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I – UVODNI DIO
Program rada Skupštine opštine Srebrenica za 2017. godinu je osnova za blagovremeno i
redovno planiranje sjednica Skupštine opštine i njenih radnih tijela, za pripremu i organizovanje aktivnosti
u Skupštini opštine Srebrenica i u radnim tijelima na ostvarivanju njihovih prava, dužnosti i odgovornosti
koje su utvrđene Ustavom, zakonom, statutom Opštine i drugim propisima.
Skupština opštine donosi Program rada za kalendarsku godinu, koji sadrži pitanja iz oblasti rada
Skupštine, a u skladu sa zakonom.
Program rada Skupštine opštine Srebrenica je okvirni program jer je isti podložan promjenama i
usklađivanjem sa potrebama funkcionisanja Skupštine i Načelnika opštine u zavisnosti od potreba koje se
javljaju tokom godine a koje iziskuju zasjedanja Skupštine.
Programom su utvrđeni poslovi i zadaci Skupštine njihov osnovni sadržaj i način izvršavanja,
takođe su utvrđeni nosioci poslova i zadataka i rokovi za razmatranje pojedinih pitanja.
Skupština će donositi odluke na prijedlog Načelnika opštine i Opštinske uprave u skladu sa svim
izmjenama i dopunama zakona iz svih oblasti kao i sa novim zakonima.
Program rada ostaje otvoren za sva normativna i aktuelna pitanja koja će se pojaviti u toku
godine, a koja su od interesa za Opštinu Srebrenica, odnosno koja zahtijevaju angažovanje Skupštine
opštine Srebrenica u cilju unapređenja i realizcije istih.
Pored pitanja sadržanih u ovom Programu, Skupština će u skladu sa svojim nadležnostima, i
prema ukazanoj potrebi, na prijedlog ovlaštenih predlagača, razmatrati i druga pitanja koja oni predlože.
Program rada sadrži također i prijedloge građana, Savjeta mjesnih zajednica, nevladinih
organizacija, ustanova, javnih preduzeća i drugih činilaca lokalne zajednice a koji su bitni za razvoj
opštine.
Program rada se zasniva na principima i ciljevima rada Skupštinskog kolegija, funkcionalnom i
operativnom radu Skupštine, njenih komisija, odbora i radnih tijela.
Skupština će realizovati i aktivnosti iz Programa rada Načelnika opštine.
Skupština će takođe pratiti realizaciju Programa rada Načelnika za 2017. godinu.
II - NADLEŽNOSTI SKUPŠTINE OPŠTINE
Nadležnosti Skupštine opštine propisane su zakonom.
Skupština opštine je organ odlučivanja i kreiranja politike opštine a njene najvažnije nadležnosti
su sljedeće:
- donosi Statut opštine,
- donosi odluke i druga opšta akta i daje njihovo autentično tumačenje,
- donosi budžet i završni račun budžeta,
- donosi planove i programe razvoja opštine, plan lokalnog i ekonomskog razvoja, plan
investiranja i plan kapitalnih ulaganja,
- donosi razvojne, prostorne i urbanističke planove i programe,
- donosi program uređenja građevinskog zemljišta,
- donosi sprovedbene planove,
- donosi odluke i druga opšta akta o obavljanju funkcija iz oblasti kulture, obrazovanja, sporta,
zdravstva, socijalne zaštite, informacija, zanatstva, turizma, ugostiteljstva i zaštite okoline,
- donosi odluke o komunalnim taksama i drugim javnim prihodima, kada je ovlašćena zakonom,
- donosi odluke i druga opšta akta u oblasti zaštite i spašavanja-civilne zaštite u skladu sa
zakonom i preduzima mjere za funkcionisanje civilne zaštite i spašavanja,
- donosi odluke o pribavljanju, upravljanju i raspolaganju imovinom opštine,
- donosi odluku o određivanju naziva ulica, trgova i dijelova naseljenih mjesta,
- daje saglasnost na nazive naseljenih mjesta,
- donosi odluku o proglašenju praznika opštine,
- donosi odluku o upotrebi simbola opštine,
- donosi odluku o člansvu opštine u savezu opština i gradova i o udruživanju u druge saveze i
organizacije,
- donosi plan korišćenja javnih površina,
- donosi odluku o proglašenju počasnih građana i uređuje prava i obaveze iz te odluke,
- donosi odluku o nagradama i priznanjima,

