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СЛУЖБЕНИ  ГЛАСНИК 

ОПШТИНЕ  КНЕЖЕВО 

 

Издавач:Скупштина општине 

КНЕЖЕВО 

Жиро-

рачун____________________ 

Цијена примјерка________КМ 

 

Број: 14/2017 

 

Кнежево, 15.08.2017. 

године 

Уређује редакциони одбор: 

Одговорни уредник: 

Секретар СО-е  

Дијана Милисавић  

Штампа СО-е Кнежево 

  

На основу члана 7. Закона о министарским, 

владиним и другим именовањима („Службени 

гласник Републике Српске“, број: 41/03), 

члана.16., и 18. Закона о систему јавних 

служби („Службени гласник Републике 

Српске“, број: 68/07, 109/12 и 44/16), члана 87., 

88. и 91. Закона о социјалној заштити 

(„Службени гласник Републике Српске“, број: 

37/12 и 90/16)  и члана 37. Статута општине 

Кнежево („Службени гласник општине 

Кнежево“, број: 08/17), Скупштина општине је, 

на сједници одржаној дана 09.08.2017. године, 

д о н и ј е л а: 

 

О Д Л У К У 

o утврђивању стандарда и критеријума за 

избор и именовање директора и чланова 

управног одбора  ЈУ „Центар за социјални 

рад“ Кнежево 

 

I.  

(1) Овом одлуком ближе се утврђују 

стандарди и критеријуми за избор и именовање 

директора и чланова управног одбора ЈУ 

„Центар за социјални рад“ Кнежево.   

(2) Под критеријумима за именовање из 

предходног става сматрају се степен 

образовања, стручно знање, радно искуство и 

други услови и стандарди утврђени овом 

одлуком. 

II.  

(1) Кандидати за избор и именовање из тачке 

I. ове одлуке, поред услова прописаних 

Законом о министарским и владиним 

именовањима, морају испуњавати опште и 

посебне критеријуме и услове утврђене овом 

одлуком. 

(2) Општи услови за кандидате су: 

1. Да је држављанин Републике Српске, 

односно Босне и Херцеговине; 

2. Да је старији од 18 година; 

3. Да има општу здравствену способност; 

4. Да није осуђиван за кривично дјело на 

безусловну казну затвора од најмање 

шест мјесеци или за кривично дјело које 

га чини неподобним за обављање 

послова директора, односно члана 

управног одбора; 

5. Да није отпуштен из органа управе као 

резултат дисциплинске мјере, на било 

којем нивоу власти у Босни и 

Херцеговини; 

6. Да није у сукобу интереса, односно да 

не обавља дужност која је неспојива са 

дужношћу директора или члана 

управног одбора јавне установе и 

7. Да се на њега не односи члан IX. став 1. 

Устава БиХ. 
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(3) Посебни услови за кандидате су: 

Под 1. – за директора: 

- Висока стручна спрема (образовање 

првог циклуса у трајању од најмање 

три, а највише четири године и 

вреднује се са најмање 180, односно 

240 ЕЦТС бодова) из реда следећих 

занимања: дипломирани социјални 

радник, дипл.правник, дипл. 

психолог, дипл. социолог, менаџер 

социјалне политике и социјалне 

заштите, дипл.педагог, дипл. 

специјални педагог и дипл. 

дефектолог (дипл. специјални 

едукатор и рехабилитатор) и лица 

која имају високу стручну спрему 

економских усмјерења; 

- Најмање пет година радног искуства 

у струци и  

- Положен стручни испит за рад у 

органима управе. 

Под 2. – за члана управног одбора  

- Висока или виша стручна спрема 

- Познавање проблематике и рада ЈУ 

„Центар за социјални рад“ Кнежево 

- Најмање пет година радног 

искуства. 

 

III.  

Именовање директора и чланова управног 

одбора установе из члана 1. ове одлуке 

извршиће ће Скупштина општине након 

спроведене конкурсне процедуре, на мандатни 

период од четири године. 

 

IV.  

(1) Комисију за спровођење јавног конкурса 

за избор и именовање директора и чланова 

управног одбора ЈУ „Центар за социјални рад“ 

(у даљем тексту: Комисија) именује 

Скупштина општине. 

(2) У Комисију ће се именовати лица која 

имају професионално знање на истом или 

вишем нивоу за који се спроводи поступак, те 

лица која су упозната са одредбама Закона о 

министарским, владиним и другим 

именовањима Републике Српске. 

(3) Комисију чини пет чланова, од којих су 

три члана општински службеници, који 

познају проблематику рада Центра, док су 

остала два такође упозната са проблематиком 

рада Центра, са листе стручњака. 

 

V.  

Ова одлука ступа на снагу наредног дана од 

дана објављивања у „Службеном гласнику 

општине Кнежево“. 

 

 

Број: 01-022-109/17              ПРЕДСЈЕДНИК 

Датум: 09.08.2017. године СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ 

          Миле Павловић, с.р. 

