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СЛУЖБЕНИ  ГЛАСНИК 

ОПШТИНЕ  КНЕЖЕВО 

Издавач: Скупштина општине 

КНЕЖЕВО 

Жиро-

рачун____________________ 

Цијена примјерка________КМ 

 

Број: 08/2021 

 

Кнежево,05.04.2021. године 

Уређује редакциони одбор: 

Одговорни уредник: 

В.Д.Секретар СО-е  

Дијана Милисавић  

Штампа СО-е Кнежево 

 

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

о локалној самоуправи („Службени гласник 

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

6., 13., 16. и 20. Закона о комуналним 

дјелатностима (“Службени гласник Републике 

Српске”, број: 124/11), члана 9. Закона о 

комуналној полицији (“Службени гласник 

Републике Српске”, број: 28/13), члана 9. 

Одлуке о оснивању Јавног комуналног 

предузећа „Водовод“ д.о.о. Кнежево 

(„Службени гласник општине Кнежево“, број: 

10/19), члана 6. Статута Јавног комуналног 

предузећа „Водовод“ д.о.о. Кнежево 

(„Службени гласник општине Кнежево“, број: 

20/19), и члана 37. став 2. тачка 2. Статута 

општине Кнежево (“Службени гласник 

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

Скупштина општине Кнежево, на сједници 

одржаној дана 02.04.2021.године, д о н о с и:  

 

O Д Л У К У 

О ПРИКУПЉАЊУ, ОДВОЖЕЊУ И 

ДЕПОНОВАЊУ КОМУНАЛНОГ ОТПАДА 

 

 

I 

 Обављање комуналне дјелатности 

прикупљања и одвожења комуналног отпада, на 

територији општине Кнежево, повјерава се 

предузећу ЈКП „Водовод“ д.о.о. Кнежево.   

 

II 

Прикупљање и одвожење отпада на 

подручју општине Кнежево обављаће се са 

урбаног дијела општине Кнежево и на потезу ка 

регионалној депонији ЈП „ДЕП-ОТ“ д.о.о. Бања 

Лука. 

III 

Под комуналним отпадом се подразумијева:  

a) Кућни oтпaд, отпaд кojи сe днeвнo 

ствaрa у стaмбeним и пoслoвним прoстoриjaмa, 

a пoсљeдица је днeвнoг живoтa или рaдa у тим 

прoстoриjaмa, oднoснo рeдoвнe упoтрeбe тих 

прoстoриja кao штo су: oтпaци кojи нaстajу 

припрeмoм и кoнзумaциjoм хрaнe, прaшинa и 

отпад нaстaо чишћeњeм стaмбeних и пoслoвних 

прoстoриja, пeпeo, рaзни oтпaци кojи сe 

скупљajу у дoмaћинствимa, рaдиoницaмa, 

рaдним и сличним прoстoриjaмa, кao штo су 

лимeнкe, рaзбиjeнo пoсуђe, рaзбиjeнo стaклo, 

кoмaди тeкстилa и пaпирa, oтпaци oд oбућe и 

двoришни отпад;  

б) Крупни oтпaд, отпад кojи нaстajе у 

стaнoвимa, зajeдничким прoстoриjaмa 

индивидуaлних стaмбeних згрaдa и пoслoвним 

прoстoриjaмa, a кojи сe пo свojoj вeличини, 

кoличини или пoстaнку нe смaтрa кућним 

oтпaдoм, кao штo су кућaнски aпaрaти, 

сaнитaрни урeђajи, кaртoнскa aмбaлaжa у вeћим 

кoличинaмa или вeћих димeнзиja, грaђeвински 

мaтeриjaл и шут у мaњим кoличинaмa, 
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пoдрумски, двoришни и тaвaнски отпад у вeћим 

кoличинaмa и сличнo.  

 

IV 

1) Корисници комуналних услуга у 

смислу ове одлуке су сви влaсници, oднoснo 

кoрисници стaмбeних и пoслoвних прoстoрa, 

кao и приврeмeнo зaузeтих jaвних пoвршинa 

гдје је организовано прикупљање и одвожење 

комуналног отпада (у даљем тексту: кoрисник 

комуналне услуге).  

