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СЛУЖБЕНИ  ГЛАСНИК 

ОПШТИНЕ  КНЕЖЕВО 

Издавач: Скупштина општине 

КНЕЖЕВО 

Жиро-

рачун____________________ 

Цијена примјерка________КМ 

 

Број: 06/2022 

 

Кнежево,26.05.2022. године 

Уређује редакциони одбор: 

Одговорни уредник: 

В.Д.Секретар СО-е  

Дијана Милисавић  

Штампа СО-е Кнежево 

       

На основу члана 59., став 1., тачка 8. Закона 

о локалној самоуправи („Службени гласник 

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

и члана 68., став 1., тачка 8. Статута општине 

Кнежево („Службени гласник општине 

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

општине Кнежево, д о н о с и: 

 

П Р А В И Л Н И К 

О ИЗМЈЕНАМА И ДОПУНАМА 

ПРАВИЛНИКА О ОРГАНИЗАЦИЈИ И 

СИСТЕМАТИЗАЦИЈИ РАДНИХ МЈЕСТА 

ОПШТИНСКЕ УПРАВЕ 

ОПШТИНЕ КНЕЖЕВО 

 

Члан 1. 

У члану 10. тачка 3. подтачка 21. 

Правилника о организацији и систематизацији 

радних мјеста Општинске управе општине 

Кнежево („Службени гласник oпштине 

Кнежево“, број: 23/19) у даљем тексту 

„Правилник“ врши се измјена и допуна на 

начин да се за наведено радно мјесто прописују 

слиједећи услови: 

РБ 
Назив радног 

мјеста 

К
ат

ег
о

р
и

ја
 

Звање 

стручна спрема 
Услови 

П
л
ат

н
а 

гр
у

п
а 

К
о

еф
и

ц
и

је
н

т 

Број 

извршилаца 

1. 
Ложач и кућни 

мајстор  се
д

м
а Намјештеник 

ССС у трајању 

3 године 

ССС; најмање 6 

мјесеци радног 

искуства у траженом 

степену образовања 

друга 4,65 2 

Опис 

посла 

Врши набавку и вођење евиденција за репрезентацију функционера и Начелника одјељења, 

врши послове набавке санитарног материјала и води евиденцију о истом, распоређује санитарни 

материјал радницима за одржавање чистоће, брине се о одржавању, одржава и загријава 

просторије у којима раде запослени у Општинској управи, брине се о цијепању дрва и слагању 

истих, брине се о чишћењу снијега око зграде и прилаза згради за вријеме зиме и снијега, 

одговара за стручно, рационално и благовремено извршавање послова, обавља и друге послове 

по налогу начелника одјељења и начелника општине. 
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Члан 2. 

 У члану 10. тачка 4. подтачка 5. 

Правилника врши се измјена и допуна на начин  

 

 

да се за наведено радно мјесто прописују 

следећи услови: 
 

РБ 
Назив радног 

мјеста 

К
ат

ег
о

р
и

ја
 

Звање 

стручна спрема 
Услови 

П
л
ат

н
а 

гр
у

п
а
 

К
о

еф
и

ц
и

је
н

т 

Б
р

о
ј 

и
зв

р
ш

и
л
ац

а
 

1. 

Виши стручни 

сарадник за 

послове 

обрачуна плата, 

накнада, 

благајничке 

послове и 

послове трезора 

ш
ес

та
 Службеник 

ВШЦ 180 

ЕCTS бодова 

ВШС економског смјера или 

први циклус истог 

студија са најмање 180 

ECTS бодова; 

најмање 1 година радног 

искуства у 

траженом степену 

образовања; 

положен стручни 

испит за рад у 

Општинској управи 

пета 8,30 1 

Опис 

посла 

Врши благајничке послове, вођење основних средстава и послове трезора, обрачунава плате и 

све накнаде за запослене у Општинској управи и обезбјеђује податке неопходне за унос у главну 

књигу општине, обрачунава све врсте накнада везане за примања одборника, обрачунава 

накнаде за комисије и накнаде по основу уговора о раду, доставља потребне податке, обрасце и 

извјештаје о личним примањима радника за потребе ПИО-а, статистике и пореске управе, 

обавља послове благајничког пословања за потребе Општинске управе и води евиденцију 

благајне трезора за буџетске кориснике, прима захтјеве од буџетских корисника за подизање 

готовине, припрема обрасце за кредите запослених и врши обуставу плате по кредитима, води 

књигу основних средстава административне службе, врши књиговодствено евидентирање 

набавке и отуђења основних средтава, обрачунава амортизације и ревалоризације основних 

средстава, води евиденцију о јавним добрима општине, води књигу ситног алата и инвентара, 

врши књиговодствено евидентирање набавке и отуђења ситног алата и инвентара, ради остале 

послове трезора и све друге послове по налогу начелника одјељења. 

