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СЛУЖБЕНИ  ГЛАСНИК 

ОПШТИНЕ  КНЕЖЕВО 

Издавач:Скупштина општине 

КНЕЖЕВО 

Жиро-

рачун____________________ 

Цијена примјерка________КМ 

 

Број: 22/2019 

 

Кнежево,31.12.2019. године 

Уређује редакциони одбор: 

Одговорни уредник: 

Секретар СО-е  

Дијана Милисавић  

Штампа СО-е Кнежево 

 

На основу члана 82. став 2. Закона о 

локалној самоуправи („Службени гласник 

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

37. и 86. став 2. Статута општине Кнежево 

(„Службени гласник општине Кнежево“, број: 

8/17 и 19/17) и члана 122. Пословника 

Скупштине општине Кнежево („Службени 

гласник општине Кнежево“, број: 13/17 и 

12/18), Скупштина општине Кнежево, на 

сједници одржаној дана 27.12.2019.године,        

д о н о с и: 

 

ПРОГРАМ  РАДА 

Скупштине општине Кнежево за 

2020. годину 
 

I. УВОД 

Члан 1. 

Програмом рада Скупштине општине 

Кнежево за 2020. годину утврђује се садржај 

послова и задатака Скупштине општине, начин 

и рокови њиховог извршавања као и носиоци 

тих активности.  

 

Члан 2. 

Програм рада Скупштине општине за 2020. 

годину је основа за благовремено и редовно 

планирање сједница Скупштине општине и 

њених радних тијела, за припреме и 

организовање активности у Скупштини и у 

радним тијелима на остваривању њихових 

права, дужности и одговорности утврђених 

Уставом, Законом, Статутом Општине и другим 

прописима. 

 

Члан 3. 

Скупштина општине ће код реализације 

програмских садржаја организовати редовне, 

тематске, годишње и свечане сједнице као и 

друге облике рада на којима ће разматрати 

одређена питања, заузимати ставове и доносити 

одлуке и друге акте у складу са утврђеном 

тематиком. 

 

Члан 4. 

Радна тијела Скупштине општине при 

утврђивању својих задатака и обавеза 

придржаваће се овог Програма рада у складу са 

Статутом и Пословником и с тим у вези даваће 

своја мишљења и приједлоге путем писаних 

извјештаја. 

 

Члан 5. 

Значај планираних тема и њихов садржај 

захтјева одговоран однос свих носилаца у 

припреми и реализацији планираних задатака, 

поштујући принцип међусобног уважавања, 

сарадње, као и утврђене рокове. 

 

Члан 6. 

Овај Програм обухвата три групе питања 

које ће Скупштина општине Кнежево 
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разматрати у току 2020.године по кварталима 

(I., II., III., IV. квартал - тромјесјечје), и то:  

 

 извјештајно-информативног 

карактера, 

 програмско-развојног садржаја, 

 нормативно-правног карактера. 

 

Члан 7. 

Поред питања садржаних у овом Програму 

Скупштина ће, у складу са својим 

надлежностима и према указаној потреби, на 

приједлог овлаштених предлагача, размотрити 

и друга питања која нису предвиђена овим 

Програмом, а за која током године покрену 

иницијативу надлежни органи у складу са 

Законом, Статутом општине и Пословником 

Скупштине општине. 

 

 

II. САДРЖАЈ ПРОГРАМА РАДА 

 

Члан 8. 

Садржај Програма Скупштине општине се 

односи на конкретна питања која ће Скупштина 

општине разматрати по кварталима. 

 

 

ПРВИ КВАРТАЛ  2020. ГОДИНЕ 

 

ИЗВЈЕШТАЈИ: 

1. Извјештај о раду Начелника општине 

и Општинске управе за 2019. годину 

Обрађивач:  

- Одјељење за привреду и финансије; 

- Одјељење за просторно уређење и 

стамбено – комуналне послове; 

- Одјељење за општу управу и 

друштвене дјелатности; 

- Одјељење за инспекцијске послове и 

комуналну полицију; 

- Секретар Скупштине општине. 

Предлагач – Начелник општине 

Кнежево. 

2. Извјештај о пословању ЈУ „Дом 

здравља“ за 2019. годину 

Обрађивач – ЈУ „Дом здравља“ Кнежево; 

Предлагач – Начелник општине 

Кнежево. 

 

3. Извјештај о пословању ЈУ „Центар за 

социјални рад“ за 2019. годину 

Обрађивач – ЈУ „Центар за социјални 

рад“ Кнежево; 

Предлагач – Начелник општине 

Кнежево. 

