
 
РЕПУБЛИКА СРПСКА 

ОПШТИНЕ КНЕЖЕВО 

СКУПШТИНА  

П р е д с ј е д н и к 

Број: 01-022-78/22 

Датум: 02.12.2022. 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 

XX. (редовну) сједницу Скупштине општине Кнежево, за дан 09.12.2022. 

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 XIX (редовне) сједнице Скупштине; 

2. Одборничка питања; 

3. Разматрање Одлуке о утврђивању приједлога другог ребаланса буџета општине 

Кнежево за 2022.годину и усвајање исте; 

4. Разматрање приједлога Одлуке о извршењу другог ребаланса буџета општине Кнежево 

за 2022.годину и усвајање исте; 

5. Разматрање Одлуке о утврђивању приједлога буџета општине Кнежево за 2023.годину и 

усвајање исте; 

6. Разматрање приједлога Одлуке о извршењу буџета општине Кнежево за 2023.годину и 

усвајање исте; 

7. Разматрање приједлога Одлуке о висини стопе пореза на непокретности на подручју 

општине Кнежево за 2023.годину и усвајање исте; 

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

2023.годину и усвајање исте; 

9. Разматрање приједлога Одлуке о давању сагласности за закључивање Уговора о 

купопродаји неизграђеног градског грађевинског земљишта непосредном погодбом са 

„Дермал Р“ д.о.о, Котор Варош ради комплетирања грађевинске парцеле и усвајање 

исте; 

10. Разматрање приједлога Одлуке о стипендирању студената на високошколским 

установама (први циклус студија) за школску 2022/2023 год. и утврђивању критерија за 

додјелу, усвајање исте; 

11. Разматрање  могућности избора занимања за  израду пројекције Плана уписа ученика у 

први разред средње школе у Средњошколском центру „Јован Дучић“ Кнежево за 

школску 2023/2024.годину и давање мишљења на исто; 

12. Разматрање Информације о раду ЈП „Деп-от“ за 2021.годину и прихватање исте; 

13. Остала питања;                                            

   ПРЕДСЈЕДНИК  

      СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ 

                                                                                                   Миле Павловић, с.р. 