______________________________________________ 

 

На основу члана 8. Закона о министарским, 

владиним и другим именовањима („Службени 

гласник Републике Српске“, број: 41/03), 

чл.16., 17. и 18. Закона о систему јавних 

служби („Службени гласник Републике 

Српске“, број: 68/07, 109/12 и 44/16), и члана 

37. Статута општине Кнежево („Службени 

гласник општине Кнежево“, број: 08/17), 

Скупштина општине је, на сједници одржаној 

дана 09.08.2017.године,  д о н и ј е л а: 

 

О Д Л У К У 

о расписивању јавног конкурса за избор и 

именовање директора и чланова управног 

одбора  ЈУ „Центар за социјални рад“ 

Кнежево 

 

I.  

Овом одлуком расписује се јавни конкурс за 

избор и именовање: 

1. Директора ЈУ „Центар за социјални 

рад“ Кнежево; 

2. Три члана управног одбора ЈУ „Центар 

за социјални рад“ Кнежево. 

 

II.  



Број- 14                      СЛУЖБЕНИ ГЛАСНИК ОПШТИНЕ КНЕЖЕВО             Датум: 15.08.2017.године 

3 

 

Oпшти и посебни услови и критеријуми за 

избор и именовање директора и чланова 

управног одбора ЈУ „Центар за социјални рад“ 

Кнежево прописани су Законом о 

министарским, владиним и другим 

именовањима Републике Српске, Одлуком o 

утврђивању стандарда и критеријума за избор 

и именовање директора и чланова управног 

одбора  ЈУ „Центар за социјални рад“ 

Кнежево, кao и Статутом ове установе. 

 

III.  

(1) Јавни конкурс за избор и именовање 

директора и чланова управног одбора ЈУ 

„Центар за социјални рад“ Кнежево биће 

објављен у „Службеном гласнику Републике 

Српске“ и дневном листу „Еуро Блиц“. 

(2) Рок за подношење пријава је 15 дана од 

посљедњег објављивања у једном од гласила 

из предходног става. 

 

IV.  

Поступак спровођења конкурса, укључујући 

преглед приспјелих пријава, интервју и 

предлагање кандидата, у складу са Законом и 

Одлуком, извршиће Комисија за спровођење 

поступка по Јавном конкурсу за избор и 

именовање директора и чланова управног 

одбора ЈУ „Центар за социјални рад“ Кнежево. 

 

V.  

За спровођење ове одлуке се задужује стручна 

служба Скупштине. 

 

VI.  

Ова одлука ступа на снагу наредног дана од 

дана објављивања у „Службеном гласнику 

општине Кнежево“. 

 

Број: 01-022-110/17              ПРЕДСЈЕДНИК 

Датум: 09.08.2017. године СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ 

          Миле Павловић, с.р. 

________________________________________ 

На основу члана 38. став 2. Закона о премјеру и 

катастру Републике Српске („Службени 

гласник РС“, број: 6/12), члана 39. став 2. тачка 

2. Закона о локалној самоуправи („Службени 

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

члана 37. став 2. тачка 2. Статута општине 

Кнежево („Службени гласник општине 

Кнежево“, број: 8/17), Скупштина општине 

Кнежево је, на сједници одржаној дана 09.08. 

2017. године, д о н и ј е л а 

 

 

О Д Л У К У 

о давању мишљења о измјени граница 

између катастарске општине Кобиља и 

катастарске општине Борак 

 

 

I. 

Даје се сагласност Републичкој управи за 

геодетске и имовинско-правне послове, 

Подручна јединица Кнежево, да може 

приступити поступку измјене граница између 

катастарске општине Кобиља и катастарске 

општине Борак.  

 

II. 

Предлажу се слиједећи чланови комисије за 

измјену граница између катастарских општина: 

1. Срђан Гојковић, члан, за катастарску 

општину Кобиља, 

2. Миодраг Сукур, замјеник члана, за 

катастарску општину Кобиља, 

3. Здравко Гојковић, члан, за катастарску 

општину Борак, 

4. Миливоје Баришић, замјеник члана, за 

катастарску општину Борак. 

 

III. 

Ово мишљење не рјешава имовинско-правна 

питања на предметним и сусједним парцелама. 

 

IV. 

Ова одлука ступа на снагу осмог дана од дана 

објављивања у „Службеном гласнику општине 

Кнежево“. 

 
Број: 01-022-111/17              ПРЕДСЈЕДНИК 

Датум: 09.08.2017. године СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ 

          Миле Павловић, с.р. 

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

локалној самоуправи („Службени гласник 

Републике Српске“, број: 97/16) и члана 37. 

став 2. тачка 2. Статута Општине Кнежево 

(„Службени гласник Општине Кнежево“, број: 

8/17), Скупштина општине Кнежево је, на 

сједници одржаној дана 09.08.2017. године,     

д о н и ј е л а: 

 

 

О Д Л У К У 

о одрицању од накнаде за експроприсане 

непокретности 

 

I. 

