
 
РЕПУБЛИКА СРПСКА 

ОПШТИНЕ КНЕЖЕВО 

СКУПШТИНА  

П р е д с ј е д н и к 

Број: 01-022-63/21 

Датум: 05.03.2021. 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 

III.(редовну) сједницу  Скупштине општине Кнежево, за дан 12.03.2021. 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. Усвајање Извода из записника са II.(редовне) сједнице Скупштине општине; 

2. Одборничка питања; 

3. Разматрање приједлога Одлуке о накнади за вршење одборничке дужности за 

2021.годину и усвајање исте; 

4. Разматрање приједлога Одлуке о висини стопе пореза на непокретности на 

подручју општине Кнежево за 2021. годину и усвајање исте; 

5. Разматрање приједлога Одлуке о измјенама Одлуке о општинским 

административним таксама и усвајање исте; 

6. Разматрање приједлога Одлуке о измјенама Одлуке о комуналним таксама и 

усвајање исте; 

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

Кнежево за 2021.годину и усвајање исте; 

8. Разматрање приједлога Одлуке о губитку статуса јавног добра у општој 

употреби земљишта означеним као к.ч. 1469/2, уписане у ЛН 293/9, К.О. 

Кнежево 1, и усвајање исте; 

9. Разматрање приједлога Одлуке  о преносу права власништва над земљиштем 

означеним као к.ч. 1469/2, уписане у ЛН 293/9, К.О. Кнежево 1. са Општине 

Кнежево на ЗП „Електрокрајина“ Бања Лука и усвајање исте; 

10. Разматрање приједлога Одлуке о преносу права власништва над објектом – 

амбулантом у МЗ Јаворани са Oпштине Кнежево  на ЈЗУ „Дом здравља 

Кнежево“ и усвајање исте; 

11. Разматрање приједлога Одлуке о давању на привремено коришћење пословне 

просторије-канцеларија и усвајање исте; 

12. Разматрање Извјештаја о извршењу Програма рада Скупштине општине 

Кнежево за 2020.годину и усвајање истог; 



13. Разматрање приједлога Програма рада Скупштине општине Кнежево за 

2021.годину и усвајање истог; 

14. Разматрање Извјештаја о утрошку средстава за реализацију Програма 

унапређења пољопривредне производње на подручју општине Кнежево за 

2020.годину и усвајање истог; 

15. Разматрање приједлога Програма унапређења пољопривредне производње на 

подручју општине Кнежево за 2021.годину и усвајање истог; 

16. Разматрање приједлога Рјешења о именовању Савјета плана за праћење израде 

измјене „Регулационог плана дијела центра општине Кнежево из 2011. године“ и 

„Измјени и допуни регулационог плана дијела центра општине Кнежево из 2012. 

године“ 

17. Остала питања. 

 

       ПРЕДСЈЕДНИК СО-е 

 Миле Павловић, с.р. 


