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СЛУЖБЕНИ  ГЛАСНИК 

ОПШТИНЕ  КНЕЖЕВО 

Издавач: Скупштина општине 

КНЕЖЕВО 

Жиро-

рачун____________________ 

Цијена примјерка________КМ 

 

Број: 06/2021 

 

Кнежево,15.03.2021. године 

Уређује редакциони одбор: 

Одговорни уредник: 

В.Д.Секретар СО-е  

Дијана Милисавић  

Штампа СО-е Кнежево 

 

На основу члана 41. став 3. Закона о 

локалној самоуправи („Службени гласник 

Републике Српске“, број: 97/16) и члана 41. став 

4. Статута oпштине Кнежево („Службени 

гласник oпштине Кнежево“, број: 08/17 и 

19/17), Скупштина oпштине Кнежево, на 

сједници одржаној дана 12.03.2021.године,        

д о н o с и 

О Д Л У К У 

о накнади за вршење одборничке дужности 

 

I 

Овом Одлуком утврђује се право одборника 

на мјесечну накнаду за вршење одборничке 

дужности у 2021.години, у износу  50% 

просјечне плате исплаћене након опорезивања у 

Општинској управи за 2020. годину, не 

укључујући плате функционера. 

 

II 

Потпредсједнику Скупштине општине, 

накнада из тачке I ове Одлуке припада у 

двоструком износу, уколико своју функцију не 

обавља са статусом запосленог лица. 

 

 

 

III 

За сваки неоправдани изостанак са сједнице 

Скупштине општине, накнада се умањује 

одборнику за 100,00 КМ, а потпредсједнику за 

200,00 КМ. 

IV 

Правдање изостанка одборника вршиће 

Скупштина општине, на приједлог 

Предсједника Скупштине, прије приједлога 

дневног реда, а преглед присуства и изостанака 

достављаће се Одјељењу за привреду и 

финансије најкасније до петог у мјесецу за 

претходни мјесец. 

 

V 

Ступањем на снагу ове Одлуке, престаје да 

важи Одлука број: 01-022-81/19 од 27.12.2019. 

године. 

VI 

Ова одлука ступа на снагу осмог дана од 

дана објављивања у „Службеном гласнику 

општине Кнежево“. 

 

 

Број:  01-022-66/21                         ПРЕДСЈЕДНИК  

Датум: 12.03.2021.године   СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ 

                                                         Миле Павловић, с.р. 

_________________________________________________ 
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На основу члана 8. став 4. Закона о порезу 

на непокретности (''Службени гласник 

Републике Српске'', број: 91/15), члана 39. 

Закона о локалној самоуправи (“Службени 

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

и члана 68. Статута општине Кнежево 

(“Службени гласник општине Кнежево”, број: 

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

сједници одржаној дана 12.03.2021.године,        

д о н о с и 

 

 

О Д Л У К У 

о висини стопе пореза на непокретности на 

подручју oпштине Кнежево за 

2021. годину 

 

 

I 

Овом одлуком утврђује се висина стопе 

пореза на непокретности на подручју општине 

Кнежево за 2021. годину. 

 

II 

1) Предмет опорезивања порезом на 

непокретности су непокретности на подручју 

oпштине Кнежево које нису изузете од 

опорезивања у складу са Законом о порезу на 

непокретности. 

2) Непокретност је земљиште са свим што 

је трајно спојено са њим или што је изграђено 

на површини земљишта, изнад или испод њега. 

 

III 

1) Стопа пореза на непокретности, изузев 

непокретности у којима се непосредно обавља 

производна дјелатност на подручју општине 

Кнежево за 2021. годину износи 0,10 %. 

2) Стопа пореза на непокретности у којима 

се непосредно обавља производна              

дјелатност на подручју општине Кнежево за 

2021. годину износи 0,10%. 

3) Под непокретностима у којима се 

непосредно обавља производна дјелатност 

подразумијевају се објекти за производњу и 

објекти за складиштење сировина, 

полупроизвода и готових производа, уколико 

чине заокружену производну цјелину. 

 

IV 

Ова Одлука ступа на снагу осмог дана од 

дана објављивања у "Службеном гласнику 

општине Кнежево". 
 

 

Број:  01-022-67/21                         ПРЕДСЈЕДНИК  

Датум: 12.03.2021.године   СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ 

                                                         Миле Павловић, с.р. 

_______________________________________________ 

 

На основу члана 4. Закона о 

административним таксама (''Службени гласник 

Републике Српске'', број: 100/11, 103/11, 67/13 и 

123/20), члана 39. став (2) тачка 2) Закона о 

локалној самоуправи (''Службени гласник 

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

37. став (2) тачка 2) Статута општине Кнежево 

(''Службени гласник општине Кнежево'', број: 

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

сједници одржаној дана 12.03.2021.године,        

д о н o с и 

 

 

О  Д  Л  У  К  У 

о измјенама Одлуке о општинским 

административним таксама 

 

Члан 1.  

 (1) У Одлуци о општинским 

административним таксама (''Службени гласник 

општине Кнежево'', број: 5/16) у прилогу одлуке 

''ТАРИФА ОПШТИНСКИХ 

АДМИНИСТРАТИВНИХ ТАКСА'', 

 Тарифни број 1. се брише. 

 Тарифни број 23. мијења се и гласи: 

''За рјешења на основу којих се одобрава 

обављање дјелатности за самосталне 

предузетнике (претежна дјелатност) и то: 

- за оснивање......................................30 КМ 

- за промјену података уписаних у 

регистар ...........................................20 КМ 

- за престанак обављања дјелатности 

(трајна одјава)..................................10 КМ 
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- за припремне радње.........................10 КМ 

- за резервацију пословног имена која 

обухвата регистрацију и брисање.15 КМ. 

 

НАПОМЕНА: Ако се захтјев у вези са 

регистрацијом подноси електронским путем, 

износ таксе из овог тарифног броја се умањује 

за 50 %.''. 

 Тарифни број 3. се брише. 

 Тарифни број 4. се брише. 

            Тарифни број 5. се брише. 

 Тарифни број 6. се брише. 

 

Члан 2. 

Ова одлука ступа на снагу осмог дана од 

дана објављивања у ''Службеном гласнику 

општине Кнежево''. 
 

 

Број:  01-022-68/21                         ПРЕДСЈЕДНИК  

Датум: 12.03.2021.године   СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ 

                                                         Миле Павловић, с.р. 

________________________________________________ 

 

На основу члана 7. Закона о  комуналним 

таксама (''Службени гласник Републике 

Српске'', број: 04/12 и 123/20), члана 39. став (2) 

тачка 2) Закона о локалној самоуправи 

(''Службени гласник Републике Српске'', број: 

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

Статута општине Кнежево (''Службени гласник 

општине Кнежево'', број: 8/17 и 19/17), 

Скупштина општине Кнежево, на сједници 

одржаној дана 12.03.2021.године,  д о н o с и: 

 

 

О  Д  Л  У  К  У 

о измјенама Одлуке о комуналним таксама 

 

Члан 1.  

(1)У Одлуци о комуналним таксама 

(''Службени гласник општине Кнежево'', број: 

04/19)  из тачке 3. подтачке 1.  алинеје 2., 4., 5. и 

6. бришу се. 

(2)Досадашње 3., 7.  и 8. постају 2., 4. и 5. 

 

                                                    

Члан 2. 

У тачки 4. подтачки 3. алинеја: „7“ 

замјењује се алинејом: „3“, а алинеја: „8“ 

алинејом: „4“. 

 

Члан 3. 

(1) У тачки 6.  подтачки 1. алинеја 5. мијења 

се и гласи:  

„ - Удружења од јавног интереса за 

Републику Српску, а којима је по својству 

признато у складу са актом којим се уређује 

додјела и престанак статуса удружења од 

јавног интереса.“, 

(2) У алинеји 6. тачка- на крају текста 

замјењује се запетом и додају се рјечи: 

„особе са инвалидитетом које имају 80% 

инвалидитета и особе са тјелесним 

оштећењем од 70-100%, родитељи или 

старатељ који има статус лица којем је 

рјешењем тај статус утврђен.“, 

а послије алинеје 8. додају се нове 8. и 9. 

