 

извршити реалокацију у оквиру потрошачке 

јединицие 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: 01-022-72/19 („Службени 

гласник општине Кнежево“, број: 19/19). 
 

 

Број: 02-401-20/20 

Датум: 26.05.2020.године НАЧЕЛНИК ОПШТИНЕ 

    Горан Боројевић, с.р. 
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