Овом одлуком општина Кнежево се одриче од 

накнаде за потпуно експроприсане 

непокретности за изградњу регионалног пута 

Р-413 Котор Варош-Митровићи, дионица 

Соколине-Живинице и то: 

- к.ч. број: 22/1-22 звана „Језеро“, њива 6 

класе у површини од 386 м
2
, п.л. број: 

163 к.о. Живинице; 

- к.ч. број: 22/1-23 звана „Језеро“, њива 6 

класе у површини од 252 м
2
, п.л. број: 

163., к.о. Живинице; 

- к.ч. број: 22/1-24 звана „Језеро“, њива 6 

класе у површини од 223 м
2
, п.л. број: 

163., к.о. Живинице, 

- к.ч. број: 22/1-25 звана „Језеро“, њива 6 

класе у површини од 970 м
2
, п.л. број: 

163., к.о. Живинице,  

- к.ч. број: 23/86-2 звана „Сјенокос“, њива 

5 класе у површини од 832 м
2
, п.л. број: 

163., к.о. Живинице,  

- к.ч. број: 23/85-2 звана „Сјенокос“, њива 

5 класе у површини од 970 м
2
, п.л. број: 

163., к.о. Живинице,  

- к.ч. број: 23/94-2 звана „Даутовац“, 

њива 6 класе у површини од 1050 м
2
, 

п.л. број: 163., к.о. Живинице,  

- к.ч. број: 23/98-2 звана „Јагњило“, њива 

5 класе у површини од 1500 м
2
, п.л. 

број: 163., к.о. Живинице,  

- к.ч. број: 23/98-3 звана „Јагњило“, њива 

5 класе у површини од 85 м
2
, п.л. број: 

163., к.о. Живинице,  

- к.ч. број: 23/97-2 звана „Јагњило“, њива 

5 класе у површини од 1300 м
2
, п.л. 

број: 163., к.о. Живинице,  

- к.ч. број: 27/101-3 звана „Набојне“, 

ливада 5 класе у површини од 833 м
2
, 

п.л. број: 163., к.о. Живинице,  

- к.ч. број: 27/101-4 звана „Набојне“, 

ливада 5 класе у површини од 876 м
2
, 

п.л. број: 163., к.о. Живинице,  

- к.ч. број: 27/101-5 звана „Набојне“, 

ливада 5 класе у површини од 486 м
2
, 

п.л. број: 163., к.о. Живинице,  

- к.ч. број: 27/101-6 звана „Набојне“, 

ливада 5 класе у површини од 182 м
2
, 

п.л. број: 163., к.о. Живинице,  

- к.ч. број: 27/101-7 звана „Набојне“, 

ливада 5 класе у површини од 65 м
2
, п.л. 

број: 163., к.о. Живинице,  

- к.ч. број: 27/101-8 звана „Набојне“, 

ливада 5 класе у површини од 130 м
2
, 

п.л. број: 163., к.о. Живинице,  

- к.ч. број: 27/101-9 звана „Набојне“, 

њива 5 класе у површини од 180 м
2
, п.л. 

број: 163., к.о. Живинице,  

- к.ч. број: 27/101-10 звана „Набојне“, 

њива 5 класе у површини од 861 м
2
, п.л. 

број: 163., к.о. Живинице,  

- к.ч. број: 27/101-11 звана „Набојне“, 

њива 5 класе у површини од 780 м
2
, п.л. 

број: 163., к.о. Живинице,  

- к.ч. број: 442/5 звана „Поље“, њива 6 

класе у површини од 66 м
2
, л.н. број: 

290., к.о. Рађићи,   

- к.ч. број: 442/6 звана „Поље“, њива 6 

класе у површини од 51 м
2
, л.н. број: 

290., к.о. Рађићи,     

- к.ч. број: 442/7 звана „Поље“, њива 6 

класе у површини од 616 м
2
, л.н. број: 

290., к.о. Рађићи,   

- к.ч. број: 442/8 звана „Поље“, њива 6 

класе у површини од 4286 м
2
, л.н. број: 

290., к.о. Рађићи,   

- к.ч. број: 433/2 звана „Мијаљевац“, 

пашњак 3 класе у површини од 3082 м
2
, 

л.н. број: 290., к.о. Рађићи,   

- к.ч. број: 433/3 звана „Мијаљевац“, 

пашњак 3 класе у површини од 141 м
2
, 

л.н. број: 290., к.о. Рађићи,   

- к.ч. број: 433/4 звана „Мијаљевац“, 

пашњак 3 класе у површини од 15014 

м
2
, л.н. број: 290., к.о. Рађићи,   
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- к.ч. број: 433/5 звана „Мијаљевац“, 

пашњак 3 класе у површини од 225 м
2
, 

л.н. број: 290., к.о. Рађићи,   

 

II. 

Ова одлука ступа на снагу осмог дана од дана 

објављивања у „Службеном гласнику општине 

Кнежево“. 
 

 
Број: 01-022-112/17              ПРЕДСЈЕДНИК 

Датум: 09.08.2017. године СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ 

          Миле Павловић, с.р. 

