SLUŽBENI GLASNIK OPŠTINE SREBRENICA

BROJ: 1/2016

Srebrenica, 25.04.2016. god.

SKUPŠTINA OPŠTINE SREBRENICA
ODLUKE, ZAKLJUČCI, PROGRAMI I JAVNI KONKURSI

Napomena: "Službeni glasnik opštine Srebrenica" je nasljednik "Biltena opštine Srebrenica"

ODLUKE SKUPŠTINE OPŠTINE SREBRENICA
Broj: 01-022-28/16
Srebrenica, 12.02.2016. god.
Na osnovu člana 4. i 8. Zakona o porezu na nepokretnosti
("Službeni glasnik RS", broj: 91/15), člana 30. Zakona o lokalnoj
samoupravi ("Službeni glasnik RS", broj: 101/04, 42/05, 118/05 i
98/13) i člana 32. Statuta opštine Srebrenica ("Bilten opštine
Srebrenica", broj: 10/05), te u skladu sa prijedlogom Odluke o visini
naknade za deponovanje čvrstog komunalnog otpada JP
"Regionalna deponija" d.o.o. Zvornik broj: S-XII-03/15 od
18.12.2015. godine, zaključka Skupštine JP "Regionalna deponija"
d.o.o. Zvornik, Skupština opštine Srebrenica na XXVI redovnoj
sjednici održanoj 11.02.2016. godine na prijedlog načelnika
opštine razmatrala je i usvojila slijedeću:
Odluku
o davanju saglasnosti na prijedlog Odluke o visini naknade
za deponovanje čvrstog komunalnog otpada
JP "Regionalna deponija" d.o.o. Zvornik
Član 1.
Daje se saglasnost na prijedlog Odluku o visini naknade za
deponovanje čvrstog komunalnog otpada JP "Regionalna
deponija" d.o.o. Zvornik na regionalnoj sanitarnoj deponiji
"Deponija Crni Vrh" Osmaci, u iznosu od 39,00 KM po toni.
Član 2.
Sastavni dio ove Odluke je prijedlog Odluke o visini naknade za
deponovanje čvrstog komunalnog otpada JP "Regionalna
deponija" d.o.o. Zvornik broj: S-XII-03/15 od 18.12.2015. godine.
Član 3.
Odluka stupa na snagu danom donošenja i biće objavljinja u
"Službenom glasniku opštine Srebrenica".
Obrazloženje
Na osnovu prijedloga Odluke o visini naknade za deponovanje
čvrstog komunalnog otpada JP "Regionalna deponija" d.o.o.
Zvornik, zaključka JP "Regionalna deponija" d.o.o. Zvornik i dopisa
od 29.12.2015. godine, broj: 581/15, a u cilju definisanja naknade
za deponovanje čvrstog komunalnog otpada i svih neophodnih
parametara za početak rada deponije, Načelnik opštine je
predložio, a Skupština opštine odlučila kao u dispozitivu ove
Odluke.
DOSTAVLJENO:
1. Načelniku opštine;
2. Odjeljenju za P i R;
3. JP "Regionalna deponija" d.o.o. Zvornik;
4. Stručnoj službi SO;
5. a/a.
PREDSJEDNIK SKUPŠTINE OPŠTINE
Miloš Milovanović, s.r.

Broj: 01-022-19/16
Srebrenica, 12.02.2016. god.
Na osnovu člana 30. i člana 111a. Zakona o lokalnoj samoupravi
("Službeni glasnik RS", broj: 101/04, 42/05, 118/05 i 98/13), člana
32. Statuta opštine Srebrenica ("Bilten opštine Srebrenica", broj:
10/05) Skupština opštine Srebrenica na XXVI redovnoj sjednici
održanoj dana 11.02.2016. godine razmatrala je u okviru tačke
Izvještaji, tačku Realizacija zaključka Skupštine opštine Srebrenica
broj: 01-022-207/15 od 24.12.2015. godine koji se odnosi na
razrješenje Načelnika Odjeljenja za privredu i razvoj i imenovanje
v.d. Načelnika Odjeljenja za privredu i razvoj i imenovanje v.d.
direktora JU "Narodna biblioteka Srebrenica", te na prijedlog
Načelnika opštine donijela je:
Odluku
o imenovanju vršioca dužnosti načelnika
Odjeljenja za privredu i razvoj Opštinske uprave Srebrenica
Član 1.
Vladan Milovanović, diplomirani inženjer za upravljanje tehničkim
sistemima-ekološko inženjerstvo, imenuje se na dužnost načelnika
Odjeljenja za privredu i razvoj u Opštinskoj upravi Srebrenica.
Član 2.
Imenovani se imenuje na osnovu prijedloga Načelnika opštine i od
strane Načelnika opštine dostavljenog prijedloga Odluke o
imenovanju Načelnika Odjeljenja za privredu i razvoj broj:
01-014-712/15 od 24.12.2015. godine.
Član 3.
Odluka stupa na snagu danom donošenja i biće objavljena u
"Službenom glasniku opštine Srebrenica".
Obrazloženje
Dana 24.12.2015. godine Načelnik opštine Srebrenica dostavio je
SO Srebrenica Prijedlog Odluke o imenovanju Načelnika
Odjeljenja za privredu i razvoj broj: 01-014-712/15 od 24.12.2015.
godine kojim se traži imenovanje Vladana Milovanovića za v.d.
Načelnika Odjeljenja za privredu i razvoj. Prijedlog Načelnika
opštine dostavljen je SO i Komisiji za izbor i imenovanje, te je na
XXVI redovnoj sjednici održanoj dana 11.02.2016. godine na
osnovu prijedloga Načelnika i prijedloga Komisije za izbor i
imenovanje odlučeno kao u dispozitivu ove Odluke. Članom 111a.
Zakona o lokalnoj samoupravi ("Službeni glasnik RS", broj: 101/04,
42/05, 118/05 i 98/13) propisano je da v.d Načelnika odjeljenja ili
službe imenuje SO na prijedlog Načelnika opštine, te je u skladu
sa tim Skupština opštine postupila nakon dostavljenog prijedloga
od Načelnika opštine, te nakon razrješenja Daneta Katanića na
prijedlog Načelnika opštine sa dužnosti načelnika Odjeljenja za
privredu i razvoj imenovala Vladana Milovanovića.
DOSTAVLJENO:
1. Imenovanom;
2. Načelniku opštine;
3. Stručnoj službi SO;
4. Odjeljenju za P i R;
5. Odjeljenju za finansije;
6. Sam. str. sar. za ljudske resurse i personal;
7. a/a.
PREDSJEDNIK SKUPŠTINE OPŠTINE
Miloš Milovanović, s.r.
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Broj: 01-022-18/16
Srebrenica, 12.02.2016. god.

Broj: 01-022-11/16
Srebrenica, 12.02.2016. god.

Na osnovu člana 30. i člana 111b. Stav 3. Zakona o lokalnoj
samoupravi ("Službeni glasnik RS", broj: 101/04, 42/05, 118/05 i
98/13), člana 32. Statuta opštine Srebrenica ("Bilten opštine
Srebrenica", broj: 10/05), Skupština opštine Srebrenica na XXVI
redovnoj sjednici održanoj dana 11.02.2016. godine razmatrala je
u okviru tačke Izvještaji, tačku Realizacija zaključka Skupštine
opštine Srebrenica broj: 01-022-207/15 od 24.12.2015. goodine
koji se odnosi na razrješenje Načelnika Odjeljenja za privredu i
razvoj i imenovanje v.d. Načelnika Odjeljenja za privredu i razvoj i
imenovanje v.d. direktora JU "Narodna biblioteka Srebrenica", te
na prijedlog Načelnika opštine donijela je:

Na osnovu člana 30. Zakona o lokalnoj samoupravi ("Službeni
glasnik RS", broj: 101/04, 42/05,118/05 i 98/13) i člana 32. Statuta
opštine Srebrenica ("Bilten opštine Srebrenica", broj: 10/05),
Skupština opštine Srebrenica na XXVI redovnoj sjednici održanoj
11.02.2016. godine razmatrala je na prijedlog Načelnika opštine
Prijedlog odluke o usvajanju liste prioritetnih projekata na području
opštine Srebrenica koji će se finansirati sredstvima prikupljenih
Investiciono-razvojnom konferencijom "Srebrenica 2015" i donosi
slijedeću:

Odluku
o razrješenju načelnika Odjeljenja za privredu i razvoj
Opštinske uprave Srebrenica

Odluku
o usvajanju liste prioritetnih projekata na području opštine
Srebrenica koji će se finansirati sredstvima prikupljenih
Investiciono–razvojnom konferencijom "Srebrenica 2015"
Član 1.

Član 1.
Dane Katanić, diplomirani ekonomista, razrješava se dužnosti
načelnika Odjeljenja za privredu i razvoj u Opštinskoj upravi
Srebrenica.
Član 2.
Imenovani se razrješava na osnovu prijedloga Načelnika opštine i
od strane Načelnika opštine dostavljenog prijedloga Odluke o
razrješenju Načelnika Odjeljenja za privredu i razvoj broj:
01-014-712/15 od 24.12.2015. godine.

Na osnovu ukazane potrebe, a s ciljem implementacije sredstva
prikupljenih putem Investiciono-razvojne konferencije "Srebrenica
2015", usvaja se lista prioritetnih projekata od opšteg značaja za
opštinu Srebrenica, koji će se finansirati sredstvima prikupljenih
Investiciono–razvojnom konferencijom "Srebrenica 2015" kako
slijedi:
R/br
1.

Član 3.
Odluka stupa na snagu danom donošenja i biće objavljena u
"Službenom glasniku opštine Srebrenica".
Obrazloženje
Dana 24.12.2015. godine Načelnik opštine Srebrenica dostavio je
Skupštini opštine Srebrenica Prijedlog Odluke o razrješenju
Načelnika Odjeljenja za privredu i razvoj broj: 01-014-712/15 od
24.12.2015. godine kojim se traži razrješenje Daneta Katanića,
diplomiranog ekonomiste, sa dužnosti Načelnika Odjeljenja za
privredu i razvoj. Prijedlog Načelnika opštine dostavljen je
Skupštini opštine i Komisiji za izbor i imenovanje te je na XXVI
redovnoj sjednici održanoj dana 11.02.2016. godine na osnovu
prijedloga Načelnika i prijedloga Komisije za izbor i imenovanje
odlučeno kao u dispozitivu ove Odluke. Članom 111b. Stav 3.
Zakona o lokalnoj samoupravi ("Službeni glasnik RS", broj: 101/04,
42/05, 118/05 i 98/13) propisano da Načelnika odjeljenja ili službe
razrješava dužnosti Skupština opštine na prijedlog Načelnika
opštine, te je u skladu sa tim Skupština opštine postupila nakon
dostavljenog prijedloga od Načelnika opštine.
DOSTAVLJENO:
1. Imenovanom;
2. Načelniku opštine;
3. Stručnoj službi SO;
4. Odjeljenju za P i R;
5. Odjeljenju za finansije;
6. Sam. str. sar. za ljudske resurse i personal;
7. a/a.
PREDSJEDNIK SKUPŠTINE OPŠTINE
Miloš Milovanović, s.r.

2.

3.

Naziv projekta
Rekonstrukcija putne infrastrukture
glavne saobraćajnice užeg dijela
grada (Soloćuša-prodavnica
„Pčela“ – Dom zdravlja)
Rekonstrukcija putne infrastrukture
glavne saobraćajnice užeg dijela
grada (Dom zdravlja- Učina bašća)
Izgradnja porušenog mosta i
pristupne saobraćajnice na jezeru
Perućac

4.

Regulacija korita rijeke Križevice

5.

Izgradnja objekta dječijeg
obdaništa u Srebrenici

6.

Izgradnja trotoara u MZ Skelani

7.

Sanacija regionalnog puta u
Skelanima (Kalimanići – Liješće)

8.

Proširenje industrijske zone
Potočari

Investitor
Vijeće
ministara BiH
Vlada
Republike
Srbije
Vlada
Republike
Srbije
Vlada
Republike
Srpske
Vlada
Republike
Srbije
Vijeće
ministara BiH
Vijeće
ministara BiH
Vlada
Republike
Srbije

Član 2.
Iz viška sredstva implementacijom projekata navedenih u članu 1.
ove Odluke, sačiniće se nova lista prioritetnih projekata od opšteg
značaja za opštinu Srebrenica, na koju će Skupština opštine
Srebrenica dati svoju saglasnost, nakon čega će se pristupiti
realizaciji predloženih projekata.
Član 3.
Za realizaciju ove Odluke zadužuje se Operativni tim formiran od
strane Načelnika opštine Srebrenica.
Član 4.
Odluka stupa na snagu danom donošenja i biće objavljena u
"Službenom glasniku opštine Srebrenica".
Obrazloženje:
Opština Srebrenica zajedno sa partnerima realizirala je
Investiciono-razvojnu konferenciju "SREBRENICA 2015 Mogućnosti i perspektive razvoja" koja je održana 11. i 12.
novembra 2015. godine u Srebrenici.
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Na konferenciji su predstavljene mogućnosti investiranja u razvoj
različitih oblasti života i rada građana Srebrenice, resursni
potencijali regije, kao i određene pogodnosti za potencijalne
investitore.

Član 6.
Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja i biće objavljena u
"Službenom glasniku opštine Srebrenica".

Kao rezultat navedene konferencije su odobrena i obećana
sredstva: Vlade Republike Srbije, Vijeća ministara Bosne i
Hercegovine i Vlade Republike Srpske. Za implementaciju
navedenih sredstava formiran je Opetativni tim koji je sačinio listu
prioritetnih projekata od opšteg značaja za opštinu Srebrenica, a
sve u cilju stvaranja uslova za bolji i kvalitetniji život svih građana
opštine Srebrenica, privlačenje investicija i iskorištavanje prirodnih
resursa opštine Srebrenica i ekonomsko osnaživanje naše opštine,
te je odlučeno kao u članu 1. ove Odluke.

Danom stupanja na snagu ove Odluke prestaje da važi Odluka o
utvrđivanju poreske stope na nepokretnosti na teritoriji opštine
Srebrenica za 2015. godine broj: 01-022-41/15 godine.

Na XXVI redovnoj sjednici Skupštine opštine Srebrenica održanoj
dana 11.02.2016. godine na prijedlog Načelnika opštine Odluka je
razmatrana i ista je usvojena.

Pravni osnov sadržan je u članu 8. stav. 1. Zakona o porezu na
nepokretnost ("Službeni glasnik RS", broj: 91/15), gdje je
definisano da skupština opštine i gradova utvrđuje poresku stopu
koja će se primjenjivati za oporezivanje nepokretnosti na njihovoj
teritoriji, u skladu sa stavom 1. ovog člana gdje je definisano da se
porez na nepokretnosti plaća po stopi do 0,20%, izuzetno od stava
1.ovog člana poreska stopa za nepokretnosti u kojima se obavlja
proizvodna djelatnost iznosi do 10% od vrijednosti nepokretnosti.

DOSTAVLJENO:
1. Operativnom timu;
2. Načelniku opštine;
3. Skupštini opštine;
4. a/a.
PREDSJEDNIK SKUPŠTINE OPŠTINE
Miloš Milovanović, s.r.
Broj: 01-022-26/16
Srebrenica, 12.02.2016. god.
Na osnovu člana 4. i 8. Zakona o porezu na nepokretnosti
("Službeni glasnik RS", broj: 91/15), člana 30. Zakona o lokalnoj
samoupravi ("Službeni glasnik RS", broj: 101/04, 42/05, 118/05 i
98/13) i člana 32. Statuta opštine Srebrenica ("Bilten opštine
Srebrenica", broj: 10/05), te u skladu sa članom 8. stav. 3. Zakona
o porezu na nepokretnost ("Službeni glasnik RS", broj: 91/15),
Skupština opštine Srebrenica na XXVI redovnoj sjednici održanoj
11.02.2016. godine na prijedlog Načelnika opštine razmatrala je i
usvojila slijedeću:
Odluku
o utvrđivanju poreske stope za oporezivanje nepokretnosti
na području opštine Srebrenica za 2016. godinu
Član 1.
Ovom Odlukom utvrđuju se poreska stopa koja će se primjenjivati
za oporezivanje nepokretnosti na teritoriji opštine Srebrenica u
2016. godini.
Član 2.
Predmet oporezivanja iz ove Odluke su sve nepokretnosti na
teritoriji opštine Srebrenica pod kojim se u skladu sa Zakonom o
porezu na nepokretnosti ("Službeni glasnik RS", broj: 110/08,
118/09, 64/14 i 91/15 član 8. stav 1), smatra se zemljište sa svim
onim što je trajno spojeno sa njim, što je izgrađeno na površini,
iznad ili ispod zemljišta, izuzev nepokretnosti navedenih u članu 9.
stav 1. navedenog Zakona.
Član 3.
Poresku osnovicu za obračun poreza na nepokretnosti predstavlja
tržišna vrijednost nepokretnosti. Tržišna vrijednost nepokretnosti je
njena vrijednost na dan 31. decembar prethodne godine.
Član 4.
Stopa poreza na nepokretnosti je jedinstvena za sve fizičke i
pravne subjekte, i za 2016. godinu na teritoriji opštine Srebrenica
iznosi 0,12%, a za nepokretnosti u kojima se obavlja proizvodna
djelatnost iznosi 0,10%, a primjenjivat će se na procjenjenu tržišnu
vrijednost nepokretne imovine.

Član 7.
Ova Odluka će se dostaviti na provođenje Poreskoj upravi
Republike Srpske.
Obrazloženje

Razlog za donošenje Odluke o utvrđivanju poreske stope za
oporezivanje nepokretnosti na području opštine Srebrenica za
2016. godinu nalazi se u činjenici da Skupština opštine Srebrenica
ima zakonsku obavezu da utvrdi poresku stopu, a koja će se
primjenivati za oporezivanje nepokretnosti na području opštine
Srebrenica za 2016. godinu.
DOSTAVLJENO:
1. Načelniku opštine;
2. Stručnoj službi SO;
3. Odjeljenju za finansije;
4. Poreska uprava RS, PJ Srebrenica;
5. a/a.
PREDSJEDNIK SKUPŠTINE OPŠTINE
Miloš Milovanović, s.r.
Broj: 01-022-21/16
Srebrenica, 12.02.2016. god.
Na osnovu člana 30. Zakona o lokalnoj samoupravi ("Službeni
glasnik RS", broj: 101/04, 42/05 i 118/05), člana 32. Statuta opštine
Srebrenica ("Bilten opštine Srebrenica", broj: 10/05), Skupština
opštine Srebrenica na XXVI redovnoj sjednici održanoj 11.02.2016.
godine na prijedlog Komisije za izbor i imenovanje donijela je:
Odluku
o imenovanju vršioca dužnosti direktora
JU "Narodna biblioteka Srebrenica"
Član 1.
Bojan Pejić, diplomirani ekonomista, imenuje se za vršioca
dužnosti direktora JU "Narodna biblioteka Srebrenica".
Član 2.
Odluka stupa na snagu danom donošenja i biće objavljena u
"Službenom glasniku opštine Srebrenica".
DOSTAVLJENO:
1. Načelniku opštine;
2. Imenovanom;
3. JU "Narodna biblioteka Srebrenica";
4. UO JU "Narodna biblioteka Srebrenica";
5. Odjeljenju za finansije;
6. Stručnoj službi SO;
7. a/a.
PREDSJEDNIK SKUPŠTINE OPŠTINE
Miloš Milovanović, s.r.

Član 5.
Utvrđena poreska stopa na nepokretnosti se ne može mjenjati u
toku jedne kalendarske godine.
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Broj: 01-022-10/16
Srebrenica, 12.02.2016. god.
Na osnovu člana 30. stav 1. alineja 17. i 18. Zakona o lokalnoj
samoupravi ("Službeni glasnik RS", broj: 101/04, 42/05, 118/05 i
98/13) i člana 32. Statuta opštine Srebrenica ("Bilten opštine
Srebrenica", broj: 10/05), Skupština opštine Srebrenica na XXVI
redovnoj sjednici održanoj 11.02.2016. godine donosi:

3. Priznanje se može dodijeliti jednom pravnom licu najviše
jednom u tri godine.
4. Priznanje se može dodijeliti pojedincu najviše jednom u tri
godine.
5. Godišnje može biti dodijeljeno najviše po jedno priznanje iz
stava 1. ovog člana izuzev priznanja iz tačke d) koje je
jubilarno.
Plaketa sa zlatnim grbom Opštine Srebrenica

Odluku
o nagradama i priznanjima Opštine Srebrenica
I – OSNOVNE ODREDBE
Član 1.
Ovom odlukom utvrđuju se nagrade i priznanja Opštine Srebrenica
(u daljem tekstu: nagrade i priznanja), kao izraz zahvalnosti za
učinjenu dobrobit Opštini Srebrenica i njenim građanima, te se
utvrđuju vrste nagrada i priznanja, postupak predlaganja,
donošenje odluke o dodjeli nagrada i priznanja, dodjele nagrada i
priznanja, njihov sadržaj i izgled, te razlozi i postupak opoziva
nagrade i priznanja.
Član 2.
Nagrade i priznanja Opštine Srebrenica dodjeljuju se za rad
ili djela koja zaslužuju javno priznanje i kojima je učinjena
dobrobit Opštini Srebrenica i njenim građanima.
Nagrade i priznanja dodjeljuju se za izuzetna postignuća i
doprinos od posebnog značaja za razvoj i ugled Opštine
Srebrenica, a naročito za uspjehe iz oblasti privrede,
poljoprivrede, nauke, kulture, zaštite i unaprijeđenja okoliša,
sporta, tehničke kulture, zdravstva, socijalne zaštite,
obrazovanja,
umjetnosti,
društvenokorisnog
rada,
humanitarnog rada, humanog postupanja te drugim
oblastima javnog života.

1.

2.

Član 3.
1. Opštinske nagrade i priznanja mogu se dodijeliti fizičkim i
pravnim licima.
2. Opštinske nagrade i priznanja dodjeljuju su pojedincima,
kolektivima, preduzećima, ustanovama, organizacijama,
mjesnim zajednicama, udruženjima građana i drugim
pravnim i fizičkim licima.
3. Priznanja se mogu dodjeljivati i stranim državljanima, stranim
i međunarodnim vladinim i nevladinim organizacijama i
organima, a u skladu sa ovom odlukom.
4. Nagrade i priznanja dodjeljuju se povodom Dana opštine
Srebrenica.
5. U slučaju da se dobitnik priznanja odrekne novčanog dijela,
sredstva se prebacuju na budžetsku stavku koja se odnosi
na stipendiranje studenata i učenika na području opštine
Srebrenica.
II – VRSTE NAGRADA I PRIZNANJA, SADRŽAJ I IZGLED
Član 4.
U smislu ove odluke, priznanja i nagrade Opštine Srebrenica
su:

1.

Član 5.
1. Plaketa sa zlatnim grbom Opštine Srebrenica je najviše
opštinsko priznanje koje se dodjeljuje istaknutim
pojedincima,
preduzećima,
ustanovama
i
drugim
organizacijama, za posebne i naročite zasluge i doprinos u
skladu sa kriterijima koji se propisuju ovom odlukom.
2. Priznanje "Plaketa sa zlatnim grbom Opštine Srebrenica" je
pravougaonog oblika, na metalnoj ploči u boji zlata. Priznanje
se nalazi u kutiji i uz njega se dodjeljuje plaketa u boji srebra
na papiru veličine A3 formata. U gornjem dijelu plakete nalazi
se krug u čijem centru je grb Opštine Srebrenica u boji zlata
sa kružnim natpisom "OPŠTINA SREBRENICA" na gornjoj
polovini kruga i "ZLATNI GRB" na donjoj polovini kruga. Na
sredini nalazi se tekst "PLAKETA OPŠTINE SREBRENICA",
a ispod njega se nalazi tekst "ZA IZUZETAN DOPRINOS
RAZVOJU I PROSPERITETU OPŠTINE SREBRENICA I
NJENIH GRAĐANA". Na plaketi se nalaze podaci o
dobitniku, broj skupštinske odluke o dodjeli nagrada i
priznanja, datum dodjele, te potpisi predsjednika Skupštine
opštine i načelnika opštine. Plaketa se nalazi u koricama sa
grbom Opštine Srebrenica na prednjoj strani i tekstom
"PLAKETA".
Plaketa sa srebrenim grbom Opštine Srebrenica
Član 6.
1. Plaketa sa srebrenim grbom Opštine Srebrenica je opštinsko
priznanje koje se dodjeljuje istaknutim pojedincima,
preduzećima, ustanovama i drugim organizacijama, za
posebne i naročite zasluge i doprinos u skladu sa kriterijima
koji se propisuju ovom odlukom.
2. Priznanje "Plaketa sa srebrenim grbom Opštine Srebrenica"
je pravougaonog oblika, na metalnoj ploči u boji srebra.
Priznanje se nalazi u kutiji i uz njega se dodjeljuje plaketa u
boji srebra na papiru veličine A3 formata. U gornjem dijelu
plakete nalazi se krug u čijem centru je grb Opštine
Srebrenica u boji zlata sa kružnim natpisom "OPŠTINA
SREBRENICA" na gornjoj polovini kruga i "SREBRENI GRB"
na donjoj polovini kruga. Na sredini nalazi se tekst
"PLAKETA OPŠTINE SREBRENICA", a ispod njega se
nalazi tekst "ZA IZUZETAN DOPRINOS RAZVOJU I
PROSPERITETU OPŠTINE SREBRENICA I NJENIH
GRAĐANA". Na plaketi se nalaze podaci o dobitniku, broj
skupštinske odluke o dodjeli nagrada i priznanja, datum
dodjele, te potpisi predsjednika Skupštine opštine i načelnika
opštine. Plaketa se nalazi u koricama sa grbom Opštine
Srebrenica na prednjoj strani i tekstom "PLAKETA".
Plaketa sa bronzanim grbom Opštine Srebrenica
Član 7.

1.1 PRIZNANJA
a.
b.
c.
d.
e.
f.

Plaketa sa zlatnim grbom Opštine Srebrenica,
Plaketa sa srebrenim grbom Opštine Srebrenica,
Plaketa sa bronzanim grbom Opštine Srebrenica,
Plaketa Opštine Srebrenica,
Zahvalnica Opštine Srebrenica,
Počasni građanin Opštine Srebrenica.

1.2 NAGRADE
a. Novčane nagrade
b. Jubilarne nagrade
2. U jednoj kalendarskoj godini, istoj fizičkoj ili pravnoj osobi
može se dodijeliti samo jedna nagrada ili priznanje.

1. Plaketa sa bronzanim grbom Opštine Srebrenica je
opštinsko priznanje koje se dodjeljuje istaknutim
pojedincima,
preduzećima,
ustanovama
i
drugim
organizacijama, za posebne i naročite zasluge i doprinos u
skladu sa kriterijima koji se propisuju ovom odlukom.
2. Priznanje "Plaketa sa bronzanim grbom Opštine Srebrenica"
je pravougaonog oblika, na metalnoj ploči u boji bronze.
Priznanje se nalazi u kutiji i uz njega se dodjeljuje plaketa u
boji srebra na papiru veličine A3 formata. U gornjem dijelu
plakete nalazi se krug u čijem centru je grb Opštine
Srebrenica u boji zlata sa kružnim natpisom "OPŠTINA
SREBRENICA" na gornjoj polovini kruga i "BRONZANI
GRB" na donjoj polovini kruga. Na sredini nalazi se tekst
"PLAKETA OPŠTINE SREBRENICA", a ispod njega se
nalazi tekst "ZA IZUZETAN DOPRINOS RAZVOJU I

____________________________________________________________________________________________________________
Strana 4 od 42

PROSPERITETU OPŠTINE SREBRENICA I NJENIH
GRAĐANA". Na plaketi se nalaze podaci o dobitniku, broj
skupštinske odluke o dodjeli nagrada i priznanja, datum
dodjele, te potpisi predsjednika Skupštine opštine i načelnika
opštine. Plaketa se nalazi u koricama sa grbom Opštine
Srebrenica na prednjoj strani i tekstom "PLAKETA".
Plaketa Opštine Srebrenica
Član 8.
1. Plaketa Opštine Srebrenica dodjeljuje se sportskim
društvima i organizacijama, kulturno-umjetničkim društvima i
organizacijama, nevladinim organizacijama, obrazovnim
ustanovama i drugim pravnim licima i to za jubilej od 10, 20,
30, 40, 50 i više godina rada.
2. Plaketa se izrađuje na posebnom papiru veličine A3 formata,
u boji srebra. U gornjem dijelu plakete nalazi se krug u čijem
centru je grb Opštine Srebrenica u boji zlata sa kružnim
natpisom "OPŠTINA SREBRENICA" na gornjoj polovini
kruga i natpisom "PLAKETA OPŠTINE SREBRENICA" na
donjoj polovini kruga. Na sredini papira se nalaze podaci o
dobitniku, a ispod tekst "ZA JUBILEJ POSTOJANJA, RADA
I DOPRINOS RAZVOJU OPŠTINE SREBRENICA", datum
dodjele, potpisi predsjednika Skupštine i načelnika Opštine.
Priznanje se nalazi u koricama koje na prednjoj strani imaju
grb Opštine i tekst "PLAKETA".
Zahvalnica Opštine Srebrenica
Član 9.
1. Zahvalnica Opštine Srebrenica dodjeljuje se pojedincima,
organima i organizacijama za izuzetan doprinos u radu u
toku protekle godine, kao priznanje njihovog rada.
2. Zahvalnica je formata A4 na kojem se nalazi grb Opštine,
podaci o dobitniku, broj odluke o dodjeli nagrada i priznanja,
tekst u kojem je jasno definisano za koju vrstu doprinosa se
dodjeljuje, potpisi predsjednika Skupštine i načelnika
Opštine. Zahvalnica se nalazi u koricama na čijoj se prednjoj
strani nalazi grb Opštine Srebrenica i tekst "ZAHVALNICA".
Počasni građanin Opštine Srebrenica
Član 10.
1. Počasni građanin Opštine Srebrenica (u daljem tekstu:
Počasni građanin) je priznanje koje se može dodijeliti
građaninu Bosne i Hercegovine ili stranom državljaninu koji
je svojim radom, naučnim, umjetničkim, političkim,
humanitarnim ili drugim društvenim djelovanjem trajno
doprinio razvoju, afirmaciji i promovisanju Srebrenice, koji je
zaslužan za unapređenje i razvoj vrijednosti demokratskog
društva, istorijskih događaja i tradicije, položaja i ugleda
Srebrenice, i njenog statusa i odnosa u zemlji i inostranstvu.
2. Počasni građanin ne stiče posebna prava i obaveze, a
počast se može opozvati ako se osoba pokaže nedostojnom
takve počasti.
3. Počasnom građaninu uručuje se priznanje u obliku povelje.
Novčane nagrade
Član 11.
1. Novčane nagrade dodjeljuju se u iznosu od 100,00 KM
(stotinu KM).
2. Godišnje se može, ukoliko su ostvareni značajni rezultati,
dodijeliti po jedna nagrada Opštine Srebrenica i to kako
slijedi:
a. Nagrada za doprinos razvoju privrede i zaštite okoline,
b. Nagrada za doprinos razvoju poljoprivrede,
c. Nagrada za doprinos razvoju nauke,
d. Nagrada za doprinos razvoju kulture,
e. Nagrada za doprinos razvoju sporta i tehničke kulture,
f. Nagrada za doprinos razvoju zdravstva, socijalne i dječije
zaštite,
g. Nagrada za doprinos razvoju odgoja i obrazovanja,
h. Nagrada za doprinos razvoju umjetnosti,
i. Nagrada za doprinos razvoju društvenokorisnog rada,

j. Nagrada za doprinos razvoju humanitarnog rada,
k. Nagrada za doprinos razvoju humanog postupanja, i
l. nagrade u drugim oblastima javnog života i djelatnosti koje
nisu gore navedene a za koje Komisija za dodjelu nagrada
i priznanja da obrazložen prijedlog da mogu biti dodijeljene.
3. Pored novčanih nagrada koje se dodjeljuju iz oblasti koje su
predviđene stavom 2., novčane nagrade dodjeljuju se i za:
a. Nagrada za najboljeg sportistu Opštine Srebrenica,
b. Nagrada za učenike generacije u osnovnim školama i
najbolje učenike u područnim školama i područnim
odjeljenjima osnovne škole,
c. Nagrada za učenika generacije u srednjoj školi.
4. Uz novčanu nagradu dodjeljuje se Zahvalnica Opštine.
Jubilarne nagrade
Član 12.
1. Jubilarne nagrade dodjeljuju se radnicima u organima
uprave Opštine Srebrenica za jubilej rada od 10, 20 i 30
godina radnog staža.
2. Jubilarne nagrade predstavljaju nagrade u novčanom iznosu
i to:
a. 10 godina radnog staža – 300,00 KM,
b. 20 godina radnog staža – 500,00 KM i
c. 30 godina radnog staža – 700,00 KM.
3. Prijedlog za dodjelu jubilarnih nagrada radnicima u organima
uprave Opštine Srebrenica, Komisija za dodjelu nagrada i
priznanja donosi na osnovu prijedloga Sindikata organa
uprave Opštine Srebrenica, a utvrđivanje tačnosti podataka
vrši Stručna služba načelnika Opštine (poslovi personala).
III – POSTUPAK PREDLAGANJA, DONOŠENJA ODLUKE I
DODJELE PRIZNANJA I NAGRADA
Član 13.
1. Prijedlog za dodjelu priznanja i nagrade, osim za priznanje
Počasni građanin, mogu podnijeti načelnik Opštine
Srebrenica, odbornici u Skupštini opštine Srebrenica,
udruženja građana, građani pojedinci, mjesne zajednice,
privredna društva, javne ustanove, političke partije,
nevladine i vladine organizacije, sportski klubovi i
organizacije, te druga pravna i fizička lica.
2. Prijedlog za dodjelu priznanja Počasni građanin Opštine
Srebrenica ima pravo podnijeti načelnik Opštine Srebrenica
ili najmanje 1/3 odbornika u Skupštini opštine Srebrenica.
Član 14.
Prijedlog, iz člana 13. Odluke, podnosi se u pisanom obliku i sadrži:
a. podatke o podnosiocu prijedloga,
b. vrstu priznanja ili nagrade za koju se kandidat predlaže,
c. podatke o kandidatu za dodjelu priznanja ili nagrade (ime i
prezime, biografija za fizičke osobe, naziv i osnovni podaci
o pravnoj osobi i njenom djelovanju, podatke o radu i
rezultatima rada),
d. obrazloženje prijedloga uz moguću odgovarajuću
dokumentaciju koja će potvrditi opravdanost prijedloga.
Član 15.
1. Prijedlog za dodjelu nagrade ili priznanja dostavlja se
Komisiji za nagrade i priznanja Skupštine opštine Srebrenica
(u daljem tekstu: Komisija), koja u utvrđuje prijedloge i
sastavlja listu kandidata za dodjelu nagrade ili priznanja.
2. Komisija neće uzeti u razmatranje prijedloge koji nisu
podneseni u skladu sa ovom odlukom.
Član 16.
1. Komisija razmatra prispjele prijedloge sa aspekta njihove
opravdanosti, te utvrđuje konačan prijedlog za dodjelu
priznanja i nagrade.
2. Komisija ima obavezu obrazložiti svaki prijedlog kandidata
koji stavi na listu za dodjelu.
3. Konačan prijedlog iz stava 1. ovog člana dostavlja se
Skupštini opštine Srebrenica, koja donosi odluku o dodjeli
nagrada i priznanja.
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4. Odlukom iz stava 3. ovog člana utvrđuje se vrsta i sadržaj
priznanja i nagrade, dobitnik priznanja i nagrade, te
dodjeljivanje priznanja i nagrada na svečanoj sjednici
Skupštine opštine Srebrenica koja se organizuje povodom
Dana opštine Srebrenica.
Član 17.
1. Javni poziv za dostavljanje prijedloga kandidata za dodjelu
nagrada i priznanja raspisuje Komisija.
2. Komisija određuje rok za podnošenje prijedloga za dodjelu
nagrada i priznanja i o tome obavještava javnost putem
sredstava javnog informisanja na području opštine
Srebrenica, oglasne table Opštinske uprave, web adrese
Opštine Srebrenica.
IV – KRITERIJI ZA DODJELU NAGRADA I PRIZNANJA
Član 18.
Plaketa sa zlatnim grbom Opštine Srebrenica, Plaketa sa
srebrenim grbom Opštine Srebrenica i Plaketa sa bronzanim
grbom Opštine Srebrenica dodjeljuju se poštujući slijedeće kriterije:
a. Za pojedince:
- Za nesebičan doprinos u razvoju demokratije i zaštiti
ljudskih prava,
- Za izuzetan doprinos u obnovi i razvoju privrednih
kapaciteta i proizvodnji materijalnih dobara,
- Za postignute izvanredne rezltate u oblasti nauke,
- Za postignute izvanredne rezltate u oblasti kulture,
- Za postignute izvanredne rezltate u oblasti sporta,
- Za postignute izvanredne rezltate u razvoju mjesne
zajednice i opštine,
- Za izuzetno humana postupanja, akcije i pomoć,
- Za tehnološka unapređenja u oblasti ekologije i očuvanja i
zaštiti čovjekove sredine,
- Za izuzetan doprinos u oblasti pronalazaka i inovacija, te
- Slične javne i društvene aktivnosti koje nisu gore
nabrojane.
b. Za privredna društva, javne ustanove, mjesne zajednice i
druga pravna lica:
- Za izuzetne napore i postignute rezultate u oblasti
privrednih i drugih djelatnosti,
- Za poseban doprinos u razvoju demokratije, zaštite
ljudskih prava, jačanje zajedništva i povjerenja i uključenje
Bosne i Hercegovine u međunarodne integracije na svim
nivoima,
- Za doprinos u razvoju lokalne samouprave i unapređenju
uslova života na području opštine Srebrenica,
- Za poseban doprinos u procesu obnove, rekonstrukcije,
povratka i naseljavanja ljudi na područje opštine
Srebrenica,
- Za unapređenje i razvoj ugleda i položaja Srebrenice u
zemlji i inostranstvu, te
- Slične javne i društvene aktivnosti koje nisu gore
nabrojane.

