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СЛУЖБЕНИ  ГЛАСНИК 

ОПШТИНЕ  КНЕЖЕВО 

 

Издавач:Скупштина општине 

КНЕЖЕВО 

Жиро-

рачун____________________ 

Цијена примјерка________КМ 

 

Број: 02/2019 

 

Кнежево, 05.02.2019. 

године 

Уређује редакциони одбор: 

Одговорни уредник: 

Секретар СО-е  

Дијана Милисавић  

Штампа СО-е Кнежево 

 

 

На основу члана 59., став 1., тачка 21. и 

члана 82., став 3. Закона о локалној 

самоуправи („Службени гласник Републике 

Српске“, број: 97/16) и члана 68., став 1., 

тачка 25. Статута општине Кнежево 

(„Службени гласник општине Кнежево“: 

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

Кнежево, д о н о с и: 

 

 

ПРАВИЛНИК 

О НАЧИНУ ФИНАНСИРАЊА 

УДРУЖЕЊА 

 

 

I-ОПШТЕ ОДРЕДБЕ 

 

Члан 1. 

Овим Правилником одређују се области, 

услови, критеријуми, начин и поступак 

финансирања удружења грађана из 

средстава буџета општине Кнежево. 

 

Члан 2. 

Право учешћа у расподели средстава 

буџета општине Кнежево, имају удружења 

грађана чије је сједиште на територији 

општине Кнежево, с тим да све пројектне 

активности морају реализовати на 

територији општине Кнежево или ван 

територије општине Кнежево, а да својим 

активностима представљају општину. 

 

Члан 3. 

Средства намjењена удружењима 

грађана из члана 2. овог Правилника могу да 

се користе за реализацију пројеката и 

захтjева из следећих области: 

- Образовање и наука; 

- Култура; 

- Спортске и рекреативне активности; 

- Омладински програми; 

- Заштита животне средине; 

- Социјално-хуманитарне активности; 

- Пољопривредне активности и друге. 

 

 

II-ПОТРЕБНИ УСЛОВИ 

 

Члан 4. 

Право на финансирање имају удружења 

која испуњавају следеће услове: 

- Да је сједиште удружења на 

територији општине Кнежево; 

- Да су пројекти и активности од јавног 

интереса за општину Кнежево; 
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- Да су пројекти и активности 

усмјерени ка већем броју корисника; 

- Да су пројекти и активности 

усклађени са усвојеним стратешким 

документима на локалном нивоу. 

 

Члан 5. 

Предност имају удружења која имају 

обезбијеђено суфинансирање пројеката из 

других извора. 

 

 

III-КРИТЕРИЈУМИ, НАЧИН И 

ПОСТУПАК ФИНАНСИРАЊА 

 

Члан 6. 

Средства намијењена удружењима биће 

додијељена у следећим случајевима: 

- За трошкове набавке потрошног 

материјала и материјала потребног за 

реализацију пројеката; 

- Остале трошкове, који директно 

произилазе из реализације пројекта, 

као што су: информисање, 

оглашавање, штампање и слично; 

- Закуп пословних просторија, 

реновирање и адаптација пословних 

просторија, плаћање комуналних 

услуга; 

- Набавка опреме; 

- Трошкови одласка на манифестације 

и активности организоване ван 

територије општине, на којима се 

представља Општина; 

- Трошкови одржавања сајмова. 

 

Члан 7. 

Средства се додјељују на основу 

поднесеног захтјева путем писарнице 

општине. 

 

 

 

Члан 8. 

Уз захтјев је потребно приложити: 

- Доказ да је удружење регистровано 

по Закону о фондацијама и 

удружењима; 

- Доказ да је сједиште удружења на 

територији општине Кнежево; 

- Пројекат за који се траже средства 

или опис активности; 

- Преглед трошкова потребних за 

финансирање трошкова; 

- Начин финансирања (уколико 

постоји обезбијеђено суфинансирање 

из других извора); 

- Уколико је удружење реализовало 

исти или сличан пројекат у 

претходним годинама, извјештај о 

реализацији истог. 

 

Члан 9. 

Захтјеве одобрава Начелник општине, а 

у складу са планираним и расположивим 

средствима у буџету за текућу годину. 

 

Члан 10. 

Удружење, којем су одобрена 

финансијска средства, има обавезу да у року 

о тридесет дана од дана реализације 

пројекта, поднесе писани извјештај са 

укупним трошковима реализације пројекта, 

као и изворима финансирања. 

