
Број- 09                                СЛУЖБЕНИ ГЛАСНИК ОПШТИНЕ КНЕЖЕВО             Датум: 14.07.2022.године 
 

1 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

СЛУЖБЕНИ  ГЛАСНИК 

ОПШТИНЕ  КНЕЖЕВО 

Издавач: Скупштина општине 

КНЕЖЕВО 

Жиро-

рачун____________________ 
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Уређује редакциони одбор: 

Одговорни уредник: 

В.Д.Секретар СО-е  

Дијана Милисавић  

Штампа СО-е Кнежево 

       

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

о локалној самоуправи („Службени гласник 

Републике Српске“, бројеви: 97/16, 36/19 и 

61/21), члана 73., став 4. Правилника о 

рачуноводству, рачуноводственим политикама 

и рачуноводственим процјенама за буџетске 

кориснике („Службени гласник Републике 

Српске“, број: 115/17) и члана 37., став 2., тачка 

2. Статута општине Кнежево („Службени 

гласник општине Кнежево“, бројеви: 8/17 и 

19/17), Скупштина општине Кнежево, на 

сједници одржаној дана  08.07.2022.године,       

д о н о с и: 

 

 

О Д Л У К У 

О ДАВАЊУ ОВЛАШЋЕЊА 

НАЧЕЛНИКУ ОПШТИНЕ 

ЗА КОНАЧАН ОТПИС НЕНАПЛАТИВИХ 

ПОТРАЖИВАЊА 

 

 

Члан 1. 

Овом Одлуком, даје се овлашћење 

Начелнику општине Кнежево, да може 

доносити одлуке о коначном отпису 

ненаплативих потраживања за Општину 

Кнежево, а на приједлог Одјељења за привреду 

и финансије Општине Кнежево. 

 

 

Члан 2. 

Задужује се Начелник општине да 

Скупштину општине кроз извјештаје, 

информише о свим отписаним ненаплативим 

потраживањима Општине Кнежево. 

 

Члан 3. 

Ова Одлука ступа на снагу осмог дана од 

дана објављивања у „Службеном гласнику 

општине Кнежево“. 
 

Број: 01-022-29/22                       ПРЕДСЈЕДНИК 

Датум: 08.07.2022.годинe   СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ 

                                                     Миле Павловић, с.р. 

_________________________________________________ 

 

На основу члана 30. Закона о основном 

васпитању и образовању („Службени гласник 

Републике Срспке“, број: 44/17, 31/18, 84/19, 

35/20 и 63/20),  члана 20., 37. и 87. Статута 

општине Кнежево („Службени гласник 

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

Скупштина општине Кнежево, на сједници 

одржаној дана 08.07.2022.године,                         

д о н о с и: 
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О Д Л У К У 

о измјени и допуни Одлуке о утврђивању 

приједлога мреже школа и приједлога за 

уписна подручја основних школа на 

територији општине Кнежево 

 

I 

У Одлуци о утврђивању приједлога мрежа 

школа и приједлога за уписна подручја 

основних школа на територији општине 

Кнежево („Службени гласник општине 

Кнежево“, број: 02/22), у тачки IX, бришу се 

ријечи „и ПО „Влатковићи“, додаје запета, а 

затим додају ријечи ПО „Влатковићи“ и  ПО 

„Петрово Поље“). 

 

II 

У тачки XII, подтачка 2), истоимене одлуке 

бришу се ријечи „и Влатковићи“ и додаје 

запета, а затим додају ријечи „Влатковићи и 

Петрово Поље“. 

 

III 

У тачки XIII истоимене одлуке, додаје се 

нова подтачка и гласи: 

12) Уписно подручје Јавна установа – Основна 

школа „Петар Кочић“  Подручно одјељење 

Петрово Поље, обухвата територијално 

подручје Петрово Поље. 

IV 

Ова одлука ступа на снагу осмог дана од 

дана објављивања у „Службеном гласнику 

општине Кнежево“. 

 

Број: 01-022-6-1/22                       ПРЕДСЈЕДНИК 

Датум: 08.07.2022.годинe   СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ 

                                                     Миле Павловић, с.р. 