1. Nagrade se dodjeljuju za oblasti propisane članom 11. stav
2. i stav 3 tačka a) ove odluke na osnovu vrednovanja
dostavljenih ponuda i vrednovanja rezultata rada i uspjeha
svakog od kandidata posebno poštivajući načelo pravičnosti,
slobodne ocjene članova Komisije, činjeničnih okolnosti i
dostavljene dokumentacije.
2. Nagrade iz člana 11. stav 3. tačke b) i c) ove odluke
dodjeljuju se na osnovu prijedloga i dokumentacije koji su
dostavljeni Komisiji od strane nadležne školske ustanove.
V – OPOZIV PRIZNANJA I NAGRADA
Član 21.
1. Priznanja i nagrade dodijeljeni u skladu sa ovom odlukom
mogu biti opozvani.
2. Priznanja i nagrade bit će opozvane ako je nosilac priznanja,
odnosno nagrade pravosnažnom sudskom presudom
osuđen od strane Međunarodnog suda za ratne zločine
počinjene na teritoriji bivše Jugosalvije ili koji je
pravosnažnom sudskom presudom, od bilo kojeg suda na
području Bosne i Hercegovine ili drugog suda matične zemlje
u slučaju da je dobitnik priznanja ili nagrade strani
državljanin, osuđen za krivično djelo protiv života i tijela na
kaznu zatvora u trajanju od najmanje godinu dana, protiv
slobode i prava građana, protiv dostojanstva osobe i morala,
protiv imovine, protiv pravosuđa, protiv službene i druge
odgovorne dužnosti, protiv osnova društvenog uređenja i
sigurnosti.
3. Priznanja i nagrade mogu biti opozvane i ako je nosilac
priznanja, odnosno nagrade pravosnažnom sudskom
presudom osuđen na kaznu zatvora tri i više godina ili težu
kaznu, a ne radi se o krivičnom djelu iz prethodnog stava.
4. Priznanja i nagrade mogu biti opzvane i ukoliko dobitnik
narušava ugled i položaj opštine Srebrenica u zemlji i
inostranstvu, a Skupština opštine Srebrenica se izjasni o
tome.
Član 22.
Opoziv priznanja, odnosno nagrade vrši se na način i po postupku
koji je ovom odlukom predviđen za njihovu dodjelu.
VI – ZAVRŠNE ODREDBE
Član 23.
1. Nagrade i priznanja dodjeljuju se za života ali u izuzetnim
slučajevima mogu se dodijeliti i posthumno.
2. Posthumno dodijeljena priznanja predaju se najužim
članovima porodice dobitnika (bračni grug, dijete, roditelji) i o
tome se izdaje potvrda.
Član 24.
Nagrade i priznanja mogu uručiti načelnik opštine, predsjednik
skupštine opštine ili lice koje za to ovlasti načelnik opštine.

Član 19.
Član 25.
Priznanje Počasni građanin opštine Srebrenica dodjeljuje se
poštujući slijedeće kriterije:
- Naročit doprinos afirmaciji i razvoju Srebrenice,
- Afirmacija i priznanje ličnosti u zemlji i inostranstvu,
- Poseban doprinos razvoju i očuvanju civilizacijskih
vrijednosti i mira,
- Razvoj međunarodnih i međuljudskih odnosa na načelima
solidarnosti, demokratičnosti, humanosti i tolerancije među
ljudima,
- Naročito isticanje u razvoju i promociji Opštine Srebrenica
u zemlji i inostranstvu,
- Za nesebičan doprinos u razvoju demokratije i zaštiti
ljudskih prava,
- Za naročit doprinos u obnovi i razvoju privrednih kapaciteta
i proizvodnji materijalnih dobara,
- Za naročit doprinos i zalaganje za istinu, pravdu i
pomirenje.
Član 20.

Evidenciju o dodijeljenim priznanjima i nagradama vodi Stručna
služba Skupštine opštine.
Član 26.
Stručne i administrativne poslove za potrebe Komisije vrši Stručna
služba Skupštine opštine.
Član 27.
Sredstva za realizaciju ove odluke obezbjeđuju se u Budžetu
opštine.
Član 28.
Za izradu nagrada i priznanja brine se Stručna služba Načelnika
opštine u saradnji sa Stručnom službom Skupštine opštine.
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Član 29.

Član 2.

Stupanjem na snagu ove odluke prestaje važiti Odluka o
nagradama i priznanjima Opštine Srebrenica broj: 01-022-177/05
od 06.12.2005. godine sa svim njenim izmjenama i dopunama.

Članu Odbora za žalbe pripada novčana naknada za rad u iznosu
od 80,00 KM po sjednici.

Član 30.
Ova odluka stupa na snagu danom donošenja i biće objavljena u
"Službenom glasniku opštine Srebrenica".
DOSTAVLJENO:
1. Komisiji za nagrade i priznanja;
2. Načelniku opštine;
3. Stručnoj službi SO;
4. a/a.

Predsjedniku Odbora za žalbe pripada naknada za rad u iznosu od
110,00 KM po sjednici.
Član 3.
Naknade iz člana 2. ove Odluke isplaćuju se na teret budžeta
opštine Srebrenica.
Član 4.
Odluka stupa na snagu danom donošenja i biće objavljena u
"Službenom glasniku opštine Srebrenica".

PREDSJEDNIK SKUPŠTINE OPŠTINE
Miloš Milovanović, s.r.
Broj: 01-022-20/16
Srebrenica, 12.02.2016. god.
Na osnovu člana 30. Zakona o lokalnoj samoupravi ("Službeni
glasnik RS", broj: 101/04, 42/05 i 118/05), člana 32. Statuta opštine
Srebrenica ("Bilten opštine Srebrenica", broj: 10/05) Skupština
opštine Srebrenica na XXVI redovnoj sjednici održanoj 11.02.2016.
godine donijela je:
Odluku
o razrješenju direktora JU "Narodna biblioteka Srebrenica"
Član 1.
Vladan Milovanović, diplomirani inženjer za upravljanje tehničkim
sistemima-ekološko inženjerstvo, razrješava se funkcije direktora
JU "Narodna biblioteka Srebrenica".
Član 2.
Imenovani se razrješava na lični zahtjev, podnošenjem ostavke.
Član 3.
Odluka stupa na snagu danom donošenja i biće objavljena u
"Službenom glasniku opštine Srebrenica".
DOSTAVLJENO:
1. Načelniku opštine;
2. Imenovanom;
3. JU "Narodna biblioteka Srebrenica"
4. UO JU "Narodna biblioteka Srebrenica"
5. Odjeljenju za finansije;
6. Stručnoj službi SO;
7. a/a.
PREDSJEDNIK SKUPŠTINE OPŠTINE
Miloš Milovanović, s.r.
Broj: 01-022-22/16
Srebrenica, 12.02.2016. god.
Na osnovu člana 30., člana 73. i člana 148a. Zakona o lokalnoj
samoupravi ("Službeni glasnik RS", broj: 101/04, 42/05, 118/05 i
98/13) i člana 32. Statuta opštine Srebrenica ("Bilten opštine
Srebrenica", broj: 10/05), Skupština opštine Srebrenica na XXVI
redovnoj sjednici održanoj 11.02.2016. godine razmatrala je na
prijedlog Načelnika opštine Prijedlog odluke o visini naknade za rad
predsjednika i članova Odbora za žalbe Opštine Srebrenica i
usvojila slijedeću:
Odluku
o visini naknade za rad predsjednika i članova
Odbora za žalbe Opštine Srebrenica
Član 1.
Predsjednik i članovi Odbora za žalbe opštine Srebrenica imaju
pravo na novčanu naknadu za rad, u visini utvrđenoj ovom
Odlukom.

Obrazloženje
Na osnovu Odluke o imenovanju Odbora za žalbe opštine
Srebrenica broj: 01-022-65/15 od 01.06.2015. godine i činjenice da
nije donijeta odluka o visini naknade za rad predsjednika i članova
Odbora za žalbe, odlučeno je kao u dispozitivu Odluke obzirom da
je Zakonom o lokalnoj samoupravi propisano da predjednik i
članovi Odbora za žalbe imaju pravo na naknadu za rad, čija visina
se utvrđuje odlukom skupštine opštine.
DOSTAVLJENO:
1. Odboru za žalbe Opštine Srebrenica;
2. Načelniku opštine;
3. Stručnoj službi SO;
4. Odjeljenju za finansije;
5. a/a.
PREDSJEDNIK SKUPŠTINE OPŠTINE
Miloš Milovanović, s.r.
Broj: 01-022-23/16
Srebrenica, 12.02.2016. god.
Na osnovu člana 4. i 8. Zakona o porezu na nepokretnosti
("Službeni glasnik RS", broj: 91/15), člana 30. Zakona o lokalnoj
samoupravi ("Službeni glasnik RS", broj: 101/04, 42/05, 118/05 i
98/13) i člana 32. Statuta opštine Srebrenica ("Bilten opštine
Srebrenica", broj: 10/05), Skupština opštine Srebrenica na XXVI
redovnoj sjednici održanoj 11.02.2016. godine na prijedlog
Načelnika opštine razmatrala je i usvojila slijedeću:
Odluku
o visini vrijednosti nepokretnosti na području opštine
Srebrenica po zonama za potrebe utvrđivanja poreza na
nepokretnosti u 2016. godini
Član 1.
Ovom odlukom se utvđuje visina vrijednosti nepokretnosti na
području opštine Srebrenica po zonama na dan 31.12.2015.
godine, koja će biti korištena u svrhu utvrđivanja poreza na
nepokretnosti u 2016. godini.
Član 2.
Nepokretnosti u smislu člana 2. stav 1. tačka 4. Zakona o porezu
na nepokretnosti ("Službeni glasnik RS", broj: 91/15) i ove odluke,
predstavlja zemljište sa svim onim što je trajno spojeno sa njim ili
što je izgrađeno na površini zemljišta, iznad ili ispod zemljišta i
podrazumijeva:
1. zemljište (građevinsko, poljoprivredno, šumsko, industrijsko
i ostalo) i
2. građevinske objekte (stan, kuća, poslovni, industrijski i drugi
objekti).
Član 3.
Za utvrđivanje vrijednosti nepokretnosti iz Člana 2. ove odluke
teritorija opštine Srebrenice se dijeli na zone i to:
- I gradska zona i
- IV vangradske zone.
Gradsku zonu I čini slijedeća katastarska opština: KO Srebrenica
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Vangradsku zonu I čine slijedeće katastarske opštine: KO Gostilj,
KO Likari, KO Potočari, KO Fojhar, KO Pale i
KO Pećišta.
Vangradsku zonu II čine slijedeće katastarske opštine: KO Skelani,
KO Liješće, KO Crvica, KO Petriča, KO Kalimanići,
KO Dobrak, KO Sućeska i KO Sase.
Vangradsku zonu III čine slijedeće katastarske opštine:
KO Bajramovići, KO Vijogor, KO Osredak, KO Babuljice,
KO Milačevići, KO Slatina, KO Bostahovine, KO Brakovci,
KO Staroglavice, KO Lipovac, , KO Podosoje, KO Bučinovići,
KO Žedanjsko, KO Opetci, KO Podgaj, KO Kutuzero, KO Bučje,
KO Palež, KO Podravno, KO Orahovica, KO Pusmulići,
KO Radoševići, KO Ljeskovik, KO Karačići, KO Klotjevac,
KO Urisići, KO Čičevci, KO Obadi, KO Dimnići, KO Brezovice,
KO Skenderovići, KO Močevići, KO Šubin, KO Ratkovići,
KO Poznanovići, KO Brežani, KO Osmače, KO Međe,
KO Gladovići, KO Postolje, KO Miholjevine, KO Tokoljaci,
KO Blažijevići, KO Probojevići, KO Gođevići, KO Božići, KO Krnjići,
KO Prohići, KO Rađenovići, KO Osatica, KO Bećirovići, KO Sulice,
KO Toplica, KO Nogačevići, KO Peći, KO Gaj, KO Pribidoli,
KO Radovčići, KO Kostolomci, KO Žabokvica, KO V. Daljegošta i
KO M. Daljegošta.
Vangradsku zonu IV čine slijedeće katastarske opštine: KO Luka i
KO Krušev do.

Obrazloženje
Članom 4. Zakona o porezu na nepokretnosti ("Službeni glasnik
RS", broj: 91/15) je propisano da poresku osnovicu za obračun
poreza na nepokretnosti predstavlja procijenjena tržišna vrijednost
nepokretnosti. Stavom 2. istog člana je propisano da je za svaku
poresku godinu procijenjena tržišna vrijednost nepokretnosti njena
vrijednost na dan 31. decembar prethodne godine, a stavom 3.
istog člana je propisano da su skupštine opština/gradova dužne
najkasnije do 31. januara tekuće godine donijeti odluku o visini
vrijednosti nepokretnosti po zonama na svojoj teritoriji i dostaviti je
Poreskoj upravi RS, koja na temelju podataka o visini vrijednosti
nepokretnosti iz odluke i podataka iz prijave za upis u Fiskalni
registar nepokretnosti utvrđuje osnovicu za obračun poreza na
nepokretnosti.
Razlog za donošenje odluke o visini vrijednosti nepokretnosti na
području opštine Srebrenica po zonama za potrebe utvrđivanja
poreza na nepokretnosti u 2016. godini nalazi se činjenici da su
lokalne zajednice dužne ispuniti i primjeniti naprijed navedene
zakonske odredbe.
DOSTAVLJENO:
1. Načelniku opštine;
2. Stručnoj službi SO;
3. Odjeljenju za finansije;
4. Poreska uprava RS, PJ Srebrenica;
5. a/a.

Član 4.
Visina vrijednosti nepokretnosti na području opštine Srebrenica po
zonama iznosi:
Vrsta zone: Zona 1
Naziv zone: Gradska zona
Oznaka zone: GZ 1
Građevinsko zemljište: 38,57
Poljoprivredno zemljište: 10,98
Šumsko zemljište: 13,93
Industrijsko zemljište: 14,46
Ostalo zemljište: 7,24
Stambene jedinice: 972,00
Cijena kuće: 931,50
Poslovni prostor: 1080,00
Indstrijski objekat: 432,00
Ostali objekti: 931,50

Vrsta zone: Zona 2
Naziv zone: Vangrads. zona 1
Oznaka zone: VZ 1
Građevinsko zemljište: 6,43
Poljoprivredno zemljište: 2,44
Šumsko zemljište: 3,10
Industrijsko zemljište: 3,21
Ostalo zemljište: 1,61
Stambene jedinice: 600,00
Cijena kuće: 500,00
Poslovni prostor: 765,00
Indstrijski objekat: 306,00
Ostali objekti: 500,00

Vrsta zone: Zona 3
Naziv zone: Vangrads. zona 2
Oznaka zone: VZ 2
Građevinsko zemljište: 6,40
Poljoprivredno zemljište: 2,40
Šumsko zemljište: 2,80
Industrijsko zemljište: 3,10
Ostalo zemljište: 1,50
Stambene jedinice: 500,00
Cijena kuće: 400,00
Poslovni prostor: 700,00
Indstrijski objekat: 290,00
Ostali objekti: 400,00

Vrsta zone: Zona 4
Naziv zone: Vangrads. zona 3
Oznaka zone: VZ 3
Građevinsko zemljište: 5,80
Poljoprivredno zemljište: 2,30
Šumsko zemljište: 2,70
Industrijsko zemljište: 2,90
Ostalo zemljište: 1,40
Stambene jedinice: 490,00
Cijena kuće: 380,00
Poslovni prostor: 680,00
Indstrijski objekat: 270,00
Ostali objekti: 300,00

Vrsta zone: Zona 5
Naziv zone: Vangrads. zona 5
Oznaka zone: VZ 5
Građevinsko zemljište: 5,14
Poljoprivredno zemljište: 2,00
Šumsko zemljište: 2,50
Industrijsko zemljište: 2,57
Ostalo zemljište: 1,29
Stambene jedinice: 480,00
Cijena kuće: 350,00
Poslovni prostor: 612,00
Indstrijski objekat: 245,00
Ostali objekti: 280,00
Član 4.

PREDSJEDNIK SKUPŠTINE OPŠTINE
Miloš Milovanović, s.r.
Broj: 01-022-33/16
Srebrenica, 23.02.2016. god.
Na osnovu člana 30. Zakona o lokalnoj samoupravi ("Službeni
glasnik RS", broj: 101/04, 42/05 i 118/05), člana 18. Zakona o
sistemu javnih službi ("Službeni glasnik RS", broj: 68/07 i 109/12),
člana 4. Zakona o ministarskim, vladinim i drugim imenovanjima
RS ("Službeni glasnik RS", broj: 41/03), člana 32. Statuta opštine
Srebrenica ("Bilten opštine Srebrenica", broj: 10/05) i člana 7.
Odluke o utvrđivanju kriterija za izbor i imenovanje direktora i
imenovanja organa upravljanja u javnim preduzećima i
ustanovama čiji je osnivač Skupštna opštine Srebrenica broj: 01022-29/05 od 08.02.2005. godine, Skupština opštine Srebrenica na
nastavku XXVI redovne sjednice koja je održana 22.02.2016.
godine razmatrala je Izvještaj Komisije za izbor i imenovanje i na
prijedlog iste donijela:
Odluku
o imenovanju vršioca dužnosti direktora
JU "Centar za socijalni rad" Srebrenica
Član 1.
Vesna Jovanović, diplomirani defektolog, imenuje se za vršioca
dužnosti direktora JU "Centar za socijalni rad" Srebrenica, a na
prijedlog Komisije za izbor i imenovanje skupštine opštine
Srebrenica.
Član 2.
Odluka stupa na snagu danom donošenja i biće objavljena u
"Službenom glasniku opštine Srebrenica".
DOSTAVLJENO:
1. Načelniku opštine;
2. Imenovanoj;
3. JU "Centar za socijalni rad" Srebrenica;
4. UO JU "Centar za socijalni rad" Srebrenica;
5. Odjeljenju za finansije;
6. Stručnoj službi SO;
7. a/a.
PREDSJEDNIK SKUPŠTINE OPŠTINE
Miloš Milovanović, s.r.

Odluka stupa na snagu danom donošenja i biće objavljena u
"Službenom glasniku opštine Srebrenica".
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Broj: 01-022-34/16
Srebrenica, 23.02.2016. god.

Broj: 01-022-30/16
Srebrenica, 23.02.2016. god.

Na osnovu člana 30. Zakona o lokalnoj samoupravi ("Službeni
glasnik RS", broj: 101/04, 42/05 i 118/05), člana 32. Statuta opštine
Srebrenica ("Bilten opštine Srebrenica", broj: 10/05) Skupština
opštine Srebrenica na nastavku XXVI redovne sjednice koja je
održana 22.02.2016. godine razmatrala je Izvještaj Komisije za
izbor i imenovanje i na prijedlog iste donijela:

Na osnovu člana 30. Zakona o lokalnoj samoupravi ("Službeni
glasnik RS", broj: 101/04, 42/05, 118/05 i 98/13) i člana 32. Statuta
opštine Srebrenica ("Bilten opštine Srebrenica", broj: 10/05),
Skupština opštine Srebrenica na nastavku XXVI redovne sjednice
održane 22.02.2016. godine razmatrajući Izvještaj Komisije za
izbor i imenovanje donijela je:

Odluku
o imenovanju vršioca dužnosti direktora
JU Dječiji vrtić "Poletarac" Srebrenica

Odluku
o izmjeni i dopuni Odluke o imenovanju člana
Komisije za izbor i imenovanje

Član 1.

Član 1.

Tifa Efendić, diplomirani pravnik, imenuje se za vršioca dužnosti
direktora JU Dječiji vrtić "Poletarac" Srebrenica.

Suljo Čakanović imenuje se za člana Komisije za izbor i
imenovanje, a umjesto razrješenog člana Almira Dudića.

Član 2.

Član 2.

Imenovana se imenuje na poslove vršiocu dužnosti direktora na
prijedlog Komisije za izbor i imenovanje.

Odluka stupa na snagu danom donošenja i biće objavljena u
"Službenom glasniku opštine Srebrenica".

Član3.
Odluka stupa na snagu danom donošenja i biće objavljena u
"Službenom glasniku opštine Srebrenica".
DOSTAVLJENO:
1. Načelniku opštine;
2. Imenovanoj;
3. JU Dječiji vrtić "Poletarac" Srebrenica;
4. UO JU Dječiji vrtić "Poletarac" Srebrenica;
5. Odjeljenju za finansije;
6. Stručnoj službi SO;
7. a/a.
PREDSJEDNIK SKUPŠTINE OPŠTINE
Miloš Milovanović, s.r.
Broj: 01-022-46/16
Srebrenica, 23.02.2016. god.
Na osnovu člana 30. Zakona o lokalnoj samoupravi ("Službeni
glasnik RS", broj: 101/04, 42/05, 118/05 i 98/13) i člana 32. Statuta
opštine Srebrenica ("Bilten opštine Srebrenica", broj: 10/05),
Skupština opštine Srebrenica na nastavku XXVI redovne sjednice
održane 22.02.2016. godine razmatrajući Izvještaj Komisije za
izbor i imenovanje donijela je:
Odluku
o razrješenju člana Upravnog odbora
JU "Centar za socijalni rad" Srebrenica
Član1.
Jelena Simeunčević razrješava se dužnosti člana Upravnog
odbora Javne ustanove "Centar za socijalni rad" Srebrenica.
Član 2.
Odluka stupa na snagu danom donošenja i objaviće se u
"Službenom glasniku opštine Srebrenica".
DOSTAVLJENO:
1. Imenovanoj;
2. JU "Centar za socijalni rad" Srebrenica;
3. Načelniku opštine;
4. Stručnoj službi SO;
5. a/a.
PREDSJEDNIK SKUPŠTINE OPŠTINE
Miloš Milovanović, s.r.

DOSTAVLJENO:
1. Imenovanom;
2. Stručnoj službi SO;
3. Odjeljenju za finansije;
4. Komisiji za izbor i imenovanje;
5. Načelniku opštine;
6. a/a.
PREDSJEDNIK SKUPŠTINE OPŠTINE
Miloš Milovanović, s.r.
Broj: 01-022-32/16
Srebrenica, 23.02.2016. god.
Na osnovu člana 30. Zakona o lokalnoj samoupravi ("Službeni
glasnik RS", broj: 101/04, 42/05 i 118/05), člana 18. Zakona o
sistemu javnih službi ("Službeni glasnik RS", broj: 68/07 i 109/12),
člana 32. Statuta opštine Srebrenica ("Bilten opštine Srebrenica",
broj: 10/05) i člana 7. Odluke o utvrđivanju kriterija za izbor i
imenovanje direktora i imenovanja organa upravljanja u javnim
preduzećima i ustanovama čiji je osnivač Skupštna opštine
Srebrenica broj: 01-022-29/05 od 08.02.2005. godine, Skupština
opštine Srebrenica na nastavku XXVI redovne sjednice koja je
održana 22.02.2016. godine razmatrala je Izvještaj Komisije za
izbor i imenovanje i na prijedlog iste donijela:
Odluku
o razrješenju direktora JU Dječiji vrtić "Poletarac" Srebrenica
Član 1.
Vesna Jovanović, diplomirani defektolog, razrješava se funkcije
direktora JU Dječiji vrtić "Poletarac" Srebrenica.
Član 2.
Imenovana se razrješava na lični zahtjev, podnošenjem ostavke.
Član 3.
Odluka stupa na snagu danom donošenja i biće objavljena u
"Službenom glasniku opštine Srebrenica".
DOSTAVLJENO:
1. Načelniku opštine;
2. Imenovanoj;
3. JU Dječiji vrtić "Poletarac" Srebrenica;
4. UO JU Dječiji vrtić "Poletarac" Srebrenica;
5. Odjeljenju za finansije;
6. Stručnoj službi SO;
7. a/a.
PREDSJEDNIK SKUPŠTINE OPŠTINE
Miloš Milovanović, s.r.
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Broj: 01-022-38/16
Srebrenica, 25.02.2016. god.
Na osnovu člana 30. Zakona o lokalnoj samoupravi ("Službeni
glasnik RS", broj: 101/04, 42/05, 118/05 i 98/13) i članova 13., 32.
i 64. Statuta opštine Srebrenica ("Bilten opštine Srebrenica", broj:
10/05), člana 16. Zakona o sistemu javnih službi ("Službeni glasnik
RS", broj: 68/07) i člana 3. stav 2. Odluke o utvrđivanju kriterija za
izbor direktora i imenovanja organa upravljanja u javnim
preduzećima i ustanovama čiji je osnivač Skupština opštine
Srebrenica broj: 01-022-29/05 od 08.02.2005.godine, Skupština
opštine Srebrenica na nastavku XXVI redovne sjednice Skupštine
opštine održanoj 22.02.2016. godine razmatrajući Izvještaj
Komisije za izbor i imenovanje donijela je:
Odluku
o raspisivanju javnog konkursa za izbor i imenovanje jednog
člana UO JU "Centar za socijalni rad" Srebrenica
Član 1.
Skupšina opštine Srebrenica, kao osnivač JU "Centar za socijalni
rad" Srebrenica, raspisuje javni konkurs za izbor i imenovanje
jednog člana Upravnog odbora.
Član 2.
Upravni odbor se sastoji od tri člana, a s obzirom da je u JU "Centar
za socijalni rad" jedan član razriješen dužnosti, te isti treba biti
zamijenjen, raspisuje se javni konkurs za popunu upražnjenog
mjesta.
Član 3.
Član Upravnog odbora treba da ispunjava slijedeće uslove:
1. Visoka ili viša stručna sprema (VII ili VI stepen);
2. Posjedovanje stručnih i profesionalnih znanja za obavljanje
poslova;
3. Poznavanje sadržaja i načina rada Upravog odbora;
4. Dokazani rezultati rada na ranijim poslovima;
Član 4.
Za realizaciju ove Odluke zadužuje se Komisija za izbor i
imenovanje i Stručna služba Skupštine.
Član 5.
Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja i biće objavljena u
"Službenom glasniku opštine Srebrenica".
DOSTAVLJENO:
1. Načelniku opštine;
2. Odjeljenju za finansije;
3. Stručnoj službi SO;
4. Komisiji za izbor i imenovanje;
5. Sam. str. saradniku za ljudske resurse;
6. a/a.
PREDSJEDNIK SKUPŠTINE OPŠTINE
Miloš Milovanović, s.r.
Broj: 01-022-29/16
Srebrenica, 23.02.2016. god.

Član 2.
Odluka stupa na snagu danom donošenja i biće objavljena u
"Službenom glasniku opštine Srebrenica".
DOSTAVLJENO:
1. Imenovanom;
2. Stručnoj službi SO;
3. Odjeljenju za finansije;
4. Komisiji za izbor i imenovanje;
5. Načelniku opštine;
6. a/a.
PREDSJEDNIK SKUPŠTINE OPŠTINE
Miloš Milovanović, s.r.
Broj: 01-022-31/16
Srebrenica, 23.02.2016. god.
Na osnovu člana 30. Zakona o lokalnoj samoupravi ("Službeni
glasnik RS", broj: 101/04, 42/05 i 118/05), člana 18. Zakona o
sistemu javnih službi ("Službeni glasnik RS", broj: 68/07 i 109/12),
člana 32. Statuta opštine Srebrenica ("Bilten opštine Srebrenica",
broj: 10/05) i člana 7. Odluke o utvrđivanju kriterija za izbor i
imenovanje direktora i imenovanja organa upravljanja u javnim
preduzećima i ustanovama čiji je osnivač Skupštna opštine
Srebrenica broj: 01-022-29/05 od 08.02.2005. godine, Skupština
opštine Srebrenica na nastavku XXVI redovne sjednice koja je
održana 22.02.2016. godine razmatrala je Izvještaj Komisije za
izbor i imenovanje i na prijedlog iste donijela:
Odluku
o razrješenju direktora
JU "Centar za socijalni rad" Srebrenica
Član 1.
Zora Petrović, diplomirani pravnik, razrješava se funkcije direktora
JU "Centar za socijalni rad" Srebrenica.
Član 2.
Imenovana se razrješava na prijedlog Komisije za izbor i
imenovanje, a iz razloga što Skupština opštine Srebrenica nije
usvojila Izvještaj o radu direktora JU "Centar za socijalni rad" za
2015. godinu i Plan rada za 2016. godinu.
Član 3.
Odluka stupa na snagu danom donošenja i biće objavljena u
"Službenom glasniku opštine Srebrenica".
DOSTAVLJENO:
1. Načelniku opštine;
2. Imenovanoj;
3. JU "Centar za socijalni rad" Srebrenica;
4. UO JU "Centar za socijalni rad" Srebrenica;
5. Odjeljenju za finansije;
6. Stručnoj službi SO;
7. a/a.
PREDSJEDNIK SKUPŠTINE OPŠTINE
Miloš Milovanović, s.r.

