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СЛУЖБЕНИ ГЛАСНИК
ОПШТИНЕ КНЕЖЕВО
Издавач:Скупштина општине
КНЕЖЕВО
Жирорачун____________________
Цијена примјерка________КМ

Број: 13/2016
Кнежево, 03.11.2016.
године

На основу члана 43. Закона о локалној
самоуправи („Службени гласник Републике
Српске“, број: 101/04, 42/05, 118/05 и
98/13), члана 64. Став 1. Тачка б), члана 79.,
став 1., 3. и 6., и члана 90. Закона о јавним
набавкама
Босне
и
Херцеговине
(„Службени гласник Босне и Херцеговине“,
број: 39/14), члана 5. Став 2. Тачка б)
Правилника
о
поступку
директног
споразума („Службени гласник Босне и
Херцеговине“, број: 90/14) и члана 48.
Статута општине Кнежево („Службени
гласник општине Кнежево“, број: 1/06,
1/08, 3/12 и 6/16), д о н о с и м:
ОДЛУКУ
о прихватању понуде понуђача „МонАми“ д.о.о. Кнежево
Члан 1.
Прихвата се понуда понуђача „Мон-Ами“
д.о.о. Живојина Мишића 1., Кнежево, број:
01-319-9/16 од 19.09.2016.године, за јавну
набавку радова: „Изградња школског
игралишта у подручној школи у Мокром
Лугу, општина Кнежево“, са понуђеном
цијеном од 5.340,00 КМ без ПДВ-а.
Члан 2.
Уговор се закључује са понуђачем из члана
1. ове Одлуке у складу са чланом 7. Став 1.
Тачка б) Правилника о поступку директног

Уређује редакциони одбор:
Одговорни уредник:
В.Д. Секретар СО-е
Дијана Милисавић
Штампа СО-е Кнежево

споразума („Службени гласник Босне и
Херцеговине“, број: 90/14).
Члан 3.
О извршењу ове Одлуке стараће
Одјељење за привреду и финансије.

се

Члан 4.
Ова Одлука ступа на снагу даном
доношења, а биће објављена у Службеном
гласнику општине Кнежево.
Поука о правном лијеку: У поступку
директног споразума није дозвољена
жалба.
Број: 02.1-013-96-3/16
В.Д. ЗАМЈЕНИК
Датум:19.09.2016.год. НАЧЕЛНИКА ОПШТИНЕ
Горан Боројевић, с.р.

_____________________________________
На основу Одлуке о извршењу буџета
општине Кнежево за 2016. годину, број: 01022-18/16 („Службени гласник општине
Кнежево, број: 05/16“), в.д. Замјеник
начелника општине, д о н о с и:
РЈЕШЕЊЕ
о реалокацији средстава
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1.Одобрава се реалокација средстава у
оперативном буџету за мјесец септембар
2016. године за следеће ставке:
- са ставке 411100 - Расходи за бруто плате
организацини код 00930400 у износу од 2.966,00 КМ;
- на ставку 411200- Расходи за бруто
накнаде трошкова запослених и осталих
личних
примања
запослених
организациони код 00930400 у износу од
2.966,00 КМ.
- са ставке 412300 –Расходи за режијски
материјал организациони код 00930400 у
износу од -300,00 КМ.
- на ставку 412900 – Остали непоменути
расходи, организациони 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.
Број:02.1-401-9/16
В.Д. ЗАМЈЕНИКА
Датум: 19.10.2016. год. НАЧЕЛНИКА ОПШТИНЕ
Горан БОРОЈЕВИЋ, с.р.
_____________________________________________

На основу Одлуке о извршењу буџета
општине Кнежево за 2016. годину, број: 01022-18/16 („Службени гласник општине
Кнежево, број: 05/16“), в.д. Замјеник
начелника општине, д о н о с и:
РЈЕШЕЊЕ
о реалокацији средстава
1.Одобрава се реалокација средстава у
оперативном буџету за мјесец септембар
2016. године за следеће ставке:
- са ставке 412500 – Расходи за текуће
одржавање, организациони код 08180008 у
износу од -100,00 КМ
- на ставку 412200 - Расходи по основу
утрошка
енергије,
комуналних,
комуникационих и транспортних услуга,
организациони код 08180008 у ззносу од
100,00 КМ

Датум: 03.11.2016.

