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СЛУЖБЕНИ  ГЛАСНИК 

ОПШТИНЕ  КНЕЖЕВО 

Издавач:Скупштина општине 

КНЕЖЕВО 

Жиро-

рачун____________________ 

Цијена примјерка________КМ 

 

Број: 14/2019 

 

Кнежево,11.10.2019. године 

Уређује редакциони одбор: 

Одговорни уредник: 

Секретар СО-е  

Дијана Милисавић  

Штампа СО-е Кнежево 

 

На основу члана 39., став 2., тачка 33. 

Закона о локалној самоуправи („Службени 

гласник Републике Српске“, бројеви: 97/16 и 

36/19) и члана 37., став 2., тачка 35. Статута 

општине Кнежево („Службени гласник 

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

Скупштина општине Кнежево, на сједници 

одржаној дана 11.10.2019. године,     д о н о с и: 

 

 

О Д Л У К У 

о измјени Одлуке о именовању в.д.директора 

ЈКП Водовод д.о.о. Кнежево 

 

Члан 1. 

У Одлуци о именовању в.д. директора ЈКП 

Водовод д.о.о. Кнежево („Службени гласник 

општине Кнежево“,број: 10/19), мијења се члан 

2. и гласи: 

 

„Вршилац дужности директора „Водовод“ д.о.о. 

Кнежево, именује се са ограничењем 

овлаштења да може вршити правне и друге 

радње у износу до 50.000,00 КМ, а преко тог 

износа уз сагласност оснивача. 

 

Члан 2. 

Ова одлука ступа на снагу наредног дана од 

дана објављивања у „Службеном гласнику 

општине Кнежево“. 

 

 
Број:  01-022-59/19                      ПРЕДСЈЕДНИК 

Датум: 11.10.2019. године  СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ 

                                               Миле Павловић, с.р. 

______________________________________________ 

 

На основу члана 68.став 1. тачка 25. 

Статута општине Кнежево („Службени гласник 

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

1. Закључка Скупштине општине Кнежево, 

број: 01-022-57/19 од 06.09.2019.године 

(„Службени гласник општине Кнежево“, број: 

13/19), Начелник Општине, д о н о с и: 

 

 

О Д Л У К У 

о суфинансирању превоза ученика основних 

школа на подручју општине Кнежево 

 

 

I 

Одобрава се субвенција на име 

суфинансирања превоза ученика основних 

школа на подручју општине Кнежево. 

 

II 

Субвенција се одобрава за школску 

2019/2020 годину, за путни правац Кнежево – 

Имљани у мјесечном износу од 1.200,00 КМ. 
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III 

Средства из тачке II ове Одлуке 

исплаћиваће се са позиције 414140 – 

Субвенције нефинансијским субјектима у 

земљи, организациони код 00930130. 

 

IV 

Субвенција ће се исплаћивати на жиро-

рачун овлаштеног превозника ученика, број: 

562-099-81206578-43, најкасније 15-ог у мјесецу 

за прво полугодиште. 

 

V 

За реализацију ове одлуке, задужује се 

Одјељење за привреду и финансије Општине 

Кнежево. 

 

VI 

Ова одлука ступа на снагу осмог дана од 

дана објављивања у „Службеном гласнику 

општине Кнежево“. 

 

 
Број:  02-013-94/19                       

Датум: 11.09.2019. године НАЧЕЛНИК ОПШТИНЕ 

                                         Горан Боројевић, с.р. 

________________________________________________ 

 

 

На основу члана 59. став 1. тачка 21. Закона о 

локалној самоуправи („Службени гласник 

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

1. тачка 25. Статута општине Кнежево 

(„Службени гласник општине Кнежево“, број: 

8/17 и 19/17) и тачке IV Одлуке о организовању 

манифестације „Дани општине Кнежево“ 

(„Службени гласник општине Кнежево“, број: 

12/19), Начелник Општине, д о н о с и: 

 

 

О Д Л У К У 

о одобравању средстава за организовање 

манифестације „Дани општине Кнежево“ 

 

 

 

 

I 

Одобравају се средства за организовање 

манифестације „Дани општине Кнежево“ у 

износу од 3.736,68 КМ. 

