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СЛУЖБЕНИ  ГЛАСНИК 

ОПШТИНЕ  КНЕЖЕВО 

Издавач: Скупштина општине 

КНЕЖЕВО 

Жиро-

рачун____________________ 

Цијена примјерка________КМ 

 

Број: 25/2021 

 

Кнежево,28.12.2021. године 

Уређује редакциони одбор: 

Одговорни уредник: 

В.Д.Секретар СО-е  

Дијана Милисавић  

Штампа СО-е Кнежево 

 

 

На основу члана 2., 3., 4. и 5. Закона о 

финансирању политичких странака из буџета 

Републике, града и општине („Службени 

гласник Републике Српске“, број: 65/08),  члана 

37. Статута општине Кнежево („Службени 

гласник општине Кнежево“, бројеви: 8/17 и 

19/17) и Одлуке о усвајању буџета општине 

Кнежево за 2022.годину, брoj: 01-022-141/21, 

објављене у „Службеном гласнику општине 

Кнежево“, број: 24/21, Скупштина општине 

Кнежево, на сједници одржаној дана 

27.12.2021.године, д о н о с и: 

 

О Д Л У К У 

о финансирању политичких странака из 

буџета општине Кнежево за 2022. године 

 

I 

 Овом одлуком уређују се услови, висина, 

начин обезбјеђивања и расподјела 

финансијских средстава из буџета oпштине 

Кнежево за финансирање редовног рада и 

покрића дијела трошкова рада политичких 

странака, као и покрића дијела трошкова рада 

одборничких клубова. 

 

II 

1) Право на финансијска средства у 

складу са овом Одлуком остварују политичке 

странке које имају одборнике у Скупштини 

општине за финансирање дијела трошкова 

редовног рада политичких странака, као и 

покрића дијела трошкова рада одборничких 

клубова. 

2) Финансијска средства за финансирање 

трошкова из претходног става, обезбјеђују се из 

буџета општине Кнежево. 

 

III 

Уколико одборник у току трајања мандата, 

напусти политичку странку, финансијска 

средства задржава политичка странка у којој је 

одборник до тада припадао. 

 

IV 

Расподјела средстава за финансирање 

трошкова редовног рада политичких странака 

се врши на основу броја остварених 

одборничких мандата на последњим локалним 

изборима, на следеће политичке субјекте: 

 

- СНСД ............................ 4.890,20  КМ; 
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- СП-БУДУЋНОСТ СРПСКЕ 

........................................ 1.858,64  КМ; 

- ДНС ................................ 1.353,38 КМ; 

- УС .................................1.353,38 КМ; 

- СП ......................................848,12  КМ; 

- ПДП.....................................848,12 КМ; 

- СНС-РС.ФБИХ-За 

промјене..............................848,12 КМ; 

 

V 

 Средства из тачке IV ове Одлуке планирана 

су у буџету oпштине Кнежево за 2022.годину. 

 

VI 

Средства за рад одборничких клубова 

додјељују се ради покрића: 

- Паушалних трошкова за рад у 

изборним јединицама одборника; 

- Трошкова набавке материјала – 

горива, штампе службених гласника 

и слично; 

- Осталих трошкова везаних за рад 

одборника у клубовима. 

 

VII 

О извршењу ове Одлуке стараће се 

Одјељење за привреду и финансије oпштине 

Кнежево. 

 

VIII 

Ова Одлука ступа на снагу  oсмог дана од 

дана објављивања у „Службеном гласнику 

oпштине Кнежево“. 

 

Број: 01-022-149/21  ПРЕДСЈЕДНИК 

Датум: 27.12.2021.године    СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ 

    Миле Павловић, с.р. 

_________________________________________ 

 

На основу члана 39. став 2. тачка 2. Закона 

о локалној самоуправи („Службени гласник 

Републике Српске“ број 97/16, 36/19 и 61/21) и 

члана 37. Статута општине Кнежево 

(„Службени гласник општине Кнежево“ број, 

08/17 и 19/17), Скупштина општине Кнежево на 

сједници одржаној дана 27.12.2021. године,       

д о н о с и:  

О Д Л У К У 

О УСВАЈАЊУ ПЛАТФОРМЕ ЗА МИР И 

ПЛАНА АКТИВНОСТИ ЗА 

ИМПЛЕМЕНТАЦИЈУ ПЛАТФОРМЕ ЗА 

МИР 2021-2022. 

 

Члан 1. 

Даје се сагласност на Платформу за мир, 

потписану од стране Начелника општине 

Кнежево, дана 19.11.2021.године, у пројекту 

„Про-Будућност“ (повјерење, разумијевање, 

одговорност за будућност). 

 

Члан 2. 

Усваја се План активности за 

имплементацију Платформе за мир 2021-2022. 

године 

Члан 3. 

Платформа за мир и План активности за 

имплементацију Платформе за мир 2021-2022. 

су саставни дио ове Одлуке.  

 

Члан 4. 

Ова одлука ступа на снагу осмог дана од 

дана објављивања у „Службеном гласнику 

општине Кнежево“.  

 

Број: 01-022-150/21  ПРЕДСЈЕДНИК 

Датум: 27.12.2021.године    СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ 

    Миле Павловић, с.р. 

 

 

 ПРИЛОГ 1 
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ПЛАТФОРМА ЗА МИР 

Ми, доле потписани,  

- Поштујући политичко - правни поредак 

у Босни и Херцеговини (БиХ);  

- Дубоко привржени изградњи и 

унапређењу мирног и праведног 

друштва;  

- Свјесни важности успостављања и 

промоције мира у постконфликтним 

мултиетничким друштвима; 

- Забринути због надмоћи супростављених 

културних наратива и искоришћавања 

разлика за историјске патње, што је 

допринијело нетолеранцији и насиљу у 

БиХ;  

- Са забринутошћу посматрајући 

недостатак алтернативних или 

неутралних интерпретација историје и 

недостатак снажне демократске и 

партиципативне политичке културе;  

- Жалећи због изостанка едукације о миру 

у подијељеном образовном систему БиХ, 

те маргинализацији оних који 

покушавају да сруше баријере 

неповјерења и страха; Афирмишући 

потребу да власти и појединци са свих 

нивоа и сегмената друштва - јавне 

институције, невладине организације, 

образовне и културне институције, 

спортска удружења, медији, вјерске 

заједнице, интелектуалци, млади, те 

рањиве и маргинализоване групе – 

учествују у изградњи интеркултуралног 

разумијевања, међуетничког повјерења, 

мира и ненасиља;  