2) Сви корисници комуналних услуга 

обавезни су закључити уговор о одвозу 

комуналног отпада са даваоцем комуналне 

услуге и плaћaти цијену одвоза комуналног 

отпада.  

3) На територији гдје се обавља 

комунална дјелатност прикупљања и одвожења 

комуналног отпада, корисник комуналне услуге 

је обавезан плаћати цијену одвоза комуналног 

отпада и ако нема закључен уговор о одвозу 

комуналног отпада са даваоцем комуналне 

услуге.  

V 

Изузетно, у ванурбаним срединама давалац 

комуналне услуге може вршити прикупљање и 

одвоз комуналног отпада директно од 

корисника уз накнаду за извршену услугу.  

 

VI 

1) У eвидeнциje даваоца комуналне 

услугe кao кoрисник услугe oдвoзa кoмунaлнoг 

oтпaдa мора бити уписaн влaсник стaмбeнoг, 

oднoснo пoслoвнoг прoстoрa, a правно лице и 

предузетник који су корисници пословног 

простора само ако је власник пословног 

простора обавезу плаћања пренио на њега.  

2) Oсoбe из претходног става дужнe су 

нeпoсрeднo приje усeљeњa у стaмбeни oбjeкат, 

oднoснo приje пoчeткa oбaвљaњa дjeлaтнoсти, 

писмeнo oбaвиjeстити даваоца комуналне 

услуге рaди увoђeњa у eвидeнциjу даваоца 

комуналне услугe.  

3) Aкo сe прoмиjeни кoрисник услугe, 

кoрисник услугe дужaн je у рoку oд 15 дaнa oд 

дaнa нaстaлe прoмjeнe o тoмe oбaвиjeстити 

даваоца комуналне услугe, уз прилaгaњe 

испрaвe кojoм сe дoкaзуje прoмjeнa.  

4) Aкo сe прoмjeнa нe приjaви, oбавeзa 

плaћaњa пaдa нa тeрeт влaсникa нeкрeтнинe 

кojи je уписaн у eвидeнциjaмa даваоца комунале 

услугe.  

5) Примjeнa oбавeзe плaћaњa прeмa 

приjaвљeнoj прoмjeни нaступићe првoг дaнa у 

нaрeднoм мjeсeцу.  

6) Кaд нaступe oкoлнoсти из прeтхoднoг 

става влaсник или кoрисник нeкрeтнинe 

прилaжe писaнe дoкaзe (угoвoр o купoпрoдajи, 

зaкупу или другo), дoкaзe кoje издajу нaдлeжни 

органи (пoтврду o прeбивaлишту или 

бoрaвишту, извoд из матичне књиге умрлих, 

извoд из судскoг рeгистрa или другo).  

7) Кoрисник комуналне услуге мoжe 

приврeмeнo oдjaвити кoришћење услугe, уз 

прeтхoднo пoдмирeњe дo тaдa нaстaлих oбавeзa, 

aкo сe прeтхoднo зaписнички устaнoви дa 

кoрисник стaмбeни или пoслoвни прoстoр нeћe 

кoристити дужe oд три мjeсeцa у кoнтинуитeту.  

8) Taкви сe прoстoри пoсeбнo 

eвидeнтирajу, a мeђусoбнa прaвa и oбавeзe 

мируjу дo пoнoвнoг стaвљaњa у функциjу.  

9) Зaписник o приврeмeнoj oдjaви 

коришћења услугe пoтписуjу oвлaштeнa oсoбa 

даваоца комуналне услугe и кoрисник 

комуналне услугe.  

10) Зa свe прoстoрe кojи су стaвљeни у 

стaњe привремене одјаве прoвoди сe рeдoвнa 

кoнтрoлa. Укoликo сe утврди дa сe прoстoр 

кoристиo у рaздoбљу у кojeм je биo у стaњу 

привремене одјаве, услугa ћe сe oбрaчунaти oд 

дaнa када је прoстoр привремено одјављен.  

 

VII 

1) Средства за обављање комуналне 

дјелатности прикупљања, одвожења и 

депоновања комуналног отпада, обезбјеђују се 

из цијене услуге сакупљања и одвоза 

комуналног отпада.  