_________________________________________________ 

 

На основу члана 50., 51., 53., Закона о 

службеницима и намјештеницима у јединици 

локалне самоуправе („Службени гласник 

Републике Српске“ број: 97/16), члана 8. Закона 

о министарским, владиним и другим 

именовањима Републике Српске („Службени 

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

37. став 2.  Статута општине Кнежево 

(„Службени гласник општине Кнежево“, 

бројеви: 08/17 и 19/17), Скупштина општине 

Кнежево, на сједници одржаној дана 08.07.2022. 

године, д о н о с и: 

 

О Д Л У К У 

о утврђивању критеријума за избор и 

именовање секретара Скупштине и 

расписивању јавног конкурса 

 

I 

Овом Одлуком утврђују се критерији и 

услови за избор и именовање секретара 

Скупштине општине и расписује се јавни 

конкурс за избор и именовање секратара 

Скупштине општине. 

 

II 

Секретар Скупштине општине бира се на 

мандатни период трајања сазива Скупштине 

која га је изабрала. 

 

III 

(1)За Секретара Скупштине општине 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;  
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3. да има општу здравствену 

способност;  

4. да није осуђиван за кривично дјело 

на безусловну казну затвора од 

најмање шест мјесеци или за 

кривично дјело које га чини 

неподобним за обављање послова у 

државним органима;  

5. да није отупштен из органа управе 

као резултат дисциплинске мјере на 

било којем нивоу власти у БиХ три 

године прије објављивања конкурса;  

6. да није у сукобу интереса, односно 

да не обавља дужност која је 

неспојива са дужношћу службеника 

у градској, односно општинској 

управи.  

(3) Посебни услови су: 

1. ВСС-правног смјера или први циклус 

истог студија са најмање 240 ECTS 

бодова; 

2. да има најмање три године радног 

искуства у траженом степену 

образовања и  

3. да има положен стручни испит за рад 

у Општинској управи. 

 

IV 

(1) Поступак избора, који подразумјева 

контролу испуњености услова и улазни 

интервју, за радно мјесто Секретар Скупштине 

општине провешће Комисија за провођење 

јавног конкурса за избор и именовање 

Секретара, именована oд стране Скупштине 

општине. 

(2) Комисију за избор секретара Скупштине 

чине: 

1. Дајана Кутић, из реда службеника, 

предсједник,  

2. Нада Калабић, из реда службеника, 

члан,  

3. Недељко Вуковић, одборник, члан,  

4. Горан Алексић, одборник, члан,  

5. Ненад Стоканић, са листе стручњака, 

члан. 

(3) У случају одсуства неког од  чланова 

Комисије, именује се замјена у следећем 

саставу: 

1. Велибор Бајић, из реда службеника, 

замјеник предсједника; 

2. Милана Обрадовић, из реда 

службеника, замјеник члана; 

3. Владан Миловановић, одборник, 

замјеник члана; 

4. Драго Марић, одборник, замјеник 

члана; 

5. Мирослав Малић, са листе стручњака, 

замјеник члана. 

 

V 

(1) Кандидати ће уз пријаву на конкурс 

достављати потребне документе који ће бити 

одређени у јавном конкурсу.  

(2) Сва остала питања која нису утврђена 

овом одлуком утврдиће се јавним конкурсом. 

 

VI 

(1) Јавни конкурс из тачке I ове Одлуке 

објавиће се у „Службеном гласнику Републике 

Српске“ и  дневном листу Еуро блиц. 

(2) Јавни конкурс остаје отворен 15 дана од 

дана посљедњег објављивања у једном од 

гласила из предходног става. 

 

VII 

За спровођење ове одлуке задужује се 

надлежно одјељење које спроводи 

административне послове за скупштину. 
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VIII 

Ова одлука ступа на снагу осмог дана од 

дана објављивања у „Службеном гласнику 

општине Кнежево“. 

 

Број: 01-022-30/22                       ПРЕДСЈЕДНИК 

Датум: 08.07.2022.годинe   СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ 

                                                     Миле Павловић, с.р. 

_________________________________________________ 

 

На основу члана 38. и 50. Закона о уређењу 

простора и грађењу („Службени гласник 

Републике Српске“, број: 40/13, 106/15, 3/16, 

104/18 и 84/19), члана 18. став 1. тачка 2. и  

члана 39. став 2. тачка 8. Закона о локалној 

самоуправи  („Службени гласник Републике 

Српске“, број: 97/16, 36/19 и 61/21) и члана 37. 

