
Жељка Кнежевић је рођена 1965. године у Бјелом Пољу. Завршила је Правни факултет и има 

положен испит за рад у државним органима. 

У периоду од 1989. до 1990.  године радила је у Војном сервису Народне банке, у Сектору за девизно 

и динарско пословање, на пословима књижења  дознака и акредитација и пословима отписа 

заосталих потраживања у складу са проприсима. У периоду од 1992 године до 2007. године радила 

је у Националној служби за запошљавање на  пословима: стручног сарадника за осигурање 

незапослених лица у првостепеном управном поступку  (од 1992. до 2002. године), руководиоца 

Групе за пријем пријава послодаваца о слободним радним местима (од 2002. до 2004. године), 

начелника Одељења за правне, кадровске и опште послове (од 2004. до 2006. године) и начелника 

Одељења за јавне набавке и инвестиције (од 2006. до 2007. године). 

Од децембра 2007. године и даље обавља послове секретара Министарства просвете, 

Министарства просвете и науке и Министарства просвете,  науке и технолошког развоја. 

У оквиру стручног усавршавања похађала је бројне обуке из области израде законских и 

подзаконских аката у организацији Народне скупштине, Генералног секретаријата Владе и Службе 

за управљање кадровима РС; обуке из области јавних набавки у организацији Института за 

економику и финансије;  обуке из области интерне и екстерне комуникације у оквиру пројекта 

Светске банке; обуке из области управљања људским ресурсима и менаџерства у оквиру CARDS 

пројекта; саветовања правника у организацији Удружења правника Србије; семинаре из области 

борбе против корупције и обуке „Тренинг тренера за етику и интегритет у јавном сектору“;   обуке 

из области заштите података о личности и  др.  Учесник је Конференције  „Ефективно креирање 

политика: Како обезбедити жељене промене кроз успешну имплементацију политика“ и радионице 

„Управљање људским ресурсима – Интервјуисање за потребе селекције и ангажовања“ у 

организацији Регионалне школе за државну управу. 

Била је члан пројктне групе за израду акционог плана за спровођење реформе државне управе  од 

2009. до 2012. године,  учествала у узради и спровођењу стратегије стручног усавршавања државних 

службеника, члан Обора за управљање пројкетом „Подршка развоју људског капитала и 

истраживању – опште образовање и развој људског капитала у оквиру ИПА 2011 Програма Европске 

уније, члан радних група за израду законских и подзаконских аката у области образовања и науке, 

члан испитне комисије за полагање стручног испита за секретаре  установе за предмет управни 

поступак и управни спор и испитне комисије за полагање стручног испита за наставнике, васпитаче 

и стручне сараднике. 

Члан је: 

- Савета за безбедности и заштиту на раду, 

-Одбора уредника правно-информационог система РС, 

-Међуминистарске пројектне групе за стручне послове у координацији и праћењу процеса 

Стратегије реформе јавне управе у РСн за период од  2015-2017. године и  

-Жалбене комисије Владе.  

Овлашћена је за обављање послова пријема информација и вођење поступка у вези са унутрашњим 

узбуњивањем у Миниастарству просвете, науке и технолошког развоја.  

Говори руски и енглески језик. 

Удата и има сина и кћерку. 