 

4. Извјештај о пословању ЈУ Дјечији 

вртић „Радојка Лакић“ за 2019. годину 

Обрађивач – ЈУ „Дјечији вртић „Радојка 

Лакић“ Кнежево; 

Предлагач – Начелник општине 

Кнежево. 

 

5. Извјештај о пословању ЈП „Народни 

универзитет“ за 2019.годину 

Обрађивач – ЈП „Народни универзитет“ 

Кнежево; 

Предлагач – Начелник општине 

Кнежево. 

 

6. Извјештај о раду и пословању – 

утрошку буџетских средстава 

установе „Народна библиотека“ за 

2019.годину  

Обрађивач – установа „Народна 

библиотека“ Кнежево; 

Предлагач – Начелник општине 

Кнежево. 
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7. Извјештај о раду и пословању ЈКП 

„Водовод“ д.о.о. Кнежево за 2019. 

годину 

Обрађивач – ЈКП „Водовод“ д.о.о. 

Кнежево; 

Предлагач – Начелник општине 

Кнежево. 

 

8. Извјештај о раду и пословању 

Општинске борачке организације  

Кнежево за 2019.годину 

Обрађивач – Општинска борачка 

организација Кнежево; 

Предлагач – Начелник општине. 

 

9. Извјештај о раду и пословању – 

утрошку буџетских средстава ЈУ 

Средњошколски центар „Јован 

Дучић“ Кнежево за 2019.годину 

Обрађивач –  ЈУ Средњошколски центар 

„Јован Дучић“ Кнежево; 

Предлагач – Начелник општине 

Кнежево. 

 

10. Извјештај о утрошку средстава од 

накнаде за коришћење шума и 

шумског земљишта за 2019.годину 

Обрађивач – Одјељење за привреду и 

финансије; 

Предлагач – Начелник општине 

Кнежево. 

 

11. Извјештај о утрошку средстава од 

концесионих накнада за 2019.годину; 

Обрађивач – Одјељење за привреду и 

финансије; 

Предлагач – Начелник општине 

Кнежево. 

 

12. Извјештај о утрошку средстава од 

водних накнада за 2019.годину 

Обрађивач – Одјељење за привреду и 

финансије; 

Предлагач – Начелник општине 

Кнежево. 

 

13. Извјештај о утрошку средстава од 

хидроелектрана за 2019.годину 

Обрађивач – Одјељење за привреду и 

финансије; 

Предлагач – Начелник општине 

Кнежево. 

 

14. Извјештај о утрошку средстава од 

накнаде за финансирање посебних 

мјера заштите од пожара за 

2019.годину: 

Обрађивач – Одјељење за привреду и 

финансије; 

Предлагач – Начелник општине 

Кнежево. 

 

15. Извјештај о реализацији Програма 

унапређења пољопривредне 

производње на подручју општине 

Кнежево 2019.године 

Обрађивач – Одјељење за привреду и 

финансије; 

Предлагач – Начелник општине 

Кнежево. 

 

16. Извјештај о реализацији Програма 

рада Скупштине општине Кнежево за 

2019.годину 

Обрађивач – Колегијум Скупштине; 

Предлагач – Предсједник Скупштине. 
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ИНФОРМАЦИЈЕ О СТАЊУ У 

ОБЛАСТИМА, КОЈЕ ПОКРИВАЈУ 

РЕПУБЛИЧКИ ОРГАНИ, ПРЕДУЗЕЋА, 

УСТАНОВЕ ИЛИ ДРУГИ ОРГАНИ НА 

ПОДРУЧЈУ ОПШТИНЕ КНЕЖЕВО У 2019. 

ГОДИНИ: 

 

1. Информација о стању безбједности на 

подручју општине Кнежево за 2019. 

годину 

Обрађивач –Савјет за безбједност 

општине Кнежево; 

Предлагач – Савјет за безбједност 

општине Кнежево. 

 

2. Информација о раду Јавног 

правобранилаштва за подручје 

општине Кнежево  за 2019. годину 

Обрађивач – Републичко јавно 

правобранилаштво; 

Предлагач – Начелник општине 

Кнежево. 

 

3. Информација о раду Пореске управе 

РС – Подручна јединица Кнежево 

Обрађивач – Пореска управа РС – 

Подручна јединица Кнежево; 

Предлагач – Начелник општине. 