које гласе: 

„  -  Предузетници који, у смислу закона којим 

се уређује порез на доходак, имају статус малог 

предузетника; 

- Обвезници комуналних такса за 12 

мјесеци од регистрације“. 

 

Члан 4. 

Тачка 6. мијења се и гласи: 

„Комунална такса из тачке 3. подтачка1, 

алинеја 4., овог закона утврђује се  у годишњем 

износу, а комуналне таксе из тачке 3. подтачке 

1. алинеја 1., 2., 3. овог закона утврђује се 

сразмјерно времену коришћења права, предмета 

или услуга.“. 

 

Члан 5. 

У тачки 8. подтачка 1. мијења се и гласи: 

„Одјељење за просторно уређење и 

стамбено-комуналне послове Општинске 

управе општине Кнежево појединачним 

рјешењем утврђује обавезу плаћања комуналне 
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таксе из тачке 3. подтачка 1, алинеја 1.,2., и 3. 

ове Одлуке.“. 

Члан 6. 

У тачки 9. подтачка 1, алинеја: „8.“  

Замјењује се алинејом: „4.“. 

 

                                                                

Члан 7. 

Тачка 10. мијења се и гласи : 

„Инспекцијски надзор над спровођењем 

тачке 3. подтачке 1, алинеје 1-3 ове Одлуке 

врши Одјељење за инспекцијске послове и 

комуналне полиције, а надзор над спорвођењем 

тачке 3. подтачке 1, алинеја 4. ове Одлуке  врши 

Пореска управа Републике Српске 

           

             

Члан 8. 

Ова одлука ступа на снагу осмог дана од 

дана објављивања у ''Службеном гласнику 

општине Кнежево''. 
 

 

Број:  01-022-69/21                         ПРЕДСЈЕДНИК  

Датум: 12.03.2021.године   СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ 

                                                         Миле Павловић, с.р. 

________________________________________________ 

 

На основу чланова 3., 8. и 10. Закона о 

боравишној такси („Службени гласник 

Републике Српске, број: 78/11 и 106/15), члана 

39. Закона о локалној самоуправи („Службени 

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

члана 37. Статута општине Кнежево 

(„Службени гласник општине Кнежево“, број: 

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

сједници одржаној дана 12.03.2021. године,       

д о н о с и: 

О Д Л У К У 

о висини боравишне таксе на подручју 

општине Кнежево за 2021.годину 

 

 

 

I 

Овим Одлуком утврђује се висина 

боравишне таксе на подручју општине Кнежево 

за 2021.годину, обавезник уплате боравишне 

таксе и начин уплате. 

 

II 

Висина боравишне таксе на подручју 

општине Кнежево износи 1 КМ по сваком 

оставареном ноћењу. 

 

III 

Изузетно од тачке I ове  Oдлуке, 

угоститељи који пружају услуге смјештаја у 

кући за одмор, апартману и соби за 

изнајмљивање плаћају годишњи паушални 

износ боравишне таксе у износу од 15 КМ за 

сваки кревет (лежај), који се користи за 

пружање услуга смјештаја на годишњем нивоу. 

 

IV 

Обавезник уплате боравишне таксе 

општине је: 

1. домаћи или страни држављанин који 

користи услугу ноћења у угоститељском 

објекту за смјештај; 

2. угоститељ који пружа услугу ноћења у 

смјештајном објекту у којем се обавља 

угоститељска дјелатност; 

3. путничка агенција – организатор 

путовања, која плаћа дневну боравишну 

таксу по сваком групном доласку 

туриста у туристичко мјесто без ноћења. 

 

V 

Боравишну таксу умањену за 50% плаћају: 

1) лица од 13 до 18 година старости,  

2) лица која непрекидно бораве у 

објекту за смјештај дуже од 30 

дана и 
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3) лица која се баве научно-

истраживачким радом који 

доприноси туристичком развоју. 

 

VI 

Плаћања боравишне таксе  на подручју 

општине ослобођена су лица у складу са чланом 

6. Закона о боравишној такси.  

 

 

VII 

Обрачун и наплата боравишне таксе ће се 

вршити у складу са чланом 16. Закона о 

боравишној такси („Службени гласник 

Републике Српске“, бројеви: 78/11 и 106/15). 

 

VIII 

Ова Одлука ступа на снагу осмог дана од 

дана објављивања у „Службеном гласнику 

општине Кнежево“. 

 

 

Број:  01-022-70/21                         ПРЕДСЈЕДНИК  

Датум: 12.03.2021.године   СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ 

                                                         Миле Павловић, с.р. 

_________________________________________________ 

 

На основу члана 356. став 2. Закона о 

стварним правима ( „Службени гласник 

Републике Српске“, број: 124/08, 3/09, 58/09, 

95/11, 60/15 и 18/16), члана 39. став 2. тачка 37. 

(„Службени гласник Републике Српске“, број: 

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

Статута општине Кнежево („Службени гласник 

општине Кнежево“ број: 8/17 и 9/17), 

Скупштина општине Кнежево, на сједници 

одржаној дана 12.03.2021.године, д о н о с и: 

 

О Д Л У К У 

о губитку статуса јавног добра у општој 

употреби земљишта означеним као к.ч. 

1469/2, уписане у ЛН 293/9, К.О. Кнежево 1. 

 

 

I 

Статус јавног добра у општој употреби губи 

земљиште означено као к.ч. 1469/2, уписане у 

ЛН 293/9 К.О. Кнежево 1., у површини од 22 м
2
, 

као посјед Општине Кнежево 1/1. 

 

II 

Парцела из тачке један налази се у рубном 

дијелу Општине Кнежево, са десне стране 

Магистрални пут другог реда 505 (стара ознака 

Регионални пут Р413, дионица 522 (Митровићи-

граница РС-ФБиХ)), на раскрсници Улице 

Драге Врањеша и Првог крајишког корпуса која 

је у посједовном листу уписана као добро у 

општој употреби-локални некатегорисани пут.   

 

III 

На основу ове Одлуке Републичка управа за 

геодетске и имовинско-правне послове, ПЈ 

Кнежево, ће брисати извршени упис земљишта 

из тачке I и II ове Одлуке и исто уписати у 

посједовни лист са правом својине на Општину 

Кнежево.   

 

IV 

Ова Одлука ступа на снагу осмог дана од 

дана објављивања у „Службеном гласнику 

општине Кнежево“. 
 

 

Број:  01-022-71/21                         ПРЕДСЈЕДНИК  

Датум: 12.03.2021.године   СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ 

                                                         Миле Павловић, с.р. 

________________________________________________ 

На основу члана 39. Закона о локалној 

самоуправи („Службени гласник Републике 

Српске“, брoj 97/16 и 36/19), члана 348. став 7. 

Закона о стварним правима („Службени гласник 

Републике Српске“, број: 124/08, 03/09, 58/09, 

95/11 и 60/15), члана 37. Статута општине 

Кнежево („Службени гласник општине 

Кнежево“, број: 8/17 и 19/17), Скупштина 

општине Кнежево, на сједници одржаној дана 

12.03.2021.године,  д о н о с и: 
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О Д Л У К У 

о преносу права власништва над земљиштем 

означеним као к.ч. 1469/2, 

уписане у ЛН 293/9, К.О. Кнежево 1. са 

Општине Кнежево 

на ЗП „Електрокрајина“ Бања Лука 

 

I. 

Преноси се право власништва над 

земљиштем означеним као к.ч. 1469/2, уписане 

у ЛН 293/9, К.О. Кнежево 1. у површини 22м
2
, 

са Општине Кнежево на ЗП „Електрокрајина“ 

Бања Лука, ради изградње трафостанице СТС 

20/0,4  Кv; 160 kVА „Угарски пут“.   

 

II. 

Право власништва над непокретности из 

тачке I. ове Одлуке преноси се без накнаде. 

 

III. 

За реализацију ове Одлуке задужује се 

Одјељење за привреду и финансије, Републичка 

управа за геодетске и имовинско-правне 

послове, ПЈ Кнежево и ЗП „Електрокрајина“ 

Бања Лука. 

 

IV. 