- Препознавајући преданост појединаца и 

институција широм БиХ, који су храбро 

иницирали процес превазилажења 

посљедица протеклог рата и поновне 

изградње међусобног разумијевања, 

поштовања и повјерења;  

- Охрабрени резултатима напора на 

изградњи мира и заједничким 

пројектима наведених појединаца и 

институција;  

- Настојећи да постигнемо:  

 Свеобухватно заговарање процеса 

изградње мира и помирења, те 

њихово прихватање међу свим 

конститутивним и осталим 

народима, грађанима и вјерским 

заједницама у БиХ;  

 Међусобно повјерење, 

разумијевање и одговорност у 

свим друштвеним сферама; 

 Укључивање у процесе изградње 

мира свих оних који могу 

допринијети успостављању 

бољих друштвених услова и 

капацитета који ће побољшати 

стабилност, безбједност и мир; 

 Подизање свијести грађана и 

стварање културе дијалога у којој 

ће грађани моћи сазнати за 

постојање другачијих 

интерпретација друштвених 

односа и одговорности, без 

утицаја штетних или идеологија 

подјеле; 

 Елиминисање комуникационих 

препрека међу доносиоцима 

одлука и активистима цивилног 

друштва, како би могли 

заједнички радити на изградњи 

дугорочних и одрживих мировних 

процеса;  

 Динамичније и брже укључивање 

власти у мировне активности 
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цивилног друштва и невладиног 

сектора и обрнуто;  

 Идентификовање представника 

свих нивоа и сфера друштава - 

политичара, вјерских вођа, 

грађанских активиста, 

представника мањина, 

интелектуалаца, активиста у 

образовању, новинара, младих, 

жртава рата, маргинализованих 

група и других – који су спремни 

да преиначе своју склоност 

мировним настојањима у 

конкретне активности које 

афирмишу људска права и 

побољшавају међусобно 

повјерење, разумијевање и 

одговорност; - Препознавање 

појединачних и 

институционалних актера који 

теже да умање дистанцу међу 

народима и елеминишу 

предрасуде према „другима“, на 

тај начин култивишући 

друштвене ставове о међусобном 

разумијевању, међуетничком 

повјерењу и интеркултуралном 

развоју; 

 Прихватање ове платформе на 

државном, ентитеском, 

кантоналном и локалном нивоу; 

 Адаптацију ове платформе за 

регионалну и међународну 

јавност, ради увјеравања 

сусједних држава и регионалних 

и међународних организација у 

неопходност наставка подршке 

изградњи мира у БиХ; 

- Афирмишући нашу увјереност да је мир, 

као људско право, највећа вриједност 

нашег друштва;  

- Исказујући нашу увјереност у 

неопходност широке промоције и 

прихватања мира и мировних активности 

као јединог пута за превенцију поновног 

буђења конфликта и насиља;  

- Наглашавајући да је наш заједнички циљ 

мир који ће бити инклузиван, те да 

нећемо бити задовољни само одсуством 

рата и насиља, него миром који ће 

градити слободу, правду, разумијевање и 

одговорност заштитом људских, 

националних и мањинских права;  

- Прихватајући сопствену одговорност за 

стварање друштва у којем ће мир бити 

приоритет изнад свих осталих,  

- Ријешени да наставимо да подржавамо 

већ постојеће напоре мировних 

активиста у БиХ, те препознајемо 

допринос мировних активиста нашем 

друштву;  

- Заједно посвећени јавном заговарању 

мира и континуираног рада и образовања 

других о миру;  

- Посвећени развијању демократске 

слободе, грађанског ангажмана и 

демократске политичке културе која 

охрабрује дебату, одбацује насиље и 

истиче ненасилне облике 

супростављања;  

- Позивајући на ширење дебата о миру у 

медијима и на социјалним плаформама, 

како би оне постале дио свакодневног 

живота;  

- Осуђујући све актере и заговораче 

насиља и насилних политика;  

- Позивајући све доносиоце одлука и вође 

цивилног друштва широм земље и на 
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различитим нивоима политичке 

структуре да истичу вриједност мира и 

активно учествују у изградњи стабилног 

и одрживог мира у БиХ;  

- Подржавајући успоставњање комитета 

чији ће чланови бити проминентне и 

јавне особе из различитих сфера 

(образовање, економија, вјера, 

доносиоци одлука, политика, култура, 

спорт итд.) које ће заговарати да сви 

грађани БиХ ову плаформе прихвате као 

своју;  

- Промовишући укључивање формалне и 

неформалне едукације за мир у јавним 

образовним установама;  

- Исказујући преданост у раду с медијима, 

како би се проналазиле и промовисале 

најбоље мировне праксе, поруке, 

симболи и гестови;  

- Позивајући на јавно представљање 

закључака и научених лекција 

релевантних научних истраживања 

усредсређених на пројекте изградње 

мира;  

- Позивајући на израду стратегије за 

одржив дуготрајни мир у Босни и 

Херцеговини, свеобухватни мировни 

оквир који ће трасирати пут за 

институционализацију процеса изградње 

повјерења и помирења у БиХ;  

- Залажући се за идентификовање 

појединаца из судске и извршне власти 

који охрабрују мир, међуетничку 

сарадњу и разумијевање, а које поштују 

различите заједнице, како би могли 

допринијети изради и парламентарној 

ратификацији стратегије за одржив 

дуготрајни мир у БиХ;  

- Позивајући начелнике општина и 

градова да отворе своја врата свим 

људима, те да промовишу политичку 

отвореност, толеранцију, дијалог, 

прихватање постојања другачијих 

наратива, те заговарање дуготрајног 

мира и помирења у свим локалним 

заједницама;  

- Охрабрујући све људе у БиХ да 

учествују у формалној и неформалној 

едукацији о миру, изградњи вјештина за 

очување мира, те рјешавању конфликата 

на миран и ненасилан начин;  

- Позивајући владин и невладин сектор у 

БиХ, те све грађане да доставе 

квалитетне приједлоге који ће 

побољшати ову почетну платформу, 

како би она могла прерасти у релевантан 

документ и стандард за мировни 

активизам у БиХ;  

 

У потпуности подржавамо садржај ове 

платформе и посвећујемо се остваривању 

наведених циљева.  

 

 

ПРИЛОГ 2. 

ПЛАН АКТИВНОСТИ  

ЗА ИМПЛЕМЕНТАЦИЈУ ПЛАТФОРМЕ ЗА 

МИР 2021-2022. 