 

 

Члан 3. 

 У члану 10. тачка 6. подтачка 1. и 7. 

Правилника врши се измјена и допуна на начин  

 

 

 

да се за наведена радна мјеста прописују 

следећи услови: 

РБ 
Назив радног 

мјеста 

К
ат
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о

р
и
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Звање 
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1. 
Начелник 

одјељења п
р

в
а
 

Начелник 

одјељења 

ВСС 

240 ECTS 

бодова 

 

ВСС природног, техничког 

или друштвеног смјера или 

први циклус истог студија 

са најмање 240 ECTS 

бодова; најмање 3 године 

радног искуства у траженом 

степену образовања; 

положен стручни испит за 

рад у Општинској управи 

 

седма 14,40 1 

Опис 

посла 

Непосредно руководи одјељењем, планира, организује и усмјерава одјељењe, распоређује 

послове, даје налоге за извршење послова, даје упуства и пружа стручну помоћ извршиоцима, 

доноси и прати извршење годишњих и оперативних планова рада одјељења, прати законску 

регулативу и иницира израду и новелирање општинских прописа из надлежности одјељења, 

учествује у изради и реализацији програма стручног усавршавања и оспособљавања радника 

одјељења, сарађује и координира рад одјељења са другим органима и институцијама, прати 

стање у области за које је одјељење основано и о томе редовно сачињава и подноси извјештаје, 

одговара за редовно достављање планова и извјештаја о раду инспектора главном републичком 

инспектору за одређену управну област, одговара за законито, стручно, рационално и 

благовремено извршавање послова одјељења, обавља и друге послове који се односе на 

дјелокруг рада одјељења или које му у надлежност стави начелник општине. 

 

2. Дактилограф 

се
д

м
а Намјештеник 

ССС у трајању 

4 године 

ССС друштвеног смјера; 

најмање 6 мјесеци радног 

искуства у траженом 

степену образовања, 

положен стручни испит за 

рад у Општинској управи 

трећа 5,50 1 

Опис 

посла 

Обавља дактилографске и административне послове за потребе одјељења одговара за тачно, 

рационално и благовремено извршавање послова, обаваља и друге послове које му у 

надлежност стави начелник oдјељења. 

 

 

Члан 4. 

Овај  Правилник ступа на снагу осмог 

дана од дана објевљивања у „Службеном 

гласнику општине Кнежево“.    

 
 
Број: 02-013-47/22           НАЧЕЛНИК ОПШТИНЕ 

Датум: 26.05.2022. године           Горан Боројевић, с.р. 

_________________________________________________ 

 

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

о локалној самоуправи („Службени гласник 

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

1. тачка 25. Статута општине Кнежево 

(„Службени гласник општине Кнежево“, број: 

08/17 и 19/17) и члана V Одлуке о организовању 

манифестације „Дани зимске чаролије“ 

(„Службени гласник општине Кнежево“, број: 

24/18), Начелник општине Кнежево, д о н о с и: 

 

 

О Д Л У К У 

о одобравању средстава за организовање 

турнира „Васкршњи турнир у малом 

фудбалу“ 

 

I 

Одобравају се средства за организовање 

турнира „Васкршни турнир у малом фудбалу“ , 

у износу од 7.000,00 КМ. 

 

II 

Средства из тачке I ове одлуке теретиће 

ставку 415219 – Остали текући грантови – 

организовање манифестације – буџетска 

организација 00930130. 
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III 

Средства из тачке I ове одлуке исплатиће се 

на жиро – рачун КМФ „Кнежево“ из Кнежева, 

број: 562-099-81626029-71 отворен код НЛБ 

банке. 

 

IV 

Ова одлука ступа на снагу даном 

доношења, а биће објављена у „Службеном 

гласнику општине Кнежево“.  