 

4. Информација о стању у области 

запошљавања у општини Кнежево за 

2019.годину 

Обрађивач – Одјељење за општу управу 

у сарадњи са Биро-ом Кнежево; 

Предлагач – Начелник општине 

Кнежево. 

 

 

 

 

5. Информација о успјеху ученика у 

основним и средњим школама на 

првом полугодишту школске 

2019/2020 године 

Обрађивач – Одјељење за општу управу 

у сарадњи са основним и средњом 

школом на подручју општине Кнежево; 

Предлагач – Начелник општине. 

 

ПРОГРАМИ И ПЛАНОВИ: 

 

1. Програм унапређења пољопривредне 

производње на подручју Општине 

Кнежево за 2020. годину 

Обрађивач – Одјељење за привреду и 

финансије; 

Предлагач – Начелник општине 

Кнежево. 

 

2. Програм уређења грађевинског 

земљишта за 2020. годину 

Обрађивач – Одјељење за просторно 

уређење и стамбено-комуналне послове; 

Предлагач – Начелник општине 

Кнежево. 

 

3. Програм текућег одржавања и 

реконструкције локалних и 

некатегорисаних путева 

Обрађивач – Одјељење за просторно 

уређење и стамбено-комуналне послове; 

Предлагач – Начелник општине 

Кнежево. 

 

4. План капиталних улагања за 

2020.годину 

Обрађивач – Одјељење за просторно 

уређење и стамбено-комуналне послове; 

Предлагач – Начелник општине 

Кнежево. 
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5. План утрошка средстава од водних 

накнада за 2020. годину 

Обрађивач – Одјељење за привреду и 

финансије; 

Предлагач – Начелник општине 

Кнежево. 

 

6. План утрошка средстава од 

хидроелектрана за 2020. годину 

Обрађивач – Одјељење за привреду и 

финансије; 

Предлагач – Начелник општине 

Кнежево. 

 

7. План утрошка средстава од накнаде за 

коришћење шума и шумског 

земљишта за 2020. годину 

Обрађивач – Одјељење за привреду и 

финансије; 

Предлагач – Начелник општине 

Кнежево. 

 

8. План утрошка средстава од 

концесионих накнада за 2020. годину 

Обрађивач – Одјељење за привреду и 

финансије; 

Предлагач – Начелник општине 

Кнежево. 

 

9. План утрошка средстава од накнаде за 

финансирање посебних мјера заштите 

од пожара за 2020.годину 

Обрађивач – Одјељење за привреду и 

финансије; 

Предлагач – Начелник општине 

Кнежево. 

 

 

 

 

НОРМАТИВНА ДЈЕЛАТНОСТ: 

 

1. Одлука о висини боравишне таксе на 

подручју општине Кнежево за 2020. 

годину 

Обрађивач – Одјељење за oпшту управу 

и друштвене дјелатности; 

Предлагач – Начелник општине 

Кнежево. 

 

2. Одлука о утврђивању просјечне 

коначне грађевинске цијене 1м² 

корисне површине стамбеног и 

пословног простора за израчунавање 

висине ренте за градско грађевинско 

земљиште за 2020.годину. 

Обрађивач – Одјељење за просторно 

уређење и стамбено-комуналне послове; 

Предлагач – Начелник општине 

Кнежево. 

 

Новелирање раније донешених 

нормативних аката Скупштине општине са 

позитивним законским прописима и доношење 

нових прописа из надлежности Скупштине 

општине. 

 

ДРУГИ КВАРТАЛ  2020. ГОДИНЕ 

 

ИЗВЈЕШТАЈИ: 

 

1. Извјештај о извршењу буџета 

општине Кнежево за период јануар – 

децембар 2019. године 

Обрађивач – Одјељење за привреду и 

финансије; 

Предлагач – Начелник општине 

Кнежево. 
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2. Извјештај о извршењу буџета 

општине Кнежево за период јануар – 

март 2020. године 

Обрађивач – Одјељење за привреду и 

финансије; 

Предлагач – Начелник општине 

Кнежево. 

 

 

ИНФОРМАЦИЈЕ О СТАЊУ У 

ПОЈЕДИНИМ ДЈЕЛАТНОСТИМА НА 

ПОДРУЧЈУ ОПШТИНЕ: 

 

1. Информација о стању у области 

спорта 

Обрађивач – Одјељење за општу управу 

и друштвене дјелатности; 

Предлагач – Начелник општине 

Кнежево. 