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

BOSNA I HERCEGOVINA/БОСНА И ХЕРЦЕГОВИНА
REPUBLIKA SRPSKA/РЕПУБЛИКА СРПСКА
ОPŠTINA SREBRENICA/ОПШТИНА СРЕБРЕНИЦА
SKUPŠTINA/СКУПШТИНА
Adresa: Srebreničog odreda bb,
Адреса: Сребреничког одреда бб,
Tel/Тел: 056/445–510, 445–508
Faks/Факс: 056/445–532
E-mail: skupstina@srebrenica.gov.ba
Web: www.srebrenica.gov.ba

BOSNIA AND HERZEGOVINA
REPUBLIC OF SRPSKA
MUNICIPALITY OF SREBRENICA
MUNICIPAL ASSEMBLY
Adress: Srebreničkog odreda bb,
Tel: 056/445–510, 445–508
Fax: 056/445–532
E-mail: skupstina@srebrenica.gov.ba
Web: www.srebrenica.gov.ba

- bira i razrješava predsjednika skupštine opštine, potpredsjednika skupštine opštine, zamjenika
načelnika opštine, sekretara skupštine opštine, imenuje i razrješava načelnike odjeljenja i službi i članove
stalnih i povremenih radnih tijela skupštine opštine,
- obrazuje stručnu službu za potrebe skupštine i njenih radnih tijela,
- osniva Odbor za žalbe i razmatra izvještaj o radu Odbora,
- pokreće inicijativu za teritorijalnu promjenu i promjenu naziva opštine i naseljenog mjesta,
- odlučuje o zaduženju opštine,
- usvaja poslovnik,
- usvaja etički kodeks skupštune,
- razmatra godišnji izvještaj o radu Načelnika opštine i o istom zauzima svoj stav,
- odlučuje o pokretanju inicijative za opoziv načelnika opštine, u skladu sa Izbornim zakonom
Bosne i Hercegovine,
- razmatra isvještaj načelnika opštine o radu u organima preduzeća koja obavljaju komunalne
djelatnosti,
- odlučuje o raspolaganju kapitalom u preduzećima koja obavljaju komunalne djelatnosti, a koji je
u svojini opštine,
- imenuje i razrješava direktora i upravni odbor ustanove čiji je osnovač ili suosnivač opština u
skladu sa zakonom,
- osniva preduzeća i ustanove komunalnih i drugih djelatnosti za obavljanje poslova od interesa
za opštinu i upravlja istim u skladu sa zakonom,
- raspisuje javni zajam i samodoprinos,
- raspisuje referendum,
- daje mišljenje o metodologiji za utvrđivanje naknade za vršenje povjerenih poslova,
- donosi odluke o obrazovanju mjesnih zajednica na području opštine i
- obavlja druge poslove propisane zakonom i statutom.
III – PLAN AKTIVNOSTI
Skupština opštine radi u sjednicama i održava sljedeće sjednice: redovne, tematske, godišnje,
svečane, vanredne, komemorativne.
Pored navedenih sjednica Skupština će održavati i posebne sjednice koje će biti namijenjene
obilježavanju posebnih datuma značajnih za opštinu Srebrenica.
Sjednice Skupštine opštine biće održavane po potrebi, a najmanje jednom u dva mjeseca kako je
to zakonom predviđeno.
Sjednice će biti održavane u skladu sa dogovorom na sjednicama Skupštinskog kolegija koji će
pripremiti prijedlog dnevnog reda za sjednicu Skupštine.
Dnevni red se utvrđuje na početku sjednice.
Sjednice Skupštine opštine saziva Predsjednik Skupštine, a u slučaju njegove spriječenosti
sjednicu saziva potpredsjednik, odnosno sazivanje se vrši u skladu sa zakonom.
Tematske sjednice će se održavati prema potrebama i u skladu sa temama koje su budu javljale
tokom godine.
Komemorativna sjednica Skupštine opštine Srebrenica biće održana 10. jula i posvećena svim
žrtvama Srebrenice.
Svečana sjednica Skupštine opštine održaće se povodom praznika Opštine – Dan opštine
Srebrenica 11. mart.
Godišnji odmor biće u III kvartalu.
Teme koje će biti obrađene u 2016. godini a koje su predviđene Programom rada raspoređene su
u četiri godišnja kvartala a oni obuhvataju:
I kvartal – januar, februar, mart
II kvartal – april, maj, juni
III kvartal – juli august, septembar
IV kvartal – oktobar, novembar, decembar.
Tačke predviđene Programom rada ne moraju biti obrađene u kvartalu u kojem su predviđene
nego se u skladu sa dogovorom i potrebama mogu pomjerati iz jednog kvartala u drugi.
Stručna služba Skupštine opštine Srebrenica će organizovati javne rasprave o aktuelnim
pitanjima iz nadležnosti Skupštine.
O izvršenju programa brine se predsjednik Skupštine opštine.
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IV – SADRŽAJ PROGRAMA RADA (TAČKE KOJE ĆE BITI OBRAĐIVANE)
ROK