 

 
Број: 02-013-36/22 

Датум: 07.04.2022.године  НАЧЕЛНИК ОПШТИНЕ 

    Горан Боројевић, с.р. 

______________________________________________ 

 

На основу члана 82. став 3. Закона о 

локалној самоуправи („Службени гласник 

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

Начелник општине Кнежево, д о н о с и: 

 

О Д Л У К У 

о одобравању субвенције 
 

 
I 

Одобрава се субвенција „СКИ центар 

Кнежево“, д.о.о. Кнежево, на име трошкова 

финансирања закупа земљишта на подручју ски 

центар – село Голо Брдо. 

 

II 

Субвенција се одобрава за зимску 

туристичку сезону 2021/2022.годину у износу 

од 4.000,00 КМ, а у сврху подстицања развоја 

зимског туризма. 

 

III 

Средства из члана II ове одлуке 

исплаћиваће се са позиције 414140-Субвенције 

нефинансијским субјектима у земљи, 

организациони код 00930130. 

 

IV 

Субвенција ће се исплаћивати на жиро-рачун 

„Ски центар Кнежево“, д.о.о. Кнежево, број: 

562-099-81694826-96. 

 

V 

За реализацију ове одлуке, задужује се 

Одјељење за привреду и финансије Општинске 

управе општине Кнежево. 

 

VI 

Одлука ступа на снагу даном доношења и 

биће објављена у „Службеном гласнику 

општине Кнежево. 

 
Број: 02-013-42/22 

Датум: 18.04.2022.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: 04/21) и Одлуке о усвајању ребаланса 

буџета општине Кнежево за 2021. годину, број: 

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

Кнежево“, број 20/21), 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 412600 –Расходи по основу 

путовања, организациони код 08180008 у 

износу од  48,00 КМ; 

 са ставке 412900 – Остали непоменути 

расходи, организациони код 08180008 у 

износу од 25,00 КМ; 

 са ставке 511300 – Издаци за набавку 

постројења, организациони код 08180008 

у износу од 107,00 КМ; 

 на ставку 412200 – Расходи за режијски 

материјал, организациони код 08180008 

у износу од 180,00 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“. 

 

Oбразложење 

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: 04/21). 

 
Број: 02-401-1/22 

Датум: 19.01.2022.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: 04/21) и Одлуке о усвајању ребаланса 

буџета општине Кнежево за 2021. годину, број: 

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

Кнежево“, број 20/21), 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 411200 –Расходи за бруто 

накнаде трошкова и осталих личних 

примања запослених по основу рада, 

организациони код 08150020 у износу од 

220,00 КМ; 

 на ставку 412200 – Расходи по основу 

утрошка енергије, комуналних, 

комуникационих и транспортних услуга, 

организациони код 08150020 у износу од 

154,00 КМ; 

 на ставку 412500 – Расходи за текуће 

одржавање, организациони код 08150020 

у износу од 66,00 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: 04/21), 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: 04/21). 

 
Број: 02-401-2/22 

Датум: 31.01.2022.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: 04/21) и Одлуке о усвајању ребаланса 

буџета општине Кнежево за 2021. годину, број: 

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

Кнежево, број 20/21“), 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 2021 

године за следеће ставке: 

 са ставке 412900 –Остали расходи, 

организациони код 00930400 у износу од 

3.913,00 КМ 

 на ставку 412300 – Расходи за режијски 

материјал, организациони код 00930400 

у износу од 1.614,00 КМ; 

 на ставку 411200 – Расходи за бруто 

накнаде, организациони код 00930400 у 

износу од 472,00 КМ; 

 на ставку 411100 – Расходи за бруто 

плате, организациони код 00930400 у 

износу од 1.827,00 КМ. 

 

 са ставке 411300 – Расход за нак.плате, 

организациони код 00930400 у износу од 

29,00 КМ; 

 са ставке 411400 – Расходи за 

отпремнине, организациони код 

00930400 у износу од 407,0 КМ; 

 са ставке 412500 – Расходи за текуће 

одржавање, организациони код 00930400 

у износу од 66,00 КМ; 

 са ставке 412700 – Расходи за стручне 

услуге, организациони код 00930400 у 

износу од 53,00 КМ; 

 са ставке 412200 – Расходи по основу 

утрошка роба и услуга, организациони 

код 00930400 у износу од 28,00 КМ; 

 на ставку 411100 – Расходи за бруто 

плате, организациони код 00930400 у 

износу од 583,00 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: 04/21), 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: 04/21). 
 

