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СЛУЖБЕНИ  ГЛАСНИК 

ОПШТИНЕ  КНЕЖЕВО 

Издавач: Скупштина општине 

КНЕЖЕВО 

Жиро-

рачун____________________ 

Цијена примјерка________КМ 

 

Број: 03/2022 

 

Кнежево,21.03.2022. године 

Уређује редакциони одбор: 

Одговорни уредник: 

В.Д.Секретар СО-е  

Дијана Милисавић  

Штампа СО-е Кнежево 

       

 На основу члана 7. став 3. Закона о 

социјалном становању Републике Српске 

(„Службени гласник Републике Српске“ број: 

54/19), чл. 39. и 82. став 2. Закона о локалној 

самоуправи („Службени гласник Републике 

Српске“, број: 97/16, 36/19 и 61/21) и члана 68. 

став 1. тачка 25. Статута општине Кнежево 

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

8/17 и 19/17), уз претходну сагласност  

Републичког секретаријата за расељена лица и 

миграције број: 26.05/1-07-1024-52/19 од 

21.02.2022. године, Скупштина општине 

Кнежево, на сједници Скупштине, одржаној 

дана 18.03.2022. године, д о н о с и:  

      

О Д Л У К У 

o фонду стамбених јединица социјалног 

становања 

 

I 

Овом одлуком утврђује се фонд расположивих 

и потребних стамбених јединица за категорије 

корисника социјалног становања који 

испуњавају услове утврђене Законом о 

социјалном становању („Службени гласник 

Републике Српске“ број: 54/19), као и право 

власништва и располагање фондом стамбених 

јединица социјалног становања на подручју 

општине Кнежево (у даљем тексту: Општина). 

 

II 

1) Стамбеним збрињавањем, у смислу ове 

одлуке, сматра се становање одређеног 

стандарда које се уз подршку јавног 

сектора обезбјеђује свим физичким 

лицима која из различитих, а 

првенствено економских, социјалних и 

здравствених разлога нису у могућности 

да самостално ријеше стамбено питање 

на тржишту, као  и лицима са 

дефицитарним занимањима, те лица која 

су остала без стамбене јединице усљед 

више силе, као и лица која због лијечења 

дјетета остају на подручју ове Општине 

дуже од десет дана. 

2) Становање одређеног стандарда се 

заснива на начелима: економске 

доступности, правне сигурности, 

приступачности, заштите општег 

интереса, трајности и одрживости 

објеката, енергетске ефикасности, 

заштите здравља и животне средине и 

заштите од пожара и експлозивних 

материја. 
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3) Изузетно стамбено збрињавање врши се 

у складу са  захтјевима донатора или 

кредитора који су обезбиједили 

финансијска средства за ове намјене. 

4) Социјално становање у смислу 

стамбеног збрињавања подразумијева 

обезбјеђивање становања по цијени 

испод тржишне за породична 

домаћинства која не могу себи 

приуштити становање по тржишним 

условима. 

5) Евиденцију стамбених јединица 

социјалног становања у Општини води 

Одјељење за просторно уређење и 

стамбено-комуналне послове. 

III 

1) Фонд стамбених јединица социјалног 

становања чине стамбене јединице чија 

средства за изградњу се обезбјеђују из 

буџета Републике Српске, буџета 

Општине, средстава по пројектима 

домаћих или међународних институција, 

донаторских средстава, кредитних 

средстава, средстава јавно-приватног 

партнерства у складу са одредбама 

прописа којима је регулисано јавно-

приватно партнерство у Републици 

Српској, грантова и других извора. 

2) Стамбене јединице социјалног 

становања обезбјеђују се на постојећим 

урбаним подручјима и то: изградњом 

нових стамбених или стамбено-

пословних објеката, преуређењем 

постојећих објеката који немају 

оправданост досадашњег кориштења, 

адаптацијом постојећих слабо 

опремљених стамбених јединица или 

простора, повећањем броја стамбених 

јединица доградњом или надоградњом 

постојећих објеката, на други начин, за 

који Општина сматра да могу служити у 

сврху социјалног становања. 

IV 

1) Фонд расположивих стамбених јединица 

социјалног становања Општине на који 

се примјењују одредбе ове oдлуке je: 

- Стан који се налази у Улици Браће 

Шеварика 7., површине  35м2. 

2) Потребан број стамбених јединица за 

категорије корисника социјалног 

становања који испуњавају услове 

утврђене Законом о социјалном 

становање на подручју општине износи 

цца 20, те се овај фонд може повећати о 

чему Скупштина општине доноси 

одлуку у складу са локалном стратегијом 

Општине, а располагање се врши према 

одредбама ове oдлуке и у складу са 

Законом о социјалном становању 

Републике Српске.  

V 

1) Носилац реализације социјалног 

становања у складу са овом oдлуком је 

Општина, која на свом подручју 

располаже стамбеним јединицама 

социјалног становања, на начин да их 

може дати у непрофитни закуп на 

одређено вријеме, уз сигурност 

кориштења, док трају потребе за 

стамбеним збрињавањем корисника и 

која уређује систем социјалног 

становања уз обезбјеђивање просторних 

и урбанистичких услова за развој 

социјалног становања. 

2) Стамбене јединице социјалног 

становања изграђене на подручју 

Општине су власништво Општине. 

3) Стамбене јединице социјалног 

становања на подручју Општине не могу 
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се отуђивати нити стављати под 

хипотеку. 

4) Општина, као власник, има обавезу да 

поднесе захтјев за упис у земљишне 

књиге /јавне евиденције о 

непокретностима у року од три мјесеца 

по добијању употребне дозволе објеката 

социјалног становања. 