 

Платформа за мир (у наставку: 

Платформа) је оквирни и декларативни 

документ, који истиче мир као једну од 

темељних и највећих вриједности Босне и 

Херцеговине (БиХ), њених народа и грађана.  

Скупштина општине Кнежево сагласна 

је и опредијељена да Платформа и одредбе 

проистекле из ње послуже као темељ, не само у 

смислу изградње повјерења и оснаживања 

процеса помирења међу народима у нашој 

земљи, него и као оквир за предузимање 
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конкретних активности, за које ће се потписник 

овог документа опредијелити.  

Скупштина општине Кнежево ће 

настојати осигурати предлагање, доношење и 

имплементацију формалних одлука, које ће 

омогућити и осигурати провођење релевантних 

одредби из Платформе на нивоу Општине.  

Такве одлуке ће, посљедично, осигурати 

политичку и ресурсну подршку за општинске 

начелнике и градоначелнике и чланове 

Скупштине општине који, темељем тих одлука, 

могу и желе преузети водећу улогу у процесима 

изградње мира и помирења у њиховим 

локалним заједницама.  

У складу са предложеним основним 

циљем у периоду од 2021. до 2022. године 

Скупштина општине Кнежево планира сљедеће 

активности:  

- Потписивање Платформе за мир,  

- Усвајање Платформе за мир од стране 

Скупштине општине,  

- Укључивање у радни план и буџет 

Општине активности које подстичу 

изградњу мира и помирења, 

- Учешће представника Скупштине 

општине на мултиетничким догађајима 

који за циљ имају да промовишу 

изградњу мира и помирења у другим 

општинама, 

- Јавно учешће представника Скупштине 

општине на другим догађајима који за 

циљ имају изградњу мира и помирења, 

- Аплицирање на ПРО – Будућност јавне 

позиве и учествовање у различитим 

мировним акцијама, 

- Подршка Скупштине општине 

пројектима вјерских заједница, 

- Подршка Скупштине општине 

пројектима који за циљ имају 

мултиетничку сарадњу,  

- Стварање регионалне мреже 

организовањем манифестација научног, 

културног и спортског карактера које за 

циљ имају међуентитетску, регионалну и 

међународну сарадњу, 

- Активно учешће на будућим јавним 

позивима за инфраструктурне пројекте 

Про – Будућност и  

- друге активности. 

_________________________________________________ 

 

На основу члана 32. став 2. Закона о јавним 

путевима („Службени гласник Републике 

Српске”, број 89/13 и 83/19), чланом 20. став 1. 

тачка 9. Закона о локалној самоуправи 

(„Службени гласник Републике Српске“, број 

97/16, 36/19 и 61/21), члана 37. став 2. тачка 5. 

Статута општине Кнежево („Службени гласник 

општине Кежево“, број 08/17 и 19/17), 

Скупштина општине Кнежево на сједници 

одржаној 27.12.2021. године, д о н о с и  

 

ПРОГРАМ 

Зимског одржавања и чишћења локалних 

путева на подручју општине Кнежево за 

сезону 2021/2022 

 

I. УВОД 

 Законом о јавним путевима Републике 

Српске, прописано је да је управљање, грађење, 

одржавање  и заштита локалних и 

некатегорисаних путева у надлежности 

јединице локалне самоуправе. 

Програм рада зимског одржавања и 

чишћења локалних путева на подручју општине 

Кнежево обухвата слиједеће радње : 

- Машинско чишћење снијега са улица, 

паркинга и тротоара; 

- Машинско посипање улица, паркинга и 

тротоара са абразивним материјалом. 
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II. ПРИОРИТЕТИ ЗА ОДРЖАВАЊЕ 

Одржавање локалних путева и улица у 

насељеном мјесту Кнежево вршиће се према 

слиједећим приоритетима: 

ГРАДСКЕ САОБРАЋАЈНИЦЕ: 

1. Улица Лаке Кнежевске бригаде; 

2. Улица Дујка Комљеновића; 

3. Улица Патријарха Павла; 

4. Улица Бранка Ћопића; 

5. Улица Јована Дучића; 

6. Улица Михаила Пупина; 

7. Улица Десанке Максимовић; 

8. Београдска улица; 

9. Улица Војводе Путника; 

10. Улица 16. Крајишке бригаде; 

11. Улица Црномарковића; 

12. Улица Николе Тесле; 

13. Будића улица; 

14. Улица Рајка Дукића; 

15. Индустријска улица; 

16. Улица Милана Тепића; 

17. Улица Браће Шеварика; 

18. Партизанска улица; 

19. Улица Бањалучког партизанског 

одреда; 

20. Улица Хасана Кикића; 

21. Улица Меше Селимовића; 

22. Улица Драге Врањеша; 

23. Улица Јасеновачких жртава; 

24. Басташка улица; 

25. Улица 22. Пјешадијске бригаде; 

26. Солунска улуца; 

27. Улица Душка Радовића; 

28. Улица Првог крајишкох корпуса; 

29. Улица Гаврила Принципа и 

30. Остале споредне улице и пригрдска 

насеља. 

ЛОКАЛНИ ПУТЕВИ ПРВОГ РЕДА: 

1. Кнежево – Имљани (Видовиште); 

2. Поткрес – Корићани; 

3. Поткрес – Петрово поље; 

4. Вакуфске њиве – Голо Брдо; 

5. Златац – Кобиља; 

6. Циганка – Чарићи; 

7. Кнежево – Балића бријег – школа 

Бастаји; 

8. Медљен – Мокри Луг – Брегови; 

9. Малићи – Шолаји; 

10. Отловићи – Јолићи; 

11. Врање брдо – Трешњица; 

12. Врање брдо – Равни сто; 

13. Рађићи – Комљеновићи – Милисавићи – 

Растовац – Ђурашиновићи; 

14. Видово врело – Рапта – школа; 

15. Остали путеви другог реда на подручју 

општине Кнежево по налогу овлаштеног 

органа општине. 

РЕГИОНАЛНИ ПРАВЦИ: 

- Магистрани пут другог реда ( стара 

ознака Р413), Котор Варош – Митровићи 

– граница РС/ФБиХ и 

- Р414 – Карановац – Митровићи 

спадају у приоритет с тим што финансирање 

рада Зимске службе на том правцу сносe ЈП 

„Путеви Републике Српске“ Бања Лука. 

 

III. ФИНАНСИРАЊЕ ЗИМСКОГ 

ОДРЖАВАЊА 

Средства за финансирање зимског 

одржавања обезбјеђују се у буџету општине 

Кнежево. 