2) Цијену услуге сакупљања и одвоза 

комуналног отпада утврђује давалац комуналне 

услуге на основу елемената за образовање 
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цијене комуналних услуга прописаних Законом 

о комуналним дјелатностима.  

 

VIII 

 1) Цијена услуге сакупљања и одвоза 

комуналног отпада може се формирати:  

а) према јединици изграђене корисне 

површине (м²) некретнине (површина 

некретнине се утврђује на основу доказа о 

власништву, локацијске, грађевинске или 

употребне дозволе, купопродајног уговора, 

уговора о закупу, рјешења о висини комуналне 

накнаде, евиденције заједнице етажних 

власника или другог документа из којег је 

видљива површина некретнине),  

б) у фиксном износу,  

в) према броју чланова домаћинства 

(број чланова домаћинства се утврђује на 

основу кућне листе, евиденције заједнице 

етажних власника или дугог документа из којег 

је видљив број чланова домаћинства),  

г) према дјелатности корисника 

комуналне услуге,  

д) према количини (м³) произведеног 

комуналног отпада,  

ђ) према мјесту прикупљања и одвоза 

комуналног отпада (директно од корисника 

комуналне услуге или са трансфер станица - 

претоварилишта комуналног отпада).  

(2) Цијена услуге депоновања 

комуналног отпада формира се према количини 

израженог у тонама.  

 

IХ 

 1) Наплата цијене комуналне услуге 

прикупљања и одвожења комуналног отпада 

вршиће се мјесечно у складу са Законом.  

2) Наплата цијене комуналне услуге 

депоновања комуналног отпада регулисаће се 

уговором између даваоца комуналне услуге и 

корисника комуналне услуге.  

 

Х 

Обављање комуналне дјелатности пријема 

и депоновања комуналног отпада, на територији 

општине Кнежево повјерени су ЈП „ДЕП-ОТ“ 

Д.О.О. Бања Лука, као јавном предузећу које је 

основано за обављање ове комуналне 

дјелатности. 

 

ХI 

Имаоци крупног отпада могу у току цијеле 

године да крупни отпад одвезу на регионалну 

санитарну депонију у властитој режији или да 

овај посао повјере даваоцу комуналних услуга 

уз накнаду за извршене услуге. 

 

ХII 

Давалац комуналних услуга је дужан:  

а) да најкасније до 15. децембра у години 

за наредну годину сачини Програм,  

б) да одвози отпад у складу са 

Програмом,  

в) да сакупљени отпад одлаже на 

регионалну санитарну депонију,  

г) да сакупљени отпад транспортује у 

затвореном возилу, контејнеру или на други 

начин како би се спријечило расипање или 

испадање отпада приликом транспорта, утовара 

или истовара,  

д) да износи посуде за отпад,  

ђ) да уклања кабасти отпад, у складу са 

програмом, као и да по позиву корисника 

комуналних услуга сакупи од корисника отпад 

(свих врста који се могу депоновати) уз посебну 

надокнаду,  

е) да по истресању отпада врати посуде 

за отпад на мјесто одакле их је преузео,  

ж) да при одвожењу отпада, не подиже 

прашину, не ствара буку, не оштећује посуде за 

смеће, просторије и површине на којима се оне 

налазе или кроз које се отпад износи, расуто 

смеће одмах покупи и уклони,  

з) да посуде за отпад на јавним 

површинама одржава у исправном стању, по 

потреби набавља нове,  

и) да свакодневно врши прање возила за 

одвоз отпада и најмање једном седмично 

изврши дезинфекцију возила и контејнера који 

се користи за одвоз и прикупљање отпада и 

води прописану евиденцију о извршеној 

дезинфекцији,  
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ј) да кориснике комуналне услуге 

редовно, путем средстава јавног информисања 

или на други погодан начин (службена 

интернет страница и слично), обавјештава о 

Програму,  

к) придржава се утврђеног реда 

првенства у пружању комуналних услуга у 

случају више силе.  

 

XIII 

1)Корисник комуналних услуга је дужан 

да се придржава обавеза прописаних 

Програмом за одвожење отпада са подручја 

општине Кнежево.  

