
 

Број: 01-022-27/22 

Датум: 01.07.2022. 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 

XVI. (редовну) сједницу  Скупштине општине Кнежево, за дан 08.07.2022. 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 XV.(редовне) сједнице Скупштине општине; 

2. Одборничка питања; 

3. Разматрање приједлога Одлуке о утврђивању Нацрта ребаланса општине Кнежево за 

2022.годину и упућивање у јавну расправу; 

4. Разматрање приједлога Одлуке о давању овлашћења Начелнику општине за коначан 

отпис ненаплативих потраживања и усвајање исте; 

5. Разматрање приједлога о Одлуке о измјени и допуни Одлуке о утврђивању приједлога 

мреже школа и приједлога за уписна подручја основних школа на територији општине 

Кнежево и усвајање исте; 

6. Разматрање приједлога Одлуке о утврђивању критеријума за избор и именовање 

секретара Скупштине и расписивању јавног конкурса и усвајање исте; 

7. Разматрање приједлога Рјешења о разрјешењу в.д. секретара Скупштине општине и 

усвајање истог; 

8. Разматрање приједлога Рјешења о именовању в.д. секретара Скупштине општине и 

усвајање истог; 

9. Кадровска питања: 

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

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

в) разрјешење в.д. начелника одјељења за буџет и финансије; 

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

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

послове; 

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

послове; 

е) разрјешење в.д. начелника одјељења за инспекцијске послове и комуналну 

полицију; 

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

полицију; 

10. Разматрање Извјештаја о раду и пословању ЈКП „Водовод“ д.о.о. Кнежево за 

2021.годину и усвајање истог; 

11. Остала питања. 

ПРЕДСЈЕДНИК СО-е 

   Миле Павловић, с.р. 