Na osnovu člana 30. Zakona o lokalnoj samoupravi ("Službeni
glasnik RS", broj: 101/04, 42/05, 118/05 i 98/13) i člana 32. Statuta
opštine Srebrenica ("Bilten opštine Srebrenica", broj: 10/05),
Skupština opštine Srebrenica na nastavku XXVI redovne sjednice
održane 22.02.2016. godine razmatrajući Izvještaj Komisije za
izbor i imenovanje donijela je:
Odluku
o razrješenju člana Komisije za izbor i imenovanje
Član 1.
Almir Dudić razrješava se dužnosti člana Komisije za izbor i
imenovanje, a na lični usmeni zahtjev.
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Broj: 01-022-69/16
Srebrenica, 23.02.2016. god.
Na osnovu člana 4. Zakona o ministarskim, vladinim i drugim
imenovanjima Republike Srpske ("Službeni glasnik RS", broj:
41/03), člana 30. Zakona o lokalnoj samoupravi ("Službeni glasnik
RS", broj: 101/04, 42/05 i 98/13), člana 32. Statuta opštine
Srebrenica ("Bilten opštine Srebrenica", broj: 10/05), a na prijedlog
Komisije za izbor i imenovanje Skupština opštine Srebrenica je na
nastavku XXVI redovne sjednice održane 22.02.2016. godine
donijela:
Odluku
o produženju imenovanja za vršioca dužnosti direktora
JZU "Dom zdravlja" Srebrenica
Član 1.
Aleksandaru Jovanoviću, diplomiranom ekonomisti iz
Srebrenice, produžava se imenovanje za vršioca dužnosti
direktora JZU "Dom zdravlja" Srebrenica.
Član 2.
Odluka stupa na snagu danom donošenja i objavit će se u
"Službenom glasniku opštine Srebrenica".
DOSTAVLJENO:
1. Načelniku opštine;
2. Imenovanom;
3. Stručnoj službi SO;
4. JZU "Dom zdravlja" Srebrenica;
5. Komsiji za izbor i imenovanje;
6. a/a.

Komisija za izbor i imenovanje izvršila je tehničku evaluaciju i
obavila intervju sa prijavljenim kandidatima, te na osnovu istog
odlučila da kandidat naveden u članu 1. Ove Odluke bude
imenovan u Opštinsku izbornu komisiju i prijedlog dostavila
Skupštini opštine Srebrenica.
Skupština opštine Srebrenica je na XXVII redovnoj sjednici
održanoj dana 07.03.2016. godine donijela predmetnu Odluku.
DOSTAVLJENO:
1. Centralnoj izbornoj komisiji BiH;
2. Imenovanom;
3. Stručnoj službi SO;
4. a/a.
PREDSJEDNIK SKUPŠTINE OPŠTINE
Miloš Milovanović, s.r.
Broj: 01-022-71/16
Srebrenica, 07.03.2016. god.
Na osnovu člana 30. Zakona o lokalnoj samoupravi ("Službeni
glasnik RS", broj: 101/04, 42/05, 118/05 i 98/13) i člana 32. Statuta
opštine Srebrenica ("Bilten opštine Srebrenica", broj: 10/05),
Skupština opštine Srebrenica na XXVII redovnoj sjednici održanoj
07.03.2016. godine razmatrala je na prijedlog Načelnika opštine
Odluku o izdavanju u zakup poslovnih prostorija koje se nalaze u
prizemlju stare osnovne škole u Skelanima i donijela slijedeću:
Odluku
o izdavanju u zakup poslovnih prostorija koje se nalaze u
prizemlju stare osnovne škole u Skelanima
Član 1.

PREDSJEDNIK SKUPŠTINE OPŠTINE
Miloš Milovanović, s.r.
Broj: 01-022-68/16
Srebrenica, 07.03.2016. god.
Na osnovu člana 30. Zakona o lokalnoj samoupravi ("Službeni
glasnik RS", broj: 101/04, 42/05, 118/05 i 98/13), člana 32 Statuta
opštine Srebrenica ("Bilten opš tine Srebrenica", broj:10/05), a u
vezi sa članovima 2.12. tačka (5) i 2.15. tačka (1) Izbornog
zakona Bosne i Hercegovine ("Službeni glasnik BiH", broj: 7/02,
9/02, 20/02, 25/02, 4/04, 20/04, 25/05, 52/05, 65/05, 77/05, 11/06,
24/06, 32/07, 33/08, 37/08, 32/10, 18/13 i 7/14), te provedenim
Javnim oglasom za imenovanje jednog člana Opštinske izborne
komisije Srebrenica broj: 01-022-181-1/15 od 28.01.2016. godine,
a na prijedlog Komisije za izbor i imenovanje Skupština opštine
Srebrenica na XXVII redovnoj sjednici održanoj dana 07.03.2016.
godine donosi:
Odluku
o imenovanju člana Opštinske izborne komisije Srebrenica
Član 1.
Alić Sead, diplomirani pravnik, imenuje se za člana Opštinske
izborne komisije Srebrenica.

Opština Srebrenica, sa sjedištem u Srebrenici, ulica Srebreničkog
odreda bb, daje u zakup poslovne prostorije koje se nalaze u
prizemlju objekta stare osnovne škole u Skelanima.
Član 2.
Površina (prizemlje) stare Osnovne škole u Skelanima iznosi
121,00 m2, a koje čine prostorije dimenzija: 10,00 x 5,00; 3,00 x
4,00; 12,00 x 2,00 i 7,00 x 5,00 m.
Član 3.
Poslovne prostorije koji se nalaze u prizemlju navedenog objektu
daju se u zakup Udruženju pčelara "Skelanka" iz Skelana, opština
Srebrenica.
Pomenuto udruženje, navedene prostorije će koristiti isključivo za
smještanje opreme koju isto posjeduje, ali i za proizvodnju
pčelarske satne osnove, pčelinje pogače, te punilice za med.
Član 4.
Ovlašćuje se Načelnik opštine Srebrenica da zaključi ugovor o
zakupu poslovnog prostora na period od dvije godine, sa
mogućnostima produženja istog.
Član 5.

Član 2.
Odluka stupa na snagu danom dobijanja saglasnosti od strane
Centralne izborne komisije Bosne i Hercegovine i biće objavljena u
"Službenom glasniku opštine Srebrenica".

Ugovorom o zakupu poslovnog prostora regulisaće se ugovorni
odnosi između ugovarača.
Član 6.

Obrazloženje

Za realizaciju ove odluke zadužuje se Načelnik opštine Srebrenica.

Skupština opštine Srebrenica na osnovu Odluke o raspisivanju
javnog oglasa za izbor i imenovanje jednog člana Opštinske
izborne komisije Srebrenica, broj: 01-022-181-1/15 od 08.12.2015.
godine raspisala je javni oglas za izbor i imenovanje člana
Opštinsike izborne komisije Srebrenica, broj: 01-022-181-2/15 od
29.12.2015. godine koji je objavljen u "Službenom glasniku RS",
broj: 5 od 28.01.2016. godine i "Nezavisnim novinama" od
08.02.2016. godine.

Član 7.
Ova Odluka stupa na snagu osmog dana od dana objavljivanja u
"Službenom glasniku opštine Srebrenica".
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Obrazloženje
Razlog za donošenje Odluke o izdavanju u zakup poslovnih
prostorija koje se nalaze u prizemlju stare osnovne škole u
Skelanima nalazi se činjenici da se na području opštine Srebrenica
u naselju Skelani nalazi neiskorišten poslovni prostor u objektu
zgrade stare osnovne škole u Skelanima.
Obzirom da navedeni objekat nije iskorišten, te da se Udrženje
pčelara "Skelanka" iz Skelana pismenim putem obratilo opštini
Srebrenica sa zahtjevom za dodjelu prostora, a koje bi ovo
udruženje iskoristilo za smještaj opreme koju posjeduje, ali također
i za proizvodnju pčelarske satne osnove, pčelinje pogače, te
punilica za med, čime bi se sa jedne strane proširile djelatnosti
udruženja, povećala zaposlenost na područuju Skelana, a sa
druge strane predmetni objekat bi se od strane navedenog
udruženja rekonstruisao i adaptirao, te doveo u funkciju i
upotrebljivost.
Sačinjavajući prijedlog naveden odluke imalo se u vidu da bi
opština Srebrenica kao zakupodavac, zaključivši Ugovore o
zakupu sa potencijalnim zakupcem-udruženjem ostvarila određenu
finansijsku korist, a sam prostor, odnosno zgrada ostvarila bi svoju
namjenu, te ista ne bi bila ne iskorištena.
Svakako, donoseći ovu Odluku, riješilo bi se pitanje i djelimičnog
održavanja iste, u smislu plaćanja komunalnih i drugih pripadajućih
obaveza koje opština kao vlasnik i posjednik iste ima.
DOSTAVLJENO:
1. Načelniku opštine;
2. Stručnoj službi SO;
3. Odjeljenju za PU i SKP;
4. Udruženju pčelara "Skelanka";
5. a/a.

Broj: 01-022-67/16
Srebrenica, 09.03.2016. god.
Na osnovu člana 30. Zakona o lokalnoj samoupravi ("Službeni
glasnik RS", broj: 101/04, 42/05, 118/05 i 98/13) i člana 32. Statuta
opštine Srebrenica ("Bilten opštine Srebrenica", broj: 10/05),
Skupština opštine Srebrenica na XXVII redovnoj sjednici održanoj
07.03.2016. godine razmatrala je i donijela slijedeću:
Odluku
o dodjeli nagrada i priznanja organizacijama i pojedincima
opštine Srebrenica
Član 1.
Nagrade i priznanja Opštine Srebrenica dodjeljuju se za rad ili djela
koja zaslužuju javno priznanje i kojima je učinjena dobrobit Opštini
Srebrenica i njenim građanima.
Nagrade i priznanja dodjeljuju se za izuzetna postignuća i doprinos
od posebnog značaja za razvoj i ugled Opštine Srebrenica, a
naročito za uspjehe iz oblasti privrede, poljoprivrede, nauke,
kulture, zaštite i unaprijeđenja okoliša, sporta, tehničke kulture,
zdravstva, socijalne zaštite, obrazovanja, umjetnosti, društvenokorisnog rada, humanitarnog rada, humanog postupanja te drugim
oblastima javnog života.
Član 2.
Nagrade i priznanja koji se dodjeljuju ovom odlukom, dodjeljuju se
na osnovu prijedloga koji su podneseni u pisanom obliku u roku koji
je ostavljen u Javnom pozivu a sve u skladu sa Odlukom o
nagradama i priznanjima opštine Srebrenica poštujući kriteriji i
postupak dodjele.
Član 3.

PREDSJEDNIK SKUPŠTINE OPŠTINE
Miloš Milovanović, s.r.
Broj: 01-022-78/16
Srebrenica, 07.03.2016. god.
Na osnovu člana 30. Zakona o lokalnoj samoupravi ("Službeni
glasnik RS", broj: 101/04, 42/05, 118/05 i 98/13) i člana 32. Statuta
opštine Srebrenica ("Bilten opštine Srebrenica", broj: 10/05), a na
prijedlog Komisije za izbor i imenovanje Skupština opštine
Srebrenica na XXVII redovnoj sjednici održanoj 07.03.2016.
godine donijela je slijedeću:
Odluku
o imenovanju članova UO JZU "Dom zdravlja" Srebrenica
Član 1.
Imenuju se članovi Upravnog odbora JZU "Dom zdravlja"
Srebrenica, a kako slijedi:
1. Rajka Bibić, ekonomista;
2. Miralem Halilčević, profesor razredne nastave;
3. Veljko Ristić, diplomirani novinar.
Član 2.
Upravnog odbor imenuje se na mandatni period Skupštine opštine
Srebrenica.
Član 3.
Odluka stupa na snagu danom donošenja i biće objavljena u
"Službenom glasniku opštine Srebrenica".
DOSTAVLJENO:
1. Načelniku opštine;
2. Imenovim;
3. Stručnoj službi SO;
4. Odjeljenju za finansije;
5. JZU "Dom zdravlja" Srebrenica
6. a/a.
PREDSJEDNIK SKUPŠTINE OPŠTINE
Miloš Milovanović, s.r.

Ovom odlukom dodjeljuju se priznanja i nagrade propisane
Odlukom o nagradama i priznanjima Opštine Srebrenica i to kako
slijedi:
I - PRIZNANJA
Plaketa sa zlatnim grbom Opštine Srebrenica: Federalno
ministarstvo raseljenih osoba i izbjeglica - ministar dr. Edin Ramić
Opšte je poznato da navedeno ministarstvo izdašno pomaže
povratak iz Federacije u RS-a posebnu brigu i pomoć pruža na
području opštine Srebrenica)
Plaketa sa srebrenim grbom Opštine Srebrenica:
Fabrika za preradu voća u Skelanima "Food Valley" kao najveća
regionalna fabrika za preradu voća u koju je vlasnik uložio vlastita
sredstva u vrijednosti investicije od 1.500.000,00 KM
Plaketa Opštine Srebrenica:
Taekwondo klub "Guber" za 20 godina rada
Zahvalnice Opštine Srebrenica:
1. Vukašin Dimitrijević
2. Jevtić Predrag
3. Đukić Milan
4. Ristanović Miko
5. Mediha Dudić
6. Haris Mujić
7. Zejfa Ahmetvić
8. Mitar Milosavljević
9. Dajana Lazarević
10. Ana Kovačević
11. Nuđejma Kotorić
12. Anja Cvjetinović
13. Ilvana Begić
14. Violeta Kolunija
15. Konstantin Malešević
16. Merjam Hasanović
17. Anja Petrović
18. Selma Alemić
19. Rajka Blagojević
20. Nedim Mulalić

21.
22.
23.
24.
25.
26.
27.
28.
29.
30.
31.
32.
33.
34.
35.

Goran Mijatović
Ibro Pašalić
Božidar Marković
Lazo Đurić
Emir Bektić
Ivona Matić
Pavle Todorović
Ajdin Tabaković
Tijana Vasić
Ognjen Vasić
Radoje Nedeljković
Dušan Jelisavčić
Milan Rakić
Radojko Stojanović
Lazar Gligić
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II – NOVČANE NAGRADE
Nagrada za najboljeg sportistu Opštine Srebrenica:
Merjema Peštalić - bavi se karateom dvije godine; u 2015. godini
osvojila više od 15 medalja a najznačajnije su: dva zlata na
regionalnom prvenstvu; zlato i bronzu na prvenstvu Republike
Srpske; druge na mnogim takmičenjima; smatram je jednom od
najboljih
Nagrada za učenike generacije u osnovnim školama i najbolje
učenike u područnim školama i područnim odjeljenjima osnovne
škole:
1. Anja Cvjetinović
Učenik generacije JU "Prva osnovna škola" Srebrenica;
2. Jovana Nikolić
Učenik generacije u JU "Kosta Todorović" Skelani;
3. Mirsada Sinanović
Najbolji učenik područnog odjeljenja JU "Prva osnovna
škola" u Potočarima;
4. Filip Milovanović
Najbolji učenik područnog odjeljenja JU "Prva osnovna
škola" u Sasama;
5. Tijana Marković
Najbolji učenik područnog odjeljenja JU "Prva osnovna
škola" u Podravanju;
6. Almina Ibrahimović
Najbolji učenik područnog odjeljenja JU "Prva osnovna
škola" u Osatu.
Nagrada za učenika generacije u srednjoj školi:
Dušan Pejić
Nagrada za doprinos razvoju poljoprivrede:
1. Redžep Avdić bavi se stočarstvom - uzgojem krava i
proizvodnjom mlijeka; posjeduje 10 mliječnih grla, 6 većih i 5
manjih junica; na godišnjem nivou proda 60.000 litara
mlijeka; obrađuje preko 100 dunuma žitarica; posjeduje
najkvalitetnija grla u koje je uloženo najviše rada i truda na
području opštine Srebrenica
2. Bećirović Asim uspješan u poslu kojim se bavi; bavi se
proizvodnjom mlijeka i ima 50 grla muznih krava; njegova
porodica živi isključivo od ove djelatnosti.
Nagrada za doprinos razvoju nauke:
Abdulah Ahmić - posthumno
Abdulah Ahmić rođen je u Bratuncu; 1965. godine zasnovao radni
odnos u Rudniku olova i cinka Srebrenica; izbacio tzv. Suho
bušenje pri otkopavanju rude koje je prouzrokovalo oboljenja
rudara od Silikoze; uveo nove savremene tehnologije u tom
vremenu u otkopavanju rude i doprinio povećanju proizvodnje;
uveo inovativnu metodu eksploatacije rudnih rezervi u
srebreničkom rudniku pod nazivom Pretočni sistem; vršio sve
rukovodne funkcije u srebreničkom rudniku ; 1977. Godine
osnovao Rudnik olova u Olovu kao ogranak srebreničkog rudnika;
radio u Olovu; radio u Tuzli na Rudarsko-Geološkom institutu; u
Tuzli bio angažovan na predmetu Podzemna eksploatacija
neslojeviti rudnih ležišta; radio na fakultetima u Zenici, Sarajevu i
kao gostujući profesor na više Evropskih univerziteta; objavio dva
udžbenika i mngobrojne stručne radove; dobitnik je zahvalnice SO
Srebrenica 11.marta 1977.godine; nosilac zlatne značke
Rudničkog savjeta RPB Srebrenica; počasni član Rudnika olova i
cinka Srebrenica; 1990. Godine rudničkim štrajkom rudari ga
dovode na čelo Rudarskog bazena Srebrenica; u postratnom
periodu izabran za poslanika u Parlamentarnoj skupštini BiH iz
Republike Srpske; član UO Rudnika olova i cinka Srebrenica; umrp
2015. godine)
Nagrada za doprinos razvoju kulture:
Mr. Milica Kotur
Mr. Milica Kotur je v.d. pomoćnica Ministra prosvjete i kulture RS;
podržava i učestvuje u 2014. Godini u arheološkim istraživanjima,
konzervaciji i prezentaciji lokaliteta Zadružni dom; prezentovala
konzervatorske radove u augustu 2014.godine; u Narodnoj
biblioteci u Srebrenici; učestvovala u izradi vodiča kroz Arheološki
muzej „Rimski Municipium“ na sajmu knjiga u Banja Luci; ima
dobru saradnju sa svim javnim ustanovama)

Nagrada za doprinos razvoju sporta i tehničke kulture:
Kristina Milošević rođena je u Podgorici; glavni trener u Karate
klubu Želja IPON iz Srebrenice; napravila zavidne rezultate u
takmičarskoj karijeri i to svjetsko i balkansko zato; srebro i bronza
u Evropi; zlato na republičkom i srebo na državnom prvenstvu;
reprezentativka BiH u svojoj kategoriji; djeca čiji je trener osvojila
su više od 200 medalja u 2015. godini
Nagrada za doprinos razvoju društvenokorisnog rada:
Zorica Obrenović radila kao nastavnik istorije i geografije
Nagrada za doprinos razvoju humanitarnog rada:
Kristina Pavić
Zahvaljujući stručnom postupanju prilikom ukazivanja prve pomoći
što podrazumjeva spašavanje od gušenja , pravilno prenošenje
povrijđenog i postavljanje na čvrstu podlogu, izbjegnute su teške
posljedice obzirom da je učenik Ermin Halilović bio teško ozlijeđen
nespretnim padom u vodu na ekskurziji 19. septembra
2015.godine u italijanskom gradu Lido di Jeselo
Nagrada za doprinos razvoju humanog postupanja:
Jelica Petrović
Zbog drugarskog i stručnog postupka ukazivanja prve pomoći što
podrazumjeva spašavanje od gušenja , pravilno prenošenje
povrijđenog i postavljanje na čvrstu podlogu , izbjegnute su teške
posljedice obzirom da je učenik Ermin Halilović bio teško ozlijeđen
nespretnim padom u vodu na ekskurziji 19.septembra 2015.godine
u italijanskom gradu Lido di Jeselo)
Nagrada za doprinos razvoju odgoja i obrazovanja:
Marinko Backović (penzionisani direktor Osnovne škole u
Srebrenici)
III - JUBILARNE NAGRADE
Dvadeset godina radnog staža:
1. Ljubinka Čelik,
2. Rajka Samardžija
Deset godina radnog staža:
1. Ćamil Duraković,
2. Dobrila Tijanić,
3. Hanisa Jahić,
4. Ilijas Begić,
5. Munevera Golubović,
6. Katarina Maksimović,
7. Sadmir Nukić,
8. Miroslava Žugić,
9. Nermina Muminović,
10. Mela Karić,
11. Nermin Alivuković,
12. Midhat Dudić,
13. Munir Habibović,
14. Zdravko Jović,
15. Senahid Halilović.
Član 4.
Odluka stupa na snagu danom donošenja i biće objavljena u
"Službenom glasniku opštine Srebrenica".
DOSTAVLJENO:
1. Načelniku opštine;
2. Stručnoj službi SO;
3. Odjeljenju za finansije;
4. Komisiji za nagrade i priznanja;
5. a/a.
PREDSJEDNIK SKUPŠTINE OPŠTINE
Miloš Milovanović, s.r.
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Broj: 01-022-13/16
Srebrenica, 12.02.2016. god.

ZAKLJUČCI SKUPŠTINE OPŠTINE SREBRENICA
Broj: 01-022-17/16
Srebrenica, 12.02.2016. god.
Na osnovu člana 30. Zakona o lokalnoj samoupravi ("Službeni
glasnik RS", broj: 101/04, 42/05, 118/05 i 98/13) i člana 32. Statuta
opštine Srebrenica ("Bilten opštine Srebrenica", broj: 10/05),
Skupština opštine Srebrenica na XXVI redovnoj sjednici održanoj
11.02.2016. godine razmatrala je Izvještaj o radu Skupštine
opštine i usvojila slijedeći:
ZAKLJUČAK
1. Skupština opštine Srebrenica usvaja Izvještaj o radu SO.
2. Zaključak stupa na snagu danom donošenja i biće objavljen
u "Službenom glasniku opštine Srebrenica".

Na osnovu člana 30. Zakona o lokalnoj samoupravi ("Službeni
glasnik RS", broj: 101/04, 42/05, 118/05 i 98/13) i člana 32. Statuta
opštine Srebrenica ("Bilten opštine Srebrenica", broj: 10/05),
Skupština opštine Srebrenica na XXVI redovnoj sjednici održanoj
11.02.2016. godine razmatrala je Prijedlog Statuta opštine
Srebrenica i usvojila slijedeći:
ZAKLJUČAK
1. Skupština opštine Srebrenica vraća Prijedlog Statuta opštine
Srebrenica obrađivaču na doradu kako bi bili razmotreni i
uvršteni prijedlozi odbornika koji su izneseni na sjednici.
2. Zaključak stupa na snagu danom donošenja i biće objavljen
u "Službenom glasniku opštine Srebrenica".
DOSTAVLJENO:
1. Načelniku opštine;
2. Stručnoj službi SO;
3. a/a.

DOSTAVLJENO:
1. Načelniku opštine;
2. Stručnoj službi SO;
3. a/a.
PREDSJEDNIK SKUPŠTINE OPŠTINE
Miloš Milovanović, s.r.
Broj: 01-022-16/15
Srebrenica, 12.02.2016. god.
Na osnovu člana 30. Zakona o lokalnoj samoupravi ("Službeni
glasnik RS", broj: 101/04, 42/05, 118/05 i 98/13) i člana 32. Statuta
opštine Srebrenica ("Bilten opštine Srebrenica", broj: 10/05),
Skupština opštine Srebrenica na XXVI redovnoj sjednici održanoj
11.02.2016. godine razmatrala je Izvještaje o radu upravnih i
nadzornih odbora preduzeća i ustanova čiji je osnivač Skupštona
opštine Srebrenica za 2015. godinu i Plan rada za 2016. godinu i
usvojila slijedeći:
ZAKLJUČAK
1. Skupština opštine Srebrenica daje saglasnost UO JZU "Dom
zdravlja" Srebrenica da pokrene proceduru kreditnog
zaduženja JZU "Dom zdravlja" Srebrenica.
2. Zaključak stupa na snagu danom donošenja i biće objavljen
u "Službenom glasniku opštine Srebrenica".
DOSTAVLJENO:
1. Načelniku opštine;
2. Stručnoj službi SO;
3. JZU "Dom zdravlja" Srebrenica;
4. a/a.
PREDSJEDNIK SKUPŠTINE OPŠTINE
Miloš Milovanović, s.r.
Broj: 01-022-15/16
Srebrenica, 12.02.2016. god.
Na osnovu člana 30. Zakona o lokalnoj samoupravi ("Službeni
glasnik RS", broj: 101/04, 42/05, 118/05 i 98/13) i člana 32. Statuta
opštine Srebrenica ("Bilten opštine Srebrenica", broj: 10/05), SO
Srebrenica na XXVI redovnoj sjednici održanoj 11.02.2016. godine
razmatrala je Izvještaj o radu Načelnika opštine i usvojila slijedeći:

PREDSJEDNIK SKUPŠTINE OPŠTINE
Miloš Milovanović, s.r.
Broj: 01-022-14/16
Srebrenica, 12.02.2016. god.
Na osnovu člana 30. Zakona o lokalnoj samoupravi ("Službeni
glasnik RS", broj: 101/04, 42/05, 118/05 i 98/13) i člana 32. Statuta
opštine Srebrenica ("Bilten opštine Srebrenica", broj: 10/05),
Skupština opštine Srebrenica na XXVI redovnoj sjednici održanoj
11.02.2016. godine razmatrala je Izvještaje o radu Upravnih i
Nadzornih odbora preduzeća i ustanova čiji je osnivač opština za
2015. godinu i Plan rada za 2016. godinu i usvojila slijedeći:
ZAKLJUČAK
1. Skupština opštine Srebrenica usvaja Izvještaje o radu UO i
NO preduzeća i ustanova čiji je osnivač opština za 2015.
godinu i Plan rada za 2016. godinu.
2. Zaključak stupa na snagu danom donošenja i biće objavljen
u "Službenom glasniku opštine Srebrenica".
DOSTAVLJENO:
1. Načelniku opštine;
2. Stručnoj službi SO;
3. UO JU Dječiji vrtić "Poletarac" Srebrenica;
4. JU "Centar za socijalni rad" Srebrenica;
5. JU "Narodna biblioteka Srebrenica";
6. JU "Kulturni centar" Srebrenica;
7. JZU "Dom zdravlja" Srebrenica;
8. Turistička organizacija Srebrenica;
9. JP "JS RTV Srebrenica";
10. a/a.
PREDSJEDNIK SKUPŠTINE OPŠTINE
Miloš Milovanović, s.r.

ZAKLJUČAK
1. Skupština opštine Srebrenica usvaja Izvještaj o radu
Načelnika opštine.
2. Zaključak stupa na snagu danom donošenja i biće objavljen
u "Službenom glasniku opštine Srebrenica".
DOSTAVLJENO:
1. Načelniku opštine;
2. Stručnoj službi SO;
3. a/a.
PREDSJEDNIK SKUPŠTINE OPŠTINE
Miloš Milovanović, s.r.
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Broj: 01-022-52/16
Srebrenica, 12.02.2016. god.
Na osnovu člana 30. Zakona o lokalnoj samoupravi ("Službeni
glasnik RS", broj: 101/04, 42/05, 118/05 i 98/13) i člana 32. Statuta
opštine Srebrenica ("Bilten opštine Srebrenica", broj: 10/05),
Skupština opštine Srebrenica na XXVI redovnoj sjednici održanoj
11.02.2016. godine razmatrala je Prijedlog odluke o usvajanju liste
prioritetnih projekata na području opštine Srebrenica koji će se
finansirati
sredstvima
prikupljenih
Investiciono-razvojnom
konferencijom "Srebrenica 2015" i usvojila slijedeći:

2.

DOSTAVLJENO:
1. Načelniku opštine;
2. Stručnoj službi SO;
3. a/a.
PREDSJEDNIK SKUPŠTINE OPŠTINE
Miloš Milovanović, s.r.
Broj: 01-022-41/16
Srebrenica, 23.02.2016. god.

ZAKLJUČAK
1.

2.

Skupština opštine Srebrenica usvaja Prijedlog Odluke o
usvajanju liste prioritetnih projekata na području opštine
Srebrenica koji će se finansirati sredstvima prikupljenih
Investiciono-razvojnom konferencijom "Srebrenica 2015"
koja će biti dio ukupne liste prioriteta projekata od opšteg
značaja za opštinu Srebrenica koji će biti dostavljeni od
strane operativnog tima na slijedećoj redovnoj sjednici SO.
Zaključak stupa na snagu danom donošenja i biće objavljen
u "Službenom glasniku opštine Srebrenica".

DOSTAVLJENO:
1. Načelniku opštine;
2. Stručnoj službi SO;
3. Operativni tim;
4. a/a.

Na osnovu člana 30. Zakona o lokalnoj samoupravi ("Službeni
glasnik RS", broj: 101/04, 42/05, 118/05 i 98/13) i člana 32. Statuta
opštine Srebrenica ("Bilten opštine Srebrenica", broj: 10/05),
Skupština opštine Srebrenica na nastavku XXVI redovne sjednice
održane 22.02.2016. godine razmatrajući Izvještaj o radu JU
"Centar za socijalni rad" Srebrenica za 2015. godinu i Plan rada za
2016. godinu donijela je:
ZAKLJUČAK

2.

ZAKLJUČAK

2.

Broj: 01-022-65/16
Srebrenica, 23.02.2016. god.

1.

Na osnovu člana 30. Zakona o lokalnoj samoupravi ("Službeni
glasnik RS", broj: 101/04, 42/05, 118/05 i 98/13) i člana 32. Statuta
opštine Srebrenica ("Bilten opštine Srebrenica", broj: 10/05),
Skupština opštine Srebrenica na nastavku XXVI redovne sjednice
održane 22.02.2016. godine razmatrajući Izvještaj o radu JP "JS
RTV Srebrenica" Srebrenica za 2015. godinu i Plan rada za 2016.
godinu donijela je:

1.

PREDSJEDNIK SKUPŠTINE OPŠTINE
Miloš Milovanović, s.r.

Skupština opštine Srebrenica zadužuje direktora JU "Centar
za socijalni rad" da uradi uputstvo o načinu korištenja prava
građana na sve vidove socijalne pomoći i putem
predstavnika Mjesnih zajednica dostavi građanima.
Zaključak stupa na snagu danom donošenja i objaviće se u
"Službenom glasniku opštine Srebrenica".

DOSTAVLJENO:
1. Načelniku opštine;
2. Stručnoj službi SO;
3. JU "Centar za socijalni rad" Srebrenica;
4. a/a.
PREDSJEDNIK SKUPŠTINE OPŠTINE
Miloš Milovanović, s.r.
Broj: 01-022-64/16
Srebrenica, 23.02.2016. god.
Na osnovu člana 30. Zakona o lokalnoj samoupravi ("Službeni
glasnik RS", broj: 101/04, 42/05, 118/05 i 98/13) i člana 32. Statuta
opštine Srebrenica ("Bilten opštine Srebrenica", broj: 10/05),
Skupština opštine Srebrenica na nastavku XXVI redovne sjednice
održane 22.02.2016. godine razmatrajući Izvještaj o radu JU
"Centar za socijalni rad" Srebrenica za 2015. godinu i Plan rada za
2016. godinu donijela je:

Zaključak stupa na snagu danom donošenja i objaviće se u
"Službenom glasniku opštine Srebrenica".

Skupština opštine Srebrenica usvaja Izvještaj o radu JP "JS
RTV Srebrenica" Srebrenica za 2015. godinu i Plan rada za
2016. godinu.
Zaključak stupa na snagu danom donošenja i objaviće se u
"Službenom glasniku opštine Srebrenica".

DOSTAVLJENO:
1. Načelniku opštine;
2. Stručnoj službi SO;
3. JP "JS RTV Srebrenica" Srebrenica;
4. NO JP "JS RTV Srebrenica" Srebrenica;
5. a/a.
PREDSJEDNIK SKUPŠTINE OPŠTINE
Miloš Milovanović, s.r.
Broj: 01-022-39/16
Srebrenica, 23.02.2016. god.
Na osnovu člana 30. Zakona o lokalnoj samoupravi ("Službeni
glasnik RS", broj: 101/04, 42/05, 118/05 i 98/13) i člana 32. Statuta
opštine Srebrenica ("Bilten opštine Srebrenica", broj: 10/05),
Skupština opštine Srebrenica na nastavku XXVI redovne sjednice
održane 22.02.2016. godine razmatrajući Izvještaj o radu JU
"Kulturni centar" Srebrenica za 2015. godinu i Plan rada za 2016.
godinu donijela je:
ZAKLJUČAK
1. Skupština opštine Srebrenica usvaja Izvještaj o radu JU "Kulturni
centar" Srebrenica za 2015. godinu i Plan rada za 2016. godinu.
2. Zaključak stupa na snagu danom donošenja i objaviće se u
"Službenom glasniku opštine Srebrenica".
DOSTAVLJENO:
1. Načelniku opštine;
2. Stručnoj službi SO;
3. JU "Kulturni centar" Srebrenica;
4. UO JU "Kulturni centar" Srebrenica;
5. a/a.
PREDSJEDNIK SKUPŠTINE OPŠTINE
Miloš Milovanović, s.r.

ZAKLJUČAK
1.

Skupština opštine Srebrenica predlaže načelniku opštine da
se Zora Petrović zadrži na pravnim poslovima u JU "Centar
za socijalni rad" Srebrenica.
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Broj: 01-022-42/16
Srebrenica, 23.02.2016. god.
Na osnovu člana 30. Zakona o lokalnoj samoupravi ("Službeni
glasnik RS", broj: 101/04, 42/05, 118/05 i 98/13) i člana 32. Statuta
opštine Srebrenica ("Bilten opštine Srebrenica", broj: 10/05),
Skupština opštine Srebrenica na nastavku XXVI redovne sjednice
održane 22.02.2016. godine razmatrajući Izvještaj o radu JZU
"Dom zdravlja" Srebrenica za 2015. godinu i Plan rada za 2016.
godinu donijela je:

2.

Zaključak stupa na snagu danom donošenja i objaviće se u
"Službenom glasniku opštine Srebrenica".