2)Програмом ће се дефинисати вријеме и 

начин одлагања комуналног отпада од стране 

корисника комуналних услуга.  

 

XIV 

Корисници комуналних услуга који дo дaнa 

ступaњa нa снaгу oвe Одлукe нису у евиденцији 

даваоца комуналне услуге, дужни су о томе 

писмeнo oбaвиjeстити даваоца комуналне 

услуге нajкaсниje у рoку oд 30 дaнa oд дaнa 

ступaњa нa снaгу oвe Одлукe.  

 

XV 

1) Нaдзoр нaд спрoвoђeњeм oдрeдaбa oвe 

одлукe врши орган управе надлежан за 

комуналне послове, укoликo пojeдини пoслoви 

нису пoсeбним прoписoм стaвљeни у 

нaдлeжнoст другoг oргaнa управе.  

2) Комунално-полицијски нaдзoр нaд 

спрoвoђeњeм oдрeдaбa oвe одлукe врши 

кoмунaлнa пoлициja, осим ако посебним 

законом или другим прописом није другачије 

одређено.  

XVI 

Давалац комуналних услуга је дужан у року 

од два мјесеца од дана ступања ове Одлуке на 

снагу да сачини Програм одвожења отпада на 

подручју општине Кнежево за текућу годину.   

 

 

 

 

XVII 

Oвa Oдлукa ступa нa снaгу oсмoг дaнa oд 

дaнa oбjaвљивaњa у “Службeнoм глaснику 

општине Кнежево”.  

 
Број:01-022-78/21                                                     

Датум: 02.04.2021. године          ПРЕДСЈЕДНИК 

      СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ 

   Миле Павловић, с.р. 

_______________________________________________ 

 

На основу 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 02.04.2021.године,        

д о н о с и: 

ОДЛУКУ 

о измјени Одлуке о давању на привремено 

коришћење просторија основне школе у 

насељу Борак 

 

I 

У Одлуци о давању на привремено 

коришћење просторија основне школе у насељу 

Борак („Службени гласник Општине Кнежево“, 

број: 20/19) мијења се члан 1. и гласи: 

„Коришћње просторија из члана I. ове Одлуке 

даје се на период од 10 (десет) година без 

новчане накнаде, a у сврху опремања 

планинарског дома“. 

 

II 

Одлука ступа на снагу осмог дана од дана 

објављивања у „Службеном гласнику општине 

Кнежево“. 
 

 

Број:01-022-74-1/19                                                     

Датум: 02.04.2021. године          ПРЕДСЈЕДНИК 

      СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ 

   Миле Павловић, с.р. 

_______________________________________________ 

 

На основу члана 37. и 86. Статута општине 

Кнежево („Службени гласник општине 
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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 2020. 

годину, Скупштина општине Кнежево, на 

сједници одржаној дана 02.04.2021. 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 2020. 

годину. Средства прикупљена по основу 

посебних водних накнада за 2020.годину 

нису утрошена и на дан 

31.12.2020.године износе 59.776,43KM. 

2. Саставни дио овог закључка чини 

Извјештај о реализацији Програма 

утрошка средстава од посебних водних 

накнада за 2020. годину . 

3. Овај закључак ступа на снагу даном 

доношење, а биће објављен у Службеном 

гласнику општине Кнежево. 

 

Број:01-022-24-2/20                                                     

Датум: 02.04.2021. године          ПРЕДСЈЕДНИК 

      СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ 

   Миле Павловић, с.р. 

 

ПРИЛОГ 

ИЗВЈЕШТАЈ О РЕАЛИЗАЦИЈИ 

ПРОГРАМА УТРОШКА СРЕДСТАВА ОД 

ПОСЕБНИХ ВОДНИХ НАКНАДА ЗА 2020. 

ГОДИНУ 

 

Скупштина општине Кнежево, на сједници 

одржаној дана 03.07.2020. године, усвојила је 

Програм утрошка средстава од посебних 

водних накнада за 2020. годину-у даљем тексту 

Програм  („Службени гласник Општине 

Кнежево“, број: 08/20). Одлуком о усвајању 

буџета за 2020. годину планирани су приходи 

по основу посебних водних накнада у износу од 

18.000,00 КМ. У складу са Буџетом за 2020. 