Ова Одлука ступа на снагу осмог дана од 

дана објављивања у „Службеном гласнику 

општине Кнежево“. 

 

 

Број:  01-022-72/21                         ПРЕДСЈЕДНИК  

Датум: 12.03.2021.године   СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ 

                                                         Миле Павловић, с.р. 

________________________________________________ 

На основу члана 39. Закона о локалној 

самоуправи („Службени гласник Републике 

Српске“, брoj: 97/16 и 36/19), члана 37. Статута 

општине Кнежево („Службени гласник 

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

Скупштина општине Кнежево, на сједници 

одржаној дана 12.03.2021.године,  д о н о с и: 

 

О Д Л У К У 

о преносу права власништва над објектом – 

амбулантом у МЗ Јаворани 

са Oпштине Кнежево  на ЈЗУ „Дом здравља 

Кнежево“ 

 

I 

1) Преноси се право власништва над 

објектом – амбулантом у МЗ Јаворани са 

Oпштине Кнежево  на ЈЗУ „Дом здравља 

Кнежево“, која се налази на к.ч. 43/3 

уписане у ПЛ 205/4 К.О. Јаворани, 

Кнежево. 

2) Објекат – амбуланта посједује одобрење 

за грађење број: 06.5-360-12/15 од 

09.11.2015. године, као и употребну 

дозволу број: 06.5-361-2-2/16 од 

30.05.2016. године. 

 

II 

Право власништва над објектом из тачке I 

ове Одлуке преноси се без накнаде. 

 

III 

За реализацију ове Одлуке задужује се 

Одјељење за привреду и финансије и ЈЗУ „Дом 

здравља Кнежево“. 

 

IV 

Ова Одлука ступа на снагу осмог дана од 

дана објaвљивања у „Службеном гласнику 

општине Кнежево“. 

 

 

Број:  01-022-73/21                         ПРЕДСЈЕДНИК  

Датум: 12.03.2021.године   СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ 

                                                         Миле Павловић, с.р. 

________________________________________________ 
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На основу члана 39. став 2. тачка 2. Закона 

о локалној самоуправи („Службени гласник 

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

37. став 2. тачка 2. Статута општине Кнежево 

(„Службени гласник општине Кнежево“, број: 

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

сједници одржаној дана 12.03.2021.године,        

д о н о с и:  

О Д Л У К У 

о давању на привремено коришћење 

пословне просторије-канцеларија 

 

I 

Удружењу пчелара „Маја“ из Кнежеву даје 

се на привремено коришћење пословна 

просторија-канцеларија број 1., која се налази у 

Улици Гаврила Принципа 5., зграда 

Територијалне одбране. 

 

II 

Коришћeње пословне просторије-

канцеларије из члана I. ове Одлуке даје се на 

период од пет година без новчане накнаде. 

 

III 

О увођењу у посјед корисника простора из 

тачке I., као и сачињавање пописа затеченог 

стања стараће се Одјељење за просторно 

уређење и стамбено-комуналне послове. 

 

IV 

Одлука ступа на снагу осмог дана од дана 

објављивања у „Службеном гласнику oпштине 

Кнежево“. 
 

 

Број:  01-022-74/21                         ПРЕДСЈЕДНИК  

Датум: 12.03.2021.године   СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ 

                                                         Миле Павловић, с.р. 

________________________________________________ 

 

На основу члана 43. Закона о уређењу простора 

и грађењу („Службени гласник Републике 

Српске“, број: 40/13, 106/15, 3/16, 104/18 и 

84/19), 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“, број: 

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

сједници одржаној дана 12.03.2021.године,        

д о н о с и 

 

РЈЕШЕЊЕ 

о именовању Савјета плана за праћење 

израде измјене 

„Регулационог плана дијела центра општине 

Кнежево из 2011. године“ и „Измјени и 

допуни регулационог плана дијела центра 

општине Кнежево 

из 2012. године“ 

 

1. Именује се Савјет плана за праћење 

израде измјене „Регулационог плана 

дијела центра општине Кнежево из 2011. 

године“ и „Измјени и допуни 

регулационог плана дијела центра 

општине Кнежево из 2012. године“. 

2. У Савјет плана именују се: 

1. Бојан Обрадовић, дипл. правник, 

предсједник; 

2. Милана Калабић, дипл. просторни 

планер, члан; 

3. Владимир Поповић, дипл. еколог, 

члан; 

4. Небојша Вуковић,  дипл. инг. 

пољопривреде; 

5. Раденко Ћелић, геометар, члан. 

3. Задатак чланова Савјета плана је да 

прати израду измјене „Регулационог 

плана дијела центра општине Кнежево 

из 2011. године“ и „Измјени и допуни 

регулационог плана дијела центра 

општине Кнежево из 2012. године“, те да 

прати вођење јавне расправе и 

усаглашавање ставова и интереса током 

израде документа просторног уређења, 
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заузима стручне ставове о питањима 

општег, привредног и просторног развоја  

подручја за који се документ доноси, 

заузима стручне ставове у погледу 

рационалности и квалитета предложених 

планских рјешења, те врши и друге 

послове  у складу са чланом 43. став 2. 

Закона о уређењу простора и грађењу 

(„Службени гласник Републике Српске“, 

број: 40/13, 106/15, 3/16, 104/18 и 84/19). 

4. Ово Рјешење ступа на снагу осмог дана 

од дана објављивања у „Службеном 

гласнику општине Кнежево“. 

 

Број:  01-022-51-1/21                         ПРЕДСЈЕДНИК  

Датум: 12.03.2021.године   СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ 

                                                         Миле Павловић, с.р. 

_________________________________________________ 

 

На основу члана 37. и 86. став 2. 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 услове за одржавање сједнице у 

постојећој сали за одржавање сједница 

Скупштине а уз поштовање епидемиолошких 

мјера, Скупштина општине Кнежево, на 

сједници одржаној дана 12.03.2021. године,       

д о н о с и: 

З А К Љ У Ч  К E 

1. Скупштина општине констатује да 

досадашња сала за одржавање сједнице 

скупштине, у погледу поштивања 

здравствених мјера за безбједно 

одржавање сједница, не задовољава 

потребне услове. 

2. Скупштина општине заузима став да је за 

потребе организовања сједница 

Скупштина у условима поштивања 

епидемиолошких мјера проузрокованих 

пандемијом вируса Корона, неопходно 

обезбједити салу која се налази у Центру 

за социјални рад Кнежево, а коју тренутно 

користи Омладински центар „Магија“. 

3. Задужује се Одјељење за општу управу и 

друштвене дјелатности да у сарадњи са 

секретаром скупштине и стручним 

сарадником за скупштинске послове, 

припреми ову салу за наредну сједницу 

скупштине. 

4. Ови закључци примјењиваће се све док 

траје ситуација везана за пандемију 

вирусом Корона. 

5. О наведеном се задужује Одјељење за 

општу управу и друштвене дјелатности, да 

обавјести досадашњег корисника. 

6. Ови закључци ступају на снагу даном 

доношење, а биће објављени у 

„Службеном гласнику општине Кнежево“. 

 

Број:  01-022-65/21                         ПРЕДСЈЕДНИК  

Датум: 12.03.2021.године   СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ 

                                                         Миле Павловић, с.р. 

_________________________________________________ 

 

На основу члана 86. Статута општине 

Кнежево („Службени гласник општине 

Кнежево“, број: 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 извршењу 

Програма рада Скупштине општине Кнежево за 

2020.годину, на сједници одражаној дана 

12.03.2021.године, д о н о с и 
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З А К Љ У Ч А К 

о прихватању Извјештаја о извршењу 

Програма рада Скупштине општине 

Кнежево за 2020.годину 

 

1. Скупштина општине прихвата Извјештај 

о извршењу Програма рада Скупштине 

општине Кнежево за 2020.годину. 

2. Овај закључак ступа на снагу даном 

доношења, а биће објављен у 

„Службеном гласнику општине 

Кнежево“. 

 

 

Број:  01-022-86-1/19                         ПРЕДСЈЕДНИК  

Датум: 12.03.2021.године   СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ 

                                                         Миле Павловић, с.р. 

