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СЛУЖБЕНИ  ГЛАСНИК 

ОПШТИНЕ  КНЕЖЕВО 

Издавач: Скупштина општине 

КНЕЖЕВО 

Жиро-

рачун____________________ 

Цијена примјерка________КМ 

 

Број: 22/2021 

 

Кнежево,26.11.2021. године 

Уређује редакциони одбор: 

Одговорни уредник: 

В.Д.Секретар СО-е  

Дијана Милисавић  

Штампа СО-е Кнежево 

 

 
На основу члана 155. Закона о службеницима и 

намјештеницима у органима јединице локалне 

самоуправе ("Службени гласник Републике 

Српске", број: 97/16, 36/19 и 61/21) и члана 30. 

Статута општине Кнежево ("Службени гласник 

општине Кнежево", број:08/17 и 19/17), Скупштина 

општине Кнежево је, на сједници одржаној дана 

26.11.2021. године,   д о н о с и:  

 

 

Р Ј Е Ш Е Њ Е 

о именовању предсједника и чланова Одбора 

за жалбе 
 

1. Именује се Одбор за жалбе општине 

Кнежево у сљедећем саставу: 

- ЊЕГОШ ПЕТРОВИЋ,  дипл.правник 

из Бањалуке, предсједник; 

- ОЛИВЕР МАРКОВИЋ,  дипл.правник  

из Кнежева, члан; 

- МИЛЕНКО ВУЈАНЧЕВИЋ, 

дипл.правник из Кнежева, члан. 

2. Мандат предсједника и чланова Одбора за 

жалбе траје четири године (4) године, са 

могућношћу поновног избора. 

3. Задатак Одбора за жалбе је да одлучује о 

жалбама службеника и техничких и 

помоћних радника у другом степену на 

рјешења којима се одлучује о њиховим 

правима и дужностима, као и о жалбама 

кандидата који су учествовали на јавном 

конкурсу. 

4. Ово рјешење ступа на снагу осмог дана од 

дана објављивања у „Службеном гласнику 

општине Кнежево“. 

       

          

О б р а з л о ж е њ е 

Законoм о службеницима и намјештеницима у 

органима јединице локалне самоуправе ("Службени 

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

61/21), чланом 155. став 1. прописано је да 

предсједника и чланове Одбора за жалбе именује 

јединица локалне самоуправе, након спроведеног 

јавног конкурса, на период од четири године, са 

могућношћу поновног избора. 

Скупштина општине Кнежево је на сједници 

одржаној 30.07.2021.године  донијела Одлуку о 

расписивању јавног конкурса за именовање чланова 

Одбора за жалбе. Јавни конкурс је објављен у 

дневном листу „Еуро блиц“ 12.08.2021.године и у 

„Службеном гласнику Републике Српске“ 

12.08.2021.године. 

Поступак је спроводила Комисија коју је 

именовала Скупштина општине Кнежево, у складу 

са законом,  Одлуком о именовању Комисије за 

спровођење јавног конкурса за избор и именовање 

предсједника и чланова Одбора за жалбе општине 

Кнежево, број: 01-022-102/21 од 30.07.2021.године. 

Комисија за спровођење поступка  је извршила 

преглед пријава, обавила интервју са кандидатима 

који испуњавају услове по конкурсу, извршила 

бодовање и утврдила редослијед кандидата. 

Интервју је приступило четири кандидата. Дана 

10.11.2021.године Скупштини је достављена ранг 
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листа са извршеним бодовањем кандидата,  на даље 

поступање. 

Комисија за избор и именовање Скупштине 

општине је предложила према Скупштини општине 

да се за предсједника и чланове Одбора, именују 

прва три кандидата са листе као у диспозитиву овог 

рјешења. 

ПОУКА О ПРАВНОМ ЛИЈЕКУ: Против овог 

рјешења жалба није допуштена  (члан 212. Закона о 

општем управном поступку), али се може покренути 

управни спор подношењем тужбе Окружном суду у 

Бањалуци у року од 30 дана од дана пријема овог 

рјешења. 
 

Број: 01-022-136/21 

Датум: 26.11.2021.године          ПРЕДСЈЕДНИК 

   СКУПШТИНЕ 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 

26.11.2021. године, д о н о с и: 

 

 

З А К Љ У Ч К Е 

 

1. Усваја се Нацрт буџета општине 

Кнежево за 2022. 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 06.12.2021. године у сали Скупштине 

општине са почетком у 11:00 часова. 

4. Овај закључак ступа на снагу даном 

доношења, а биће објављен у 

„Службеном гласнику Општине 

Кнежево“ . 

 

Број: 01-022-135/21 

Датум: 26.11.2021.године          ПРЕДСЈЕДНИК 

   СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ 

    Миле Павловић, с.р. 

_________________________________________________ 

 

На основу члана 63. став 2. Закона о 

средњем образовању и васпитању („Службени 

гласник Републике Српске“, број: 41/18), члана 

86. Статута општине Кнежево („Службени 

гласник општине Кнежево“, бројеви: 8/17 и 

19/17), разматрајући информацију о упису 

ученика у први разред средње школе по 

занимањима и школским годинама, као и 

информацију о стању незапослености на 

подручју општине Кнежево, Скупштина 

општине Кнежево, на сједници одржаној дана 

26.11.2021. године, д о н о с и:  

 

 

З А К Љ У Ч А К 

о давању мишљења на израду Плана уписа 

ученика у први разред средње школе за 

школску 2022/2023 годину 

 

1. Скупштина општине Кнежево изражава 

мишљење и даје препоруку у погледу 

израде Плана уписа ученика у први 

разред средње школе у Средњошколском 

центру „Јован Дучић“ Кнежево за 

школску 2022/2023 годину, које се 

односи на следеће:  

- Планом уписа предвидјети упис 

ученика у први разред средње  школе у 
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школској 2021/2022,  укупно 2 одјељења 

и то једно одјељење по занимању 

шумарски техничар и једно одјељење 

пословно-информатички техничар. 