5) Начелник општине ће начин и услове 

додјеле стамбених јединица у 

непрофитни закуп за кориштење 

регулисати посебним правилником. 

6) Начелник општине ће о начину 

управљања и одржавања објеката 

социјалног становања, сигурном и 

неометаном коришћењу стамбених 

јединица, чувању употребне и тржишне 

вриједности стамбених јединица, 

вршења контроле коришћења и 

успостави евиденције о закљученим 

уговорима о закупу и другим мјерама с 

циљем домаћинског управљања 

стамбеним јединицама донијети посебан 

правилник. 

7) Ради обједињавања евиденција о фонду 

стамбених јединица социјалног 

становања у Републици Српској, 

Општина је дужна као власник, једном 

годишње, да достави Републичком 

секретаријату за расељена лица и 

миграције, који је надлежан да води 

центарлни регистар стамбених јединица, 

све евиденције и промјене стамбеих 

јединица и закључених уговора о закупу. 

VI 

1) Величина стамбене јединице која се 

додјељује на коришћење мора 

задовољавати техничке стандарде у 

односу на број чланова породичног 

домаћинства, с тим да додијељени стан 

на кориштење не може бити већи од 

81м2. 

2) Технички стандарди приликом изградње 

објеката морају задовољавати норме које 

су прописане одговарајућим одредбама 

прописа којим се уређује област грађења 

у Републици Српској. 

VII 

Измјене и допуне ове Одлуке врше се по 

поступку и на начин њеног доношења.  

 

VIII 

Ова Одлука ступа на снагу осмог дана од 

дана објављивања у „Службеним гласнику 

општине Кнежево“. 

 

Број: 01-022-8/22 

Датум: 18.03.2022.године         ПРЕДСЈЕДНИК 

СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ 

    Миле Павловић. с.р. 

_________________________________________________ 

 

На основу члана 17. став 2. Закона о 

социјалном становању Републике Српске 

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

54/19), члана 39. и 82. став 2. Закона о локалној 

самоуправи (''Службени гласник Републике 

Српске'', број: 97/16, 36/19 и 61/21) и члана 68. 

став 1. тачка 25. Статута општине Кнежево 

(„Службени гласник општине Кнежево“, број: 

8/17 и 19/17), уз предходну сагласност 

Републичког секретаријата за расељена лица и 

миграције број: 26.05/1-07-1024-52/19 од 

21.02.2022. године , Скупштина општине 

Кнежево, на сједници одржаној дана 18.03.2022. 

године, д о н о с и:  

 

О Д Л У К У 

о висини закупнине 

(за кориштења стамбених јединица 

социјалног становања) 
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I 

1) Овом одлуком утврђује се висина 

закупнине социјалних станова, која се 

користи у сврху одрживог управљања и 

одржавања стамбених јединица 

социјалног становања, која се користи у 

сврху одрживог управљања стамбених 

јединица социјалног становања. 

2) За кориштење закупљене стамбене 

јединице закупац плаћа закуподавцу 

стамбене јединице закупнину, под 

условима и на начин одређен уговором о 

закупу, а у складу са одредбама ове 

одлуке. 

3) Закупнина за стамбене јединице 

социјалног становања је трошковна 

(непрофитна) и користи се у сврху 

одрживог управљања и одржавања 

стамбених јединица социјалног 

становања. 

 

II 

1) Закупнина се одређује на основу 

обрачуна свих стварних трошкова 

прибављања и коришћења стамбене 

јединице, а обрачунава се у фиксном 

износу у конвертибилним маркама (КМ) 

и плаћа се у дванаест једнаких мјесечних 

рата до 15. у мјесецу за претходни 

мјесец. 

2) Висина закупнине одређена је на основу 

аргументованих процијењених и 

претпостављених трошкова, те се код 

утврђивања висине закупнине узима се у 

обзир: 

- тип стамбене јединице; 

- зона стамбене јединице; 

- коефицијент погодности; 

-трошкови осигурања од основних 

ризика; 

- трошкови амортизације; 

-трошкови управљања, одржавања 

заједничких дијелова зграде, 

инвестиционо одржавање; 

- осигурање и ризик наплате. 

3) Висинa закупнине, утврђује се одлуком 

Начелника општине, и то у распону од 

1.00 КМ/1 м2  до 1.20 КМ/1 м2. 

 

III 
1) Трошкови комуналних услуга, као 

трошкови становања, не улазе у цијену 

закупнине.  

2) Трошкови закупнине се могу 

субвенционисати, што је регулисано 

Одлуком о поступку субвенционисања 

закупнине. 

 

IV 

1) Закупнина се уплаћује на посебан рачун 

који ће се отворити за те намјене у 

буџету Општине. 

2) Средства прикупљена од закупнине се 

распоређују према Акционом плану који, 

на приједлог Одјељења за привреду и 

финансије начелник општине, доноси 

једном годишње, након доношења 

локалне стратегије социјалног становања 

општине а служиће у спровођењу исте.  

3) Општина Кнежево ће путем Одјељења за 

привреду и финансије водити евиденцију 

о прикупљеним средствима и ова 

средства уплаћена на посебан рачун се 

преносе из године у годину. 

4) Општина Кнежево се обавезује да сноси 

трошкове одржавања заједничких 

дијелова и уређаја на згради и 

инвестиционо одржава станове из 

прикупљене закупнине. 

5) Уколико се због измјене тржишних 

услова стекну услови за одређивање 

непрофитне закупнине и промијени њен 

износ, закупац је дужан да плаћа 

промијењени износ закупнине уз 

обавезно потписивање одговарајућег 

анекса уговора о закупу, а на основу 

измјене Одлуке о висини закупнине уз  

6) претходно прибављену сагласност 

Републичког секретаријата за расељена 

лица и миграције Републике Српске. 
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V 

Измјене и допуне ове oдлуке врше се по 

поступку и на начин њеног доношења. 