став 2. тачка 8. Статута општине Кнежево 

(„Службени гласник општине Кнежево“, број: 

8/17 и 19/17), Скупштина општине Кнежево, на 

сједници одржаној дана 08.07.2022. године,       

д о н о с и: 

 

О Д Л У К У 

о усвајању измјена 

„Регулационог плана дијела центра општине 

Кнежево из 2011. године“ и „Измјена и 

допуна регулационог плана дијела центра 

општине Кнежево из 2012. године“ 

 

I 
1) Усваја се измјена Регулационог плана  

„Регулационог плана дијела центра 

општине Кнежево из 2011. године“ и 

„Измјена и допуна регулационог плана 

дијела центра општине Кнежево из 2012. 

године“, (у даљем тексту: План). 

2) Границе простора који је обухваћен 

Планом одређене су у графичком дијелу 

елабората Плана. 

 

II 

1) Елаборат Плана састоји се од 

текстуалног и графичког дијела. 

2) Текстуални дио садржи: 

A) УВОДНО ОБРАЗЛОЖЕЊЕ; 

Б) АНАЛИЗА И ОЦЈЕНА ПОСТОЈЕЋЕГ 

СТАЊА; 

B) ПРОБЛЕМИ СТАЊА И ЦИЉЕВИ 

РАЗВОЈА И УРЕЂЕЊА ПРОСТОРА; 

Г) ПЛАН ОРГАНИЗАЦИЈЕ, УРЕЂЕЊА 

И КОРИШЋЕЊА ПРОСТОРА; 

Д) ЕКОНОМСКА ВАЛОРИЗАЦИЈА 

ПРОСТОРА; 

 

3) Графички дио садржи: 

А) КАРТЕ СТАЊА  

01. Геодетска подлога - са ажурним 

постојећим стањем - Р = 1:1000; 

01.1. Намјена и спратност постојећих 

објеката Р = 1:1000; 

01.2. Бонитет постојећих објеката Р = 

1:1000; 

01.3. Мрежа постојећих 

инфраструктурних система Р = 1:1000; 

01.4. Постојећа власничка структура Р = 

1:1000; 

02.1. Извод из регулационог плана из 

2011. године Р = 1:1000; 

02.2. Извод из измјене и допуне 

регулационог плана дијела центра 

општине Кнежево из 2012. године Р = 

1:1000; 

02.3. Извод из РП „Омар 2“ у контактној 

зони Р = 1:1000; 

03. Инжењерскогеолошка карта Р = 

1:1000; 

 

Б) КАРТЕ ПЛАНИРАНИХ РЈЕШЕЊА 

04. План просторне организације Р = 

1:1000; 

05. План саобраћаја и нивелације Р = 

1:1000; 

06. План инфраструктуре - хидротехника 

Р = 1:1000; 

07. План инфраструктуре - 

електроенергетика и телекомуникације Р 

= 1:1000; 

08. План инфраструктуре - 

топлификација Р = 1:1000; 
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09. План инфраструктуре – синтезна 

карта Р = 1:1000; 

10. План грађевинских и регулационих 

линија Р = 1:1000; 

11. План парцелације Р = 1:1000; 

12. Карта рушења Р = 1:1000. 

 

III 
Елаборат Плана, је израђен од стране 

„Урбис центар“ д.о.о. Бања Лука, прилог је и 

саставни дио ове одлуке. 

 

IV 
План се излаже на стални јавни увид код 

Одјељења за просторно уређење и стамбено-

комуналне послове Општинске управе 

Општине Кнежево. 

 

V 
О провођењу ове одлуке стараће се орган из 

тачке IV ове одлуке. 

 

VI 

Ступањем на снагу ове одлуке престају да 

важе дијелови раније донесених просторно-

планских докумената спроведбеног карактера, у 

дијеловима који се налазе у обухвату овог 

Плана. 

 

VII 

Одлука ступа на снагу осмог дана од дана 

објављивања у „Службеном гласнику општине 

Кнежево“. 