 

 

IV-ЗАВРШНЕ ОДРЕДБЕ 

 

Члан 11. 

Овај Правилник ступа на снагу осмог 

дана од  објављивања у „Службеном 

гласнику општине Кнежево“. 

 

 

Број: 02-013-14/19           НАЧЕЛНИК ОПШТИНЕ 

Датум: 29.01.2019.               Горан Боројевић,с.р. 

_____________________________________________ 
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На основу члана 23., а у вези са чланом 

9. став 3. Уредбе о канцеларијском 

пословању републичких органа управе 

(„Службени гласник Републике Српске“, 

број: 1/04 и 13/07), Начелник општине,          

д о н о с и 

 

Р Ј Е Ш Е Њ Е 

о утврђивању бројчаних ознака 

 

1. Бројчане ознаке органа општине 

Кнежево у чијем раду је рад аката настао, 

утврђују се на следећи начин: 

01 – СКУПШТИНА ОПШТИНЕ; 

02 – НАЧЕЛНИК ОПШТИНЕ; 

02.1–ЗАМЈЕНИК НАЧЕЛНИКА 

ОПШТИНЕ; 

02.2 –КАБИНЕТ НАЧЕЛНИКА 

ОПШТИНЕ; 

03 – СЕКРЕТАР СКУПШТИНЕ 

ОПШТИНЕ; 

04 – ОДЈЕЉЕЊЕ ЗА ПРИВРЕДУ И 

ФИНАНСИЈЕ; 

05 – ОДЈЕЉЕЊЕ ЗА ОПШТУ УПРАВУ 

И ДРУШТВЕНЕ ДЈЕЛАТНОСТИ; 

06 – ОДЈЕЉЕЊЕ ЗА ПРОСТОРНО 

УРЕЂЕЊЕ И СТАМБЕНО-

КОМУНАЛНЕ ПОСЛОВЕ; 

07 – ОДЈЕЉЕЊЕ ЗА ИНСПЕКЦИЈСКЕ 

ПОСЛОВЕ И КОМУНАЛНУ 

ПОЛИЦИЈУ. 

2. Бројчане ознаке организационих 

јединица и радних мјеста рјешењем ће 

утврдити руководиоци и начелници 

одјељења у року од 8 (осам) дана од дана 

ступања на снагу овог рјешења. 

3. Ово рјешење ступа на снагу даном 

доношења и биће објављено у „Службеном 

гласнику општине Кнежево“. 

 
Број: 02-052-20/19           НАЧЕЛНИК ОПШТИНЕ 

Датум: 31.01.2019.               Горан Боројевић,с.р. 

______________________________________ 

 

На основу Одлуке о извршењу буџета 

општине Кнежево за 2018. годину, број: 01-

022-163/17 („Службени гласник општине 

Кнежево“, број: 24/17) и Одлуке о усвајању 

Ребаланса буџета општине Кнежево за 2018. 

годину, број: 01-022-85/18 („Службени 

гласник општине Кнежево“, број: 22/18), 

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 децембар 

2018 године за следеће ставкe: 

 са ставке 411100 – Расходи за бруто 

плате, организациони код 00930400 у 

износу од 245,00 КМ, 

 на ставке 412900 – Остали 

непоменути расходи, организациони 

код 00930400 у износу од 245,00 КМ. 

 са ставке 412200 – Расходи по основу 

утрошка енергије, комуналних, 

комуникационих и транспортних 

услуга, организациони код 00930400 

у износу од 23,00 КМ, 

 са ставке 412300 – Расходи за 

режијски материјал, организациони 

код 00930400 у износу од 17,00 КМ, 

 на ставку 411200 – Расходи за бруто 

накнаде трошкова и осталих личних 

примања запослених, организациони 

код 00930400 у износу од 40,00 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 тачке 14. Одлуке о извршењу 

буџета општине Кнежево број: 01-022-
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163/17 („Службени гласник општине 

Кнежево“, број: 24/17), 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 

приоритетима у складу са тачком 12. Одлуке 

о извршењу буџета општине Кнежево за 

2018. годину број: 01-022-163/17 

(„Службени гласник општине Кнежево“, 

број: 24/17). 

 
Број: 02-401-1/19           НАЧЕЛНИК ОПШТИНЕ 

Датум: 22.01.2019.               Горан Боројевић,с.р. 