 

VI 

Ова одлука ступа на снагу осмог дана од 

дана објављивања у „Службеном гласнику 

општине Кнежево“. 

 
Број: 01-022-9/22 

Датум: 18.03.2022.године         ПРЕДСЈЕДНИК 

СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ 

    Миле Павловић. с.р. 

________________________________________________ 

 

На основу члана 18. став 2. Закона о 

социјалном становању Републике Српске 

(,,Службени гласник Републике Српске“, број 

54/19), члaна 39. Закона о локалној самоуправи 

(,,Службени гласник Републике Српске“, број: 

97/16, 36/19 и 61/21) и члана 68. став 1. тачка 

25. Статута општине Кнежево („Службени 

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

уз предходну сагласност Републичког 

секретаријата за расељена лица и миграције 

број: 26.05/1-07-1024-52/19 од 21.02.2022. 

године, Скупштина општине Кнежево, на 

сједници одржаној дана 18.03.2022. године,                    

д о н о с и 
 

О Д Л У К У 

о поступку субвенционисања закупнине 

 

I 

1) Овом oдлуком утврђује се поступак 

остваривања права на субвенцију 

закупнине, потребна документација за 

остваривање права на субвенцију 

закупнине, корисници стамбених 

јединица социјалног становања у 

општини Кнежево који имају право на 

субвенцију закупнине, висина стопе 

субвенције закупнине, као и извори 

финансирања корисника тих права. 

2) Поступак испуњености општих и 

посебних услова прописан је 

Правилником о поступку додјеле 

стамбених јединица социјалног 

становања, док је висина закупнине 

утврђена Одлуком о висини закупнине, 

чији се трошкови могу субвенционисати. 

 

II 

1) Поступак за остваривање права на 

субвенцију закупнине покреће закупац 

или надлежни орган по службеној 

дужности подношењем захтјева 

Одјељењу за просторно уређење и 

стамбено-комуналне послове, уз 

достављање доказа потребних за 

остваривање ових права: 

- одмах по објави коначне ранг листе за 

додјелу стамбених јединица из фонда 

социјалног становања на 

кориштење/закуп, 

- након што почне тећи уговорни однос, 

- уколико се промијене чињенице и 

околности који могу бити основ за 

остваривање права на субвенционисање. 

2) Захтјев за остваривање права на 

субвенцију закупнине доставља се на 

прописаном обрасцу који издаје 

надлежна служба општине/града, а 

образац захтјева треба да садржи:   

- рубрике за основне личне податке;  

- податке који се односе на тренутне 

услове становања;  

- број чланова домаћинства; 

- величину стамбене јединице;  

- висину закупнине и основ за 

остваривање права на субвенцију; 

- те остале потребне информације. 

3) Образац захтјева за остваривање права 

на субвенцију је доступан у шалтер сали 

општине Кнежево, као и просторијама 

ЈУ „Центра за социјални рад“. 

Уз образац захтјева налази се и образац 

изјаве о истинитости података.                 

4) Захтјев се подноси Одјељењу за 

просторно уређење и стамбено-

комуналне послове на прописаном 

обрасцу, уз достављање доказа 
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потребних за остваривање права на 

субвенционисање. 

5) Одјељење за просторно уређење и 

стамбено-комуналне послове дужно је 

спровести поступак за утврђивање права 

корисника субвенције у року од мјесец 

дана од дана пријема захтјева. 

 

III 

1) Право на субвенцију закупнине у пуном 

износу од 100% могу остварити 

корисници који немају новчана примања 

и не могу остварити никакве новчане 

приходе, материјално необезбијеђена и 

за рад неспособна лица, лица са 

инвалидитетом, старија лица без 

породичног старања преко 65 година 

старости, жртве насиља у породици и 

друга лица у складу са законом. 

2) Право на субвенцију закупнине по стопи 

од 50% могу остварити корисници чији 

новчани приходи не прелазе износ од 

20% просјечне нето плате запослених у 

Републици Српској.  

3) Под приходима у смислу ове тачке се 

сматра:  

- плата и друга примања из радног односа, 

старосне, инвалидске и породичне 

пензије, пољопривредне дјелатности;  

- примања по прописима борачко-

инвалидске заштите и заштите цивилних 

жртава рата; 

- приходи остварени по основу привредне, 

услужне и друге дјелатности и друга 

примања у складу са прописима којима 

су регулисани приходи попут пореза на 

доходак, социјалне заштите и других 

прописа у Републици Српској. 

4) Под приходима у смислу ове тачке се не 

сматра: новчана накнаде за помоћ и његу 

од друге стране лица, додатци (дјечији, 

борачки, матерински и сл), награде, 

отпремнине, стипендије, једнократне 

помоћи и сл).  

5) Под приходом од пољопривредне 

дјелатности сматра се катастарски 

приход из предходне године који се 

дијели на 12 мјесеци са бројем чланова 

домаћинства. 

 

IV 

1) За остваривање права на субвенцију 

закупа корисници који користе стамбене 

јединице социјалног становања потребни 

су сљедећи докази који се прилажу уз 

образац захтјева: 

- овјерена изјава корисника о истинитости 

података;  

- за незапослено лице, потврда издата од 

стране Завода за запошљавање или 

увјерење пореске службе да се не води у 

евиденцији осигураних лица; 

- овјерена кућна листа; 

- доказ/потврда о укупним приходима за 

сваког пунољетног члана домаћинства 

чија се висина укупних прихода доказује: 

платном листом, последњим чеком од 

пензије, увјерењем надлежне пореске 

службе о висини примања или други 

извори прихода наведених у предходној 

тачки ове одлуке, те други докази који се 

могу тражити и службеним путем од 

стране надлежног органа. 

