
 
РЕПУБЛИКА СРПСКА 

ОПШТИНЕ КНЕЖЕВО 

СКУПШТИНА  

П р е д с ј е д н и к 

 

Број: 01-022-1/19 

Датум: 21.02.2019. године 

 

На основу члана 44. Статута општине Кнежево („Службени гласник општине Кнежево“ 

број: 8/17 и 19/17) и члана 75. и 79. Пословника Скупштине општине Кнежево („Службени 

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

 

С А З И В А М 

XXI. редовну сједницу Скупштине општине Кнежево, за дан 28.02.2019. године 

(четвртак), са почетком у 11  часова. 

Сједница ће се одржати у сали за сједнице Скупштине општине. 

За сједницу се предлаже с л е д е ћ и: 

Д н е в н и   р е д 

1. Усвајање Извода из записника са XX. сједнице Скупштине општине; 

2. Одборничка питања; 

3. Разматрање приједлога Одлуке о допуни Акционог плана за дјецу општине 

Кнежево за период 2018-2021 и усвајање исте; 

4. Разматрање приједлога Одлуке о висини боравишне таксе на подручју општине 

Кнежево за 2019.годину и усвајање  исте; 

5. Разматрање приједлога Одлуке о комуналним таксама и усвајање исте; 

6. Разматрање Извјештаја о реализацији Плана утрошка средстава од накнаде за 

финансирање посебних мјера заштите од пожара за 2018.годину и усвајање 

истог; 

7. Разматрање приједлога Плана утрошка средстава од накнаде за финансирање 

посебних мјера заштите од пожара за 2019.годину и усвајање истог; 

8. Разматрање Извјештаја о реализацији Плана утрошка средстава накнаде од шума 

за 2018.годину и усвајање истог; 

9. Разматрање приједлога Плана утрошка средстава накнаде од шума за 

2019.годину и усвајање истог; 

10. Разматрање Извјештаја о извршењу Програма рада Скупштине општине за 

2018.годину и доношење закључка о усвајању истог; 

11. Разматрање приједлога Рјешења о измјени Рјешења о именовању одборника 

Скупштине општине који присуствује свечаном чину закључења брака за 

матично подручје Кнежево и усвајање истог; 

12. Разматрање приједлога Рјешења о измјени Рјешења  о избору чланова Комисије 

за статутарна питања, пословник и прописе; 

13. Остала питања.     ПРЕДСЈЕДНИК СО-е 

 Миле Павловић, с.р. 


