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СЛУЖБЕНИ  ГЛАСНИК 

ОПШТИНЕ  КНЕЖЕВО 

Издавач: Скупштина општине 

КНЕЖЕВО 

Жиро-

рачун____________________ 

Цијена примјерка________КМ 

 

Број: 01/2021 

 

Кнежево,15.01.2021. године 

Уређује редакциони одбор: 

Одговорни уредник: 

В.Д.Секретар СО-е  

Дијана Милисавић  

Штампа СО-е Кнежево 

 

 

На основу чланова 39. став 2. тачка 21., и 

82. став 2. Закона о локалној самоуправи 

(„Службени гласник Републике Српске“, број: 

97/16 и 36/19), члана 37. став 2. тачка 23.  и 

члана 86. став 2. Статута општине Кнежево 

(„Службени гласник општине Кнежево“, број: 

8/17 и 19/17) и члана 44. и 129. Пословника о 

раду Скупштине („Службени гласник општине 

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

општине Кнежево je, на сједници одржаној дана 

11.01.2021. године, д о н о с и: 

 

Р Ј Е Ш Е Њ Е 

о избору Радног предсједништва 

 

1. У Радно предсједништво, изабрани су: 

- Владо Лазић - предсједник;  

- Маја Митровић - члан;  

- Недељко Вуковић - члан. 

2. Радно предсједништво предсједава 

сједницом до избора предсједника 

Скупштине општине и има сва права и 

дужности предсједника Скупштине. 

3. Ово рјешење ступа на снагу даном 

доношења, а биће објављено у 

„Службеном гласнику општине 

Кнежево“. 

 

 
Број: 01-022-01/21             ПРЕДСЈЕДАВАЈУЋИ  

Датум: 11.01.2021.године   СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ  

    Владо Лазић, с.р. 

_________________________________________________ 

 

На основу чланова 39. став 2. тачка 21., и 

82. став 2. Закона о локалној самоуправи 

(„Службени гласник Републике Српске“, број: 

97/16 и 36/19), члана 37. став 2. тачка 23.  и 

члана 86. став 2. Статута општине Кнежево 

(„Службени гласник општине Кнежево“, број: 

8/17 и 19/17) и члана 44. и 129. Пословника о 

раду Скупштине („Службени гласник општине 

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

општине Кнежево je, на сједници одржаној дана 

11.01.2021. године, д о н о с и: 

 

Р Ј Е Ш Е Њ Е 

о избору чланова Комисије за верификацију 

мандата 

 

1. У Комисију за верификацију 

мандата, изабрани су: 
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- Владан Миловановић - предсједник;  

- Недељко Ћелић - члан;  

- Петко Дукић - члан. 

2. Задатак ове комисије је да изврши 

увид у документацију ЦИК-а БиХ, 

сачини Извјештај и саопшти састав 

одборника Скупштине. 

3. Ово рјешење ступа на снагу даном 

доношења, а биће објављено у 

„Службеном гласнику општине 

Кнежево“. 

 

 

Број: 01-022-02/21             ПРЕДСЈЕДАВАЈУЋИ  

Датум: 11.01.2021.године   СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ  

    Владо Лазић, с.р. 

_______________________________________________ 

 

На основу  члана 37. став 2. тачка 23. и 86. 

став 2. Статута општине Кнежево („Службени 

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

и члана 129. Пословника о раду Скупштине 

општине Кнежево („Службени гласник 

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

Скупштина општине Кнежево, на сједници 

одржаној дана 11.01.2021.године,  д о н о с и: 

 

Р Ј Е Ш Е Њ Е 

о верификацији мандата одборницима у 

Скупштини општине Кнежево 
 

1. На основу извјештаја Верификационе 

комисије, Скупштина општине Кнежево 

верификује мандат у Скупштини 

општине у мандатном сазиву 2020-2024 

године сљедећим одборницима: 

- САВЕЗ НЕЗАВИСНИХ СОЦИЈАЛ 

ДЕМОКРАТА (СНСД): 

1. Душко Лакетић; 

2. Живко Хрваћанин; 

3. Миле Павловић; 

4. Александар Вуковић; 

5. Давор Ђукарић; 

6. Горан Алексић; 

7. Недељко Ћелић; 

8. Маја Митровић; 

9. Срђан Гојковић. 

 

- СОЦИЈАЛИСТИЧКА ПАРТИЈА 

(СП)– БУДУЋНОСТ СРПСКЕ: 

1. Петко Дукић; 

2. Манојло Ђурић; 

3. Недељко Вуковић. 

 

- УЈЕДИЊЕНА СРПСКА (УС): 

1. Марко Марковић; 

2. Небојша Келеман. 

 

- ДЕМОКРАТСКИ НАРОДНИ САВЕЗ 

(ДНС): 

1. Срђан Јолић; 

2. Владан Миловановић; 

 

- СОЦИЈАЛИСТИЧКА ПАРТИЈА 

(СП): 

1. Александар Плазинић. 

 

- СРПСКА НАПРЕДНА СТРАНКА – 

РС – ФБИХ – ЗА ПРОМЈЕНЕ 

1. Младен Вукман. 

 

 

- ПАРТИЈА ДЕМОКРАТСКОГ 

ПРОГРЕСА (ПДП): 

1. Владо Лазић 

2. Ово рјешење ступа на снагу даном 

доношења, а објавиће се у „Службеном 

гласнику општине Кнежево“. 

 

Образложење 

Чланом 19. Пословника о раду Скупштине 

општине Кнежево прописано је да је одборник 
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представник грађана у СО-е, изабран 

непосредним и тајним гласањем, са мандатом, 

правима и дужностима утврђеним у Уставу, 

Закону и Статуту.  

Чланом 16. Пословника о раду Скупштине 

општине Кнежево прописано је да 

предсједавајући прве конститутивне сједнице 

презентује СО-е Извјештај Изборне комисије 

БиХ о овјери мандата лицима која су добиле 

одборнички мандат. 

Верификациона комисија је на основу 

Одлуке Централне изборне комисије БиХ о 

потврђивању резултата локалних избора који су 

одржани 15.11.2020. године и достављених 

увјерења о додјели мандата за сваког одборника 

те личног потписивања изјава о прихватању 

односно неприхватању мандата одборника, 

утврдила приједлог рјешења као у диспозитиву 

и предлаже Скупштини општине Кнежево 

доношење истог. 

 

 

Број: 01-022-03/21             ПРЕДСЈЕДАВАЈУЋИ  

Датум: 11.01.2021.године   СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ  

    Владо Лазић, с.р. 

_________________________________________________ 

 

На основу чланова 39. став 2. тачка 21., и 

82. став 2. Закона о локалној самоуправи 

(„Службени гласник Републике Српске“, број: 

97/16 и 36/19), члана 37. став 2. тачка 23.  и 

члана 86. став 2. Статута општине Кнежево 

(„Службени гласник општине Кнежево“, број: 

8/17 и 19/17) и члана 56. и 129. Пословника о 

раду Скупштине („Службени гласник општине 

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

општине Кнежево je, на сједници одржаној дана 

11.01.2021. године, д о н о с и: 

 

Р Ј Е Ш Е Њ Е 

о избору чланова Комисије за избор и 

именовање 

 

1. У Комисију за избор и именовање, 

изабрани су: 

- Горан Алексић - предсједник;  

- Владан Миловановић - члан;  

- Давор Ђукарић – члан; 

- Манојло Ђурић – члан; 

- Александар Вуковић – члан. 

2. Задатак ове комисије је да утврди 

приједлоге за избор, именовање и 

разрјешење функционера које бира или 

именује Скупштина, утврди приједлог за 

састав радних тијела Скупштине, 

приједлоге за избор и именовање 

чланова директора јавних установа и 

чланова управних одбора чији је оснивач 

Општина, сарадња са политичким 

странкама, органима, организацијама и 

установама у рјешавању кадровске 

политике у оквиру своје надлежности, 

као и разматрање других питања 

утврђених законом и Пословником. 

3. Ступањем на снагу овог рјешења, 

престаје да важи Рјешење о избору 

чланова Комисије за избор и именовање 

(„Службени гласник општине Кнежево“. 

Број: 14/16). 

4. Ово рјешење ступа на снагу даном 

доношења, а биће објављено у 

„Службеном гласнику општине 

Кнежево“. 

 

Број: 01-022-04/21             ПРЕДСЈЕДАВАЈУЋИ  

Датум: 11.01.2021.године   СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ  

    Владо Лазић, с.р. 

 

_________________________________________________ 
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На основу чланова 39. став 2. тачка 21., и 

82. став 2. Закона о локалној самоуправи 

(„Службени гласник Републике Српске“, број: 

97/16 и 36/19), члана 37. став 2. тачка 23.  и 

члана 86. став 2. Статута општине Кнежево 

(„Службени гласник општине Кнежево“, број: 

8/17 и 19/17) и члана 44. и 129. Пословника о 

раду Скупштине („Службени гласник општине 

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

општине Кнежево je, на сједници одржаној дана 

11.01.2021. године, д о н о с и: 

 

Р Ј Е Ш Е Њ Е 

о избору чланова Комисије за гласање 

 

1. У Комисију за гласање, изабрани су: 

- Срђан Гојковић - предсједник;  

- Горан Алексић - члан;  

- Младен Вукман – члан. 

2. Задатак ове комисије је да спроведе 

поступак тајног гласања за избор 

предсједника, потпредсједника и 

замјеника начелника Општине, сачини 

извјештај о спроведеној процедури и 

достави предсједавајућем, а све у складу 

са одредбама закона, статута и 

пословника Општине. 

3. Ово рјешење ступа на снагу даном 

доношења, а биће објављено у 

„Службеном гласнику општине 

Кнежево“. 

 

 

Број: 01-022-05/21             ПРЕДСЈЕДАВАЈУЋИ  

Датум: 11.01.2021.године   СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ  

    Владо Лазић, с.р. 

________________________________________________ 

 

На основу члана 39. став 2. тачка 21. Закона 

о локалној самоуправи („Службени гласник 

Републике Српске“, броj: 97/16 и 36/19), члана 

27. Закона о статусу функционера јединица 

локалне самоуправе („Службени гласник 

Републике Српске“, број: 96/05 и 98/13), члана 

37. став 2. тачка 23. и 86. став 2. Статута 

општине Кнежево („Службени гласник 

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

129. Пословника о раду Скупштине општине 

Кнежево („Службени гласник општине 

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

општине Кнежево, на сједници одржаној дана 

11.01.2021.године,  д о н о с и: 

 

 

Р Ј Е Ш Е Њ Е 

о разрјешењу предсједника Скупштине 

општине Кнежево 

 

 

1. МИЛЕ ПАВЛОВИЋ, разрјешава се са 

функције предсједника Скупштине 

општине Кнежево, са даном 

11.01.2021.године, због истека мандатног 

периода на који је изабран. 

