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СЛУЖБЕНИ  ГЛАСНИК 

ОПШТИНЕ  КНЕЖЕВО 

Издавач: Скупштина општине 

КНЕЖЕВО 

Жиро-

рачун____________________ 

Цијена примјерка________КМ 

 

Број: 17/2021 

 

Кнежево,22.10.2021. године 

Уређује редакциони одбор: 

Одговорни уредник: 

В.Д.Секретар СО-е  

Дијана Милисавић  

Штампа СО-е Кнежево 

 

 

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 

22.10.2021. године, д о н o с и 

 

З А К Љ У Ч К Е 

 

1. Усваја се Нацрт  ребаланса 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 ребаланса буџета за 2021.годину, 

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 ребаланса 

буџета општине за 2021.годину, одржаће 

се 29.10.2021. 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: 01-022-121/21 

Датум: 22.10.2021.године         ПРЕДСЈЕДНИК 

   СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ 

    Миле Павловић, с.р. 

_________________________________________________ 

 

На основу члана 39. став 2. тачка 33. Закона 

о локалној самоуправи („Службени гласник 

Републике Српске“, број: 97/16, 39/ и 61/21) и 

члана 37. став 2. тачка  35. Статута општине 

Кнежево („Службени гласник општине 

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

општине Кнежево је, на сједници одржаној дана 

22.10.2021. године, д о н о с и:  
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Р Ј Е Ш Е Њ Е 

о разрјешењу директора јавне установе 

Центар за социјални рад Кнежево 

 

1. РАНКА ВУКОВИЋ, дипломирани 

педагог из Кнежева, разрјешава се 

дужности директора јавне установе 

Центар за социјални рад Кнежево, због 

истека мандата на који је именована. 

2. Ово рјешење ступа на снагу даном 

доношења, а биће објављено у 

„Службеном гласнику општине 

Кнежево“. 

 

 

О б р а з л о ж е њ е 

Чланом 39. став 2. тачка 33. Закона о 

локалној самоуправи („Службени гласинк 

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

прописано је да Скупштина именује и 

разрјешава директора и управни одбор установе 

чији је оснивач или суоснивач јединица локалне 

самоуправе, у складу са законом, док је 

одредбом члана 37. Статута општине Кнежево 

(„Службени гласник општине Кнежево“, број: 

08/17 и 19/17) прописано да Скупштина града, у 

оквиру свог дјелокруга, именује и разрјешава 

органе управљања и руковођења у установама 

чији је оснивач  или суоснивач општина, у 

складу са законом.  

Ранка Вуковић, дипломирани педагог из 

Кнежева, именована је за директора јавне 

установе „Центар за социјални рад“ Кнежево, 

по основу спроведеног јавног конкурса, 

рјешењем број: 01-022-135/17, од 

11.10.2017.године („Службени гласник општине 

Кнежево“, број: 18/17). 

С обзиром да је именованој истекао мандат, 

Скупштина је донијела рјешење о разрјешењу 

исте у складу са законском процедуром. 

ПОУКА О ПРАВНОМ СРЕДСТВУ: Ово 

Рјешење је коначно у управном поступку и 

против истог није дозвољена жалба, али се 

може покренути управни спор пред Окружним 

судом у Бањалуци у року од 30 дана од дана 

пријема Рјешења.  

 
Број: 01-022-122/21 

Датум: 22.10.2021.године         ПРЕДСЈЕДНИК 

   СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ 

    Миле Павловић, с.р. 

________________________________________________ 

 

На основу члана 39. став 2. тачка 33. Закона 

о локалној самоуправи („Службени гласник 

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

у вези са чланом 4. став 2. Закона о 

министарским, владиним и другим 

именовањима Републике Српске („Службени 

гласник Републике Српске„ број: 25/03, 41/03 и 

104/06) и члана 37. став 2. тачка  35. Статута 

општине Кнежево („Службени гласник 

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

Скупштина општине Кнежево на сједници 

одржаној дана 22.10.2021. године, д о н о с и  

 

Р Ј Е Ш Е Њ Е 

о именовању вд директроа ЈУ Центар за 

социјални рад Кнежево 

 

1. РАНКА ВУКОВИЋ, дипломирани 

педагог, из Кнежевоа, именује се за в.д. 

директора ЈУ Центар за социјални рад 

Кнежево.  

2. Ово Рјешење ступа на снагу даном 

доношења, а објавиће се у „Службеном 

гласнику општине Кнежево“.  

 

 

О б р а з л о ж е њ е 

Чланом 39. став 2. тачка 33. Закона о 

локалној самоуправи („Службени гласинк 

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

прописано је да Скупштина именује и 

разрјешава директора и управни одбор установе 

чији је оснивач или суоснивач јединица локалне 

самоуправе, у складу са законом, док је 

одредбом члана 37. Статута општине Кнежево 

(„Службени гласник општине Кнежево“, број: 

08/17 и 19717) прописано да Скупштина града, 

у оквиру свог дјелокруга, именује и разрјешава 

органе управљања и руковођења у установама 
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чији је оснивач  или суоснивач општина, у 

складу са законом.  