Број: 02-401-4/22 

Датум: 31.01.2022.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: 04/21) и Одлуке о усвајању ребаланса 

буџета општине Кнежево за 2021. годину, број: 

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

Кнежево“, број 20/21), 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 

22.709,00 КМ; 

 на ставку 411100 – Расходи за бруто 

плате запослених, организациони код 

00930300 у износу од 17.485,00 КМ; 

 на ставку 411200 – Расходи за бруто 

накнаде трошкова и осталих личних 
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примања запослених, организациони код 

00930300 у износу од 3.776,00 КМ; 

 на ставку 412200 – Расходи по основу 

утрошене енергије, комуналних, 

комуникационих и транспортних услуга, 

организациони код 00930300 у износу од 

232,00 КМ; 

 на ставку 412900 – Остали 

некласификовани расходи, 

организациони код 00930300 у износу од 

1.216,00 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: 04/21), 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: 04/21). 
 

Број: 02-401-5/22 

Датум: 27.01.2022.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: 04/21) и Одлуке о усвајању ребаланса 

буџета општине Кнежево за 2021. годину, број: 

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

Кнежево“, број 20/21), 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 

21.994,00 КМ 

 на ставку 416100 – Дознаке грађанима 

које се исплаћују из буџета Републике, 

општина и градова, организациони код 

00930301 у износу од 21.994,00 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: 04/21), 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: 04/21). 
 

Број: 02-401-6/22 

Датум: 27.01.2022.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: 04/21) и Одлуке о усвајању ребаланса 

буџета општине Кнежево за 2021. годину, број: 
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01-022-130/21 („Службени гласник општине 

Кнежево“, број 20/21), 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  496,00 КМ; 

 на ставку 412900 – Остали 

некласификовани расходи, 

организациони код 00930110 у износу од 

496,00 КМ. 

 

 са ставке 511100 – Издаци за изградњу и 

прибављање зграда и објеката, 

организациони код 00930160 у износу од 

50.233,00 КМ; 

 на ставку 411100 – Расходи за бруто 

плате запослених, организациони код 

00930140 у износу од 34.183,00 КМ; 

 на ставку 411200 – Расходи за бруто 

накнаде трошкова и осталих личних 

примања запослених, организациони код 

00930140 у износу од 14.598,00 КМ; 

 на ставку 411300 – Расходи за накнаду 

плата запослених за вријеме боловања, 

родитељског одсуства и осталих 

накнада, организациони код 00930140 у 

износу од 1.452,00 КМ. 

 

 са ставке 412300- Расходи за режијски 

материјал, организациони код 00930130 

у износу од 23,00 КМ; 

 на ставку 412600 – Расходи по основу 

путовања и смјештаја, организациони 

код 00930130 у износу од 23,00 КМ. 

 

 са ставке  412500 – Расходи за текуће 

одржавање, организациони код 00930130 

у износу од 6.460,00 КМ; 

 са ставке 412700 – Расходи за стручне 

услуге, организациони код 00930130 у 

износу од 2.563,00 КМ; 

 на ставку 412900 – Остали 

некласификовани расходи, 

организациони код 00930130 у износу од 

9.023,00 КМ. 

 

 са ставке 419100 – Расходи по судским 

рјешењима, организациони код 00930130 

у износу од 530,00 КМ; 

 на ставку 414100 – Субвенције, 

организациони код 00930130 у износу од 

530,00 КМ. 

 

 са ставке 511300- Издаци за набавку 

постројења и опреме, организациони код 

00930160 у износу од 5.551,00 КМ; 

 са ставке 511100 – Издаци за изградњу и 

прибављање зграда и објеката, 

организациони код 00930160 у износу од 

10.450,00 КМ; 

 на ставку 415200 – Грантови у земљи, 

организациони код 00930130 у износу од 

16.001,00 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: 04/21), 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. 
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годину број. 01-022-50/21 („Службени гласник 

општине Кнежево“, број: 04/21). 
 

 
Број: 02-401-7/22 

Датум: 28.01.2022.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: 04/21) и Одлуке о усвајању ребаланса 

буџета општине Кнежево за 2021. годину, број: 

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

Кнежево“, број 20/21), 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 412200 – Расходи по основу 

утрошка енергије, комуналних, 

комуникационих и транспортних услуга, 

организациони код 00930130 у износу од 

27,00 КМ; 

 на ставку 412500 – Расходи за текуће 

одржавање, организациони код 00930130 

у износу од 27,00 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: 04/21), 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: 04/21). 