____________________________________________ 

 

У складу са чланом 39. став 2. тачка 13. Закона 

о локалној самоуправи („Службени гласник 

општине Кнежево, број: 97/16) и члана 37. став 

2. тачка 2. Статута Општине Кнежево 

(„Службени гласник Општине Кнежево“, број: 

8/17) Скупштина општине Кнежево је, на 

сједници одржаној дана 09.08.2017. године,     

д о н и ј е л а  

 

 

О Д Л У К У 

о давању на кориштење просторија 

Мјесног уреда у Јаворанима 

 

I. 

Овом Одлуком даје се просторија Мјесног 

уреда у Јаворанима, општина Кнежево на 

кориштење предузећу „Поште Српке“ а.д. 

Бања Лука. 

 

II. 

Кориснику просторије исте се даје се на трајно 

кориштење без накнаде под условом да се 

користе у службене сврхе, с тим да Опшинска 

управа Кнежево исте може изузети уколико се 

утврди злоупотреба кориштења просторија. 

 

III. 

(1) Предузеће „Поште Српске“ а.д. су дужне 

да плаћају све трошкове које се односе на 

поменути простор (струја, вода, комуналне 

услуге и друго). 

(2) Корисник из предходног става се обавезује 

да учествује у санацији објекта. 

IV. 

За све што није предвиђено овом Одлуком 

примјењиваће се одредбе Закона о 

облигационим односима. 

 

V. 

Ова одлука ступа на снагу осмог дана од дана 

објављивања у „Службеном гласнику општине 

Кнежево“. 
 

 

Број: 01-022-113/17              ПРЕДСЈЕДНИК 

Датум: 09.08.2017. године СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ 

          Миле Павловић, с.р. 

_____________________________________________ 

 

На основу члана 39. Закона о локалној 

самоуправи („Службени гласник Републике 

Српске“, број 97/16), члана 50. Закона о 

службеницима и намјештеницима у органима 

јединице локалне самоуправе („Службени 

гласник Републике Српске“, број 97/16) и 

члaна. 37. и 86. Статута општине Кнежево 

(„Службени гласник општине Кнежево“, број 

8/17) Скупштина општине Кнежево је, на 

сједници одржаној дана 09.08.2017. године,     

д о н и ј е л а: 

  

Р Ј Е Ш Е Њ Е 

о именовању секретара Скупштине 

општине Кнежево 

 

1. ДИЈАНА МИЛИСАВИЋ, дипл. 

правник из Кнежева, именује се за 

секретара Скупштине општине 

Кнежево, на вријеме трајања мандата 

сазива Скупштине општине која је 

изабрала.  

2. Именована права по основу радног 

односа након именовања остварује у 

складу са Законом о службеницима и 

намјештеницима у органима јединице 

локалне самоуправе, а на основу 

рјешења надлежног органа.  
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3. Ово рјешење ступа на снагу даном 

доношења, а објавиће се у „Службеном 

гласнику општине Кнежево“.  

 

Образложење 

 Јавни конкурс за секретара Скупштине 

општине Кнежево објављен је у Дневном листу 

„Еуро Блиц“ и у „Службеном гласнику 

Републике Српске“.  

На канкурс се у року пријавила именована. 

Других пријава није било.  

Комисија за спровођење јавног конкурса за 

избор секретара именована Одлуком 

Скупштине општинe број: 01-022-82/17 од 

07.06.2017. године утврдила је да именована 

испуњава услове конкурса и са кандидатом 

обавила интервју дана 06.07.2017. године. 

Након завршеног поступка сва документација 

је достављена предсједнику Скупштине 

општине Кнежево на даље поступање. 

Комисија за избор и именовање Скупштине 

општине је на сједници одржаној дана 

02.08.2017. године, предложила према 

Скупштини општине да се за секретара 

Скупштине општине именује Дијана 

Милисавић, на вријеме трајања мандата сазива 

Скупштине општине. 

На основу наведеног, на сједници Скупштине 

општине одржаној дана 09.08.2017.године,  

ријешено је као у диспозитиву. 

 

Правна поука: Против овог рјешења именованa 

може изјавити жалбу Одбору за жалбе 

општине Кнежево у року од 15 дана од дана 

пријема рјешења.  

 

 

Број: 01-022-114/17              ПРЕДСЈЕДНИК 

Датум: 09.08.2017. године СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ 

          Миле Павловић, с.р. 

________________________________________ 

 

На основу члана 39. Закона о локалној 

самоуправи („Службени гласник Републике 

Српске“, број 97/16), члана 50. Закона о 

службеницима и намјештеницима у органима 

јединице локалне самоуправе („Службени 

гласник Републике Српске“, број 97/16) и 

члaна. 37. и 86. Статута општине Кнежево 

(„Службени гласник општине Кнежево“, број 

8/17) Скупштина општине Кнежево је, на 

сједници одржаној дана 09.08.2017. године,      

д о н и ј е л а: 

  

Р Ј Е Ш Е Њ Е 

о именовању начелника Одјељења за општу 

управу и друштвене дјелатности 

Општинске управе општине Кнежево 

 

1. НАДА КАЛАБИЋ, дипломирани 

правник из Кнежева, именује се за 

начелника Одјељења за општу управу и 

друштвене дјелатности Општинске 

управе општине  Кнежево, на вријеме 

трајања мандата сазива Скупштине 

општине која  је изабрала.  

