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СЛУЖБЕНИ  ГЛАСНИК 

ОПШТИНЕ  КНЕЖЕВО 

Издавач: Скупштина општине 

КНЕЖЕВО 

Жиро-

рачун____________________ 

Цијена примјерка________КМ 

 

Број: 13/2022 

 

Кнежево,26.09.2022. године 

Уређује редакциони одбор: 

Одговорни уредник: 

Секретар СО-е  

Дијана Милисавић  

Штампа СО-е Кнежево 

       

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

о локалној самоуправи („Службени гласник 

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

члана 68. став 1. тачка 25. Статута општине 

Кнежево („Службени гласник општине 

Кнежево“, број: 08/17 и 19/17), Начелник 

општине Кнежево, д о н о с и:  

 

О Д Л У К У 

о организовању манифестације 

„Котлићијада 2022.” 

 

I 

Организује се манифестација „Котлићијада 

2022.“, која ће се одржати 14.08.2022. године.  

 

II 

Манифестација из тачке I. ове одлуке 

одржаће се у Риболовачком кампу „Угар“.  

 

III 

За организовање исте задужује се 

организациони одбор који ће бити именован 

рјешењем начелника.  

 

IV 

Финансијска средства за одржавање 

манифестације биће обезбијеђена u буџету 

општине.  

V 

Ова одлука ступа на снагу даном 

доношења, а биће објављена у „Службеном 

гласнику општине Кнежево“.  
 

Број: 02-013-68/22  

Датум: 08.08.2022.године        НАЧЕЛНИК ОПШТИНЕ  

Горан Боројевић, с.р. 

_______________________________________________ 

 

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

о локалној самоуправи („Службени гласник 

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

члана 68. став 1. тачка 25. Статута општине 

Кнежево („Службени гласник општине 

Кнежево“, бројеви: 8/17 и 19/17) и члана V. 

Одлуке о организовању манифестације 

„Котлићијада 2022.“ број: 02-013-68/22 од 

08.08.2022. године, Начелник општине 

Кнежево, д о н о с и:  

О Д Л У К У 

о одобравању средстава за организовање 

манифестације „Котлићијада 2022.“ 

 

 

I 

Одобравају се средства за организовање 

манифестације „Котлићијада 2022.“, у износу 

од 10.670,07 КМ.   
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II 

Средства из тачке I ове одлуке теретиће 

ставку Одржавање манифестација- 415200 

буџетска организација 00930130 у износу од 

10.670,07 КМ. 
 

III 

Ова одлука ступа на снагу даном 

доношења, а биће објављена у „Службеном 

гласнику општине Кнежево“.  

 

 

Број: 02-013-68-2/22  

Датум: 15.08.2022.године        НАЧЕЛНИК ОПШТИНЕ  

Горан Боројевић, с.р. 

______________________________________________ 

 

На основу члана 43., став 1. и став 2. Закона 

о буџетском систему („Службени гласник 

Републике Српске“, бројеви: 121/12, 52/14, 

103/15 и 15/16), члана 59. став 1. тачка 21. 

Закона о локалној самоуправи („Службени 

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

и члана 68. став 1. тачка 25. Статута општине 

Кнежево („Службени гласник општине 

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

општине Кнежево, д о н о с и: 

 

 

О Д Л У К У 

о коришћењу средстава буџетске резерве 
 

I 

Одобрава се коришћење средстава буџетске 

резерве планираних Одлуком о усвајању Буџета 

за 2022. годину („Службени гласник Општине 

Кнежево“, број: 24/21) у износу од 26.200 КМ. 

 

II 

Средства буџетске резерве користиће се за 

Издатке за изградњу и прибављање осталих 

објеката-број конта 511127, буџетска 

организација 00930160. Главни код из ЈРЈН: 

4512314-0 Грађевински радови на спомен-кући. 

Средства нису планирана буџетом за 2022. 

годину. 

 

III 

Ова одлука ступа на снагу даном доношења 

и биће објављена у „Службеном гласнику 

Oпштине Кнежево“. 
 

Број: 02-013-73/22  

Датум: 30.08.2022.године        НАЧЕЛНИК ОПШТИНЕ 

Горан Боројевић, с.р. 