 Међусобне и појединачне обавезе између 

Општине и извођача, као и организатора Зимске 

службе прецизираће се уговором. 

 

IV. ЗАВРШНЕ ОДРЕДБЕ 

Овај Програм зимског одржавања и 

чишћења локалних путева на подручју општине 

Кнежево ступа на снагу осмог дана од дана 
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објављивања у „Службеном гласнику општине 

Кнежево“. 

Број: 01-022-151/21  ПРЕДСЈЕДНИК 

Датум: 27.12.2021.године    СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ 

    Миле Павловић, с.р. 

_________________________________________ 

 

На основу члана 86. Статута општине 

Кнежево („Службени гласник општине 

Кнежево“, број: 08/17 и 19/17) и члана 136. 

Пословника о раду Скупштине општине 

Кнежево („Службени гласник општине 

Кнежево“, број: 13/17 и 12/18), Скупштина 

општине, разматрајући Извјештај о извршењу 

Програма рада Скупштине општине Кнежево за 

2021.годину, на сједници одражаној дана 

27.12.2021.године, д о н о с и 

 

З А К Љ У Ч А К 

о прихватању Извјештаја о извршењу 

Програма рада Скупштине општине 

Кнежево за 2021.годину 

 

1. Скупштина општине прихвата Извјештај 

о извршењу Програма рада Скупштине 

општине Кнежево за 2021.годину. 

2. Овај закључак ступа на снагу даном 

доношења, а биће објављен у 

„Службеном гласнику општине 

Кнежево“. 

 

Број: 01-022-152/21  ПРЕДСЈЕДНИК 

Датум: 27.12.2021.године    СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ 

    Миле Павловић, с.р. 

________________________________________________ 

 

На основу члана 82. став 2. Закона о 

локалној самоуправи („Службени гласник 

Републике Српске“, број: 97/16, 36/19 и 61/21), 

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 

27.12.2021.године,  д о н о с и: 

 

ПРОГРАМ  РАДА 

Скупштине општине Кнежево за 2022. 

годину 

 

I. УВОД 

Члан 1. 

Програмом рада Скупштине општине 

Кнежево за 2022. 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 2022. 

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. 
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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 

разматрати у току 2022.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  2022. ГОДИНЕ 

 

ИЗВЈЕШТАЈИ: 

1. Извјештај о раду Начелника општине 

и Општинске управе за 2021. 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 2021. годину 

Обрађивач – ЈУ „Дом здравља“ Кнежево; 

Предлагач – Начелник општине 

Кнежево. 

 

3. Извјештај о пословању ЈУ „Центар за 

социјални рад“ за 2021. годину 

Обрађивач – ЈУ „Центар за социјални 

рад“ Кнежево; 

Предлагач – Начелник општине 

Кнежево. 
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4. Извјештај о пословању ЈУ Дјечији 

вртић „Радојка Лакић“ за 2021. годину 

Обрађивач – ЈУ „Дјечији вртић „Радојка 

Лакић“ Кнежево; 

Предлагач – Начелник општине 

Кнежево. 

 

5. Извјештај о пословању ЈП „Народни 

универзитет“ за 2021.годину 

Обрађивач – ЈП „Народни универзитет“ 

Кнежево; 

Предлагач – Начелник општине 

Кнежево. 

 

6. Извјештај о раду и пословању – 

утрошку буџетских средстава 

установе „Народна библиотека“ за 

2021.годину  

Обрађивач – установа „Народна 

библиотека“ Кнежево; 

Предлагач – Начелник општине 

Кнежево. 

 

7. Извјештај о раду и пословању ЈКП 

„Водовод“ д.о.о. Кнежево за 2021. 

годину 

Обрађивач – ЈКП „Водовод“ д.о.о. 

Кнежево; 

Предлагач – Начелник општине 

Кнежево. 

 

8. Извјештај о раду и пословању 

Општинске борачке организације  

Кнежево за 2021.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 2021.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 2021.годину 

Обрађивач – Одјељење за привреду и 

финансије; 

Предлагач – Начелник општине 

Кнежево. 

 

11. Извјештај о утрошку средстава од 

концесионих накнада за 2021.годину; 

Обрађивач – Одјељење за привреду и 

финансије; 

Предлагач – Начелник општине 

Кнежево. 

 

12. Извјештај о утрошку средстава од 

водних накнада за 2021.годину 

Обрађивач – Одјељење за привреду и 

финансије; 

Предлагач – Начелник општине 

Кнежево. 

 

13. Извјештај о утрошку средстава од 

накнаде за финансирање посебних 

мјера заштите од пожара за 

2021.годину: 

Обрађивач – Одјељење за привреду и 

финансије; 

Предлагач – Начелник општине 

Кнежево. 
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14. Извјештај о реализацији Програма 

унапређења пољопривредне 

производње на подручју општине 

Кнежево 2021.године 

Обрађивач – Одјељење за привреду и 

финансије; 

Предлагач – Начелник општине 

Кнежево. 

 

 

ИНФОРМАЦИЈЕ О СТАЊУ У 

ОБЛАСТИМА, КОЈЕ ПОКРИВАЈУ 

РЕПУБЛИЧКИ ОРГАНИ, ПРЕДУЗЕЋА, 

УСТАНОВЕ ИЛИ ДРУГИ ОРГАНИ НА 

ПОДРУЧЈУ ОПШТИНЕ КНЕЖЕВО У 2021. 

ГОДИНИ: 

1. Информација о стању безбједности на 

подручју општине Кнежево за 2021. 

годину 

Обрађивач –Савјет за безбједност 

општине Кнежево; 

Предлагач – Савјет за безбједност 

општине Кнежево. 

 

2. Информација о раду Јавног 

правобранилаштва за подручје 

општине Кнежево  за 2021. годину 

Обрађивач – Републичко јавно 

правобранилаштво; 

Предлагач – Начелник општине 

Кнежево. 

 

3. Информација о стању у области 

запошљавања у општини Кнежево за 

2021.годину 

Обрађивач – Одјељење за општу управу 

у сарадњи са Биро-ом Кнежево; 

Предлагач – Начелник општине 

Кнежево. 

 

ПРОГРАМИ И ПЛАНОВИ: 

 

1. Програм унапређења пољопривредне 

производње на подручју Општине 

Кнежево за 2022. годину 

Обрађивач – Одјељење за привреду и 

финансије; 

Предлагач – Начелник општине 

Кнежево. 

 

2. План капиталних улагања за 

2022.годину 

Обрађивач – Одјељење за просторно 

уређење и стамбено-комуналне послове; 

Предлагач – Начелник општине 

Кнежево. 

