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На основу члана 82. Став 3. Закона о локалној самоуправи („Службени гласник Републике Српске“,
број: 97/16) и члана 62 статута општине Сребреница („Службени гласник општине Сребреница“, број
1/2016) Начелник општине Сребреница д о н о с и:

ОДЛУКУ
о стављању ван снаге Правилника о платама и другим накнадама у општинској управи
општине Сребреница
Члан 1.
Овом одлуком ставља се ван снаге Правилник о платама и накнадама у општинској управи општине
Сребреница број: 01-014-298/14 од 08.05.2014. године, којим су уређене плате службеника и других
радника распоређених на радна мјеста у складу са Правилником о унутрашњој организацији и
систематизацији раних мјеста општинеске управе општине Сребреница.
Члан 2.
За реализацију ове одлуке задужује се Стручна служба начелника општине и заједничких послова.
Члан 3.
Одлука ступа на снагу 8 (осам)
Сребреница -општински прописи.

дана од дана објављивања у Службеном гласнику општине

Образложење
Правни основ:
Правни основ садржан је у члану 82. став 3. Закона о локалној самоуправи ( ”Службени гласник
Републике Српске”, број 97/16), гдје је дефинисано да Начелник општине кроз своје надлежности
доноси између осталог и Одлуке и друга општа акта.
Одредбом члана 92. Статута општине Сребреница (”Службени гласник општине Сребреница ”број
1/16), прописано је да начелник општине извршни орган и надлежан је да доноси одлуке и друга
општа акта општине.
Разлог за доношење :
Разлог за доношење Одлуке стављању ван снаге Правилника о платама и другим накнадама у
општинској управи општине Сребреница налази у чињеници да је Општина Сребреница у складу са
позитивним законским и подзаконским одредбама дана, донијела Правилник о унутрашњој
организацији и систематизацији радних мјеста општинске управе Сребреница“, број : 01-014-250/17
од 31.03.2017. године („Службени гласник општине Сребреница“, број: 02/17).
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Дана 03.10.2017. године са Синдикалном организацијом Републике Српске општинске управе
општине Сребреница, те је дана 03.10.2017. године потписан Колективни Уговор за запослене у
локалној самуправи општине Сребреница, број 01-014-745/17 године.
Увидом у донијете акте и то Правилник о унутрашњој организацији и систематизацији радних мјеста
општинске управе Сребреница и потписани Колективни Уговор за запослене у локалној самуправи
општине Сребреница са једне стране и Правилник о платама и накнадама у општинској управи
општине Сребреници број 01-014-294/14 од 08.05.2014. године, утврђено је да је наведени Правилник
донијет на основу одредаба Закона који је престао да важи ( Закон о локалној самоуправи ) као и на
основу Посебног колективног уговора из 2010 године који је престао да важи као и Правилник о
унутрашњој систематизацији из 2014. године која је такође замјењена новим правилником.
У складу са наведеним, а имајући у виду нове законске и подзаконске одредбе, те обавезу општине
Сребреница да поштује законске и подзаконске одредбе, врши усаглашавње аката, наведена Одлука
од стране начелник општине Сребреница је и донијета.
Потребна средства
Средства за реализацију ове одлуке нису потребна

ДОСТАВЉЕНО:
1. Кабинет општине Сребреница
2. оф
3.а/а

Сагласан : Владан Миловановић, шеф кабинета

Начелник општине
__________________
Младен Грујичић

Matični broј/Матични број: 1099477, JIB/ЈИБ: 4400301230004, Šifra općine/Шифра општине: 097
RAČUNI/РАЧУНИ/ACCOUNTS: Općinski javni prihodi/Општински јавни приходи: 551015-00011210-51, Budžet opštine/Буџет општине: 551015-00011206-63,
Budžet za posebne namjene/Буџет за посебне намјене: 551015-00011222-15
Otvoreni kod Nove Banjalučke Banke a.d. Banja Luka/Отворени код Нове Бањалучке Банке а.д. Бања Лука