С обзиром да је директору ЈУ Центар за 

социјални рад Кнежево истекао мандат, 

неопходно је именовати в.д. директора, до 

завршетка поступка за избор и именовање 

директора у складу са законом.  

ПОУКА О ПРАВНОМ СРЕДСТВУ: Ово 

Рјешење је коначно у управном поступку и 

против истог није дозвољена жалба, али се 

може покренути управни спор пред Окружним 

судом у Бањалуци у року од 30 дана од дана 

пријема Рјешења.  
 

 

Број: 01-022-123/21 

Датум: 22.10.2021.године         ПРЕДСЈЕДНИК 

   СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ 

    Миле Павловић, с.р. 

_____________________________________________ 

 

На основу члана 37. и 86. Статута општине 

Кнежево („Службени гласник општине 

Кнежево“, бројеви: 8/17 и 19/17) и члана 136. 

Пословника о раду Скупштине општине 

Кнежево („Службени гласник општине 

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

Извјештај о реализацији Плана утрошка 

средстава од накнаде од шума за 2020. годину, 

Скупштина општине Кнежево, на сједници 

одржаној дана 22.10.2021. године, д о н о с и: 

 

З А К Љ У Ч  А К 

 

1. Прихвата се Извјештај о реализацији 

Плана утрошка средстава од накнаде 

од шума за 2020. годину, са 

утрошком средстава по основу ове 

накнаде у укупном износу од 

479.687,00КМ. 

2. Саставни дио овог закључка чини 

Извјештај о реализацији Плана 

утрошка средстава од накнаде од 

шума за 2020. годину. 

3. Овај закључак ступа на снагу даном 

доношење, а биће објављен у 

„Службеном гласнику општине 

Кнежево“. 

 

 

Број: 01-022-124/21 

Датум: 22.10.2021.године         ПРЕДСЈЕДНИК 

   СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ 

    Миле Павловић, с.р. 

 

ПРИЛОГ 

 

ИЗВЈЕШТАЈ О РЕАЛИЗАЦИЈИ ПЛАНА 

УТРОШКА СРЕДСТАВА НАКНАДЕ ОД 

ШУМА ЗА 2020. ГОДИНУ 

 
 

Скупштина општине Кнежево, на сједници 

одржаној дана 08.05.2020. године, усвојила је 

План утрошка средстава накнаде од шума за 

2020. годину-у даљем тексту План  („Службени 

гласник Општине Кнежево“, број: 06/20). 

Одлуком о усвајању буџета за 2020. годину 

планирани су приходи по основу накнаде од 

шума у износу од 600.000,00 КМ. У складу са 

Буџетом за 2020. годину и Планом су планирана 

средства у износу од 600.000,00 КМ и иста су 

предвиђена за следеће намјене: 

- Кредитно задужење код Addiko bank у 

износу од 169.100,00 КМ и 

- Санација путне и водоводне 

инфраструктуре на подручју Општине 

Кнежево у износу од 430.900,00 КМ. 

 

У току 2020. године по основу накнаде од 

шума прикупљена су средства у износу од 

479.687,00 КМ.  

Прикупњена средства утрошена су на 

следећи начин: 

- Отплата кредита код Addiko bank у 

износу од 169.100,00 КМ; 
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- Санација путне и водоводне 

инфраструктуре у износу од 

310.587,00 КМ 
 

 

Број: 04-022-16-1/20 

Датум: 21.10.2020. године   НАЧЕЛНИК ОПШТИНЕ 

    Горан Боројевић, с.р. 

_________________________________________________ 

 

 

На основу члана 11. став 2. Закона о 

предшколском васпитању и образовању 

(„Службени гласник Републике Српске“, број: 

79/15, 63/20) и члана 86.став 2.Статута општине 

Кнежево („Службени гласник општине 

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

општине Кнежево, на сједници одржаној дана 

22.10.2021.године,  д о н о с и 

 

З А К Љ У Ч А К 

 

1. Даје се сагласност на годишњи Програм 

рада ЈУ Дјечији вртић „Радојка Лакић“ 

Кнежево за 2021/2022.годину.  

2. Овај закључак ступа на снагу даном 

доношења, а биће објављен у 

„Службеном гласнику општине 

Кнежево“. 

Број: 01-022-125/21 

Датум: 22.10.2021.године         ПРЕДСЈЕДНИК 

   СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ 

    Миле Павловић, с.р. 

________________________________________________ 

 

На основу члана 86. Статута општине 

Кнежево („Службени гласник општине 

Кнежево“, бројеви: 8/17 и 19/17) и члана 136. 

Пословника о раду Скупштине општине 

Кнежево („Службени гласник општине 

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

општине, разматрајући Информација о стању 

безбједности на подручју општине Кнежево за 

2020.годину, на сједници Скупштине одражаној 

дана 22.10.2021.године,    д о н о с и 

 

З А К Љ У Ч А К 

о прихватању Информације о стању 

безбједности на подручју општине Кнежево 

за 2020.годину 

 

 

1. Скупштина општине прихвата 

Информацију о стању безбједности на 

подручју општине Кнежево за 

2020.годину,  

2. Овај закључак ступа на снагу даном 

доношења, а биће објављен у 

„Службеном гласнику општине 

Кнежево“. 

