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СЛУЖБЕНИ  ГЛАСНИК 

ОПШТИНЕ  КНЕЖЕВО 

Издавач:Скупштина општине 

КНЕЖЕВО 

Жиро-

рачун____________________ 

Цијена примјерка________КМ 

 

Број: 01/2020 

 

Кнежево,10.02.2020. године 

Уређује редакциони одбор: 

Одговорни уредник: 

Секретар СО-е  

Дијана Милисавић  

Штампа СО-е Кнежево 

 

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

о локалној самоуправи („Службени гласник 

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

68. став 1. тачка 25. Статута oпштине Кнежево 

(„Службени гласник општине Кнежево“, број: 

08/17 И 19/17) и члана 6. Одлуке о извршењу 

буџета Општине Кнежево за 2020. годину 

(„Службени гласник општине Кнежево“, број: 

19/19), Начелник општине Кнежево,  д о н о с и  

 

 

О Д Л У К У 

о одобравању средстава за изградњу 

свлачионица ФК „Прогрес“ 

 

 

I 

Одобрава се исплата новчаних средстава 

ФК „Прогрес“ у износу од 30.000,00 КМ на име 

изградње свлачионица клуба. 

 

II 

Средства из тачке 1. ове одлуке 

обезбиједиће се са ставке 415213-Текући 

грантови спортским и омладинским 

организацијама и удружењима, буџетска 

организација 00930130. 

 

III 

Средства из тачке 1. ове одлуке исплатиће 

се на жиро рачун ФК „Прогрес“ из Кнежева 

број: 562-099-81321534-10, отворен код НЛБ 

банке. 

 

IV 

Ова одлука ступа на снагу даном доношења, а 

биће објављена у „Службеном гласнику 

општине Кнежево“. 

 
Број: 02-013-3/20 

Датум: 24.01.2020.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. годину, 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 за следеће ставке: 

 са ставке 412500 – Расходи за текуће 

одржавање, организациони код 

00930130 у износу од 5.771,00 КМ; 
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 на ставку 412600 –Расходи по основу 

путовања и смјештаја, организациони 

код 00930130 у износу од 851,00 КМ; 

 на ставку 412900 – Остали 

некласификовани расходи, 

организациони код 00930130 у износу 

од 4.920,00 КМ. 

 

 са ставке 412700 - Расходи за стручне 

услуге, организациони код 00930130 у 

износу од  905,00 КМ; 

 на ставку 412900  –  Остали 

некласификовани расходи,  

организациони код 00930130 у износу 

од  905,00 КМ. 

 

 са ставке 412900  –  Остали 

некласификовани расходи,  

организациони код 00930110 у износу 

од 273,00КМ; 

 на ставку 412900  –  Остали 

некласификовани расходи,  

организациони код 00930130 у износу 

од 273,00КМ. 

 

 са ставке 412200 – Расходи по основу 

утрошка енергије, комуналних и 

комуникационих и транспортних 

услуга, организациони код 00930160 у 

износу од 1.410,00 КМ; 

 на ставке 412200 – Расходи по основу 

утрошка енергије, комуналних и 

комуникационих и транспортних 

услуга, организациони код 00930130 у 

износу од 1.410,00 КМ. 

 

 са ставке 413100 – Расходи по основу 

камата на хартије од вриједности, 

организациони код 00930140 у износу 

од 53.110,00 КМ; 

 на ставку 412300 –Расходи за режијски 

материјал, организациони код 

00930130 у износу од 9.225,00 КМ; 

 на ставку 414100- Субвенције, 

организациони код 00930130 у износу 

од 3.880,00 КМ; 

 на ставку 415200- Грантови, 

организациони код 00930130 у износу 

од 39.555,00 КМ; 

 на ставку 419100 – Расходи по судским 

рјешењима, организациони код 

00930130, у износу од 450,00 КМ. 

 

 са ставке 487400 –Трансфери 

фондовима обавезног социјалног 

осигурања, организациони код 

00930130 у износу 231,00 КМ; 

 на ставку 487200- Трансфери ентитету, 

организациони код 00930130 у износу 

од 231,00 КМ. 

