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СЛУЖБЕНИ  ГЛАСНИК 

ОПШТИНЕ  КНЕЖЕВО 

Издавач: Скупштина општине 

КНЕЖЕВО 

Жиро-

рачун____________________ 

Цијена примјерка________КМ 

 

Број: 07/2022 

 

Кнежево,13.06.2022. године 

Уређује редакциони одбор: 

Одговорни уредник: 

В.Д.Секретар СО-е  

Дијана Милисавић  

Штампа СО-е Кнежево 

       

На основу члана 59.став 2.Закона о 

локалној самоуправи („Службени гласник 

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

члана 16. Правилника о оцјењивању 

способности лица у поступку остваривања 

права из социјалне заштите и утврђивању 

функционалног стања корисника („Службени 

гласник Републике Српске, број: 16/18), и члана 

68.став2. Статута општине Кнежево 

(„Службени гласник општине Кнежево“, број: 

08/17 и 19/17), Начелник Општине, д о н о с и: 

 

О Д Л У К У 

о измјени Одлуке о именовању првостепене 

стручне комисије за процјену потреба и 

усмјеравање дјеце и омладине са сметњама у 

развоју 

 

I 

 

1) У  тачки I Одлуке о именовању 

првостепене стручне комисије за 

процјену потреба и усмјеравање дјеце и 

омладине са сметњама у развоју 

(„Службени гласник општине Кнежево“, 

број: 08/17 и 19/17), мијења се члан 

првостепене стручне комисије. 

2) Умјесто дипл.дефектолога Симић 

Мирјане, именује се дипл.дефектолог 

Чолић Милана. 

 

II 

У осталим тачкама Одлука о именовању 

првостепене стручне комисије за процјену 

потреба и усмјеравање дјеце и омладине са 

сметњама у развоју остаје непромјењена. 

 

III 

Ова Одлука ступа на снагу даном 

доношења, а биће објављена у „Службеном 

гласнику општине Кнежево.“ 

 

 
Број: 02-013-48/22 

Датум: 12.05.2022.године   НАЧЕЛНИК ОПШТИНЕ 

Горан Боројевић, с.р. 

______________________________________________ 

 

На основу члана 59.Закона о локалној 

самоуправи („Службени гласник Републике 

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

68.Статута општине Кнежево („Службени 

гласник општине Кнежево“, број: 08/17 и 

19/17), а у вези са тачком II  Одлуке о измјени 

Одлуке о именовању првостепене стручне 

комисије за процјену потреба и усмјеравање 

дјеце и омладине са сметњама у развоју, број: 

02-013-48/22 од 12.05.2022.године, Начелник 

општине Кнежево, д о н о с и: 
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О Д Л У К У 

о висини накнаде првостепене стручне 

комисије за процју потреба и усмјеравање 

дјеце и омладине са сметњама у развоју 

 

I 

Члану првостепене стручне комисије за 

процјену потреба и усмјеравање дјеце и 

омладине са сметњама у развоју, дипломираном 

дефектологу, именованој од стране Начелника 

Општине Кнежево припада накнада у висини од 

80,00 КМ. 

 

II 

Преглед о висини накнаде за рад комисије 

доставља ЈУ „Центар за социјални рад“ 

Кнежево, а плаћање се врши путем текућег 

рачуна. 

 

III 

О извршењу ове одлуке стараће се ЈУ 

„Центар за социјални рад“ Кнежево и Одјељење 

за привреду и финансије. 

 

IV 

Ова одлука ступа на снагу даном доношења 

и објавиће се у „Службеном гласнику општине 

Кнежево“. 

 
Број: 02-013-48-1/22 

Датум: 12.05.2022.године   НАЧЕЛНИК ОПШТИНЕ 

Горан Боројевић, с.р. 