2. Именована права по основу радног 

односа након именовања остварује у 

складу са Законом о службеницима и 

намјештеницима у органима јединице 

локалне самоуправе, а на основу 

рјешења надлежног органа.  

3. Ово рјешење ступа на снагу даном 

доношења, а објавиће се у „Службеном 

гласнику општине Кнежево“.  

 

Образложење 

 Јавни конкурс за начелнике одјељења 

Општинске управе општине Кнежево објављен 

је у Дневном листу „Еуро Блиц“ и у 

„Службеном гласнику Републике Српске“.  

На канкурс се у року пријавила именована. 

Других пријава није било.  

Комисија за спровођење јавног конкурса 

именована Рјешењем Начелника општинe број: 

02-022-81-1/17 од 21.06.2017. године, утврдила 

је да именована испуњава услове конкурса и са 

кандидатом обавила интервју дана 06.07.2017. 

године. 
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Начелник општине, у складу са чланом 59. 

Закона о локалној самоуправи, предложио је 

Скупштини општине да се  Нада Калабић 

именује за начелника Одјељења за општу 

управу и друштвене дјелатности Општинске 

управе општине Кнежево, на вријеме трајања 

мандата сазива Скупштине општине која је 

изабрала. 

На основу наведеног, на сједници Скупштине 

општине одржаној дана 09.08.2017. године,  

ријешено је као у диспозитиву. 

 

Правна поука: Против овог рјешења именована 

може изјавити жалбу Одбору за жалбе 

општине Кнежево у року од 15 дана од дана 

пријема рјешења.  

 

 
Број: 01-022-115/17              ПРЕДСЈЕДНИК 

Датум: 09.08.2017. године СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ 

          Миле Павловић, с.р. 

________________________________________ 

 

На основу члана 39. Закона о локалној 

самоуправи („Службени гласник Републике 

Српске“, број 97/16), члана 50. Закона о 

службеницима и намјештеницима у органима 

јединице локалне самоуправе („Службени 

гласник Републике Српске“, број 97/16) и 

члaна. 37. и 86. Статута општине Кнежево 

(„Службени гласник општине Кнежево“, број 

8/17) Скупштина општине Кнежево је, на 

сједници одржаној дана 09.08.2017. године,     

д о н и ј е л а: 

  

Р Ј Е Ш Е Њ Е 

о именовању начелника Одјељења за 

привреду и финансије Општинске управе 

општине Кнежево 

 

1. СУЗАНА ГОЈКОВИЋ, дипломирани 

економиста из Кнежева, именује се за 

начелника Одјељења за привреду и 

финансије Општинске управе општине  

Кнежево, на вријеме трајања мандата 

сазива Скупштине општине којa је 

изабрала.  

2. Именована права по основу радног 

односа након именовања остварује у 

складу са Законом о службеницима и 

намјештеницима у органима јединице 

локалне самоуправе, а на основу 

рјешења надлежног органа.  

3. Ово рјешење ступа на снагу даном 

доношења, а објавиће се у „Службеном 

гласнику општине Кнежево“.  

 

Образложење 

 Јавни конкурс за начелнике одјељења 

Општинске управе општине Кнежево објављен 

је у Дневном листу „Еуро Блиц“ и у 

„Службеном гласнику Републике Српске“.  

На канкурс се у року пријавила именована. 

Других пријава није било.  

Комисија за спровођење јавног конкурса 

именована Рјешењем Начелника општинe број: 

02-022-81-1/17 од 21.06.2017. године, утврдила 

је да именована испуњава услове конкурса и са 

кандидатом обавила интервју дана 06.07.2017. 

године. 

Начелник општине, у складу са чланом 59. 

Закона о локалној самоуправи, предложио је 

Скупштини општине да се Сузана Гојковић 

именује за начелника Одјељења за привреду и 

финансије Општинске управе општине 

Кнежево, на вријеме трајања мандата сазива 

Скупштине општине која је изабрала. 

На основу наведеног, на сједници Скупштине 

општине одржаној дана 09.08.2017.године, 

ријешено је као у диспозитиву. 

 

Правна поука: Против овог рјешења именованa 

може изјавити жалбу Одбору за жалбе 

општине Кнежево у року од 15 дана од дана 

пријема рјешења.  

 
Број: 01-022-116/17              ПРЕДСЈЕДНИК 

Датум: 09.08.2017. године СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ 

          Миле Павловић, с.р. 

______________________________________________ 
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На основу члана 39. Закона о локалној 

самоуправи („Службени гласник Републике 

Српске“, број 97/16), члана 50. Закона о 

службеницима и намјештеницима у органима 

јединице локалне самоуправе („Службени 

гласник Републике Српске“, број 97/16) и 

члaна. 37. и 86. Статута општине Кнежево 

(„Службени гласник општине Кнежево“, број 

8/17) Скупштина општине Кнежево је, на 

сједници одржаној дана 09.08.2017. године,     

д о н и ј е л а:  

 

Р Ј Е Ш Е Њ Е 

о именовању начелника Одјељења за 

просторно уређење и стамбено комуналне 

послове Општинске управе општине 

Кнежево 

 

1. БОЈАН ОБРАДОВИЋ, дипломирани 

правник из Кнежева, именује се за 

начелника Одјељења за просторно 

уређење и стамбено комуналне послове 

Општинске управе општине  Кнежево, 

на вријеме трајања мандата сазива 

Скупштине општине која га је изабрала.  