 

2. Информација о стању у области 

културе 

Обрађивач – Одјељење за општу управу 

и друштвене дјелатности; 

Предлагач – Начелник општине 

Кнежево. 

 

 

ПРОГРАМИ И ПЛАНОВИ: 

 

1. Програм побољшања јавних и 

комуналних услуга 

Обрађивач – Одјељење за просторно 

уређење и стамбено комуналне послове; 

Предлагач – Начелник општине 

Кнежево. 

 

 

 

2. Програм санације и уређења 

спортско-културне инфраструктуре 

Обрађивач – Одјељење за просторно 

уређење и стамбено комуналне послове; 

Предлагач – Начелник општине 

Кнежево. 

 

3. План уписа ученика у први разред 

Средње школе за школску 2020/2021: 

Обрађивач – Одјељење за општу управу 

и друштвене дјелатности; 

Предлагач – Начелник општине 

Кнежево. 

 

НОРМАТИВНА ДЈЕЛАТНОСТ: 

 

1. Одлука о усвајању Извјештаја о 

извршењу буџета за период јануар – 

децембар 2019. годину 

Обрађивач – Одјељење за привреду и 

финансије; 

Предлагач – Начелник општине 

Кнежево. 

 

2. Одлука о усвајању Извјештаја о 

извршењу буџета за период јануар – 

март 2020. годину 

Обрађивач – Одјељење за привреду и 

финансије; 

Предлагач – Начелник општине 

Кнежево. 

 

3. Одлука о комуналном реду општине 

Кнежево 

Обрађивач – Одјељење за инспекцијске 

послове и комуналну полицију; 

Предлагач – Начелник општине 

Кнежево. 

 

Новелирање раније донешених 

нормативних аката Скупштине општине са 
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позитивним законским прописима и доношење 

нових прописа из надлежности Скупштине 

општине. 

 

 

ТРЕЋИ КВАРТАЛ 2020. ГОДИНЕ 

 

ИЗВЈЕШТАЈИ: 

 

1. Извјештај о извршењу буџета за 

период јануар – јун 2020. године 

Обрађивач – Одјељење за привреду и 

финансије; 

Предлагач – Начелник општине 

Кнежево. 

 

 

ИНФОРМАЦИЈЕ О СТАЊУ У 

ПОЈЕДИНИМ ДЈЕЛАТНОСТИМА НА 

ПОДРУЧЈУ ОПШТИНЕ: 

 

1. Информација о стању безбједности на 

подручју Општине за првих шест 

мјесеци: 

Обрађивач –Савјет за безбједност 

општине Кнежево; 

Предлагач – Савјет за безбједност 

општине  Кнежево. 

 

2. Информација о успјеху ученика у 

другом полугодишту у О.Ш. и С.Ш. за 

школску 2020.годину: 

Обрађивач – Одјељење за општу управу 

и друштвене дјелатности; 

Предлагач – Начелник општине 

Кнежево. 

 

 

 

 

ПРОГРАМИ И ПЛАНОВИ: 

 

1. Програм одржавања објеката 

заједничке комуналне потрошње 

Обрађивач – Одјељење за просторно 

уређење и стамбено комуналне послове; 

Предлагач – Начелник општине 

Кнежево. 

 

 

НОРМАТИВНА ДЈЕЛАТНОСТ: 

 

1. Одлука о усвајању Извјештаја о 

извршењу буџета за период јануар – 

јун 2020.године 

Обрађивач – Одјељење за привреду и 

финансије; 

Предлагач – Начелник општине 

Кнежево. 

 

Новелирање раније донешених 

нормативних аката Скупштине општине са 

позитивним законским прописима и доношење 

нових прописа из надлежности Скупштине 

општине. 

 

 

ЧЕТВРТИ КВАРТАЛ 2020. ГОДИНЕ 

 

ИЗВЈЕШТАЈИ: 

 

1. Извјештај о извршењу буџета 

општине Кнежево за период јануар – 

септембар 2020. године 

Обрађивач – Одјељење за привреду и 

финансије; 

Предлагач – Начелник општине 

Кнежево. 
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ПРОГРАМИ И ПЛАНОВИ: 

 

1. Програм рада Скупштине општине 

Кнежево за 2021. годину 

Обрађивач –Колегијум Скупштине; 

Предлагач – Предсједник Скупштине. 

 

2. Програм зимског одржавања путева за 

2020/2021 годину 

Обрађивач- Одјељење за просторно 

урђење и стамбено комуналне послове; 

Предлагач-Начелник општине Кнежево. 