_______________________________________________ 

 

На основу члана 68. Став 1. тачка 25. 

Статута општине Кнежево („Службени гласник 

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

Начелник општине доноси: 

ОДЛУКУ 

о одобравању новчаних средстава за ученика 

слабијег имовног стања 

 

I 

Одобрава се субвенција на име трошкова 

оброка током боравка у школи за ученикa 

слабијег имовног стања.  

 

II 

Субвенција се одобрава за период 

септембар-децембар 2022. године, на дневној 

основи 12,00 КМ за 4 ученика. 

 

III 

Средства из тачке II ове Одлуке 

исплаћиваће се са позиције 416124 – Текуће 

помоћи ученицима и студентима, 

организациони код 00930120. 

 

IV 

Субвенција ће се исплаћивати по 

достављеним факутрама „БОБА“ 

СЛОБОДАНКА КОВАЧИЋ С.П. . Кнежево, на 

жиро-рачун број:562-099-81057999-65. 
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V 

За реализацију ове Одлуке, задужује се 

Одјељење за привреду и финансије Општине 

Кнежево. 

VI 

Одлука ступа на снагу даном доношења и 

биће објављена у „Службеном гласнику 

Општине Кнежево“. 
 

Број: 02-013-74/22  

Датум: 14.09.2022.године        НАЧЕЛНИК ОПШТИНЕ 

Горан Боројевић, с.р. 

_______________________________________________ 

 

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

о локалној самоуправи („Службени гласник 

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

члана 68. став 1. тачка 25. Статута општине 

Кнежево („Службени гласник општине 

Кнежево“, број: 08/17 и 19/17), члана III Одлуке 

о организовању манифестације „Котлићијада 

2022.“ број: 02-013-68/22 од 08.08.2022. године, 

Начелник општине Кнежево, д о н о с и:  

Р Ј Е Ш Е Њ Е 

о именовању Организационог одбора за 

организовање манифестације 

„Котлићијада 2022.“ 
 

1. Именује се Организациони одбор за 

организовање манифестације 

„Котлићијада 2022.“, у сљедећем 

саставу:  

- Горан Вујанчевић; 

- Милана Калабић.  

2. Ово рјешење ступа на снагу даном 

доношења, а биће објављено у 

„Службеном гласнику општине 

Кнежево“.  

Број: 02-013-68-1/22  

Датум: 08.08.2022.године        НАЧЕЛНИК ОПШТИНЕ 

Горан Боројевић, с.р. 

________________________________________________ 

На основу Одлуке о извршењу буџета 

општине Кнежево за 2022. годину, број: 01-022-

142/21 („Службени гласник општине Кнежево“, 

број: 24/2021) и Одлуке о усвајању ребаланса 

буџета општине Кнежево за 2022. годину, број 

01-022-44/22 („Службени гласник општине 

Кнежево“, број: 11/2022)  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 август 2022 

године за следеће ставке: 

 са ставке 412500 – Расходи за текуће 

одржавање, организациони код 

08180008 у износу од 21,00 КМ; 

 на ставку 412300 -  Расходи за 

режијски материјал  организациони 

код 08180008 у износу од 21,00 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“. 

 

О б р а з л о ж е њ е 

На основу члана 14, Одлуке о извршењу 

буџета општине Кнежево за 2022 годину  број. 

01-022-142/21 („Службени гласник општине 

Кнежево“, број: 24/2021), 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 2022. 

годину број. 01-022-142/21 („Службени гласник 

општине Кнежево“, број: 24/2021). 
 

Број: 02-401-29/22  

Датум: 16.08.2022.године        НАЧЕЛНИК ОПШТИНЕ 

Горан Боројевић, с.р. 

______________________________________________ 
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На основу Одлуке о извршењу буџета 

општине Кнежево за 2022. годину, број: 01-022-

142/21 („Службени гласник општине Кнежево“, 

број: 24/2021) и Одлуке о усвајању ребаланса 

буџета општине Кнежево за 2022. годину, број 

01-022-44/22 („Службени гласник општине 

Кнежево“, број 11/2022),  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 август 2022 

године за следеће ставке: 

 са ставке 412900 – Остали 

некласификовани расходи, организациони 

код 00930400 у износу од 819,00 КМ; 

 на ставку 412500 – Расходи за текуће 

одржавање, организациони код 00930400 у 

износу од 819,00 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“. 