2) Захтјеви лица за које се утврди да не 

испуњавају услове из ове тачке одбиће 

се као неосновани. 

 

V 

1) Висина субвенције утврђује се највише 

до висине закупа стамбене јединице и то 

на период од 12 мјесеци, уз могућност 

продужења подношењем новог захтјева 

под једнаким условима, као и приликом 

ранијег остваривања права.  

2) Након проведеног поступка Одјељење за 

просторно уређење и стамбено-

комуналне послове, у складу са својим 

овлаштењима и овом одлуком доноси  

првостепено рјешење. 

3) Против овог рјешења може се изјавити 

жалба Начелнику општине Кнежево у 
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року од петнаест дана од дана пријема 

рјешења.   

4) Жалба се у два примјерка предаје 

непосредно или путем поште надлежном 

органу који је донио рјешење, а иста се 

изјављује надлежном другостепеном 

органу за рјешавање по жалби на 

првостепена рјешења општинских 

служби за управу у оквиру искључивих 

права и надлежности општине. 

5) Рјешење донесено по жалби је коначно у 

управном поступку, те против њега није 

допуштена жалба, али се може 

покренути управни спор. 

 

VI 

1) Право на субвенционисање закупнине 

може се одобрити на период од дванаест 

мјесеци, уз могућност продужења уз 

подношење новог захтјева на начин и 

под условима прописаним овом 

одлуком. 

2) Корисници права на субвенционисање 

дужни су пријавити сваку околност која 

утиче на обим или престанак права на 

субвенционисање Одјељењу за 

просторно уређење и стамбено-

комуналне послове у року од петнаест 

дана од дана настанка околности. 

3) Начелник општине Кнежево је дужан 

именовати комисију чији је задатак да 

једном годишње покрене поступак 

ревизије права на субвенционисање 

закупнине и утврди сваку околност која 

утиче на престанак и обим права на 

субвенцију. 

4) Околности из ове тачке провјеравају се 

по службеној дужности. 

5) Уколико се у поступку ревизије утврди 

да је подносилац захтјева дао неистините 

податке који су утицали на признавање 

или обим права, подносилац захтјева је 

дужан вратити износ који је остварио 

давањем неистинитих података. 

6) Жалба на рјешење комисије у поступку 

ревизије подоси се Начелнику општине у 

року од петнаест дана од дана пријема 

рјешења. 

 

VII 

Средства за субвенционисање закупнине ће 

се водити на посебном рачуну, односно на 

рачуну који ће се отворити за те намјене у 

буџету општине, а обезбиједиће се из буџета 

општине Кнежево и буџета Републичког 

секретаријата за расељена лица и миграције. 

 

VIII 

Измјене и допуне ове Одлуке врше се по 

поступку и на начин њеног доношења.  

 

IX 

Ова одлука ступа на снагу осмог дана од 

дана објављивања у „Службеном гласнику 

општине Кнежево“. 
 

 

Број: 01-022-10/22 

Датум: 18.03.2022.године         ПРЕДСЈЕДНИК 

СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ 

    Миле Павловић. с.р. 

_______________________________________________ 

 

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

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

97/16, 36/19 и 61/21) 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 

18.03.2022.године, д о н о с и: 

 
П  Р  О  Г  Р  А  М 

УНАПРЕЂЕЊА ПОЉОПРИВРЕДНЕ 

ПРОИЗВОДЊЕ НА ПОДРУЧЈУ 

ОПШТИНЕ КНЕЖЕВО ЗА 2022. ГОДИНУ 

 

 

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 
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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. 

 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 
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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 2022. 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, а која 

испуњавају услове прописане овим програмом. 

 

 

1. РАТАРСТВО 

 

1.1. Субвенције у ратарству 

Члан 4. 

1) Планом кориштења подстицајних 

средстава за 2022.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 2022. 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 

60% од укупне цијене сјемена за прољетну и за 

јесењу сјетву, општина Кнежево ће 

субвенционирати преостали износ у односу на 

тржишну вриједност сјеменског материјала. 

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. 
 

 

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. 
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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, 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 

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 
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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 250 КМ/0,1 ха. 

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 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. 

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 програма 

потребно је, у оквиру службе, информисати 

пољопривредне произвођаче о новчаним 
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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, у складу са Правилником о 

условима и начину остваривања новчаних 

подстицаја за развој пољопривреде и села у 

2022. години који доноси Министарство 

пољопривреде шумарства и водопривреде РС, 

упознаћемо 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: 01-022-11/22 

Датум: 18.03.2022.године         ПРЕДСЈЕДНИК 

СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ 

    Миле Павловић. с.р. 

_______________________________________________ 

 

На основу члана 195. Закона о водама 

(„Службени гласник Републике Српске“, 

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

2., тачка 37. Закона о локалној самоуправи 

(„Службени гласник Републике Српске“, број: 

97/16, 36/19 и 61/21) 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  18.03.2022.године,       

д о н о с и: 

 

ПРОГРАМ 

УТРОШКА СРЕДСТАВА ОД ПОСЕБНИХ 

ВОДНИХ НАКНАДА 

ЗА 2022. ГОДИНУ 

 

 

Члан 1. 

Овим програмом уређује се начин утрошка 

средстава по основу посебних водних накнада 

за 2022. годину. 

 

Члан 2. 

Посебне водне накнаде представљају 

приход по основу: 

1) 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; 

2) накнаде за производњу електричне 

енергије; 

3) 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; 

4) накнада за вађење материјала из 

водотокова; 

5) накнада за заштиту од вода и то: накнада 

за заштиту од вода пољопривредног, 
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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 2022. 