SADRŽAJ

STRUČNA OBRADA

PREDLAGAČ

I KVARTAL
1.

Izvještaj o radu Načelnika opštine i Opštinske uprave za 2016. godinu

Kabinet Načelnika

Načelnik opštine

2.

Program rada Načelnika opštine za 2017. godinu

Kabinet Načelnika

Načelnik opštine

3.

Izvještaj o radu JP „JS RTV Srebrenica“ za 2016. godinu i Plan rada za 2017. godinu

Predsjednik SO

4.

Izvještaj o radu JU Narodna Biblioteka Srebrenica za 2016. godinu i Plan rada za 2017. godinu

5.

Izvještaj o radu JZU Dom zdravlja Srebrenica

6.

Izvještaj o radu Turističke organizacije Srebrenica za 2016. godinu i Plan rada za 2017. godinu

7.

Izvještaj načelnika Opštine o radu u organima KP «Polet» A.D.Srebrenica za 2016. godinu i
Plan rada za 2017.godinu

JP JS RTV Srebrenica
Srebrenica
JU Narodna Biblioteka
Srebrenica
JZU Dom zdravlja
Srebrenica
Turistička organizacija
Srebrenica
Načelnik opštine

8.

Izmjene i dopune Statuta opštine Srebrenica

Kabinet načelnika opštine

Načelnik opštine

9.

Poslovnik o radu Skupštine opštine Srebrenica

Stručna služba SO

Predsjednik SO

10. Izvještaj o radu JU Centar za socijalni rad Srebrenica za 2016. godinu i Plan rada za 2017. godinu

JU Centar za socijalni rad

Predsjednik SO

11. Izvještaj o radu JU Dječiji vrtić «Poletarac» Srebrenica za 2016. godinu i Plan rada za 2017. godinu

JU Dječiji vrtić «Poletarac»

Predsjednik SO

12. Izvještaj o radu JU Kulturni centar Srebrenica za 2016. godinu i Plan rada za 2017. godinu

JU Kulturni centar

Predsjednik SO

13. Izvještaj o radu Upravnih i Nadzornih odbora preduzeća i ustanova čiji je osnivač opština za 2016. godinu i
Plan rada za 2017. godinu

Upravni I Nadzorni odbori

Predsjednik SO i
Načelnik opštine

14. Izvještaj o radu Savjeta mjesnih zajednica za 2016. godinu i Plan aktivnosti za 2017. godinu

Predsjednici i Savjeti MZ

15. Izvještaj o radu OO Crveni krst Srebrenica za 2016. godinu i Plan rada za 2017. godinu

OO Crveni krst Srebrenica

Predsjednik SO i
Načelnik opštine
Predsjednik SO

16. Informacija o zimskom održavanju lokalanih i nekategorisanih puteva na području opštine Srebrenica

OPUiSKP

Načelnik opštine

17. Informacija o funkcionisanju prevoza putnika i učenika na području opštine

ODDiJS

Načelnik opštine
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ODDiJS

Načelnik opštine

19. Informacija o realizaciji Plana zaštite od snijega i snježnih padavina na području opštine

ODDiJS

Načelnik opštine

20. Program putne infrastrukture i plan investicionog u putnu infrastrukturu

Kabinet Načelnika

Načelnik opštine

21. Informacija o radu Veterinarske stanice Srebrenica i stanju u oblasti veterinarske zaštite

OPiR

Načelnik opštine

22. Informacija o realizaciji Odluke o taksama na rude, šume, vode i druge prirodne resurse u 2015. godini

OPiR

Načelnik opštine

23. Stanje poljoprivredne proizvodnje (stanje polj. zemljišta, vrsta polj.proizvodnje, nosilac polj.proizvodnje,
uloga Opštine i međunarodnih organizacija)