2. Ово рјешење ступа на снагу даном 

доношења, а биће објављено у 

„Службеном гласнику општине 

Кнежево“. 

 

Образложење 

Чланом 39. став 2. тачка 21. Закона о 

локалној самоуправи („Службени гласник 

Републике Српске“, број: 97/16) прописано је да 

„Скупштина општине бира и разрјешава 

предсједника скупштине, потпредсједника 

скупштине, замјеника градоначелника, односно 

начелника општине...“.  

Миле Павловић је изабран на функцију 

предсједника Скупштине општине, на мандатни 

период Скупштине која га је изабрала 

Рјешењем Скупштине објављеном у 
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„Службеном гласнику општине Кнежево“, број: 

14/16. 

Чланом 27.  Закона о статусу функционера 

јединица локалне самоуправе („Службени 

гласник Републике Српске“, број: 96/05 и 

98/13), прописано је да „функционеру престаје 

функција у случајевима: 1.смрти, 2.истеком 

мандата, на лични захтјева, 4.опозива, 

5.разрјешења.“ 

На основу наведеног одлучено је као у 

диспозитиву рјешења. 

ПОУКА О ПРАВНОМ СРЕДСТВУ: Против 

овог рјешења не може се уложити жалба, али се 

може покренути управни спор пред Окружним 

судом у Бањалуци у року од 30 дана од дана 

пријема Рјешења. 
 

Број: 01-022-06/21             ПРЕДСЈЕДАВАЈУЋИ  

Датум: 11.01.2021.године   СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ  

    Владо Лазић, с.р. 

________________________________________________ 

 

На основу члана 39. став 2. тачка 21. Закона 

о локалној самоуправи („Службени гласник 

Републике Српске“, броj: 97/16 и 36/19), члана 

4. Закона о статусу функционера јединица 

локалне самоуправе („Службени гласник 

Републике Српске“, број: 96/05 и 98/13), члана 

37. став 2. тачка 23. и 86. став 2. Статута 

општине Кнежево („Службени гласник 

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

129. Пословника о раду Скупштине општине 

Кнежево („Службени гласник општине 

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

општине Кнежево, на сједници одржаној дана 

11.01.2021.године,  д о н о с и: 

 

 

Р Ј Е Ш Е Њ Е 

о избору предсједника Скупштине општине 

Кнежево 

 

 

1. МИЛЕ ПАВЛОВИЋ, бира се на 

функцију предсједника Скупштине 

општине Кнежево, на вријеме трајања 

мандата Скупштине општине која га је 

бирала. 

2. Ово рјешење ступа на снагу даном 

доношења, а биће објављено у 

„Службеном гласнику општине 

Кнежево“. 

 

Образложење 

Чланом 39. став 2. тачка 21. Закона о 

локалној самоуправи („Службени гласник 

Републике Српске“, број: 97/16) прописано је да 

„Скупштина општине бира и разрјешава 

предсједника скупштине, потпредсједника 

скупштине, замјеника градоначелника, односно 

начелника општине...“.  

Чланом 4. Закона о статусу функционера 

јединица локалне самоуправе прописано је да се 

избор функционера врши у складу са Изборним 

законом, Законом о локалној самоуправи и 

Статутом јединице локалне самоуправе.  

Комисија за избор и именовање је на 

сједници одржаној дана 11.01.2021. године, а 

након обављених консултација са 

представницима политичких странака и 

коалиција заступљених у СО-е, у складу са 

чланом 15. став 2. Пословника о раду 

Скупштине општине Кнежево, утврдила 

приједлог кандидата односно предложила 

кандидата за предсједника Скупштине 

општине.  

На основу напријед наведеног спроведен је 

поступак тајног гласања, те је предложени 

кандидат након тајног гласања изабран већином 

гласова од укупног броја одборника.  

ПОУКА О ПРАВНОМ СРЕДСТВУ: Против 

овог рјешења не може се уложити жалба, али се 

може покренути управни спор пред Окружним 

судом у Бањалуци у року од 30 дана од дана 

пријема Рјешења. 
 

Број: 01-022-07/21             ПРЕДСЈЕДАВАЈУЋИ  

Датум: 11.01.2021.године   СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ  
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    Владо Лазић, с.р. 

_________________________________________________ 

На основу члана 39. став 2. тачка 21. Закона 

о локалној самоуправи („Службени гласник 

Републике Српске“, броj: 97/16 и 36/19), члана 

27.  Закона о статусу функционера јединица 

локалне самоуправе („Службени гласник 

Републике Српске“, број: 96/05 и 98/13), члана 

37. став 2. тачка 23. и 86. став 2. Статута 

општине Кнежево („Службени гласник 

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

129. Пословника о раду Скупштине општине 

Кнежево („Службени гласник општине 

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

општине Кнежево, на сједници одржаној дана 

11.01.2021.године,  д о н о с и: 

 

 

Р Ј Е Ш Е Њ Е 

о разрјешењу потпредсједника Скупштине 

општине Кнежево 

 

 

1. СРЂАН ЈОЛИЋ, разрјешава се са 

функције потпредсједника Скупштине 

општине Кнежево, са даном 

11.01.2021.године, због истека мандатног 

периода на који је изабран. 

2. Ово рјешење ступа на снагу даном 

доношења, а биће објављено у 

„Службеном гласнику општине 

Кнежево“. 

 

Образложење 

Чланом 39. став 2. тачка 21. Закона о 

локалној самоуправи („Службени гласник 

Републике Српске“, број: 97/16) прописано је да 

„Скупштина општине бира и разрјешава 

предсједника скупштине, потпредсједника 

скупштине, замјеника градоначелника, односно 

начелника општине...“.  

Срђан Јолић је изабран на фукцију 

потпредсједника Скупштине општине, на 

мандатни период Скупштине која га је 

изабрала,  Рјешењем Скупштине објављеном у 

„Службеном гласнику општине Кнежево“, број: 

14/16. 

Чланом 27.  Закона о статусу функционера 

јединица локалне самоуправе („Службени 

гласник Републике Српске“, број: 96/05 и 

98/13), прописано је да „функционеру престаје 

функција у случајевима: 1.смрти, 2.истеком 

мандата, на лични захтјева, 4.опозива, 

5.разрјешења.“ 

На основу наведеног одлучено је као у 

диспозитиву рјешења. 

ПОУКА О ПРАВНОМ СРЕДСТВУ: Против 

овог рјешења не може се уложити жалба, али се 

може покренути управни спор пред Окружним 

судом у Бањалуци у року од 30 дана од дана 

пријема Рјешења. 
 

Број: 01-022-08/21             ПРЕДСЈЕДНИК  

Датум: 11.01.2021.године   СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ  

    Миле Павловић, с.р. 

_________________________________________________ 

 

На основу члана 39. став 2. тачка 21. Закона 

о локалној самоуправи („Службени гласник 

Републике Српске“, броj: 97/16 и 36/19), члана 

4. Закона о статусу функционера јединица 

локалне самоуправе („Службени гласник 

Републике Српске“, број: 96/05 и 98/13), члана 

37. став 2. тачка 23. и 86. став 2. Статута 

општине Кнежево („Службени гласник 

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

129. Пословника о раду Скупштине општине 

Кнежево („Службени гласник општине 

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

општине Кнежево, на сједници одржаној дана 

11.01.2021.године,  д о н о с и: 
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Р Ј Е Ш Е Њ Е 

о избору потпредсједника Скупштине 

општине Кнежево 

 

 

1. СРЂАН ЈОЛИЋ, бира се на функцију 

потпредсједника Скупштине општине 

Кнежево, на мандатни период 

Скупштине која га је изабрала. 

2. Ово рјешење ступа на снагу даном 

доношења, а биће објављено у 

„Службеном гласнику општине 

Кнежево“. 

 

Образложење 

Чланом 39. став 2. тачка 21. Закона о 

локалној самоуправи („Службени гласник 

Републике Српске“, број: 97/16) прописано је да 

„Скупштина општине бира и разрјешава 

предсједника скупштине, потпредсједника 

скупштине, замјеника градоначелника, односно 

начелника општине...“.  

Чланом 4. Закона о статусу функционера 

јединица локалне самоуправе прописано је да се 

избор функционера врши у складу са Изборним 

законом, Законом о локалној самоуправи и 

Статутом јединице локалне самоуправе.  

Комисија за избор и именовање је на 

сједници одржаној дана 11.01.2021. године, а 

након обављених консултација са 

представницима политичких странака и 

коалиција заступљених у СО-е, у складу са 

чланом 15. став 2. Пословника о раду 

Скупштине општине Кнежево, утврдила 

приједлог кандидата односно предложила 

кандидата за потпредсједника Скупштине 

општине.  

На основу напријед наведеног спроведен је 

поступак тајног гласања, те је предложени 

кандидат након тајног гласања изабран већином 

гласова од укупног броја одборника.  

ПОУКА О ПРАВНОМ СРЕДСТВУ: Против 

овог рјешења не може се уложити жалба, али се 

може покренути управни спор пред Окружним 

судом у Бањалуци у року од 30 дана од дана 

пријема Рјешења. 
 

 

Број: 01-022-09/21             ПРЕДСЈЕДНИК  

Датум: 11.01.2021.године   СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ  

    Миле Павловић, с.р. 

_________________________________________________ 

На основу члана 39. став 2. тачка 21. Закона 

о локалној самоуправи („Службени гласник 

Републике Српске“, броj: 97/16 и 36/19), члана 

27.  Закона о статусу функционера јединица 

локалне самоуправе („Службени гласник 

Републике Српске“, број: 96/05 и 98/13), члана 

37. став 2. тачка 23. и 86. став 2. Статута 

општине Кнежево („Службени гласник 

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

129. Пословника о раду Скупштине општине 

Кнежево („Службени гласник општине 

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

општине Кнежево, на сједници одржаној дана 

11.01.2021.године,  д о н о с и: 

 

 

Р Ј Е Ш Е Њ Е 

о разрјешењу замјеника начелника општине 

Кнежево 

 

 

1. РАДОВАН МАРИЋ, разрјешaва се са 

функције замјеника начелника општине 

Кнежево, са даном 11.01.2021.године, 

због истека мандатног периода на који је 

изабран. 