_______________________________________________ 

 

На основу члана 37. и 86. став 2. 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 за 

реализацију Програма унапређења 

пољопривредне производње на подручју 

општине Кнежево за 2020.годину, Скупштина 

општине Кнежево, на сједници одржаној дана 

12.03.2021. године, д о н о с и: 

З А К Љ У Ч  А К 

 

1. Прихвата се Извјештај о утрошку 

средстава за реализацију Програма 

унапређења пољопривредне производње 

на подручју општине Кнежево за 2020. 

годину, са утрошком средстава по 

основу ове накнаде у укупном износу од 

140.364,99 КМ. 

2. Саставни дио овог закључка чини 

Извјештај о утрошку средстава за 

реализацију Програма унапређења 

пољопривредне производње на подручју 

општине Кнежево за 2020. годину. 

3. Овај закључак ступа на снагу даном 

доношење, а биће објављен у 

„Службеном гласнику општине 

Кнежево“. 

 

 

Број:  01-022-9-3/20                         ПРЕДСЈЕДНИК  

Датум: 12.03.2021.године   СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ 

                                                         Миле Павловић, с.р. 

 

ПРИЛОГ 

 

 

ИЗВЈЕШТАЈ О УТРОШКУ СРЕДСТАВА ЗА 

РЕАЛИЗАЦИЈУ ПРОГРАМА 

УНАПРЕЂЕЊА 

ПОЉОПРИВРЕДНЕ ПРОИЗВОДЊЕ 

НА ПОДРУЧЈУ ОПШТИНЕ КНЕЖЕВО 

ЗА 2020. ГОДИНУ 
 

Финансијска средства планирана буџетом 

општине у 2020.години износила су 130.000,00 

КМ од чега је утрошено 140.364,99 КМ, а према  

Програму унапређења пољопривредне 

производње на подручју Општине Кнежево за 

2020. годину распоређена су на следећи начин: 

1. РАТАРСТВО 

За ову сврху планирана су новчана средства 

у износу од 65.000,00 КМ. 

Утрошена су новчана средства за реализацију 

прољетне и јесење сјетве у износу од 53.012,54 

КМ. 

2. СТОЧАРСТВО 

За ову сврху планирана су новчана средства 

у износу од 47.000,00 КМ и то по следећим 

ставкама: 

- Производња и откуп млијека: планирана 

су средства у износу од 22.000,00 КМ, а 

утрошена новчана средства за ову 

намјену су у износу од 46.361,70 КМ, 
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- Субвенције за вјештачко осјемењавање: 

планирана су средства у износу од 

4.000,00 КМ, а утрошена новчана 

средства за ову намјену су у износу од 

4.682,00 КМ, 

- Субвенције у овчарству: планирана су 

средства у износу од 14.000,00 КМ, а 

утрошена новчана средства за ову 

намјену су у износу од 9.990,00 КМ за 

основно стадо за 100 и више оваца. 

- Субвенције у пчеларству: планирана су 

средства у износу од 7.000,00 КМ, а 

утрошена новчана средства за ову 

намјену су у износу од 11.879,00 КМ за 

пољопривредне произвођаче који 

посједују најмање 15 пчелињих 

заједница. 

3. ВОЋАРСТВО 

За ову сврху планирана су новчана средства 

у износу од 4.000,00 КМ и то по следећим 

ставкама: 

- Набавка садног материјала: планирана су 

средства у износу од 1.500,00 КМ, а није 

било утрошених средстава за ову 

намјену, 

- Јагодичасто воће: планирана су средства 

у износу од 2.500,00 КМ, а утрошена 

новчана средства за ову намјену су у 

износу од 1.255,00 КМ, 

4. ОСТАЛЕ МЈЕРЕ 

-   Право на подстицај за носиоце 

регистрованих комерцијалних 

газдинстава којима је пољопривреда 

основно занимање и који редовно 

измирују доприносе за пензијско и 

здравствено осигурање: планирана су 

средства у износу од 2.000,00 КМ, а 

утрошена новчана средства за ову 

намјену су у износу од 1.400,00 КМ, 

- Право на подстицај за удружења жена 

која су оријентисана на пољопривредну 

производњу и промоцију 

традиционалних пољопривредних 

производа и производа кућне радиности: 

планирана су средства у износу 2.000,00 

КМ на годишњем нивоу, а није било 

утрошених средстава за ову намјену. 

- Подстицај за производњу љеко биља: 

планирана су средства у износу од 

2.000,00 КМ на годишњем нивоу, а није 

било утрошених средстава за ову 

намјену. 

5. СРЕДСТВА ЗА СЕЗОНСКЕ 

ИНТЕРВЕНЦИЈЕ И ВАНРЕДНЕ 

ПОТРЕБЕ 

- Ванредне потребе и помоћи у 

пољопривреди: планирана су средства у 

износу од 8.000,00 КМ, а утрошена 

новчана средства за ову намјену су у 

износу од 11.784,75 КМ. 

 

Број:  02-022-9-2/20                          

Датум: 03.02.2021.године   НАЧЕЛНИК ОПШТИНЕ 

                                                         Горан Боројевић, с.р. 

_______________________________________________ 

 

На основу члана 82. став 2. Закона о 

локалној самоуправи („Службени гласник 

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

37. и 86. став 2. Статута општине Кнежево 

(„Службени гласник општине Кнежево“, број: 

8/17 и 19/17 ) и члана 122. Пословника 

Скупштине општине Кнежево („Службени 

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

Скупштина општине Кнежево, на сједници 

одржаној дана 12.03.2021.године,  д о н о с и: 

 

ПРОГРАМ  РАДА 

Скупштине општине Кнежево за 2021. 

годину 

 

I. УВОД 

Члан 1. 

Програмом рада Скупштине општине 

Кнежево за 2021. годину утврђује се садржај 

послова и задатака Скупштине општине, начин 
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и рокови њиховог извршавања као и носиоци 

тих активности.  

 

Члан 2. 

Програм рада Скупштине општине за 2021. 

годину је основа за благовремено и редовно 

планирање сједница Скупштине општине и 

њених радних тијела, за припреме и 

организовање активности у Скупштини и у 

радним тијелима на остваривању њихових 

права, дужности и одговорности утврђених 

Уставом, Законом, Статутом Општине и другим 

прописима. 

 

Члан 3. 

Скупштина општине ће код реализације 

програмских садржаја организовати редовне, 

тематске, годишње и свечане сједнице као и 

друге облике рада на којима ће разматрати 

одређена питања, заузимати ставове и доносити 

одлуке и друге акте у складу са утврђеном 

тематиком. 

 

Члан 4. 

Радна тијела Скупштине општине при 

утврђивању својих задатака и обавеза 

придржаваће се овог Програма рада у складу са 

Статутом и Пословником и с тим у вези даваће 

своја мишљења и приједлоге путем писаних 

извјештаја. 

 

Члан 5. 

Значај планираних тема и њихов садржај 

захтјева одговоран однос свих носилаца у 

припреми и реализацији планираних задатака, 

поштујући принцип међусобног уважавања, 

сарадње, као и утврђене рокове. 

 

 

 

Члан 6. 

Овај Програм обухвата три групе питања 

које ће Скупштина општине Кнежево 

разматрати у току 2021.године по кварталима 

(I., II., III., IV. квартал - тромјесјечје), и то:  

 

 извјештајно-информативног 

карактера, 

 програмско-развојног садржаја, 

 нормативно-правног карактера. 

 

Члан 7. 

Поред питања садржаних у овом Програму 

Скупштина ће, у складу са својим 

надлежностима и према указаној потреби, на 

приједлог овлаштених предлагача, размотрити 

и друга питања која нису предвиђена овим 

Програмом, а за која током године покрену 

иницијативу надлежни органи у складу са 

Законом, Статутом општине и Пословником 

Скупштине општине. 

 

 

II. САДРЖАЈ ПРОГРАМА РАДА 

 

Члан 8. 

Садржај Програма Скупштине општине се 

односи на конкретна питања која ће Скупштина 

општине разматрати по кварталима. 