 

 

НОРМАТИВНА ДЈЕЛАТНОСТ: 

 

1. Одлука о усвајању Извјештаја о 

извршењу буџета општине Кнежево за 

период јануар – септембар 2020. 

године 

Обрађивач – Одјељење за привреду и 

финансије; 

Предлагач – Начелник општине 

Кнежево. 

 

2. Усвајање нацрта ребаланса буџета 

општине Кнежево за 2020.годину 

Обрађивач – Одјељење за привреду и 

финансије; 

Предлагач – Начелник општине 

Кнежево. 

 

3. Одлука о усвајању ребаланса буџета 

општине Кнежево за 2020.годину 

Обрађивач – Одјељење за привреду и 

финансије; 

Предлагач – Начелник општине 

Кнежево. 

 

 

4. Усвајање нацрта буџета општине 

Кнежево за 2021. годину 

Обрађивач – Одјељење за привреду и 

финансије; 

Предлагач – Начелник општине 

Кнежево. 

 

5. Одлука о усвајању буџета општине 

Кнежево за 2021. годину 

Обрађивач – Одјељење за привреду и 

финансије; 

Предлагач – Начелник општине 

Кнежево. 

 

6. Одлука о извршењу буџета општине 

Кнежево за 2021.годину. 

Обрађивач – Одјељење за привреду и 

финансије; 

Предлагач – Начелник општине 

Кнежево. 

 

7. Одлука о висини стопе пореза на 

непокретности на подручју општине 

Кнежево за 2021. годину 

Обрађивач – Одјељење за привреду и 

финансије; 

Предлагач – Начелник општине 

Кнежево. 

 

8. Одлука о накнади за вршење 

одборничке дужности за 2021. годину 

Обрађивач – Одјељење за привреду и 

финансије; 

Предлагач – Начелник општине 

Кнежево. 
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9. Одлука о додјели стипендија 

студентима на високошколским 

установама за школску 2020/2021 

годину 

Обрађивач – Одјељење за општу управу 

и друштвене дјелатности; 

Предлагач – Начелник општине 

Кнежево. 

 

Новелирање раније донешених 

нормативних аката Скупштине општине са 

позитивним законским прописима и доношење 

нових прописа из надлежности Скупштине 

општине. 

 

III. МЈЕРЕ ЗА ИЗВРШЕЊЕ ПРОГРАМА 

РАДА 

 

Члан 9. 

Стручни обрађивачи и предлагачи 

материјала одређени овим Програмом, дужни 

су: 

- Да материјале припремају у сажетој 

форми предвиђеној за одређену врсту 

аката према утврђеној методологији 

за израду аката; 

- Да материјали буду стручно 

обрађени  у складу са Законом и 

другим општим актима, а у складу са 

Методологијом усвојеном од стране 

Колегија Скупштине општине, 

писани језички и граматички јасним 

ријечима, уз појашњење свих 

стручних израза; 

- Да материјале предходно доставе на 

разматрање овлаштеном предлагачу; 

- Да у материјалима износе објективно 

стање и чињенице са јасним и 

конкретним приједлозима мјера и 

закључака; 

- Да најкасније 8 (осам) дана прије 

одржавања сједнице Скупштине 

доставе материјале надлежном 

стручном раднику за послове 

Скупштине општине ради 

благовремене доставе и дистрибуције 

материјала за засједање Скупштине 

општине; 

- Да радна тијела Скупштине општине 

прије разматрања на сједници 

Скупштине, размотре свако питање 

садржано у овом Програму, а које 

спада у њихов дјелокруг рада 

одређен Пословником Скупштине и 

своје приједлоге и мишљења доставе 

Скупштини општине. 

 

Члан 10. 

Секретар Скупштине општине Кнежево 

непосредно је одговоран за координацију 

активности на изради приједлога докумената, 

одређеним овим програмом, те за благовремено 

достављање материјала одборницима у 

Скупштини и организацију и припрему 

сједница радних тијела о предложеним 

материјалима. 

 

Члан 11. 

О извршењу овог Програма стараће се 

предсједник Скупштине општине Кнежево. 

 

 

IV. ЗАВРШНЕ ОДРЕДБЕ 

 

Члан 12. 

Овај Програм ступа на снагу осмог дана од 

дана објављивања у „Службеном гласнику 

општине Кнежево“. 

 
Број: 01-022-86/19 

Датум: 27.12.2019.године         ПРЕДСЈЕДНИК 

   СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ 

    Миле Павловић, с.р. 