2. Именовани права по основу радног 

односа након именовања остварује у 

складу са Законом о службеницима и 

намјештеницима у органима јединице 

локалне самоуправе, а на основу 

рјешења надлежног органа.  

3. Ово рјешење ступа на снагу даном 

доношења, а објавиће се у „Службеном 

гласнику општине Кнежево“.  

 

Образложење 

 Јавни конкурс за начелнике одјељења 

Општинске управе општине Кнежево објављен 

је у Дневном листу „Еуро Блиц“ и у 

„Службеном гласнику Републике Српске“.  

На канкурс се у року пријавио именовани. 

Других пријава није било.  

Комисија за спровођење јавног конкурса 

именована Рјешењем Начелника општинe број: 

02-022-81-1/17 од 21.06.2017. године, утврдила 

је да именовани испуњава услове конкурса и са 

кандидатом обавила интервју дана 06.07.2017. 

године. 

Начелник општине, у складу са чланом 59. 

Закона о локалној самоуправи, предложио је 

Скупштини општине да се  Бојан Обрадовић 

именује за начелника Одјељења за просторно 

уређење и стамбено комулне послове 

Општинске управе општине Кнежево, на 

вријеме трајања мандата сазива Скупштине 

општине која га је изабрала. 

На основу наведеног, на сједници Скупштине 

општине одржаној дана 09.08.2017.године, 

ријешено је као у диспозитиву. 

 

Правна поука: Против овог рјешења 

именовани може изјавити жалбу Одбору за 

жалбе општине Кнежево у року од 15 дана од 

дана пријема рјешења.  

 

 

Број: 01-022-117/17              ПРЕДСЈЕДНИК 

Датум: 09.08.2017. године СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ 

          Миле Павловић, с.р. 

_____________________________________________ 

 

На основу члана 39. Закона о локалној 

самоуправи („Службени гласник Републике 

Српске“, број 97/16), члана 50. Закона о 

службеницима и намјештеницима у органима 

јединице локалне самоуправе („Службени 

гласник Републике Српске“, број 97/16) и 

члaна. 37. и 86. Статута општине Кнежево 

(„Службени гласник општине Кнежево“, број 

8/17) Скупштина општине Кнежево је, на 

сједници одржаној дана 09.08.2017. године,     

д о н и ј е л а: 

  

Р Ј Е Ш Е Њ Е 

о именовању начелника Одјељења за 

инспекцијске послове и комуналну 

полицију Општинске управе општине 

Кнежево 
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1. ЖЕЉКО ЛАКИЋ, професор српског 

језика и књижевности из Кнежева, 

именује се за начелника Одјељења за 

инспекцијске послове и комуналну 

полицију Општинске управе општине  

Кнежево, на вријеме трајања мандата 

сазива Скупштине општине која га је 

изабрала.  

2. Именовани права по основу радног 

односа након именовања остварује у 

складу са Законом о службеницима и 

намјештеницима у органима јединице 

локалне самоуправе, а на основу 

рјешења надлежног органа.  

3. Ово рјешење ступа на снагу даном 

доношења, а објавиће се у „Службеном 

гласнику општине Кнежево“.  

 

Образложење 

 Јавни конкурс за начелнике одјељења 

Општинске управе општине Кнежево објављен 

је у Дневном листу „Еуро Блиц“ и у 

„Службеном гласнику Републике Српске“.  

На канкурс се у року пријавио именовани. 

Других пријава није било.  

Комисија за спровођење јавног конкурса 

именована Рјешењем Начелника општинe број: 

02-022-81-1/17 од 21.06.2017. године, утврдила 

је да именовани испуњава услове конкурса и са 

кандидатом обавила интервју дана 06.07.2017. 

године. 

Начелник општине, у складу са чланом 59. 

Закона о локалној самоуправи, предложио је 

Скупштини општине да се  Жељко Лакић 

именује за начелника Одјељења за 

инспекцијске послове и комуналну полицију 

Општинске управе општине Кнежево, на 

вријеме трајања мандата сазива Скупштине 

општине која га је изабрала. 

На основу наведеног, на сједници Скупштине 

општине одржаној дана 09.08.2017.године, 

ријешено је као у диспозитиву. 

 

Правна поука: Против овог рјешења 

именовани може изјавити жалбу Одбору за 

жалбе општине Кнежево у року од 15 дана од 

дана пријема рјешења.  

 

 
Број: 01-022-118/17              ПРЕДСЈЕДНИК 

Датум: 09.08.2017. године СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ 

          Миле Павловић, с.р. 