 

Број: 01-022-42/22                       ПРЕДСЈЕДНИК 

Датум: 08.07.2022.годинe   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 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 08.07.2022.године,         

д о н о с и: 

 

Р Ј Е Ш Е Њ Е 

о разрјешењу в.д. секретара Скупштине 

општине Кнежево 

 

1. ДИЈАНА МИЛИСАВИЋ, дипломирани 

правник из Кнежева, разрјешује се са  

руководећег мјеста в.д. секретар 

Скупштине општине Кнежево, са даном 

08.07.2022.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 

Чланом 39. став (2) тачка 21) Закона о 

локалној самоуправи прописано је да 

„скупштина бира и разрјешава предсједника 

скупштине, потпредсједника скупштине, 

замјеника градоначелника, односно начелника 

општине (у даљем тексту: замјеник) 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 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 
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вршиоца дужности секретара, а најдуже за 

период од 90 дана“. 

Дијана Милисавић дипл.правник из 

Кнежева, именована је за в.д. секретара 

Скупштине општине Кнежево, Рјешењем 

Скупштине општине Кнежево,  објављеном у 

„Службеном гласнику општине Кнежево“, број: 

01/21. 

С обзиром да је мандат в.д.секретара 

истекао, Начелник општине, предлаже 

Скупштини општине да донесе рјешење o 

разрјешењу. 

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: 01-022-31/22                       ПРЕДСЈЕДНИК 

Датум: 08.07.2022.годинe   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 08.07.2022.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 

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 39. став (2) тачка 21) Закона о 

локалној самоуправи прописано је да 

„скупштина бира и разрјешава предсједника 

скупштине, потпредсједника скупштине, 

замјеника градоначелника, односно начелника 

општине (у даљем тексту: замјеник) 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 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“. 

С обзиром на то да је мандатни период на 

који је в.д. секретар именован истекао, 

предложено је доношење овог рјешења. 



Број- 09                                СЛУЖБЕНИ ГЛАСНИК ОПШТИНЕ КНЕЖЕВО             Датум: 14.07.2022.године 
 

7 

 

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: 01-022-32/22                       ПРЕДСЈЕДНИК 

Датум: 08.07.2022.годинe   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 

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 08.07.2022.године,        

д о н о с и: 

 

Р Ј Е Ш Е Њ Е 

о разрјешењу в.д.начелника одјељења за 

општу управу и друштвене дјелатности  

општине Кнежево 

 

1. ГОРАН ВУЈАНЧЕВИЋ, дипломирани 

професор разредне наставе из Кнежева, 

разрјешује се са  руководећег мјеста в.д. 

начелник одјељења за општу управу и 

друштвене дјелатности  Општинске 

управе општине Кнежево, са даном 

08.07.2021.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. 

Горан Вујанчевић, дипломирани професор 

разредне наставе из Кнежева, именована је за 

в.д. начелника одјељења опште управе и 

друштвене дјелатности Општинске управе 

општине Кнежево, Рјешењем Скупштине 

општине Кнежево,  објављеном у „Службеном 

гласнику општине Кнежево“, број: 01/21, на 

мандатни период од 90 дана.  

С обзиром да је мандат в.д.начелника 

одјељења, истекао, начелник општине, 

предлаже Скупштини општине да донесе 

рјешење o разрјешењу. 

На основу наведеног, одлучено је као у 

диспозитиву овог рјешења. 

ПОУКА О ПРАВНОМ СРЕДСТВУ: Против 

овог рјешења може се изјавити жалба Одбору за 
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жалбе, у року од 15 дана од дана достављања 

Рјешења. 
 

 

Број: 01-022-33/22                       ПРЕДСЈЕДНИК 

Датум: 08.07.2022.годинe   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 

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 08.07.2022.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,08.07.2022.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 в.д. 

начелник 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: 01-022-34/22                       ПРЕДСЈЕДНИК 

Датум: 08.07.2022.годинe   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 

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 08.07.2022.године,        

д о н о с и: 

 

Р Ј Е Ш Е Њ Е 

о разрјешењу в.д.начелника одјељења за 

привреду и финансије  општине Кнежево 

 

1. ДАЈАНА БОЈИЋ, дипломирани 

економиста из Кнежева, разрјешује се са  

руководећег мјеста в.д. начелник 

одјељења за привреду и финансије  

Општинске управе општине Кнежево, са 

даном 08.07.2022.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. 

Дајана Бојић, дипл.економиста из 

Кнежева, именована је за в.д. начелника 

одјељења за привреду и финансије Општинске 

управе општине Кнежево, Рјешењем 

Скупштине општине Кнежево,  објављеном у 

„Службеном гласнику општине Кнежево“, број: 

01/21, на мандатни период од 90 дана.  