 

ПРВИ КВАРТАЛ  2021. ГОДИНЕ 

ИЗВЈЕШТАЈИ: 

1. Извјештај о раду Начелника општине 

и Општинске управе за 2020. годину 

Обрађивач:  

- Одјељење за привреду и финансије; 

- Одјељење за просторно уређење и 

стамбено – комуналне послове; 

- Одјељење за општу управу и 

друштвене дјелатности; 
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- Одјељење за инспекцијске послове и 

комуналну полицију; 

- Секретар Скупштине општине. 

Предлагач – Начелник општине 

Кнежево. 

2. Извјештај о пословању ЈУ „Дом 

здравља“ за 2020. годину 

Обрађивач – ЈУ „Дом здравља“ Кнежево; 

Предлагач – Начелник општине 

Кнежево. 

3. Извјештај о пословању ЈУ „Центар за 

социјални рад“ за 2020. годину 

Обрађивач – ЈУ „Центар за социјални 

рад“ Кнежево; 

Предлагач – Начелник општине 

Кнежево. 

4. Извјештај о пословању ЈУ Дјечији 

вртић „Радојка Лакић“ за 2020. годину 

Обрађивач – ЈУ „Дјечији вртић „Радојка 

Лакић“ Кнежево; 

Предлагач – Начелник општине 

Кнежево. 

5. Извјештај о пословању ЈП „Народни 

универзитет“ за 2020.годину 

Обрађивач – ЈП „Народни универзитет“ 

Кнежево; 

Предлагач – Начелник општине 

Кнежево. 

6. Извјештај о раду и пословању – 

утрошку буџетских средстава 

установе „Народна библиотека“ за 

2020.годину  

Обрађивач – установа „Народна 

библиотека“ Кнежево; 

Предлагач – Начелник општине 

Кнежево. 

 

 

7. Извјештај о раду и пословању ЈКП 

„Водовод“ д.о.о. Кнежево за 2020. 

годину 

Обрађивач – ЈКП „Водовод“ д.о.о. 

Кнежево; 

Предлагач – Начелник општине 

Кнежево. 

8. Извјештај о раду и пословању 

Општинске борачке организације  

Кнежево за 2020.годину 

Обрађивач – Општинска борачка 

организација Кнежево; 

Предлагач – Начелник општине. 

9. Извјештај о раду и пословању – 

утрошку буџетских средстава ЈУ 

Средњошколски центар „Јован 

Дучић“ Кнежево за 2020.годину 

Обрађивач –  ЈУ Средњошколски центар 

„Јован Дучић“ Кнежево; 

Предлагач – Начелник општине 

Кнежево. 

10. Извјештај о утрошку средстава од 

накнаде за коришћење шума и 

шумског земљишта за 2020.годину 

Обрађивач – Одјељење за привреду и 

финансије; 

Предлагач – Начелник општине 

Кнежево. 

11. Извјештај о утрошку средстава од 

концесионих накнада за 2020.годину; 

Обрађивач – Одјељење за привреду и 

финансије; 

Предлагач – Начелник општине 

Кнежево. 

12. Извјештај о утрошку средстава од 

водних накнада за 2020.годину 

Обрађивач – Одјељење за привреду и 

финансије; 

Предлагач – Начелник општине 

Кнежево. 
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13. Извјештај о утрошку средстава од 

накнаде за финансирање посебних 

мјера заштите од пожара за 

2020.годину: 

Обрађивач – Одјељење за привреду и 

финансије; 

Предлагач – Начелник општине 

Кнежево. 

14. Извјештај о реализацији Програма 

унапређења пољопривредне 

производње на подручју општине 

Кнежево 2020.године 

Обрађивач – Одјељење за привреду и 

финансије; 

Предлагач – Начелник општине 

Кнежево. 

15. Извјештај о реализацији Програма 

рада Скупштине општине Кнежево за 

2020.годину 

Обрађивач – Колегијум Скупштине; 

Предлагач – Предсједник Скупштине. 

 

ИНФОРМАЦИЈЕ О СТАЊУ У 

ОБЛАСТИМА, КОЈЕ ПОКРИВАЈУ 

РЕПУБЛИЧКИ ОРГАНИ, ПРЕДУЗЕЋА, 

УСТАНОВЕ ИЛИ ДРУГИ ОРГАНИ НА 

ПОДРУЧЈУ ОПШТИНЕ КНЕЖЕВО У 2019. 

ГОДИНИ: 

1. Информација о стању безбједности на 

подручју општине Кнежево за 2020. 

годину 

Обрађивач –Савјет за безбједност 

општине Кнежево; 

Предлагач – Савјет за безбједност 

општине Кнежево. 

 

 

 

2. Информација о раду Јавног 

правобранилаштва за подручје 

општине Кнежево  за 2020. годину 

Обрађивач – Републичко јавно 

правобранилаштво; 

Предлагач – Начелник општине 

Кнежево. 

3. Информација о стању у области 

запошљавања у општини Кнежево за 

2020.годину 

Обрађивач – Одјељење за општу управу 

у сарадњи са Биро-ом Кнежево; 

Предлагач – Начелник општине 

Кнежево. 

4. Информација о успјеху ученика у 

основним и средњим школама на 

првом полугодишту школске 

2020/2021 године 

Обрађивач – Одјељење за општу управу 

у сарадњи са основним и средњом 

школом на подручју општине Кнежево; 

Предлагач – Начелник општине. 

 

ПРОГРАМИ И ПЛАНОВИ: 

 

1. Програм унапређења пољопривредне 

производње на подручју Општине 

Кнежево за 2021. годину 

Обрађивач – Одјељење за привреду и 

финансије; 

Предлагач – Начелник општине 

Кнежево. 

2. Програм уређења грађевинског 

земљишта за 2021. годину 

Обрађивач – Одјељење за просторно 

уређење и стамбено-комуналне послове; 

Предлагач – Начелник општине 

Кнежево. 
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3. Програм текућег одржавања и 

реконструкције локалних и 

некатегорисаних путева 

Обрађивач – Одјељење за просторно 

уређење и стамбено-комуналне послове; 

Предлагач – Начелник општине 

Кнежево. 

4. План капиталних улагања за 

2021.годину 

Обрађивач – Одјељење за просторно 

уређење и стамбено-комуналне послове; 

Предлагач – Начелник општине 

Кнежево. 

5. План утрошка средстава од водних 

накнада за 2021. годину 

Обрађивач – Одјељење за привреду и 

финансије; 

Предлагач – Начелник општине 

Кнежево. 

6. План утрошка средстава од накнаде за 

коришћење шума и шумског 

земљишта за 2021. годину 

Обрађивач – Одјељење за привреду и 

финансије; 

Предлагач – Начелник општине 

Кнежево. 

7. План утрошка средстава од 

концесионих накнада за 2021. годину 

Обрађивач – Одјељење за привреду и 

финансије; 

Предлагач – Начелник општине 

Кнежево. 

8. План утрошка средстава од накнаде за 

финансирање посебних мјера заштите 

од пожара за 2021.годину 

Обрађивач – Одјељење за привреду и 

финансије; 

Предлагач – Начелник општине 

Кнежево. 

 

НОРМАТИВНА ДЈЕЛАТНОСТ: 

1. Одлука о висини боравишне таксе на 

подручју општине Кнежево за 2021. 

годину 

Обрађивач – Одјељење за oпшту управу 

и друштвене дјелатности; 

Предлагач – Начелник општине 

Кнежево. 

2. Одлука о расписивању избора за избор 

чланова Савјета мјесних заједница 

општине Кнежево 

Обрађивач – ОИК и секретар Скупштине 

Предлагач – Начелник општине 

Кнежево. 

3. Одлука о утврђивању просјечне 

коначне грађевинске цијене 1м² 

корисне површине стамбеног и 

пословног простора за израчунавање 

висине ренте за градско грађевинско 

земљиште за 2021.годину. 

Обрађивач – Одјељење за просторно 

уређење и стамбено-комуналне послове; 

Предлагач – Начелник општине 

Кнежево. 

Новелирање раније донешених 

нормативних аката Скупштине општине са 

позитивним законским прописима и доношење 

нових прописа из надлежности Скупштине 

општине. 