 

3. План утрошка средстава од водних 

накнада за 2022. годину 

Обрађивач – Одјељење за привреду и 

финансије; 

Предлагач – Начелник општине 

Кнежево. 

 

4. План утрошка средстава од накнаде за 

коришћење шума и шумског 

земљишта за 2022. годину 

Обрађивач – Одјељење за привреду и 

финансије; 

Предлагач – Начелник општине 

Кнежево. 

 

5. План утрошка средстава од 

концесионих накнада за 2022. годину 

Обрађивач – Одјељење за привреду и 

финансије; 

Предлагач – Начелник општине 

Кнежево. 
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6. План утрошка средстава од накнаде за 

финансирање посебних мјера заштите 

од пожара за 2022.годину 

Обрађивач – Одјељење за привреду и 

финансије; 

Предлагач – Начелник општине 

Кнежево. 

 

НОРМАТИВНА ДЈЕЛАТНОСТ: 

 

1. Одлука о висини боравишне таксе на 

подручју општине Кнежево за 2022. 

годину 

Обрађивач – Одјељење за oпшту 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. 

 

ДРУГИ КВАРТАЛ  2022. ГОДИНЕ 

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. 

 

3. Информација о раду и пословању ЈП 

„ДЕП-ОТ“ д.о.о. Бања Лука у 

2021.години 

Обрађивач – ЈП „ДЕП-ОТ“ д.о.о. Бања 

Лука; 

Предлагач – Начелник општине 

Кнежево. 

 

4. Информација о успјеху ученика у 

основним и средњим школама на 

другом полугодишту школске 

2021/2022 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 текућег одржавања и 

реконструкције локалних и 

некатегорисаних путева 

Обрађивач – Одјељење за просторно 

уређење и стамбено-комуналне послове; 

Предлагач – Начелник општине 

Кнежево. 
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2. План уписа ученика у први разред 

Средње школе за школску 2023/2024: 

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 2021. годину 

Обрађивач – Одјељење за привреду и 

финансије; 

Предлагач – Начелник општине 

Кнежево. 

 

2. Одлука о усвајању Извјештаја о 

извршењу буџета за период јануар – 

март 2022. 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. 

 

4. Одлука о усвајању измјена 

„Регулационог плана дијела центра 

општине Кнежево из 2011.године“ и 

„Измјени и допуни регулационог 

плана дијела центра општине Кнежево 

из 2012.године“ 

Обрађивач – Одјељење за просторно 

уређење и стамбено-комуналне послове; 

Предлагач – Начелник општине 

Кнежево. 

 

5. Одлука о утврђивању стандарда и 

критеријума за избор и именовање 

секретара Скупштине општине и 

начелника одјељења Општинске 

управе општине Кнежево 

Обрађивач – Одјељење за општу управу 

и друштвене дјелатности 

Предлагач – Начелник општине 

Кнежево. 

 

6. Одлука о расписивању јавног 

конкурса за именовање секретара 

Скупштине општине и начелника 

одјељења Општинске управе општине 

Кнежево 

Обрађивач – Одјељење за општу управу 

и друштвене дјелатности 

Предлагач – Начелник општине 

Кнежево. 

 

7. Одлука о утврђивању стандарда и 

критеријума за избор и именовање 

директора јавних установа и јавних 

предузећа чији је оснивач општина 

Кнежево 

Обрађивач – Одјељење за општу управу 

и друштвене дјелатности; 

Предлагач – Начелник општине 

Кнежево. 

 

8. Одлука о расписивању јавног 

конкурса за именовање директора ЈУ 

Центар за социјални рад Кнежево 

Обрађивач – Одјељење за општу управу 

и друштвене дјелатности; 

Предлагач – Начелник општине 

Кнежево. 
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9. Одлука о стипендирању ученика који 

уписују први разред средње школе у 

ЈУ СШЦ „Јован Дучић“ Кнежево 

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. 

 

 

ТРЕЋИ КВАРТАЛ 2021. ГОДИНЕ 

 

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. 

 

ПРОГРАМИ И ПЛАНОВИ И ОСТАЛИ 

АКТИ: 

 

1. Годишњи програм рада ЈУ Дјечији 

вртић „Радојка Лакић“ Кнежево 

(Закључак) 

Обрађивач – ЈУ Дјечији вртић „Радојка 

Лакић“ и Одјељење за општу управу и 

друштвене дјелатности; 

Предлагач – Начелник општине Кнежево 

 

2. Програм развоја спорта општине 

Кнежево за период 2022.-2026.године 

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 – 

јун 2022.године 

Обрађивач – Одјељење за привреду и 

финансије; 

Предлагач – Начелник општине 

Кнежево. 

 

2. Одлука о утврђивању стандарда и 

критеријума за избор и именовање 

чланова управног и надзорног одбора 

јавних установа и јавних предузећа 

чији је оснивач општина Кнежево 

Обрађивач – Одјељење за општу управу 

и друштвене дјелатности; 

Предлагач – Начелник општине 

Кнежево. 

 

3. Oдлука о расписивању јавног 

конкурса за именовање чланова 

управног и надзорног одбора јавних 

установа и јавних предузећа чији је 

оснивач општина Кнежево 

Обрађивач – Одјељење за општу управу 

и друштвене дјелатности; 

Предлагач – Начелник општине 

Кнежево. 
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4. Одлука о расписивању јавног 

конкурса за именовање директора ЈУ 

Дјечији вртић „Радојка Лакић“  

Кнежево 

Обрађивач – Одјељење за општу управу 

и друштвене дјелатности; 

Предлагач – Начелник општине 

Кнежево. 

 

5. Одлука о расписивању јавног 

конкурса за именовање директора ЈЗУ 

Дом здравља  Кнежево 

Обрађивач – Одјељење за општу управу 

и друштвене дјелатности; 

Предлагач – Начелник општине 

Кнежево. 

 

6. Одлука о расписивању јавног 

конкурса за именовање директора 

ЈКП „Водовод“ Кнежево 

Обрађивач – Одјељење за општу управу 

и друштвене дјелатности; 

Предлагач – Начелник општине 

Кнежево. 

 

7. Одлука о приступању продаји 

градског-грађевинског земљишта 

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. 

 

 

ЧЕТВРТИ КВАРТАЛ 2021. ГОДИНЕ 

 

ИЗВЈЕШТАЈИ: 

 

1. Извјештај о реализацији Програма 

рада Скупштине општине Кнежево за 

2022.годину 

Обрађивач – Колегијум Скупштине; 

Предлагач – Предсједник Скупштине. 