2. Ово рјешење ступа на снагу даном 

доношења, а биће објављено у 

„Службеном гласнику општине 

Кнежево“. 

 

Образложење 

Чланом 39. став 2. тачка 21. Закона о 

локалној самоуправи („Службени гласник 

Републике Српске“, број: 97/16) прописано је да 
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„Скупштина општине бира и разрјешава 

предсједника скупштине, потпредсједника 

скупштине, замјеника градоначелника, односно 

начелника општине...“.  

Радован Марић је изабран на функцију 

замјеника начелника Општине, на мандатни 

период Скупштине која га је изабрала 

Рјешењем Скупштине објављеном у 

„Службеном гласнику општине Кнежево“, број: 

14/16. 

Чланом 27.  Закона о статусу функционера 

јединица локалне самоуправе („Службени 

гласник Републике Српске“, број: 96/05 и 

98/13), прописано је да „функционеру престаје 

функција у случајевима: 1.смрти, 2.истеком 

мандата, на лични захтјева, 4.опозива, 

5.разрјешења.“ 

На основу наведеног одлучено је као у 

диспозитиву рјешења. 

ПОУКА О ПРАВНОМ СРЕДСТВУ: Против 

овог рјешења не може се уложити жалба, али се 

може покренути управни спор пред Окружним 

судом у Бањалуци у року од 30 дана од дана 

пријема Рјешења. 
 

 

Број: 01-022-10/21             ПРЕДСЈЕДНИК  

Датум: 11.01.2021.године   СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ  

    Миле Павловић, с.р. 

_________________________________________________ 

 

На основу члана 39. став 2. тачка 21. Закона 

о локалној самоуправи („Службени гласник 

Републике Српске“, броj: 97/16 и 36/19), члана 

4. Закона о статусу функционера јединица 

локалне самоуправе („Службени гласник 

Републике Српске“, број: 96/05 и 98/13), члана 

37. став 2. тачка 23. и 86. став 2. Статута 

општине Кнежево („Службени гласник 

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

129. Пословника о раду Скупштине општине 

Кнежево („Службени гласник општине 

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

општине Кнежево, на сједници одржаној дана 

11.01.2021.године,  д о н о с и 

Р Ј Е Ш Е Њ Е 

о избору замјеника начелника општине 

Кнежево 

 

1. ЖИВКО ХРВАЋАНИН, бира се на 

функцију замјеника начелника општине 

Кнежево, на мандатни период 

Скупштине која га је изабрала. 

2. Ово рјешење ступа на снагу даном 

доношења, а биће објављено у 

„Службеном гласнику општине 

Кнежево“. 

Образложење 

Чланом 39. став 2. тачка 21. Закона о 

локалној самоуправи („Службени гласник 

Републике Српске“, број: 97/16) прописано је да 

„Скупштина општине бира и разрјешава 

предсједника скупштине, потпредсједника 

скупштине, замјеника градоначелника, односно 

начелника општине...“.  

Чланом 4. Закона о статусу функционера 

јединица локалне самоуправе прописано је да се 

избор функционера врши у складу са Изборним 

законом, Законом о локалној самоуправи и 

Статутом јединице локалне самоуправе.  

Чланом 65.став 1. Статута општине 

Кнежево прописано је да „замјеника начелника 

бира Скупштина општине, на приједлог 

начелника, ...“.  

Начелник општине је за замјеника 

начелника предложио Живка Хрваћанин из 

Кнежева, те је предложени кандидат након 

тајног гласања изабран већином гласова од 

укупног броја одборника. 

ПОУКА О ПРАВНОМ СРЕДСТВУ: Против 

овог рјешења не може се уложити жалба, али се 

може покренути управни спор пред Окружним 

судом у Бањалуци у року од 30 дана од дана 

пријема Рјешења. 
 

 

Број: 01-022-11/21             ПРЕДСЈЕДНИК  

Датум: 11.01.2021.године   СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ  

    Миле Павловић, с.р. 

_____________________________________________ 
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На основу члана 39. став 2. тачка 21. Закона 

о локалној самоуправи („Службени гласник 

Републике Српске“, броj: 97/16 и 36/19), члана 

52. став 3. Закона о службеницима и 

намјештеницима у органима јединице локалне 

самоуправе („Службени гласник Републике 

Српске“, број: 97/16),члана 37. став 2. тачка 23. 

и 86. став 2. Статута општине Кнежево 

(„Службени гласник општине Кнежево“, број: 

08/17 и 19/17) и члана 129. Пословника о раду 

Скупштине општине Кнежево („Службени 

гласник општине Кнежево“, број: 13/17 и 

12/18), Скупштина општине Кнежево, на 

сједници одржаној дана 11.01.2021.године,        

д о н о с и: 

 

 

Р Ј Е Ш Е Њ Е 

о разрјешењу секретара Скупштине општине 

Кнежево 

 

1. ДИЈАНА МИЛИСАВИЋ, дипломирани 

правник из Кнежева, разрјешава се са  

руководећег мјеста секретар Скупштине 

општине Кнежево, са даном 

11.01.2021.године, због истека мандатног 

периода на који је именована. 

2. Ово рјешење ступа на снагу даном 

доношења, а биће објављено у 

Службеном гласнику општине Кнежево. 

 

Образложење 

Дијана Милисавић дипл.правник из 

Кнежева, именована је за секретара Скупштине 

општине Кнежево, Рјешењем Скупштине 

општине Кнежево,  објављеном у „Службеном 

гласнику општине Кнежево“, број: 14/17, на 

мандатни период Скупштине која је изабрала.  

С обзиром да је мандат секретара 

Скупштине везан за мандатни период 

скупштинског сазива који га је изабрао, 

начелник општине, због истека периода на који 

је именован, предлаже Скупштини општине да 

донесе рјешење као у приједлогу. 

На основу наведеног, одлучено је као у 

диспозитиву овог рјешења. 

ПОУКА О ПРАВНОМ СРЕДСТВУ: Против 

овог рјешења може се изјавити жалба Одбору за 

жалбе, у року од 15 дана од дана достављања 

Рјешења. 
 

 

Број: 01-022-12/21             ПРЕДСЈЕДНИК  

Датум: 11.01.2021.године   СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ  

    Миле Павловић, с.р. 

_________________________________________________ 

 

На основу члана 39. став 2. тачка 21. Закона 

о локалној самоуправи („Службени гласник 

Републике Српске“, броj: 97/16 и 36/19), члана 

52. став 4. Закона о службеницима и 

намјештеницима у органима јединице локалне 

самоуправе („Службени гласник Републике 

Српске“, број: 97/16),  члана 37. став 2. тачка 23. 

и 86. став 2. Статута општине Кнежево 

(„Службени гласник општине Кнежево“, број: 

08/17 и 19/17) и члана 129. Пословника о раду 

Скупштине општине Кнежево („Службени 

гласник општине Кнежево“, број: 13/17 и 

12/18), Скупштина општине Кнежево, на 

сједници одржаној дана 11.01.2021.године,        

д о н о с и: 

 

 

Р Ј Е Ш Е Њ Е 

о именовању в.д. секретара Скупштине 

општине Кнежево 

 

 

1. ДИЈАНА МИЛИСАВИЋ, дипломирани 

правник из Кнежева, именује се на  

руководеће мјесто в.д. секретар 

Скупштине општине Кнежево, до 

окончања поступка именовања секретара 

Скупштине општине у складу са 
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Законом о локалној самоуправи и 

Законом о службеницима и 

намјештеницима у органима јединице 

локалне самоуправе, а најдуже за период 

од 90 дана. 

2. Ово рјешење ступа на снагу даном 

доношења, а биће објављено у 

„Службеном гласнику општине 

Кнежево“. 

 

Образложење 

Чланом 52. став 4. Закона о службеницима 

и намјештеницима у органима јединице локалне 

самоуправе прописано је да „након престанка 

мандата секретара скупштине, скупштина до 

окончања поступка именовања секретара 

скупштине у складу са овим законом именује 

вршиоца дужности секретара, а најдуже за 

период од 90 дана“, те је предложено доношење 

Рјешења о именовању в.д. секретара Скупштине 

општине.  

У складу са горе наведеним начелник 

општине, је дао приједлог Скупштини општине 

за именовање  Дијане Милисавић дипломираног 

правника из Кнежева за в.д. секретара 

скупштине. 

ПОУКА О ПРАВНОМ СРЕДСТВУ: Против 

овог рјешења може се изјавити жалба Одбору за 

жалбе, у року од 15 дана од дана достављања 

Рјешења. 
 

 

Број: 01-022-13/21             ПРЕДСЈЕДНИК  

Датум: 11.01.2021.године   СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ  

    Миле Павловић, с.р. 

_________________________________________________ 

 

На основу члана 48. став 3., 4., 6. и 8. и 

члана 51. Закона о локалној самоуправи 

(„Службени гласник Републике Српске“, број: 

97/16 36/19), члана 51.  и 86. став 2. Статута 

општине Кнежево („Службени гласник 

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

129. Пословника о раду Скупштине („Службени 

гласник општине Кнежево“, број: 13/17 и 

12/18), Скупштина општине Кнежево, на 

сједници одржаној дана 11.01.2021. године,       

д о н о с и: 

Р Ј Е Ш Е Њ Е 

о именовању Комисије за примопредају 

дужности између предсједника, 

потпредсједника и замјеника начелника 

старог и новог сазива Скупштине 

 

1. У Комисију за примопредају дужности 

између предсједника, потпредсједника и 

замјеника начелника, старог и новог 

сазива именовани су: 

- Владан Миловановић - предсједник;  

- Владо Лазић - члан;  

- Недељко Вуковић - члан. 

- Давор Ђукарић – замјеник 

предсједника; 

- Недељко Ћелић – замјеник члана; 

- Маја Митровић – замјеник члана. 

2. Задатак Комисије је да изврши 

примопредају дужности између 

предсједника старог и новог сазива, 

између потпредсједника старог и новог 

сазива, те између замјеника начелника 

старог и новог сазива и о извршеној 

примопредаји сачини записник у складу 

са Законом о локалној самоуправи. 