 

ДРУГИ КВАРТАЛ  2021. ГОДИНЕ 

ИЗВЈЕШТАЈИ: 

1. Извјештај о извршењу буџета 

општине Кнежево за период јануар – 

децембар 2020. године 

Обрађивач – Одјељење за привреду и 

финансије; 

Предлагач – Начелник општине 

Кнежево. 
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2. Извјештај о извршењу буџета 

општине Кнежево за период јануар – 

март 2021. године 

Обрађивач – Одјељење за привреду и 

финансије; 

Предлагач – Начелник општине 

Кнежево. 

 

ИНФОРМАЦИЈЕ О СТАЊУ У 

ПОЈЕДИНИМ ДЈЕЛАТНОСТИМА НА 

ПОДРУЧЈУ ОПШТИНЕ: 

 

 

1. Информација о стању у области 

спорта 

Обрађивач – Одјељење за општу управу 

и друштвене дјелатности; 

Предлагач – Начелник општине 

Кнежево. 

2. Информација о стању у области 

културе 

Обрађивач – Одјељење за општу управу 

и друштвене дјелатности; 

Предлагач – Начелник општине 

Кнежево. 

3. Информација о раду и пословању ЈП 

„ДЕП-ОТ“ д.о.о. Бања Лука у 

2020.години 

Обрађивач – ЈП „ДЕП-ОТ“ д.о.о. Бања 

Лука; 

Предлагач – Начелник општине 

Кнежево. 

 

ПРОГРАМИ И ПЛАНОВИ: 

 

1. Програм побољшања јавних и 

комуналних услуга 

Обрађивач – Одјељење за просторно 

уређење и стамбено комуналне послове; 

Предлагач – Начелник општине 

Кнежево. 

2. Програм санације и уређења 

спортско-културне инфраструктуре 

Обрађивач – Одјељење за просторно 

уређење и стамбено комуналне послове; 

Предлагач – Начелник општине 

Кнежево. 

3. План уписа ученика у први разред 

Средње школе за школску 2021/2022: 

Обрађивач – Одјељење за општу управу 

и друштвене дјелатности; 

Предлагач – Начелник општине 

Кнежево. 

 

НОРМАТИВНА ДЈЕЛАТНОСТ: 

 

1. Одлука о усвајању Извјештаја о 

извршењу буџета за период јануар – 

децембар 2020. годину 

Обрађивач – Одјељење за привреду и 

финансије; 

Предлагач – Начелник општине 

Кнежево. 

2. Одлука о усвајању Извјештаја о 

извршењу буџета за период јануар – 

март 2021. годину 

Обрађивач – Одјељење за привреду и 

финансије; 

Предлагач – Начелник општине 

Кнежево. 

3. Одлука о комуналном реду општине 

Кнежево 

Обрађивач – Одјељење за инспекцијске 

послове и комуналну полицију; 

Предлагач – Начелник општине 

Кнежево. 
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4. Одлука о расписивању јавног 

конкурса за избор и именовање 

предсједника и чланова Одбора за 

жалбе општине Кнежево 

Обрађивач – Одјељење за општу управу 

и друштвене дјелатности 

Предлагач – Начелник општине 

Кнежево. 

5. Одлука о расписивању јавног 

конкурса за именовање секретара 

Скупштине општине и начелника 

одјељења Општинске управе општине 

Кнежево 

Обрађивач – Одјељење за општу управу 

и друштвене дјелатности 

Предлагач – Начелник општине 

Кнежево. 

6. Одлука о стипендирању ученика који 

уписују први разред средње школе у 

ЈУ СШЦ „Јован Дучић“ Кнежево 

Обрађивач – Одјељење за општу управу 

и друштвене дјелатности 

Предлагач – Начелник општине 

Кнежево. 

Новелирање раније донешених 

нормативних аката Скупштине општине са 

позитивним законским прописима и доношење 

нових прописа из надлежности Скупштине 

општине. 

 

 

ТРЕЋИ КВАРТАЛ 2020. ГОДИНЕ 

 

ИЗВЈЕШТАЈИ: 

1. Извјештај о извршењу буџета за 

период јануар – јун 2021. године 

Обрађивач – Одјељење за привреду и 

финансије; 

Предлагач – Начелник општине 

Кнежево. 

ИНФОРМАЦИЈЕ О СТАЊУ У 

ПОЈЕДИНИМ ДЈЕЛАТНОСТИМА НА 

ПОДРУЧЈУ ОПШТИНЕ: 

 

1. Информација о стању безбједности на 

подручју Општине за првих шест 

мјесеци: 

Обрађивач –Савјет за безбједност 

општине Кнежево; 

Предлагач – Савјет за безбједност 

општине  Кнежево. 

2. Информација о успјеху ученика у 

другом полугодишту у О.Ш. и С.Ш. за 

школску 2021.годину: 

Обрађивач – Одјељење за општу управу 

и друштвене дјелатности; 

Предлагач – Начелник општине 

Кнежево. 

 

ПРОГРАМИ И ПЛАНОВИ И ОСТАЛИ 

АКТИ: 

 

1. Програм одржавања објеката 

заједничке комуналне потрошње 

Обрађивач – Одјељење за просторно 

уређење и стамбено комуналне послове; 

Предлагач – Начелник општине 

Кнежево. 

2. Годишњи програм рада ЈУ Дјечији 

вртић „Радојка Лакић“ Кнежево 

(Закључак) 

Обрађивач – ЈУ Дјечији вртић „Радојка 

Лакић“ и Одјељење за општу управу и 

друштвене дјелатности; 

Предлагач – Начелник општине Кнежево 
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НОРМАТИВНА ДЈЕЛАТНОСТ: 

 

1. Одлука о усвајању Извјештаја о 

извршењу буџета за период јануар – 

јун 2021.године 

Обрађивач – Одјељење за привреду и 

финансије; 

Предлагач – Начелник општине 

Кнежево. 

2. Одлука о утврђивању стандарда и 

критеријума за избор и именовање 

чланова управног и надзорног одбора 

јавних установа и јавних предузећа 

чији је оснивач општина Кнежево 

Обрађивач – Одјељење за општу управу 

и друштвене дјелатности; 

Предлагач – Начелник општине 

Кнежево. 

3. Oдлука о расписивању јавног 

конкурса за именовање чланова 

управног и надзорног одбора јавних 

установа и јавних предузећа чији је 

оснивач општина Кнежево 

Обрађивач – Одјељење за општу управу 

и друштвене дјелатности; 

Предлагач – Начелник општине 

Кнежево. 

Новелирање раније донешених 

нормативних аката Скупштине општине са 

позитивним законским прописима и доношење 

нових прописа из надлежности Скупштине 

општине. 

 

ЧЕТВРТИ КВАРТАЛ 2020. ГОДИНЕ 

 

ИЗВЈЕШТАЈИ: 

1. Извјештај о извршењу буџета 

општине Кнежево за период јануар – 

септембар 2021. године 

Обрађивач – Одјељење за привреду и 

финансије; 

Предлагач – Начелник општине 

Кнежево. 

 

ПРОГРАМИ И ПЛАНОВИ: 

 

1. Програм рада Скупштине општине 

Кнежево за 2021. годину 

Обрађивач –Колегијум Скупштине; 

Предлагач – Предсједник Скупштине. 

2. Програм зимског одржавања путева за 

2021/2022 годину 

Обрађивач- Одјељење за просторно 

урђење и стамбено комуналне послове; 

Предлагач-Начелник општине Кнежево. 

НОРМАТИВНА ДЈЕЛАТНОСТ: 

 

1. Одлука о усвајању Извјештаја о 

извршењу буџета општине Кнежево за 

период јануар – септембар 2021. 

године 

Обрађивач – Одјељење за привреду и 

финансије; 

Предлагач – Начелник општине 

Кнежево. 

2. Усвајање нацрта ребаланса буџета 

општине Кнежево за 2021.годину 

(Закључак) 

Обрађивач – Одјељење за привреду и 

финансије; 

Предлагач – Начелник општине 

Кнежево. 

3. Одлука о усвајању ребаланса буџета 

општине Кнежево за 2021.годину 

Обрађивач – Одјељење за привреду и 

финансије; 

Предлагач – Начелник општине 

Кнежево. 
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4. Одлука о извршењу ребаланса буџета 

општине Кнежево за 2021.годину 

Обрађивач – Одјељење за привреду и 

финансије; 

Предлагач – Начелник општине 

Кнежево. 

