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СЛУЖБЕНИ  ГЛАСНИК 

ОПШТИНЕ  КНЕЖЕВО 

Издавач: Скупштина општине 

КНЕЖЕВО 

Жиро-

рачун____________________ 

Цијена примјерка________КМ 

 

Број: 05/2021 

 

Кнежево,15.02.2021. године 

Уређује редакциони одбор: 

Одговорни уредник: 

В.Д.Секретар СО-е  

Дијана Милисавић  

Штампа СО-е Кнежево 

 

На основу Одлуке о извршењу буџета 

општине Кнежево за 2020. годину, број: 01-022-

72/19 („Службени гласник општине Кнежево“, 

број: 19/19) и Одлуке о усвајању ребаланса 

буџета општине Кнежево за 2020. годину, број 

01-022-32/20,(„Службени гласник општине 

Кнежево“, број: 12/20), 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 2020 

године за следеће ставке: 

 са ставке 412200 – Расходи по основу 

утрошка енергије, комуналних, 

комуникационих и транспортних 

услуга, организациони код 08180008 у 

износу од  63,00 КМ, 

 на ставку 412500 – Расходи за текуће 

одржавање, организациони код 

08180008 у износу од 63,00 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“. 

 

 

Oбразложење 

На основу члана 14, Одлуке о извршењу 

буџета општине Кнежево за 2020. годину  број. 

01-022-72/19 („Службени гласник општине 

Кнежево“, број: 19/19), 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 2020. 

годину број. 01-022-72/19 („Службени гласник 

општине Кнежево“, број: 19/19). 

 

 
Број: 02-401-3/21 

Датум: 21.01.2021.године      НАЧЕЛНИК ОПШТИНЕ 

    Горан Боројевић, с.р. 

_________________________________________________ 

 

На основу Одлуке о извршењу буџета 

општине Кнежево за 2020. годину, број: 01-022-

72/19 („Службени гласник општине Кнежево“, 

број: 19/19) и Одлуке о усвајању ребаланса 

буџета општине Кнежево за 2020. годину, број 

01-022-32/20,(„Службени гласник општине 

Кнежево“, број 12/20), 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 2020 

године за следеће ставке: 

 са ставке 487300 -  Трансфери 

јединицама локалне, организациони 

код 00930130 у износу од  834,00 

КМ, 

 на ставку 487200 – Трансфери 

ентитету, организациони код 

00930130 у износу од 153,00 КМ, 

 на ставку 487400 – Трансфери 

фондовима обавезног социјалног 

осигурања, организациони код 

00930130 у износу од 681,00 КМ. 

 

 са ставке 412200 – Расходи по 

основу утрошка енергије, 

комуналних, комуникационих и 

транспортних услуга, 

организациони код 00930130 у 

износу од  2.987,00 КМ, 

 на ставку 414100 – Субвенције, 

организациони код 00930130 у 

износу од 2.987,00 КМ. 

 

 са ставке 412900 – Остали 

некласификовани расходи, 

организациони код 00930130 у 

износу од 600,00 КМ, 

 на ставку 412300 – Расходи за 

режијски материјал, организациони 

код 00930130 у износу од 600,00 

КМ. 

 

 са ставке 416100- Дознаке 

грађанима које се исплаћују из 

буџета Републике, општина и 

градова, организациони код 

00930120 у износу од 691,00 КМ. 

 на ставку 416100- Дознаке 

грађанима које се исплаћују из 

буџета Републике, општина и 

градова, организациони код 

00930301 у износу од 691,00 КМ. 

 

 са ставке 511700- Издаци за 

нематеријалну произведену 

имовину, организациони код  

00930160 у износу од 139,00 КМ, 

 на ставку 511300- Издаци за 

набавку постројења и опреме, 

организациони код 08180008 у 

износу од 139,00 КМ 

 

 са ставке 638100 -  Издаци из 

трансакција са другим јединицама 

власти, организациони код 

00930140 у износу од 1.266,00 КМ 

 на ставку  621900 – Издаци за 

отплату осталих дугова, 

организациони код 00930140 у 

износу од 266,00 КМ, 

 на ставку  621900 – Издаци за 

отплату осталих дугова, 

организациони код 00930300 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“. 

 

Образложење 

На основу члана 14, Одлуке о извршењу 

буџета општине Кнежево за 2020. годину  број. 

01-022-72/19 („Службени гласник општине 

Кнежево“, број: 19/19), 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 2020. 

годину број. 01-022-72/19 („Службени гласник 

општине Кнежево“, број: 19/19). 
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Број: 02-401-4/21 

Датум: 22.01.2021.године      НАЧЕЛНИК ОПШТИНЕ 

    Горан Боројевић, с.р. 

_________________________________________ 

 

На основу Одлуке о извршењу буџета 

општине Кнежево за 2020. годину, број: 01-022-

72/19 („Службени гласник општине Кнежево“, 

број: 19/19) и Одлуке о усвајању ребаланса 

буџета општине Кнежево за 2020. годину, број 

01-022-32/20 („Службени гласник општине 

Кнежево“, број: 12/20), 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 2020 

године за следеће ставке: 

 са ставке 412300 – Расходи за 

режијски материјал, организациони 

код 08150020  у износу од 12,00 

КМ, 

 на ставку 412900 – Остали 

некласификовани расходи 

организациони код 08150020  у 

износу од 12,00 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 за 2020. годину  број. 