 
 

Број: 02-401-8/22 

Датум: 31.01.2022.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: 04/21) и Одлуке о усвајању ребаланса 

буџета општине Кнежево за 2021. годину, број: 

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

Кнежево“, број 20/21), 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 412300 –Расходи за режијски 

материјал, организациони код 00930300 

у износу од 573,00 КМ; 

 са ставке 412600 – Расходи по основу 

путовања и смјештаја, организациони 

код 00930300 у износу од 449,00 КМ; 

 са ставке 412700 – Расходи за стручне 

услуге, организациони код 00930300 у 

износу од 682,00 КМ; 

 на ставку 621900 – Издаци за отплату 

осталих дугова, организациони код 

00930300 у износу од 1.704,00 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: 04/21), 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: 04/21). 

 
Број: 02-401-10/22 

Датум: 03.02.2022.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: 04/21) и Одлуке о усвајању ребаланса 

буџета општине Кнежево за 2021. годину, број: 

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

Кнежево“, број 20/21), 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 415200 – Грантови у земљи, 

организациони код 00930130 у износу од  

2.643,00 КМ; 

 на ставку 416100 – Дознаке грађанима 

које се исплаћују из буџета Републике, 

општина и градова, организациони код 

00930120 у износу од 2.643,00 КМ. 

 са ставке 412700 – Расходи за стручне 

услуге, организациони код 00930130 у 

износу од 200,00 КМ; 

 на ставку 412600 – Расходи по основу 

путовања и смјештаја, организациони 

код 00930130 у износу од 200,00 КМ. 

 

 са ставеке 487400 – Трансфери 

фондовима обавезног социјалног 

осигурања, организациони код  00930130 

у износу од 1.311,00 КМ; 

 на ставку 487300 – Трансфери 

јединицама локалне самоуправе, 

организациони код 00930130  у износу 

од 1.311,00 КМ. 

 

 са ставке  411400 – Расходи за 

отпремнине и једнократне помоћи, 

организациони код 00930140 у износу од 

366,00 КМ; 

 на ставку 411200 –Расходи за бруто 

накнаде трошкова и осталих личних 

примања запослених по основу рада, 

ораганизациони код 00930140 у износу 

од 366,00 КМ. 

 

 са ставке  411400 – Расходи за 

отпремнине и једнократне помоћи, 

организациони код 00930140 у износу од 

22,00 КМ; 

 на ставку 411100 –Расходи за бруто 

плате запослених, ораганизациони код 

00930400 у износу од 22,00 КМ. 

 

 са ставке 621900 – Издаци за отплату 

осталих дугова, организациони код 

00930140  у износу од 339,00 КМ; 

 на ставку 621900 – Издаци за отплату 

осталих дугова, организациони код 

00930300  у износу од 339,00 КМ. 

 

 са ставке 511100 – Издаци за изградњу и 

прибављање зграда и објекта, 
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организациони код 00930160 у износу од 

157,00 КМ; 

 на ставку 511300 –Издаци за набавку 

постројења и опреме, организациони код 

08180008 у износу од 157,00 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: 04/21), 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: 04/21). 
 

Број: 02-401-11/22 

Датум: 03.02.2022.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: 04/21) и Одлуке о усвајању ребаланса 

буџета општине Кнежево за 2021. годину, број: 

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

Кнежево, број 20/21), 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 412200 –Расходи по основу 

утрошка енергије, комуналних и 

комуникационих и транспортних услуга, 

организациони код 00930130 у износу од 

912,00 КМ; 

 са ставке 412700 – Расходи за стручне 

услуге, организациони код 00930130 у 

износу од 1.208,00 КМ; 

 са ставке 419100 – Расходи по судским 

рјешењима, организациони код 00930130 

у износу од 2.845,00 КМ; 

 са ставке 412200 - Расходи по основу 

утрошка енергије, комуналних и 

комуникационих и транспортних услуга, 

организациони код 00930160 у износу од 

1.446,00 КМ; 

 са ставке 412800 – Расходи за услуге 

одржавања јавних површина и заштите 

животне средине, организациони код 

00930160 у износу од 4.464,00 КМ; 

 са ставке 412300 – Расходи за режијски 

материјал, организациони код 08150020 

у износу од 334,00 КМ; 

 на ставку 487300 – Трансфери 

јединицама локалне самоуправе, 

организациони код 00930130 у износу од 

11.209,00 КМ. 

