
 
РЕПУБЛИКА СРПСКА 

ОПШТИНЕ КНЕЖЕВО 

СКУПШТИНА  

П р е д с ј е д н и к 

Број: 01-022-67/22 

Датум: 09.11.2022. 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), 

 

САЗИВАМ 

XIX. (редовну) сједницу Скупштине општине Кнежево, за дан 16.11.2022. 

године (сриједа), 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 XVIII. (редовне) сједнице Скупштине; 

2. Одборничка питања; 

3. Разматрање приједлога Одлуке о усвајању извјештаја о извршењу буџета 

општине Кнежево за период јануар-септембар 2022. године и усвајање истог; 

4. Разматрање Одлуке о утврђивању Нацрта другог ребаланса буџета за 

2022.годину и упућивање истог у јавну расправу; 

5. Разматрање Одлуке о утврђивању Нацрта буџета општине Кнежево за 

2023.годину и упућивање истог у јавну расправу; 

6. Разматрање приједлога Одлуке о давању сагласности на продајну цијену 

земљишта и усвајање исте 

7. Разматрање приједлога Одлуке o утврђивању стандарда и критеријума за избор 

и именовање директора и чланова управног одбора ЈУ „Центар за социјални 

рад“ Кнежево и расписивање јавног конкурса за исте; 

8. Разматрање приједлога Рјешења о именовању Комисије за спровођење јавног 

конкурса за избор и именовање директора и чланова управног одбора ЈУ 

„Центар за социјални рад“ и усвајање истог; 

9. Кадровска питања за ЈУ Центар за социјални рад Кнежево: 

а) разрјешење в.д. директора ЈУ Центар за социјални рад Кнежево; 

б) именовање в.д. директора ЈУ Центар за социјални рад Кнежево; 

в) разрјешење чланова управног одбора ЈУ Центар за социјални рад Кнежево; 

г) именовање в.д. чланова ЈУ Центар за социјални рад Кнежево; 

10. Кадровска питања за ЈУ Дјечији вртић „Радојка Лакић“ Кнежево: 

а) разрјешење директора ЈУ Дјечији вртић „Радојка Лакић“ Кнежево; 

б) именовање директора ЈУ Дјечији вртић „Радојка Лакић“ Кнежево. 



11. Разматрање Правилника о унутрашњој организацији и систематизацији радних 

мјеста у  ЈУ Дјечији вртић „Радојка Лакић“ Кнежево и давање сагласности на 

исти; 

12. Остала питања;                                            

   ПРЕДСЈЕДНИК  

СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ 

                                                                                   Миле Павловић, с.р. 