DOSTAVLJENO:
1. Načelniku opštine;
2. Stručnoj službi SO;
3. JU Arheološki muzej "Rimski municipium" Skelani;
4. a/a.
PREDSJEDNIK SKUPŠTINE OPŠTINE
Miloš Milovanović, s.r.

ZAKLJUČAK
1.

2.

Skupština opštine Srebrenica usvaja Izvještaj o radu JZU
"Dom zdravlja" Srebrenica za 2015. godinu i Plan rada za
2016. godinu.
Zaključak stupa na snagu danom donošenja i objaviće se u
"Službenom glasniku opštine Srebrenica".

DOSTAVLJENO:
1. Načelniku opštine;
2. Stručnoj službi SO;
3. JZU "Dom zdravlja" Srebrenica;
4. UO JZU "Dom zdravlja" Srebrenica;
5. a/a.
PREDSJEDNIK SKUPŠTINE OPŠTINE
Miloš Milovanović, s.r.
Broj: 01-022-53/16
Srebrenica, 23.02.2016. god.
Na osnovu člana 30. Zakona o lokalnoj samoupravi ("Službeni
glasnik RS", broj: 101/04, 42/05, 118/05 i 98/13) i člana 32. Statuta
opštine Srebrenica ("Bilten opštine Srebrenica", broj: 10/05),
Skupština opštine Srebrenica na nastavku XXVI redovne sjednice
održane 22.02.2016. godine razmatrala pod tačkom tekuća pitanja
i prispjela pošta zahtjev preduzeća "CUBE" d.o.o. Sarajevo, a koji
je iznio Načelnik opštine usmeno na samoj sjednici i donijela
slijedeći:
ZAKLJUČAK
1.

2.

Skupština opštine Srebrenica zadužuje predstavnike
preduzeća "CUBE" d.o.o. Sarajevo da sa direktoricom JU
"Kulturni centar" Srebrenica dogovore uslove oko
iznajmljivanja prostorija u JU "Kulturni centar" Srebrenica.
Zaključak stupa na snagu danom donošenja i objaviće se u
"Službenom glasniku opštine Srebrenica".

DOSTAVLJENO:
1. Načelniku opštine;
2. Stručnoj službi SO;
3. JU "Kulturni centar" Srebrenica;
4. "CUBE" d.o.o. Sarajevo;
5. a/a.

Broj: 01-022-59/16
Srebrenica, 23.02.2016. god.
Na osnovu člana 30. Zakona o lokalnoj samoupravi ("Službeni
glasnik RS", broj: 101/04, 42/05, 118/05 i 98/13) i člana 32. Statuta
opštine Srebrenica ("Bilten opštine Srebrenica", broj: 10/05),
Skupština opštine Srebrenica na nastavku XXVI redovne sjednice
održane 22.02.2016. godine razmatrala je Izvještaj o radu OO
"Crveni krst" Srebrenica za 2015. godinu i Plan rada za 2016.
godinu i donijela slijedeći:
ZAKLJUČAK
1.

2.

Skupština opštine Srebrenica vraća na doradu Izvještaj o
radu OO "Crveni krst" Srebrenica dok ne usklade svoja akta
sa zakonskim propisima i traži se od načelnika opštine da
obustavi isplatu finansijskih sredstava ovoj organizaciji dok
ne uskladi svoja akta sa zakonskim propisima.
Zaključak stupa na snagu danom donošenja i objaviće se u
"Službenom glasniku opštine Srebrenica".

DOSTAVLJENO:
1. Načelniku opštine;
2. Stručnoj službi SO;
3. OO "Crveni krst" Srebrenica;
4. Odjeljenju za DD i JS;
5. a/a.
PREDSJEDNIK SKUPŠTINE OPŠTINE
Miloš Milovanović, s.r.
Broj: 01-022-56/16
Srebrenica, 23.02.2016. god.
Na osnovu člana 30. Zakona o lokalnoj samoupravi ("Službeni
glasnik RS", broj: 101/04, 42/05, 118/05 i 98/13) i člana 32. Statuta
opštine Srebrenica ("Bilten opštine Srebrenica", broj: 10/05),
Skupština opštine Srebrenica na nastavku XXVI redovne sjednice
održane 22.02.2016. godine razmatrala Zahtjev za izgradnju puta
u MZ Ratkovići za mjesta Oparci, Magudovići, Brađevina i donijela
slijedeći:
ZAKLJUČAK

PREDSJEDNIK SKUPŠTINE OPŠTINE
Miloš Milovanović, s.r.
Broj: 01-022-55/16
Srebrenica, 23.02.2016. god.
Na osnovu člana 30. Zakona o lokalnoj samoupravi ("Službeni
glasnik RS", broj: 101/04, 42/05, 118/05 i 98/13) i člana 32. Statuta
opštine Srebrenica ("Bilten opštine Srebrenica", broj: 10/05),
Skupština opštine Srebrenica na nastavku XXVI redovne sjednice
održane 22.02.2016. godine razmatrala Zahtjev JU Arheološki
muzej "Rimski municipium" Skelani da se prostorije OŠ "Crvica"
dodjele u vlasništvo JU Arheološki muzej "Rimski municipium"
Skelani i donijela slijedeći:

1. Skupština opštine Srebrenica konstatuje da će zahtjev biti
dio dogovora koji će se obaviti sa predsjednicima MZ i
načelnikom opštine.
2. Zaključak stupa na snagu danom donošenja i objaviće se u
"Službenom glasniku opštine Srebrenica".
DOSTAVLJENO:
1. Načelniku opštine;
2. Stručnoj službi SO;
3. Odjeljenju za PU i SKP;
4. a/a.
PREDSJEDNIK SKUPŠTINE OPŠTINE
Miloš Milovanović, s.r.

ZAKLJUČAK
1.

Skupština opštine Srebrenica predlaže da se zahtjev JU
Arheološki muzej "Rimski municipium" Skelani preinači na
"korištenje" i isti da na raspolaganje za vremenski period od
5 godina.
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Broj: 01-022-58/16
Srebrenica, 23.02.2016. god.

Broj: 01-022-45/16
Srebrenica, 23.02.2016. god.

Na osnovu člana 30. Zakona o lokalnoj samoupravi ("Službeni
glasnik RS", broj: 101/04, 42/05, 118/05 i 98/13) i člana 32. Statuta
opštine Srebrenica ("Bilten opštine Srebrenica", broj: 10/05),
Skupština opštine Srebrenica na nastavku XXVI redovne sjednice
održane 22.02.2016. godine razmatrala Informaciju o zimskom
održavanju lokalanih i nekategorisanih puteva na području opštine
Srebrenica i donijela slijedeći:

Na osnovu člana 30. Zakona o lokalnoj samoupravi ("Službeni
glasnik RS", broj: 101/04, 42/05, 118/05 i 98/13) i člana 32. Statuta
opštine Srebrenica ("Bilten opštine Srebrenica", broj: 10/05),
Skupština opštine Srebrenica na nastavku XXVI redovne sjednice
održane 22.02.2016. godine razmatrajući Izvještaj o radu JU
"Centar za socijalni rad" Srebrenica za 2015. godinu i Plan rada za
2016. godinu donijela je:

ZAKLJUČAK

ZAKLJUČAK

1.

2.

Skupština opštine zadužuje nadležno odjeljenje da izvrši
izmjene i dopune Pravilnika o održavanju lokalnih i
nekategorisanih puteva opštine Srebrenica i da zaduži
izvođače da paze pri održavanju puteva u zimskom peridu.
Zaključak stupa na snagu danom donošenja i objaviće se u
"Službenom glasniku opštine Srebrenica".

1.
2.

DOSTAVLJENO:
1. Načelniku opštine;
2. Stručnoj službi SO;
3. JU "Centar za socijalni rad" Srebrenica;
4. UO JU "Centar za socijalni rad" Srebrenica;
5. a/a.

DOSTAVLJENO:
1. Načelniku opštine;
2. Stručnoj službi SO;
3. Odjeljenju za PU i SKP;
4. Kabinetu načelnika;
5. a/a.
PREDSJEDNIK SKUPŠTINE OPŠTINE
Miloš Milovanović, s.r.
Broj: 01-022-60/16
Srebrenica, 23.02.2016. god.
Na osnovu člana 30. Zakona o lokalnoj samoupravi ("Službeni
glasnik RS", broj: 101/04, 42/05, 118/05 i 98/13) i člana 32. Statuta
opštine Srebrenica ("Bilten opštine Srebrenica", broj: 10/05),
Skupština opštine Srebrenica na nastavku XXVI redovne sjednice
održane 22.02.2016. godine razmatrala je Izvještaj o radu Savjeta
mjesnih zajednica za 2015. godinu i Plan aktivnosti za 2016.
godinu i donijela slijedeći:

PREDSJEDNIK SKUPŠTINE OPŠTINE
Miloš Milovanović, s.r.
Broj: 01-022-44/16
Srebrenica, 23.02.2016. god.
Na osnovu člana 30. Zakona o lokalnoj samoupravi ("Službeni
glasnik RS", broj: 101/04, 42/05, 118/05 i 98/13) i člana 32. Statuta
opštine Srebrenica ("Bilten opštine Srebrenica", broj: 10/05),
Skupština opštine Srebrenica na nastavku XXVI redovne sjednice
održane 22.02.2016. godine razmatrajući Izvještaj o radu JU Dječiji
vrtić "Poletarac" Srebrenica za 2015. godinu i Plan rada za 2016.
godinu donijela je:
ZAKLJUČAK

ZAKLJUČAK
1.
2.

Skupština opštine Srebrenica nije usvojila Izvještaj o radu JU
"Centar za socijalni rad" Srebrenica za 2015. godinu i Plan
rada za 2016. godinu.
Zaključak stupa na snagu danom donošenja i objaviće se u
"Službenom glasniku opštine Srebrenica".

Skupština opštine usvaja Izvještaje o radu Savjeta mjesnih
zajednica za 2015. godinu i Plan aktivnosti za 2016. godinu.
Zaključak stupa na snagu danom donošenja i objaviće se u
"Službenom glasniku opštine Srebrenica".

1.
2.

Skupština opštine Srebrenica usvaja Izvještaj o radu JU
Dječiji vrtić "Poletarac" Srebrenica za 2015. godinu i Plan
rada za 2016. godinu.
Zaključak stupa na snagu danom donošenja i objaviće se u
"Službenom glasniku opštine Srebrenica".

DOSTAVLJENO:
1. Načelniku opštine;
2. Stručnoj službi SO;
3. Savjetima Mjesnih zajednica;
4. Odjeljenju za DD i JS;
5. a/a.

DOSTAVLJENO:
1. Načelniku opštine;
2. Stručnoj službi SO;
3. JU Dječiji vrtić "Poletarac" Srebrenica;
4. UO JU Dječiji vrtić "Poletarac" Srebrenica;
5. a/a.

PREDSJEDNIK SKUPŠTINE OPŠTINE
Miloš Milovanović, s.r.

PREDSJEDNIK SKUPŠTINE OPŠTINE
Miloš Milovanović, s.r.

Broj: 01-022-66/16
Srebrenica, 23.02.2016. god.

Broj: 01-022-43/16
Srebrenica, 23.02.2016. god.

Na osnovu člana 30. Zakona o lokalnoj samoupravi ("Službeni
glasnik RS", broj: 101/04, 42/05, 118/05 i 98/13) i člana 32. Statuta
opštine Srebrenica ("Bilten opštine Srebrenica", broj: 10/05),
Skupština opštine Srebrenica na nastavku XXVI redovne sjednice
održane 22.02.2016. godine razmatrala je Izvještaj o radu JU
Dječiji vrtić "Poletarac" Srebrenica za 2015. godinu i Plan rada za
2016. godinu i donijela:

Na osnovu člana 30. Zakona o lokalnoj samoupravi ("Službeni
glasnik RS", broj: 101/04, 42/05, 118/05 i 98/13) i člana 32. Statuta
opštine Srebrenica ("Bilten opštine Srebrenica", broj: 10/05),
Skupština opštine Srebrenica na nastavku XXVI redovne sjednice
održane 22.02.2016. godine razmatrajući Izvještaj o radu JU
"Narodna biblioteka Srebrenica" za 2015. godinu i Plan rada za
2016. godinu donijela je:

ZAKLJUČAK

ZAKLJUČAK

1.

2.

Skupština opštine Srebrenica predlaže Načelniku opštine da
rebalansom budžeta pokuša obezbjediti sredstva za
nesmetano funkcionisanje igraonica u Skelanima i
Potočarima.
Zaključak stupa na snagu danom donošenja i objaviće se u
"Službenom glasniku opštine Srebrenica".

1.
2.

Skupština opštine Srebrenica usvaja Izvještaj o radu JU
"Narodna biblioteka Srebrenica" za 2015. godinu i Plan rada
za 2016. godinu.
Zaključak stupa na snagu danom donošenja i objaviće se u
"Službenom glasniku opštine Srebrenica".

DOSTAVLJENO:
1. Načelniku opštine;
2. Stručnoj službi SO;
3. JU Dječiji vrtić "Poletarac" Srebrenica;
4. a/a.

DOSTAVLJENO:
1. Načelniku opštine;
2. Stručnoj službi SO;
3. JU "Narodna biblioteka Srebrenica";
4. UO JU "Narodna biblioteka Srebrenica";
5. a/a.

PREDSJEDNIK SKUPŠTINE OPŠTINE
Miloš Milovanović, s.r.

PREDSJEDNIK SKUPŠTINE OPŠTINE
Miloš Milovanović, s.r.
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Broj: 01-022-40/16
Srebrenica, 23.02.2016. god.

Broj: 01-022-57/16
Srebrenica, 23.02.2016. god.

Na osnovu člana 30. Zakona o lokalnoj samoupravi ("Službeni
glasnik RS", broj: 101/04, 42/05, 118/05 i 98/13) i člana 32. Statuta
opštine Srebrenica ("Bilten opštine Srebrenica", broj: 10/05),
Skupština opštine Srebrenica na nastavku XXVI redovne sjednice
održane 22.02.2016. godine razmatrajući Izvještaj o radu
Turističke organizacije Srebrenica za 2015. godinu i Plan rada za
2016. godinu donijela je:

Na osnovu člana 30. Zakona o lokalnoj samoupravi ("Službeni
glasnik RS", broj: 101/04, 42/05, 118/05 i 98/13) i člana 32. Statuta
opštine Srebrenica ("Bilten opštine Srebrenica", broj: 10/05),
Skupština opštine Srebrenica na nastavku XXVI redovne sjednice
održane 22.02.2016. godine razmatrala Informaciju o
funkcionisanju prevoza putnika i učenika na području opštine i
donijela slijedeći:

ZAKLJUČAK

ZAKLJUČAK

1.
2.

Skupština opštine Srebrenica usvaja Izvještaj o radu
Turističke organizacije Srebrenica za 2015. godinu i Plan
rada za 2016. godinu.
Zaključak stupa na snagu danom donošenja i objaviće se u
"Službenom glasniku opštine Srebrenica".

DOSTAVLJENO:
1. Načelniku opštine;
2. Stručnoj službi SO;
3. Turistička organizacija Srebrenica;
4. UO Turistička organizacija Srebrenica;
5. a/a.
PREDSJEDNIK SKUPŠTINE OPŠTINE
Miloš Milovanović, s.r.

1.
2.

Skupština opštine Srebrenica zadužuje nadležno odjeljenje
da u skladu sa mogućnostima pokuša naći rješenje za
putnički prevoz iz udaljenih mjesta.
Zaključak stupa na snagu danom donošenja i objaviće se u
"Službenom glasniku opštine Srebrenica".

DOSTAVLJENO:
1. Načelniku opštine;
2. Stručnoj službi SO;
3. Odjeljenju za PU i SKP;
4. Kabinetu načelnika;
5. Odjeljenju za DD i JS;
6. a/a.
PREDSJEDNIK SKUPŠTINE OPŠTINE
Miloš Milovanović, s.r.

Broj: 01-022-63/16
Srebrenica, 23.02.2016. god.
Na osnovu člana 30. Zakona o lokalnoj samoupravi ("Službeni
glasnik RS", broj: 101/04, 42/05, 118/05 i 98/13) i člana 32. Statuta
opštine Srebrenica ("Bilten opštine Srebrenica", broj: 10/05),
Skupština opštine Srebrenica na nastavku XXVI redovne sjednice
održane 22.02.2016. godine razmatrajući Izvještaj o radu JU
"Centar za socijalni rad" Srebrenica za 2015. godinu i Plan rada za
2016. godinu donijela je:
ZAKLJUČAK
1.
2.

Skupština opštine Srebrenica traži da u skladu sa Zakonom
o socijalnoj zaštiti dodjela jednokratnih novčanih pomoći
bude provođena kroz JU "Centar za socijalni rad".
Zaključak stupa na snagu danom donošenja i objaviće se u
"Službenom glasniku opštine Srebrenica".

DOSTAVLJENO:
1. Načelniku opštine;
2. Stručnoj službi SO;
3. Odjeljenju za DD i JS;
4. JU "Centar za socijalni rad";
5. a/a.

Broj: 01-022-54/16
Srebrenica, 23.02.2016. god.
Na osnovu člana 30. Zakona o lokalnoj samoupravi ("Službeni
glasnik RS", broj: 101/04, 42/05, 118/05 i 98/13) i člana 32. Statuta
opštine Srebrenica ("Bilten opštine Srebrenica", broj: 10/05),
Skupština opštine Srebrenica na nastavku XXVI redovne sjednice
održane 22.02.2016. godine razmatrala pod tačkom tekuća pitanja
i prispjela pošta zahtjev organizacije "Nansen dijalog centar
Srebrenica-Bratunac" i donijela slijedeći:
ZAKLJUČAK

2.

Na osnovu člana 30. Zakona o lokalnoj samoupravi ("Službeni
glasnik RS", broj: 101/04, 42/05, 118/05 i 98/13) i člana 32. Statuta
opštine Srebrenica ("Bilten opštine Srebrenica", broj: 10/05),
Skupština opštine Srebrenica na nastavku XXVI redovne sjednice
održane 22.02.2016. godine je Izvještaj o radu Savjeta mjesnih
zajednica za 2015. godinu i Plan aktivnosti za 2016. godinu i
donijela slijedeći:
ZAKLJUČAK
1.

2.

PREDSJEDNIK SKUPŠTINE OPŠTINE
Miloš Milovanović, s.r.

1.

Broj: 01-022-61/16
Srebrenica, 23.02.2016. god.

Skupština opštine Srebrenica zadužuje Načelnika opštine
Srebrenica da riješi zahtjev NVO "Nansen dijalog centar
Srebrenica-Bratunac".
Zaključak stupa na snagu danom donošenja i objaviće se u
"Službenom glasniku opštine Srebrenica".

DOSTAVLJENO:
1. Načelniku opštine;
2. Stručnoj službi SO;
3. NVO "Nansen dijalog centar Srebrenica-Bratunac";
4. a/a.
PREDSJEDNIK SKUPŠTINE OPŠTINE
Miloš Milovanović, s.r.

Skupština opštine će zajedno sa predstavnicima mjesnih
zajednica, Načelnikom opštine i njegovim saradnicima
održati sjednicu u roku od 60 dana i Načelnik opštine će
pripremiti jedinstvenu informaciju o putnoj infrastrukturi po
mjesnim zajednicama.
Zaključak stupa na snagu danom donošenja i objaviće se u
"Službenom glasniku opštine Srebrenica".

DOSTAVLJENO:
1. Načelniku opštine;
2. Stručnoj službi SO;
3. Predsjedniku SO;
4. Potpredsjedniku SO;
5. Kabinetu načelnika;
6. a/a.
PREDSJEDNIK SKUPŠTINE OPŠTINE
Miloš Milovanović, s.r.
Broj: 01-022-73/16
Srebrenica, 07.03.2016. god.
Na osnovu člana 30. Zakona o lokalnoj samoupravi ("Službeni
glasnik RS", broj: 101/04, 42/05, 118/05 i 98/13) i člana 32. Statuta
opštine Srebrenica ("Bilten opštine Srebrenica", broj: 10/05),
Skupština opštine Srebrenica na nastavku XXVII redovne sjednice
održane 07.03.2016. godine razmatrala je Plan za zaštitu i
spašavanje od požara i donijela slijedeći:
ZAKLJUČAK
1. Skupština opštine Srebrenica usvaja Plan za zaštitu i
spašavanje od požara.
2. Zaključak stupa na snagu danom donošenja i objaviće se u
"Službenom glasniku opštine Srebrenica".
DOSTAVLJENO:
1. Načelniku opštine;
2. Stručnoj službi SO;
3. Odjeljenju za DD i JS;
4. a/a.
PREDSJEDNIK SKUPŠTINE OPŠTINE
Miloš Milovanović, s.r.
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Broj: 01-022- 76/16
Srebrenica, 07.03.2016. god.

Broj: 01-022-73/16
Srebrenica, 07.03.2016. god.

Na osnovu člana 30. Zakona o lokalnoj samoupravi ("Službeni
glasnik RS", broj: 101/04, 42/05, 118/05 i 98/13) i člana 32. Statuta
opštine Srebrenica ("Bilten opštine Srebrenica", broj: 10/05),
Skupština opštine Srebrenica na XXVII redovnoj sjednici održanoj
07.03.2016. godine razmatrala je Plan za zaštitu i spašavanje od
snijega i snježnih padavina i donijela slijedeći:

Na osnovu člana 30. Zakona o lokalnoj samoupravi ("Službeni
glasnik RS", broj: 101/04, 42/05, 118/05 i 98/13) i člana 32. Statuta
opštine Srebrenica ("Bilten opštine Srebrenica", broj: 10/05),
Skupština opštine Srebrenica na XXVII redovnoj sjednici održanoj
07.03.2016. godine razmatrala je je Plan za zaštitu i spašavanje od
požara i donijela slijedeći:

ZAKLJUČAK

ZAKLJUČAK

1.
2.

Skupština opštine Srebrenica usvaja Plan za zaštitu i
spašavanje od snijega i snježnih padavina.
Zaključak stupa na snagu danom donošenja i biće objavljen
u "Službenom glasniku opštine Srebrenica".

1.
2.

Skupština opštine Srebrenica usvaja Plan za zaštitu i
spašavanje od požara.
Zaključak stupa na snagu danom donošenja i objaviće se u
"Službenom glasniku opštine Srebrenica".

DOSTAVLJENO:
1. Načelniku opštine;
2. Stručnoj službi SO;
3. Odjeljenju za DD i JS;
4. a/a.

DOSTAVLJENO:
1. Načelniku opštine;
2. Stručnoj službi SO;
3. Odjeljenju za DD i JS;
4. a/a.

PREDSJEDNIK SKUPŠTINE OPŠTINE
Miloš Milovanović, s.r.

PREDSJEDNIK SKUPŠTINE OPŠTINE
Miloš Milovanović, s.r.

Broj: 01-022-74/16
Srebrenica, 07.03.2016. god.

Broj: 01-022-72/16
Srebrenica, 07.03.2016. god.

Na osnovu člana 30. Zakona o lokalnoj samoupravi ("Službeni
glasnik RS", broj: 101/04, 42/05, 118/05 i 98/13) i člana 32. Statuta
opštine Srebrenica ("Bilten opštine Srebrenica", broj: 10/05),
Skupština opštine Srebrenica na XXVII redovnoj sjednici održanoj
07.03.2016. godine razmatrala je Prijedlog Statuta Opštine
Srebrenica i donijela slijedeći:

Na osnovu člana 30. Zakona o lokalnoj samoupravi ("Službeni
glasnik RS", broj: 101/04, 42/05, 118/05 i 98/13) i člana 32. Statuta
opštine Srebrenica ("Bilten opštine Srebrenica", broj: 10/05),
Skupština opštine Srebrenica na XXVII redovnoj sjednici održanoj
07.03.2016. godine razmatrala je Odluku o izdavanju u zakup
poslovnih prostora koji se nalaze u poslovno-društvenom
višenamjenskom objektu zgradi "Skelanka" u Skelanima i donijela
slijedeći:

ZAKLJUČAK
1.

2.

Skupština opštine Srebrenica raspravu o Prijedlogu Statuta
Opštine Srebrenica u skladu sa članom 162. Poslovnika o
radu Skupštine opštine Srebrenica odgađa i ista će biti
nastavljena na jednoj od narednih sjednica.
Zaključak stupa na snagu danom donošenja i objaviće se u
"Službenom glasniku opštine Srebrenica".

ZAKLJUČAK
1.

2.
DOSTAVLJENO:
1. Načelniku opštine;
2. Stručnoj službi SO;
3. Komisiji za statut i propise;
4. a/a.
PREDSJEDNIK SKUPŠTINE OPŠTINE
Miloš Milovanović, s.r.
Broj: 01-022-75/16
Srebrenica, 07.03.2016. god.
Na osnovu člana 30. Zakona o lokalnoj samoupravi ("Službeni
glasnik RS", broj: 101/04, 42/05, 118/05 i 98/13) i člana 32. Statuta
opštine Srebrenica ("Bilten opštine Srebrenica", broj: 10/05),
Skupština opštine Srebrenica na XXVII redovnoj sjednici održanoj
07.03.2016. godine razmatrala je Izvještaj o radu Civilne zaštite u
2015. godini i Plan rada za 2016. godinu i donijela slijedeći:
ZAKLJUČAK
1.
2.

Skupština opštine Srebrenica usvaja Izvještaj o radu Civilne
zaštite u 2015. godini i Plan rada za 2016. godinu.
Zaključak stupa na snagu danom donošenja i biće objavljen
u "Službenom glasniku opštine Srebrenica".

DOSTAVLJENO:
1. Načelniku opštine;
2. Stručnoj službi SO;
3. Odjeljenju za DD i JS;
4. a/a.
PREDSJEDNIK SKUPŠTINE OPŠTINE
Miloš Milovanović, s.r.

Skupština opštine Srebrenica Prijedlog Odluke o izdavanju u
zakup poslovnih prostora koji se nalaze u poslovnodruštvenom višenamjenskom objektu zgradi "Skelanka" u
Skelanima vraća obrađivaču na doradu.
Zaključak stupa na snagu danom donošenja i objaviće se u
"Službenom glasniku opštine Srebrenica".

DOSTAVLJENO:
1. Načelniku opštine;
2. Stručnoj službi SO;
3. Odjeljenju za PU i SKP;
4. a/a.
PREDSJEDNIK SKUPŠTINE OPŠTINE
Miloš Milovanović, s.r.
Broj: 01-022-51/15
Srebrenica, 12.02.2016. god.
Na osnovu člana 30. Zakona o lokalnoj samoupravi ("Službeni
glasnik RS", broj: 101/04, 42/05, 118/05 i 98/13) i člana 32. Statuta
opštine Srebrenica ("Bilten opštine Srebrenica", broj: 10/05),
Skupština opštine Srebrenica na XXVI redovnoj sjednici održanoj
11.02.2016. godine razmatrala je Prijedlog Odluke o nagradama i
priznanjima opštine Srebrenica i usvojila slijedeći:
ZAKLUČAK
1.

2.

Skupština opština Srebrenica usvaja prijedlog Sindikata
Opštine Srebrenica vezano za iznose namijenjene za
jubilarne nagrade zaposlenih u Opštinskoj upravi Srebrenica,
te se član 12. Odluke mijenja i glasi za 10 godina 300 KM, za
20 godina staža 500 KM i 30 godina staža 700 KM.
Zaključak stupa na snagu danom donošenja i biće objavljen
u "Službenom glasniku opštine Srebrenica".

DOSTAVLJENO:
1. Načelniku opštine;
2. Stručnoj službi SO;
3. a/a.
PREDSJEDNIK SKUPŠTINE OPŠTINE
Miloš Milovanović, s.r.
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Broj: 01-022-50/15
Srebrenica, 12.02.2016. god.

Broj: 01-022-49/15
Srebrenica, 12.02.2016. god.

Na osnovu člana 30. Zakona o lokalnoj samoupravi ("Službeni
glasnik RS", broj: 101/04, 42/05, 118/05 i 98/13) i člana 32. Statuta
opštine Srebrenica ("Bilten opštine Srebrenica", broj: 10/05),
Skupština opštine Srebrenica na XXVI redovnoj sjednici održanoj
11.02.2016. godine razmatrala je Prijedlog Odluke o nagradama i
priznanjima opštine Srebrenica i usvojila slijedeći:

Na osnovu člana 30. Zakona o lokalnoj samoupravi ("Službeni
glasnik RS", broj: 101/04, 42/05, 118/05 i 98/13) i člana 32. Statuta
opštine Srebrenica ("Bilten opštine Srebrenica", broj: 10/05),
Skupština opštine Srebrenica na XXVI redovnoj sjednici održanoj
11.02.2016. godine razmatrala je Prijedlog Odluke o nagradama i
priznanjima opštine Srebrenica i usvojila slijedeći:

ZAKLJUČAK

ZAKLJUČAK

1.
2.

Skupština opština Srebrenica usvaja prijedlog odbornika da
se u Odluci o nagradama i priznanjima briše novčana
nagrada za dobitnike svih vrsta plaketa Opštine Srebrenica.
Zaključak stupa na snagu danom donošenja i biće objavljen
u "Službenom glasniku opštine Srebrenica".

DOSTAVLJENO:
1. Načelniku opštine;
2. Stručnoj službi SO;
3. a/a.
PREDSJEDNIK SKUPŠTINE OPŠTINE
Miloš Milovanović, s.r.

1.

2.

Skupština opština Srebrenica usvaja prijedlog odbornika da
u Odluci za nagrade i priznanja pored nagrade za učenika
generacije u osnovnoj školi piše i nagrada za najbolje
učenike u područnim školama i područnim odjeljenjima.
Zaključak stupa na snagu danom donošenja i biće objavljen
u "Službenom glasniku opštine Srebrenica".

DOSTAVLJENO:
1. Načelniku opštine;
2. Stručnoj službi SO;
3. a/a.
PREDSJEDNIK SKUPŠTINE OPŠTINE
Miloš Milovanović, s.r.

Broj: 01-022-52/16
Srebrenica, 12.02.2016. god.
Na osnovu člana 30. Zakona o lokalnoj samoupravi ("Službeni
glasnik RS", broj: 101/04, 42/05, 118/05 i 98/13) i člana 32. Statuta
opštine Srebrenica ("Bilten opštine Srebrenica", broj: 10/05),
Skupština opštine Srebrenica na XXVI redovnoj sjednici održanoj
11.02.2016. godine razmatrala je Prijedlog Odluke o usvajanju liste
prioritetnih projekata na području opštine Srebrenica koji će se
finansirati
sredstvima
prikupljenih
Investiciono-razvojnom
konferencijom "Srebrenica 2015" i usvojila slijedeći:

Broj: 01-022-62/16
Srebrenica, 23.02.2016. god.
Na osnovu člana 30. Zakona o lokalnoj samoupravi ("Službeni
glasnik RS", broj: 101/04, 42/05, 118/05 i 98/13) i člana 32. Statuta
opštine Srebrenica ("Bilten opštine Srebrenica", broj: 10/05),
Skupština opštine Srebrenica na nastavku XXVI redovne sjednice
održane 22.02.2016. godine razmatrala je Izvještaje o radu javnih
ustanova i preduzeća čiji je osnivač i donijela:
ZAKLJUČAK

ZAKLJUČAK
1.

2.

Skupština opštine Srebrenica usvaja Prijedlog Odluke o
usvajanju liste prioritetnih projekata na području opštine
Srebrenica koji će se finansirati sredstvima prikupljenih
Investiciono-razvojnom konferencijom "Srebrenica 2015"
koja će biti dio ukupne liste prioriteta projekata od opšteg
značaja za opštinu Srebrenica koji će biti dostavljeni od
strane operativnog tima na slijedećoj redovnoj sjednici
Skupštine.
Zaključak stupa na snagu danom donošenja i biće objavljen
u "Službenom glasniku opštine Srebrenica".

DOSTAVLJENO:
1. Načelniku opštine;
2. Stručnoj službi SO;
3. Operativnnom timu;
4. a/a.

1.

2.

DOSTAVLJENO:
1. Načelniku opštine;
2. Stručnoj službi SO;
3. Javnim ustanovama i Javnim preduzećima;
4. a/a.
PREDSJEDNIK SKUPŠTINE OPŠTINE
Miloš Milovanović, s.r.

PREDSJEDNIK SKUPŠTINE OPŠTINE
Miloš Milovanović, s.r.
Broj: 01-022-47/16
Srebrenica, 12.02.2016. god.
Na osnovu člana 30. Zakona o lokalnoj samoupravi ("Službeni
glasnik RS", broj: 101/04, 42/05, 118/05 i 98/13) i člana 32. Statuta
opštine Srebrenica ("Bilten opštine Srebrenica", broj: 10/05),
Skupština opštine Srebrenica na XXVI redovnoj sjednici održanoj
11.02.2016. godine razmatrala je Prijedlog Odluke o nagradama i
priznanjima opštine Srebrenica i usvojila slijedeći:

Broj: 01-022-95/16
Srebrenica, 21.04.2016. god.
Na osnovu člana 30. Zakona o lokalnoj samoupravi ("Službeni
glasnik RS", broj: 101/04, 42/05, 118/05 i 98/13) i člana 32. Statuta
opštine Srebrenica ("Bilten opštine Srebrenica", broj: 10/05),
Skupština opštine Srebrenica na XXVIII redovnoj sjednici održanoj
21.04.2016. godine razmatrala je na prijedlog Načelnika opštine
Odluku o dodjeli bespovratnih sredstava opštinama Bratunac,
Milići, Zvornik i Osmaci i donijela slijedeći:
ZAKLJUČAK
1.

ZAKLJUČAK
1.
2.