 

 

ПРОГРАМИ И ПЛАНОВИ: 

 

1. Програм рада Скупштине општине 

Кнежево за 2023. годину 

Обрађивач –Колегијум Скупштине; 

Предлагач – Предсједник Скупштине. 

 

2. Програм зимског одржавања путева за 

2022/2023 годину 

Обрађивач- Одјељење за просторно 

урђење и стамбено комуналне послове; 

Предлагач-Начелник општине Кнежево. 

 

 

НОРМАТИВНА ДЈЕЛАТНОСТ: 

 

2. Одлука о усвајању Извјештаја о 

извршењу буџета општине Кнежево за 

период јануар – септембар 2022. 

године 

Обрађивач – Одјељење за привреду и 

финансије; 

Предлагач – Начелник општине 

Кнежево. 
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3. Усвајање нацрта ребаланса буџета 

општине Кнежево за 2022.годину 

(Закључак) 

Обрађивач – Одјељење за привреду и 

финансије; 

Предлагач – Начелник општине 

Кнежево. 

 

4. Одлука о усвајању ребаланса буџета 

општине Кнежево за 2022.годину 

Обрађивач – Одјељење за привреду и 

финансије; 

Предлагач – Начелник општине 

Кнежево. 

 

5. Одлука о извршењу ребаланса буџета 

општине Кнежево за 2022.годину 

Обрађивач – Одјељење за привреду и 

финансије; 

Предлагач – Начелник општине 

Кнежево. 

 

6. Усвајање нацрта буџета општине 

Кнежево за 2023. годину (Закључак) 

Обрађивач – Одјељење за привреду и 

финансије; 

Предлагач – Начелник општине 

Кнежево. 

 

7. Одлука о усвајању буџета општине 

Кнежево за 2023. годину 

Обрађивач – Одјељење за привреду и 

финансије; 

Предлагач – Начелник општине 

Кнежево. 

 

 

 

 

8. Одлука о извршењу буџета општине 

Кнежево за 2023.годину. 

Обрађивач – Одјељење за привреду и 

финансије; 

Предлагач – Начелник општине 

Кнежево. 

 

9. Одлука о висини стопе пореза на 

непокретности на подручју општине 

Кнежево за 2023. годину 

Обрађивач – Одјељење за привреду и 

финансије; 

Предлагач – Начелник општине 

Кнежево. 

 

10. Одлука о накнади за вршење 

одборничке дужности за 2023. годину 

Обрађивач – Одјељење за привреду и 

финансије; 

Предлагач – Начелник општине 

Кнежево. 

 

11. Одлука о финансирању политичких 

странака из буџета општине Кнежево 

за 2023.годину 

Обрађивач – Одјељење за привреду и 

финансије; 

Предлагач – Начелник општине 

Кнежево. 

 

12. Одлука о додјели стипендија 

студентима на високошколским 

установама за школску 2022/2023 

годину 

Обрађивач – Одјељење за општу управу 

и друштвене дјелатности; 

Предлагач – Начелник општине 

Кнежево. 
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13. Одлука о утврђивању економске 

цијене цијене услуга за боравак 

дјетета у Јавној установи Дјечији 

вртић „Радојка Лакић“ Кнежево у 

2023.години 

Обрађивач – ЈУ Дјечији вртић „Радојка 

Лакић“ и  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“. 
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Број: 01-022-152/21  ПРЕДСЈЕДНИК 

Датум: 27.12.2021.године    СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ 

    Миле Павловић, с.р. 

_________________________________________ 

 

На основу 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: 08/17 и 19/17) и члана 11. Правилника 

о начину и роковима вршења пописа и 

усклађивања књиговодственог стања са 

стварним стањем имовине и обавеза општине 

Кнежево („Службени гласник Општине 

Кнежево“, број 23/17) Начелник општине 

кнежево, д о н о с и: 

 

О Д Л У К У 

О СПРОВОЂЕЊУ ПОПИСА 

 ИМОВИНЕ И ОБАВЕЗА 

ЗА 2021. ГОДИНУ 

 

I 

Попис имовине и обавеза Општине 

Кнежево за 2021. годину вршиће се са стањем 

на дан 31.12.2021. године. 

 

II 

За потребе пописа из тачке 1. ове одлуке 

формираће се следеће комисије и то: 

1. Централна комисија 

2. Комисија за попис имовине и  

3. Комисија за попис новчаних средстава, 

потраживања и обавеза. 

 

III 

Вријеме у којем комисије треба да изврше 

попис је: 

-  Комисија за попис имовине од 15.12. до 

31.12.2021. године, 

- Комисија за попис новчаних средстава, 

потраживања и обавеза, стање рачуна дана 

31.12.2021. године и први радни дан 2022. 

године, а потраживања и обавезе од 01.02.2021. 

године до 15.02.2021. године. 

IV 

Све комисије су дужне да прије почетка 

пописа сачине План рада из свог дјелокруга и 

доставе га Централној пописној комисији. 

 

V 

1) Свака комисија је дужна у складу са 

чланом 14. Правилника о начину и 

роковима вршења пописа и усклађивања 

књиговодственог стања са стварним 

стањем имовине и обавеза („Службени 

гласник Општине Кнежево“, број: 

23/17), сачинити Извјештај о извршеном 

попису. 

2) Извјештај се доставља: 

- један примјерак са пописним листама 

Централној пописној комисији, 

- један примјерак са пописним листама 

Одјељењу за привреду и финансије. 

3) Крајњи рокови за сачињавање 

Извјештаја о попису су : 

- Комисија за попис имовине најкасније 

до 15.02.2022. године, 

- Комисија за попис новчаних средстава, 

потраживања и обавеза најкасније до         

25.02.2022. године. 

- Централна пописна комисија је дужна 

објединити, сагледати и анализирати 

пописе свих комисија и сачинити 

Елаборат о попису (навести резултат 

пописа, неопходна појашњења и 

образложења са показатељима) и 

доставити један примјерак Начелнику 

општине, један примјерак Одјељењу за 

привреду и финансије, најкасније до 

01.03.2022. године. 

 

VI 

На основу Елабората о попису, Начелник 

општине доноси одлуку о прихватању пописа, 

која се доставља Одјељењу за привреду и 

финансије, као основ за књижења и израду 
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финансијског извјештаја за претходну буџетску 

годину. 

 

VII 

Ова одлука ступа на снагу даном 

доношења, а биће објављена у „Службеном 

гласнику општине Кнежево“. 