 

 са ставке 413100 – Расходи по основу 

камата на хартије од вриједности, 

организациони код 00930140 у износу 

од  37.602,00 КМ; 

 на ставку 411100 – Расходи за бруто 

плате запослених, организациони код 

00930140, у износу од 2.302,00 КМ; 

 на ставку 411200 – Расходи за бруто 

плате накнаде трошкова и осталих 

личних примања запослених по основу 

рада, организациони код 00930140  у 

износу од 1.036,00 КМ; 

 на ставку 411300 – Расходи за накнаду 

плата за вријеме боловања, 

родитељског одсуства  и осталих 

накнада плата, организациони код 

00930140, у износу  од 3.481,00 КМ; 

 на ставку 413300- Расходи по основу 

камата за примљене зајмове у земљи, 

организациони код 00930140, у износу 

од 425,00 КМ; 

 на ставку 413900-Расходи по основу 

затезних камата, организациони код 

00930140 у износу од 1.204,00 КМ; 

 на ставку 416100- Дознаке грађана које 

се исплаћују из буџета Републике, 

општина и градова, организациони код 

00930140,  у износу од 11.781,00 КМ; 

 на ставку 638100- Остали издаци из 

трансакција са другим јединицама 
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власти, организациони код 00930140, у 

износу од 4.282,00 КМ; 

 на ставку 412800-Расходи за услуге 

одржавања јавних површина и заштите 

животне средине, организациони код 

00930160, у износу од 13.091,00 КМ. 

 

 са ставке 511100 – Издаци за изградњу 

и прибављање зграда и објеката, 

организациони код 00930160, у износу 

од 3.091,00 КМ; 

 на ставку 511200 – Издаци за 

инвестиционо одржавање, 

реконструкцију и адаптацију зграда и 

објеката, организациони код 00930160, 

у износу од 1.314,00 КМ; 

 на ставку 511300 – Издаци за набавку 

постројења и опреме, организациони 

код 00930160, у износу од 96,00 КМ; 

 на ставку 511700 – Издаци за 

нематеријалну произведену имовину, 

организациони код  00930160, у износу 

од 1.681,00 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: 02-401-2/20 

Датум: 23.01.2020.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. годину, 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 за следеће ставке: 

 са ставке 412200 – Расходи по 

основу утрошка енергије, 

комуналних, комуникационих и 

транспортних услуга, организациони 

код 00930400, у износу од 651,00 

КМ; 

 на ставку 411100 – Расходи за бруто 

плате запослених, организациони 

код 00930400, у износу од 5,00 КМ; 

 на ставку 412700 – Расходи за 

стручне услуге, огранизациони код 

00930400, у износу од 44,00 КМ; 

 на ставку 412900 – Остали 

некласификовани расходи, 

организациони код 00930400, у 

износу од 470,00 КМ;  

 на ставку 411200 Расходи за бруто 

накнаде трошкова и осталих личних 

примања  запослених, 

организациони код 00930400, у 

износу од 132,00 КМ. 

 

 са ставке 412300 –Расходи за 

режијски материјал, организациони 

код 00930400, у износу од 1.341,00 

КМ; 
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 на ставку 411200 Расходи за бруто 

накнаде трошкова и осталих личних 

примања  запослених, 

организациони код 00930400, у 

износу од 1.341,00 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: 02-401-3/20 

Датум: 29.01.2020.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. годину, 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 за следеће ставке: 

 са ставке 412300 –Расходи за режијски 

материјал, организациони код 

08150020, у износу од 164,00 КМ; 

 на ставку 412900 – Oстали 

некласификовани 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 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: 02-401-4/20 

Датум: 29.01.2020.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. годину, број: 

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

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

д о н о с и: 
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Р Ј Е Ш Е Њ Е 

о реалокацији средстава 

 

1.Одобрава се реалокација средстава у 

оперативном буџету за мјесец децембар 2019. 

године за следеће ставке: 

 са ставке 413100 – Расходи по основу 

камата на хартије од вриједности, 

организациони код 00930140 у износу  

2.839,00 КМ; 

 на ставку 412500 – Расходи за текуће 

одржавање, организациони код 

00930130 у износу од 206,00 КМ; 

 на ставку 414100 – Субвенције, 

организациони код 00930130 у износу 

од 198,00 КМ; 

 на ставку 511100 – Издаци за изградњу 

и прибављање зграда и објеката, 

организациони код 00930160, у износу 

од 2.435,00 КМ. 

 

 са ставку 416100- Дознаке грађана које 

се исплаћују из буџета Републике, 

општина и градова, организациони код 

00930120 у износу од 228,00 КМ; 

 на ставку 416100- Дознаке грађана које 

се исплаћују из буџета Републике, 

општина и градова, организациони код 

00930301 у износу од 228,00 КМ. 