Skupština opštine Srebrenica zadužuje sve javne ustanove i
preduzeća čiji je osnivač Skupština opštine Srebrenica da
analiziraju svoje akte i usklade ih sa zakonskim i
podzakonskim propisima koji se odnose na njihov rad.
Zaključak stupa na snagu danom donošenja i objaviće se u
"Službenom glasniku opštine Srebrenica".

Skupština opština Srebrenica zadužuje Komisiju za nagrade
i priznanja da raspiše konkurs za nagrade i priznanja.
Zaključak stupa na snagu danom donošenja i biće objavljen
u "Službenom glasniku opštine Srebrenica".

DOSTAVLJENO:
1. Načelniku opštine;
2. Stručnoj službi SO;
3. Komisiji za nagrade i priznanja;
4. a/a.
PREDSJEDNIK SKUPŠTINE OPŠTINE
Miloš Milovanović, s.r.

2.

Skupština opštine Srebrenica vraća Odluku o dodjeli
bespovratnih novčanih sredstava opštinama Bratunac, Milići,
Vlasenica, Zvornik i Osmaci na doradu i o istoj će se prvo
raspravljati na sjednici Kolegija Skupštine opštine.
Zaključak stupa na snagu danom donošenja i biće objavljen
u "Službenom glasniku opštine Srebrenica".

DOSTAVLJENO:
1. Načelniku opštine;
2. Stručnoj službi SO;
3. Kolegiju SO;
4. a/a.
PREDSJEDNIK SKUPŠTINE OPŠTINE
Miloš Milovanović, s.r.
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Broj: 01-022-95/16
Srebrenica: 21.04.2016. god.

Broj: 01-022-86/16
Srebrenica, 21.04.2016. god.

Na osnovu člana 30. Zakona o lokalnoj samoupravi ("Službeni
glasnik RS", broj: 101/04, 42/05, 118/05 i 98/13) i člana 32. Statuta
opštine Srebrenica ("Bilten opštine Srebrenica", broj: 10/05),
Skupština opštine Srebrenica na XXVIII redovnoj sjednici održanoj
21.04.2016. godine donijela je slijedeći:

Na osnovu člana 30. Zakona o lokalnoj samoupravi ("Službeni
glasnik RS", broj: 101/04, 42/05, 118/05 i 98/13) i člana 32. Statuta
opštine Srebrenica ("Bilten opštine Srebrenica", broj: 10/05),
Skupština opštine Srebrenica na XXVIII redovnoj sjednici održanoj
21.04.2016. godine razmatrala je na prijedlog Načelnika opštine
Program korištenja prihoda od posebnih namjena za šume u 2016.
godini i donijela slijedeći:

ZAKLJUČAK
1.

2.

Skupština opštine Srebrenica proslijeđuje na sjednicu
Kolegija Skupštine opšine Zaključak koji je predložen od
strane Kluba odbornika SDA-SBIH, a koji se odnosi na
podnošenje inicijative za izmjenu Ustava RS, Zakona o
lokalnoj samoupravi, Zakona o osnovnom obrazovanju i
drugih zakona kojima se tretira pitanje jezika.
Zaključak stupa na snagu danom donošenja i biće objavljen
u "Službenom glasniku opštine Srebrenica".

PREDSJEDNIK SKUPŠTINE OPŠTINE
Miloš Milovanović, s.r.
Broj: 01-022- 92/16
Srebrenica, 21.04.2016. god.
Na osnovu člana 30. Zakona o lokalnoj samoupravi ("Službeni
glasnik RS", broj: 101/04, 42/05, 118/05 i 98/13) i člana 32. Statuta
opštine Srebrenica ("Bilten opštine Srebrenica", broj: 10/05),
Skupština opštine Srebrenica na XXVIII redovnoj sjednici održanoj
21.04.2016. godine razmatrala je na prijedlog Načelnika opštine
Izvještaj o izvršenju budžeta opštine Srebrenica za period
01.01.2015. do 31.12.2015. godine i donijela slijedeći:
ZAKLJUČAK

2.

1.
2.

Skupština opštine Srebrenica usvaja Izvještaj o izvršenju
budžeta opštine Srebrenica za period 01.01.2015. do
31.12.2015. godine.
Zaključak stupa na snagu danom donošenja i biće objavljen
u "Službenom glasniku opštine Srebrenica".

PREDSJEDNIK SKUPŠTINE OPŠTINE
Miloš Milovanović, s.r.
Broj: 01-022-84/16
Srebrenica, 21.04.2016. god.
Na osnovu člana 30. Zakona o lokalnoj samoupravi ("Službeni
glasnik RS", broj: 101/04, 42/05, 118/05 i 98/13) i člana 32. Statuta
opštine Srebrenica ("Bilten opštine Srebrenica", broj: 10/05),
Skupština opštine Srebrenica na XXVIII redovnoj sjednici održanoj
21.04.2016. godine razmatrala je Informaciju o stanju u JZU "Dom
zdravlja" Srebrenica sa mjerama štednje i donijela slijedeći:
ZAKLJUČAK
1.

2.

PREDSJEDNIK SKUPŠTINE OPŠTINE
Miloš Milovanović, s.r.
Broj: 01-022-90/16
Srebrenica, 21.04.2016. god.
Na osnovu člana 30. Zakona o lokalnoj samoupravi ("Službeni
glasnik RS", broj: 101/04, 42/05, 118/05 i 98/13) i člana 32. Statuta
opštine Srebrenica ("Bilten opštine Srebrenica", broj: 10/05),
Skupština opštine Srebrenica na XXVIII redovnoj sjednici održanoj
21.04.2016. godine razmatrala je Izvještaj o radu Savjeta za sport
i donijela slijedeći:

PREDSJEDNIK SKUPŠTINE OPŠTINE
Miloš Milovanović, s.r.
Broj: 01-022-85/16
Srebrenica, 21.04.2016. god.
Na osnovu člana 30. Zakona o lokalnoj samoupravi ("Službeni
glasnik RS", broj: 101/04, 42/05, 118/05 i 98/13) i člana 32. Statuta
opštine Srebrenica ("Bilten opštine Srebrenica", broj: 10/05),
Skupština opštine Srebrenica na XXVIII redovnoj sjednici održanoj
21.04.2016. godine razmatrala je Informaciju o stanju u JZU "Dom
zdravlja" Srebrenica sa mjerama štednje i donijela slijedeći:
ZAKLJUČAK

ZAKLJUČAK

2.

Skupština opštine Srebrenica zadužuje Odbor za zdravlje da
razmotri i sagleda pravo stanje u JZU "Dom zdravlja"
Srebrenica i informaciju o istom dostavi Skupštini opštine
Srebrenica.
Zaključak stupa na snagu danom donošenja i biće objavljen
u "Službenom glasniku opštine Srebrenica".

DOSTAVLJENO:
1. Načelniku opštine;
2. Stručnoj službi SO;
3. Odboru za zdravlje;
4. a/a.

DOSTAVLJENO:
1. Načelniku opštine;
2. Stručnoj službi SO;
3. Odjeljenju za finansije;
4. a/a.

1.

Skupština opštine Srebrenica zadužuje nadležno odjeljenje
da dostavi Program utroška sredstava po planu koji će
usvojiti Skupština opštine za 2016. godinu.
Zaključak stupa na snagu danom donošenja i biće objavljen
u "Službenom glasniku opštine Srebrenica".

DOSTAVLJENO:
1. Načelniku opštine;
2. Stručnoj službi SO;
3. Odjeljenju za P i R;
4. a/a.

DOSTAVLJENO:
1. Načelniku opštine;
2. Stručnoj službi SO;
3. Kolegiju SO;
4. a/a.

1.

ZAKLJUČAK

Skupština opštine Srebrenica usvaja Izvještaj o radu Savjeta
za sport.
Zaključak stupa na snagu danom donošenja i biće objavljen
u "Službenom glasniku opštine Srebrenica".

DOSTAVLJENO:
1. Načelniku opštine;
2. Stručnoj službi SO;
3. Savjetu za sport;
4. a/a.
PREDSJEDNIK SKUPŠTINE OPŠTINE
Miloš Milovanović, s.r.

1.

2.

Skupština opštine Srebrenica obavezuje Načelnika opštine
da u skladu sa dogovorom Skupštinskog kolegija i Načelnika
opštine sa resornim ministarstvom, te u skladu sa dopisom
koji je dostavljen Skupštini opštine i Načelniku opštine od
JZU "Dom zdravlja", odobri finansijska sredstva za JZU
"Dom zdravlja" Srebrenica u iznosu od 196.337,64 KM kako
bi JZU "Dom zdravlja" izašao iz finansijske krize.
Zaključak stupa na snagu danom donošenja i biće objavljen
u "Službenom glasniku opštine Srebrenica".

DOSTAVLJENO:
1. Načelniku opštine;
2. Stručnoj službi SO;
3. Odboru za zdravlje;
4. JZU "Dom zdravlja" Srebrenica;
5. a/a.
PREDSJEDNIK SKUPŠTINE OPŠTINE
Miloš Milovanović, s.r.
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PROGRAMI SKUPŠTINE OPŠTINE SREBRENICA
Broj: 01-022-27/16
Srebrenica, 12.02.2016. god.
Na osnovu člana 4. i 8. Zakona o porezu na nepokretnosti
("Službeni glasnik RS", broj: 91/15), člana 30. Zakona o lokalnoj
samoupravi ("Službeni glasnik RS", broj: 101/04, 42/05, 118/05 i
98/13) i člana 32. Statuta opštine Srebrenica ("Bilten opštine
Srebrenica", broj: 10/05), a u skladu sa članom 89. Zakona o
šumama ("Službeni glasnik RS", broj: 75/08 i 60/13), Skupština
opštine Srebrenica na XXVI redovnoj sjednici održanoj 11.02.2016.
godine na prijedlog Načelnika opštine razmatrala je i usvojila
slijedeći:
PROGRAM
korištenja prihoda od posebnih namjena za šume
u 2016. godini
I UVOD
Uvodne napomene
Šume i šumsko zemljište su prirodna dobra od opšteg interesa i
uživaju posebnu brigu i zaštitu Republike Srpske. Šuma je složena
zajednica ili biogeocenoza (ekosistem) šumskog drveća i šumskog
zemljišta koje utiče jedno na drugo, kao i na sredinu u kojoj se
nalaze.
Šumama i šumskim zemljištem gazduje se u skladu sa
kriterijumima i principima održivog gazdovanja.
Kriterijumi za održivo gazdovanje šumom su: održavanje i
poboljšanje šumskih ekosistema i njihov doprinos globalnom
ciklusu ugljenika, održavanje zdravlja i vitalnosti šumskog
ekosistema, održavanje i podsticanje proizvodnih funkcija šume,
održavanje, čuvanje i poboljšanje biološke raznovrsnosti u
šumskom ekosistemu, održavanje i poboljšanje zaštitnih funkcija u
upravljanju šumom (posebno zemljišta i voda) i održavanju drugih
socijalno-ekonomskih funkcija i uslova.

utrošku namjenskih sredstava koji donosi nadležni organ jedinice
lokalne samouprave, uz saglasnost Ministarstva poljoprivrede,
šumarstva i vodoprivrede".
Stavom 9. istog člana propisano je da se: "nadoknada iz stava 6.
ovog člana korisnik šuma i šumskog zemljišta u svojini Republike
plaća kvartalno do 5. u mjesecu za prethodni kvartal. Korisnik šuma
i šumskog zemljišta u svojini Republike nije dužan uplatiti ova
sredstva ukoliko jedinica lokalne samouprave nije usvojila godišnji
plan o utrošku namjenskih sredstava."
II PLAN UTROŠKA SREDSTAVA PRIKUPLJENIH
POSEBNIH NADOKNADA ZA ŠUME ZA 2016. GODINU

OD

Planirana sredstva u iznose 310.000 KM (na osnovu Plana
Šumskog gazdinstva "Drina" Srebrenica a.d. Sokolac očekivani
priliv za 2016. godinu) namjenski će se utrošiti za finansiranje
slijedećih aktivnosti:
-

Održavanje i sanacija lokalnih i nekategorisanih puteva u
ruralnom području u iznosu od 230.000 KM;
Zimsko održavanje lokalnih puteva u ruralnom području u
iznosu od 50.000 KM;
Prevoz učenika u ruralnom području u iznosu od 30.000 KM.

III ZAKLJUČAK
Prihodi prikupljeni po osnovu posebnih namjena za šume,
namjenski će se koristiti za finansiranje aktivnosti koje su
predviđene Zakonom o šumama, Programom o korištenju prihoda
od posebnih namjena za šume za 2016. godinu.
DOSTAVLJENO:
1. Načelniku opštine;
2. Odjeljenju za P i R;
3. Stručnoj službi SO;
4. a/a.
PREDSJEDNIK SKUPŠTINE OPŠTINE
Miloš Milovanović, s.r.

Šumama i šumskim zemljištem u svojini Republike upravlja i
gazduje Ministarstvo poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede.
Vlasnici šuma i šumskog zemljišta u ostvarivanju svojih prava dužni
su da gazduju šumom po sljedećim principima, odnosno da: ne
degradiraju šume i šumsko zemljište; stalno unapređuju stanje
šuma; obezbjeđuju sprovođenje zaštite šuma; štite šumska
zemljišta od dalje degradacije i erozije pošumljavanjem starih
sječina, požarišta i neobraslih šumskih zemljišta; štite, održavaju i
ako je moguće unapređuju biološku raznovrsnost šuma;
podržavaju autohtonost i korišćenje vrsta drveća lokalnih
provenijencija pri obnavljanju šuma; ostavljaju mrtvo drvo u
količinama neophodnim za očuvanje biodiverziteta ostalih vrsta
flore i faune, a koja ne ugrožava zdravlje i stabilnost šuma i okolnih
ekosistema; štite rijetke i zaštićene vrste flore i faune u šumama;
infrastrukturu u šumama projektuju i grade na način koji je
najmanje štetan za šumsko stanište vodeći brigu o posebnim
geološkim, vegetacionim, hidrološkim i drugim vrijednostima, a
posebno o vrijednim dijelovima ekosistema utvrđenim posebnim
propisima i ne čine štetu drugim vlasnicima šuma, i šumskog i
drugog zemljišta.
Prihodi od posebne namjene za šume
Prema članu 89. stav 6. Zakona o šumama ("Službeni glasnik RS",
broj: 75/08 i 60/13): "korisnik šuma i šumskog zemljišta u svojini
Republike dužan je da plaća nadoknadu za razvoj nerazvijenih
dijelova opštine sa koje potiču prodati sortimenti u iznosu od 10%
finansijskih sredstava ostvarenih prodajom šumskih drvnih
sortimenata utvrđenih po cijenovniku po cijenama franko kamionski
put".
Stavom 8. istog člana propisano je da se: "nadoknada iz stava 6.
ovog člana uplaćuje na račun javnih prihoda opštine ili grada, a
koristi se za izgradnju, rekonstrukciju i održavanje infrastrukture i
drugih objekata na ruralnom području jedinice lokalne samouprave
sa koje potiču prodati sortimenti, a na osnovu godišnjeg plana o
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PLANOVI SKUPŠTINE OPŠTINE SREBRENICA
Broj: 01-022-87/16
Srebrenica, 21.04.2016. god.
Na osnovu člana 30. Zakona o lokalnoj samoupravi ("Službeni
glasnik RS", broj: 101/04, 42/05, 118/05 i 98/13) i člana 32. Statuta
opštine Srebrenica ("Bilten opštine Srebrenica", broj: 10/05),
Skupština opštine Srebrenica na XXVIII redovnoj sjednici održanoj
21.04.2016. godine razmatrala je na prijedlog Načelnika opštine
Operativni plan utrošaka sredstava prikupljenih na Investicionorazvojnoj konferenciji "Srebrenica 2015" i usvojila slijedeći:
OPERATIVNI PLAN
utroška sredstava prikupljenih na Investiciono-razvojnoj
konferenciji "Srebrenica 2015"
UVOD
Opština Srebrenica organizovala je Investiciono–razvojnu
konferenciju "Srebrenica 2015" u periodu 11. i 12. novembra 2015.
godine. Na konferenciji je učestvovalo preko 500 zvanica od čega
je značajan broj visokih predstavnika zemalja iz regiona i svih nivoa
vlada iz Bosne i Hercegovine. Na konferenciji su predstavljeni
resursi i potencijali za eksterno investiranje kao i potencijali
domaćih privrednika među kojima su najznačajniji: Banja Guber,
Rudnik olova i cinka, Fabrika za pocinčavanje, Boss Agro Food,
Prevent, Alma Ras, Bioss, Food Valley, Rattan Sedia,
Srebreničanka, Mag Mal i dr.
Kao rezultat konferencije prikupljena su i obećana određena
finansijska sredstva , te je pokrenut niz projektnih aktivnosti. Na
osnovu prijedloga Kabineta načelnika opštine Srebrenica, a u
svrhu što transparentnijeg utrošaka sredstava prikupljenih na
Investiciono-razvojnoj konferenciji "Srebrenica 2015", te
racionalnog utroška navedenih sredstava, pripremljen je Operativni
plan koji se sastoji iz opisa projektnih aktivnosti, načina
preraspodjele finansijskih sredstava, presjeka budućih ulaganja, te
načina finansiranja.
Prioriteti u procesu razvoja opštine Srebrenica su:
- Izgradnja infrastrukture
- Prostorno i komunalno uređenje grada
- Rekonstrukcija i povratak
- Zapošljavanje i investicije
U skladu sa pomenutim prioritetima prikupljena sredstva utrošiće
se na slijedeći način:
1. Projekti izgradnje i obnove komunalne i socijalne
infrastrukture
2. Projekti ekonomskog razvoja Srebrenice i podrška
programima zapošljavanja kroz samoodržive investicione
projekte
3. Projekti obrazovanja i privlačenja kadrova
4. Projeti podrške NVO na području opštine Srebrenica
I. Projekti izgradnje i obnove komunalne i socijalne
infrastrukture
Na osnovu snimanja postojećeg stanja na terenu u okviru
infrastrukturne obnove Srebrenice kandidujem, kao prioritete,
sledeće projekte:
1. Rekonstrukcija putne infrastrukture glavne saobraćajnice
užeg dijela grada
2. Sanacija regionalnog puta u Skelanima
3. Izgradnja porušenog mosta i pristupne saobraćajnice na
jezeru Perućac
4. Izgradnja kružne raskrsnice na lokaciji centralnog trga u
Srebrenici i izgradnja fontane
5. Regulacija korita rijeke Križevice
6. Izgradnja objekta dječijeg obdaništa u Srebrenici
7. Izgradnja centralnog parka "Park mira" u Srebrenici
8. Izgradnja trotoara u MZ Skelani
9. Izgradnja trotoara u MZ Potočari
10. Sanacija preostalih stambenih zgrada u Srebrenici
11. Rekonstrukcija liftova u stembenim zgradama
12. Sanacija Srednjoškolskog centra u Srebrenici
13. Sanacija krovova na područnim školama u Sućeskoj i Osatu

14. Sanacija, rekonstrukcija i asfaltiranje lokalnih puteva
15. Adapatacija i rekonstrukcija stambenih jedinica
16. Izgradnja i rekonstrukcija vjerskih objekata na području
opštine Srebrenica
17. Izgradnja niskonaponske mreže
18. Proširenje industrijske zone Potočari
19. Projektovanje i nadzor
1. Rekonstrukcija putne infrastrukture glavne saobraćajnice
užeg dijela grada
U skladu sa prijedlogom Odjeljenja za prostorno uređenje i
stambeno-komunalne poslove opštine Srebrenica u okviru putne
infrastrukture na području opštine Srebrenica predlažemo slijedeće
aktivnosti:
Naziv projekta
Rekonstrukcija putne infrastrukture glavne
saobraćajnice užeg dijela grada (od
Soloćuše do Učine bašče)
Ukupno

Vrijednost (KM)
4.585.010,00
4.585.010,00

2. Sanacija regionalnog puta u Skelanima
Imajući u vidu veoma loše stanje regionalnog puta koji prolazi kroz
centar Skelana od Kalimanića do graničnog prelaza Skelani
predlažemo sanaciji navedene trase regionalnog puta:
Naziv projekta
Sanacija regionalnog puta u Skelanima
Ukupno

Vrijednost (KM)
350.000,00
350.000,00

3. Izgradnja porušenog mosta i pristupne saobraćajnice na
jezeru Perućac
Cilj projekta je rješavanje dugogodišnjeg problema povezanosti
sjevernog i južnog dijela opštine Srebrenica, iskorištavanje
prirodnih resursa, razvoj turizma, bolja putna infrastruktura.
Naziv projekta
Izgradnja porušenog mosta i pristupne
saobraćajnice na jezeru Perućac
Ukupno

Vrijednost (KM)
1.000.000,00
1.000.000,00

4. Izgradnja kružne raskrsnice na lokaciji Centralnog trga u
Srebrenici i izgradnja fontane
Uređenje užeg centra grada, privlačnost za turiste i invatitore
Naziv projekta
Izgradnja kružne raskrsnice na lokaciji
Centralnog trga u Srebrenici i izgradnja
fontane
Ukupno

Vrijednost (KM)
320.000,00
320.000,00

5. Regulacija korita rijeke Križevice
Cilj projekta zaštita stanovništva u naseljima Žuti i Plavi most i
Industrijske zone Potočari od izlijevanja rijeke Križevice, koja je u
poplavama 2012. i 2014. godine, napravila veliku materijalnu štetu
kako na stambenim objektima, poljoprivrednim usjevima, putnoj
infrastrukturi, tako i na objektima industrijskih pogona u
Potočarima.
Naziv projekta
Regulacija korita rijeke Križevice
Ukupno

Vrijednost (KM)
1.800.000,00
1.800.000,00
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6. Izgradnja objekta dječijeg obdaništa u Srebrenici

11. Rekonstrukcija liftova u stembenim zgradama u Srebrenici

Cilj projekta je izgradnja savremenog objekta površine cca 1.200
m2 kapaciteta cca 200 mjesta za boravak i smještaj djece
predškolskog uzrasta. Postojeći objekat nema dovoljno kapaciteta
da zadovolji sve zahtjeve roditelja za smještaj i boravak djece
(kapacitet 50 mjesta). Koriste se prostorije područnih škola u
Skelanima i Potočarima za boravak 50 – oro djece pomenutog
uzrasta. Izgradnjom nove zgrade obezbjedio bi se kvalitetan i
atraktivan prostor sa svim pratećim sadržajima za smještaj i
boravak djece sa cijelog područja opštine Srebrenica.

U toku rata došlo je do djelimičnog ili potpunog unuštavanja liftova
u svim stambenim zgradama u Srebrenici. Imajući u vidu da je
većina stanovništva koji živi u navedenim stanovima starije
starosne dobi i bolesno, te da imaju velike poteškoće kada trebaju
izaći da nabave osnovne životne nemjernice ili do medicinskih
ustanova, predlažemo sledeći projekat:

Naziv projekta
Izgradnja objekta dječijeg obdaništa u
Srebrenici
Ukupno

Vrijednost (KM)
1.500.000,00

Cilj projekta je uređenje postojećeg prostora za boravak građana
svih uzrasta, a koji uključuje izgradnju pješačkih staza, dječijeg
igrališta, platoa za šah, postavljanje klupa, sadnju parkovskog
drveća i cvijeća.
Vrijednost (KM)
200.000,00

stembenim

130.000,00
130.000,00

12. Sanacija Srednjoškolskog centra u Srebrenici
Imajući u vidu činjenicu da u poslijeratnom periodu nije vršena
nikakva rekonstrukcija na objektu Srednjoškolskog centra u
Srebrenici potrebno je izvšiti zamjenu unutrašnje stolarije, krovne
konstrukcije, fasade, te određeni zahvati na kotlovnici i grejnim
tijelima koja ujedno zagrijava i zgradu Pravnog fakulteta u
Srebrenici.
Naziv projekta
Sanacija Srednjoškolskog
Srebrenici
Ukupno

Vrijednost (KM)
centra

u

188.000,00
188.000,00

200.000,00
13. Sanacija krovova na područnim školama u Sućeskoj i
Osatu

8. Izgradnja trotoara u MZ Skelani
Izgradnjom trotoara u MZ Skelani povećava se bezbjednost
pješaka i drugih učesnika u saobraćaju, a posebno učenika koji su
prinuđeni da pješače kolovozom do škole, jer ih na to primoravaju
specifična konfiguracija terena i nepostojanje trotoara.
Naziv projekta
Izgradnja trotoara u MZ Skelani
Ukupno

Vrijednost KM
u

1.500.000,00

7. Izgradnja centralnog parka “Park mira“ u Srebrenici

Naziv projekta
Izgradnja centralnog parka „Park mira“ u
Srebrenici
Ukupno

Naziv objekta
Rekonstrukcija liftova
zgradama u Srebrenici
Ukupno

Vrijednost (KM)
150.000,00
150.000,00

Usljed elementarnih nepogoda (jak vjetar i snijeg) došlo je do
urušavanja krovne konstrukcije na područnim školama u Sućeskoj
i Osatu, te predlažemo sledeći projekat
Naziv projekta
Sanacija krova na područnoj školi u
Sućeskoj
Sanacija krova na područnoj školi u Osatu
Ukupno

Vrijednost (KM)
50.000,00
50.000,00
100.000,00

9. Izgradnja trotoara u MZ Potočari
14. Sanacija, rekonstrukcija i asfaltiranje lokalnih puteva
Izgradnjom trotoara u MZ Potočari povećava se bezbjednost
pješaka i drugih učesnika u saobraćaju, a posebno učenika koji su
prinuđeni da pješače kolovozom do škole.
Naziv projekta
Izgradnja trotoara u MZ Potočari
Ukupno

Vrijednost (KM)
120.000,00
120.000,00

10. Sanacija preostalih stambenih zgrada u Srebrenici
Imajući u vidu da je u toku rata 1992-1995. godine došlo do
ogromnih razaranja na području Srebrenice, a do danas je
sredstvima Vijeća ministara i Svjetske banke obnovljeno 28
zgrada, te da je preostalo još 2 zgrade u užem gradskom jezgru i
sanacija dva privatna stambena objekta u užem gradskom jezgru
koji narušavaju izgled centra grada i koji su prijetnja za bezbjednost
pješaka, te je iste potrebno rekonstruisati, Odjeljenje za prostorno
uređenje opštine Srebrenica predleža sledeće projekte:
Naziv objekta
Lamela C kod Vatrogasnog doma
Zgrada kod starog SUP-a
Kuća „Zvonimira Šubića“
Kuća kod frizerskog salona „Jasmin“
Kuća preko puta Omladinskog centra u
Srebrenici
Ukupno

Vrijednost KM
56.000,00
14.000,00
13.000,00
12.000,00
14.000,00
109.000,00

Opština Srebrenica zauzima prostor od 527 km2, veoma je
razruđena sa 19 mjesnih zajednica koje su udaljene od sjedišta
grada i preko 50 km. Do većine mjesnih zajednica dolazi se lošim
makadamskim putem što samo po sebi otežava život stanovnika i
povećava troškove rekonstrukcije stambenih jedinica.
Sanacijom, rekonstrukcijom i asfaltiranjem lokalnih puteva direktnu
korist će imati prvenstveno stanovnici u mjesnim zajednica, a što
će omogućiti i lakši pristup imovini koja nije u potpunosti obnovljena
(lakša doprema materijala), te atraktivnije mjesto za življenje,
posebno mladih. Opština Srebrenica će implementacinom gore
navedenih projekata imati bolju putnu infrastrukturu.
Naziv projekta
Sanacija lokalnih puteva
Rekonstrukcija
Asfaltiranje
Ukupno

Vrijednost (KM)
100.000,00
300.000,00
500.000,00
900.000,00

15. Adapatacija i rekonstrukcija stambenih jedinica
Prije rata opština Srebrenica je imala 9600 individualnih stambenih
jedinica. U toku ratnih dejstava na području naše opštine uništeno
je ili devastirano 6600 stambenih jedinica. Proces povratka na
područje opštine Srebrenica je započeo tek 2000 godine, kada je
podrška međunarodnih donatora postepeno slabila.
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Do sada je uz pomoć međunarodnih i domaćih donatora
rekonstruisano i obnovljeno oko 2600 individualnih stambenih
jedinica, dok je za obnovu istih u nadležno odjeljenje do sada
pristiglo oko 2500 zahtjeva. Pojedini stambeni objekti zahtjevaju
sitne popravke i adaptacije (krov, kupatilo, proširivanje objekta) , te
predlaženo sledeći projekat:
Naziv projekta
Adapatacija i rekonstrukcija stambenih
jedinica
Ukupno

Vrijednost (KM)
120.000,00
120.000,00

16. Izgradnja i rekonstrukcija vjerskih objekata na području
opštine Srebrenica
U toku rata veliki broj vjerskih objekata je potpuno uništen ili
devestiran. Određeni broj tih objekata je rekonstruisan u
posleratnom periodu dok veći dio takvih objekata još uvijek čeka
na rekonstrukciju ili izgradnju, te predlažemo sledeći projekat:
Naziv projekta
Izgradnja i rekonstrukcija vjerskih objekata
na području opštine Srebrenica
Ukupno

Vrijednost (KM)
80.000,00
80.000,00

17. Izgradnja niskonaponske mreže
Uzimajući u obzir da određeni dijelovi opštine, odnosno individualni
stanbeni objekti nemaju napajanje električnom energijom iz
razloga što nedostaje 1-5 stubova, a cilju priključka na
elektroenergetsku mrežu predlažem:
Planirana aktivnost
Izgradnja
niskonaponske
(interventno)
Ukupno

Vrijednost (KM)
mreže

50.000,00
50.000,00

18. Proširenje industrijske zone u Potočarima
Izgradnja industrijskih - proizvodnih hala površine 900 m 2 sa
pratećom infrastrukturom (struja, voda, komunalije). Cilj projekta
je stvaranje preduslova za proširivanje proizvodnih kapaciteta u
industrijskoj zoni Potočari koji bi bili na raspolaganju novim
investotirima za otvaranje pogona i zapošljavanje.
Planirana aktivnost
Proširenje industrijske zone u Potočarima
Ukupno

Vrijednost (KM)
600.000,00
600.000,00

19. Projektovanje i nadzor
U cilju što kvalitetnije pripreme i realizacije svih gore navedenih
infrastrukturnih projekata neophodno je izvšiti projektnvanje i
imenovati kvalitetan nadzor nad izvođenjem radova, te stoga
predlažemo slijedeće:
Planirana aktivnost
Projektovanje i nadzor
Ukupno

Vrijednost (KM)
100.000,00
100.000,00

Pregled projekata izgradnje i obnove komunalne i socijalne
infrastrukture
Naziv projekta
Rekonstrukcija putne infrastrukture glavne
saobraćajnice užeg dijela grada
Sanacija regionalnog puta u Skelanima
Izgradnja porušenog mosta i pristupne
saobraćajnice na jezeru Perućac
Izgradnja kružne raskrsnice na lokaciji
Centralnog trga u Srebrenici i izgradnja
fontane
Regulacija korita rijeke Križevice
Izgradnja objekta dječijeg obdaništa u
Srebrenici
Izgradnja centralnog parka „Park mira“ u
Srebrenici
Izgradnja trotoara u MZ Skelani
Izgradnja trotoara u MZ Potočari
Sanacija preostalih stambenih zgrada u
Srebrenici
Rekonstrukcija liftova u stembenim
zgradama
Sanacija Srednjoškolskog centra
u
Srebrenici
Sanacija krovova na područnim školama u
Sućeskoj i Osatu
Sanacija, rekonstrukcija i asfaltiranje
lokalnih puteva
Adapatacija i rekonstrukcija stambenih
jedinica
Izgradnja i rekonstrukcija vjerskih objekata
na području opštine Srebrenica
Izgradnja niskonaponske mreže
Proširenje industrijske zone Potočari
Projektovanje i nadzor
Total
2.

Vrijednost
ulaganja (KM)
4.585.010,00
350.000,00
1.000.000,00
320.000,00
1.800.000,00
1.500.000,00
200.000,00
150.000,00
120.000,00
109.000,00
130.000,00
188.000,00
100.000,00
900.000,00
120.000,00
80.000,00
50.000,00
600.000,00
100.000,00
12.402.010,00

Projekti ekonomskog razvoja Srebrenice i podrška
programima
zapošljavanja
kroz
samoodržive
investicione projekte

Finansijska sredstva u ovom dijelu Operativnog plana namjenjena
su za finansiranje razvoja malih i srednjih preduzeća (MSP),
zapošljavanja i poljoprivredne proizvodnje u Opštini Srebrenica.
Konkretan cilj je kreiranje novih radnih mjesta u postojećim i novim
proizvodnim kapacitetima i stvaranje uslova za dugoročno sticanje
prihoda individualnih poljoprivrednih proizvođača.
Smanjenjem nezaposlenosti u Opštini Srebrenica doprinjeće se
intenzivnijem ekonomskom razvoju regije i stvaranju socijalne
stabilnosti i prosperiteta Opštine.
Ciljna projektna grupa za kreditiranje
1.
2.

Mala i srednja preduzeća koja se bave proizvodnjom
Domaćinstva u Srebrenici koja posjeduju obradivu zemlju i
koja se bave tržišno orjentisanom poljoprivrednom
proizvodnjom

U okviru Operativnog plana za ekonomski razvoj opštine
Srebrenica predlažem izdvajanje 718.000,00 KM koja će biti
raspoređena na sledeći način:
1. Podrška malim i srednjim preduzećima
-

Program zapošljavanja i samozap.: 270.000,00 KM
Podrška MiSP (trgovinske radnje, zanatske radnje, taksi
prevoznici, prevoznici, ugostiteljski objekti, i sl.) koje su
redovno izmirivale poreze i doprinose u 2015 godini, a
zaključno sa 30.04.2016. godine: 30.000,00 KM
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2.