____________________________________________ 

 

На основу Одлуке о извршењу буџета 

општине Кнежево за 2018. годину, број: 01-

022-163/17 („Службени гласник општине 

Кнежево“, број: 24/17) и Одлуке о усвајању 

Ребаланса буџета општине Кнежево за 2018. 

годину, број: 01-022-85/18 („Службени 

гласник општине Кнежево“, број: 22/18), 

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 децембар 

2018 године за следеће ставке: 

 са ставке 413100 – Расходи по основу 

камата на обвезнице у земљи, 

организациони код 00930140 у износу 

од 35.810,00 КМ, 

 на ставку 416100 – Дознаке 

грађанима које се исплаћују из буџета 

општине, организациони код 

00930120 у износу од 6.865,00 КМ, 

 на ставку 412500 – Расходи за текуће 

одржавање, организациони код 

00930130 у износу од 680,00 КМ, 

 на ставку 412700 – Расходи за 

стручне услуге, организациони код 

00930130 у износу од 2.270,00 КМ, 

 на ставку 411100 – Расходи за бруто 

плате, организациони код 00930140 у 

износу од 25.560,00 КМ, 

 на ставку 511700 – Издаци за 

нематеријалну произведену имовину, 

организациони код 00930160 у износу 

од 435,00 КМ. 

 са ставке 411300 – Расходи за 

накнаду плата запослених за вријеме 

боловања, организациони код 

00930140 у износу од 6.953,00 КМ, 

 на ставку 411200 – Расходи за бруто 

накнаде трошкова и осталих личних 

примања запослених, организациони 

код 00930140 у износу од 6.953,00 

КМ. 

 са ставке 412900 – Остали 

непоменути расходи, организациони 

код 00930130 у износу од 55,00 КМ, 

 на ставку 412900 – Остали 

непоменути расходи, организациони 

код 08180008 у износу од 55,00 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 тачке 14. Одлуке о извршењу 

буџета општине Кнежево број: 01-022-

163/17 („Службени гласник општине 

Кнежево“, број: 24/17), 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 

приоритетима у складу са тачком 12. Одлуке 

о извршењу буџета општине Кнежево за 

2018. годину број: 01-022-163/17 
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(„Службени гласник општине Кнежево“, 

број: 24/17). 

 

 
Број: 02-401-2/19           НАЧЕЛНИК ОПШТИНЕ 

Датум: 18.01.2019.               Горан Боројевић,с.р. 

__________________________________________ 

 

На основу Одлуке о извршењу буџета 

општине Кнежево за 2018. годину, број: 01-

022-163/17 („Службени гласник општине 

Кнежево“, број: 24/17) и Одлуке о усвајању 

Ребаланса буџета општине Кнежево за 2018. 

годину, број: 01-022-85/18 („Службени 

гласник општине Кнежево“, број: 22/18), 

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 децембар 

2018 године за следеће ставкe: 

 са ставке 412600 – Расходи по основу 

путовања и смјештаја, организациони 

код 08150020 у износу од 1.082,00 

КМ, 

 на ставку 412200 – Расходи по основу 

утрошка енергије, комуналних, 

комуникационих и транспортних 

услуга, организациони код 08150020 

у износу од 1.029,00 КМ, 

 на ставку 412900 – Остали 

непоменути расходи, организациони 

код 08150020 у износу од 53,00 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 тачке 14. Одлуке о извршењу 

буџета општине Кнежево број: 01-022-

163/17 („Службени гласник општине 

Кнежево“, број: 24/17), 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 

приоритетима у складу са тачком 12. Одлуке 

о извршењу буџета општине Кнежево за 

2018. годину број: 01-022-163/17 

(„Службени гласник општине Кнежево“, 

број: 24/17). 

 
 

Број: 02-401-3/19           НАЧЕЛНИК ОПШТИНЕ 

Датум: 22.01.2019.               Горан Боројевић,с.р. 

____________________________________________ 

 

На основу Одлуке о извршењу буџета 

општине Кнежево за 2018. годину, број: 01-

022-163/17 („Службени гласник општине 

Кнежево“, број: 24/17) и Одлуке о усвајању 

Ребаланса буџета општине Кнежево за 2018. 