 

 
Број: 02-013-95/21 

Датум: 30.11.2021.године     НАЧЕЛНИК ОПШТИНЕ 

    Горан Боројевић, с.р. 

_______________________________________________ 

 

На основу члана 16. Правилника о начину и 

роковима вршења пописа и усклађивања 

књиговодственог са стварним стањем имовине 

и обавеза општине Кнежево („Службени 

гласник општине Кнежево“, број: 23/17) и члана 

2. Одлуке о спровођењу пописа имовине и  

обавеза са стањем на дан 31.12.2021.године 

број: 02-013-95/21 од 30.11.2021. године, 

Начелник општине Кнежево, д о н о с и: 

 

Р Ј Е Ш Е Њ Е 

о именовању комисије за спровођење пописа 

имовине и обавеза 

за 2021. годину 

 

1. За спровођење пописа имовине и обавеза за 

2021. годину, именују се следеће пописне 

комисије: 

 

I Централна комисија: 

1. Горaн Вујанчевић – предсједник 

комисије, 

2. Ненад Марић – члан комисије, 

3. Јована Хрваћанин – члан комисије. 

 

II Комисија за попис имовине: 

1. Небојша Вуковић – предсједник  

комисије, 

2. Милана Калабић – члан комисије, 

3. Милан Маринковић – члан комисије. 

 

III Комисија за попис новчаних средстава, 

потраживања и обавеза: 

1. Велибор Бајић – предсједник комисије, 

2. Драгана Поповић – члан комисије, 

3. Петко Будић – члан комисије. 

 

2. Задатак комисије за попис је да изврши 

попис имовине, потраживања, обавеза и 

новчаних средстава са стањем на дан 

31.12.2021. године, а све у роковима 

предвиђеним Правилником о начину и 

роковима вршења пописа и усклађивања 

књиговодственог са стварним стањем имовине 

и обавеза општине Кнежево („Службени 

гласник општине Кнежево“, број: 23/17) и 

чланом 2. Одлуке о спровођењу пописа 

имовине и обавеза за 2021. годину. 

 

3. Ово рјешење ступа на снагу даном 

доношења, а биће објављена у „Службеном 

гласнику општине Кнежево“. 

 

Број: 02-013-95-1/21 

Датум: 09.12.2021.године     НАЧЕЛНИК ОПШТИНЕ 

    Горан Боројевић, с.р. 

________________________________________________ 

 

На основу Одлуке о извршењу буџета 

општине Кнежево за 2021. годину, број: 01-022-

50/21 („Службени гласник општине Кнежево“, 

број: 04/2021) и Одлуке о усвајању ребаланса 

буџета општине Кнежево за 2021. годину, број: 

01-022-130/21 („Службени гласник општине 

Кнежево“, број 20/2021), 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 новембар 2021 

године за следеће ставке: 



Број- 25                                СЛУЖБЕНИ ГЛАСНИК ОПШТИНЕ КНЕЖЕВО             Датум: 28.12.2021.године 
 

20 

 

 са ставке 412600- Расходи по основу 

поутовања и смјештаја, организациони 

код 00930300 у износу од 544,00 КМ; 

 на ставку 412500 – Расходи за текуће 

одржавање,организациони код 0090300 

у износу од 544,00 КМ. 

 

 са ставке 411100 – Расходи за бруто 

плате запослених, организациони код 

00930300 у износу од  4.200,00 КМ; 

 на ставку 411200 -  Расходи за бруто 

накнаде трошкова и осталих личних 

примања запослених по основу рада , 

организациони код 00930300 у износу 

од 4.200,00 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 2021 годину  број. 

01-022-50/21 („Службени гласник општине 

Кнежево“, број: 04/2021), 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 2021. 

годину број. 01-022-50/21 („Службени гласник 

општине Кнежево“, број: 04/2021). 

 
Број: 02-401-40/21 

Датум: 30.11.2021.године     НАЧЕЛНИК ОПШТИНЕ 

    Горан Боројевић, с.р. 

_________________________________________________ 

 

На основу Одлуке о извршењу буџета 

општине Кнежево за 2021. годину, број: 01-022-

50/21 („Службени гласник општине Кнежево“, 

број: 04/2021) и Одлуке о усвајању ребаланса 

буџета општине Кнежево за 2021. годину, број: 

01-022-130/21 („Службени гласник општине 

Кнежево“, број 20/2021), 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 новембар 2021 

године за следеће ставке: 

 са ставке 411100 – Расходи за бруто 

плате запослених, организациони код 

00930140 у износу од  7.750,00 КМ; 

 на ставку 411300 -  Расходи по основу 

плата за вријеме боловања, 

родитељског одсуства и осталих  

накнада које се не рефундирају, 

организациони код 00930140 у износу 

од 7,750,00 КМ. 

 

 са ставке 416100- Дознаке грађанима 

које се исплаћују из буџета Републике, 

општина и градова , организациони 

код 00930120 у износу од 5.000,00 КМ; 

 на ставку 416100- Дознаке грађанима 

које се исплаћују из буџета Републике, 

општина и градова , организациони 

код 00930140 у износу од 5.000,00 КМ. 

 

 са ставке 413300 – Расходи расходи по 

основу камате на прмљене зајмове у 

земљи, организациони код 00930140 у 

износу од 5.046,00 КМ; 

 на ставку 621300 –Издаци за отплату 

главнице примљених зајмова у земљи, 

организациони код 00930140 у износу 

од 5.046,00 КМ. 

 

 са ставке 478300-Трансфери 

јединицама локалне самоуправе, 

организациони код 00930130 у износу 

од 315,00 КМ; 

 на ставку 478200-Трансфери ентитету, 

организациони код 00930130 у износу 

од 315,00 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 2021 годину  број. 

01-022-50/21 („Службени гласник општине 

Кнежево“, број: 04/2021) 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 2021. 

годину број. 01-022-50/21 („Службени гласник 

општине Кнежево“, број: 04/2021). 

 
Број: 02-401-41/21 

Датум: 30.11.2021.године     НАЧЕЛНИК ОПШТИНЕ 

    Горан Боројевић, с.р. 

_______________________________________________ 

 

На основу Одлуке о извршењу буџета 

општине Кнежево за 2021. годину, број: 01-022-

50/21 („Службени гласник општине Кнежево“, 

број: 04/2021) и Одлуке о усвајању ребаланса 

буџета општине Кнежево за 2021. годину, број: 

01-022-130/21 („Службени гласник општине 

Кнежево“, број 20/2021), 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 новембар 2021 

године за следеће ставке: 

 

 са ставке 412200- Расходи по основу 

утрошка енергије, комуналних, 

комуникационих и транспортних 

услуга, организациони код 08150020  у 

износу од 2.300,00 КМ 

 на ставку 412500 – Расходи за текуће 

одржавање, организациони код 

08150020 у износу од 2.300,00 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 2021 годину  број. 