Podrška razvoju poljoprivrede kroz sledeće programe:

4. Projeti podrške NVO na području opštine Srebrenica

-

Obzirom na činjenicu da na teritoriji naše opštine djeluje veliki broj
nevladinih organizacija i da smo sudionici da svake godine na
adresu opštine bude upućen veliki broj prijedloga projekata koji se
odnose na stvaranje optimalnih uslova za život građana
Srebrenice, a da do sada nismo mogli u velikoj mjeri dati podršku
tim projektima, uvrštavanje sredstava za ove namjene, pomoglo bi
u velikoj mjeri rad i nastojanje nevladinog sektora na poboljšavanju
uslova zivota građana Srebrenice.

Nabavka sadnica maline korisnicima
Nabavka stočnog fonda
Ostala podrška poljoprivredi
Izgradnja stajskih i pomoćnih objekata

50.000,00 KM
100.000,00 KM
100.000,00 KM
50.000,00 KM

3. Aktiviranje meteorološkog centra kroz tripartitni sporazum iz
2007. godine
Potreba za uspostavljanjem MC Srebrenica je bitna sa aspekta
poljoprivrede u Srebrenici, kako kroz praćenje meteoroloških
pojava tako i kroz eventualni monitoring u savjetodavnom smislu iz
oblasti poljoprivrede.
Trenutna situacija u Srebrenici je Meteorološka stanica dok je
pomenutim Sporazumom (potpisan od strane RHMZ, Ministarstva
civilnih poslova BiH i opštine Srebrenica, 2007. godine) predviđen
meteorološki centar.
Opšte je poznato da je područje opštine Srebrenica bogato
poljoprivrednom proizvodnjom, prije svega proizvodnjom maline (u
prosjeku godišnje 600 t, a plan je 1000 t), tako da je neophodno
unaprijediti i protivgradnu zaštitu na našoj opštini. Pored
agrometeorološkog praćenja neophodno je i seizmološko praćenje
situacije što iziskuje dodatno opremanje „centra“.
U ovom slučaju je potrebno uključiti pomenute institucije odnosno i
Ministarstvo poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede RS pod čijom
se ingerencijom i nalazi RHMZ.

Naziv projekta
Projeti podrške NVO na području opštine
Srebrenica
Total

Značajno je takođe naglasiti da bi se ovim projektom otvarala i
nova radna mjesta koja bi se vrlo brzo „isplatila“ u smislu prevencije
negativnih meteoroloških uticaja.
PROTIVGRADNE STANICE (PREDVIĐENO RANIJE)
8 X 8.600,00
68.800,00 KM
OSTALA OPREMA
50.000,00 KM
UKUPNO
118.800,00 KM
Pregled projekata ekonomskog razvoja Srebrenice i podrška
programima zapošljavanja kroz samoodržive investicione
projekte
Naziv projekta
Podrška Malim i srednjim preduzećima
Podrška razvoju poljoprivrede
Nabavka opreme za protivgradnu zaštitu
Total

Vrijednost
ulaganja (KM)
300.000,00
300.000,00
118.800,00
718.800,00

3. Projekti obrazovanja i privlačenja kadrova
Operativnim planom predviđena su sredstva u svrhu podrške
obrazovanju i privlačenja kadrova na području opštine Srebrenica.
Sredstva u iznosu od 280.000,00 KM predlažemo da se rasporede
na slijedeći način:
1. Finansiranje pripravničkog staža
200.000,00 KM
2. Finansiranje studentskih stipendija
50.000,00 KM
3. Sredstva za finansiranje volonterskog staža 30.000,00 KM

50.000,00
50.000,00

Rekapitulacija
Rb.
1.

2.

3.
Posebno treba naglasiti da u okruženju (regija Birač) ne postoje
Meteorološke stanice te bi Srebrenica sa „centrom“ i u
Regionalnom smislu mogla dati doprinos iz ove oblasti. Kalkulaciju
praviti kroz projekat u saradnji sa nadležnim institucijama

Vrijednost
ulaganja (KM)

4.

Naziv projekta
Projekati izgradnje i obnove
komunalne
i
socijalne
infrastrukture
Projekti ekonomskog razvoja
Srebrenice
i
podrška
programima zapošljavanja kroz
samoodržive
investicione
projekte
Projekti
obrazovanja
i
privlačenja kadrova
Projeti podrške NVO na
području opštine Srebrenica
Total

Vrijednost
ulaganja (KM)
12.402.010,00

718.800,00

280.000,00
50.000,00
13.450.810,00

Navedeni proketi implementiraće se planiranom dinamikom,
odnosno po prilivu sredstava koja su obezbjeđena ili obećana na
Investiciono-razvojnoj konferenciji "Srebrenica 2015".
Akumulirani višak sredstava biće raspoređen na prioritetne
infrastrukturne projekte u ruralnom području i izradu fasada na
stambenim zgradama u Srebrenici.
ZAKLJUČAK:
Predloženi Program predstavlja ključnu ulogu u posleratnoj obnovi
opštine Srebrenica, podrške održivom povratku i razvoju
Srebrenice. Finansijska konstrukcija Programa u iznosu od
13.450.810,00 KM čini strukturu investicionog ulaganja u vitalni
sektor opštine Srebrenica i time postaje prekretnica ka razvoju
opštine i stvaranja boljih uslova za održivi povratak i život svih
građana opštine Srebrenica.
DOSTAVLJENO:
1. Načelnik opštine;
2. Stručnoj službi SO;
3. Predsjedniku SO;
4. a/a.
PREDSJEDNIK SKUPŠTINE OPŠTINE
Miloš Milovanović, s.r.

Pregled projekata obrazovanja i privlačenja kadrova
Naziv projekta
Finansiranje pripravničkog staža
Finansiranje studentskih stipendija
Sredstva za finansiranje volonterskog
staža
Total

Vrijednost
ulaganja (KM)
200.000,00
50.000,00
30.000,00
280.000,00
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STATUT OPŠTINE SREBRENICA
Broj: 01-022-100/16
Srebrenica, 21.04.2016. god.
Na osnovu člana 30. i člana 71. Zakona o lokalnoj samoupravi
(“Službeni glasnik RS“, broj: 101/04, 42/05, 118/05 i 98/13),
Skupština opštine Srebrenica na XXVIII redovnoj sjednici koja je
održana dana 21.04.2016. godine na prijedlog Načelnika opštine
donosi:
STATUT OPŠTINE SREBRENICA
I OSNOVNE ODREDBE
Član 1.
1) Ovim Statutom uređuje se područje, sjedište i simboli opštine
Srebrenica, kao jedinice lokalne samouprave, teritorijalna
organizacija, mjesne zajednice, način i uslovi njihovog
formiranja, poslovi opštine Srebrenica, organizacija i rad
njenih organa, akta i finansiranje, javnost rada, oblici učešća
građana u lokalnoj samoupravi, saradnja sa drugim
jedinicama lokalne samouprave i drugim institucijama,
postupak za donošenje i izmjenu Statuta opštine Srebrenica
(u daljem tekstu: Statut opštine), kao i druga pitanja od
lokalnog interesa.
2) Gramatički izrazi upotrebljeni u ovom Statutu za
označavanje muškog ili ženskog roda podrazumijevaju oba
pola.
Član 2.
1) Opština Srebrenica (u daljem tekstu: Opština) je teritorijalna
jedinica lokalne samouprave, u kojoj građani neposredno i
preko demokratski izabranih predstavnika učestvuju u
ostvarivanju ličnih, zajedničkih i opštih interesa.
2) Organi Opštine u granicama zakona regulišu i upravljaju
javnim poslovima koji se nalaze u njihovoj nadležnosti, a u
interesu lokalnog stanovništva i drugih fizičkih i pravnih lica.
Član 3.
1) Područje opštine prostire se na 533,408 km² površine i
obuhvata 81 naseljeno mjesto.
2) Naseljena mjesta su: Babuljice, Bajramovići, Beširovići,
Blažijevići, Bostahovine,
Božići, Brakovci, Brezovice,
Brežani, Bućinovići, Bučje, Bujakovići, Crvica, Čičevci,
Dimnići, Dobrak, Donji Potočari, Fojhar, Gaj, Gladovići,
Gođevići, Gornji Potočari, Gostilj, Kalimanići, Karačići,
Klotjevac, Kostolomci, Krnjići, Krušev Do, Kutuzero, Liješće,
Likari, Lipovac, Luka, Ljeskovik, Mala Daljegošta, Međe,
Miholjevine, Milačevići, Moćevići, Nogačevići, Obadi, Opetci,
Orahovica, Osatica, Osmače, Osredak, Pale, Palež, Peći,
Pećišta, Petriča, Podgaj, Podosoje, Podravno, Postolje,
Poznanovići, Pribidoli, Pribojevići, Prohići, Pusmulići,
Rađenovići, Radoševići, Radovčići, Ratkovići, Sase, Skelani,
Skenderovići, Slatina, Srebrenica, Staroglavice, Sućeska,
Sulice, Šubin, Tokoljak, Toplica, Urisići, Velika Daljegošta,
Vijogor, Žabokvica i Žedanjsko.
3) Opština Srebrenica je teritorijalno organizovana u 19 mjesnih
zajednica i to: Brežani, Crvica, Gostilj, Kostolomci, Krnjići,
Luka, Orahovica, Osatica, Podravanje, Potočari, Radoševići,
Ratkovići, Sase, Skelani, Skenderovići, Srebrenica,
Sućeska, Toplica i Vijogor.
Član 4.
Sjedište Opštine je u Srebrenici, ulica Srebreničkog odreda bb.
Član 5.
1) Opština ima svojstvo pravnog lica.
2) Opštinu predstavlja i zastupa Načelnik Opštine.

Član 6.
1) Opština ima simbole - grb i zastavu, a koji predstavljaju
istorijsko, kulturno i prirodno obilježje Opštine (u daljem
tekstu: simboli).
2) Zastava Opštine je bijele boje omjera strana 1:2 na kojoj se
nalazi grb Opštine.
3) Grb Opštine je u obliku stiliziranog latiničnog slova „S“ u čijoj
se unutrašnjosti nalaze simboli ljekovite vode i šume, a ispod
kojeg piše riječ „SREBRENICA“. Riječ SREBRENICA i
unutrašnjost slova S su sive boje, što označava rudu olova i
cinka, a ivice slova S zagasito narandžaste boje označavaju
bogatstvo Opštine nalazištima rude boksita. U gornjem dijelu
slova S stablo zelene boje simbolizuje prirodno bogatstvo
Opštine sa šumama, a fontana narandžaste boje u donjem
dijelu slova S predstavlja ljekovite vode Crnog Gubera. Grb
Opštine je na crvenoj podlozi.
4) Simboli Opštine ističu se na objektima i u službenim
prostorijama Opštine, preduzeća, ustanova i drugih
organizacija čiji je osnivač Opština.
5) Simboli Opštine ističu se uz simbole Bosne i Hercegovine i
Republike Srpske, u skladu sa zakonom.
6) Simboli se ne mogu upotrebljavati ako su oštećeni ili su
svojim izgledom nepodobni za upotrebu.
7) Simboli i ime Srebrenica koriste se i upotrebljavaju u skladu
sa zakonom i posebnom odlukom Skupštine opštine
Srebrenica.
Član 7.
1) Opština ima svoju imovinu.
2) Imovinom Opštine upravljaju organi Opštine, u skladu sa
zakonom.
Član 8.
1) Organi Opštine imaju pečate koje koriste u vršenju poslova
iz svog djelokruga.
2) Pečatom se potvrđuje autentičnost javne isprave i akta kojim
organi Opštine odlučuju ili službeno korespondiraju i
komuniciraju sa drugim organima, pravnim licima i
građanima.
3) Sadržina teksta, oblik pečata, broj pečata, njihova upotreba,
čuvanje i uništavanje uređuju se aktima organa Opštine, u
skladu sa zakonom.
Član 9.
1) Opština ima praznik.
2) Praznik Opštine je „Dan Opštine Srebrenica“ koji se praznuje
11. marta.
3) Praznik Opštine je neradni dan za sve opštinske organe,
preduzeća i ustanove i sve druge pravne i fizičke subjekte na
području Opštine.
4) Praznik Opštine obilježava se održavanjem svečane
sjednice Skupštine opštine i prigodnim svečanim
programom.
Član 10.
1) Opština ustanovljava i dodjeljuje nagrade i priznanja.
2) Vrste nagrada i priznanja, kriterijumi i postupak za
dodjeljivanje utvrđuju se posebnom odlukom Skupštine
opštine.
Član 11.
1) U Opštini građani ostvaruju ljudska prava i slobode, koja su
im garantovana međunarodnim aktima, Ustavom BiH i
Ustavom RS, te zakonima BiH i RS, bez diskriminacije po
bilo kojoj osnovi.
2) Svako ima pravo pristupa svim javnim institucijama i
objektima u Opštini, pravo da se slobodno kreće i određuje
svoje mjesto prebivališta i boravka, pravo poslovanja ili rada
na teritoriji Opštine, pravo da slobodno raspolaže pokretnom
i nepokretnom imovinom, u skladu sa zakonom.
3) Svi građani mogu ravnopravno učestvovati u vršenju javnih
poslova, u skladu sa zakonom.
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4) Svi građani, fizička i pravna lica koja posjeduju imovinu,
obavljaju poslovnu ili drugu djelatnost ili ostvaruju dobit na
području Opštine, obavezni su da učestvuju u finansiranju
funkcija i ovlaštenja Opštine putem poreza, taksi, naknada,
doprinosa i drugih prihoda, u skladu sa zakonom.
5) Opština u okviru svojih nadležnosti obezbjeđuje ostvarivanje,
zaštitu i unapređivanje ljudskih prava i sloboda građana, u
skladu sa zakonom.
6) Opština podstiče aktivnosti i pruža pomoć udruženjima
građana čija je djelatnost od interesa za Opštinu.
7) Opština u okviru svojih nadležnosti obezbjeđuje, podstiče i
unapređuje ravnopravnost polova i ostvarivanje jednakih
mogućnosti.
Član 12.
1) Službeni jezici u opštini su jezici konstitutivnih naroda u
Bosni i Hercegovini i Republici Srpskoj.
2) Službena pisma su latinica i ćirilica.
Član 13.
1) U sastavu zaposlenih u Opštinskoj upravi, preduzećima,
javnim ustanovama i drugim oblicima organizovanja čiji je
osnivač Opština, Opština obezbjeđuje proporcionalnu
zastupljenost konstitutivnih naroda i grupa ostalih na osnovu
rezultata poslednjeg popisa stanovništva provedenog na
državnom nivou.
2) Primjena
principa
proporcionalne
zastupljenosti
konstitutivnih naroda i grupa ostalih iz stava 1. ovog člana
obezbjediće se odlukama i drugim aktima organa Opštine.
II POSLOVI OPŠTINE
Član 14.
1) Opština ima sve nadležnosti sadržane u Zakonu o lokalnoj
samoupravi Republike Srpske, kao i druge nadležnosti koje
joj se prenose drugim zakonom.
2) Opština ostvaruje svoje nadležnosti u skladu sa Ustavom
BiH, Ustavom RS, zakonom i ovim Statutom.
Član 15.
1) Poslovi Opštine obuhvataju poslove iz samostalne
nadležnosti i poslove prenesene posebnim zakonom.
2) Poslovi iz samostalne nadležnosti Opštine obuhvataju
poslove iz oblasti normativne djelatnosti, poslove upravljanja
Opštinom i poslove na planu pružanja usluga.
3) Opština ima pravo i dužnost da se bavi svim pitanjima od
lokalnog interesa koja nisu isključena iz njene nadležnosti,
niti dodijeljena nekom drugom nivou vlasti.
1. Samostalni poslovi opštine
Član 16.
Opština u okviru normativne djelatnosti i upravljanja opštinom
obavlja sljedeće poslove:
a) usvaja programa razvoja Opštine
b) usvaja razvojne, prostorne i urbanističke planove i
sprovedbene planove za sprovođenje,
c) donosi budžet i završni račun budžeta,
d) uređuje i obezbjeđuje korištenje građevinskog zemljišta i
poslovnih prostora,
e) organizuje komunalnu policiju,
f) obavlja poslove inspekcijskog nadzora, u skladu sa
zakonom,
g) upravlja i raspolaže imovinom Opštine,
h) obrazovanje opštinskih organa, organizacija i službi i
uređenje njihove organizacije,
i) vršenje imovinsko-pravnih poslova, u skladu sa zakonom,
j) naplatu, kontrolu naplate i prinudnu naplatu izvornih prihoda
Opštine,
k) poslove pravnog zastupanja Opštine,
l) poslove evidencije o licima koja su regulisala vojnu obavezu
m) obezbjeđivanje izvršavanja zakona i drugih propisa.

Član 17.
Opština na planu pružanja usluga obavlja sljedeće poslove:
a) obavljanje specifičnih funkcija u oblasti kulture, obrazovanja,
sporta, zdravstva i socijalne zaštite, civilne zaštite,
informisanja, zanatstva, turizma, ugostiteljstva i zaštite
okoline,
b) uređenje i obezbjeđenje obavljanja komunalnih djelatnosti:
proizvodnja i isporuka vode, toplotne energije, javni prevoz
putnika, održavanje čistoće, prečišćavanje i odvođenje
otpadnih voda, održavanje ulica, saobraćajnica, parkova,
zelenih, rekreacionih i drugih javnih površina, odvođenje
atmosferskih voda i drugih padavina i čišćenje javnih
površina,
c) osnivanje preduzeća, ustanova i drugih organizacija radi
pružanja usluga iz njihove nadležnosti, uređenje njihove
organizacije i upravljanje,
d) uređenje i obezbjeđenje izgradnje, održavanja i korištenja
javnih objekata i komunalne infrastrukture za obavljanje
funkcija Opštine i
e) obavlja i druge poslove iz oblasti pružanja usluga, u skladu
sa zakonom.
Član 18.
Opština u oblasti urbanističkog planiranja i građenja ima
sljedeće nadležnosti:
a) usvajanje urbanističkih planova i obezbjeđivanje njihovog
sprovođenja,
b) praćenje stanja uređenja prostora i naselja na svojoj teritoriji,
c) izdavanje lokacijskih uslova i odobrenja za građenje,
d) obezbjeđenje korištenja građevinskog zemljišta,
e) obezbjeđenje uslova za uređenje naselja i korištenje javnih i
drugih površina, određivanje prostora za parkiranje i
uređivanje uslova i način njihovog korištenja i upravljanja,
uređivanje načina odlaganja komunalnog otpada i
određivanje područja na kojima se mogu obavljati određene
vrste poslovnih djelatnosti,
f) obezbjeđenje uslova i određivanje načina izgradnje,
odnosno postavljanje i uklanjanje objekata na javnim
površinama u naseljenim mjestima i na neizgrađenom
građevinskom zemljištu i određivanje uslova za uklanjanje
objekata koji predstavljaju neposrednu opasnost za život i
zdravlje ljudi, za susjedne objekte i bezbjednost saobraćaja i
g) obavlja i druge poslove iz oblasti urbanističkog planiranja i
građenja, u skladu sa zakonom.
Član 19.
Opština u oblasti stambeno-komunalnih djelatnosti ima sljedeće
nadležnosti:
a) propisuje pravila održavanja reda u stambenim zgradama,
b) vodi registre o etažnim subjektima i pruža stručnu pomoć pri
registraciji etažnih vlasništva,
c) propisuje uslove i obezbjeđuje nadzor nad održavanjem
stambenih zgrada,
d) određuje visinu zakupnine za korištenje stanova u vlasništvu
Opštine,
e) odlučuje o organizovanju poslova održavanja stambenih
zgrada kojima upravlja, visini naknade za održavanje kao i
kriterijume i načine plaćanja troškova održavanja poslovnih
prostorija i stanova u kojim se obavlja poslovna djelatnost,
f) određuje visinu zakupnine za korištenje stanova kojima
upravlja, te visinu zakupnine za državne stanove na svom
području, pod uslovima propisanim posebnim zakonom
kojim je uređeno njihovo korištenje,
g) odlučuje o uvođenju posebne naknade za etažne vlasnike,
pod uslovima propisanim posebnim zakonom a radi
obezbjeđenja sredstava za radove hitnih intervencija u
stambenim zgradama,
h) obezbjeđuje postupak iseljenja bespravno useljenih lica u
državne stanove i zajedničke prostorije u stambenim
zgradama i druge zakonom utvrđene poslove u oblasti
stanovanja,
i) obezbjeđuje obavljanje komunalnih djelatnosti, te
organizacione, materijalne i druge uslove za izgradnju i
održavanje komunalnih objekata i komunalne infrastrukture,
j) kroz prostorno plansku dokumentaciju obezbjeđuje lokacije
za izgradnju gradskih i drugih grobalja, određuje uslove i
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k)

l)
m)

n)
o)

načine sahranjivanja i obezbjeđuje sredtva za sahranjivanje
socijalno nezbrinutih lica koja su umrla na području Opštine,
obezbjeđuje uslove za izgradnju i održavanje ulica, trgova,
lokalnih puteva i drugih nekategorisanih puteva, uređuje i
obezbjeđuje upravljanje tim putevima i ulicama i odobrava
njihovu izgradnju,
uređuje način držanja domaćih životinja i kućnih ljubimaca na
području Opštine,
obezbjeđuje organizaciju i način obavljanja javnog prevoza
putnika koji se obavlja na teritoriji Opštine i auto-taksi
prevoza,
obezbjeđuje nadzor nad obavljanjem komunalnih djelatnosti
i inspekcijski nadzor,
obavlja i druge poslove iz oblasti stambenih i komunalnih
poslova, u skladu sa zakonom.
Član 20.

Opština u oblasti kulture ima sljedeće nadležnosti:
a) zaštita kulturnih dobara, osim kulturnih dobara utvrđenih
zakonom kao dobara od značaja za Bosnu i Hercegovinu i
Republiku Srpsku,
b) obezbjeđuje zaštitu i održavanje spomenika i spomenobilježja od značaja za kulturno-istorijsku tradiciju, ako
njihova zaštita i održavanje nisu uređeni drugim propisima,
c) organizuje manifestacije i obilježavanje jubileja u oblasti
kulture od značaja za Opštinu i razvoj kulturno-umjetničkog
amaterizma u Opštini,
d) obezbjeđuje uslove za prikupljanje, obradu, čuvanje i
davanje na korištenje knjiga i drugih publikacija i uslove za
rad biblioteka čiji je ona osnivač,
e) obezbjeđuje izgradnju, rekonstrukciju i održavanje objekata
kulture u kojima se ostvaruju potrebe kulture u Opštini,
f) obavlja i druge poslove iz oblasti kulture, u skladu sa
zakonom.
Član 21.
1) Opština u oblasti osnovnog, srednjeg i visokog
obrazovanja ima nadležnosti propisane zakonom i vrši
sljedeće poslove:
a) predlaže broj i raspored osnovnih škola na teritoriji Opštine,
b) predlaže upisna područja za osnovne škole na teritoriji
Opštine,
c) obezbjeđuje sredstva za škole propisana zakonom,
d) obezbjeđuje sredstva i propisuje uslove za stipendiranje
učenika i studenata,
e) podstiče razvoj i posebnim mjerama obezbjeđuje uslove za
rad sa mladim talentima, obavlja i druge poslove iz oblasti
obrazovanja, u skladu sa zakonom,
f) obavlja i druge poslove iz oblasti osnovnog, srednjeg i
visokog obrazovanja, u skladu sa zakonom.
2) U oblasti predškolskog vaspitanja i obrazovanja, Opština
osniva predškolske ustanove, učestvuje u finansiranju
predškolskog vaspitanja i obrazovanja i obavlja druge
poslove, u skladu sa zakonom.
Član 22.
U oblasti zdravstvene zaštite stanovništva Opština ima
nadležnosti propisane zakonom kao i vršenje sljedećih poslova:
a) obezbjeđuje unapređivanje i očuvanje zdravlja stanovništva,
suzbijanje i sprečavanje zaraznih i drugih oboljenja koja se
pojavljuju u epidemiološkom obliku,
b) obezbjeđuje sprovođenje mjera preventivne i primarne
zaštite stanovništva,
c) utvrđuje planove i obezbjeđuje sprovođenje dezinfekcije,
dezinskcije i deratizacije na području Opštine u cilju
sprečavanja nastanka i širenja zaraznih bolesti,
d) prati zdravstveno stanje stanovništva i epidemiološku
situaciju na području Opštine i preduzima mjere za njihovo
unapređivanje,
e) obezbjeđuje uslove za pregled umrlih lica, za stručno
utvrđivanje vremena i uzroka smrti izvan zdravstvene
ustanove,
f) obavlja i druge poslove iz oblasti zdravstvene zaštite
stanovništva, u skladu sa zakonom.

Član 23.
U oblasti socijalne zaštite Opština ima sljedeće nadležnosti:
a) prati socijalne potrebe građana, porodica i pojedinih
ugroženih grupa i saglasno njima definiše politiku proširene
socijalne zaštite na svom području,
b) donosi opštinski program razvoja socijalne zaštite i podstiče
razvoj socijalno-zaštitnih programa u opštini,
c) stvara uslove za kvalitetno pružanje socijalnih usluga svojim
građanima (usluge djeci, starijim, onesposobljenim,
porodicama sa problemima i drugim socijalno ugroženim
licima),
d) osniva Centar za socijalni rad i brine se o obezbjeđenju
kadrovskih, prostornih, finansijskih i tehničkih uslova za
njegov rad,
e) obezbjeđuje sredstva za isplatu prava utvrđenih zakonom,
f) prati i pomaže rad socijalno humanitarnih organizacija i
građana u obavljanju humanitarne djelatnosti i
g) razvija druge specifične sadržaje u skladu sa potrebama i
mogućnostima u socijalnoj zaštiti, u skladu sa zakonom.
Član 24.
U oblasti društvene brige o djeci Opština ima sljedeće
nadležnosti:
a) obezbjeđuje uslove za boravak djece u predškolskoj
ustanovi, predškolsko vaspitanje i obrazovanje, preventivnu
zdravstvenu zaštitu djece predškolskog uzrasta i
regresiranje troškova boravka djece u predškolskim
ustanovama, u skladu sa zakonom,
b) obezbjeđuje uslove za održavanje, izgradnju, dogradnju i
opremanje objekata ustanova društvene brige o djeci i
omladini čiji je osnivač i uslove za rad tih ustanova kojima se
obezbjeđuje ostvarivanje prava u ovoj oblasti iz nadležnosti
Opštine,
c) donosi srednjoročne i kratkoročne planove omladinske
politike za područje Opštine,
d) vodi registar omladinskih organizacija koje imaju sjedište na
području Opštine,
e) planira i obezbjeđuje sredstva za rad omladinskih savjeta i
učestvuje u finansiranju programa omladinske politike na
nivou Opštine,
f) obezbjeđuje objekte i uslove u kojima mladi obavljaju
omladinske aktivnosti na osnovu utvrđenih kriterijuma,
g) obavlja i druge poslove iz oblasti društvene brige o djeci i
omladini, u skladu sa zakonom.
Član 25.
U oblasti sporta i fizičke kulture Opština obavlja sljedeće poslove:
a) obezbjeđuje uslove za izgradnju, održavanje i korištenje
sportskih i rekreativnih objekata,
b) obezbjeđuje uslove za organizaciju i usmjerava realizaciju
školskih i sportskih takmičenja, opštinskog i međuopštinskog
nivoa,
c) obezbjeđuje posebne uslove za povećanje kvantiteta i
kvaliteta rada sa mladim sportskim talentima,
d) obezbjeđuje uslove za razvoj i unapređenje amaterskog
sporta,
e) obezbjeđuje i izdaje licence za organizaciju i održavanje
sportskih takmičenja i manifestacija od značaja za opštinu,
f) izdaje licence za rad stručnjaka u sportskim organizacijama
na području Opštine u skladu sa zakonom i
g) obavlja i druge poslove iz oblasti sporta i fizičke kulture, u
skladu sa zakonom.
Član 26.
U oblasti turizma, ugostiteljstva, zanatstva i trgovine Opština
obavlja sljedeće poslove:
a) obezbjeđuje uslove za razvoj i unapređivanje turističkih
resursa i turističke ponude Opštine,
b) utvrđuje visinu boravišne takse,
c) obezbjeđuje uslove za razvoj turizma, turističkih mjesta i
razvoj i unapređenje komunalnih, sportsko-rekreativnih i
drugih djelatnosti koje doprinose razvoju turizma, kao i
uslove
za
organizovanje
turističko-informativne
i
propagandne djelatnosti,
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d) obezbjeđuje uslove za razvoj i unapređenje ugostiteljstva,
zanatstva i trgovine i propisuje radno vrijeme i druge uslove
njihovog rada i poslovanja kojima se ostvaruju zahtjevi
građana u okviru tih djelatnosti u skladu sa zakonom i
e) obavlja i druge poslove iz oblasti turizma, ugostiteljstva,
zanatstva i trgovine, u skladu sa zakonom.
Član 27.
U oblasti razvoja privrede, privatnog poduzetništva i
poljoprivrede, Opština obavlja sljedeće poslove:
a) obezbjeđuje uslove za podsticanje i razvoj malih i srednjih
preduzeća i drugih oblika privatnog preduzetništva,
b) obezbjeđuje adekvatnu informiranost preduzetnika o
postupku i uslovima za osnivanje malih i srednjih preduzeća,
c) utvrđuje program korištenja sredstava od naknade za
pretvaranje poljoprivrednog zemljišta u nepoljoprivredne
svrhe,
d) donosi program zdravstvene zaštite životinja na području
Opštine,
e) donosi plan proljetne sjetve,
f) donosi šumsko-privrednu osnovu za šume u državnm
vlasništvu i godišnji plan gazdovanja u privatnim šumama,
g) podstiče razvoj poljoprivrede, stočarstva, voćarstva,
vinogradarstva i pčelarstva na teritoriji Opštine i
h) obavlja i druge poslove iz ovih oblasti, u skladu sa zakonom.
Član 28.
U oblasti zaštite prirodnih dobara i životne sredine, Opština
obavlja sljedeće poslove:
a) donosi osnove zaštite korištenja i unapređivanja
poljoprivrednog zemljišta i brine se o njihovom sprovođenju,
b) određuje erozivna područja i propisuje protiv erozivne mjere,
c) obezbjeđuje aktivnosti i mjere koje imaju za cilj sprečavanje
štetnih aktivnosti, oštećenja ili zagađivanja prirode, kao i
smanjenje ili eliminisanje nastale štete,
d) obezbjeđuje korištenje prirodnih resursa na ekonomičan i
prikladan način, u cilju očuvanja ekološkog sistema i
osigurava poboljšanje kvaliteta životne sredine,
e) obezbjeđuje sticanje i unapređivanje saznanja o životnoj
sredini Opštine i osigurava stalnu edukaciju iz ove oblasti,
f) donosi program zaštite životne sredine,
g) propisuje i preduzima dugoročne mjere i aktivnosti na planu
zaštite životne sredine koje su od interesa za Opštinu, a
naročito sljedeće:
obezbjeđuje čistoću životne sredine na području
Opštine,
vrši drenažu bujičnih voda, prikupljanje i prečišćavanje
kanalizacije na području Opštine,
vrši adekvatno tretiranje otpadnih voda na teritoriji
Opštine,
vrši zaštitu od buke, vibracija i zagađenosti vazduha,
nastalih kao posljedica obavljanja određenih djelatnosti i
vrši njihovo mjerenje,
obezbjeđuje snabdijevanje Opštine vodom za piće,
upravlja zelenim površinama i zaštićenim prirodnim
područjima,
obezbjeđuje uslove korištenja i način upravljanja
prirodnim jezerima, izvorima, javnim bunarima i javnim
česmama i brine se o njihovoj zaštiti, te stvara opšte
uslove za očuvanje čistoće obala rijeka i jezera,
obezbjeđuje opšte uslove i načine izgradnje i održavanja
vodovoda u seoskim naseljima, njihovo korištenje i
utvrđuje sanitarno-tehničke uslove za ispuštanje
otpadnih voda,
h) određuje vodoprivredne uslove, izdaje vodoprivredne
saglasnosti i vodoprivredne dozvole za objekte i radove,
određene zakonom,
i) obezbjeđuje uslove za očuvanje, korištenje i unapređivanje
područja sa prirodnim ljekovitim svojstvima i upravlja
područjima sa prirodnim ljekovitim svojstvima na kojima je
uspostavljen poseban režim zaštite,
j) propisuje granične vrijednosti emisije za pojedine štetne i
opasne materije, u slučajevima utvrđenim zakonom,
k) objavljuje podatke o stanju kvaliteta vazduha,
l) brine se o poboljšanju kvaliteta vazduha za područja sa
ugroženim kvalitetom vazduha, preduzima odgovarajuće
mjere,

m) utvrđuje mjere za organizovano i neškodljivo uklanjanje
životinja, obezbjeđuje uslove karantina za životinje u
unutrašnjem prometu, sa područja Opštine,
n) obavlja poslove evidencije o kvalitetu stoke, odabranim
muškim priplodnim grlima, propisuje uslove i načine držanja
pčela i postavljanja pčelinjaka i određuje područja za
selekciju pčela,
o) obezbjeđuje vršenje inspekcijskog nadzora iz oblasti zaštite
životne sredine,
p) ostvaruje saradnju sa drugim jedinicama lokalne
samouprave, na planu zaštite i unapređivanja životne
sredine,
q) obezbjeđuje očuvanje prirodnih vrijednosti na svom području
i donosi akta o stavljanju pod zaštitu određenog prirodnog
dobra i
r) obavlja i druge poslove iz oblasti zaštite prirodnih dobara i
životne sredine, u skladu sa zakonom.
Član 29.
Opština obezbjeđuje informisanje i javno obavještavanje o
pitanjima od značaja i rad građana, a naročito:
a) redovno objavljuje odluke Skupštine opštine, Načelnika
Opštine i druga akta u „Službenom glasniku Opštine
Srebrenica“, na inetrnet stranici Opštine i na oglasnoj tabli
Opštinske uprave,
b) obezbjeđuje i organizuje kontinuirano obavljanje poslova
informisanja,
c) omogućava predstavnicima medija, udruženjima građana i
drugim zainteresovanim licima uvid u dokumenta organa
Opštine, u skladu sa zakonom,
d) obezbjeđuje održavanje konferencija za štampu i druge
vidove obavještavanja javnosti posredstvom medija,
e) obezbjeđuje i uspostavlja punktove za informisanje građana,
f) organizuje i održava službenu internet stranicu Opštine,
g) organizuje poseban sistem obavještavanja u slučaju
elementarnih nepogoda, epidemija ili drugih situacija
opasnih po život i zdravlje stanovništva i
h) na druge načine razvija i unapređuje sistem informisanja i
javnog obavještavanja.
Član 30.
U oblasti zaštite građana i materijalnih dobara od elementarnih
i drugih nesreća Opština ima sljedeće nadležnosti:
a) usvaja procjenu moguće ugroženosti od elementarnih
nepogoda i drugih nesreća,
b) donosi program rada Civilne zaštite Opštine,
c) donosi plan zaštite od požara za područje Opštine,
d) organizuje civilnu zaštitu i zaštitu od požara, sprovodi mjere
civilne zaštite i zaštite od požara,
e) osniva štabove, jedinice i određuje povjerenike civilne
zaštite,
f) određuje preventivne mjere za slučaj neposredne opasnosti
od elementarnih nepogoda i drugih nesreća,
g) određuje mjere kad nastupi elementarna nepogoda ili druga
nesreća,
h) određuje preduzeća i druga pravna lica koja su obavezna da
donesu planove zaštite od požara i druga opšta akta, u
skladu sa zakonom i planom zaštite Opštine,
i) određuje mjere za ublažavanje i otklanjanje neposrednih
posljedica od elementarnih nepogoda i drugih nesreća,
j) obavlja i druge poslove iz oblasti civilne zaštite i zaštite od
požara, u skladu sa zakonom.
Član 31.
1) Opština može da organizuje službu za pružanje pravne
pomoći građanima na svom području
u postupcima
ostvarivanja njihovih prava i interesa na području Opštine.
2) Organizacija i poslovi službe pravne pomoći regulišu se
aktom kojim se uređuje organizacija Opštinske uprave.
Član 32.
1) Opština u oblasti opšte uprave obavlja sljedeće poslove:
a) Obezbjeđuje i organizuje vođenje i čuvanje matičnih knjiga
rođenih, vjenčanih i umrlih i rješavanje u prvostepenom
upravnom postupku u oblasti građanskih stanja,
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b) Obezbjeđuje vođenje evidencije o državljanima Republike
Srpske – Bosne i Hercegovine i izdavanje uvjerenja iz ove
evidencije,
c) Obezbjeđuje i organizuje vođenje boračko-invalidske zaštite
i izdavanje uvjerenja iz ovih evidencija i
d) Vrši druge poslove utvrđene zakonom i aktima organa
Opštine.