_______________________________________________ 
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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“, 

бројеви: 8/17 и 19/17) и тачке V Одлуке о 

организовању манифестације „Дани зимске 

чаролије“ („Службени гласник општине 

Кнежево“, број: 20/19), Начелник општине 

Кнежево, д о н о с и  

 

О Д Л У К У 

о одобравању средстава за организовање 

манифестације „Дани зимске чаролије“ 

 

I 

Одобравају се средства за организовање 

манифестације „Дани зимске чаролије“, у 

износу од 4.185,25 КМ.   

 

II 

Средства из тачке I ове одлуке теретиће 

ставку, број конта: 415200, Остали текући 

грантови-организовање манифестација.  

 

III 

Ова одлука ступа на снагу даном 

доношења, а биће објављена у „Службеном 

гласнику општине Кнежево“.  

 

 
Број: 02-013-113-2/19  

Датум: 17.12.2019. године НАЧЕЛНИК ОПШТИНЕ 

                                                  Горан Боројевић, с.р. 

______________________________________________ 

 

На основу члана 68.став20. Статута 

општине Кнежево („Службени гласник 

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

Начелник општине Кнежево, д о н о с и 

 

 

О Д Л У К У 

о цијенама услуга кориштења просторија 

спортске дворане Кнежево за рекреацију 

 

 

I 

Овом одлуком утврђује се цјеновник услуга 

кориштења спортске дворане Кнежево за 

рекреацију и то: 

- Дневни термин 15,00 КМ, у периоду 

од 10,00 до 17,00 часова; 

- Ноћни термин 20,00 КМ, у периоду 

од 17,00 до 22,00 часа. 

 

II 

Приходи од пружања услуга кориштења 

спортске дворане Кнежево уплаћују се на ЈРТ 

општине Кнежево. 

 

III 

Ова одлука ступа на снагу осмог дана од 

дана објављивања у „Службеном гласнику 

општине Кнежево“. 

 

 
Број: 02-013-117/19 

Датум: 26.12.2019.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 и 36/19), члана 

68.став 1. тачка 25. Статута општине Кнежево 

(„Службени гласник општине Кнежево“, број: 

8/17 и 19/17), и члана 3. Одлуке о давању на 

привремено коришћење просторија основне 

школе у насељу Борак („Службени гласник 

општине Кнежево“, број: 20/19), Начелник 

општине, д о н о с и 

 

Р Ј Е Ш Е Њ Е 

о именовању чланова комисије за 

примопредају просторија основне школе у 

насељу Борак 

 

1. На основу Одлуке о давању привремено 

коришћење просторија основне школе у 

насељу Борак („Службени гласник 
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општине Кнежево“, број: 20/19), именује 

се комисија у саставу: 

- Небојша Вуковић, предсједник 

комисије; 

- Милана Калабић, члан комисије; 

- Горан Вујанчевић, члан комисије. 

2. Задатак комисије је да приликом предаје 

на привремено коришћење просторија 

основне школе у насељу Борак ПД 

„Виленска врела“ и мјештанима насеља 

Борак, направи записник о затеченом 

стању. 

3. Рјешење ступа на снагу даном 

доношења, а објавиће се у „Службеном 

гласнику општине Кнежево“. 

Број: 02-022-74-1/19 

Датум: 26.12.2019.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) и Одлуке о усвајању ребаланса 

буџета општине Кнежево за 2019.године, број 

01-022-69/19 („Службени гласник општине 

Кнежево“, број: 19/19), 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 

2019.године, са следеће ставке: 

- Са ставке 411100 – Расходи за бруто 

плате запослених, организациони код 

00930140 у износу од 10.411,00 КМ; 

- На ставку 411200 – Расходи за бруто 

накнаде трошкова и осталих личних 

примања запослених по основу рада, 

организациони код 00930140 у 

износу од 5.700,00 КМ; 

- На ставку 411400 – Расходи за 

отпремнине и једнократне помоћи, 

организациони код 00930140 у 

износу од 4.711,00 КМ. 

- Са ставке 413100 – Расходи по 

основу камата на хартије од 

вриједности у земљи, организацион 

код 00930140, у износу од 14.062,00 

КМ; 

- На ставку 419100 – Расходи по 

судским рјешењима, организациони 

код 00930130 у износу од 14.062,00 

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: 02-401-32/19 

Датум: 26.12.2019.године  НАЧЕЛНИК ОПШТИНЕ 

          Горан Боројевић, с.р. 

_________________________________________________ 
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