3. Примопредаји дужности присуствује и 

секретар Скупштине и за потребе 

Комисије сачињава записник. 

4. Ово рјешење ступа на снагу даном 

доношења, а биће објављено у 

„Службеном гласнику општине 

Кнежево“. 

 

Број: 01-022-14/21             ПРЕДСЈЕДНИК  

Датум: 11.01.2021.године   СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ  

    Миле Павловић, с.р. 

_________________________________________________ 
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На основу члана 48. став 3., 4., 5. и 8. и 

члана 51. Закона о локалној самоуправи 

(„Службени гласник Републике Српске“, број: 

97/16 и 36/19), члана 51.  и 86. став 2. Статута 

општине Кнежево („Службени гласник 

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

129. Пословника о раду Скупштине („Службени 

гласник општине Кнежево“, број: 13/17 и 

12/18), Скупштина општине Кнежево, на 

сједници одржаној дана 11.01.2021. године,       

д о н о с и: 

Р Ј Е Ш Е Њ Е 

о именовању Комисије за примопредају 

дужности између начелника или службеника 

на руководећим радним мјестима 

 

1. У Комисију за примопредају дужности 

између начелника или службеника на 

руководећим радним мјестима,  

именовани су: 

- Дајана Кутић - предсједник;  

- Велибор Бајић - члан;  

- Милана Обрадовић - члан. 

- Милана Калабић – замјеник 

предсједника; 

- Милан Маринковић – замјеник 

члана; 

- Петко Будић – замјеник члана. 

2. Задатак Комисије је да изврши 

примопредају дужности између 

начелника или службеника на 

руководећим радним мјестима у 

Општинској управи општине Кнежево, и 

о извршеној примопредаји сачини 

записник у складу са Законом о локалној 

самоуправи. 

3. Примопредаји дужности присуствује и 

секретар Скупштине и за потребе 

Комисије сачињава записник. 

4. Ово рјешење ступа на снагу даном 

доношења, а биће објављено у 

„Службеном гласнику општине 

Кнежево“. 

 

 

Број: 01-022-15/21             ПРЕДСЈЕДНИК  

Датум: 11.01.2021.године   СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ  

    Миле Павловић, с.р. 

_________________________________________________ 

 

На основу чланова: 39. став 2. тачка 21., и 

82.став 2. Закона о локалној самоуправи 

(„Службени гласник Републике Српске“, број: 

97/16 и 36/19), члана 37. став 2. тачка 23. 

Статута општине Кнежево („Службени гласник 

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

58. и 129. Пословника о раду Скупштине 

(„Службени гласник општине Кнежево“, број: 

13/17 и 12/18), Скупштина општине Кнежево, 

на сједници одржаној дана 11.01.2021. године,  

д о н о с и: 

Р Ј Е Ш Е Њ Е 

о избору чланова Комисије за статутарна 

питања, пословник и прописе 

 

1. У Комисију за статутарна питања, 

пословник и прописе, изабрани су: 

- Младен Вукман- предсједник; 

- Александар Вуковић - члан; 

- Срђан Јолић - члан;  

- Оливер Марковић - члан; 

- Његош Радић - члан. 

2. Ступањем на снагу овог рјешења 

престаје да важи Рјешење о именовањ 

Комисије за статутарна питања, 

пословник и прописе („Службени 

гласник општине Кнежево“, број: 15/16). 
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3. Ово рјешење ступа на снагу даном 

доношења, а биће објављено у 

„Службеном гласнику општине 

Кнежево“. 

 

 

Број: 01-022-16/21             ПРЕДСЈЕДНИК  

Датум: 11.01.2021.године   СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ  

    Миле Павловић, с.р. 

________________________________________________ 

 

На основу чланова: 39. став 2. тачка 21., и 

82.став 2. Закона о локалној самоуправи 

(„Службени гласник Републике Српске“, број: 

97/16 и 36/19), члана 37. став 2. тачка 23. 

Статута општине Кнежево („Службени гласник 

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

59. и 129. Пословника о раду Скупштине 

(„Службени гласник општине Кнежево“, број: 

13/17 и 12/18), Скупштина општине Кнежево, 

на сједници одржаној дана 11.01.2021. године,  

д о н о с и: 

Р Ј Е Ш Е Њ Е 

о избору чланова Комисије за буџет и 

финансије 

 

1. У Комисију за буџет и финансије, 

изабрани су: 

- Срђан Гојковић - предсједник; 

- Срђан Јолић - члан; 

- Владо Лазић - члан; 

- Крстан Боројевић - члан; 

- Милован Боројевић - члан. 

2. Ступањем на снагу овог рјешења 

престаје да важи Рјешење о именовању 

Комисије за буџет и финансије 

(„Службени гласник општине Кнежево“, 

број: 15/16). 

3. Ово рјешење ступа на снагу даном 

доношења, а биће објављено у 

„Службеном гласнику општине 

Кнежево“. 

 

 

Број: 01-022-17/21             ПРЕДСЈЕДНИК  

Датум: 11.01.2021.године   СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ  

    Миле Павловић, с.р. 

_________________________________________________ 

 

На основу чланова: 39. став 2. тачка 21., и 

82.став 2. Закона о локалној самоуправи 

(„Службени гласник Републике Српске“, број: 

97/16 и 36/19), члана 37. став 2. тачка 23. 

Статута општине Кнежево („Службени гласник 

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

60. и 129. Пословника о раду Скупштине 

(„Службени гласник општине Кнежево“, број: 

13/17 и 12/18), Скупштина општине Кнежево, 

на сједници одржаној дана 11.01.2021. године,  

д о н о с и: 

Р Ј Е Ш Е Њ Е 

о избору чланова Комисије за награде и 

признања 

 

1. У Комисију за награде и признања, 

изабрани су: 

- Горан Алексић - предсједник; 

- Душко  Лакетић - члан; 

- Марко Марковић - члан; 

- Небојша Келеман - члан; 

- Манојло Ђурић – члан. 

2. Ступањем на снагу овог рјешења, 

престаје да важи Рјешење о избору 

чланова Комисије за награде и признања 

(„Службени гласник општине Кнежево“, 

број: 15/16). 
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3. Ово рјешење ступа на снагу даном 

доношења, а биће објављено у 

„Службеном гласнику општине 

Кнежево“. 

 

 

Број: 01-022-18/21             ПРЕДСЈЕДНИК  

Датум: 11.01.2021.године   СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ  

    Миле Павловић, с.р. 

_________________________________________________ 

 

На основу чланова: 39. став 2. тачка 21., и 

82.став 2. Закона о локалној самоуправи 

(„Службени гласник Републике Српске“, број: 

97/16 и 36/19), члана 37. став 2. тачка 23. 

Статута општине Кнежево („Службени гласник 

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

61. и 129. Пословника о раду Скупштине 

(„Службени гласник општине Кнежево“, број: 

13/17 и 12/18), Скупштина општине Кнежево, 

на сједници одржаној дана 11.01.2021. године,  

д о н о с и: 

 

Р Ј Е Ш Е Њ Е 

о избору чланова Комисије за вјерска 

питања 

 

1. У Комисију за вјерска питања, изабрани 

су: 

- Недељко Ћелић - предсједник; 

- Недељко Вуковић - члан; 

- Давор Ђукарић - члан; 

2. Ступањем на снагу овог рјешења 

престаје да важи Рјешење о избору 

чланова Комисије за вјерска питања 

(„Службени гласник општине Кнежево“, 

број: 15/16). 

3. Ово рјешење ступа на снагу даном 

доношења, а биће објављено у 

„Службеном гласнику општине 

Кнежево“. 

 

 

Број: 01-022-19/21             ПРЕДСЈЕДНИК  

Датум: 11.01.2021.године   СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ  

    Миле Павловић, с.р. 

_________________________________________________ 

 

На основу чланова: 39. став 2. тачка 21., и 

82.став 2. Закона о локалној самоуправи 

(„Службени гласник Републике Српске“, број: 

97/16 и 36/19), члана 37. став 2. тачка 23. 

Статута општине Кнежево („Службени гласник 

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

62. и 129. Пословника о раду Скупштине 

(„Службени гласник општине Кнежево“, број: 

13/17 и 12/18), Скупштина општине Кнежево, 

на сједници одржаној дана 11.01.2021. године,  

д о н о с и: 

Р Ј Е Ш Е Њ Е 

о избору чланова Комисије за питања младих 

 

1. У Комисију за питања младих, изабрани 

су: 

- Недељко Вуковић - предсједник; 

- Небојша Келеман - члан; 

- Срђан Јолић - члан;  

- Дамјан Алексић - члан;  

- Ивана Алексић- члан. 

2. Ступањем на снагу овог рјешења, 

престаје да важи Рјешење о избору 

чланова Комисије за питања младих 

(„Службени гласник општине Кнежево“, 

број: 15/16). 

3. Ово рјешење ступа на снагу даном 

доношења, а биће објављено у 

„Службеном гласнику општине 

Кнежево“. 
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Број: 01-022-20/21             ПРЕДСЈЕДНИК  

Датум: 11.01.2021.године   СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ  

    Миле Павловић, с.р. 

_________________________________________________ 

 

На основу чланова: 39. став 2. тачка 21., и 

82.став 2. Закона о локалној самоуправи 

(„Службени гласник Републике Српске“, број: 

97/16 и 36/19), члана 37. став 2. тачка 23. 

Статута општине Кнежево („Службени гласник 

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

63. и 129. Пословника о раду Скупштине 

(„Службени гласник општине Кнежево“, број: 

13/17 и 12/18), Скупштина општине Кнежево, 

на сједници одржаној дана 11.01.2021. године,  

д о н о с и: 

 

Р Ј Е Ш Е Њ Е 

о избору чланова у Комисију за 

равноправност полова 

 

1. У Комисију за равноправност полова, 

изабрани су: 

- Маја Митровић - предсједник; 

- Марко Марковић - члан; 

- Петко Дукић - члан; 

- Љиљана Макарић – члан; 

- Његош Радић – члан. 

2. Ступањем на снагу овог рјешења, 

престаје да важи Рјешење о избору 

чланова Одбора за друштвени положај 

жена и равноправност полова 

(„Службени гласник општине Кнежево“, 

број: 15/16). 

3. Ово рјешење ступа на снагу даном 

доношења, а биће објављено у 

„Службеном гласнику општине 

Кнежево“. 