-

2) Obavljanje određenih poslova iz oblasti opšte uprave može se
organizovati u mjesnim kancelarijama, u skladu sa zakonom,
ovim Statutom i aktima organa Opštine.

-

2. Preneseni poslovi Opštine

-

Član 33.
1) Opština obavlja i poslove državne uprave, kada joj se
zakonom prenesu u nadležnost.
2) Kada se poslovi državne uprave prenose u nadležnost
Opštine, prije donošenja zakona kojim se ti poslovi prenose
u nadležnost Opštine, Skupština opštine može zahtijevati
prethodne konsultacije sa nadležnim republičkim organima.
III ORGANIZACIJA I RAD ORGANA OPŠTINE
Član 34.
1) Organi Opštine su:
a) Skupština opštine i
b) Načelnik opštine.
2) Organi opštine ne mogu donositi odluke u korist jednog a na
štetu drugog naroda.
Član 35.
Funkcioneri opštine su:
a) Načelnik opštine,
b) zamjenik načelnika opštine,
c) predsjednik Skupštine opštine
d) potpredsjednik Skupštine opštine
1. Skupština opštine
Član 36.
1) Skupština opštine je predstavničko tijelo građana Opštine i
organ odlučivanja i kreiranja politike Opštine.
2) U okviru svog djelokruga Skupština opštine:
- 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 ovlaštena 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 korištenja javnih površina,
donosi odluku o proglašenju počasnih građana i uređuje
prava i obaveze iz te odluke,
donosi odluku o nagradama i priznanjima,
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 o radu Skupštine opštine,
usvaja Etički kodeks Skupštune opštine,
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 Srebrenica i
obavlja druge poslove propisane zakonom i ovim
Statutom.
Član 37.

3) Skupštinu opštine čine opštinski odbornici koji se biraju na
period od četiri godine u skladu sa izbornim zakonom.
4) Skupština opštine ima 21 (dvadesetjednog) odbornika (u
daljem tekstu: odbornik).
5) Lice koje je zaposleno u Opštinskoj upravi ne može biti
odbornik u Skupštini opštine.
6) Sukob interesa i nespojivost u obavljanju funkcije odbornika
utvrđuje se u skladu sa zakonom.
Član 38.
1) Skupština opštine odlučuje o pitanjima iz svoje nadležnosti
većinom glasova od ukupnog broja odbornika, ako za
pojedina pitanja zakonom nije drugačije predviđeno.
2) Način odlučivanja Skupština opštine uređuje Poslovnikom o
radu Skupštine opštine, u skladu sa zakonom.
Član 39.
1) Odbornik Skupštine opštine ima pravo i dužnost da učestvuje
u radu Skupštine opštine i njenih radnih tijela čiji je član, da
predlaže raspravu o određenim pitanjima, podnosi prijedloge
za donošenje odluka i drugih akata iz nadležnosti Skupštine
opštine, podnosi amandmane na prijedloge propisa,
postavlja odbornička pitanja, savjesno i odgovorno izvršava
povjerene zadatke kao i druga prava i dužnosti u skladu sa
zakonom, ovim Statutom, Poslovnikom Skupštine opštine i
Kodeksom ponašanja.
2) Odbornik ima pravo da bude redovno obavještavan o svim
pitanjima od uticaja na vršenje odborničkih dužnosti, da mu
se pruži stručna pomoć u pripremi prijedloga materijala i
drugih akata iz nadležnosti Skupštine opštine te da mu se
obezbijede podaci i druge informacije neophodne za njegov
rad.
3) Odbornik za vršenje odborničke dužnosti ima pravo na
odborničku naknadu (odbornički dodatak) u visini do 65%
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prosječne neto plate isplaćene u Opštinskoj upravi za
prethodnu godinu, ne uključujući plate funkcionera.
4) Odlukom Skupštine opštine utvrđuje se visina odborničke
naknade, pravo na materijalne troškove koje odbornik ima u
vršenju odborničke dužnosti, kao i slučajevi u kojima
odborniku ne pripada pravo na odborničku naknadu.
5) Funkcija odbornika nespojiva je sa funkcijom Načelnika
opštine i zamjenika načelnika opštine.
Član 40.
Skupština opštine ima predsjednika, potpredsjednika i sekretara
Skupštine opštine.
Član 41.
1) Predsjednik i potpredsjednik Skupštine opštine biraju se na
prvoj sjednici, iz reda odbornika, tajnim glasanjem, većinom
glasova od ukupnog broja odbornika, u skladu sa
Poslovnikom o radu Skupštine opštine, i ne mogu biti iz reda
istog konstitutivnog naroda i ostalih.
2) Predsjednik Skupštine opštine i Načelnik opštine ne mogu
biti iz reda istog konstitutivnog naroda i ostalih.
Član 42.
Predsjednik Skupštine opštine svoju dužnost obavlja sa statusom
zaposlenog lica po osnovu rješenja o radu na mandatni period
utvrđen izbornim zakonom i zastupa i predstavlja Skupštinu
opštine, saziva sjednice i njima predsjedava, te potpisuje akta
Skupštine.
Član 43.
Potpredsjednik Skupštine opštine svoju dužnost obavlja sa
statusom zaposlenog lica po osnovu rješenja o radu na mandatni
period utvrđen izbornim zakonom a obavlja poslove utvrđene ovim
Statutom i Poslovnikom o radu Skupštine opštine i zamjenjuje
predsjednika Skupštine opštine u slučaju njegove spriječenosti.
Član 44.
1) Predsjednik Skupštine opštine može biti opozvan i prije
isteka mandata, ako svoja prava i dužnosti ne vrši u skladu
sa ovim Statutom, Poslovnikom o radu Skupštine opštine,
zbog nemoralnog i nedoličnog ponašanja, zbog većih
propusta u radu ili zloupotrebe funkcije koju obavlja i u
drugim slučajevima utvrđenim zakonom.
2) Potpredsjednik Skupštine opštine može biti opozvan i prije
isteka mandata, ako svoja prava i dužnosti ne vrši u skladu
sa ovim Statutom, Poslovnikom o radu Skupštine opštine, u
slučaju kada obavlja poslove iz djelokruga rada predsjednika
Skupštine opštine, zbog nemoralnog i nedoličnog ponašanja,
zbog većih propusta u radu ili zloupotrebe funkcije koju
obavlja i u drugim slučajevima utvrđenim zakonom.
3) Postupak opoziva predsjednika i potpredsjednika Skupštine
opštine uređuje se Poslovnikom o radu Skupštine opštine.
4) Postupak
izbora
novog
predsjednika
odnosno
potpredsjednika Skupštine opštine mora se okončati u roku
od 60 dana od dana stupanja na snagu odluke o opozivu
odnosno razrješenju.
Član 45.
Prva sjednica Skupštine opštine održaće se najkasnije 30 dana
nakon objavljivanja rezultata izbora, u skladu sa zakonom.
Član 46.
1) Prvu sjednicu novoizabrane Skupštine saziva predsjednik
Skupštine opštine iz prethodnog saziva, najkasnije u roku od
30 dana od dana objavljivanja izvještaja nadležnog organa
za sprovođenje izbora.
2) Ako je spriječen predsjednik, odnosno potpredsjednik
Skupštine opštine iz prethodnog saziva, prvu sjednicu će
sazvati najstariji odbornik iz prethodnog saziva.
3) Ako prvu sjednicu Skupštine ne sazove ovlašteno lice iz
stava 1., i stava 2. ovog člana, sjednicu će sazvati 1/2
odbornika novog saziva.

4) Prvom sjednicom Skupštine opštine do izbora predsjednika
predsjedava najstariji odbornik novog saziva, kojem u radu
pomažu dva najmlađa odbornika novog saziva koji su članovi
radnog predsjedništva iz reda političkih stranaka koje imaju
najveći broj odbornika u Skupštini opštine.
5) Do izbora predsjednika Skupštine opštine predsjedavajući
prve sjednice ima sva prava i dužnosti predsjednika
Skupštine u pogledu sazivanja i predsjedavanja sjednicom.
Član 47.
1) Sjednice Skupštine opštine saziva predsjednik Skupštine
opštine po potrebi, a najmanje jednom u dva mjeseca.
2) Predsjednik Skupštine opštine saziva Skupštinu po
sopstvenoj inicijativi ili na zahtjev Načelnika opštine ili na
zahtjev 1/3 odbornika, u roku od 15 dana od dana
podnošenja zahtjeva.
3) Ako sjednicu Skupštine ne sazove predsjednik Skupštine
opštine u roku iz stava 2. Ovog člana, odnosno
potpredsjednik Skupštine opštine u slučaju kada je
predsjednik Skupštine opštine spriječen da je sazove ili
odbije da je sazove, Skupštinu saziva podnosilac zahtjeva.
4) U slučaju iz stava 3. ovog člana sjednicom Skupštine
predsjedava odbornik kojeg odredi Skupština opštine, ako je
predsejdnik, odnosno potpredsjednik Skupštine opštine
spriječen ili odbije da predsjedava sjednici.
Član 48.
Poslovnikom o radu Skupštine opštine regulišu se pitanja koja se
odnose na prava i obaveze odbornika, njihovu odgovornost, način
i postupak izbora, opoziva i razrješenja predsjednika i
potpredsjednika Skupštine opštine i njihova prava i obaveze, način
i postupak izbora, opoziva i razrješenja zamjenika načelnika
opštine, način izbora sekretara Skupštine opštine i njegova prava i
dužnosti, postupak sazivanja sjednice Skupštine opštine,
utvrđivanje dnevnog reda sjednice, utvrđivanje rezultata glasanja,
ovlaštenje predlagača sazivanja sjednice ukoliko je ne sazove
predsjednik, postupak predlaganja i donošenja opštih akata,
obavještenje javnosti o radu Skupštine opštine, izbor radnih tijela
Skupštine opštine, njihov sastav, nadležnost i način rada, program
rada Skupštine opštine i način vođenja zapisnika, kao i druga
pitanja od značaja za organizaciju i rad Skupštine opštine u skladu
sa zakonom i ovim Statutom.
Član 49.
1) Skupština opštine može za izvršenje svojih zadataka
osnovati stalne i povremene komisije, odbore i savjete, druga
stalna i povremena radna tijela čiji se sastav, djelokrug i
način rada uređuje Poslovnikom o radu Skupštine opštine,
povremenih radnih tijela odlukom Skupštine opštine o
osnivanju tih tijela.
Skupština opštine Srebrenica kao stalna radna tijela imenuje:
Komisiju za izbor i imenovanje, Komisiju za statut i propise,
Komisiju za budžet i finansije, Komisiju za nagrade i priznanja,
Komisiju za vjerska pitanja, Komisiju za ljudska prava, povratak i
džender, Savjet za sport kulturu i omladinu, Prvostepena stručna
komisije za utvrđivanje sposobnosti i funkcionalnog stanja lica u
postupku ostvarivanja prava i usluga iz socijalne zaštite opštine
Srebrenica, Komisiju za mjesne zajednice, Komisiju za zaštitu
okoline, kulturnog i prirodnog nasleđa, Komisiju za ravnopravnost
polova, Komisiju za implementaciju etičkog kodeksa, Komisiju za
planiranje opštinskog razvoja, Odbor za drštveni nadzor i
predstavke, Odbor za regionalnu i međunarodnu saradnju, Odbor
za zdravlje, Odbor za porodicu
2) Članovi radnih tijela Skupštine opštine mogu imati pravo na
naknade, u skladu sa odlukom Skupštine opštine.
3) Skupština opštine će prilikom izbora i imenovanja radnih
tijela obezbijediti proporcionalnu zastupljenost političkih
subjekata srazmjerno broju odbornika stranke u Skupštini
opštine, kao i proporcionalnu zastupljenost konstitutivnih
naroda i grupa ostalih, izuzev slučajeva u kojima se radno
tijelo po zakonu mora sastojati od osoba sa profesionalnim
iskustvom i od stručnjaka.
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Član 50.
1) U cilju unapređenja efikasnosti rada Skupštine opštine,
predsjednik Skupštine opštine uspostavlja Kolegij Skupštine
opštine, kojeg čine:
- predsjednik i potpredsjednik Skupštine opštine,
- predsjednik kluba odbornika u Skupštini opštine,
- odbornik političke stranke koja nema formiran klub
odbornika u Skupštini opštine,
- sekretar Skupštine opštine,
- načelnik opštine i zamjenik načelnika opštine i
- načelnici odjeljenja i šefovi/ načelnici službi Opštinske
uprave.
2) Načelnici odjeljenja i šefovi/ načelnici službi Opštinske
uprave u radu Kolegija učestvuju bez prava glasa.
3) Zadaci Kolegija utvrđuju se Poslovnikom o radu kolegija.
Član 51.
Sjednice Skupštine opštine su javne, održavaju se u sekularnom
ambijentu i sjednicama Skupštine opštine mogu prisustvovati
zainteresovani građani a u skladu sa Poslovnikom o radu
Skupštine opštine.

Član 56.
1) Sekretara Skupštine opštine koji po isteku mandata ne bude
ponovo imenovan, odnosno koga Skupština opštine razriješi,
Načelnik opštine raspoređuje na odgovarajuće radno mjesto
u Opštinskoj upravi, u roku od 30 dana od dana prestanka
mandata ako je prije imenovanja za sekretara Skupštine
opštine imao status zaposlenog u Opštinskoj upravi.
2) Sekretara Skupštine opštine po isteku mandata koji ne bude
ponovo imenovan, odnosno koga Skupština opštine razriješi,
a koji prije imenovanja nije bio zaposlen u Opštinskoj upravi,
radni odnos u Opštinskoj upravi prestaje danom razrješenja
i ima pravo da se vrati na posao kod ranijeg poslodavca, na
poslove koji odgovaraju stepenu njegove stručne spreme.
Član 57.
1) Za obavljanje stručnih, administrativnih, tehničkih i drugih
poslova za potrebe Skupštine opštine i njenih radnih tijela
zadužena je Stručna služba Skupštine opštine.
2) Stručnom službom Skupštine opštine rukovodi sekretar
Skupštine opštine.
1.1. Nadzorni odbor

Član 52.
1) Skupština opštine imenuje sekretara Skupštine opštine dok
traje mandat saziva Skupštine opštine koja ga je izabrala
nakon sprovedenog javnog konkursa u skladu sa zakonom.
2) Sekretar Skupštine opštine rukovodi Stručnom službom
Skupštine opštine i odgovara Skupštini opštine za svoj rad i
rad Stručne službe Skupštine opštine.
3) Sekretar Skupštine opštine vrši dužnost sekretara i po isteku
mandata Skupštine opštine, do imenovanja vršioca dužnosti
sekretara novog saziva Skupštine opštine.
4) Sekretar Skupštine opštine može biti razriješen dužnosti prije
isteka mandata u slučajevima utvrđenim zakonom i ovim
Statutom, ako ne vrši poslove u skladu sa zakonom i aktima
Skupštine opštine, a na prijedlog predsjednika Skupštine
opštine, nadležnog skupštinskog radnog tijela ili na prijedlog
1/3 odbornika.
5) U slučaju prestanka mandata sekretara, Skupština opštine
imenuje vršioca dužnosti sekretara, u skladu sa zakonom.
6) Sekretar Skupštine opštine obavlja svoju dužnost
profesionalno, na način utvrđen zakonom, ovim Statutom i
Poslovnikom o radu Skupštine opštine.
Član 53.
1) Sekretar Skupštine opštine u saradnji sa predsjednikom
Skupštine opštine i Načelnikom opštine priprema prijedlog
dnevnog reda i obezbjeđuje uslove za rad Skupštine opštine.
2) Sekretar pruža stručnu pomoć predsjedniku Skupštine
opštine i vrši druge poslove utvrđene Poslovnikom o radu
Skupštine opštine.
Član 54.
1) Skupština opštine raspisuje javni konkurs za izbor i
imenovanje sekretara Skupštine opštine.
2) Skupština opštine imenuje sekretara Skupštine opštine
nakon sprovedenog javnog konkursa.
3) Za sekretara Skupštine opštine može biti imenovano lice koje
ispunjava opšte uslove za zapošljavanje u Opštinskoj upravi
u skladu sa zakonom i posebne uslove za imenovanje.
4) Posebni uslovi za izbor sekretara Skupštine su:
1. da ima završen četvorogodišnji studij sa zvanjem
diplomirani pravnik ili prvi ciklus studija-diplomirani pravnik
sa najmanje 240 ECTS bodova,
2. da ima najmanje tri godine radnog iskustva u traženom
stepenu obrazovanja i
3. da ima položen stručni ispit za rad u opštinskoj upravi.
Član 55.
Mandat sekretara Skupštine opštine traje dok traje mandat saziva
Skupštine opštine i može biti obnovljen nakon sprovedenog javnog
konkursa.

Član 58.
1) Skupština opštine može da obrazuje Nadzorni odbor kao
stalno radno tijelo koje je nadležno za kontrolu javne
potrošnje u Opštini i nadzor nad upravljanjem i
raspolaganjem imovinom Opštine.
2) Članove Nadzornog odbora imenuje Skupština opštine iz
reda stručnjaka ekonomske i pravne struke.
3) Za članove Nadzornog odbora ne mogu se imenovati
Načelnik i zamjenik načelnika Opštine, odbornici Skupštine
opštine, poslanici Narodne skupštine Republike Srpske,
poslanici Parlamentarne skupštine Bosne i Hercegovine,
članovi Vlade Republike Srpske i Vijeća ministara Bosne i
Hercegovine, javni službenici, službenici Opštinske uprave i
ostala lica koja bi mogla biti u sukobu interesa.
4) Nadzorni odbor ima predsjednika i dva člana.
5) Rad nadzornog odbora je javan.
6) Nadzorni odbor je u svom radu dužan čuvati lične podatke,
službene i poslovne tajne i poštovati dostojanstvo, dobro ime
i integritet pojedinca.
Član 59.
1) Nadzorni odbor vrši poslove iz djelokruga rada u skladu sa
zakonom, ovim Statutom, Poslovnikom o radu Skupštine
opštine i aktima Skupštine opštine.
2) Nadzorni odbor radi i odlučuje na sjednicama.
3) Nadzorni odbor svoje izvještaje, preporuke i prijedloge
podnosi organima Opštine.
4) Organi Opštine razmatraju akta koja podnosi Nadzorni odbor
i preduzimaju potrebne mjere u okviru svojih nadležnosti.
5) Načelnik opštine i Skupština opštine omogućavaju
Nadzornom odboru pristup dokumentaciji i aktima potrebnim
za ostvarivanje njihovih poslova, uz uvažavanje zakonom
utvrđenih ograničenja.
2. Načelnik opštine
Član 60.
1) Načelnik opštine zastupa i predstavlja Opštinu i nosilac je
izvršne vlasti u Opštini.
2) Načelnik opštine rukovodi Opštinskom upravom i odgovoran
je za njen rad.
Član 61.
1) Načelnika opštine biraju građani Srebrenice naopštim
neposrednim izborima tajnim glasanjem na period od četiri
godine u skladu sa Izbornim zakonom Bosne i Hercegovine.
2) Razrješenje prije isteka mandata i opoziv Načelnika opštine
sprovodi se u skladu sa Izbornim zakonom.
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3) U slučaju ostavke i trajne spriječenosti Načelnika opštine da
obavlja funkciju, a preostalo je više od godinu dana mandata,
raspisuju se izbori u roku od 60 dana, u skladu sa Izbornim
zakonom.

najmanje 1/3 odbornika ili nadležnog skupštinskog radnog
tijela, po postupku predviđenom za izbor zamjenika
načelnika Opštine.
Član 64.

Član 62.
Načelnik opštine je izvršni organ i nadležan je da:
- predlaže Statut opštine,
- predlaže odluke i druga opšta akta Skupštini opštine,
- -izrađuje nacrt i podnosi Skupštini opštine na usvajanje
godišnji budžet, godišnji bilans stanja, ekonomski plan,
razvojni plan, investicioni program, prostorni i urbanistički
plan i ostale planske i regulatorne dokumente koji se odnose
na korištenje i upravljanje zemljištem, uključujući i korištenje
javnog zemljišta,
- obavještava Skupštinu opštine o svim pitanjima iz
nadležnosti Opštine, njenih prava i obaveza,
- sprovodi lokalnu politiku u skladu sa odlukama Skupštine
opštine, izvršava lokalni budžet i obezbjeđuje primjenu
odluka i drugih akata Skupštine,
- izvršava zakone i druge propise Republike čije je izvršenje
povjereno Opštini,
- donosi odluku o osnivanju Opštinske uprave,
- donosi pravilnik o organizaciji i sistematizaciji radnih mjesta
Opštinske uprave,
- donosi plan zaštite i spašavanja- Civilne zaštite Opštine i
obezbjeđuje njegovu realizaciju,
- realizuje saradnju Opštine sa drugim opštinama, gradovima,
međunarodnim i drugim organizacijama, u skladu sa
odlukama i zaključcima Skupštine opštine i njenih
odgovarajućih radnih tijela,
- daje saglasnost na statute i druga opšta akta preduzeća i
ustanova čiji je osnivač Opština,
- podnosi izvještaj Skupštini opštine o svom radu i radu
Opštinske uprave,
- podnosi izvještaj Skupštini o radu u organima preduzeća
koja obavljaju komunalnu djelatnost,
- pokreće inicijativu da se do odluke nadležnog suda obustavi
od izvršenja propis Skupštine opštine, opšti ili pojednačni akt,
ako smatra da je suprotan Ustavu i zakonu,
- zaključuje ugovore u ime Opštine, u skladu sa aktima
Skupštine opštine,
- rješava u drugom stepenu po žalbi na prvostepena rješenja
Opštinske uprave, ukoliko za rješavanje nisu nadležni
republički organi,
- odgovoran je za zakonitost svih akata koje predlaže
Skupštini opštine,
- donosi odluke o raspolaganju novčanim sredstvima, na način
utvrđen Statutom opštine,
- obavlja i druge poslove utvrđene zakonom i ovim Statutom.
Član 63.
1) Načelnik opštine ima zamjenika koji mu pomaže u vršenju
dužnosti i za svoj rad odgovara Načelniku opštine.
2) Zamjenik načelnika opštine izvršava dužnosti koje mu povjeri
Načelnik opštine, zamjenjuje ga i djeluje u njegovo ime kada
je ovaj drugi odsutan ili spriječen u izvršavanju svojih
dužnosti.
3) Zamjenika Načelnika opštine bira Skupština opštine na
prijedlog Načelnika opštine i na mandatni period Načelnika
opštine, u postupku predviđenom za izbor predsjednika
Skupštine opštine, u skladu sa zakonom, ovim Statutom i
Poslovnikom o radu Skupštine opštine.
4) U slučaju prestanka mandata Načelnika opštine prije isteka
vremena na koje je izabran u skladu sa izbornim propisima,
zamjenik načelnika opštine obavlja dužnost Načelnika
opštine do izbora novog Načelnika opštine.
5) Ukoliko zamjenik načelnika opštine, u slučaju iz stava 4.
ovog člana iz bilo kojih razloga bude spriječen da obavlja
dužnost Načelnika opštine ili Opština nema zamjenika
Načelnika opštine, Skupština opštine će izabrati vršioca
dužnosti zamjenika načelnika opštine do izbora Načelnika
opštine, u skladu sa ovim Statutom i Poslovnikom o radu
Skupštine opštine.
6) U slučaju iz stava 5. ovog člana Skupština opštine bira
vršioca dužnosti zamjenika načelnika Opštine na prijedlog

1) Zamjenik načelnika opštine može biti opozvan i prije isteka
mandata ako pravosnažnom presudom bude osuđen za
krivično djelo, zbog nemoralnog i nedoličnog ponašanja,
zbog većih propusta u radu ili zloupotrebe funkcije koju
obavlja, ukoliko ne izvršava dužnosti koje mu je povjerio
Načelnik opštine i u drugim slučajevima utvrđenim zakonom.
2) Prijedlog za opoziv zamjenika načelnika opštine Skupštini
opštine podnosi Načelnik opštine ili najmanje 1/3 odbornika
u Skupštini opštine, u pisanoj formi, sa obrazloženjem.
3) O prijedlogu za opoziv zamjenika načelnika opštine mišljenje
daje skupštinsko radno tijelo nadležno za izbor i imenovanje.
4) Postupak izbora novog zamjenika načelnika opštine mora se
okončati u roku od 60 dana od dana stupanja na snagu
odluke o razrješenju zamjenika načelnika Opštine.
5) Postupak izbora novog zamjenika načelnika opštine uređuje
se Poslovnikom Skupštine Opštine, u skladu sa zakonom.
2.1. Opštinska uprava
Član 65.
Načelnik opštine samostalno utvrđuje strukturu i organizaciju
Opštinske uprave, u skladu sa kriterijumima i principima
propisanim zakonom.
Član 66.
Opštinska uprava se organizuje i djeluje u skladu sa kriterijumima
efikasnosti, djelotvornosti i ekonomičnosti, koji između ostalog
obuhvataju poštovanje sljedećih principa:
objedinjavanje istih ili sličnih odnosno međusobno povezanih
poslova u odgovarajuće organizacione jedinice,
zakonito i blagovremeno odlučivanje o pravima i obavezama
i na zakonu zasnovanim pravnim interesima fizičkih i pravnih
lica,
stručno i racionalno obavljanje poslova i ostvarivanje
odgovornosti zaposlenih i postavljenih lica za njihovo
obavljanje,
efikasno rukovođenje organizacionim jedinicama i stalni
nadzor nad obavljanjem poslova.
Član 67.
1) Kod donošenja Pravilnika o organizaciji i sistematizaciji
radnih mjesta Opštinske uprave, Načelnik opštine vodi
računa o finansijskim ograničenjima i javnom interesu kada
se radi o administrativnim troškovima i uzima u obzir
smjernice koje izdaje Vlada Republike Srpske u cilju
unapređenja ekonomičnosti rada Opštinske uprave.
2) Pravilnikom o organizaciji i sistematizaciji radnih mjesta
Opštinske uprave Načelnik opštine će, pored ostalog,
naročito utvrditi da se prilikom prijema službenika u
Opštinsku upravu obezbjeđuje proporcionalna nacionalna
zastupljenost konstitutivnih naroda i grupa ostalih.
3) Ukoliko dva ili više kandidata ispunjavaju uslove konkursa,
prednost će se dati kandidatu iz reda onog konstitutivnog
naroda ili grupa ostalih koji su neproporcionalno zastupljeni
u Opštinskoj upravi prema poslednjem popisu stanovništva.
4) Do popunjavanja radnih mjesta u Opštinskoj upravi u skladu
sa proporcionalnom zastupljenošću konstitutivnih naroda i
grupa ostalih, Načelnik opštine može, po potrebi, na osnovu
ugovora o radu na određeno vrijeme, ugovora o djelu i
ugovora o privremenim i povremenim poslovima angažovati
lica koja ispunjavaju uslove za rad u Opštinkoj upravi, a u
skladu sa zakonom.
Član 68.
Poslovi Opštinske uprave su:
izvršavanje i sprovođenje propisa Skupštine opštine i
Načelnika opštine,
pripremanje nacrta odluka i drugih akata koje donosi
Skupština opštine i Načelnik opštine,

____________________________________________________________________________________________________________
Strana 34 od 42

-

izvršavanje i sprovođenje zakona i drugih propisa i
obezbjeđenje vršenja poslova čije je izvršenje povjereno
Opštini i
vršenje stručnih i drugih poslova koje im povjeri Skupština
opštine i Načelnik opštine,
drugi poslovi propisani zakonom.

2.2. Zaposleni u Opštinskoj upravi
Član 69.
1) Zaposleni u Opštinskoj upravi obavljaju stručne i druge
poslove za potrebe Skupštine opštine i Načelnika opštine,
kao i poslove republičkih uprava i drugih državnih organa
uprave koji su zakonom povjereni Opštini.
2) Prava i obaveze zaposlenih u Opštinskoj upravi ostvaruju se
u skladu sa zakonom i kolektivnim ugovorom.
Član 70.
U Opštinskoj upravi poslove obavljaju opštinski službenici (u
daljem tekstu: službenici), tehnički i pomoćni radnici.
Član 71.
1) Službenik je lice koje u Opštinskoj upravi obavlja poslove iz
samostalnih nadležnosti i prenesenih poslova državnih
uprava i drugih državnih organa, a naročito: normativnopravne poslove, izvršava zakone i druge propise, vodi
upravni postupak, vrši inspekcijski i komunalno-inspekcijski
nadzor, obavlja računovodstveno-finansijske poslove,
administrativne poslove i druge stručne poslove iz
nadležnosti jedinice lokalne samouprave.
2) Službenici su:
1. Sekretar skupštine,
2. Načelnik odjeljenja ili službe,
3. Šef odsjeka,
4. Stručni savjetnik,
5. Samostalni stručni saradnik,
6. Inspektor,
7. Interni revizor,
8. Komunalni policajac,
9. Viši stručni saradnik i
10. Stručni saradnik.

2) Mandat Načelnika odjeljenja ili službe može biti obnovljen
nakon sprovedenog javnog konkursa.
3) Načelnika odjeljenja ili službe razrješava dužnosti Skupština
opštine, na prijedlog Načelnika opštine ili 1/3 odbornika ili na
način određen ovim Statutom.
4) Nakon prestanka mandata načelnika odjeljenja ili službe,
odnosno njegovog razrješenja Skupština opštine do
okončanja postupka imenovanja načelnika odjeljenja ili
službe u skladu sa zakonom, na prijedlog Načelnika opštine
ili 1/3 odbornika, imenuje vršioca dužnosti načelnika
odjeljenja ili službe koji mora da ispunjava opšte uslove za
zapošljavanje u opštinskoj upravi i posebne uslove za
imenovanje u skladu sa zakonom, a najduže za period do
90 dana.
5) Načelnika odjeljenja ili službe koji po isteku mandata ne bude
ponovo imenovan, odnosno koga Skupština opštine razriješi,
Načelnik opštine raspoređuje na odgovarajuće radno mjesto
u Opštinskoj upravi, u roku od 30 dana od dana prestanka
mandata, odnosno razrješenja ako je prije imenovanja za
načelnika odjeljenja ili službe imao status zaposlenog u
Opštinskoj upravi.
6) Ukoliko zaposleni iz stava 5. ovog člana odbije raspored na
odgovarajuće radno mjesto, ili ukoliko nema upražnjenog
radnog mjesta na koje bi mogao biti raspoređen, prestaje mu
radni odnos.
7) Načelniku odjeljenja ili službe koji po isteku mandata ne bude
ponovo imenovan, odnosno koga Skupština opštine razriješi,
a koji prije imenovanja nije imao status zaposlenog u
Opštinskoj upravi, radni odnos prestaje danom razrješenja i
ima pravo da se vrati na posao kod ranijeg poslodavca na
poslove koji odgovaraju stepenu njegove stručne spreme.
8) Načelnik odjeljenja ili službe može biti razriješen prije isteka
mandata u slučajevima utvrđenim zakonom, ovim Statutom i
drugim aktima organa Opštine
9) Ako načelnik odjeljenja ili službe ne vrši poslove u skladu sa
zakonom i aktima organa Opštine, Skupština opštine
razrješava načelnika odjeljenja ili službe na prijedlog
Načelnika opštine ili na prijedlog najmanje 1/3 odbornika u
Skupštini opštine
10) U slučaju iz stava 2. ovog člana kada prijedlog za razrješenje
podnosi 1/3 odbornika, prijedlog se dostavlja Načelniku
opštine a Načelnik opštine dostavlja mišljenje skupštini
opštine u roku od 15 dana od dana prijema prijedloga.
Član 74.