01-022-72/19 („Службени гласник општине 

Кнежево“, број: 19/19), 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 2020. 

годину број. 01-022-72/19 („Службени гласник 

општине Кнежево“, број: 19/19). 

 

 
Број: 02-401-5/21 

Датум: 25.01.2021.године      НАЧЕЛНИК ОПШТИНЕ 

    Горан Боројевић, с.р. 

_______________________________________________ 

 

На основу Одлуке о извршењу буџета 

општине Кнежево за 2020. годину, број: 01-022-

72/19 („Службени гласник општине Кнежево“, 

број: 19/19) и Одлуке о усвајању ребаланса 

буџета општине Кнежево за 2020. годину, број 

01-022-32/20,(„Службени гласник општине 

Кнежево“, број 12/20), 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 2020 

године за следеће ставке: 

 са ставке 411100 – Расходи за бруто 

плате запослених, организациони код 

00930400 у износу од  189,00 КМ, 

 на ставку 411200 – Расходи за бруто 

накнаде трошкова и осталих личних 

примања запослених по основу рада, 

организациони код 00930400 у износу 

од  189,00 КМ. 

 

 са ставке 412300 – Расходи за режијски 

материјал, организациони код 

00930400 у износу од 117,00 КМ, 

 на ставку 412900 – Остали 

некласификовани расходи, 

организациони код 00930400 у износу 

од  107,00 КМ, 

 на ставку 412500 – Расходи за текуће 

одржавање, организациони код 

00930400 у износу од 10,00 КМ. 
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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 за 2020. годину  број. 

01-022-72/19 („Службени гласник општине 

Кнежево“, број: 19/19), 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 2020. 

годину број. 01-022-72/19 („Службени гласник 

општине Кнежево“, број: 19/19). 

 

 
Број: 02-401-6/21 

Датум: 25.01.2021.године      НАЧЕЛНИК ОПШТИНЕ 

    Горан Боројевић, с.р. 

_______________________________________________ 

 

На основу Одлуке о извршењу буџета 

општине Кнежево за 2020. годину, број: 01-022-

72/19 („Службени гласник општине Кнежево“, 

број: 19/19) и Одлуке о усвајању ребаланса 

буџета општине Кнежево за 2020. годину, број 

01-022-32/20,(„Службени гласник општине 

Кнежево“, број 12/20), 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 2020 

године за следеће ставке: 

 

 са ставке 411100 – Расходи за бруто 

плате запослених, организациони код 

00930400 у износу од  9,500,00 КМ, 

 на ставку  411100 – Расходи за бруто 

плате запослених, организациони код 

00930140 у износу од  2.510,00 КМ, 

 на ставку 411200 – Расходи за бруто 

накнаде трошкова и осталих личних 

примања запослених по основу рада, 

организациони код 00930140 у износу 

од  5.647,00 КМ, 

 на ставку  411300 – Расходи за накнаду 

плата за вријеме боловања, 

родитељског одсуства и осталих 

накнада плат, oрганизациони код 

00930140 у износу од 1.343,00 КМ. 

 

 са ставке 411400 – Расходи за 

отпремнине и једнократне помоћи 

(бруто), организациони код 00930140 у 

износу од 805,00 KM, 

 на ставку  411300 – Расходи за накнаду 

плата за вријеме боловања, 

родитељског одсуства и осталих 

накнада плата, организациони код 

00930140 у износу од 805,00 КМ. 

 

 са ставке 411100 – Расходи за бруто 

плате запослених, организациони код 

00930300 у износу од  119,00 КМ, 

 на ставку  411300 – Расходи за накнаду 

плата за вријеме боловања, 

родитељског одсуства и осталих 

накнада плата, организациони код 

00930130 у износу од 119,00 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 за 2020. годину  број. 

01-022-72/19 („Службени гласник општине 

Кнежево“, број: 19/19), 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 2020. 

годину број. 01-022-72/19 („Службени гласник 

општине Кнежево“, број: 19/19). 

 

 
Број: 02-401-7/21 

Датум: 27.01.2021.године      НАЧЕЛНИК ОПШТИНЕ 

    Горан Боројевић, с.р. 

________________________________________________ 

 

На основу Одлуке о извршењу буџета 

општине Кнежево за 2020. годину, број: 01-022-

72/19 („Службени гласник општине Кнежево“, 

број: 19/19) и Одлуке о усвајању ребаланса 

буџета општине Кнежево за 2020. годину, број 

01-022-32/20,(„Службени гласник општине 

Кнежево“, број: 12/20), 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 2020 

године за следеће ставке: 

 

 са ставке 412900 – Oстали 

некласификовани расходи, 

организациони код 00930130 у износу 

од  1.908,00 КМ, 

 на ставку  414100 - Субвенције, 

организациони код 00930130 у износу 

од 1.908,00 КМ. 