годину планирани су приходи по основу 

посебних водних накнадау износу од 

18.000,00 КМ. 

2) Неутрошена средства на РПН-водне 

накнаде са даном 31.12.2021. године 

износе 15.462,43 КМ.  

3) Из наведеног, укупна средства од 

посебних водних накнада износе 

33.462,43 КМ. 

 

Члан 5. 

Средства из члана 4. овог програма биће 

утрошена за наставак изградње 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: 01-022-12/22 

Датум: 18.03.2022.године         ПРЕДСЈЕДНИК 

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 2021.годину,Скупштина 

општине Кнежево, на сједници одржаној дана 

18.03.2022. 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 2021. 

годину, са утрошком средстава по 

основу ове накнаде у укупном износу од 

145.286,33 КМ. 

2. Саставни дио овог закључка чини 

Извјештај о утрошку средстава за 

реализацију Програма унапређења 

пољопривредне производње на подручју 

општине Кнежево за 2021. годину. 

3. Овај закључак ступа на снагу даном 

доношење, а биће објављен у 

„Службеном гласнику општине 

Кнежево“. 

 

Број: 01-022-7-2/21 

Датум: 18.03.2022.године         ПРЕДСЈЕДНИК 

СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ 

    Миле Павловић. с.р. 

 

ПРИЛОГ 
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ИЗВЈЕШТАЈ  

О УТРОШКУ СРЕДСТАВА ЗА 

РЕАЛИЗАЦИЈУ ПРОГРАМА 

УНАПРЕЂЕЊА ПОЉОПРИВРЕДНЕ 

ПРОИЗВОДЊЕ 

НА ПОДРУЧЈУ ОПШТИНЕ КНЕЖЕВО 

ЗА 2021. ГОДИНУ 
 

Финансијска средства планирана 

буџетом општине у 2021.години износила су 

125.000,00 КМ од чега је утрошено 145.286,33 

КМ, а према  Програму унапређења 

пољопривредне производње на подручју 

Општине Кнежево за 2021. годину распоређена 

су на следећи начин: 

1. РАТАРСТВО 

За ову сврху планирана су новчана 

средства у износу од 49.000,00 КМ. 

Утрошена су новчана средства за 

реализацију прољетне и јесење сјетве у износу 

од 55.157,25 КМ. 

 

2. СТОЧАРСТВО 

За ову сврху планирана су новчана 

средства у износу од 66.000,00 КМ и то по 

следећим ставкама: 

- Производња и откуп млијека: планирана 

су средства у износу од 47.000 КМ, а 

утрошена новчана средства за ову 

намјену су у износу од  59.261,35 КМ, 

- 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 

1.578,50 КМ, 

- Субвенције у овчарству: планирана су 

средства у износу од 8.000,00 КМ, а 

утрошена новчана средства за ову 

намјену су у износу од 8.405,00 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 8.050,50 КМ за 

пољопривредне произвођаче који 

посједују најмање 15 пчелињих 

заједница. 

 

3. ВОЋАРСТВО 

За ову сврху планирана су новчана 

средства у износу од 2.000,00 КМ и то по 

следећим ставкама: 

- Oснивање производње воћа и одржавање 

постојеће: планирана су средства у 

износу од 1.000,00 КМ, а утрошена 

средства су 1.425,00 КМ. 

- Јагодичасто воће: планирана су средства 

у износу од 1.000,00 КМ, а утрошена 

новчана средства за ову намјену су у 

износу од 1.330,00 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 1.500,00 КМ, а 

утрошена новчана средства за ову 

намјену су у износу од 2.600,00 КМ. 

 

5. СРЕДСТВА ЗА СЕЗОНСКЕ 

ИНТЕРВЕНЦИЈЕ И ВАНРЕДНЕ 

ПОТРЕБЕ 

- Ванредне потребе и помоћи у 

пољопривреди: планирана су средства у 

износу од 6.500,00 КМ, а утрошена 

новчана средства за ову намјену су у 

износу од 7.478,50 КМ. 

 
Број: 02-022-7-1/21 

Датум: 07.02.2022.године         НАЧЕЛНИК ОПШТИНЕ 

    Горан Боројевић. с.р. 

_______________________________________________ 

 

На основу члана 37. и 86. Статута општине 

Кнежево („Службени гласник општине 

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

Пословника о раду Скупштине општине 

Кнежево („Службени гласник општине 
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Кнежево“, број: 13/17 и 12/18), разматрајући 

Извјештај о реализацији Плана утрошка 

средстава од накнаде од шума за 2021. годину, 

Скупштина општине Кнежево, на сједници 

одржаној дана 18.03.2022.године,д о н о с и: 

 

З А К Љ У Ч  А К 

 

1. Прихвата се Извјештај о реализацији 

Плана утрошка средстава од накнаде од 

шума за 2021. годину, са утрошком 

средстава по основу ове накнаде у 

укупном износу од 442.715,03 КМ. 

2. Саставни дио овог закључка чини 

Извјештај о реализацији Плана утрошка 

средстава од накнаде од шума за 2021. 

годину. 

3. Овај закључак ступа на снагу даном 

доношење, а биће објављен у 

„Службеном гласнику општине 

Кнежево“. 

 

 

Број: 01-022-86-3/21 

Датум: 18.03.2022.године         ПРЕДСЈЕДНИК 

СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ 

    Миле Павловић. с.р. 