годину и Програмом су планирана средства у 

износу од 18.000,00 КМ и иста су предвиђена за 

изградњу водоводне и канализационе мреже 

oбухваћене регулационим планом „Омар 2“. 

У току 2020. године на РПН-водне накнаде, 

а по основу посебних водних накнада 

прикупљена су средства у износу од 

22.336.76КМ. Неутрошена средства из 2019. 

године дана 31.12.2019. године на истом рачуну 

износила су 37.439,67 КМ. 

У току 2020. године средстава 

прикупљених по основу посебних водних 

накнада, нису утрошена. Средства се налазе на  

рачуну посебних водних накнада и на дан 

31.12.2020. године изноce 59.776,43KM. 

 

 
Број: 02-022-24-1/20 

Датум: 25.03.2020 године      НАЧЕЛНИК ОПШТИНЕ 

    Горан Боројевић, 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 oпштине Кнежево („Службени гласник 

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

Скупштина општине Кнежево, на сједници 

одржаној дана  02.04.2021.године, д о н о с и: 
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ПРОГРАМ 

УТРОШКА СРЕДСТАВА ОД ПОСЕБНИХ 

ВОДНИХ НАКНАДА 

ЗА 2021. ГОДИНУ 

 

 

Члан 1. 

Овим програмом уређује се начин утрошка 

средстава по основу посебних водних накнада 

за 2021. годину. 

 

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 2021. 

годину планирани су приходи по основу 

посебних водних накнада у износу од 

18.000,00 КМ. 

2) Неутрошена средства на РПН-водне 

накнаде са даном 31.12.2020. године 

износе 59.776,43 КМ.  

3) Из наведеног, укупна средства од 

посебних воних накнада износе 

77.776,43 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:01-022-79/21                                                     

Датум: 02.04.2021. године          ПРЕДСЈЕДНИК 

      СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ 

                                          Миле Павловић, с.р. 

_______________________________________________ 

 

На основу члана 37. и 86. Статута општине 

Кнежево („Службени гласник општине 

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

Пословника о раду Скупштине општине 

Кнежево („Службени гласник општине 

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

Извјештај о реализацији Плана утрошка 

средстава од концесионе накнаде за 2020. 

годину, Скупштина општине Кнежево, на 

сједници одржаној дана 02.04.2021. године,       

д о н о с и: 
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З А К Љ У Ч  А К 

 

1. Прихвата се Извјештај о реализацији 

Плана утрошка средстава од 

концесионе накнаде за 2020. годину, са 

утрошком средстава по основу ове 

накнаде у укупном износу од  

133.177,87 КМ. 

2. Саставни дио овог закључка чини 

Извјештај о реализацији Плана утрошка 

средстава од концесионе накнаде за 

2020. годину. 

3. Овај закључак ступа на снагу даном 

доношење, а биће објављен у 

Службеном гласнику општине 

Кнежево. 

 

Број:01-022-25-2/20                                                     

Датум: 02.04.2021. године          ПРЕДСЈЕДНИК 

      СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ 

                                          Миле Павловић, с.р. 

 

ПРИЛОГ 

 

ИЗВЈЕШТАЈ О РЕАЛИЗАЦИЈИ ПЛАНА 

УТРОШКА СРЕДСТАВА ОД 

КОНЦЕСИОНЕ НАКНАДЕ ЗА 2020. 

ГОДИНУ 

 

 

Скупштина општине Кнежево, на сједници 

одржаној дана 03.07.2020. године, усвојила је 

План утрошка средстава од концесионе накнаде 

за 2020. годину-у даљем тексту План  

(„Службени гласник Општине Кнежево“, број: 

08/20). Одлуком о усвајању буџета за 2020. 

годину планирани су приходи по основу 

концесионе накнаде у износу од 200.000,00 КМ. 