годину, број: 01-022-85/18 („Службени 

гласник општине Кнежево“, број: 22/18), 

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 децембар 

2018 године за следеће ставке: 

 са ставке 413100 – Расходи по основу 

камата на обвезнице у земљи, 

организациони код 00930140 у износу 

од 34.986,00 КМ, 

 на ставку 412900 – Остали 

непоменути расходи, организациони 

код 00930110 у износу од 1.180,00 

КМ, 

 на ставку 416100 – Дознаке 

грађанима које се исплаћују из буџета 

општине, организациони код 

00930120 у износу од 8.600,00 КМ, 
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 на ставку 412500 – Расходи за текуће 

одржавање, организациони код 

00930130 у износу од 110,00 КМ, 

 на ставку 411200 – Расходи за бруто 

накнаде трошкова и осталих личних 

примања запослених, организациони 

код 00930140 у износу од 610,00 КМ, 

 на ставку 511100 – Издаци за 

изградњу и прибављање стамбених 

објеката и јединица, организациони 

код 00930160 у износу од 9.910,00 

КМ. 

 са ставке 416100 – Дознаке грађанима 

које се исплаћују из буџета општине, 

организациони код 00930301 у износу 

од 11.370,00 КМ, 

 на ставку 416300 – Дознаке 

пружаоцима услуга социјалне 

заштите које се исплаћују из буџета 

Република, општина и градова, 

организациони код 00930301 у износу 

од 1.510,00 КМ, 

 на ставку 411200 – Расходи за бруто 

накнаде трошкова и осталих личних 

примања запослених, организациони 

код 00930400 у износу од 1.245,00 

КМ, 

 на ставку 412900 – Остали 

непоменути расходи, организациони 

код 00930400 у износу од 451,00 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 тачке 14. Одлуке о извршењу 

буџета општине Кнежево број: 01-022-

163/17 („Службени гласник општине 

Кнежево“, број: 24/17), 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 

приоритетима у складу са тачком 12. Одлуке 

о извршењу буџета општине Кнежево за 

2018. годину број: 01-022-163/17 

(„Службени гласник општине Кнежево“, 

број: 24/17). 
 

Број: 02-401-4/19           НАЧЕЛНИК ОПШТИНЕ 

Датум: 23.01.2019.               Горан Боројевић,с.р. 

____________________________________________ 

 

На основу Одлуке о извршењу буџета 

општине Кнежево за 2018. годину, број: 01-

022-163/17 („Службени гласник општине 

Кнежево“, број: 24/17) и Одлуке о усвајању 

Ребаланса буџета општине Кнежево за 2018. 

годину, број: 01-022-85/18 („Службени 

гласник општине Кнежево“, број: 22/18), 

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 децембар 

2018 године за следеће ставке: 

 са ставке 411100 – Расходи за бруто 

плате, организациони код 00930300 у 

износу од 1.640,00 КМ, 

 на ставку 411200 – Расходи за бруто 

накнаде трошкова и осталих личних 

примања запослених, организациони 

код 00930300 у износу од 110,00 КМ, 

 на ставку 412200 – Расходи по основу 

утрошка енергије, комуналних, 

комуникационих и транспортних 

услуга, организациони код 00930300 

у износу од 1.370,00 КМ, 

 на ставку 412900 – Остали 

непоменути расходи, организациони 

код 00930300 у износу од 160,00 КМ. 

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“. 

 

Образложење 

На основу тачке 14. Одлуке о извршењу 

буџета општине Кнежево број: 01-022-

163/17 („Службени гласник општине 

Кнежево“, број: 24/17), 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 

приоритетима у складу са тачком 12. Одлуке 

о извршењу буџета општине Кнежево за 

2018. годину број: 01-022-163/17 

(„Службени гласник општине Кнежево“, 

број: 24/17). 

 

 
Број: 02-401-5/19           НАЧЕЛНИК ОПШТИНЕ 

Датум: 23.01.2019.               Горан Боројевић,с.р. 

____________________________________________ 

 

На основу Одлуке о извршењу буџета 

општине Кнежево за 2018. годину, број: 01-

022-163/17 („Службени гласник општине 

Кнежево“, број: 24/17) и Одлуке о усвајању 

Ребаланса буџета општине Кнежево за 2018. 