 

 

Број: 01-022-21/21             ПРЕДСЈЕДНИК  

Датум: 11.01.2021.године   СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ  

    Миле Павловић, с.р. 

_________________________________________________ 

 

 

На основу чланова: 39. став 2. тачка 21., и 

82.став 2. Закона о локалној самоуправи 

(„Службени гласник Републике Српске“, број: 

97/16 и 36/19), члана 37. став 2. тачка 23. 

Статута општине Кнежево („Службени гласник 

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

64. и 129. Пословника о раду Скупштине 

(„Службени гласник општине Кнежево“, број: 

13/17 и 12/18), Скупштина општине Кнежево, 

на сједници одржаној дана 11.01.2021. године,  

д о н о с и: 

Р Ј Е Ш Е Њ Е 

о избору чланова Комисије за мјесне 

заједнице и сарадњу са општинама и 

градовима 

 

1. У Комисију за мјесне заједнице и 

сарадњу са општинама и градовима, 

изабрани су: 

- Недељко Ћелић - предсједник;  

- Манојло Ђурић - члан; 

- Маја Митровић - члан; 

- Горан Алексић – члан; 

- Давор Ђукарић – члан. 

2. Ступањем на снагу овог рјешења, 

престаје да важи Рјешење о избору 

чланова Комисије за мјесне заједнице и 

сарадњу са општинама и градовима 

(„Службени гласник општине Кнежево“, 

број: 15/16). 

3. Ово рјешење ступа на снагу даном 

доношења, а биће објављено у 
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„Службеном гласнику општине 

Кнежево“. 

 

 

Број: 01-022-22/21                       ПРЕДСЈЕДНИК  

Датум: 11.01.2021.годинеСКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ  

    Миле Павловић, с.р. 

_________________________________________________ 

 

На основу чланова: 39. став 2. тачка 21., и 

82.став 2. Закона о локалној самоуправи 

(„Службени гласник Републике Српске“, број: 

97/16 и 36/19), члана 37. став 2. тачка 23. 

Статута општине Кнежево („Службени гласник 

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

65. и 129. Пословника о раду Скупштине 

(„Службени гласник општине Кнежево“, број: 

13/17 и 12/18), Скупштина општине Кнежево, 

на сједници одржаној дана 11.01.2021. године,  

д о н о с и: 

Р Ј Е Ш Е Њ Е 

о избору чланова Комисије за борачка 

питања 

 

1. У Комисију за борачка питања, изабрани 

су: 

- Недељко Ћелић - предсједник;  

- Владо Лазић - члан;  

- Манојло Ђурић - члан; 

- Мирко Свјетлановић - члан; 

- Жика Митровић - члан. 

2. Ступањем на снагу овог рјешења, 

престаје да важи Рјешење о избору 

чланова Комисије за борачка питања 

(„Службени гласник општине Кнежево“, 

број: 15/16). 

3. Ово рјешење ступа на снагу даном 

доношења, а биће објављено у 

„Службеном гласнику општине 

Кнежево“. 

 

 
Број: 01-022-23/21                      ПРЕДСЈЕДНИК  

Датум: 11.01.2021.годинеСКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ  

    Миле Павловић, с.р. 

_________________________________________________ 

 

На основу чланова: 39. став 2. тачка 21., и 

82.став 2. Закона о локалној самоуправи 

(„Службени гласник Републике Српске“, број: 

97/16 и 36/19), члана 37. став 2. тачка 23. 

Статута општине Кнежево („Службени гласник 

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

66. и 129. Пословника о раду Скупштине 

(„Службени гласник општине Кнежево“, број: 

13/17 и 12/18), Скупштина општине Кнежево, 

на сједници одржаној дана 11.01.2021. године,  

д о н о с и: 

 

Р Ј Е Ш Е Њ Е 

о избору чланова Комисије за послове из 

стамбене области 

 

1. У Комисију за послове из стамбене 

области, изабрани су: 

- Срђан Гојковић - предсједник;  

- Марко Марковић - члан; 

- Владан Миловановић - члан; 

- Мирослав Малић - члан; 

- Дујко Раљић - члан. 

2. Ступањем на снагу овог рјешења, 

престаје да важи Рјешење о избору 

чланова Комисије за послове из стамбене 

области („Службени гласник општине 

Кнежево“, број: 15/16). 

3. Ово рјешење ступа на снагу даном 

доношења, а биће објављено у 
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„Службеном гласнику општине 

Кнежево“. 

 

 

Број: 01-022-24/21                     ПРЕДСЈЕДНИК  

Датум: 11.01.2021.годинеСКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ  

    Миле Павловић, с.р. 

_________________________________________________ 

 

 

На основу чланова: 39. став 2. тачка 21., и 

82.став 2. Закона о локалној самоуправи 

(„Службени гласник Републике Српске“, број: 

97/16 и 36/19), члана 37. став 2. тачка 23. 

Статута општине Кнежево („Службени гласник 

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

67. и 129. Пословника о раду Скупштине 

(„Службени гласник општине Кнежево“, број: 

13/17 и 12/18), Скупштина општине Кнежево, 

на сједници одржаној дана 11.01.2021. године,  

д о н о с и: 

 

Р Ј Е Ш Е Њ Е 

о избору чланова Комисије за заштиту 

околине, културног и природног наслеђа 

 

1. У Комисију за заштиту околине, 

културног и природног наслеђа, 

изабрани су: 

- Александар Вуковић - предсједник; 

- Маја Митровић - члан; 

- Манојло Ђурић - члан;  

- Владо Поповић - члан; 

- Ђорђе Павловић - члан. 

2. Ступањем на снагу овог рјешења, 

престаје да важи Рјешење о избору 

чланова Комисије за заштиту околине, 

културног и природног наслијеђа 

(„Службени гласник општине Кнежево“, 

број: 15/16). 

3. Ово рјешење ступа на снагу даном 

доношења, а биће објављено у 

„Службеном гласнику општине 

Кнежево“. 

 

 
Број: 01-022-25/21                     ПРЕДСЈЕДНИК  

Датум: 11.01.2021.годинеСКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ  

    Миле Павловић, с.р. 

_________________________________________ 

 

На основу чланова: 39. став 2. тачка 21., и 

82.став 2. Закона о локалној самоуправи 

(„Службени гласник Републике Српске“, број: 

97/16 и 36/19), члана 37. став 2. тачка 23. 

Статута општине Кнежево („Службени гласник 

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

68. и 129. Пословника о раду Скупштине 

(„Службени гласник општине Кнежево“, број: 

13/17 и 12/18), Скупштина општине Кнежево, 

на сједници одржаној дана 11.01.2021. године,  

д о н о с и: 

 

Р Ј Е Ш Е Њ Е 

о избору чланова Комисије за планирање 

општинског развоја 

 

1. У Комисију за планирање општинског 

развоја, изабрани су: 

- Марко Марковић - предсједник;   

- Душко Лакетић - члан; 

- Срђан Јолић - члан; 

- Младен Вукман - члан; 

- Петко Дукић - члан; 

- Драган Вучић - члан; 

- Дајана Кутић - члан; 

- Сладомир Тепић - члан; 

- Зоран Ђорђевић - члан. 
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2. Ступањем на снагу овог рјешења, 

престаје да важи Рјешење о избору 

чланова Комисије за планирање 

општинског развоја („Службени гласник 

општине Кнежево“, број: 15/16). 

3. Ово рјешење ступа на снагу даном 

доношења, а биће објављено у 

„Службеном гласнику општине 

Кнежево“. 

 

 
Број: 01-022-26/21                       ПРЕДСЈЕДНИК  

Датум: 11.01.2021.годинеСКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ  

    Миле Павловић, с.р. 

_________________________________________ 

 

На основу чланова: 39. став 2. тачка 21., и 

82.став 2. Закона о локалној самоуправи 

(„Службени гласник Републике Српске“, број: 

97/16 и 36/19), члана 37. став 2. тачка 23. 

Статута општине Кнежево („Службени гласник 

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

69. и 129. Пословника о раду Скупштине 

(„Службени гласник општине Кнежево“, број: 

13/17 и 12/18), Скупштина општине Кнежево, 

на сједници одржаној дана 11.01.2021. године,  

д о н о с и: 

Р Ј Е Ш Е Њ Е 

о избору чланова Одбора за заштиту људских 

права, надзор, представке и притужбе 

грађана 

 

1. У Одбор за заштиту људских права, 

надзор, представке и притужбе грађана, 

изабрани су: 

- Владан Миловановић - предсједник; 

- Марко Марковић - члан; 

- Владо Лазић - члан; 

- Његош Радић – члан; 

- Оливер Марковић – члан. 

2. Ступањем на снагу овог рјешења, 

престаје да важи Рјешење о избору 

чланова Комисије за људска права, 

представке и притужбе грађана 

(„Службени гласник општине Кнежево“, 

број: 15/16). 

3. Ово рјешење ступа на снагу даном 

доношења, а биће објављено у 

„Службеном гласнику општине 

Кнежево“. 

 

 
Број: 01-022-27/21                      ПРЕДСЈЕДНИК  

Датум: 11.01.2021.годинеСКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ  

    Миле Павловић, с.р. 

_________________________________________ 

 

На основу чланова: 39. став 2. тачка 21., и 

82.став 2. Закона о локалној самоуправи 

(„Службени гласник Републике Српске“, број: 

97/16 и 36/19), члана 37. став 2. тачка 23. 

Статута општине Кнежево („Службени гласник 

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

70. и 129. Пословника о раду Скупштине 

(„Службени гласник општине Кнежево“, број: 

13/17 и 12/18), Скупштина општине Кнежево, 

на сједници одржаној дана 11.01.2021. године,  

д о н о с и: 

Р Ј Е Ш Е Њ Е 

о избору чланова Eтичког одбора 

 

1. У Етички одбор, изабрани су: 

- Небојша Келеман- предсједник; 

- Горан Алексић - члан; 

- Маја Митровић - члан;  

- Драго Поповић - члан; 

- Ранка Вуковић - члан. 
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2. Ово рјешење ступа на снагу даном 

доношења, а биће објављено у 

„Службеном гласнику општине 

Кнежево“. 

 

Број: 01-022-28/21                          ПРЕДСЈЕДНИК  

Датум: 11.01.2021.годинеСКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ  

    Миле Павловић, с.р. 