OPiR

Načelnik opštine

24. - Plan mreža lokalnih vodovoda i plan zaštite izvorišta
- Informacija o vodosnadbijevanju i stanju svih vodovoda

OPUiSKP i
KP Polet ad Srebrenica

Načelnik opštine

25. Kalendar kulturnih i sportskih manifestacija za 2017. godinu

Načelnik opštine

26. Informacija o ostvarivanju prava iz oblasti boračko-invalidske zaštite na području opštine

Savjet za sport, kulturu i
omladinu
OOU

27. Informacija o svim vrstama podsticaja za razvoj u 2016. godini

OPiR

Načelnik opštine

28. Informacija o radu Pravobranilaštva RS, Sjedište zamjenika u Vlasenici

Pravobranilaštvo RS

Načelnik opštine

29. Plan utroška sredstava od koncesionih naknada

OPiR

Načelnik opštine

30. Program korištenja sredstava dobivenih od naknade koju preduzeća i druga pravna lica uplaćuju za
realizaciju posebnih mjera za zaštitu od požara

Kabinet načelnika

Načelnik opštine

31. Program korištenja sredstava od prodaje šumskih i drvnih sirovina

OPiR

Načelnik opštine

32. Plan korištenja sredstava dobivenih od naknade za vode

OPiR

Načelnik opštine

33. Program razvoja sporta, raspodjele sredstava za sport i kategorizaciju sportova

ODDiJS

Načelnik opštine

34. Plan investicionog ulaganja u 2017. godini

Kabinet načelnika

Načelnik opštine

35. Strategija razvoja opštine Srebrenica

Kabinet načelnika

Načelnik opštine

18.
-

Izvještaj o radu Civilne zaštite u 2016. godini i Plan rada za 2017. godinu
Plan za zaštitu i spašavanje od požara
Plan za zaštitu i spašavanje od poplava
Plan zaštite od snijega i snježnih padavina
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Tel: 056/445–510, 445–508
Fax: 056/445–532
E-mail: skupstina@srebrenica.gov.ba
Web: www.srebrenica.gov.ba

BOSNA I HERCEGOVINA/БОСНА И ХЕРЦЕГОВИНА
REPUBLIKA SRPSKA/РЕПУБЛИКА СРПСКА
ОPŠTINA SREBRENICA/ОПШТИНА СРЕБРЕНИЦА
SKUPŠTINA/СКУПШТИНА
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36. Prijedlog Odluke o usvajanju plana investicija za 2017. Godinu

Načelnik opštine

Načelnik opštine

37. Prijedlog Odluke o usvajanju programa utroška sredstava od naknada za eksploataciju mineralnih sirovina
za 2017. Godinu

OPIR

Načelnik opštine

OPIR

Načelnik opštine

38. Prijedlog odluke o usvajanju utroška sredstava od naknada za šume za 2017. godinu
Načelnik opštine
39. Prijedlog odluke o usvajanju korištenja sredstava posebnih namjena od vodnih naknada za 2017. godinu
ROK
II KVARTAL

SADRŽAJ

OPIR
STRUČNA OBRADA

PREDLAGAČ

Savjet mladih Srebrenice i
ODDiJS
Savjet za sport, kulturu i
omladinu
Savjet za sport, kulturu i
omladinu

Načelnik opštine I
Predsjednik SO
Načelnik opštine I
Predsjednik SO
Načelnik opštine i
Predsjednik SO

1.

Informacija o radu Savjeta mladih Srebrenica za 2016. godinu i Program rada za 2017. godinu

2.

Izvještaj o radu Savjeta za kulturu o pripremama za Dane Srebrenice u 2017. godini

3.

Izvještaj o radu Savjeta za sport u 2016. godini sa osvrtom na stanje sportskih objekata i stanje u oblasti
sporta na području opštine

4.

- Informacija o stambenoj problematici na području opštine Srebrenica
- Informacija o stanju i popravci zgrada koje dosad nisu popravljane

OPUiSKP

Načelnik opštine

5.

- Informacija o bezbjednosti saobraćaja na području opštine
- Informacija o stanju javnog reda i mira na području opštine

Policijska stanica
Srebrenica

Načelnik opštine I
Predsjednik SO

6.

Informacija o izvršenju Budžeta za prvo tromjesečje 2017. godine

OF

7.

Odluka o nagradama i priznanjima organizacijama i pojedincima

Komisija za nagrade I
priznanja

Načelnik opštine I
Predsjednik SO
Načelnik opštine I
Predsjednik SO

8.