 

 са ставке 413100 – Расходи по основу 

камата на хартије од вриједности, 

организациони код 00930140 у износу 

од  5.105,00  КМ; 

 на ставку 416100- Дознаке грађана које 

се исплаћују из буџета Републике, 

општина и градова, организациони код 

00930301  у износу од 526,00 КМ; 

 на ставку 416300 – Дознаке 

пружаоцима социјалне заштите које се 

исплаћују из буџета Републике, 

општина и градова, организациони код 

00930301, у износу од 4.579,00 КМ. 

 

 са ставке 413100 – Расходи по основу 

камата на хартије од вриједности, 

организациони код 00930140 у износу 

од  7.058,00 КМ; 

 на ставку 411200 – Расходи за бруто 

плате накнаде трошкова и осталих 

личних примања запослених по основу 

рада, организациони код 00930140  у 

износу од 4.931,00 КМ; 

 на ставку 412900  –  Остали 

некласификовани расходи,  

организациони код 00930300 у износу 

од  1.134,00 КМ; 

 на ставку 412200 – Расходи по основу 

утрошка енергије, комуналних и 

комуникационих и транспортних 

услуга, организациони код 00930300 у 

износу од 550,00 КМ; 

 на ставку 412700 - Расходи за стручне 

услиге , организациони код 00930300 у 

износу од  443,00 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: 02-401-5/20 

Датум: 29.01.2020.године   НАЧЕЛНИК ОПШТИНЕ 

    Горан Боројевић, с.р. 

_______________________________________________ 
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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. годину, 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 за следеће ставке: 

 са ставке 511300 – Издаци за набавку 

постројења и опреме, организациони 

код 08150200, у износу од 632,00 КМ; 

 на ставку 511300 – Издаци за набавку 

постројења и опреме, организациони 

код 00930400, у износу од 132,00 КМ; 

 на ставку 511300 – Издаци за набавку 

постројења и опреме, организациони 

код 08180008, у износу од 500,00 КМ. 

 

 са ставке 411200 –Расходи за бруто 

накнаде трошкова и осталих личних 

примања запослених, организациони 

код 008150020, у износу од 136,00 

КМ; 

 на ставку 411200 –Расходи за бруто 

накнаде трошкова и осталих личних 

примања запослених, организациони 

код 00930400, у износу од 136,00 КМ. 

 

 са ставке 413100- Расходи по основу 

камата на хартије од вриједности у 

земљи, организациони код 00930140, 

у износу 1,033,00 КМ; 

 на ставку 411200 –Расходи за бруто 

накнаде трошкова и осталих личних 

примања запослених, организациони 

код 00930400, у износу од 1.033,00 

КМ. 

 

 са ставке 412200 – Расходи по основу 

утрошка енергије, комуналних, 

комуникационих и транспортних 

услуга, организациони код 00930160 у 

износу од  730,00 КМ; 

 на ставку 412200 – Расходи по основу 

утрошка енергије, комуналних, 

комуникационих и транспортних 

услуга, организациони код 00930300, 

у износу од  730,00 КМ. 

 

 са ставке 413100- Расходи по основу 

камата на хартије од вриједности у 

земљи, организациони код 00930140, 

у износу 2.703,00 КМ; 

 на ставку 412900 – Oстали 

некласификовани расходи, 

организациони код 00930300, у износу 

од 2.703,00 КМ. 

 

 са ставке 412900 – Oстали 

некласификовани расходи, 

организациони код 00818008, у износу 

од 665,00 КМ; 

 на ставку 412300 –Расходи за 

режијски материјал, организациони 

код 08180008, у износу од 633,00 КМ; 

 на ставку 412500 – Расходи за текуће 

одржавање, организациони код 

08180008, у износу од 25,00 КМ; 

 на ставке 412200 – Расходи по основу 

утрошка енергије, комуналних, 

комуникационих и транспортних 

услуга, организациони код 08180008  

у износу од  7,00 КМ. 

 

 са ставке 412600- Расходи по основу 

путовања и смјештаја, организациони 

код 08150020, у износу од 57,00 КМ; 

 на ставку 412600- Расходи по основу 

путовања и смјештаја, организациони 

код 08180008, у износу од 57,00 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 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: 02-401-6/20 

Датум: 30.01.2020.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. годину, 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 за следеће ставке: 

 

 са ставке 411100 –Расходи за бруто 

плате  запослених, организациони 

код 00930140, у износу од 11.908, 00 

КМ; 

 на ставку 411200 –Расходи за бруто 

накнаде трошкова и осталих личних 

примања запослених, организациони 

код 00930140, у износу од 11.908,00 

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: 02-401-7/20 

Датум: 03.02.2020.године   НАЧЕЛНИК ОПШТИНЕ 

    Горан Боројевић, с.р. 

________________________________________________ 
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