С обзиром да је мандат в.д.начелника 

одјељења истекао, начелник општине 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: 01-022-35/22                       ПРЕДСЈЕДНИК 

Датум: 08.07.2022.годинe   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 

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 
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(„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 08.07.2022.године,         

д о н о с и: 

 

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 08.07.2022.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 в.д. 

начелник 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: 01-022-36/22                       ПРЕДСЈЕДНИК 

Датум: 08.07.2022.годинe   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 

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 08.07.2022.године,        

д о н о с и: 
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Р Ј Е Ш Е Њ Е 

о разрјешењу в.д. начелника одјељења за 

просторно уређење и стамбено-комуналне 

послове  општине Кнежево 

 

1. БОЈАН ОБРАДОВИЋ, дипломирани 

правник из Кнежева, разрјешује се са  

руководећег мјеста в.д. начелник 

одјељења за просторно уређење и 

стамбено-комуналне послове  

Општинске управе општине Кнежево, са 

даном 08.07.2022.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 в.д. начелника 

одјељења за просторно уређење и стамбено-

комуналне послове Општинске управе општине 

Кнежево, Рјешењем Скупштине општине 

Кнежево,  објављеном у „Службеном гласнику 

општине Кнежево“, број: 01/21, на мандатни 

период до 90 дана. 

С обзиром да је мандат в.д.начелника 

одјељења истекао, начелник општине 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: 01-022-37/22                       ПРЕДСЈЕДНИК 

Датум: 08.07.2022.годинe   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 

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 08.07.2022.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 
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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 08.07.2022.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 

в.д.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: 01-022-38/22                       ПРЕДСЈЕДНИК 

Датум: 08.07.2022.годинe   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 

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 08.07.2022.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. НЕБОЈША ВУКОВИЋ, дипл.инжињер 

пољопривреде из Кнежева, разрјешује се 

са  руководећег мјеста в.д. начелник 

одјељења за инспекцијске послове и 

комуналну полицију Општинске управе 

општине Кнежево, са даном 

08.07.2022.године, због истека мандата 

на који је именован. 
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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. 

Небојша Вуковић, дипл.инжињер 

пољопривреде из Кнежева, именован је за в.д. 

начелника одјељења за инспекцијске послове и 

комуналну полицију Општинске управе 

општине Кнежево, Рјешењем Скупштине 

општине Кнежево,  објављеном у „Службеном 

гласнику општине Кнежево“, број: 01/21, на 

мандатни период до 90 дана. 

С обзиром да је мандат в.д.начелника 

одјељења истекао, начелник општине 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: 01-022-39/22                       ПРЕДСЈЕДНИК 

Датум: 08.07.2022.годинe   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 

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 08.07.2022.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, дипломирани 

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 08.07.2022.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 
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„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 

в.д.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: 01-022-40/22                       ПРЕДСЈЕДНИК 

Датум: 08.07.2022.годинe   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 

08.07.2022. године, д о н o с и 

З А К Љ У Ч К Е 

 

1. Усваја се Нацрт  ребаланса 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 ребаланса буџета за 2022.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 2022.годину, одржаће 

се 18.07.2021. 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: 01-022-28/22                       ПРЕДСЈЕДНИК 

Датум: 08.07.2022.годинe   СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ 

                                                     Миле Павловић, с.р. 

______________________________________________ 

 

На основу члана 86. Статута општине 

Кнежево („Службени гласник општине 
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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 Извјештај о раду и 

пословању ЈKП „Водовод“ д.о.о. Кнежево за 

2021. годину, на сједници Скупштине 

одражаној дана 08.07.2022.године,  д о н о с и: 

 

З А К Љ У Ч А К 

о прихватању Извјештаја о раду и 

пословању ЈКП „Водовод“ д.о.о. Кнежево за 

2021.годину 

 

 

1. Скупштина општине прихвата Извјештај 

о раду и пословању ЈКП „Водовод“ д.о.о. 

Кнежево за 2021.годину, са 

финансијским показатељима. 

2. Овај закључак ступа на снагу даном 

доношења, а биће објављен у 

„Службеном гласнику општине 

Кнежево“. 

 

Број: 01-022-41/22                       ПРЕДСЈЕДНИК 

Датум: 08.07.2022.годинe   СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ 

                                                     Миле Павловић, с.р. 