 

ПРИЛОГ 

 

ИЗВЈЕШТАЈ 

О РЕАЛИЗАЦИЈИ ПЛАНА УТРОШКА 

СРЕДСТАВА НАКНАДЕ ОД ШУМА ЗА 

2021. ГОДИНУ 

 

Скупштина општине Кнежево, на сједници 

одржаној дана 10.06.2021. године, усвојила је 

План утрошка средстава накнаде од шума за 

2021. годину-у даљем тексту План („Службени 

гласник Општине Кнежево“, број: 10/21). 

Одлуком о усвајању буџета за 2021. годину 

планирани су приходи по основу накнаде од 

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

Буџетом за 2021. годину и Планом су планирана 

средства у износу од 600.000,00 КМ и иста су 

предвиђена за следеће намјене: 

- Кредитно задужење код Addiko bank у 

износу од 169.100,00 КМ и 

- Обавезе по основу емитованих 

обвезница из I емисије обвезница у 

износу од 376.408 КМ 

- Санација путне инфраструктуре на 

подручју Општине Кнежево у износу од 

54.492 КМ 

У току 2021. године по основу накнаде од 

шума прикупљена су средства у износу од 

442.715,03 КМ.  

Прикупњена средства утрошена су на 

следећи начин: 

- Кредитно задужење код Addiko bank у 

износу од 169.100,00 КМ и 

- Обавезе по основу емитованих 

обвезница из I емисије обвезница у 

износу од 219.123,03 КМ 

- Санација путне инфраструктуре на 

подручју Општине Кнежево у износу од 

54.492 КМ 

 

 
Број: 02-022-86-2/21 

Датум: 10.03.2022.године         НАЧЕЛНИК ОПШТИНЕ 

    Горан Боројевић. с.р. 

_______________________________________________ 

 

На основу члана 37. и 86. Статута општине 

Кнежево („Службени гласник општине 

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

Пословника о раду Скупштине општине 

Кнежево („Службени гласник општине 

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

Извјештај о реализацији Програма утрошка 

средстава од посебних водних накнада за 2021. 

годину, Скупштина општине Кнежево, на 

сједници одржаној дана 18.03.2022. 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 

Програма утрошка средстава од 

посебних водних накнада за 2021. 

годину. Средства прикупљена по 

основу посебних водних накнада за 

2021.годину у износу  од 25.763,14 КМ. 

Неутрошена средства из 2020.године 

износила су 59.776,43 КМ.  

2. У току 2021.године средства по основу 

посебних водних накнада су утрошена 

у износу од 70.077,14 KM. 

3. Саставни дио овог закључка чини 

Извјештај о реализацији Програма 

утрошка средстава од посебних водних 

накнада за 2021. годину . 

4. Овај закључак ступа на снагу даном 

доношење, а биће објављен у 

„Службеном гласнику општине 

Кнежево“. 

 

 
Број: 01-022-79-3/21 

Датум: 18.03.2022.године         ПРЕДСЈЕДНИК 

СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ 

    Миле Павловић. с.р. 

 

ПРИЛОГ 

 

ИЗВЈЕШТАЈ 

О РЕАЛИЗАЦИЈИ ПРОГРАМА УТРОШКА 

СРЕДСТАВА ОД ПОСЕБНИХ ВОДНИХ 

НАКНАДА ЗА 2021. ГОДИНУ 

 

Скупштина општине Кнежево, на сједници 

одржаној дана 05.04.2021. године, усвојила је 

Програм утрошка средстава од посебних 

водних накнада за 2021. годину-у даљем тексту 

Програм  („Службени гласник Општине 

Кнежево“, број: 08/21). Одлуком о усвајању 

буџета за 2021. годину планирани су приходи 

по основу посебних водних накнада у износу од 

18.000,00 КМ. У складу са Буџетом за 2021. 

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 2021. године на РПН-водне накнаде, 

а по основу посебних водних накнада 

прикупљена су средства у износу од 

25.763,14КМ. Неутрошена средства из 2020. 

године дана 31.12.2020. године на истом рачуну 

износила су 59.776,43 КМ. 

У току 2021. године средстава по основу 

посебних водних накнада су утрошена у износу 

од 70.077,14 КМ  за изградуњу канализационе 

мреже предвиђен регулационим планом „Омар 

2“ . Неутрошена средства на рачуну посебних 

водних накнада на дан 31.12.2021. године 

износе 15.462,43 КМ. 

 

 
Број: 02-022-79-2/21 

Датум: 10.03.2022.године         НАЧЕЛНИК ОПШТИНЕ 

    Горан Боројевић. с.р. 

________________________________________________ 

 

На основу члана 37. и 86. Статута општине 

Кнежево („Службени гласник општине 

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

Пословника о раду Скупштине општине 

Кнежево („Службени гласник општине 

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

општине Кнежево, на сједници одржаној дана 

18.03.2022.године,д о н о с и: 

З А К Љ У Ч  А К 

 

1. Прихвата се приједлог одборника 

Младена Вукман о одрицању дјела 

одборничке накнаде у сврху исплате 

једнократне новчане помоћи Миленку 

Вујиновић. 

2. Новчани износ дијела одборничке 

накнаде одборници ће се одрећи 
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својеручним утврђивањем износа и 

потписивањем списка. 

3. Саставни дио овог закључка чини списак 

одборника са утврђеним износом о 

одрицању одборничке накнаде. 

4. Овај закључак ступа на снагу даном 

доношења а биће објављен у 

„Службеном гласнику општине 

Кнежево“. 

 

Број: 01-022-13/22 

Датум: 18.03.2022.године         ПРЕДСЈЕДНИК 

СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ 

    Миле Павловић. с.р. 