_______________________________________________ 

 

На основу члана 54. и 59. тачка 9. Закона о 

локалној самоуправи („Службени гласник 

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

члана 66. и 68. став 1. и  2. Закона о 

службеницима и намјештеницима у органима 

јединица локалне самоуправе („Службени 

гласник Републике Српке“, број: 97/16), члана 

59. Статута општине Кнежево („Службени 

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

а у вези Правилника о организацији и 

систематизацији радних мјеста Општинске 

управе општине Кнежево („Службени гласник 

општине Кнежево“, број: 23/19 и 6/22), 

Начелник општине Кнежево, д о н о с и: 

 

 

О Д Л У К У 

о расписивању Јавног конкурса за избор  и 

именовање Начелника одјељења општинске 

управе општине Кнежево 
 

I 

 Овом Одлуком расписује се јавни 

конкурс за избор и именовање:  

  

1. Начелника одјељења за општу управу и 

друштвене дјелатности;  

2. Начелника одјељења за привреду и 

финансије; 

3. Начелника одјељења за просторно уређење и 

стамбено-комуналне послове;  

4. Начелника одјељења за инспекцијске послове 

и комуналну полицију.  

 

II 

Начелници одјељења Општинске управе 

бирају се на мандатни период трајања сазива 

Скупштине која их је изабрала.  

 

III 

 (1) За начелнике одјељења Општинске 

управе може бити именовано лице које 

испуњава опште услове за запошљавање у 

општинској управи и посебне услове за 

именовање утврђене Законом о службеницима и 

намјештеницима у органима јединице локалне 

самоуправе и Законом о министарским, 

владиним и другим именовањима Републике 

Српске.  

 (2) Општи услови су:  

 1. да је старији од 18 година;  

 2. да је држављанин Републике Срспке, 

односно Босне и Херцеговине;  

 3. да има општу здравствену способност;  

 4. да није осуђиван за кривично дјело на 

безусловну казну затвора од најмање шест 

мјесеци или за кривично дјело које га чини 



Број- 07                                СЛУЖБЕНИ ГЛАСНИК ОПШТИНЕ КНЕЖЕВО             Датум: 13.06.2022.године 
 

3 

 

неподобним за обављање послова у државним 

органима;  

 5. да није отпупштен из органа управе 

као резултат дисциплинске мјере на било којем 

нивоу власти у БиХ три године прије 

објављивања конкурса;  

 6. да се против кандидат не води 

кривични поступак;  

 7. да се на њих не односе одредбе члана 

IX. став 1. Устава Босне и Херцеговине.  

 

 (3) Посебни услови су:  

 1. ВСС-друштвеног смјера или први 

циклус студија са најмање 240 ECTS бодова, 3 

године радног искуства, положен стручни испит 

за рад у Општинској управи;  

 2. ВСС-друштвеног смјера или први 

циклус студија са најмање 240 ECTS бодова, 3 

године радног искуства, положен стручни испит 

за рад у Општинској управи;  

 3. ВСС-правног, грађевинског или 

архитектонског смјера или први циклус студија 

са најмање 240 ECTS бодова, 3 године радног 

искуство, положен стручни испит за рад у 

Општинској управи;  

 4. ВСС- природног, техничког или 

друштвеног смјера или први циклус студија са 

најмање 240 ECTS бодова, 3 година радног 

искуства, положен стручни испит за рад у 

Општинској управи.  

IV 
Саставнио дио Јавног конкурса чини опис 

послова за радна мјеста из члана 1. ове Одлуке, 

предвиђени Правилником о организацији и 

систематизацији радних мјеста Општинске 

управе општине Кнежево („Службeни гласник 

општине Кнежево“, број: 23/19, 6/22).  

 

V 

 (1) Јавни конкурс из члана 1. ове Одлуке 

објавиће се у „Службеном гласнику Републике 

Српске“ и дневном листу „Еуро Блиц“.  

(2) Јавни конкурс остаје отворен 15 дана од 

посљедњег објављивања у једном од гласила из 

предходног става.  

 

VI 

 (1) За спровођење конкурсне процедуре 

за радна мјеста од 1. до 4. из  ове Одлуке 

Начелник општине ће именовати рјешењем 

Комисију за спровођење јавног конкурса.  

 

VII 

Ова Одлука ступа на снагу 8 (осмог) дана 

од дана објављивања  у „Службеном гласнику 

општине Кнежево“.  

 
Број: 02-022-26/22 

Датум: 13.06.2022.године   НАЧЕЛНИК ОПШТИНЕ 

Горан Боројевић, с.р. 

________________________________________________________________________________________________
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