годину, број: 01-022-85/18 („Службени 

гласник општине Кнежево“, број: 22/18), 

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 децембар 

2018 године за следеће ставке: 

 са ставке 411100 – Расходи за бруто 

плате, организациони код 00930300 у 

износу од 20,00 КМ, 

 на ставку 411200 – Расходи за бруто 

накнаде трошкова и осталих личних 

примања запослених, организациони 

код 00930300 у износу од 20,00 КМ. 

 са ставке 412700 – Расходи за стручне 

услуге, организациони код 00930300 

у износу од 170,00 КМ, 

 са ставке 412600 – Расходи по основу 

путовања и смјештаја, организациони 

код 00930300 у износу од 140,00 КМ 

 са ставке 412300 – Расходи за 

режијски материјал, организациони 

код 00930300 у износу од 90,00 КМ, 

 на ставку 416100 – Дознаке 

грађанима које се исплаћују из буџета 

општине, организациони код 

00930301 у износу од 400,00 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 тачке 14. Одлуке о извршењу 

буџета општине Кнежево број: 01-022-

163/17 („Службени гласник општине 

Кнежево“, број: 24/17), 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 

приоритетима у складу са тачком 12. Одлуке 

о извршењу буџета општине Кнежево за 

2018. годину број: 01-022-163/17 

(„Службени гласник општине Кнежево“, 

број: 24/17). 
 

 
Број: 02-401-6/19           НАЧЕЛНИК ОПШТИНЕ 

Датум: 24.01.2019.               Горан Боројевић,с.р. 

____________________________________________ 

 

На основу Одлуке о извршењу буџета 

општине Кнежево за 2018. годину, број: 01-

022-163/17 („Службени гласник општине 
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Кнежево“, број: 24/17) и Одлуке о усвајању 

Ребаланса буџета општине Кнежево за 2018. 

годину, број: 01-022-85/18 („Службени 

гласник општине Кнежево“, број: 22/18), 

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 децембар 

2018 године за следеће ставке: 

 са ставке 511300 – Издаци за набавку 

постројења и опреме, организациони 

код 08150020 у износу од 1.145,00 

КМ, 

 на ставку 412600 – Расходи по основу 

путовања и смјештаја, организациони 

код 08150020 у износу од 981,00 КМ, 

 на ставку 412900 – Остали 

непоменути расходи, организациони 

код 08150020 у износу од 164,00 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 тачке 14. Одлуке о извршењу 

буџета општине Кнежево број: 01-022-

163/17 („Службени гласник општине 

Кнежево“, број: 24/17), 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 

приоритетима у складу са тачком 12. Одлуке 

о извршењу буџета општине Кнежево за 

2018. годину број: 01-022-163/17 

(„Службени гласник општине Кнежево“, 

број: 24/17). 

 

 
Број: 02-401-7/19           НАЧЕЛНИК ОПШТИНЕ 

Датум: 24.01.2019.               Горан Боројевић,с.р. 

___________________________________________ 

 

На основу Одлуке о извршењу буџета 

општине Кнежево за 2018. годину, број: 01-

022-163/17 („Службени гласник општине 

Кнежево“, број: 24/17) и Одлуке о усвајању 

Ребаланса буџета општине Кнежево за 2018. 

годину, број: 01-022-85/18 („Службени 

гласник општине Кнежево“, број: 22/18), 

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 децембар 

2018 године за следеће ставке: 

 са ставке 413100 – Расходи по основу 

камата на обвезнице у земљи, 

организациони код 00930140 у износу 

од 901,00 КМ, 

 на ставку 416100 – Дознаке 

грађанима које се исплаћују из буџета 

општине, организациони код 

00930301 у износу од 901,00 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 тачке 14. Одлуке о извршењу 

буџета општине Кнежево број: 01-022-

163/17 („Службени гласник општине 

Кнежево“, број: 24/17), Начелник општине 

Кнежево може извршити реалокацију у 

оквиру потрошачке јединице и између 

потрошачких јединица у оквиру Општинске 

управе општине Кнежево. 
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Исплата обавеза по основу расхода 

буџета општине Кнежево извршиће се по 

приоритетима у складу са тачком 12. Одлуке 

о извршењу буџета општине Кнежево за 

2018. годину број: 01-022-163/17 

(„Службени гласник општине Кнежево“, 

број: 24/17). 
 

 

Број: 02-401-8/19           НАЧЕЛНИК ОПШТИНЕ 

Датум: 25.01.2019.               Горан Боројевић,с.р. 

 

 

 

__________________________________________________________________________________________ 
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