 

 

Број: 01-022-126/21 

Датум: 22.10.2021.године         ПРЕДСЈЕДНИК 

   СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ 

    Миле Павловић, с.р. 

_______________________________________________ 

 

 

На основу члана 86. Статута општине 

Кнежево („Службени гласник општине 

Кнежево“, бројеви: 8/17 и 19/17) и члана 136. 

Пословника о раду Скупштине општине 

Кнежево („Службени гласник општине 

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

општине, разматрајући Информација о општем 

успјеху и владању ученика основних и средње 

школе на подручју општине Кнежево за 

школску 2020/2021.годину, на сједници 

Скупштине одражаној дана 22.10.2021.године,  

д о н о с и 
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З А К Љ У Ч А К 

о прихватању Информацију о општем 

успјеху и владању ученика основних и 

средње школе на подручју општине Кнежево 

за школску 2020/2021.годину 

 

 

1. Скупштина општине прихвата 

Информацију о општем успјеху и 

владању ученика основних и средње 

школе на подручју општине Кнежево за 

школску 2020/2021.годину,  

2. Овај закључак ступа на снагу даном 

доношења, а биће објављен у 

„Службеном гласнику општине 

Кнежево“. 

 

Број: 01-022-127/21 

Датум: 22.10.2021.године         ПРЕДСЈЕДНИК 

   СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ 

    Миле Павловић, с.р. 

_________________________________________________ 

 

На основу Одлуке о извршењу буџета 

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

50/21 („Службени гласник општине Кнежево, 

број: 04/2021“), Начелник општине,   д о н о с и: 

 

 

Р Ј Е Ш Е Њ Е 

о реалокацији средстава 

 

1.Одобрава се реалокација средстава у 

оперативном буџету за мјесец oктобар 2021 

године за следеће ставке: 

 са ставке 412600 – Расходи по основу 

путовања и смјештаја организациони 

код 00930300 у износу од  557,00 КМ 

 на ставку  412500 -  Расходи за текуће 

одржавање, организациони код 

00930300 у износу од 557,00 КМ 

 

2. За извршење  овог рјешења задужује се 

Одјељење за привреду и финансије, 

рачуноводствена служба. 

3. Ово рјешење ступа на снагу даном 

доношења, а биће објављено у Службеном  

гласнику општине Кнежево. 

 

Образложење 

На основу члана 14, Одлуке о извршењу 

буџета општине Кнежево за 2021 годину  број. 

01-022-50/21 (Службени гласник општине 

Кнежево број: 04/2021) Начелник општине 

Кнежево може извршити реалокацију у оквиру 

потрошачке јединице и између потрошачких 

јединица у оквиру Општинске управе општине 

Кнежево. 

Исплата обавеза по основу расхода буџета 

општине Кнежево извршиће се по 

приоритетима у складу са чланом 12. Одлуке о 

извршењу буџета општине Кнежево за 2021. 

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

општине Кнежево, број: 04/2021). 
 

Број: 02-401-36/21 

Датум: 20.10.2021.године        НАЧЕЛНИК ОПШТИНЕ 

    Горан Боројевић, с.р. 

_________________________________________ 

 

На основу Одлуке о извршењу буџета 

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

50/21 („Службени гласник општине Кнежево“, 

број: 04/2021), Начелник општине,   д о н о с и: 

 

Р Ј Е Ш Е Њ Е 

о реалокацији средстава 

 

1.Одобрава се реалокација средстава у 

оперативном буџету за мјесец октобар 2021 

године за следеће ставке: 

 са ставке 411100 – Расходи за бруто 

плате запослених, организациони код 

00930140 у износу од  4.583,00 КМ; 

 на ставку 411300 -  Расходи по основу 

плата за вријеме боловања, 

родитељског одсуства и осталих  

накнада које се не рефундирају, 
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организациони код 00930140 у износу 

од 4.583,00 КМ. 

 

2. За извршење  овог рјешења задужује се 

Одјељење за привреду и финансије, 

рачуноводствена служба. 

3. Ово рјешење ступа на снагу даном 

доношења, а биће објављено у „Службеном  

гласнику општине Кнежево“. 

 

Образложење 

На основу члана 14, Одлуке о извршењу 

буџета општине Кнежево за 2021 годину  број. 

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

Кнежево“, број: 04/2021), Начелник општине 

Кнежево може извршити реалокацију у оквиру 

потрошачке јединице и између потрошачких 

јединица у оквиру Општинске управе општине 

Кнежево. 

Исплата обавеза по основу расхода буџета 

општине Кнежево извршиће се по 

приоритетима у складу са чланом 12. Одлуке о 

извршењу буџета општине Кнежево за 2021. 

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

општине Кнежево“, број: 04/2021). 
 

 

Број: 02-401-37/21 

Датум: 22.10.2021.године        НАЧЕЛНИК ОПШТИНЕ 

    Горан Боројевић, с.р. 

_________________________________________________________________________________________________ 
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