______________________________________________ 

 

На основу члана 39. Закона о локалној 

самоуправи („Службени гласник Републике 

Српске“, број: 97/16), члана 9. Закона о 

министарским, владиним и другим 

именовањима Републике Српске („Службени 

гласник Републике Српске“, број: 41/03) и 

члана 37. и 86. Статута општине Кнежево 

(„Службени гласник општине Кнежево“, број: 

8/17), Скупштина општине Кнежево је, на 

сједници одржаној дана 09.08. 2017. године,    

д о н и ј е л а: 

Р Ј Е Ш Е Њ Е 

о именовању Комисије за спровођење јавног 

конкурса за избор и именовање директора и 

чланова управног одбора ЈУ „Центар за 

социјални рад“ 

 

1. У Комисију за спровођење јавног 

конкурса за избор и именовање 

директора и чланова управног одбора 

ЈУ „Центар за социјални рад“ (у даљем 

тексту: Комисија), именује се: 

1. Небојша Вуковић - предсједник 

(службеник); 

2. Смиљана Никодиновић - члан 

(службеник); 

3. Велибор Бајић - члан (службеник); 

4. Његош Радић - члан (са листе 

стручњака); 

5. Ђорђе Павловић - члан (са листе 

стручњака). 
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2. Задатак Комисије је да размотри 

пријаве кандидата, састави листу са 

избором најбољих кандидата за 

директора и чланове управног одбора 

који испуњавају услове конкурса, 

проведе интервју са кандидатима, те 

сачини ранг листу. 

3. Ово рјешење ступа на снагу наредног 

дана, од дана објављивања у 

„Службеном гласнику општине 

Кнежево“. 

 

 

Број: 01-022-119/17              ПРЕДСЈЕДНИК 

Датум: 09.08.2017. године СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ 

          Миле Павловић, с.р. 

_____________________________________________ 

 

На основу члана 22. и 82. став 2. Закона о 

локалној самоуправи („Службени гласник 

Републике Српске“ број: 97/16), члана 134. 

став 2. тачка 4. Закона о основном васпитању и 

образовању („Службени гласник Републике 

Српске“, број: 44/17), члана 7. Правилника о 

избору и раду школског одбора („Службени 

гласник Републике Српске“, број: 7/09, 37/09 и 

65/13) и члана 37. Статута општине Kнежево 

(„Службени гласник општине Кнежево“, број: 

8/17), Скупштина општине  Кнежево је, на 

сједници одржаној 09.08.2017. године,              

д о н и ј е л а  

 

Р Ј Е Ш Е Њ Е 

о избору члана Школског одбора ЈУ 

Основна школа „Доситеј Обрадовић“ 

Кнежево 

 

1. За члана Школског одбора ЈУ Oсновна 

школа „Доситеј Обрадовић“ Кнежево, 

испред општине Кнежево бира се 

Будимир Дукић, дипломирани 

економиста из Кнежева. 

2. Именовање из предходне тачке врши се 

на период од четири године. 

3. Ово рјешење ступа на снагу даном 

доношења, а објавиће се у „Службеном 

гласнику општине Кнежево“. 

 

 

Број: 01-022-126/17              ПРЕДСЈЕДНИК 

Датум: 09.08.2017. године СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ 

          Миле Павловић, с.р. 

_____________________________________________ 

 

На основу члана 22. и 82. став 2. Закона о 

локалној самоуправи („Службени гласник 

Републике Српске“ број: 97/16), члана 134. 

став 2. тачка 4. Закона о основном васпитању и 

образовању („Службени гласник Републике 

Српске“, број: 44/17), члана 7. Правилника о 

избору и раду школског одбора („Службени 

гласник Републике Српске“, број: 7/09, 37/09 и 

65/13) и члана 37. Статута општине Kнежево 

(„Службени гласник општине Кнежево“, број: 

8/17), Скупштина општине  Кнежево је, на 

сједници одржаној 09.08.2017. године,              

д о н и ј е л а  

 

Р Ј Е Ш Е Њ Е 

о избору члана Школског одбора ЈУ 

Основна школа „Петар Кочић“ 

Имљани –  Кнежево 

 

1. За члана Школског одбора ЈУ Oсновна 

школа „Петар Кочић“ Имљани – 

Кнежево, испред општине Кнежево 

бира се Драго Марић, машин бравар  из 

Кнежева. 

2. Именовање из предходне тачке врши се 

на период од четири године. 

3. Рјешење ступа на снагу даном 

доношења, а објавиће се у „Службеном 

гласнику општине Кнежево“. 

 

 

 

Број: 01-022-121/17              ПРЕДСЈЕДНИК 

Датум: 09.08.2017. године СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ 

          Миле Павловић, с.р. 

____________________________________________ 
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На основу члана 22. и 82. став 2 Закона о 

локалној самоуправи („Службени гласник 

Републике Српске“ број: 97/16), члана 134. 