 

О б р а з л о ж е њ е 

На основу члана 14, Одлуке о извршењу 

буџета општине Кнежево за 2022 годину  број. 

01-022-142/21 („Службени гласник општине 

Кнежево“, број: 24/2021), 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 2022. 

годину број. 01-022-142/21 („Службени гласник 

општине Кнежево“, број: 24/2021). 

 
Број: 02-401-30/22  

Датум: 19.08.2022.године        НАЧЕЛНИК ОПШТИНЕ 

Горан Боројевић, с.р. 

______________________________________________ 

На основу Одлуке о извршењу буџета 

општине Кнежево за 2022. годину, број: 01-022-

142/21 („Службени гласник општине Кнежево“, 

број: 24/2021) и Одлуке о усвајању ребаланса 

буџета општине Кнежево за 2022. годину, број 

01-022-44/22 („Службени гласник општине 

Кнежево“, број 11/2022),  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 септембар 2022 

године за следеће ставке: 

 са ставке 621111 – Издаци за отплату 

главнице по обвезницама у земљи, 

организациони код 00930140 у износу 

200.000 КМ 

 на ставку 511130 – Издаци за изградњу и 

прибављање путева и аутопутева, 

организациони код 00930160 у износу 

200.000 КМ. 

  са ставке 413112 – Расходи по основу 

камата на обвезницама у земљи, 

организациони код 00930140 у износу 

50.000 КМ; 

 на ставку 412520 – Расходи за текуће 

одржавање друмског саобраћаја, 

организациони код 00930130 у износу 

50.000 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“. 

 

О б р а з л о ж е њ е 

На основу члана 14, Одлуке о извршењу 

буџета општине Кнежево за 2022 годину  број. 

01-022-142/21 („Службени гласник општине 

Кнежево“, број: 24/2021), Начелник општине 

Кнежево може извршити реалокацију у оквиру 

потрошачке јединице и између потрошачких 

јединица у оквиру Општинске управе општине 

Кнежево. 
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Исплата обавеза по основу расхода буџета 

општине Кнежево извршиће се по 

приоритетима у складу са чланом 12. Одлуке о 

извршењу буџета општине Кнежево за 2022. 

годину број. 01-022-142/21 („Службени гласник 

општине Кнежево“, број: 24/2021). 

 
Број: 02-401-32/22  

Датум: 16.09.2022.године        НАЧЕЛНИК ОПШТИНЕ 

Горан Боројевић, с.р. 

______________________________________________ 

 

 

На основу Одлуке о извршењу буџета 

општине Кнежево за 2022. годину, број: 01-022-

142/21 („Службени гласник општине Кнежево“, 

број: 24/2021) и Одлуке о усвајању ребаланса 

буџета општине Кнежево за 2022. годину, број 

01-022-44/22 („Службени гласник општине 

Кнежево“, број 11/2022),  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 август 2022 

године за следеће ставке: 

 са ставке 621111 – Издаци за отплату 

главнице по обвезницама у земљи, 

организациони код 00930140 у износу 

2.000 КМ; 

 на ставку 412500 – Расходи за услуге 

информисања и медија, организациони 

код 00930130 у износу 2.000 КМ. 

 са ставке 487200 – Трансфери ентитету, 

организациони код 00930130, у износу 600 

КМ; 

 на ставку 487300 – Трансфери јединицама 

локалне самоуправе, организациони код 

00930130 у износу 600 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“. 

 

О б р а з л о ж е њ е 

На основу члана 14, Одлуке о извршењу 

буџета општине Кнежево за 2022 годину  број. 

01-022-142/21 („Службени гласник општине 

Кнежево“, број: 24/2021), 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 2022. 

годину број. 01-022-142/21 („Службени гласник 

општине Кнежево“, број: 24/2021). 

 
Број: 02-401-33/22  

Датум: 20.09.2022.године        НАЧЕЛНИК ОПШТИНЕ 

Горан Боројевић, с.р. 

________________________________________________________________________________________________ 
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