_______________________________________________ 

 

На основу члана 72. тачка 4. Закона о 

предшколском васпитању и образовању 

(„Службени глансик Републике Српске“, број 

79/15 и 63/20) и члана 86. тачка 2. Статута 

општине Кнежево („Службени гласник 

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

Скупштина општине Кнежево на сједници 

одржаној дана 08.07.2022. године   д о н о с и 

 

 

З А К Љ У Ч А К 

о  давању сагласности 

 

1. Даје се сагласност на кориштење 

колективног  годишњег одмора за 

2022. годину запосленима у ЈУ 

Дјечији вртић „Радојка Лакић“ у 

Кнежеву у периоду од 01.08.2022. 

године до 12.08.2022. године. 

2. Овај закључак ступа на снагу осмог 

дана од дана објављивања у 

„Службеном гласнику општине 

Кнежево“. 
 

Број: 01-022-25-1/22                       ПРЕДСЈЕДНИК 

Датум: 08.07.2022.годинe   СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ 

                                                     Миле Павловић, с.р. 

______________________________________________ 

 

На основу члана 59. став 1. тачка 21. Закона 

о локалној самоуправи („Службени гласник 

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

члана 68. став 1. тачка 25. Статута општине 

Кнежево („Службени гласник општине 

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

општине Кнежево, д о н о с и:  

 

О Д Л У К У 

о организовању манифестације 

„Видовдански дани” 

 

I 

Организује се манифестација „Видовдански 

дани“, у периоду од 27.06. до 28.06.2022. 

године.  

 

II 

У склопу манифестације „Видовдански 

дани“, одржаваће се:  

- 27.06.2022. године, “Конференција беба“; 

- 28.06.2022. године, “Видовдански дани“;   

 

III 

Активности предвиђене за дане 

манифестације одржаваће се: 

- Спортско игралиште ЈУ ОШ „Доситеј 

Обрадовић“; 

- Храм Рођења Пресвете Богородице; 
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- Спомен соба погинулим борцима 

- Сала „Народног универитета“.  

 

IV 

За организовање исте задужује се 

организациони одбор који ће бити именован 

рјешењем начелника.  

 

V 

Финансијска средства за одржавање 

манифестације биће обезбијеђена путем 

дониција и у буџету општине.  

 

VI 

Ова одлука ступа на снагу даном 

доношења, а биће објављена у „Службеном 

гласнику општине Кнежево“.  
 

 

Број: 02-013-55/22                        

Датум: 13.06.2022.годинe   НАЧЕЛНИК ОПШТИНЕ 

                                                     Горан Боројевић, с.р. 

______________________________________________ 

 

На основу члана 59. став 1. тачка 21. Закона 

о локалној самоуправи („Службени гласник 

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

члана 68. став 1. тачка 25. Статута општине 

Кнежево („Службени гласник општине 

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

Одлуке о организовању манифестације 

„Видовдански дани“, број: 02-013-55/22 од 

15.06.2022. године, Начелник општине 

Кнежево, д о н о с и  

О Д Л У К У 

о одобравању средстава за организовање 

манифестације „Видовдански дани“ 

 

I 

Одобравају се средства за организовање 

манифестације „Видовдански дани“, у износу 

од 3.277,27 КМ.   

 

II 

1) Средства из тачке I ове одлуке теретиће 

ставку Одржавање манифестација- 

415200 буџетска организација 00930130 

у износу од 1.777,27 КМ. 

2) Дио стедстава из тачке I. ове одлуке у 

износу од 1.500,00 КМ уплаћена су на 

рачун ЈРТ Општине Кнежево, број: 

5620990001050907 са сврхом уплате 

„Конференција беба“, од стране 

спонзора манифестације. 

III 

Ова одлука ступа на снагу даном 

доношења, а биће објављена у „Службеном 

гласнику општине Кнежево“.  

 

 

Број: 02-013-55-2/22                        

Датум: 13.06.2022.годинe   НАЧЕЛНИК ОПШТИНЕ 

                                                     Горан Боројевић, с.р. 