5. Усвајање нацрта буџета општине 

Кнежево за 2022. Годину (Закључак) 

Обрађивач – Одјељење за привреду и 

финансије; 

Предлагач – Начелник општине 

Кнежево. 

6. Одлука о усвајању буџета општине 

Кнежево за 2022. годину 

Обрађивач – Одјељење за привреду и 

финансије; 

Предлагач – Начелник општине 

Кнежево. 

7. Одлука о извршењу буџета општине 

Кнежево за 2022.годину. 

Обрађивач – Одјељење за привреду и 

финансије; 

Предлагач – Начелник општине 

Кнежево. 

8. Одлука о расписивању јавног 

конкурса за именовање директора ЈУ 

Центар за социјални рад Кнежево 

Обрађивач – Одјељење за општу управу 

и друштвене дјелатности; 

Предлагач – Начелник општине 

Кнежево. 

9. Одлука о висини стопе пореза на 

непокретности на подручју општине 

Кнежево за 2022. годину 

Обрађивач – Одјељење за привреду и 

финансије; 

Предлагач – Начелник општине 

Кнежево. 

 

 

10. Одлука о накнади за вршење 

одборничке дужности за 2022. годину 

Обрађивач – Одјељење за привреду и 

финансије; 

Предлагач – Начелник општине 

Кнежево. 

11. Одлука о финансирању политичких 

странака из буџета општине Кнежево 

за 2022.годину 

Обрађивач – Одјељење за привреду и 

финансије; 

Предлагач – Начелник општине 

Кнежево. 

12. Одлука о додјели стипендија 

студентима на високошколским 

установама за школску 2020/2021 

годину 

Обрађивач – Одјељење за општу управу 

и друштвене дјелатности; 

Предлагач – Начелник општине 

Кнежево. 

13. Одлука о утврђеној економској цијени 

и утврђеном износу новчаног учешћа 

родитеља за боравак дјетета у ЈУ 

Дјечији вртић „Радојка Лакић“ 

Кнежево 

Обрађивач – ЈУ Дјечији вртић „Радојка 

Лакић“ и  Одјељење за општу управу и 

друштвене дјелатности; 

Предлагач – Начелник општине 

Кнежево. 

Новелирање раније донешених 

нормативних аката Скупштине општине са 

позитивним законским прописима и доношење 

нових прописа из надлежности Скупштине 

општине. 
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III. МЈЕРЕ ЗА ИЗВРШЕЊЕ ПРОГРАМА 

РАДА 

 

Члан 9. 

Стручни обрађивачи и предлагачи материјала 

одређени овим Програмом, дужни су: 

- Да материјале припремају у сажетој 

форми предвиђеној за одређену врсту 

аката према утврђеној методологији за 

израду аката; 

- Да материјали буду стручно обрађени  у 

складу са Законом и другим општим 

актима, а у складу са Методологијом 

усвојеном од стране Колегија 

Скупштине општине, писани језички и 

граматички јасним ријечима, уз 

појашњење свих стручних израза; 

- Да материјале предходно доставе на 

разматрање овлаштеном предлагачу; 

- Да у материјалима износе објективно 

стање и чињенице са јасним и 

конкретним приједлозима мјера и 

закључака; 

- Да најкасније 8 (осам) дана прије 

одржавања сједнице Скупштине доставе 

материјале надлежном стручном раднику 

за послове Скупштине општине ради 

благовремене доставе и дистрибуције 

материјала за засједање Скупштине 

општине; 

- Да радна тијела Скупштине општине 

прије разматрања на сједници 

Скупштине, размотре свако питање 

садржано у овом Програму, а које спада 

у њихов дјелокруг рада одређен 

Пословником Скупштине и своје 

приједлоге и мишљења доставе 

Скупштини општине. 

 

 

Члан 10. 

Секретар Скупштине општине Кнежево 

непосредно је одговоран за координацију 

активности на изради приједлога докумената, 

одређеним овим програмом, те за благовремено 

достављање материјала одборницима у 

Скупштини и организацију и припрему 

сједница радних тијела о предложеним 

материјалима. 

 

Члан 11. 

О извршењу овог Програма стараће се 

предсједник Скупштине општине Кнежево. 

 

 

IV. ЗАВРШНЕ ОДРЕДБЕ 

 

Члан 12. 

Овај Програм ступа на снагу осмог дана од 

дана објављивања у „Службеном гласнику 

општине Кнежево“. 

 

 

Број:  01-022-75/21                         ПРЕДСЈЕДНИК  

Датум: 12.03.2021.године   СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ 

                                                         Миле Павловић, с.р. 

________________________________________________ 

 

На основу члана 39. став 2. тачка 5. Закона 

о локалној смоуправи (''Сл.гласник РС'', број: 

97/16 и 36/19) и члана 37. став 2. Статута 

општине Кнежево ('' Сл. гласник Општине 

Кнежево'', број: 8/17 и 19/17), Скупштина 

општине Кнежево на сједници одржаној дана  

12.03.2021.године, д о н о с и: 

 
П  Р  О  Г  Р  А  М 

УНАПРЕЂЕЊА ПОЉОПРИВРЕДНЕ 

ПРОИЗВОДЊЕ НА ПОДРУЧЈУ 

ОПШТИНЕ КНЕЖЕВО ЗА 2021. ГОДИНУ 
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I УВОД 

Члан 1. 

1) Општина Кнежево спада у брдско-

планинско подручје и заузима површину од 360 

км
2
 од чега је 50% под шумама. Простире се на 

надморској висини од око 500 м
 
Јаворани, до 

око 1300 м Корићани. 

2) На подручју општине Кнежево живи око 

10.000 становника од чега се пољопривредном 

производњом (за властите потребе) бави око 

70% становништва, док се око 30% 

становништва активно бави пољопривредном 

производњом и којима је то уједно основни 

извор прихода. 

3) Укупна површина земљишта по 

секторима својине на нивоу општине износи 

29840 ха од чега на обрадиво земљиште спада 

13535 ха, а на воћњаке 192 ха. Велики проблем 

кад је земљиште у питању је уситњеност 

пaрцела и неријешени имовинско правни 

односи. 

4) Слаба економска моћ наших 

пољопривредних произвођача условљава 

обављање сјетве сјеменском робом из властите 

репродукције. Слаб квалитет сјетве одражава се 

на приносе, односно наши пољопривредни 

произвођачи губе изузетно велика средства. 

5) Зоб (Avena sativa) је најзаступљенија 

култура, али и код сјетве зоби преко 65% сјетве 

се обавља неквалитетним сјеменом , док се 35% 

сјетве обавља сјеменом провјереног 

квалитета.Разлике у приносу су евидентне. У 

посљедњим годинама након успјешно 

проведених мјера регреса сјеменске робе дошло 

је до осјетног повећања приноса па се са истим 

мјерама наставља и у овој години. 

6) Говедарство је грана пољопривреде која 

заслужује посебну пажњу. На подручју 

општине Кнежево укупан број говеда се креће 

око 4000 грла. Треба радити на побољшању 

расног састава говеда давањем предности 

вјештачком осјемењавању говеда у односу на 

природни (дивљи) припуст, одабира и набавке 

квалитетно приплодних грла са педигреом, како 

би се побољшала млијечност говеда и остале 

карактеристике а уједно и омогућило вођење 

матичне евиденције.  

7) Постојећа пољопривредна производња, 

по својој структури и обиму производње као и 

по свом техничко - технолошком стандарду се 

може описати као екстензивна (производња за 

властите потребе) мада су евидентни помаци у 

правцу интезивирања, али само у погледу 

обима пољопривредне производње, док су 

остале квалитативне карактеристике испод 

просјека. 

8) За општу констатацију, може се рећи: 

ресурси за развој пољопривредне производње 

су у свим својим капацитетима много већи од 

обима и степена развијености пољопривредне 

производње на подручју општине, што мора 

бити разлог за подстицање развоја 

пољопривредне производње.  

9) Недовољан је број пољопривредних 

произвођача који се баве пољопривредном 

производњом која је тржишно оријентисана. 