Program izgradnje i sanacije puteva,ulica i naselja
OPUiSKP

Načelnik opštine

OPiR

Načelnik opštine

OPUiSKP

Načelnik opštine

Program utroška naknade dobivene po osnovu mineralnih sirovina, šuma, građevinskog zemljišta, požara i
ostalo
10. Program zajedničke komunalne potrošnje
9.

ROK
III KVARTAL

SADRŽAJ

STRUČNA OBRADA

PREDLAGAČ

1.

Izvještaj o izvršenju Budžeta za prvih 6 mjeseci 2017. godine

OF

Načelnik opštine

2.

Informacija o prostornim, regulacionim, razvojnim i drugim planovima na području opštine

OPUiSKP

Načelnik opštine
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ROK
IV KVARTAL

3.

Informacija o realizaciji Programa sanacije lokalnih puteva

OPUiSKP

Načelnik opštine

4.

Izvještaj o radu JP „JS RTV Srebrenica“ za prvih šest mjeseci u 2017. godini

JP„JSRTV Srebrenica“

5.

Izvještaj načelnika Opštine o radu u organima KP «Polet» A.D.Srebrenica za prvih šest mjeseci u 2017.
godini

Kabinet načelnika

Načelnik opštine i
Predsjednik SO
Načelnik opštine i
Predsjednik SO

6.

Izvještaj o radu JU Centar za socijalni rad Srebrenica za prvih šest mjeseci u 2017. godini

JU Centar za socijalni rad
Srebrenica

Načelnik i
Predsjednik SO

7.

Izvještaj o radu JU Dječiji vrtić «Poletarac» Srebrenica za prvih šest mjeseci u 2017. godini

JU Dječiji vrtić
„Poletarac“

8.

Izvještaj o radu JU Kulturni centar Srebrenica za prvih šest mjeseci u 2017. godini

JU Kulturni centar

Načelnik i
Predsjednik SO
Načelnik i
Predsjednik SO

9.

Izvještaj o radu JU Narodna Biblioteka za prvih šest mjeseci u 2017.godini

JU Narodna Biblioteka

Načelnik i
Predsjednik SO

10. Izvještaj o radu Turističke organizacije Srebrenica za prvih šest mjeseci u 2017. godini

Turistička organizacija

Načelnik i
Predsjednik SO

11. Informacija o realizaciji plana rada OO Crveni krst Srebrenica za prvih šest mjeseci u 2017. godini

OO Crveni krst

Predsjednik SO

12. Izvještaj o radu JZU Dom zdravlja Srebrenica za prvih šest mjeseci u 2017.godini

Dom zdravlja

13. Informacija o uspjehu i vladanju učenika u SŠC i OŠ u 2016/2017 godini i Plan upisa u 2017. godini

ODDiJS

Načelnik i
Predsjednik SO
Načelnik opštine

14. Informacija o realizaciji Programa sanacije lokalnih puteva

OPUiSKP

Načelnik opštine

15. Informacija o stanju opštinske imovine

Načelnik opštine

Kabinet načelnika

STRUČNA OBRADA

PREDLAGAČ

OF

Načelnik opštine

SADRŽAJ
1.
-

Budžet Opštine Srebrenica za 2018. godinu
Razmatranje Nacrta budžeta
Razmatranje Prijedloga budžeta
Odluka o usvajanju budžeta

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

BOSNIA AND HERZEGOVINA
REPUBLIC OF SRPSKA
MUNICIPALITY OF SREBRENICA
MUNICIPAL ASSEMBLY
Adress: Srebreničkog odreda bb,
Tel: 056/445–510, 445–508
Fax: 056/445–532
E-mail: skupstina@srebrenica.gov.ba
Web: www.srebrenica.gov.ba

BOSNA I HERCEGOVINA/БОСНА И ХЕРЦЕГОВИНА
REPUBLIKA SRPSKA/РЕПУБЛИКА СРПСКА
ОPŠTINA SREBRENICA/ОПШТИНА СРЕБРЕНИЦА
SKUPŠTINA/СКУПШТИНА
Adresa: Srebreničog odreda bb,
Адреса: Сребреничког одреда бб,
Tel/Тел: 056/445–510, 445–508
Faks/Факс: 056/445–532
E-mail: skupstina@srebrenica.gov.ba
Web: www.srebrenica.gov.ba

2.
-

Odluka o izvršenju budžeta
Rebalans Budžeta Opštine Srebrenica za 2017. godinu
Razmatranje Nacrta Rebalansa budžeta
Razmatranje Prijedloga Rebalansa budžeta
Odluka o usvajanju Rebalansa budžeta
Odluka o izvršenju Rebalansa budžeta

3.
-

OF

Načelnik opštine

Program rada SO Srebrenica
Razmatranje Nacrta Programa rada SO
Razmatranje Prijedloga Programa rada SO

Stručna služba SO

Predsjednik SO

4.