2. Овај закључак ступа на снагу даном 

доношења, а биће објављен у 

„Службеном гласнику општине 

Кнежево“. 
 

Број: 01-022-137/21 

Датум: 26.11.2021.године          ПРЕДСЈЕДНИК 

   СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ 

    Миле Павловић, с.р. 

________________________________________________ 

 

На основу члана 68. став 1. тачка 25. 

Статута општине Кнежево („Службени гласник 

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

Начелник општине, д о н о с и: 

 

О Д Л У К У 

о суфинансирању превоза ученика основних 

школа на подручју општине Кнежево 

 

I 

Одобрава се субвенција на име трошкова 

суфинансирања превоза ученика основних 

школа на подручју општине Кнежево. 

 

II 

Субвенција се одобрава за школску годину 

2021/2022 годину на релацијама: 

- Кнежево - Пауновићи - Мокри Луг – 

Брегови и обрунуто. 

- Кнежево – Чарићи и обрнуто. 

- Кнежево – Живинице и обрнутоу 

мјесечном износу од 1400,00КМ. 

 

III 

Средства из члана ове Одлуке исплаћиваће 

се са позиције 414140 – Субвенције 

нефинансијским субјектима у земљи, 

организациони код 00930130. 

 

IV 

Субвенција ће се исплаћивати на жиро 

рачун такси превоз „Роби“, број: 

5620998141003205, у року од 30 дана од дана 

испостављања фактуре. 

 

V 

За реализацију ове Одлуке, задужује се 

Одјељење за привреду и финансије Општине 

Кнежево. 

VI 

 

Одлука ступа на снагу даном доношења и 

биће објављена у „Службеном гласнику 

општине Кнежево“. 

 

 
Број: 02-013-81/21 

Датум: 24.09.2021.године   НАЧЕЛНИК ОПШТИНЕ 

    Горан Боројевић, с.р. 

_______________________________________________ 

 

На основу члана 68. став 1. тачка 25. 

Статута општине Кнежево („Службени гласник 

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

Начелник општине, д о н о с и: 

 

О Д Л У К У 

о суфинансирању превоза ученика основних 

школа на подручју општине Кнежево 

 

I 

Одобрава се субвенција на име трошкова 

суфинансирања превоза ученика основних 

школа на подручју општине Кнежево. 
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II 

Субвенција се одобрава за школску годину 

2021/2022 годину, за путни правац Кнежево-

Имљани у мјесечном износу од 1.500,00КМ. 

 

III 

Средства из члана ове Одлуке исплаћиваће 

се са позиције 414140 – Субвенције 

нефинансијским субјектима у земљи, 

организациони код 00930130. 

 

IV 

Субвенција ће се исплаћивати на жиро 

рачун „Бобо“ Живка Ђурановић с.п. Кнежево, 

број: 562099-81206578-43  у року од 30 дана од 

дана испостављања фактуре. 

 

V 

За реализацију ове Одлуке, задужује се 

Одјељење за привреду и финансије Општине 

Кнежево. 

 

VI 

Одлука ступа на снагу даном доношења и 

биће објављена у „Службеном гласнику 

општине Кнежево“. 
 

Број: 02-013-82/21 

Датум: 24.09.2021.године   НАЧЕЛНИК ОПШТИНЕ 

    Горан Боројевић, с.р. 

_______________________________________________ 

 

На основу члана 68. став 2.тачка 25. и члана 

86. став 3. Статута општине Кнежево 

(„Службени гласник општине Кнежево“, број 

(8/17 и 19/17), Начелник општине Кнежево,        

д о н о с и 

Р Ј Е Ш Е Њ Е 

о именовању представника општине 

Кнежево за учешће у раду Радне групе 

пројекта ”PRO-Budućnost” 

 

1. За потребе имплементације пројекта 

”PRO-Budućnost” именује се Радна 

група испред општине Кнежево у 

следећем саставу: 

 Дијана Милисавић, 

дипл.правник / вд секретар СО-е 

Кнежево, 

 Милана Калабић, 

дипл.просторни планер 

/самостални стручни сарадник за 

цивилну заштиту 

 Дујко Раљић, дипл.инжињер 

архитектуре/урбанистичко-

грађевински инспектор 

 Јелена Хрваћанин, 

дипл.економиста /самостални 

стручни сарадник за просторно 

уређење и урбанизам. 

2. Задатак Радне групе је да пружа 

савјетодавну подршку реализације 

активности пројекта. 

3. Ово рјешење ступа на снагу даном 

доношења, а биће објављено у 

„Службеном гласнику општине 

Кнежево“. 

 

 

Број: 02-013-90/21 

Датум: 19.11.2021.године   НАЧЕЛНИК ОПШТИНЕ 

    Горан Боројевић, с.р. 

________________________________________________ 
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