_________________________________________________ 

 

На основу чланова: 39. став 2. тачка 21., и 

82.став 2. Закона о локалној самоуправи 

(„Службени гласник Републике Српске“, број: 

97/16 и 36/19), члана 37. став 2. тачка 23. 

Статута општине Кнежево („Службени гласник 

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

71. и 129. Пословника о раду Скупштине 

(„Службени гласник општине Кнежево“, број: 

13/17 и 12/18), Скупштина општине Кнежево, 

на сједници одржаној дана 11.01.2021. године,  

д о н о с и: 

Р Ј Е Ш Е Њ Е 

о избору чланова Савјета за пољопривреду 

 

 

1. У Савјета за пољопривреду, изабрани су: 

- Недељко Ћелић - предсједник; 

- Манојло Ђурић - члан; 

- Младен Вукман - члан; 

- Небојша Вуковић - члан; 

- Милијана Свјетлановић - члан. 

2. Ступањем на снагу овог рјешења, 

престаје да важи Рјешење о избору 

чланова Савјета за пољопривреду 

(„Службени гласник општине Кнежево“, 

број: 15/16). 

3. Ово рјешење ступа на снагу даном 

доношења, а биће објављено у 

„Службеном гласнику општине 

Кнежево“. 

 

Број: 01-022-29/21                          ПРЕДСЈЕДНИК  

Датум: 11.01.2021.годинеСКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ  

    Миле Павловић, с.р. 

_________________________________________________ 

 

На основу чланова: 39. став 2. тачка 21., и 

82.став 2. Закона о локалној самоуправи 

(„Службени гласник Републике Српске“, број: 

97/16 и 36/19), члана 37. став 2. тачка 23. 

Статута општине Кнежево („Службени гласник 

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

72. и 129. Пословника о раду Скупштине 

(„Службени гласник општине Кнежево“, број: 

13/17 и 12/18), Скупштина општине Кнежево, 

на сједници одржаној дана 11.01.2021. године,  

д о н о с и: 

Р Ј Е Ш Е Њ Е 

о избору чланова Савјета за спорт 

 

1. У Савјет за спорт , изабрани су: 

- Срђан Јолић - предсједник; 

- Небојша Келеман - члан; 

- Недељко Вуковић - члан; 

- Момир Тривуновић - члан; 

- Дејан Ћетковић - члан. 

2. Ступањем на снагу овог рјешења, 

престаје да важи Рјешење о избору 

чланова Савјета за спорт („Службени 

гласник општине Кнежево“, број: 15/16). 

3. Ово рјешење ступа на снагу даном 

доношења, а биће објављено у 

„Службеном гласнику општине 

Кнежево“. 

 

 

Број: 01-022-30/21                          ПРЕДСЈЕДНИК  

Датум: 11.01.2021.годинеСКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ  

    Миле Павловић, с.р. 

_________________________________________ 

 

На основу члана 39. став 2. тачка 21. Закона 

о локалној самоуправи („Службени гласник 
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Републике Српске“, броj: 97/16 и 36/19), члана 

55. став 3. Закона о службеницима и 

намјештеницима у органима јединице локалне 

самоуправе („Службени гласник Републике 

Српске“, број: 97/16),члана 37. став 2. тачка 23. 

и 86. став 2. Статута општине Кнежево 

(„Службени гласник општине Кнежево“, број: 

08/17 и 19/17) и члана 129. Пословника о раду 

Скупштине општине Кнежево („Службени 

гласник општине Кнежево“, број: 13/17 и 

12/18), Скупштина општине Кнежево, на 

сједници одржаној дана 11.01.2021.године,        

д о н о с и: 

 

Р Ј Е Ш Е Њ Е 

о разрјешењу начелника одјељења за општу 

управу и друштвене дјелатности  општине 

Кнежево 

 

1. НАДА КАЛАБИЋ, дипломирани 

правник из Кнежева, разрјешава се са  

руководећег мјеста начелник одјељења 

за општу управу и друштвене 

дјелатности  Општинске управе општине 

Кнежево, са даном 11.01.2021.године, 

због истека мандата на који је 

именована. 

2. Ово рјешење ступа на снагу даном 

доношења, а биће објављено у 

„Службеном гласнику општине 

Кнежево“. 

Образложење 

Чланом 39.став 2. тачка 21. Закона о 

локалној самоуправи („Службени гласинк 

Републике Српске“, број: 97/16) прописано је да 

Скупштина бира и разрјешава предсједника 

скупштине, потпредсједника скупштине, 

замјеника градоначелника, односно начелника 

општине и чланове сталних и повремених 

радних тијела скупштине, именује и разрјешава 

секретара скупштине и начелника одјељења, 

односно службе и врши избор, именовања и 

разрјешења на другим позицијама у складу са 

законом.  

Члан 55.став 1. Закона о службеницима и 

намјештеницима у органима јединице локалне 

самоуправе прописује да „Мандат начелника 

одјељења или службе траје до краја мандата 

сазива скупштине који га је изабрао“. Ставом 3. 

тачка 1) истог члана прописано је да 

„Начелника одјељења или службе разрјешава 

дужности скупштина, у случају: истека времена 

на које је именован...“, а члан 56. Закона 

прописује садржај рјешења о разрјешењу 

службеника са руководећег радног мјеста. 

Нада Калабић, дипл.правник из Кнежева, 

именована је за начелника одјељења опште 

управе и друштвене дјелатности Општинске 

управе општине Кнежево, Рјешењем 

Скупштине општине Кнежево,  објављеном у 

„Службеном гласнику општине Кнежево“, број: 

14/17, на мандатни период Скупштине која је 

изабрала.  

С обзиром да је мандат начелника 

одјељења, везан за мандатни период 

скупштинског сазива који га је изабрао, 

начелник општине, због истека периода на који 

је именован, предлаже Скупштини општине да 

донесе рјешење као у приједлогу. 

На основу наведеног, одлучено је као у 

диспозитиву овог рјешења. 

ПОУКА О ПРАВНОМ СРЕДСТВУ: Против 

овог рјешења може се изјавити жалба Одбору за 

жалбе, у року од 15 дана од дана достављања 

Рјешења. 

 

 
Број: 01-022-31/21                          ПРЕДСЈЕДНИК  

Датум: 11.01.2021.годинеСКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ  

    Миле Павловић, с.р. 

_________________________________________________ 

 

На основу члана 39. став 2. тачка 21. Закона 

о локалној самоуправи („Службени гласник 

Републике Српске“, броj: 97/16 и 36/19), члана 

55. став 4. Закона о службеницима и 

намјештеницима у органима јединице локалне 

самоуправе („Службени гласник Републике 
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Српске“, број: 97/16), члана 37. став 2. тачка 23. 

и 86. став 2. Статута општине Кнежево 

(„Службени гласник општине Кнежево“, број: 

08/17 и 19/17) и члана 129. Пословника о раду 

Скупштине општине Кнежево („Службени 

гласник општине Кнежево“, број: 13/17 и 

12/18), Скупштина општине Кнежево, на 

сједници одржаној дана 11.01.2021.године,        

д о н о с и: 

 

Р Ј Е Ш Е Њ Е 

о именовању в.д. начелника одјељења за 

општу управу и друштвене дјелатности  

општине Кнежево 

 

1. ГОРАН ВУЈАНЧЕВИЋ, дипломирани 

професор разредне наставе, из Кнежева, 

именује се на  руководеће мјесто в.д. 

начелник одјељења за општу управу и 

друштвене дјелатности  Општинске 

управе општине Кнежево, са даном 

11.01.2021.године, до окончања поступка 

именовања начелника одјељења у складу 

са Законом о службеницима и 

намјештеницима у органима јединице 

локалне самоуправе, а најдуже за период 

до 90 дана. 

2. Ово рјешење ступа на снагу даном 

доношења, а биће објављено у 

„Службеном гласнику општине 

Кнежево“. 

Образложење 

Чланом 39.став 2. тачка 21. Закона о 

локалној самоуправи („Службени гласинк 

Републике Српске“, број: 97/16) прописано је да 

Скупштина бира и разрјешава предсједника 

скупштине, потпредсједника скупштине, 

замјеника градоначелника, односно начелника 

општине и чланове сталних и повремених 

радних тијела скупштине, именује и разрјешава 

секретара скупштине и начелника одјељења, 

односно службе и врши избор, именовања и 

разрјешења на другим позицијама у складу са 

законом.  

Чланом 55. став 4. Закона о службеницима 

и намјештеницима у органима јединице локалне 

самоуправе („Службени гласник Републике 

Српске“, број: 97/16), прописано је да „Након 

престанка мандата начелнику одјељења или 

службе, скупштина на приједлог 

градоначелника, односно начелника општине 

до окончања поступка именовања начелника 

одјељења или службе, у складу са овим 

законом, именује вршиоца дужности начелника 

одјељења или службе, а најдуже за период до 90 

дана.“ 

С обзиром да је разријешен дужности 

начелника Одјељења за општу управу и 

друштвене дјелатности, Скупштина општине је 

на приједлог начелника општине, а у складу са 

горе наведеним одредбама, одлучила као у 

диспозитиву. 

На основу наведеног, одлучено је као у 

диспозитиву овог рјешења. 

ПОУКА О ПРАВНОМ СРЕДСТВУ: Против 

овог рјешења може се изјавити жалба Одбору за 

жалбе, у року од 15 дана од дана достављања 

Рјешења. 

 

 
Број: 01-022-32/21                          ПРЕДСЈЕДНИК  

Датум: 11.01.2021.годинеСКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ  

    Миле Павловић, с.р. 

_________________________________________________ 

 

На основу члана 39. став 2. тачка 21. Закона 

о локалној самоуправи („Службени гласник 

Републике Српске“, броj: 97/16 и 36/19), члана 

55. став 3. Закона о службеницима и 

намјештеницима у органима јединице локалне 

самоуправе („Службени гласник Републике 

Српске“, број: 97/16),члана 37. став 2. тачка 23. 

и 86. став 2. Статута општине Кнежево 

(„Службени гласник општине Кнежево“, број: 

08/17 и 19/17) и члана 129. Пословника о раду 

Скупштине општине Кнежево („Службени 

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

сједници одржаној дана 11.01.2021.године,         

д о н о с и: 

 

Р Ј Е Ш Е Њ Е 

о разрјешењу начелника одјељења за 

привреду и финансије  општине Кнежево 
 

1. СУЗАНА ГОЈКОВИЋ, дипломирани 

економиста из Кнежева, разрјешава се са  

руководећег мјеста начелник одјељења 

за привреду и финансије  Општинске 

управе општине Кнежево, са даном 

11.01.2021.године, због истека мандата 

на који је именована. 