01-022-50/21 („Службени гласник општине 

Кнежево“, број: 04/2021), 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 2021. 

годину број. 01-022-50/21 („Службени гласник 

општине Кнежево“, број: 04/2021). 
 

 
Број: 02-401-43/21 

Датум: 03.12.2021.године     НАЧЕЛНИК ОПШТИНЕ 

    Горан Боројевић, с.р. 

_________________________________________________ 

 

На основу Одлуке о извршењу буџета 

општине Кнежево за 2021. годину, број: 01-022-

50/21 („Службени гласник општине Кнежево“, 

број: 04/2021) и Одлуке о усвајању ребаланса 

буџета општине Кнежево за 2021. годину, број: 

01-022-130/21 („Службени гласник општине 

Кнежево“, број 20/2021), 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 новембар 2021 

године за следеће ставке: 

 

 са ставке 412500 – Расходи за текуће 

одржавање, организациони код 08180008  

у износу од 500,00 КМ; 

 са ставке 412300 – Расходи за режијски 

материјал, организациони код 08180008  

у износу од 268,00 КМ; 

 на ставку 412200- Расходи по основу 

утрошка енергије, комуналних, 

комуникационих и транспортних услуга, 

организациони код 08180008  у износу 

од 768,00 КМ. 

 

 са ставке 412600- Расходи по основу 

путовања и смјештаја, организациони 

код 08180008  у износу од 41,00 КМ; 

 на ставку 412700- Расходи за стручне 

услуге, организациони код 08180008  у 

износу од 41,00 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 2021 годину  број. 

01-022-50/21 („Службени гласник општине 

Кнежево“, број: 04/2021) 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 2021. 

годину број. 01-022-50/21 („Службени гласник 

општине Кнежево“, број: 04/2021). 
 

Број: 02-401-44/21 

Датум: 03.12.2021.године     НАЧЕЛНИК ОПШТИНЕ 

    Горан Боројевић, с.р. 

_________________________________________________ 

 

На основу Одлуке о извршењу буџета 

општине Кнежево за 2021. годину, број: 01-022-

50/21 („Службени гласник општине Кнежево“, 

број: 04/2021) и Одлуке о усвајању ребаланса 

буџета општине Кнежево за 2021. годину, број: 

01-022-130/21 („Службени гласник општине 

Кнежево“, број 20/2021), 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 2021 

године за следеће ставке: 

 

 

 са ставке 412700- Расходи за стручне 

услуге, организациони код 00930130 у 

износу од 3.000,00 КМ; 

 на ставку 412900 – Остали 

некласификовани расходи, 

организациони код 00930130 у износу од 

3.000,00 КМ. 

 

  са ставке 638100 – Остали издаци из 

трансакција са другим јединицама 

власти, организациони код 00930140 у 

износу од 1.361,00 КМ; 

 на ставку 411300 – Расходи за накнаду 

плата запослених за вријеме  боловања, 

родитељског одсуства  и осталих 

накнада плата које се не рефундирају 

(нето), организациони код 00930140 у 

износу од 1.361,00 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 за 2021 годину  број. 

01-022-50/21 („Службени гласник општине 

Кнежево“, број: 04/2021), 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 2021. 

годину број. 01-022-50/21 („Службени гласник 

општине Кнежево“, број: 04/2021). 
 

Број: 02-401-45/21 

Датум: 07.12.2021.године     НАЧЕЛНИК ОПШТИНЕ 

    Горан Боројевић, с.р. 

 

 

 

На основу Одлуке о извршењу буџета 

општине Кнежево за 2021. годину, број: 01-022-

50/21 („Службени гласник општине Кнежево, 

број: 04/2021“) и Одлуке о усвајању ребаланса 

буџета општине Кнежево за 2021. годину, број: 

01-022-130/21 („Службени гласник општине 

Кнежево, број 20/2021“), 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 2021 

године за следеће ставке: 

 са ставке 511100 – Издаци за изградњу и 

прибављање зграда и објеката, 

организациони код 00930160 у износу од 

15.000,00 КМ; 

 на ставку 416100 – Дознаке грађанима 

које се исплаћују из буџета Републике, 

општина и градова, организациони код 

00930140 у износу од 15.000,00 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 2021 годину  број. 

01-022-50/21 („Службени гласник општине 

Кнежево“, број: 04/2021), 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 2021. 

годину број. 01-022-50/21 („Службени гласник 

општине Кнежево“, број: 04/2021). 

 

 
Број: 02-401-46/21 

Датум: 09.12.2021.године     НАЧЕЛНИК ОПШТИНЕ 

    Горан Боројевић, с.р. 

_______________________________________________ 

 

 

На основу Одлуке о извршењу буџета 

општине Кнежево за 2021. годину, број: 01-022-

50/21 („Службени гласник општине Кнежево“, 

број: 04/2021) и Одлуке о усвајању ребаланса 

буџета општине Кнежево за 2021. годину, број: 

01-022-130/21 („Службени гласник општине 

Кнежево“, број 20/2021), Начелник општине,      

д о н о с и: 

 

Р Ј Е Ш Е Њ Е 

о реалокацији средстава 
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1.Одобрава се реалокација средстава у 

оперативном буџету за мјесец децембар 2021 

године за следеће ставке: 

 са ставке 411400 – Расходи за 

отпремнине и једнократне помоћи 

(бруто), организациони код 00930400 у 

износу од 768,00 КМ 

 на ставку 411300 – Расходи за накнаду 

плата за вријеме боловања, родитељског 

одсуства и осталих накнада плата које се 

не рефундирају, организациони код 

00930400 у износу од 495,00 КМ 

 на ставку 638100 – Остали издаци из 

трансакација са другим јединицама 

власти, организациони код  00930400 у 

износу од 273,00 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 2021 годину  број. 

01-022-50/21 („Службени гласник општине 

Кнежево“, број: 04/2021), 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 2021. 

годину број. 01-022-50/21 („Службени гласник 

општине Кнежево“, број: 04/2021). 
 

 

Број: 02-401-47/21 

Датум: 09.12.2021.године     НАЧЕЛНИК ОПШТИНЕ 

    Горан Боројевић, с.р. 

 

 

 

_________________________________________________________________________________________________ 
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