 

 са ставке 415200 – Грантови у земљи, 

организациони код 00930130 у износу од 

2.357,00 КМ; 

 са ставке 412300 – Расходи за режијски 

материјал, организациони код 08150020 

у износу од 530,00 КМ; 

 са ставке 511300 – Издаци за набавку 

постројења и опреме, организациони код 

08150020 у износу од 465,00 КМ; 

 на ставку 487200- Трансфери ентитету, 

организациони код 00930130 у износу од 

3.352,00 КМ. 

 

 са ставке 511100 – Издаци за изградњу и 

прибављање зграда и објеката, 
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организациони код 00930160 у износу од 

2.466,00 КМ; 

 на ставку 511700 – Издаци за 

нематеријалну произведену имовину, 

организациони код 00930160 у износу од 

2.466,00 КМ. 

 

 са ставке 511100 - Издаци за изградњу и 

прибављање зграда и објеката, 

организациони код 00930160 у износу од 

40.250,00 КМ; 

 на ставку 511200 – Издаци за 

инвестиционо одржавање, 

реконструкцију и адаптацију зграда и 

објеката, организациони код 00930160 у 

износу од 40.250,00 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: 04/21), 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: 04/21). 
 

Број: 02-401-13/22 

Датум: 07.02.2022.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: 04/21) и Одлуке о усвајању ребаланса 

буџета општине Кнежево за 2021. годину, број: 

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

Кнежево“, број 20/21), 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 411400 –Расходи за 

отпремнине и једнократне помоћи, 

организациони код 00930140 у износу од 

605,00 КМ; 

 са ставке 413300 – Расходи по основу 

камата на примљене зајмове, 

организациони код 00930140 у износу од 

980,00 КМ; 

 са ставке 413900 – Расходи по основу 

затезних камата, организациони код 

00930140 у износу од 1.003,00 КМ; 

 на ставку 411100 – Расходи за бруто 

плате, организациони код 00930140 у 

износу од 2.588,00 КМ. 

 

 са ставке 511100 – Издаци за изградњу и 

прибављање зграда и објеката, 

организациони код 00930160 у износу од 

55.613,00 КМ; 

 на ставку 411100 - Расходи за бруто 

плате, организациони код 00930140 у 

износу од 55.613,00 КМ. 

 

 са ставке 416300 – Дознаке пружаоцима 

услуга социјалне заштите које се 

исплаћују из буџета Републике, општина 

и градова, организациони код 00930301 у 

износу од 2.013,00 КМ; 

 на ставку 411100 – Расходи за бруто 

плате, организациони код 00930140 у 

износу од 2.013,00 КМ. 

 

 са ставке 411200 – Расходи за бруто 

накнаде трошкова и осталих личних 
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примања запослених, организациони код 

08150020 у износу од 1.153,00 КМ; 

 са ставке 412600 – Расходи по основу 

путовања и смјештаја, организациони 

код 08150020 у износу од 314,00 КМ; 

 са ставке 412700 – Расходи за стручне 

услуге, организациони код 08150020 у 

износу од 399,00 КМ; 

 са ставке 412900 – Остали 

некласификовани расходи, 

организациони код 08150020 у зносу од 

337,00  КМ; 

 на ставку 411100 – Расходи за бруто 

плате, организациони код 00930140 у 

износу од 2.203,00 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: 04/21), 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: 04/21). 

 
Број: 02-401-14/22 

Датум: 08.02.2022.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: 04/21) и Одлуке о усвајању ребаланса 

буџета општине Кнежево за 2021. годину, број: 

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

Кнежево“, број 20/21), 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 

3.001,00 КМ 

 на ставку 412800 – Расходи за услуге 

одржавања јавних површина и заштите 

животне средине, организациони код 

00930160 у износу од 3.001,00 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: 04/21), 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: 04/21). 

 
Број: 02-401-15/22 

Датум: 09.02.2022.године  НАЧЕЛНИК ОПШТИНЕ 

    Горан Боројевић, с.р. 

_________________________________________________ 
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