
 
РЕПУБЛИКА СРПСКА 

ОПШТИНЕ КНЕЖЕВО 

СКУПШТИНА  

П р е д с ј е д н и к 

Број: 01-022-39/20 

Датум: 30.12.2020. године 

 

На основу члана 46. Статута општине Кнежево („Службени гласник општине 

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

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

 

С А З И В А М 

конститутивну сједницу  Скупштине општине Кнежево, за дан 11.01.2020. године 

(понедјељак), 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. Верификација мандата одборницима; 

2. Полагање свечане заклетве изабраних одборника и начелника општине; 

3. Избор Комисије за избор и именовање; 

4. Избор Комисије за гласање; 

5. Разрјешење, избор и именовања: 

а) разрјешење предсједника скупштине Општине; 

б) избор предсједника скупштине Општине; 

в) разрјешење потпредсједника скупштине Општине; 

г) избор потпредсједника скупштине Општине; 

д) разрјешење замјеника начелника Oпштине; 

ђ) избор замјеника начелника Oпштине; 

е) разрјешење секретара скупштине Општине; 

ж) именовање в.д. секретара скупштине Општине; 

6. Избор Комисије за примопредају дужности између предсједника Скупштине 

Општине; 

7. Избор Комисије за примопредају дужности између начелника или службеника 

на руководећим радним мјестима; 

8. Избор радних тијела Скупштине: 

а) Избор Комисије за статутарна питања, пословник и прописе; 

б) Избор Комисије за буџет и финансије; 

в) Избор Комисије за награде и признања; 

г) Избор Комисије за вјерска питања; 

д) Избор Комисије за питања младих; 

ђ) Избор Комисије за равноправност полова; 

е) Избор Комисије за мјесне заједнице и сарадњу са општинама и градовима; 



ж) Избор Комисије за борачка питања; 

з) Избор Комисије за послове из стамбене области; 

и) Избор Комисије за заштиту околине, културног и природног наслеђа; 

ј) Избор Комисије за планирање општинског развоја; 

к)Избор Одбора за заштиту људских права, надзор, представке и притужбе 

грађана; 

л) Избор Етичког одбора; 

м) Избор Савјета за пољопривреду; 

н) Избор Савјета за спорт; 

9. Кадровска питања: 

а) разрјешење начелнике одјељења за општу управу и друштвене дјелатности; 

б)именовање в.д.начелника одјељења за општу управу и друштвене дјелатности; 

в) разрјешење начелника одјељења за буџет и финансије; 

г) именовање в.д.начелника одјељења за буџет и финансије; 

д) разрјешење начелника одјељења за просторно уређење и стамбено-комуналне 

послове; 

ђ) именовање в.д. начелника одјељења за просторно уређење и стамбено-

комуналне послове; 

е) разрјешење начелника одјељења за инспекцијске послове и комуналну 

полицију; 

ж) именовање в.д. начелника одјељења за инспекцијске послове и комуналну 

полицију; 

10. Остала питања. 

 

       ПРЕДСЈЕДНИК СО-е 

 Миле Павловић, с.р. 