2. Ово рјешење ступа на снагу даном 

доношења, а биће објављено у 

„Службеном гласнику општине 

Кнежево“. 

Образложење 

Чланом 39.став 2. тачка 21. Закона о 

локалној самоуправи („Службени гласинк 

Републике Српске“, број: 97/16) прописано је да 

Скупштина бира и разрјешава предсједника 

скупштине, потпредсједника скупштине, 

замјеника градоначелника, односно начелника 

општине и чланове сталних и повремених 

радних тијела скупштине, именује и разрјешава 

секретара скупштине и начелника одјељења, 

односно службе и врши избор, именовања и 

разрјешења на другим позицијама у складу са 

законом.  

Члан 55.став 1. Закона о службеницима и 

намјештеницима у органима јединице локалне 

самоуправе прописује да „Мандат начелника 

одјељења или службе траје до краја мандата 

сазива скупштине који га је изабрао“. Ставом 3. 

тачка 1) истог члана прописано је да 

„Начелника одјељења или службе разрјешава 

дужности скупштина, у случају: истека времена 

на које је именован...“, а члан 56. Закона 

прописује садржај рјешења о разрјешењу 

службеника са руководећег радног мјеста. 

Сузана Гојковић, дипл.економиста из 

Кнежева, именована је за начелника одјељења 

за привреду и финансије Општинске управе 

општине Кнежево, Рјешењем Скупштине 

општине Кнежево,  објављеном у „Службеном 

гласнику општине Кнежево“, број: 14/17, на 

мандатни период Скупштине која је изабрала.  

С обзиром да је мандат начелника 

одјељења, везан за мандатни период 

скупштинског сазива који га је изабрао, 

начелник општине, због истека периода на који 

је именован, предлаже Скупштини општине да 

донесе рјешење као у приједлогу. 

На основу наведеног, одлучено је као у 

диспозитиву овог рјешења. 

ПОУКА О ПРАВНОМ СРЕДСТВУ: Против 

овог рјешења може се изјавити жалба Одбору за 

жалбе, у року од 15 дана од дана достављања 

Рјешења. 

 

 
Број: 01-022-33/21                          ПРЕДСЈЕДНИК  

Датум: 11.01.2021.годинеСКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ  

    Миле Павловић, с.р. 

_________________________________________ 

 

На основу члана 39. став 2. тачка 21. Закона 

о локалној самоуправи („Службени гласник 

Републике Српске“, броj: 97/16 и 36/19), члана 

55. став 4. Закона о службеницима и 

намјештеницима у органима јединице локалне 

самоуправе („Службени гласник Републике 

Српске“, број: 97/16), члана 37. став 2. тачка 23. 

и 86. став 2. Статута општине Кнежево 

(„Службени гласник општине Кнежево“, број: 

08/17 и 19/17) и члана 129. Пословника о раду 

Скупштине општине Кнежево („Службени 

гласник општине Кнежево“, број: 13/17 и 

12/18), Скупштина општине Кнежево, на 

сједници одржаној дана 11.01.2021.године,         

д о н о с и: 

 



Број- 01                                СЛУЖБЕНИ ГЛАСНИК ОПШТИНЕ КНЕЖЕВО             Датум: 15.01.2021.године 
 

22 

 

Р Ј Е Ш Е Њ Е 

о именовању в.д. начелника одјељења за 

привреду и финансије  општине Кнежево 

 

1. ДАЈАНА БОЈИЋ, дипломирани 

економиста, из Кнежева, именује се на  

руководеће мјесто в.д. начелник 

одјељења за привреду и финансије  

Општинске управе општине Кнежево, са 

даном 11.01.2021.године, до окончања 

поступка именовања начелника 

одјељења у складу са Законом о 

службеницима и намјештеницима у 

органима јединице локалне самоуправе, 

а најдуже за период до 90 дана. 

2. Ово рјешење ступа на снагу даном 

доношења, а биће објављено у 

„Службеном гласнику општине 

Кнежево“. 

 

Образложење 

Чланом 39.став 2. тачка 21. Закона о 

локалној самоуправи („Службени гласинк 

Републике Српске“, број: 97/16) прописано је да 

Скупштина бира и разрјешава предсједника 

скупштине, потпредсједника скупштине, 

замјеника градоначелника, односно начелника 

општине и чланове сталних и повремених 

радних тијела скупштине, именује и разрјешава 

секретара скупштине и начелника одјељења, 

односно службе и врши избор, именовања и 

разрјешења на другим позицијама у складу са 

законом.  

Чланом 55. став 4. Закона о службеницима 

и намјештеницима у органима јединице локалне 

самоуправе („Службени гласник Републике 

Српске“, број: 97/16), прописано је да „Након 

престанка мандата начелнику одјељења или 

службе, скупштина на приједлог 

градоначелника, односно начелника општине 

до окончања поступка именовања начелника 

одјељења или службе, у складу са овим 

законом, именује вршиоца дужности начелника 

одјељења или службе, а најдуже за период до 90 

дана.“ 

С обзиром да је разријешен дужности 

начелника Одјељења за буџет и финансије, 

Скупштина општине је на приједлог начелника 

општине, а у складу са горе наведеним 

одредбама, одлучила као у диспозитиву. 

ПОУКА О ПРАВНОМ СРЕДСТВУ: Против 

овог рјешења може се изјавити жалба Одбору за 

жалбе, у року од 15 дана од дана достављања 

Рјешења. 

 
Број: 01-022-34/21                          ПРЕДСЈЕДНИК  

Датум: 11.01.2021.годинеСКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ  

    Миле Павловић, с.р. 

_________________________________________________ 

 

На основу члана 39. став 2. тачка 21. Закона 

о локалној самоуправи („Службени гласник 

Републике Српске“, броj: 97/16 и 36/19), члана 

55. став 3. Закона о службеницима и 

намјештеницима у органима јединице локалне 

самоуправе („Службени гласник Републике 

Српске“, број: 97/16),члана 37. став 2. тачка 23. 

и 86. став 2. Статута општине Кнежево 

(„Службени гласник општине Кнежево“, број: 

08/17 и 19/17) и члана 129. Пословника о раду 

Скупштине општине Кнежево („Службени 

гласник општине Кнежево“, број: 13/17 и 

12/18), Скупштина општине Кнежево, на 

сједници одржаној дана 11.01.2021.године,        

д о н о с и: 

 

Р Ј Е Ш Е Њ Е 

о разрјешењу начелника одјељења за 

просторно уређење и стамбено-комуналне 

послове  општине Кнежево 

 

1. БОЈАН ОБРАДОВИЋ, дипломирани 

правник из Кнежева, разрјешава се са  

руководећег мјеста начелник одјељења 

за просторно уређење и стамбено-

комуналне послове  Општинске управе 

општине Кнежево, са даном 
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11.01.2021.године, због истека мандата 

на који је именован. 

2. Ово рјешење ступа на снагу даном 

доношења, а биће објављено у 

„Службеном гласнику општине 

Кнежево“. 

 

Образложење 

Чланом 39.став 2. тачка 21. Закона о 

локалној самоуправи („Службени гласинк 

Републике Српске“, број: 97/16) прописано је да 

Скупштина бира и разрјешава предсједника 

скупштине, потпредсједника скупштине, 

замјеника градоначелника, односно начелника 

општине и чланове сталних и повремених 

радних тијела скупштине, именује и разрјешава 

секретара скупштине и начелника одјељења, 

односно службе и врши избор, именовања и 

разрјешења на другим позицијама у складу са 

законом.  

Члан 55.став 1. Закона о службеницима и 

намјештеницима у органима јединице локалне 

самоуправе прописује да „Мандат начелника 

одјељења или службе траје до краја мандата 

сазива скупштине који га је изабрао“. Ставом 3. 

тачка 1) истог члана прописано је да 

„Начелника одјељења или службе разрјешава 

дужности скупштина, у случају: истека времена 

на које је именован...“, а члан 56. Закона 

прописује садржај рјешења о разрјешењу 

службеника са руководећег радног мјеста. 

Бојан Обрадовић, дипломирани правник 

из Кнежева, именован је за начелника одјељења 

за просторно уређење и стамбено-комуналне 

послове Општинске управе општине Кнежево, 

Рјешењем Скупштине општине Кнежево,  

објављеном у „Службеном гласнику општине 

Кнежево“, број: 14/17, на мандатни период 

Скупштине која га је изабрала.  

С обзиром да је мандат начелника 

одјељења, везан за мандатни период 

скупштинског сазива који га је изабрао, 

начелник општине, због истека периода на који 

је именован, предлаже Скупштини општине да 

донесе рјешење као у приједлогу. 

На основу наведеног, одлучено је као у 

диспозитиву овог рјешења. 

ПОУКА О ПРАВНОМ СРЕДСТВУ: Против 

овог рјешења може се изјавити жалба Одбору за 

жалбе, у року од 15 дана од дана достављања 

Рјешења. 
 

 
Број: 01-022-35/21                          ПРЕДСЈЕДНИК  

Датум: 11.01.2021.годинеСКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ  

    Миле Павловић, с.р. 

_________________________________________________ 

 

На основу члана 39. став 2. тачка 21. Закона 

о локалној самоуправи („Службени гласник 

Републике Српске“, броj: 97/16 и 36/19), члана 

55. став 4. Закона о службеницима и 

намјештеницима у органима јединице локалне 

самоуправе („Службени гласник Републике 

Српске“, број: 97/16), члана 37. став 2. тачка 23. 

и 86. став 2. Статута општине Кнежево 

(„Службени гласник општине Кнежево“, број: 

08/17 и 19/17) и члана 129. Пословника о раду 

Скупштине општине Кнежево („Службени 

гласник општине Кнежево“, број: 13/17 и 

12/18), Скупштина општине Кнежево, на 

сједници одржаној дана 11.01.2021.године,        

д о н о с и: 

 

Р Ј Е Ш Е Њ Е 

о именовању в.д. начелника одјељења за 

просторно уређење и стамбено-комуналне 

послове  општине Кнежево 

 

1. БОЈАН ОБРАДОВИЋ, дипломирани 

правник, из Кнежева, именује се на  

руководеће мјесто в.д. начелник 

одјељења за просторно уређење и 

стамбено – комуналне послове 

Општинске управе општине Кнежево, са 

даном 11.01.2021.године, до окончања 

поступка именовања начелника 

одјељења у складу са Законом о 

службеницима и намјештеницима у 
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органима јединице локалне самоуправе, 

а најдуже за период до 90 дана. 