 

 

 

Образложење 

На основу члана 14, Одлуке о извршењу 

буџета општине Кнежево за 2020. годину  број. 

01-022-72/19 (Службени гласник општине 

Кнежево број: 19/19) 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 2020. 

годину број. 01-022-72/19 (Службени гласник 

општине Кнежево, број: 19/19). 
 

 
Број: 02-401-8/21 

Датум: 27.01.2021.године      НАЧЕЛНИК ОПШТИНЕ 

    Горан Боројевић, с.р. 

_________________________________________________ 

 

На основу Одлуке о извршењу буџета 

општине Кнежево за 2020. годину, број: 01-022-

72/19 („Службени гласник општине Кнежево“, 

број: 19/19) и Одлуке о усвајању ребаланса 

буџета општине Кнежево за 2020. годину, број 

01-022-32/20 („Службени гласник општине 

Кнежево“, број: 12/20), 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 2020 

године за следеће ставке: 

 

 са ставке 412900 – Oстали 

некласификовани расходи, 

организациони код 00930130 у износу 

од  190,00 КМ, 
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 на ставку  415200 – Грантови у земљи, 

организациони код 00930130 у износу 

од 190,00 КМ. 

 

Образложење 

На основу члана 14, Одлуке о извршењу 

буџета општине Кнежево за 2020. годину  број. 

01-022-72/19 („Службени гласник општине 

Кнежево“, број: 19/19) 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 2020. 

годину број. 01-022-72/19 („Службени гласник 

општине Кнежево“, број: 19/19). 

 
Број: 02-401-9/21 

Датум: 01.02.2021.године      НАЧЕЛНИК ОПШТИНЕ 

    Горан Боројевић, с.р. 

_________________________________________________ 

 

На основу Одлуке о извршењу буџета 

општине Кнежево за 2020. годину, број: 01-022-

72/19 („Службени гласник општине Кнежево“, 

број: 19/19) и Одлуке о усвајању ребаланса 

буџета општине Кнежево за 2020. годину, број 

01-022-32/20,(„Службени гласник општине 

Кнежево“, број 12/20), 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 2020 

године за следеће ставке: 

 

 са ставке 412900 – Oстали 

некласификовани расходи, 

организациони код 00930130 у износу 

од  1.039,00 КМ, 

 на ставку  415200 – Грантови у земљи, 

организациони код 00930130 у износу 

од 1.039,00 КМ. 

 

Образложење 

На основу члана 14, Одлуке о извршењу 

буџета општине Кнежево за 2020. годину  број. 

01-022-72/19 (Службени гласник општине 

Кнежево број: 19/19) 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 2020. 

годину број. 01-022-72/19 (Службени гласник 

општине Кнежево, број: 19/19). 
 

 

Број: 02-401-10/21 

Датум: 03.02.2021.године      НАЧЕЛНИК ОПШТИНЕ 

    Горан Боројевић, с.р. 

_______________________________________________ 

 

На основу члана 82. став 3. Закона о 

локалној самоуправи („Службени гласник РС“, 

број: 97/16 и 36/19) и члана 68. Статута 

општине Кнежево („Службени гласник 

општине Кнежево“, број : 08/17 и 19/17), а у 

вези са члановима 112. став 2. и 114. Закона о 

здравственој заштити („Службени гласник РС“, 

број: 106/09 и 44/15), Начелник општине 

Кнежево, д о н о с и 

                                                                         

Р Ј Е Ш Е Њ Е 

                                                      

1. За утврђивање узрока и времена смрти за 

лица умрла ван здравствене установе на 

подручју општине Кнежево одређују се 

три доктора медицине запослена у ЈЗУ 

Дом здравља у Кнежеву и то :  

- др Ненад Стоканић 
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- др Небојша Келеман  

- др Жељко Вујиновић 

 

2. За рад  доктора из тачке 1. овог рјешења 

одређује се накнада у износу од 30 КМ 

за свако утврђивање узрока и времена 

смрти. 

3. Накнаду из тачке 2. Овог рјешења 

докторима ће исплаћивати ЈЗУ Дом 

здравља у Кнежеву након сваког 

утврђивања узрока и времена смрти, а 

општина Кнежево ће, на основу 

испостављене фактуре, рефундирати 

средства ЈЗУ Дом здравља у Кнежеву. 

4. Права и обавезе које проистичу из овог 

рјешења општина Кнежево и ЈЗУ Дом 

здравља у Кнежеву регулисаће 

посебним уговором. 

5. Даном доношења овог рјешења престаје 

да важи рјешење број: 02-52-60-1/14 од 

16.07.2014. године.                                                                 

6.  Ово рјешење ступа на снагу даном 

доношења, а биће објављено у 

„Службеном гласнику општине 

Кнежево“. 

 

 
Број: 02-013-18/21 

Датум: 12.02.2021.године      НАЧЕЛНИК ОПШТИНЕ 

    Горан Боројевић, с.р. 

________________________________________________________________________________________________ 
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