_______________________________________________ 

 

На основу члана 240. став 4. Закона о раду 

(„Службени гласник Републике Српске“, број: 

1/16 и 66/18) и члана 38. став 2. Посебног 

колективног уговора за запослене у области 

локалне самоуправе Републике Српске 

(„Службени гласник Републике Српске“, број: 

20/17, 85/18, 86/18, 21/20, 21/21, 69/21, 69/21 

Одлука Уставног суда Републике Српске и 

8/22), Синдикална организација Општинске 

управе Општине Кнежево, која дјелује у 

саставу Синдиката локалне самоуправе, управе 

и јавних служби Републике Српске и начелник 

Општине Кнежево ,  з а к љ у ч и л и  с у 

 

 

ПОЈЕДИНАЧНИ КОЛЕКТИВНИ УГОВОР 

О ИЗМЈЕНАМА И ДОПУНИ 

ПОЈЕДИНАЧНОГ КОЛЕКТИВНОГ 

УГОВОРА ЗА ЗАПОСЛЕНЕ У 

ОПШТИНСКОЈ УПРАВИ ОПШТИНЕ 

КНЕЖЕВО 

 

 

Члан 1. 

У појединачном колективном уговору за 

запослене у Општинској управи Општине 

Кнежево („Службени гласник општине 

Кнежево“, број: 4/18, 20/18, 4/20 и 11/21) 

послије члана 4. додаје се нови члан 4а, који 

гласи: 

 

„Члан 4а.“ 

(1) Плата запослених састоји се од 

основне плате и увећања плате прописаних 

Колективним уговором. 

(2) Плата из става 1. овог члана 

представља бруто плату. 

(3) У свим елементима који чине плату 

из става 1. овог члана садржани су порез на 

доходак и доприноси. 

(4) Плата из става 1. овог члана умањена 

за порез на доходак и доприносе је нето плата 

радника“. 

 

Члан 2. 

Члан 7. мијења се и гласи: 

          „(1) Коефицијент за обрачун основне 

плате запосленог утврђује се у распонима и 

разврстава у платне групе у зависности од 

потребног стручног знања, сложености 

послова, самосталности у раду и степену 

одговорности. 

 (2) Послови се разврставају у платне 

групе са коефицијентима за обрачун плате који 

су утврђени у следећем табеларном прегледу: 

 

 

ПЛАТНА ГРУПА, НАЗИВ РАДНОГ 

МЈЕСТА И КОЕФИЦИЈЕНТ 

 

ПЛАТНА 

ГРУПА 

НАЗИВ РАДНОГ МЈЕСТА КОЕФИЦИЈЕНТ 

 

прва група Послови неквалификованог радника – 

осмогодишња школа - НК  радник 
7,81 

друга група Послови на којима се захтијева стручност која се 

стиче средњим образовањем у трајању од три 

године - КВ радник III степен 

7,96  
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трећа група Послови на којима се захтијева стручност која се 

стиче средњим образовањем у трајању од четири 

године 

8,78  

четврта група Послови на којима се захтијева стручност која се 

стиче специјализацијом на основу стручности 

средњег образовања – ВКВ радник и ватрогасац-

спасилац 

10,86  

пета група Послови на којима се захтијева стручност која се 

стиче вишим образовањем или високим 

образовањем са остварених 180 ЕЦТС бодова или 

еквивалент 

12,50  

шеста група Послови на извршилачким радним мјестима на 

којима се захтијева стручност која се стиче 

високим образовањем у трајању од четири године 

или високим образовањем са остварених 240 

ЕЦТС бодова или еквивалент 

14,14  

седма група Послови на руководећим радним мјестима на 

којима се захтијева стручност која се стиче 

високим образовањем у трајању од четири године 

или високим образовањем са остварених 240 

ЕЦТС бодова или еквивалент 

21,58  

 

Члан 3. 

У члану 14. тачка 3. се мијења и гласи: 

„3) отпремнину приликом одласка запослног у 

пензију – у висини три просјечне нето плате 

запосленог обрачунате за последњи мјесец 

прије одласка у пензију,“ 

 Тачка 7. мијења се и гласи: 

„7) трошкове једног топлог оброка за вријеме 

једног радног дана, као и у случају обављања 

прековременог рада, дужег од три часа дневно 

у висини од 0,75 % просјечне бруто плате у 

Републици Српској за претходну годину за 

сваки радни дан запосленог, и“. 

 

Члан 4. 

 У члану 16. став 1. мијења се и гласи: 

„(1) запослени или његова породица 

имају право на помоћ у случају: 

1) смрти запосленог – у висини три 

последње просјечне нето плате запослених 

исплаћене у  Општинској управи у претходној 

години, 

2) смрти члана уже породице (брачни 

супружник, дјеца, усвојена дјеца, пасторчад,  

 

 

родитељи) – у висини двије последње 

просјечне нето плате запослених исплаћене у  

Општинској управи у претходној години,  

3) тешке инвалидности запосленог (која 

је категорисана од стране надлежног органа) - у 

висини двије последње просјечне нето плате 

запослених исплаћене у  Општинској управи у 

претходној години, 

4) дуготрајне болести или дуже 

неспособности за рад усљед повреде 

запосленог (утврђене од стране љекарске 

комисије) - у висини једне просјечне нето плате 

запослених исплаћене у  Општинској управи у 

претходној години, 

5) рођење дјетета – у висини једне 

просјечне нето плате запослених исплаћене у  

Општинској управи у претходној години, 

6) новчану накнаду за посебне разултате 

рада - у висини до једне просјечне бруто плате 

запосленог остварене у претходном мјесецу 

прије додјељивања награде, 

7) изградње надгробног споменика 

запосленом који је изгубио живот приликом 
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обављања службене дужности - у висини три 

последње просјечне бруто плате запослених 

исплаћене у  Општинској управи у претходној 

години, 

 

Став 4. мијења се и гласи: 

„(4) Запосленом се исплаћује јубиларна 

награда за остварени радни стаж код 

послодавца у трајању од: 

1) 20 година радног стажа - у висини 

једне просјечне бруто плате запослених 

исплаћене у  Општинској управи у претходној 

години, 

            2) 30 година радног стажа - у висини 

двије просјечне бруто плате запослених 

исплаћене у  Општинској управи у претходној 

години, 

 

Члан 5. 