2. Ово рјешење ступа на снагу даном 

доношења, а биће објављено у 

„Службеном гласнику општине 

Кнежево“. 

Образложење 

Чланом 39.став 2. тачка 21. Закона о 

локалној самоуправи („Службени гласинк 

Републике Српске“, број: 97/16) прописано је да 

Скупштина бира и разрјешава предсједника 

скупштине, потпредсједника скупштине, 

замјеника градоначелника, односно начелника 

општине и чланове сталних и повремених 

радних тијела скупштине, именује и разрјешава 

секретара скупштине и начелника одјељења, 

односно службе и врши избор, именовања и 

разрјешења на другим позицијама у складу са 

законом.  

Чланом 55. став 4. Закона о службеницима 

и намјештеницима у органима јединице локалне 

самоуправе („Службени гласник Републике 

Српске“, број: 97/16), прописано је да „Након 

престанка мандата начелнику одјељења или 

службе, скупштина на приједлог 

градоначелника, односно начелника општине 

до окончања поступка именовања начелника 

одјељења или службе, у складу са овим 

законом, именује вршиоца дужности начелника 

одјељења или службе, а најдуже за период до 90 

дана.“ 

С обзиром да је разријешен дужности 

начелник Одјељења за просторно уређење и 

стамбено – комуналне послове, Скупштина 

општине је на приједлог начелника општине, а 

у складу са горе наведеним одредбама, 

одлучила као у диспозитиву. 

ПОУКА О ПРАВНОМ СРЕДСТВУ: Против 

овог рјешења може се изјавити жалба Одбору за 

жалбе, у року од 15 дана од дана достављања 

Рјешења. 
 

 
Број: 01-022-36/21                          ПРЕДСЈЕДНИК  

Датум: 11.01.2021.годинеСКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ  

    Миле Павловић, с.р. 

________________________________________ 

На основу члана 39. став 2. тачка 21. Закона 

о локалној самоуправи („Службени гласник 

Републике Српске“, броj: 97/16 и 36/19), члана 

55. став 3. Закона о службеницима и 

намјештеницима у органима јединице локалне 

самоуправе („Службени гласник Републике 

Српске“, број: 97/16),члана 37. став 2. тачка 23. 

и 86. став 2. Статута општине Кнежево 

(„Службени гласник општине Кнежево“, број: 

08/17 и 19/17) и члана 129. Пословника о раду 

Скупштине општине Кнежево („Службени 

гласник општине Кнежево“, број: 13/17 и 

12/18), Скупштина општине Кнежево, на 

сједници одржаној дана 11.01.2021.године,        

д о н о с и: 

 

Р Ј Е Ш Е Њ Е 

о разрјешењу начелника одјељења за 

инспекцијске послове и комуналну полицију  

општине Кнежево 

 

1. ЖЕЉКО ЛАКИЋ, професор српског 

језика и књижевности из Кнежева, 

разрјешава се са  руководећег мјеста 

начелник одјељења за инспекцијске 

послове и комуналну полицију 

Општинске управе општине Кнежево, са 

даном 11.01.2021.године, због истека 

мандата на који је именован. 

2. Ово рјешење ступа на снагу даном 

доношења, а биће објављено у 

„Службеном гласнику општине 

Кнежево“. 

 

Образложење 

Чланом 39.став 2. тачка 21. Закона о 

локалној самоуправи („Службени гласинк 

Републике Српске“, број: 97/16) прописано је да 

Скупштина бира и разрјешава предсједника 

скупштине, потпредсједника скупштине, 

замјеника градоначелника, односно начелника 
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општине и чланове сталних и повремених 

радних тијела скупштине, именује и разрјешава 

секретара скупштине и начелника одјељења, 

односно службе и врши избор, именовања и 

разрјешења на другим позицијама у складу са 

законом.  

Члан 55.став 1. Закона о службеницима и 

намјештеницима у органима јединице локалне 

самоуправе прописује да „Мандат начелника 

одјељења или службе траје до краја мандата 

сазива скупштине који га је изабрао“. Ставом 3. 

тачка 1) истог члана прописано је да 

„Начелника одјељења или службе разрјешава 

дужности скупштина, у случају: истека времена 

на које је именован...“, а члан 56. Закона 

прописује садржај рјешења о разрјешењу 

службеника са руководећег радног мјеста. 

Жељко Лакић, професор српској језика и 

књижевности из Кнежева, именован је за 

начелника одјељења за инспекцијске послове и 

комуналну полицију Општинске управе 

општине Кнежево, Рјешењем Скупштине 

општине Кнежево,  објављеном у „Службеном 

гласнику општине Кнежево“, број: 14/17, на 

мандатни период Скупштине која га је 

изабрала.  

С обзиром да је мандат начелника 

одјељења, везан за мандатни период 

скупштинског сазива који га је изабрао, 

начелник општине, због истека периода на који 

је именован, предлаже Скупштини општине да 

донесе рјешење као у приједлогу. 

На основу наведеног, одлучено је као у 

диспозитиву овог рјешења. 

ПОУКА О ПРАВНОМ СРЕДСТВУ: Против 

овог рјешења може се изјавити жалба Одбору за 

жалбе, у року од 15 дана од дана достављања 

Рјешења. 

 

 
Број: 01-022-37/21                          ПРЕДСЈЕДНИК  

Датум: 11.01.2021.годинеСКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ  

    Миле Павловић, с.р. 

_________________________________________ 

 

На основу члана 39. став 2. тачка 21. Закона 

о локалној самоуправи („Службени гласник 

Републике Српске“, броj: 97/16 и 36/19), члана 

55. став 4. Закона о службеницима и 

намјештеницима у органима јединице локалне 

самоуправе („Службени гласник Републике 

Српске“, број: 97/16), члана 37. став 2. тачка 23. 

и 86. став 2. Статута општине Кнежево 

(„Службени гласник општине Кнежево“, број: 

08/17 и 19/17) и члана 129. Пословника о раду 

Скупштине општине Кнежево („Службени 

гласник општине Кнежево“, број: 13/17 и 

12/18), Скупштина општине Кнежево, на 

сједници одржаној дана 11.01.2021.године,        

д о н о с и: 

 

Р Ј Е Ш Е Њ Е 

о именовању в.д. начелника одјељења за 

инспекцијске послове и комуналну полицију  

општине Кнежево 

 

1. НЕБОЈША ВУКОВИЋ, дипл.инжињер 

пољопривреде из Кнежева, именује се на  

руководеће мјесто в.д. начелник 

одјељења за инспекцијске послове и 

комуналну полицију Општинске управе 

општине Кнежево, са даном 

11.01.2021.године, до окончања поступка 

именовања начелника одјељења у складу 

са Законом о службеницима и 

намјештеницима у органима јединице 

локалне самоуправе, а најдуже за период 

до 90 дана. 

2. Ово рјешење ступа на снагу даном 

доношења, а биће објављено у 

„Службеном гласнику општине 

Кнежево“. 

 

Образложење 

Чланом 39.став 2. тачка 21. Закона о 

локалној самоуправи („Службени гласинк 

Републике Српске“, број: 97/16) прописано је да 

Скупштина бира и разрјешава предсједника 

скупштине, потпредсједника скупштине, 
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замјеника градоначелника, односно начелника 

општине и чланове сталних и повремених 

радних тијела скупштине, именује и разрјешава 

секретара скупштине и начелника одјељења, 

односно службе и врши избор, именовања и 

разрјешења на другим позицијама у складу са 

законом.  

Чланом 55. став 4. Закона о службеницима 

и намјештеницима у органима јединице локалне 

самоуправе („Службени гласник Републике 

Српске“, број: 97/16), прописано је да „Након 

престанка мандата начелнику одјељења или 

службе, скупштина на приједлог 

градоначелника, односно начелника општине 

до окончања поступка именовања начелника 

одјељења или службе, у складу са овим 

законом, именује вршиоца дужности начелника 

одјељења или службе, а најдуже за период до 90 

дана.“ 

С обзиром да је разријешен дужности 

начелник Одјељења за инспекцијске послове и 

комуналну полицију, Скупштина општине је на 

приједлог начелника општине, а у складу са 

горе наведеним одредбама, одлучила као у 

диспозитиву. 

ПОУКА О ПРАВНОМ СРЕДСТВУ: Против 

овог рјешења може се изјавити жалба Одбору за 

жалбе, у року од 15 дана од дана достављања 

Рјешења. 

 

 
Број: 01-022-38/21                          ПРЕДСЈЕДНИК  

Датум: 11.01.2021.годинеСКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ  

    Миле Павловић, с.р. 

_________________________________________ 

 

На основу члана 31. Закона о буџетском 

систему („Службени гласник Републике 

Српске“, број: 121/12, 52/14, 103/15 и 15/16) и 

члана 37. став 2. тачка 2.  Статута општине 

Кнежево („Службени гласник општине 

Кнежево“, бројеви: 08/17 и 19/17), Скупштина 

општине Кнежево, на сједници одржаној дана 

11.01.2021. године, д о н о с и: 

 

 

З А К Љ У Ч К Е 

 

1. Усваја се Нацрт  буџета Општине 

Кнежево за 2021. годину и исти се 

упућује на јавну расправу. 

2. Задужује се Одјељење за привреду и 

финансије да спроведе јавну расправу о 

Нацрту буџета, како би се представници 

политичких партија, одборници 

општине, представници јавних установа, 

представници мјесних заједница, 

невладине организације, представници 

цивилног сектора, као и остала правна и 

физичка лица, у сарадњи са 

представницима локалне управе, 

укључили у креирање буџета општине 

Кнежево. 

3. Јавна расправа о Нацрту буџета одржаће 

се 19.01.2021. године у сали Скупштине 

општине са почетком у 10:00 часова. 

4. Овај закључак ступа на снагу даном 

доношења, а биће објављен у 

„Службеном гласнику општине 

Кнежево“. 

 

 
Број: 01-022-39/21                          ПРЕДСЈЕДНИК  

Датум: 11.01.2021.годинеСКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ  

    Миле Павловић, с.р. 

_________________________________________ 
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