 

 

II 

Средства из тачке I ове одлуке теретиће 

ставку Одржавање манифестација – 415200 

буџеткса организација 00930130. 

 

III 

Ова одлука ступа на снагу даном 

доношења, а биће објављена у „Службеном 

гласнику општине Кнежево“. 

 

 
Број:  02-013-90-2/19                       

Датум: 16.09.2019. године НАЧЕЛНИК ОПШТИНЕ 

                                         Горан Боројевић, с.р. 

_________________________________________ 

 

На основу Одлуке о извршењу буџета 

општине Кнежево за 2019. годину, број: 01-022-

92/18 („Службени гласник општине Кнежево“, 

број: 24/18), 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 септембар 2019 

године за следеће ставке: 

 са ставке 412300 – Расходи за режијски 

материјал, организациони код 00930400 

у износу од 22,00 КМ 

 на ставку 412500-Расходи за текуће 

одржавање, организациони код 00930400 

у износу од 22,00 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“. 
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Образложење 

На основу члана 14, Одлуке о извршењу 

буџета општине Кнежево број. 01-022-92/18 

(„Службени гласник општине Кнежево“, број: 

24/18), 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 чланом 12. Одлуке о 

извршењу буџета општине Кнежево за 2019. 

годину број. 01-022-92/18 („Службени гласник 

општине Кнежево“, број: 24/18). 

 

 
Број:  02-401-27/19                       

Датум: 19.09.2019. године НАЧЕЛНИК ОПШТИНЕ 

                                         Горан Боројевић, с.р. 

______________________________________________ 

 

На основу Одлуке о извршењу буџета 

општине Кнежево за 2019. годину, број: 01-022-

92/18 („Службени гласник општине Кнежево“, 

број: 24/18), 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 септембар 2019 

године за следеће ставке: 

 са ставке 412200 – Расходи по основу 

утрошка енергије, комуналних, 

комуникационих и транспортних 

услуга, организациони код 08180008 у 

износу од 210,00 КМ  

 на ставку 412900 –Остали непоменути 

расходи, организациони код 08180008 

у износу од 210,00 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 број. 01-022-92/18 

(„Службени гласник општине Кнежево“, број: 

24/18), 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 чланом 12. Одлуке о 

извршењу буџета општине Кнежево за 2019. 

годину број. 01-022-92/18 („Службени гласник 

општине Кнежево“, број: 24/18). 

 

 
Број:  02-401-28/19                       

Датум: 19.09.2019. године НАЧЕЛНИК ОПШТИНЕ 

                                         Горан Боројевић, с.р. 

________________________________________________ 

 

На основу Одлуке о извршењу буџета 

општине Кнежево за 2019. годину, број: 01-022-

92/18 („Службени гласник општине Кнежево“, 

број: 24/18), 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 септембар 2019 

године за следеће ставке: 

 са ставке 411100 – Расходи за бруто 

плате запослених, организациони код 

00930300 у износу од 1.495,00 КМ  

 на ставку411200 – Расходи за бруто 

накнаде трошкова и осталих личних 

примања запослених по основу рада, 

организациони код 00930300 у износу 

од 1.495,00 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“. 
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Образложење 

На основу члана 14, Одлуке о извршењу 

буџета општине Кнежево број. 01-022-92/18 

(„Службени гласник општине Кнежево“, број: 

24/18) 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 чланом 12. Одлуке о 

извршењу буџета општине Кнежево за 2019. 

годину број. 01-022-92/18 („Службени гласник 

општине Кнежево“, број: 24/18) 

 

 
Број:  02-401-30/19                       

Датум: 25.09.2019. године НАЧЕЛНИК ОПШТИНЕ 

                                         Горан Боројевић, с.р. 

_________________________________________________________________________________________________ 
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