У члану 24. став 2. и 3 . мијењају се и 

гласе: 

„(2) Висина отпремнине зависи од дужине рада 

запосленог код послодавца и износи: 

             1) за рад од 2 до 10 година – 35% 

просјечне мјесечне нето плате запосленог 

исплаћене у последња три мјесеца прије 

престанка радног односа, за сваку навршену 

годину рада, 

              2) за рад од 10 до 20 година – 40% 

просјечне мјесечне нето плате запосленог 

исплаћене у последња три мјесеца прије 

престанка радног односа, за сваку навршену 

годину рада, 

   3) за рад од 20 до 30 година – 45% 

просјечне мјесечне нето плате запосленог 

исплаћене у последња три мјесеца прије 

престанка радног односа, за сваку навршену 

годину рада, 

              4) за рад дужи од 30 година – 50% 

просјечне мјесечне нето плате запосленог 

исплаћене у последња три мјесеца прије 

престанка радног односа, за сваку навршену 

годину рада, 

  (3) Висина отпремнине из става 2. овог 

члана се не може утврдити у износу већем од 6 

(шест) просјечних нето плата исплаћених 

запосленом у последња три мјесеца прије 

престанка радног односа.“ 

 

Члан 6. 

Овај колективни уговор ступа на снагу 

даном потписивања, а биће објављен у 

„Службеном гласнику Општине Кнежево“. 

 
             

                                                                                                         
НАЧЕЛНИК ОПШТИНЕ                             

Горан Боројевић, с.р.                ПРЕДСЈЕДНИК 

     СИНДИКАЛНЕ ОРГАНИЗАЦИЈЕ   

Велибор БАЈИЋ, с.р. 

 
Број: 02-013-20/22                        Број: 5/22 

Датум: 14.02.2022.године          Датум: 14.02.2022.године 

_________________________________________________ 

 

На основу члана 89. став 8. Закона о 

шумама („Службени гласник Републике 

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

1., тачка 21. Закона о локалној 

самоуправи(„Службени гласник Републике 

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

Општине Кнежево („Службени гласник 

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

Начелник Општине Кнежево, д о н о с и: 

 

НАЦРТ ПЛАНА УТРОШКА СРЕДСТАВА 

НАКНАДЕ ОД ШУМА 

ЗА 2022. ГОДИНУ 
 

Члан 1. 

На основу Одлуке о усвајању буџета 

Општине Кнежево за 2022. годину („Службени 

гласник Општине Кнежево“, број: 24/21) 

Начелник Општине Кнежево доноси Нацрт 

плана утрошка средстава од шума за 2022. 

годину.    

 

Члан 2. 

Одлуком о усвајању буџета за 2022. годину 

планирани су приходи по основу Накнаде за 

коришћење шума и шумског земљишта у 

износу од 600.000,00 КМ. 
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Члан 3. 

Средства из члана 2. биће утрошена на 

следећи начин: 

 

1. Кредит Хипо-алпе-адриа банка 

(Addikobank) у износу од  168.056,00 КМ 

Кредит је реализован на основу Уговора 

број: 6033-6-05063/06 од 15.11.2006. 

године, а утрошен је за изградњу пута 

Кнежево-Имљани, који је завршен и 

технички примљен 2007. године, а 

кредит се отплаћује од 01.11.2007. 

године. Наведени пут пролази кроз 

шумско подручје којим газдује ШГ 

„Чемерница“ Кнежево. Технички пријем 

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

1/05 од 17.07.2006. године 

Дио кредитних средстава који се односи 

на измирење обавеза ЈКП „Депот“ Бања 

Лука у износу од 79.866,27 КМ односи 

се на санирање дивље депоније на 

подручју општине. 

 

2. Обавезе по основу емитованих 

обвезница из I емисије обвезница у 

износу од 431.944 КМ. 

Емисија обвезница је реализован на 

основу  рјешења број: 01-УП-031-

3388/10 од 09.12.2010. године, а утрошен 

је за изградњу водовода Иломска-

Манатовац-Кнежево и водовода Кнежево 

Мокри Луг општине Кнежево и 

реконструкцију и асфалтирање градских 

улица, локалних и некатегорисаних 

путева и изградњу и реконструкцију 

јавне расјете на подручју општине 

Кнежево.  

 

Члан 4. 

Нацрт плана утрошка средстава од шума за 

2022. годину ступа на снагу даном доношења, а 

биће објављен у Службеном гласнику Општине 

Кнежево. 

 

 

ОБРАЗЛОЖЕЊЕ  

1. Кредит Хипо-алпе-адриа банка 

(Addikobank) у износу од 168.056,00 КМ 

Наведена средства планирана су буџетом 

на страни 15., редни број 14. у износу  

од 22.100 КМ и страна 16. редни број 19 

износ од 147.000 КМ. 

 

2. Обавезе по основу емитованих 

обвезница из I емисије обвезница у 

износу од 431.944 КМ  

Наведена средства планирана су буџетом 

на страни 16., редни број 18. у износу од 

431.944 КМ  

 
Број: 02-332-2/22 

Датум: 07.03.2022.године  НАЧЕЛНИК ОПШТИНЕ 

    Горан Боројевић, с.р. 

_________________________________________________________________________________________________ 
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