Izvještaj o realizaciji Odluke o usvajanju plana investicija za 2017. Godinu

Kabinet načelnika

Načelnik opštine

5.

Izvještaj o realizaciji Odluke o usvajanju programa utroška sredstava od naknade za eksploataciju
mineralnih sirovina za 2017.godinu

OPIR

Načelnik opštine

6.

Izvještaj o realizaciji Odluke o usvajanju korištenja sredstava posebnih namjena od vodnih naknada za
2017.godinu

OPIR

Izvještaj o realizaciji Odluke o usvajanju utroška sredstava od naknade za šume za 2017.godinu

OPIR

Načelnik opštine

7.

Načelnik opštine
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V – PRIPREMANJE SJEDNICE I MJERE ZA IZVRŠENJE PROGRAMA RADA
Sjednice Skupštine opštine Srebrenica sazivaju se u skladu sa zakonom i poslovnikom, a
održavaju se po potrebi a najmanje jednom u dva mjeseca.
Stručni obrađivači i predlagači materijala određeni ovim programom, dužni su:
- da materijale pripremaju u sažetoj formi predviđenoj za određenu vrstu akata, prema
metodologiji koju će za određene akte precizirati sekretar Skupštine opštine,
- da u materijalima iznose objektivno stanje i činjenice, sa jasnim i konkretnim
prijedlozima mjera i zaključaka,
- da utvrđene prijedloge akata, odnosno dokumenata, odmah po utvrđenju prijedloga
dostave u elektronskom i tvrdom obliku sekretaru Skupštine opštine,
- da u toku rasprave o određenom aktu, odnosno dokumentu, prate eventualna
mijenjanja i korigovanja, te vrše usklađivanje sa usvojenim diskusijama,
- da materijal koji će biti razmatran na sjednici dostave sekretaru Skupštine opštine u
roku koji bude ostavljen za to.
O izvršenju programa staraće se predsjednik Skupštine opštine.
Materijal koji će razmatrati Skupština mora biti dostaviti najkasnije 7 (sedam) dana prije
održavanja sjednice u dovoljnom broju primjeraka i to za odbornike Skupštine, funkcionerima opštine,
načelnicima odjeljenja, šefovima službi i drugim ovlaštenim predlagačima, članovima skupštinskih
radnih tijela (koji nisu odbornici), predsjednicima savjeta MZ/povjerenicima MZ, NVO, međunarodnim
organizacijama, privrednim subjektima i javnim institucijama na koje se odnosi tematika koja će se
razmatrati na sjednici Skupštine.
Predsjednik Skupštine opštine može u određenim slučajevima odobriti promjenu rokova za
dostavu materijala za sjednicu Skupštine.

VI - OBJAVA PROGRAMA
Ovaj program biće objavljen u «Službenom glasniku Opštine Srebrenica», u skladu sa
zakonom.
VII - SKRAĆENI NAZIVI STRUČNIH OBRAĐIVAČA U PROGRAMU
-

Odjeljenje za privredu i razvoj ………………………….. ............................ OPiR
Odjeljenje za prostorno uređenje i stambeno-komunalne poslove………
OPUSKP
Odjeljenje za opštu upravu……………………………………………….......… OOU
Odjeljenje za finansije …………………………………………………….......... OF
Odjeljenje za društvene djelatnosti i javne servise ..................................... ODDiJS
Stručna služba Skupštine opštine ................................................................ SSSO
Stručna služba načelnika opštine i zajednički poslovi ................................ SSNOiZP
Javna ustanova ............................................................................................. JU
Javno preduzeće ........................................................................................... JP
Komunalno preduzeće ................................................................................... KP
Skupština opštine .......................................................................................... SO

DOSTAVLJENO:
1. Načelnik opštine,
2. Predsjednik SO,
3. Stručna služba SO,
4. a/a.

PREDSJEDNIK SO
Hamdija Fejzić, s.r.
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