
 
РЕПУБЛИКА СРПСКА 

ОПШТИНЕ КНЕЖЕВО 

СКУПШТИНА  

П р е д с ј е д н и к 

Број: 01-022-45/21 

Датум: 22.01.2021. године 

 

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

Кнежево“ број: 8/17 и 19/17) и члана 75. Пословника Скупштине општине Кнежево 

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

 

С А З И В А М 

II.(редовну) сједницу  Скупштине општине Кнежево, за дан 29.01.2021. године (петак), 

са почетком у 11:00 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. Одборничка питања; 

2. Усвајање Извода из записника са конститутивне и I (ванредне) сједнице 

Скупштине; 

3. Разматрање пријдлога Извјештаја о извршењу буџета општине Кнежево за 

период јануар – септембар 2020.године и усвајање истог; 

4. Разматрање приједлога Одлуке о усвајању буџета општине Кнежево за 

2021.годину и усвајање исте; 

5. Разматрање приједлога Одлуке о извршењу буџета општине Кнежево за 

2021.годину и усвајање исте; 

6. Разматрање приједлога Одлуке о приступању измјени „Регулационог плана 

дијела центра општине Кнежево из 2011. године“ и „Измјени и допуни 

регулационог плана дијела центра општине Кнежево из 2012. године“ и усвајање 

исте; 

7. Разматрање приједлога Одлуке о  усвајању докумената из области цивилне 

заштите и усвајање исте; 

8. Разматрање приједлога Одлуке о  давању сагласности за закључење Уговора о 

купопродаји неизграђеног градског грађевинског земљишта непосредном 

погодбом са Теодором Ђурић ради комплетирања грађевинске парцеле и 

усвајање исте; 

9. Разматрање приједлога Одлуке  о преносу права власништва над стварима на 

ЈЗУ „Дом здравља Кнежево“ и усвајање исте; 

10. Разматрање приједлога Одлуке о стипендирању студената на високошколским 

установама (први циклус студија) за школску 2021/2022.годину и утврђивање 

критерија за додјелу, као и усвајање исте; 



11. Разматрање приједлога Одлуке o утврђеној економској цијени и утврђеном 

износу новчаног учешћа родитеља за боравак дјетета у Јавној установи  Дјечији 

вртић „Радојка Лакић“ Кнежево и усвајање исте; 

12. Разматрање приједлога Одлуке о разрјешавању чланова управног одбора ЈУ 

Дјечији вртић „Радојка Лакић“ Кнежево и усвајање исте; 

13. Разматрање приједлога Одлуке о именовању в.д. чланова управног одбора ЈУ 

Дјечији вртић „Радојка Лакић“ Кнежево и усвајање исте; 

14. Разматрање приједлога Одлуке о разрјешавању в.д.чланова Управног одбора 

Јавне здравствене установе Дом здравља Кнежево и усвајање исте; 

15. Разматрање приједлога Одлуке о именовању в.д.чланова Управног одбора Јавне 

здравствене установе Дом здравља Кнежево и усвајање исте; 

16. Разматрање приједлога Одлуке о разрјешавању чланова надзорног одбора ЈП 

Народни универзитет Кнежево и усвајање исте; 

17. Разматрање приједлога Одлуке о именовању в.д. чланова надзорног одбора ЈП 

Народни универзитет Кнежево и усвајање исте; 

18. Разматрање приједлога Рјешења о разрјешавању в.д. директора Јавне 

здравствене установе Дом здравља Кнежево и усвајање истог; 

19. Разматрање приједлога Рјешења о именовању в.д. директора Јавне здравствене 

установе Дом здравља Кнежево и усвајање исте; 

20. Разматрање приједлога Рјешења о именовању Комисије за примопредају 

дужности између именованих, односно постављених лица у ЈУ „Дом здравља“ и 

усвајање истог; 

21. Разматрање приједлога Рјешења о именовању одборника Скупштине општине 

који присуствује свечаном чину закључења брака за матична подручја Кнежево, 

Живинице, Имљани и Јаворани општине Кнежево и усвајање истог; 

22. Остала питања. 

 

       ПРЕДСЈЕДНИК СО-е 

 Миле Павловић, с.р. 