- са ставке 412600 – Расходи по основу
путовања и смјештаја, организациони код
08180008 у износу од -100,00 КМ
- на ставку 412200 - Расходи по основу
утрошка
енергије,
комуналних,
комуникационих и транспортних услуга,
организациони код 08180008 у ззносу од
100,00 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.
Број:02.1-401-10/16
В.Д. ЗАМЈЕНИКА
Датум: 19.10.2016. год. НАЧЕЛНИКА ОПШТИНЕ
Горан БОРОЈЕВИЋ, с.р.
_____________________________________________

На основу Одлуке о извршењу буџета
општине Кнежево за 2016. годину, број: 01022-18/16 („Службени гласник општине
Кнежево, број: 05/16“), в.д. Замјеник
начелника општине, д о н о с и:
РЈЕШЕЊЕ
о реалокацији средстава
1.Одобрава се реалокација средстава у
оперативном буџету за мјесец септембар
2016. године за следеће ставке:
- са ставке 412600 – Расходи по основу
путовања и смјештаја, организациони код
08150020 у износу од -1.000,00 КМ
- на ставку 412500 – Расходи за текуће
одржавање организациони код 08150020 у
износу од 1.000,00 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.
Број:02.1-401-11/16
В.Д. ЗАМЈЕНИКА
Датум: 19.10.2016. год. НАЧЕЛНИКА ОПШТИНЕ
Горан БОРОЈЕВИЋ.с.р.
_____________________________________________
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На основу Одлуке о извршењу буџета
општине Кнежево за 2016. годину, број: 01022-18/16 („Службени гласник општине
Кнежево, број: 05/16“), в.д. Замјеник
начелника општине, д о н о с и:
РЈЕШЕЊЕ
о реалокацији средстава
1.Одобрава се реалокација средстава у
оперативном буџету за мјесец септембар
2016 године за следеће ставке:
- са ставке 412300 – Расходи за режијски
материјал, организациони код 00930130 у
износу од -1.000,00 КМ,
- на ставку 412600 – Расходи по основу
путовања и смјештаја, организациони код
00930130 у износу од 1.000,00 КМ.
- са ставке 412700 – Расходи за стручне
услуге, организациони код 00930130 у
износу од -20.000,00 КМ,
- на ставку 415200 –Грантови у земљи,
организациони код 00930130 у износу од
20.000,00 КМ
- са ставке 372200- Буџетска резерва,
организациони код 99999999 у износу од 22.000,00 КМ
- на ставку 412500 –Расходи за текуће
одржавање, организациони код 00930130 у
износу од 22.000,00 КМ
- са ставке 511700 – Издаци за
нематеријалну
произведену
имовину,
организациони код 00930160 у износу од 8.215,00
- на ставку 511200 –Издаци за
инвестиционо одржавања, реконструкцију
и
адаптацију
зграда
и
објеката,
организациони код 00930160 у износу од
8.215,00 КМ.
- са ставке 412700 – Расходи за стручне
услуге , организациони код 00930130 у
износу од -6.500.00 КМ,
- на ставку 416100 –Дознаке грађанима које
се исплаћују из буџета Републике, општина
и градова , организациони код 00930120 у
износу од 6.500,00 КМ.

Датум: 03.11.2016.

3. Ово рјешење ступа на снагу даном
доношења, а биће објављено у Службеном
гласнику општине Кнежево.
Број:02.1-401-12/16
В.Д. ЗАМЈЕНИКА
Датум: 27.10.2016. год. НАЧЕЛНИКА ОПШТИНЕ
Горан БОРОЈЕВИЋ.с.р.

_____________________________________
На основу Одлуке о извршењу буџета
општине Кнежево за 2016. годину, број: 01022-18/16 („Службени гласник општине
Кнежево, број: 05/16“), в.д. Замјеника
начелника општине, д о н о с и:
РЈЕШЕЊЕ
о реалокацији средстава
1.Одобрава се реалокација средстава у
оперативном буџету за мјесец септембар
2016 године за следеће ставке:
 -са ставке 411100 –Расходи за бруто
плате организациони код 00930300 у
износу од -250,00 КМ
 на ставку 411200 – Расходи за бруто
накнаде трошкова и осталих личних
примања запослених, организациони
код 00930300 у износу од 250,00 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.
Број:02.1-401-13/16
В.Д. ЗАМЈЕНИКА
Датум: 28.10.2016. год. НАЧЕЛНИКА ОПШТИНЕ
Горан БОРОЈЕВИЋ.с.р.
_____________________________________________

2. За извршење овог рјешења задужује се
Одјељење за привреду и финансије,
рачуноводствена служба.
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Датум: 03.11.2016.
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