_________________________________________________ 

 

На основу члана 59. став 1. тачка 21. Закона 

о локалној самоуправи („Службени гласник 

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

члана 68. став 1. тачка 25. Статута општине 

Кнежево („Службени гласник општине 

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

о организовању манифестације „Видовдански 

дани“ број: 02-013-55/22 од 15.06.2022. године, 

Начелник општине Кнежево, д о н о с и:  

 

Р Ј Е Ш Е Њ Е 

о именовању Организационог одбора за 

организовање манифестације 

„Видовдански дани“ 
 

1. Именује се Организациони одбор за 

организовање манифестације 

„Видовдански дани“, у сљедећем 

саставу:  
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- Горан Вујанчевић; 

- Бранка Ђенић; 

- Гордана Келеман;  

- Милана Калабић.  

2. Ово рјешење ступа на снагу даном 

доношења, а биће објављено у 

„Службеном гласнику општине 

Кнежево“.  

 

Број: 02-013-55-2/22                        

Датум: 13.06.2022.годинe   НАЧЕЛНИК ОПШТИНЕ 

                                                     Горан Боројевић, с.р. 

_________________________________________________________________________________________________ 

 

САДРЖАЈ 

 

I. АКТИ СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ 

О Д Л У К А О ДАВАЊУ ОВЛАШЋЕЊА НАЧЕЛНИКУ ОПШТИНЕ ЗА КОНАЧАН ОТПИС 

НЕНАПЛАТИВИХ ПОТРАЖИВАЊА ....................................................................................................... 1 

О Д Л У К А о измјени и допуни Одлуке о утврђивању приједлога мреже школа и приједлога за 

уписна подручја основних школа на територији општине Кнежево ........................................................ 2 

О Д Л У К А о утврђивању критеријума за избор и именовање секретара Скупштине и расписивању 

јавног конкурса .............................................................................................................................................. 2 

О Д Л У К А о усвајању измјена „Регулационог плана дијела центра општине Кнежево из 2011. 

године“ и „Измјена и допуна регулационог плана дијела центра општине Кнежево из 2012. године“ 4 

Р Ј Е Ш Е Њ Е о разрјешењу в.д. секретара Скупштине општине Кнежево............................................5 

Р Ј Е Ш Е Њ Е о именовању в.д. секретара Скупштине општине Кнежево............................................. 6 

Р Ј Е Ш Е Њ Е о разрјешењу в.д.начелника одјељења за општу управу и друштвене дјелатности  

општине Кнежево .......................................................................................................................................... 7 

Р Ј Е Ш Е Њ Е о именовању в.д. начелника одјељења за општу управу и друштвене дјелатности  

општине Кнежево .......................................................................................................................................... 8 

Р Ј Е Ш Е Њ Е о разрјешењу в.д.начелника одјељења за привреду и финансије  општине Кнежево....9 

Р Ј Е Ш Е Њ Е  о именовању в.д. начелника одјељења за привреду и финансије  општине Кнежево.10 

Р Ј Е Ш Е Њ Е о разрјешењу в.д. начелника одјељења за просторно уређење и стамбено-комуналне 

послове  општине Кнежево ......................................................................................................................... 11 

Р Ј Е Ш Е Њ Е о именовању в.д. начелника одјељења за просторно уређење и стамбено-комуналне 

послове  општине Кнежево ......................................................................................................................... 11 

Р Ј Е Ш Е Њ Е о разрјешењу начелника одјељења за инспекцијске послове и комуналну полицију  

општине Кнежево ........................................................................................................................................ 12 

Р Ј Е Ш Е Њ Е о именовању в.д. начелника одјељења за инспекцијске послове и комуналну 

полицију  општине Кнежево ....................................................................................................................... 13 

З А К Љ У Ч К Е ........................................................................................................................................... 14 

З А К Љ У Ч А К о прихватању Извјештаја о раду и пословању ЈКП „Водовод“ д.о.о. Кнежево за 

2021.годину ................................................................................................................................................... 15 



Број- 09                                СЛУЖБЕНИ ГЛАСНИК ОПШТИНЕ КНЕЖЕВО             Датум: 14.07.2022.године 
 

18 

 

З А К Љ У Ч А К о  давању сагласности....................................................................................................15 

 

II. АКТИ НАЧЕЛНИКА ОПШТИНЕ 

 

О Д Л У К А о организовању манифестације „Видовдански дани” ....................................................... 15 

О Д Л У К А о одобравању средстава за организовање манифестације „Видовдански дани“ ............ 16 

Р Ј Е Ш Е Њ Е о именовању Организационог одбора за организовање манифестације „Видовдански 

дани“ .............................................................................................................................................................. 16 

 
 

 

 

 