став 2. тачка 4. Закона о основном васпитању и 

образовању („Службени гласник Републике 

Српске“, број: 44/17), члана 7. Правилника о 

избору и раду школског одбора („Службени 

гласник Републике Српске“, број: 7/09, 37/09 и 

65/13) и члана 37. Статута општине Kнежево 

(„Службени гласник општине Кнежево“, број: 

8/17), Скупштина општине  Кнежево је, на 

сједници одржаној 09.08.2017. године,              

д о н и ј е л а  

 

Р Ј Е Ш Е Њ Е 

о избору члана Школског одбора ЈУ 

Основна школа „Вук Караџић“ 

Живинице –  Кнежево 

 

1. За члана Школског одбора ЈУ Oсновна 

школа „Вук Караџић“ Живинице – 

Кнежево, испред општине Кнежево 

бира се Радојица Ђурић, економски 

техничар из Кнежева. 

2. Именовање из предходне тачке врши се 

на период од четири године. 

3. Oво рјешење ступа на снагу даном 

доношења, а објавиће се у „Службеном 

гласнику општине Кнежево“. 

 

 
Број: 01-022-122/17              ПРЕДСЈЕДНИК 

Датум: 09.08.2017. године СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ 

          Миле Павловић, с.р. 

_______________________________________________ 

 

На основу члана 22. и 82. став 2. Закона о 

локалној самоуправи („Службени гласник 

Републике Српске“ број: 97/16), члана 134. 

став 2. тачка 4. Закона о основном васпитању и 

образовању („Службени гласник Републике 

Српске“, број: 44/17), члана 7. Правилника о 

избору и раду школског одбора („Службени 

гласник Републике Српске“, број: 7/09, 37/09 и 

65/13) и члана 37. Статута општине Kнежево 

(„Службени гласник општине Кнежево“, број: 

8/17), Скупштина општине  Кнежево је, на 

сједници одржаној 09.08.2017. године,              

д о н и ј е л а  

 

Р Ј Е Ш Е Њ Е 

о избору члана Школског одбора ЈУ 

Средњошколски центар „Јован Дучић“ 

Кнежево 

 

1. За члана Школског одбора ЈУ 

Средњошколски центар „Јован Дучић“ 

Кнежево, испред општине Кнежево 

бира се Горан Вујанчевић, професор 

разредне наставе из Кнежева. 

2. Именовање из предходне тачке врши се 

на период од четири године. 

3. Ово рјешење ступа на снагу даном 

доношења, а објавиће се у „Службеном 

гласнику општине Кнежево“. 

 

 

 

Број: 01-022-123/17              ПРЕДСЈЕДНИК 

Датум: 09.08.2017. године СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ 

          Миле Павловић, с.р. 

________________________________________________ 

 

На основу члана 37. став 2. тачка 31. и члана 

86. Статута општине Кнежево („Службени 

гласник општине Кнежево“, бројеви: 8/17) и 

члана 121. Пословника о раду Скупштине 

општине Кнежево („Службени гласник 

општине Кнежево“, бројеви: 04/05 и 12/11), 

Скупштина општине је, на сједници одражаној 

дана 09.08.2017.године, упознавајући се са 

Информацијом о стању безбједности на 

подручју општине Кнежево за период јануар – 

јун 2017. године, д о н и ј е л а: 

З А К Љ У Ч К Е 

 

1. Скупштина општине, прихвата 

Информацију о стању безбједности на 
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подручју општине Кнежево за период 

јануар – јун 2017. године.  

2. Скупштина општине заузима став да је 

ради унапређења координација са 

полицијским структурама, као и 

ефикасног превентивног и репресивног 

дјеловање у сузбијању негативних 

безбједносних појава на подручју 

општине Кнежево, потребно формирати 

радно тијело – Форум за безбједност. 

3. Задужује се Начелник општине да у 

сарадњи са Скупштинском службом за 

наредну сједницу Скупштине општине 

припреми приједлог акта о оснивању 

Форума за безбједност, утврђујући 

дјелокруг рада, овлашћења и састав 

овог радног тијела.  

4. Овај закључак ступа на снагу даном 

доношења, а биће објављен у 

„Службеном гласнику општине 

Кнежево“. 

 

 

Број: 01-022-124/17              ПРЕДСЈЕДНИК 

Датум: 09.08.2017. године СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ 

          Миле Павловић, с.р. 

________________________________________________ 

 

На основу члана 59. став 1. тачка 12.  Закона о 

локалној самоуправи („Службени гласник 

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

1. тачка 13. и члана 86. став 3. Статута 

општине Кнежево („Службени гласник 

општине Кнежево“, број: 8/17), Начелник 

општине Кнежево, д о н о с и 

 

З А К Љ У Ч А К 

о давању сагласности на Статут ЈУ „Центар 

за социјални рад“ општине Кнежево 

 

1. Даје се сагласност на Статут  ЈУ 

„Центар за социјални рад“ општине 

Кнежево, број: 01-420/17 од 21.07.2017. 

године. 

2. Овај закључак ступа на снагу oсмог 

дана од дана објављивања у 

„Службеном гласнику општине 

Кнежево“. 

 

Број: 02-022-101/17 

Датум: 27.07.2017. године      НАЧЕЛНИК ОПШТИНЕ 

     Горан Боројевић, с.р. 

________________________________________________ 
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