У складу са Буџетом за 2020. годину и 

Планом су планирана средства у износу од 

200.000,00 КМ и иста су предвиђена за следеће 

намјене: 

- субвенција пољопривредне производње 

130.000,00 КМ;                                             

- субвенција у области запошљавања 

60.000,00 КМ; 

- заштита животне средине у  износу од 

10.000,00 КМ; 

У току 2020. године, а по основу 

концесионе накнаде прикупљена су средства у 

износу од 133.177,87 КМ.  

- субвенција пољопривредне производње 

100.000,00 КМ;                                             

- субвенција у области запошљавања 

23.177,87 КМ; 

- заштита животне средине у  износу од 

10.000,00 КМ; 

 

 
Број: 02-022-25-1/20 

Датум: 26.03.2021. године     НАЧЕЛНИК ОПШТИНЕ 

    Горан Боројевић, 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 02.04.2021.године, д о н о с и: 

 

 

ПРОГРАМ  

УТРОШКА СРЕДСТАВА ОД 

КОНЦЕСИОНЕ НАКНАДЕ 

ЗА 2021. ГОДИНУ 

 

 

Члан 1. 

Овим програмом уређује се начин утрошка 

средстава од концесионе накнаде за 2021. 

годину. 

 



Број- 08                                СЛУЖБЕНИ ГЛАСНИК ОПШТИНЕ КНЕЖЕВО             Датум: 05.04.2021.године 
 

8 

 

 

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. 

1) Концесиона накнада је приход буџета 

Републике Српске, односно буџета 

јединице локалне самоуправе, зависно од 

надлежности за додјелу концесије.  

2) Ова накнада 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 2021. 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                                            

125.000,00 КМ    

2. Субвенција у области запошљавања                                                      

21.000,00 КМ 

3. Заштита животне средине                                                                       

54.000,00 КМ 

 

Члан 6. 

Овај програм ступа на снагу осмог дана од 

дана објављивања у „Службеном гласнику 

општине Кнежево“. 
 

 

 

 

Број:01-022-80/21                                                     

Датум: 02.04.2021. 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 утрошку средстава прикупљених по 

основу накнаде за финансирање посебних мјера 

заштите од пожара за 2020. годину, Скупштина 

општине Кнежево, на сједници одржаној дана 

02.04.2021.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 2020. годину, са 

утрошком средстава по основу ове 

накнаде у укупном износу од 

3.165,55КМ. 

2. Саставни дио овог закључка чини 

Извјештај о утрошку средстава 

прикупљених по основу накнаде за 

финансирање посебних мјера заштите од 

пожара за 2020. годину. 

3. Овај закључак ступа на снагу даном 

доношење, а биће објављен у 

„Службеном гласнику општине 

Кнежево“. 

 
Број:01-022-26-2/20                                                     

Датум: 02.04.2021. године          ПРЕДСЈЕДНИК 

      СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ 

                                          Миле Павловић, с.р. 
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ПРИЛОГ 

ИЗВЈЕШТАЈ О УТРОШКУ СРЕДСТАВА 

ПРИКУПЉЕНИХ ПО ОСНОВУ НАКНАДЕ 

ЗА ФИНАНСИРАЊЕ ПОСЕБНИХ МЈЕРА 

ЗАШТИТЕ ОД ПОЖАРА ЗА 2020. ГОДИНУ 

 

 

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 

(„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 2020. годину 

планирани су приходи по основу накнаде за 

финансирање посебних мјера заштите од 

пожара у износу од 8.000,00 КМ. 

У току 2020. године по основу накнаде за 

финансирање посебних мјера заштите од 

пожара прикупљена су средства у износу од 

3.165,55КМ и иста су утрошена на поправку и 

одржавање ватрогасних возила. 

 

 
Број: 02-022-26-1/20 

Датум: 26.03.2021. године        НАЧЕЛНИК ОПШТИНЕ 

    Горан Боројевић, 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  

02.04.2021. године, д о н о с и: 

 

ПРОГРАМ 

УТРОШКА СРЕДСТАВА ОД НАКНАДА ЗА 

ФИНАНСИРАЊЕ ПОСЕБНИХ МЈЕРА 

ЗАШТИТЕ ОД ПОЖАРА ЗА 2021. ГОДИНУ 
 

 

Члан 1. 

Овим програмом уређује се начин утрошка 

средстава по основу накнада за финансирање 

посебних мјера заштите од пожара за 2021. 