 

 

II ЦИЉ ПРОГРАМА 

 

Члан 2. 

Циљеви Програма су: 

 Подржати постојећу пољопривредну 

производњу уз проширење, те покретање 

и развој нове пољопривредне 

производње.  

 Већа одрживост, унапређење сточарске 

производње ( побољшати начин узгоја 

као и расни састав стоке и подстаћи већу 

производњу млијека) на подручју 

општине Кнежево, и то у правцу развоја 

тржишно оријентисане   пољопривредне 

производње. 

 Увећана обрадивост пољопривредног 

земљишта и подизање његовог 

квалитета. 

 Подизање нивоа знања пољопривредних 

произвођача у циљу правилног приступа 

приликом опредјељивања за одређену 

грану пољопривредене производње. 
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 Организовање пољопривредне 

производње и пољопривредних 

произвођача и стварање капацитета за 

реализацију њихових интереса. 

 Транспарентним и програмираним 

улагањем у развој пољопривредне 

производње, стварати предуслове за 

запошљавање у пољопривредној 

производњи и повећати интерес 

пољопривредних произвођача за 

пољопривредном производњом као 

начином привређивања. 

 

  

III ОСНОВНЕ ОДРЕДБЕ 

 

Члан 3. 

1) Овим програмом утврђују се услови, 

начин и поступак подршке пољопривредној 

производњи на подручју општине Кнежево, 

финансијским средствима из буџета општине, 

која у 2021. години износе 125.000,00 КМ. 

Наведена средства ће се утрошити за:   

1. Ратарство 

2. Сточарство 

3. Воћартво 

4. Остале мјере 

5. Интервентна и резервна средства 

2) 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. 

3) Право на подстицаје у пољопривредној 

производњи могу остварити сва правна и 

физичка лица, која пољопривредну дјелатност 

обављају на подручју општине Кнежево, која 

испуњавају услове прописане овим програмом. 

 

 

1. РАТАРСТВО 

 

1.1. Субвенције у ратарству 

 

 

Члан 4. 

1) Планом кориштења подстицајних 

средстава за 2021.годину, општина Кнежево је 

издвојила финансијска средства за регресирање 

сјеменског материјала за прољетну сјетву 

набавком: 

 -сјеменксе зоби 

 -сјеменског јечма 

 -сјеменске пшенице 

 - сјеменског кромпира  

 - сјеменског кукуруза 

2) За регресирање сјеменског материјала за  

јесењу сјетву 2021. године, набавком: 

 -сјеменске пшенице 

 -сјеменског тритикалеа 

 -сјеменског јечма 

3) За прољетну сјетву предвиђена је 

набавка око 40 тона сјеменске зоби, 7 тона 

сјеменског јечма, 7 тона сјеменске јаре 

пшенице, 55 тона кромпира и 140 паковања 

сјменског 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 плаћати 

0,60 КМ/кг за прољетну сјетву, односно 0,50 

КМ/кг за јесењу и 35 КМ/паковање сјеменског 

кукуруза, док ће општина Кнежево 

субвенционирати преостали износ у односу на 

тржишну вриједност сјеменског материјала. 

Пољопривредни произвођачи ће по преузимању 

сјеменског материјала плаћати преостали износ. 

6) 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.  

7) Приликом преузимања количина 

сјеменске робе пољопривредни произвођачи су 

обавезни понијети личну карту. 

8) За ову сврху биће издвојена новчана 

средства у износу од 49.000 КМ. 
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2. СТОЧАРСТВО 

 

2.1 .Производња и откуп млијека 

Члан 5. 

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 а  по 

основу писменог захтјева који се подноси  

Одјељењу за привреду и финансије општине 

Кнежево. 

2) За ову врсту подстицаја биће 

издвојена средства у износу од 47.000 КМ. 
 

2.2.Субвенције за вјештачко осјемењавање 

говеда 

Члан 6. 

1) Право на новчани подстицај имају 

пољопривредни произвођачи који у 

2021.години изврше вјештачко осјемењавање 

говеда а  по основу писменог захтјева који се 

подноси  Одјељењу за привреду и финансије 

општине Кнежево. 

2) 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. 

3) За ову врсту подстицаја биће 

издвојена средства у износу од 4.000 КМ. 
 

2.3.Субвенције у овчарству 

Члан 7. 

1) Новчани подстицај за развој овчарства 

износи 1,50 КМ по једном грлу. Право на 

новчани подстицај остварују чланови удружења 

овчара чије основно матично стадо (приплодне 

овце и овнови без јагњади, шиљежади и 

двизица) броји 100 или више грла, а  по основу 

писменог захтјева који се подноси  Одјељењу за 

привреду и финансије општине Кнежево. 

2) 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. 

3)  За ову врсту подстицаја биће 

издвојена средства у износу од 8.000 КМ. 
 

 

2.4.Субвенције у пчеларству 

Члан 8. 

Право на подстицајна средства за 

производњу и узгој пчела остварују пчелари 

који посједују најмање 15 кошница, односно 

пчелињих друштава. Висина подстицаја по 

кошници износи 5,00 КМ по једној кошници а  

по основу писменог захтјева који се подноси  

Одјељењу за привреду и финансије општине 

Кнежево. 

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. 

За ову врсту подстицаја биће 

издвојена средства у износу од 7.000 КМ. 
 

 

3.ВОЋАРСТВО  
 

3.1. Субвенције у воћарству 

Члан 9. 

У области воћарства субвенције ће 

обухватити: 

 Новчани подстицај за лица која 

одлуче да заснују или прошире 

производњу воћа и 

 за јагодичасто воће. 

 

3.1.1. Новчани подстицај за лица која одлуче 

да заснују производњу воћа 

 

Члан 10. 

1) Подносилац захтјева је обавезан да прије 

додјеле новчаног подстицаја изврши припреме 
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и садњу одређене воћарске културе, које 

подразумијева савремена воћарска производња . 

2) Оправданост захтјева и испуњеност 

услова за новчани подстицај одређује Комисија, 

коју именује Начелник одјељења за привреду и 

финансије. 

3) Висина подстицаја износи 1,50 

КМ/садница за (јабучасто и коштичаво воће) и 3 

КМ/садници (за језграсто воће). 

4) Подносилац захтјева је дужан да 

припреми минимално 0,1 ха земљишта, изврши 

набавку  и засади најмање 100 садница 

декларисаног садног материјала (јабучасто и 

коштичаво) и 50 садница за (језграсто воће). 

5) За ову сврху биће издвојена новчана 

средства у износу од 1.000 КМ. 

 
3.1.2.Јагодичасто воће 

Члан 11. 

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) Минимална величина парцеле за 

подизање нових засада јагодичастог воћа је 0,1 

ха, а новчани подстицај износи 200 КМ/0,1 ха. 

3) За одржавање већ постојећих засада 

јагодичастог воћа новчани подстицај износи 50 

КМ/0,1 ха. 

4) За ову сврху биће издвојена новчана 

средства у износу од 1.000 КМ 
 

 

 

4.ОСТАЛЕ МЈЕРЕ 

Члан 12. 

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. Висина подстицаја за ову ставку износи 

1,500,00 КМ на годишњем нивоу. 

2) За ову сврху биће издвојена новчана 

средства у износу од 1.500 КМ 
 

 

5.СРЕДСТВА ЗА СЕЗОНСКЕ 

ИНТЕРВЕНЦИЈЕ И ВАНРЕДНЕ ПОТРЕБЕ 

 

Члан 13. 

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 

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. 
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4) Средства се одобравају на основу 

комисијске оцјене оправданости захтјева. 

5) За ову врсту подстицаја биће 

издвојена средства у износу од 6.500 КМ. 

 

6.ПЛАН АКТИВНОСТИ  

Члан 14. 

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, 

упозна 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 15. 

Овај Програм ступа на снагу осмог дана од 

дана објављивања у „Службеном глансику 

општине Кнежево“. 
 

 

Број:  01-022-76/21                         ПРЕДСЈЕДНИК  

Датум: 12.03.2021.године   СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ 

                                                         Миле Павловић, с.р. 

____________________________________________________________________________________________________ 
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