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 2021. 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:01-022-81/21                                                     

Датум: 02.04.2021. године          ПРЕДСЈЕДНИК 

      СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ 

                                          Миле Павловић, с.р. 

_________________________________________________ 

 

 

На основу члана 96. тачка 5 Правилника о 

рачуноводству, рачуноводственим политикама 

и прачуноведственим процјенама за буџетске 

кориснике („Службени гласник Републике 

Српске“, број 115/17) и члана 68. став 1. тачка 3. 

Статута општине Кнежево („Службени гласник 

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

Начелник општине Кнежево,  д о н о с и 

 

 

О  Д  Л  У  К  У 

о резервисању средстава на дан 31.12.2020. 

године 

 

I 

Врши се резревисање средстава за издатке 

на дан 31.12.2020 године у износу од 171.054 

КМ  

 

II 

Резервисана средства из тачке 1. ове 

Одлуке реализоват ће се за издатке на 

економском коду : 

1. 511190 - издаци за изградњу 

водоводне и канализационе мреже у 

износу од 70.083 КМ. 

2. 511200-издаци за инвестиционо 

одржавање, реконструкцију и 

адаптацију зграда и објеката у износу 

од 100.971 КМ.  

  

III 

Саставни дио ове Одлуке је табеларни 

преглед потписаних уговора. 

 

IV 

За извршење ове Одлуке задужује се 

одјељење за привреду и финансије Општинске 

управе општине Кнежево. 

 

V 

Ова одлука ступа на снагу наредног дана 

од дана доношења и биће објављена у 

„Службеном гласнику општине Кнежево“. 

 

 

Број: 02-013-39/21 

Датум: 02.04.2021. године        НАЧЕЛНИК ОПШТИНЕ 

    Горан Боројевић, с.р. 

_________________________________________________ 

 

На основу Одлуке о извршењу буџета 

општине Кнежево за 2020. годину, број: 01-022-
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72/19 („Службени гласник општине Кнежево“, 

број: 19/19) и Одлуке о усвајању ребаланса 

буџета општине Кнежево за 2020. годину, број 

01-022-32/20 („Службени гласник општине 

Кнежево“, број: 12/20), Начелник општине,       

д о н о с и: 

 

 

Р Ј Е Ш Е Њ Е 

о измјени Рјешења о реалокацији средстава, 

број 02-401-8/21 

 

1. У Рјешењу о реалокацији средстава број: 02-

401-8/21 од 27.01.2021. године, послије 

тачке 1, додају се тачке 2. и 3. које гласе: 

„2. За извршење  овог рјешења задужује се 

Одјељење за привреду и финансије, 

рачуноводствена служба.“ 

„3. Ово рјешење ступа на снагу даном 

доношења, а биће објављено у „Службеном  

гласнику општине Кнежево.“ 

 

2. Ово рјешење ступа на снагу даном 

доношења, а биће објављено у „Службеном  

гласнику општине Кнежево.“ 

 

 
Број: 02-401-8-1/21 

Датум: 22.03.2021. 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) и Одлуке о усвајању ребаланса 

буџета општине Кнежево за 2020. годину, број 

01-022-32/20,(„Службени гласник општине 

Кнежево“, број 12/20), Начелник општине,          

д о н о с и: 

 

 

Р Ј Е Ш Е Њ Е 

о измјени Рјешења о реалокацији средстава, 

број 02-401-9/21 

 

1. У Рјешењу о реалокацији средстава број: 

02-401-9/21 од 01.02.2021. године, 

послије тачке 1, додају се тачке 2. и 3. 

које гласе: 

„2. За извршење  овог рјешења задужује 

се Одјељење за привреду и финансије, 

рачуноводствена служба.“ 

„3. Ово рјешење ступа на снагу даном 

доношења, а биће објављено у 

„Службеном  гласнику општине 

Кнежево.“ 

 

2. Ово рјешење ступа на снагу даном 

доношења, а биће објављено у 

„Службеном  гласнику општине 

Кнежево.“ 

 

 
Број: 02-401-9-1/21 

Датум: 22.03.2021. 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) и Одлуке о усвајању ребаланса 

буџета општине Кнежево за 2020. годину, број 

01-022-32/20,(„Службени гласник општине 

Кнежево“, број: 12/20), Начелник општине,       

д о н о с и: 

 

 

Р Ј Е Ш Е Њ Е 

о измјени Рјешења о реалокацији средстава, 

број 02-401-10/21 

 

1. У Рјешењу о реалокацији средстава број: 

02-401-10/21 од 03.02.2021. године, 

послије тачке 1, додају се тачке 2. и 3. 

које гласе: 

„2. За извршење  овог рјешења задужује 

се Одјељење за привреду и финансије, 

рачуноводствена служба.“ 
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„3. Ово рјешење ступа на снагу даном 

доношења, а биће објављено у 

„Службеном  гласнику општине 

Кнежево.“ 

 

2. Ово рјешење ступа на снагу даном 

доношења, а биће објављено у 

„Службеном  гласнику општине 

Кнежево.“ 

 
 

Број: 02-401-10-1/21 

Датум: 22.03.2021. 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) и Одлуке о усвајању ребаланса 

буџета општине Кнежево за 2020. годину, број 

01-022-32/20,(„Службени гласник општине 

Кнежево“, број 12/20), Начелник општине,          

д о н о с и: 

 

 

Р Ј Е Ш Е Њ Е 

о измјени Рјешења о реалокацији средстава, 

број 02-401-13/21 

 

1. У Рјешењу о реалокацији средстава број: 

02-401-13/21 од 23.02.2021. године, 

послије тачке 1, додају се тачке 2. и 3. 

које гласе: 

„2. За извршење  овог рјешења задужује 

се Одјељење за привреду и финансије, 

рачуноводствена служба.“ 

„3. Ово рјешење ступа на снагу даном 

доношења, а биће објављено у 

„Службеном  гласнику општине 

Кнежево.“ 

 

2. Ово рјешење ступа на снагу даном 

доношења, а биће објављено у 

„Службеном  гласнику општине 

Кнежево.“ 

 
Број: 02-401-13-1/21 

Датум: 22.03.2021. године        НАЧЕЛНИК ОПШТИНЕ 

    Горан Боројевић, с.р. 

_______________________________________________ 

 

На основу Одлуке о извршењу буџета 

општине Кнежево за 2021. годину, број: 01-022-

49/21 („Службени гласник општине Кнежево“, 

број: 04/2021), Начелник општине, д о н о с и: 

 

 

Р Ј Е Ш Е Њ Е 

о реалокацији средстава 

 

1.Одобрава се реалокација средстава у 

оперативном буџету за мјесец март 2021 године 

за следеће ставке: 

 са ставке 411100 – Расходи за бруто 

плате запослених, организациони код 

00930400 у износу од  300,00 КМ 

 на ставку  411300 – Расходи за накнаду 

плата за вријеме боловања, 

родитељског одсуства и осталих 

накнада платa, oрганизациони код 

00930400 у износу од 300,00 КМ. 

2. За извршење  овог рјешења задужује се 

Одјељење за привреду и финансије, 

рачуноводствена служба. 

3. Ово рјешење ступа на снагу даном 

доношења, а биће објављено у „Службеном  

гласнику општине Кнежево“. 

 

Образложење 

На основу члана 14, Одлуке о извршењу 

буџета општине Кнежево за 2021 годину  број. 

01-022-49/21 („Службени гласник општине 

Кнежево“, број: 04/2021), Начелник општине 

Кнежево може извршити реалокацију у оквиру 

потрошачке јединице и између потрошачких 

јединица у оквиру Општинске управе општине 

Кнежево. 

Исплата обавеза по основу расхода буџета 

општине Кнежево извршиће се по 
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приоритетима у складу са чланом 12. Одлуке о 

извршењу буџета општине Кнежево за 2021. 

годину број. 01-022-49/21 („Службени гласник 

општине Кнежево“, број: 04/2021). 
 

 

Број: 02-401-18/21 

Датум: 16.03.2021. године        НАЧЕЛНИК ОПШТИНЕ 

    Горан Боројевић, с.р. 

 

 

__________________________________________________________________________________________________ 
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