Član 72.
1) Skupština opštine imenuje načelnike odjeljenja ili službi na
prijedlog Načelnika opštine nakon sprovedenog javnog
konkursa.
2) Za načelnika odjeljenja ili službe može biti postavljeno lice
koje ispunjava opšte uslove za zapošljavanje u opštinsku
upravu u skladu sa
zakonom i posebne uslove za
postavljenje.
3) Posebni uslovi za postavljenje Načelnika odjeljenja ili službe
su:
1. da ima visoku stručnu spremu odgovarajućeg smjera ili
prvi ciklus studija sa najmanje 240 ECTS bodova,
2. da ima najmanje tri godine radnog iskustva u traženom
stepenu obrazovanja i
3. da ima položen stručni ispit za rad u opštinskoj upravi.
4) Ako Skupština opštine, u slučaju iz stava 1. ovog člana, ne
imenuje načelnika odjeljenja ili službe, Skupština opštine
imenuje vršioca dužnosti načelnika odeljenja ili službe na
prijedlog Načelnika opštine ili 1/3 odbornika do okončanja
postupka javne konkurencije, koji mora da ispunjava opšte
uslove za zapošljavanje u Opštinskoj upravi i posebne uslove
za imenovanje u skladu sa zakonom.
5) Načelnik odjeljenja ili službe rukovodi odjeljenjem ili službom
i odgovara za rad odjeljenja ili službe.
6) Načelnik odjeljenja ili službe za svoj rad odgovara Načelniku
opštine.
Član 73.

1) Šef odsjeka rukovodi odsjekom i odgovara za rad odsjeka.
2) Šef odsjeka za svoj rad odgovara Načelniku odjeljenja ili
službe.
3) Izuzetno od stava 2. ovog člana, šef odsjeka za svoj rad
odgovara Načelniku opštine ukoliko je odsjek samostalna
organizaciona jedinica.
Član 75.
1) Stručni savjetnik obavlja poslove za koje je potrebno
posebno stručno znanje.
2) Stručni savjetnik o svom radu podnosi izvještaj Načelniku
opštine i načelniku odjeljenja.
Član 76.
1) Samostalni stručni saradnik obavlja najsloženije stručne
poslove iz određene oblasti rada utvrđene Pravilnikom o
organizaciji i sistematizaciji radnih mjesta Opštinske uprave.
2) Samostalni stručni saradnik o svom radu podnosi izvještaj
neposrednom rukovodiocu.
Član 77.
1) Inspektor obavlja poslove inspekcijskog nadzora iz određene
oblasti nadzora za jednu, a izuzetno i za više jedinica lokalne
samouprave u skladu sa zakonom.
2) Inspektor o svom radu podnosi izvještaj neposrednom
rukovodiocu i Načelniku opštine i odgovara im za svoj rad.

1) Mandat Načelnika odjeljenja ili službe traje dok traje mandat
saziva Skupštine opštine.
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Član 78.
1) Interni revizor obavlja poslove interne revizije u skladu sa
zakonom.
2) Interni revizor za svoj rad odgovara neposrednom
rukovodiocu i Načelniku opštine.
Član 79.
1) Viši stručni saradnik obavlja složene stručne poslove iz
određene oblasti rada utvrđene Pravilnikom o organizaciji i
sistematizaciji radnih mjesta Opštinske uprave.
2) Viši stručni saradnik o svom radu podnosi izvještaj
neposrednom rukovodiocu.
Član 80.
1) Komunalni policajac vrši poslove komunalno-inspekcijskog
nadzora u skladu sa zakonom.
2) Komunalni policajac o svom radu podnosi izvještaj
neposrednom rukovodiocu i odgovara mu za svoj rad.
Član 81.
Stručni saradnik obavlja tehničke, administrativne i druge poslove
utvrđene Pravilnikom o organizaciji i sistematizaciji radnih mjesta
Opštinske uprave.
Član 82.
Tehnički i pomoćni radnik je lice koje u Opštinskoj upravi obavlja
tehničke, pomoćne i druge poslove čije je obavljanje potrebno radi
pravovremenog i nesmetanog obavljanja poslova iz nadležnosti
organa jedinice lokalne samouprave.
Član 83.
Na prava i dužnosti tehničkih i pomoćnih radnika primjenjuju se
opšti propisi o radu, kolektivni ugovor i odredbe zakona o lokalnoj
samoupravi koje se odnose na ocjenu rada, raspoređivanje,
proglašavanje viškom, radno vrijeme, odmor i odsustva,
odgovornost, mirovanje prava iz radnog odnosa, prava i dužnosti,
ostvarivanje i zaštita prava, nespojivost i sukob interesa, razlozi za
prestanak radnog odnosa, osim razloga predviđenih zakonom.

2.3. Odbor za žalbe
Član 87.
1) Opština ima Odbor za žalbe koji odlučuje u drugom stepenu
o žalbama službenika, tehničkih i pomoćnih radnika
zaposlenim u Opštinskoj upravi na rješenja kojima se
odlučuje o njihovim pravima i dužnostima, kao i o žalbama
kandidata koji su učestvovali na javnom konkursu za
zaposlenje u Opštinskoj upravi.
2) Odluke Odbora dostavljaju se podnosiocu žalbe u roku od
osam (8) dana od dana donošenja.
3) Odluke Odbora su konačne, a može ih preispitivati nadležni
sud u radnom sporu.
Član 88.
1) Odbor ima predsjednika i dva člana i u svom radu je
samostalan.
2) Predsjednik i članovi Odbora nemaju status službenika i
tehničkog i pomoćnog radnika u Opštinskoj upravi.
3) Predsjednik i članovi Odbora imaju pravo na naknadu za rad,
čija visina se utvrđuje odlukom Skupštine opštine.
4) Odbor odlučuje većinom glasova od ukupnog broja članova.
5) Odbor donosi poslovnik o radu.
6) Odbor ima pečat u skladu sa zakonom.
7) Odbor o svom radu podnosi izvještaj Skupštini opštine
najmanje jednom godišnje.
8) Stručno-tehničke poslove za potrebe Odbora obavlja
Odjeljenje za opštu upravu Opštinske uprave.
Član 89.
1) Predsjednika i članove Odbora imenuje Skupština opštine
nakon sprovedenog javnog konkursa, na period od četiri
godine, sa mogućnošću ponovnog izbora.
2) Procedura oko izbora, imenovanja, razrješenja i drugih
pitanja te prava i obaveza Odbora se provodi u skladu sa
Zakonom o lokalnoj samoupravi Republike Srpske.
3) Za člana Odbora ne mogu se imenovati lica zaposlena u
Opštinskoj upravi.
IV AKTA ORGANA OPŠTINE
Član 90.

Član 84.
Opštinska uprava može imati menadžera i savjetnika/ konsultanta
Načelnika opštine.

Organi opštine u vršenju poslova iz svoje nadležnosti donose:
Statut opštine, Poslovnik o radu Skupštine opštine i druge
poslovnike, odluke, pravilnike, naredbe, rješenja, uputstva,
zaključke, preporuke i rezolucije.

Član 85.
1) Menadžer koordinira rad na pripremi i realizaciji razvojnih
programa i projekata kojima se podstiče ekonomski razvoj,
obezbjeđuje zaštita životne sredine, održivi razvoj, podstiču
preduzetničke inicijative, javno-privatno partnerstvo i iniciraju
izmjene propisa radi stvaranja podsticajnog ambijenta za
razvoj Opštine.
2) Menadžera postavlja i razrješava Načelnik opštine, nakon
sprovedenog javnog konkursa.
3) Mandat menadžera traje koliko i mandat Načelnika opštine
koji ga je postavio.
4) Menadžer za svoj rad odgovara Načelniku opštine.
5) Menadžer o svom radu podnosi izvještaj Načelniku opštine.
6) Na radno-pravni status menadžera primjenjuju se opšti
propisi o radu, kolektivni ugovor i odredbe Zakona o lokalnoj
samoupravi RS, koji se odnose na radno vrijeme, odmore i
odsustva, odgovornost, dužnosti, nespojivost i sukob
interesa.
Član 86.
U cilju unaprijeđenja rada Opštinske uprave Načelnik opštine može
angažovati savjetnike/ konsultante u svrhu vođenja projekata i
programa te drugih konsultantskih usluga.

Organi Opštine ne mogu donositi odluke u korist jednog a na štetu
drugog konstitutivnog naroda i ostalih.
Član 91.
Skupština opštine donosi: Statut opštine, Poslovnik o radu
Skupštine opštine, odluke, zaključke, rješenja, preporuke i
rezolucije.
Član 92.
Načelnik opštine u vršenju poslova iz svoje nadležnosti donosi
odluke, pravilnike, naredbe, uputstva, rješenja i zaključke.
Član 93.
Ovlašteni službenici Opštinske uprave donose rješenja, zaključke,
uvjerenja, potvrde, izvode i prepise.
Član 94.
1) Prijedlog za donošenje akata iz nadležnosti Skupštine
opštine mogu podnijeti Načelnik opštine, svaki odbornik,
radna tijela Skupštine opštine i 10% birača ili 1000 birača sa
područja Opštine.
2) Inicijativu za donošenje akata iz nadležnosti Opštine mogu
pokrenuti građani, udruženja građana, u skladu sa
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postupkom predviđenim
građanska inicijativa.

zakonom

kojim

je

uređena

Član 95.
1) Odluke i drugi opšti akti organa opštine objavljuju se u
„Službenom glasniku opštine Srebrenica“.
2) O uređenju i izdavanju „Službenog glasnika opštine
Srebrenica“ brine se Stručna služba Skupštine opštine i
Stručna služba Načelnika opštine i zajedničkih poslova.
3) Pojedinačni akti organa Opštine objavljuju se u „Službenom
glasniku opštine Srebrenica“ na osnovu odluke Skupštine
opštine ili Načelnika opštine.
V IMOVINA I FINANSIRANJE OPŠTINE
Član 96.
1) Imovinu Opštine čine pokretne i nepokretne stvari i
imovinska prava, u skladu sa zakonom.
2) O sticanju i raspolaganju pravima na nepokretnostima
odlučuje Skupština opštine, u skladu sa zakonom.
3) Skupština opštine dužna je da upravlja i raspolaže imovinom
Opštine u interesu građana, sa pažnjom dobrog domaćina i
privrednika, u skladu sa zakonom.
4) Načelnik opštine odlučuje o prihvatanju nepokretnosti u
imovinu Opštine po osnovu poklona ili drugog besteretnog
ustupanja prethodnog vlasnika, u skladu sa aktima
Skupštine opštine.
5) O sticanju i raspolaganju pokretnom imovinom i novčanim
sredstvima odlučuje Načelnik opštine, u skladu sa zakonom.
Član 97.
1) Opština svake godine imenuje komisiju za popis opštinske
imovine u cilju utvrđivanja stvarnog stanja.
2) Popisna komisija ima obavezu da izvrši popis imovine,
novčanih sredstava i potraživanja sa stanjem 31.12. tekuće
godine, te da podnese Izvještaj o izvršenom popisu i preda
ga Načelniku opštine.

Načelnika opštine donosi odluku o privremenom finansiranju,
u skladu sa zakonom.
3) Privremeno finansiranje, u smislu stava 2. ovog člana, vrši
se srazmjeno sredstvima korištenim u istom periodu u
budžetu predhodne fiskalne godine, a najviše do jedne
četvrtine ukupnih prihoda raspoređenih u budžetu
predhodne fiskalane godine.
Član 102.
1) Načelnik Opštine utvrđuje nacrt budžeta Opštine i dostavlja
ga Skupštini opštine na izjašnjavanje
2) O Nacrtu budžeta opštine sprovodi se javna rasprava u
skladu sa zakonom i odlukom Skupštine opštine.
3) Sprovođenje javne rasprave o tom nacrtu budžeta
obezbjeđuje Načelnik opštine.
4) Načelnik Opštine podnosi Skupštini opštine prijedlog
budžeta na usvajanje, u skladu sa zakonom.
Član 103.
1) Načelnik opštine obezbjeđuje izvršenje budžeta Opštine, u
skladu sa zakonom i odlukama Skupštine opštine.
2) Načelnik opštine podnosi Skupštini opštine izvještaje o
izvršenju budžeta, u rokovima i na način predviđen zakonom.
3) Izvještaj o izvršenju budžeta razmatra i usvaja Skupština
opštine, u skladu sa zakonom.
Član 104.
1) Finansijski resursi Opštine su srazmjerni njenim
nadležnostima koje su joj dodijeljene zakonom.
2) Svaki prenos novih funkcija praćen je dodjelom finansijskih
sredstava potrebnih za njihovo efikasno izvršavanje.
Član 105.
Budžet opštine prioritetno usmjerava raspoložive resurse na
pokrivanje troškova obaveznih funkcija.
Član 106.

Član 98.
Za obavljanje poslova utvrđenih Ustavom, zakonom i ovim
Statutom, Opštini pripadaju prihodi utvrđeni zakonom.
Član 99.
1) Opština ima budžet koji predstavlja procjenu budžetskih
sredstava i budžetskih izdataka za jednu fiskalnu godinu i
sastavni je dio jedinstvenog budžetskog sistema u Republici
Srpskoj.
2) Budžetska sredstva Opštine su budžetski prihodi i drugi
primici, a budžetske izdatke čine budžetski rashodi i drugi
izdaci uključujući i otplatu dugova.
3) Budžetski prihodi, kao dio budžetskih sredstava opštine su:
a) Sredstva iz raspodjele sa računa javnih prihoda
Republike Srpske, u skladu sa zakonom i
b) Izvorni prihodi opštine koje čine porezi, takse, naknade,
novčane kazne prema propisima Opštine kao i ostali
prihodi, u skladu sa zakonom i odlukama Skupštine
opštine.
Član 100.
1) Korisnici sredstava budžeta Opštine, čiji je osnivač Opština
dužni su da Skupštini opštine podnesu godišnji izvještaj o
svom radu, ostvarivanju programa rada i korištenju
sredstava budžeta.
2) Ostali korisnici sredstava budžeta Opštine dužni su da
podnesu izvještaj Načelniku opštine o namjenskom
korištenju odobrenih sredstava budžeta Opštine.
Član 101.
1) Budžet Opštine donosi se za kalendarsku godinu po
utvrđenom budžetskom kalendaru u skladu sa zakonom.
2) Ako Skupština opštine ne donese odluku o usvajanju
budžeta u skladu sa budžetskim kalendarom, na prijedlog

1) Prihodi opštine uključuju:
a) Lokalne poreze:
- porez na nekretnine,
- porez na prihod od poljoprivrede i šumarstva,
- porez na dobit od igara na sreću i
- ostali lokalni porezi utvrđeni zakonom.
b) Lokalne takse:
- opštinske administrativne takse,
- takse za komunalije i
- ostale lokalne takse utvrđene zakonom
c) Lokalne naknade:
- naknade za uređenje građevinskog zemljišta,
- naknade za korištenje prirodnih i drugih dobara od
opšteg interesa,
- naknade za prostorno i urbanističko planiranje i
- ostale lokalne naknade
d) Prihodi od imovine:
- prihodi od najma,
- prihodi od kamata,
- prihodi od prodaje imovine koja ne ugrožava javne
funkcije i nadležnosti Opštine
e) Prihodi od samodoprinosa,
f)
Prihodi od novčanih kazni izrečenih u prekršajnom
postupku, utvrđenih aktima Opštine i
g) Ostale zakonom utvrđene prihode.
2) Opština ima pravo i na prihode od centralne vlasti koje ona
ostvari na njenom području.
3) Opština ima fiskalni suverenitet nad njenim prihodima što
podrazumijeva pravo Opštine da prikupljenim finansijskim
sredstvima može samostalno da raspolaže izvršavajući lokalni
budžet, kao plan svojih prihoda i rashoda.
4) Vlastiti izvori prihoda Opštine utvrđuju se zakonom.
5) Opština ima pravo na dovoljne sopstvene finansijske resurse,
kojim opštinski organi mogu raspolagati u okviru svoje
nadležnosti, u skladu sa zakonom.
6) Sva sredstva iz vlastitih izvora prihoda Opštine pripadaju
budžetu Opštine ,u skladu sa zakonom.
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Član 107.
Rashodi opštine su:
a) Tekući rashodi,
b) Subvencije,
c) Grantovi,
d) Izdaci za stalnu imovinu i
e) Izdaci za otplatu dugova.

se obraćaju radi ostvarivanja svojih prava i interesa, ili
izvršavanja svojih dužnosti.
2) Na podnesene prigovore i pritužbe Načelnik opštine dužan
je fizičkim i pravnim licima dati odgovor u roku od 30 dana od
dana podnošenja prigovora ili pritužbe.
3) Prigovore, odnosno pritužbe na rad Načelnika opštine
razmatra Skupština opštine, i o njima zauzima stav.
Član 114.

Član 108.
1) Opština može da predlaže i usvaja rebalans budžeta ukoliko
se za to ukaže potreba.
2) U slučaju iz stava 1. ovog člana predlažu se izmjene
postojećeg budžeta na pojedinim pozicijama koje mogu da
budu veće, manje ili iste sa važećim budžetom.
3) Procedura za izradu rebalansa je ista kao i kod donošenja
budžeta Opštine, a u skladu sa zakonom.
4) Rebalans se može raditi i više puta u toku godine ako postoji
potreba, a u skladu sa zakonom.
Član 109.
1) Po isteku godine donosi se završni račun budžeta.
2) Rok za izradu završnog rčuna opštine je 31.03. naredne
godine za prethodnu godinu.
3) Završni račun dostavlja se Ministarstvu finansija Republike
Srpske kao i APIF-u (Agencija za posredničke, informatičke
i finansijske usluge), a u skladu sa zakonom.
VI JAVNOST RADA ORGANA OPŠTINE
Član 110.
1) Rad organa Opštine je javan.
2) Organi Opštine dužni su da upoznaju javnost sa obavljanjem
poslova iz svog djelokruga i izvještavaju o svom radu
posredstvom javnog informisanja, u elektronskom,
štampanom ili nekom drugom prikladnom obliku i načinu.
3) Organi opštine podnose javnosti godišnje izvještaje u kojima
se postignuti rezultati upoređuju sa planiranim programskim
ciljevima.
4) Način obavještavanja javnosti o radu organa Opštine uređuju
se posebnim aktima organa opštine.
Član 111.
1) Službena saopštenja i izjave za sredstva javnog informisanja
daju:
a) Načelnik opštine – o radu izvršne vlasti Opštine i
b) Predsjednik Skupštine opštine – o radu Skupštine
opštine i
2) Načelnik opštine i predsjednik Skupštine opštine mogu za
davanje odgovarajućih informacija ovlastiti pojedine
službenike.
3) Ovlašteni službenici iz stava 2. ovog člana su lično odgovorni
za tačnost i pravovremenost informacija.
4) Neovlašteno davanje informacija ili davanje netačnih
informacija ovlaštenih službenika iz stava 2. ovog člana
predstavlja težu povredu službene dužnosti.
Član 112.
1) Načelnik opštine i predsjednik Skupštine opštine ili ovlašteni
službenik redovno organizuju konferencije za štampu o
pitanjima izvršavanja poslova koji su u nadležnosti organa
Opštine.
2) Načelnik opštine može odlučiti da se u postupku pripreme i
donošenja opšteg akta objavi njegov tekst u svim fazama
donošenja putem sredstava javnog informisanja, kao i da se
odredi rok za davanje primjedbi na predloženi tekst opšteg
akta.
Član 113.
1) Organi Opštine dužni su omogućiti fizičkim i pravnim licima
podnošenje prigovora i pritužbi na rad organa Opštine, kao i
na nepravilan odnos službenika Opštinske uprave kada im

Javnost rada organa Opštine obezbjeđuje se kroz slobodu pristupa
informacijama svim fizičkim i pravnim licima, u skladu sa zakonom.
Član 115.
1) Sjednici
Skupštine
opštine
mogu
prisustvovati
zainteresovani građani, na način i pod uslovima propisanim
Poslovnikom o radu Skupštine opštine.
2) Sredstvima javnog informisanja dostavljaju se pozivi i
materijali za sjednice Skupštine opštine, radi informisanja
javnosti.
3) Predstavnici sredstava javnog informisanja mogu
prisustvovati sjednicama Skupštine opštine na način
predviđen Poslovnikom o radu Skupštine opštine.
4) Izuzetno, sjednica se može održati bez prisustva javnosti na
način propisan Poslovnikom o radu Skupštine opštine.
Član 116.
1) Na zgradama u kojima su smješteni ograni Opštine mora biti
istaknut naziv organa.
2) Na prikladnom mjestu u zgradi mora biti istaknut raspored
prostorija organa Opštine.
3) Na ulazu u službene prostorije moraju biti istaknuta lična
imena službenika i oznaka poslova koje obavljaju.
Član 117.
U prostorijama Opštine uspostavlja se poseban pult za
informisanje javnosti, za distribuciju informativnih materijala i
pružanje pomoći građanima u ostvarivanju njihovih prava.
Član 118.
Načelnik opštine obezbjeđuje javnu raspravu o nacrtu Statuta
opštine, nacrtu odluka o budžetu, drugim aktima Opštine utvrđenim
zakonom, ovim Statutom i Poslovnikom Skupštine opštine.
VII UČEŠĆE GRAĐANA U LOKALNOJ SAMOUPRAVI
Član 119.
1) U poslovima lokalne samouprave građani odlučuju posredno
preko svojih predstavnika izabranih u Skupštinu opštine i
neposredno.
2) Oblici neposrednog učešća građana u lokalnoj samoupravi
su:
a) referendum,
b) zbor građana,
c) građanska inicijativa,
d) mjesna zajednica,
e) javna rasprava,
f) paneli građana,
g) „sati građana“ u Skupštini opštine,
h) „sati građana“ u Kabinetu načelnika opštine i
i) drugi oblici učešća na način predviđen posebnim
propisom i zakonom.
3) Oblici i način neposrednog učešća građana u lokalnoj
samoupravi uređuju se posebnom odlukom Skupštine
opštine, u skladu sa zakonom i ovim Statutom.
Član 120.
Građani, neposredno učestvujući u lokalnoj samoupravi odlučuju
o:
a) Izgradnji komunalnih objekata, načinu obeubjeđivanja
finansijskih sredstava za izgradnju tih objekata i o načinu
korištenja i upravljanja tim objektima,
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b)
c)
d)

e)

Pokretanju inicijative za donošenje i izmjenu propisa i
opštih akata iz nadležnosti Opštine,
Upućivanju preporuka i prigovora na rad organa Opštine,
Pokretanju inicijative za izdvajanje naseljenih mjesta iz
sastava Opštine ili pripajanje naseljenih mjesta u sastav
Opštine i
Zaštiti životne sredine.

1. Referendum

5) Predsjednik i članovi glasačkog odbora moraju imati biračko
pravo.
6) Predsjednik i članovi glasačkog odbora i njihovi zamjenici
imaju pravo na naknadu za rad, u skladu sa odlukom
Skupštine opštine.
Član 127.
Referendum se sprovodi po postupku koji je propisan Zakonom o
referendumu i građanskoj inicijativi.

Član 121.
Član 128.
1) Građani odlučuju putem referenduma u skladu sa zakonom i
ovim Statutom.
2) Skupština opštine može raspisati referendum za teritoriju
opštine, za jednu ili više mjesnih zajednica i za dio mjesne
zajednice, za jedno ili više naseljenih mjesta, o pitanjima iz
nadležnosti Skupštine opštine koja se odnose na posebne
potrebe i interese građana.
3) Referendum se može raspisati radi prethodnog izjašnjavanja
građana o određenom pitanju iz nadležnosti Skupštine
opštine.

1) Refrendum je punovažan ako je na njemu glasala
natpolovična većina građana koji imaju biračko pravo i koji
su upisani u birački spisak.
2) Referendumsko pitanje je dobilo podršku građana ako se za
njega izjasnila natpolovična većina građana koja je glasala
na referendumu.
2. Zbor građana
Član 129.

Član 122.
Prijedlog za raspisivanje opštinskog referenduma može podnijeti
Načelnik opštine, najmanje 1/3 odbornika u Skupštini opštine,
najmanje 10 % birača upisamnih u birački spisak Opštine ili
najmanje 3000 birača upisanih u birački spisak Opštine.
Član 123.
1) Skupština opštine odluku o raspisivanju referenduma donosi
većinom glasova od ukupnog broja odbornika.
2) Od stupanja na snagu odluke o raspisivanju referenduma do
dana sprovođenja referenduma ne može proteći manje od 30
dana niti više od šest mjeseci.
Član 124.
Pravo odlučivanja na referendumu imaju građani koji imaju
prebivalište na području opštine Srebrenica, odnosno dijelu
Opštine za koji se sprovodi referendum i koji imaju biračko pravo i
upisani su u centralni birački spisak.
Član 125.
1) Refrendum sprovodi posebna komisija imenovana od strane
Skupštine opštine i glasački odbori, u skladu sa zakonom i
ovim Statutom.
2) Komisiju za sprovođenje referenduma imenuje Skupština
opštine najkasnije u roku od deset dana od dana stupanja na
snagu odluke o raspisivanju referenduma.
3) Komisiju za sprovođenje referenduma čine predsjednik i
četiri člana.
4) Predsednik i članovi komisije za sprovođenje referenduma
imaju zamjenike.
5) Predsjedniku i članovima komisije za sprovođenje
referenduma mandat traje do konstatovanja rezultata
referenduma na sjednici Skupštine opštine.
6) Predsjednik i članovi komisije za sprovođenje referenduma
moraju imati biračko pravo i iskustvo u sprovođenju izbora.
7) Predsjednik i članovi komisije za sprovođenje referenduma i
njihovi zamjenici imaju pravo na naknadu za rad, u skladu sa
odlukom Skupštine opštine.
8) Predsjednik komisije za sprovođenje referenduma i njegov
zamjenik moraju biti diplomirani pravnici.
Član 126.
1) Glasački odbor imenuje se za svako glasačko mjesto,
najkasnije deset dana prije dana određenog za izjašnjavanje
na referendumu.
2) Glasački odbor čine predsjednik i dva člana.
3) Predsjednik i dva člana imaju zamjenike.
4) Prilikom imenovanja glasačkih odbora obavezno se brine o
srazmjernoj zastupljenosti političkih stranaka u Skupštini
opštine Srebrenica.

1) Građani na zboru građana mogu raspravljati i davati
prijedloge o pitanjima iz nadležnosti organa Opštine koja su
od neposrednog zajedničkog interesa za građane određenog
područja Opštine, odnosno područja za koje je zbor građana
sazvan, inicirati i predlagati načine rješavanja određenih
pitanja i donošenje akata iz djelokruga skupštine opštine i
odlučuju o određenim pitanjima, u skladu sa zakonom, ovim
Statutom i aktima Skupštine opštine.
2) Zbor građana saziva se za naseljeno mjesto, mjesnu
zajednicu ili njihov dio (ulica, kvart, naselje, zaselak).
Član 130.
1) Zbor građana može sazvati Načelnik opštine, predsjednik
Skupštine opštine, predsjednik savjeta mjesne zajednice i
svaki odbornik Skupštine opštine na području mjesne
zajednice na kojoj ima prebivalište.
2) Sazivanje i način rada zbora građana reguliše se posebnom
odlukom Skupštine opštine.
3) Predsjednik savjeta mjesne zajednice dužan je sazvati zbor
građana na pismeni zahtjev najmanje pedeset birača.
4) Zbor građana će se održati i na njemu će se punovažno
raspravljati i predlagati samo ako mu prisustvuje dovoljan
broj birača koji se propisuje posebnom odlukom o zboru
građana.
3. Građanska inicijativa
Član 131.
1) Građani opštine mogu pokrenuti inicijativu za:
- donošenje ili promjenu Statuta opštine,
- donošenje ili promjenu akta kojim se uređuje određeno
pitanje iz samostalnog djelokruga i
- raspisivanje referenduma.
2) Inicijativa mora biti u pisanom obliku, mora biti jasno
obrazložena, te sadržavati potpise građana i njihove
jedinstvene matične brojeve.
3) Inicijativa mora biti potpisana od najmanje 5% ili 500 od
ukupnog broja birača
4) Skupština opštine je dužna u roku od 60 dana od dana
dobijanja inicijative da obavi raspravu i da građanima dostavi
obrazložen odgovor ali Skupština opštine nije obavezna
sadržajno prihvatiti inicijativu ako za to postoje razumni
razlozi
5) Građanska inicijativa se sprovodi i Skupština opštine donosi
odluku u skladu sa Zakonom o referendumu i građanskoj
inicijativi.
4. Mjesna zajednica
Član 132.
1) Inicijativu za osnivanje mjesne zajednice mogu podnijeti
najmanje 10% građana koji imaju prebivalište na području
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2)

3)

4)

5)

naseljenog mjesta, odnosno naseljenih mjesta za koja se
predlaže osnivanje nove mjesne zajednice ili najmanje 1/3
odbornika Skupštine opštine ili Načelnik opštine.
Inicijativa za osnivanje mjesne zajednice, za promjenu
njenog područja ili naziva, mora biti obrazložena i obavezno
mora da sadrži:
a) Podatke o području za koje se predlaže osnivanje
mjesne zajednice, promjena njenog područja ili naziva,
granice mjesne zajednice, broj stanovnika i drugo,
b) Način na koji se predlaže osnivanje mjesne zajednice,
promjena njenog područja ili naziva,
c) Razloge zbog kojih se predlaže osnivanje mjesne
zajednice, promjena njenog područja ili naziva i
d) Druge podatke koji će omogućiti da se o pokrenutoj
inicijativi, u utvrđenom postupku, donese odluka.
Mjesna zajednica formira se za dio naseljenog mjesta,
odnosno za područje jednog ili više međusobno povezanih
naseljenih mjesta.
Skupština opštine u postupku razmatranja inicijative za
osnivanje mjesne zajednice može odlučiti da se o inicijativi
obavi javna rasprava na zboru građana i u tom slučaju zbor
građana saziva ovlašteno lice u skladu sa zakonom i
odlukom Skupštine opštine.
Mjesna zajednica se obrazuje odlukom Skupštine opštine
kojom se utvrđuju: naziv, područje, poslovi koje vrši mjesna
zajednica i druga pitanja od značaja za rad mjesne zajednice
u skladu sa zakonom.
Član 133.

Član 137.
Građani u mjesnim zajednicama mogu zadovoljiti zajedničke
potrebe i ostvariti interese putem:
a) pokretanja inicijative i učešća u javnoj raspravi prilikom
pripreme i donošenja prostornih i
b) urbanističkih planova,
c) pokretanja inicijative, davanja mišljenja i učešća u izgradnji
komunalnih objekata i objekata u
d) opštoj upotrebi,
e) pokretanja inicijative i učešća u javnim raspravama o
aktivnostima koje su u vezi sa razvojem
f) privrede i društvenih djelatnosti,
g) prikupljanja i dostavljanja organima jedinice lokalne
samouprave, javnim preduzećima i ustanovama predstavke
i pritužbe na njihov rad, kao i inicijative i prijedloge građana
za rješavanje pitanja od njihovog zajedničkog interesa,
h) učešća u obezbjeđivanju prostornih, finansijskih i
organizacionih uslova za sport i rekreaciju,
i) organizovanja raznih oblika humanitarne pomoći na svom
području,
j) zaštite od elementarnih nepogoda i organizovanjem,
otklanjanjem ili ublažavanjem posljedica od elementarnih
nepogoda,
k) saradnje sa udruženjima građana o pitanjima koja su od
interesa za građane mjesne zajednice i
l) obavljanja poslova koje im povjere organi Opštine.
Član 138.
Nadzor nad radom Savjeta vrši Komisija za rad sa Mjesnim
zajednicama Skupštine opštine u skaladu sa Statutom i
Poslovnikom o radu Skupštine opštine.

Mjesna zajednica nema status pravnog lica.
Član 134.
Administrativne i stručne poslove za potrebe mjesnih zajednica,
upis i vođenje registra mjesnih zajednica obavlja Odjeljenje za
društvene djelatnosti i javne servise Opštinske uprave Srebrenica.
Član 135.
1) Mjesna zajednica ima Savjet mjesne zajednice (u daljem
tekstu: Savjet).
2) Savjet ima predsjednika, kojeg biraju članovi Savjeta
natpolovičnom većinom glasova od ukupnog broja članova.
3) Prava i obaveze predsjednika i članova savjeta regulišu
Izborni zakon Republike Srpske i uputstvo koje donosi
Republička izborna komisija.
4) Odluku o raspisivanju izbora ua Savjete mjesnih zajednica
donosi Skupština opštine.
5) Izbori za Savjet sprovode se u skladu sa odredbama
Izbornog zakona Republike Srpske i uputstva koje donosi
Republička izborna komisija.
Član 136.
1) Skupština opštine budžetom utvrđuje posebna sredstva za
finansiranje mjesne zajednice.
2) Skupština opštine odlukom o finansiranju rada mjesnih
zajednica definiše iznos sredstava iz budžeta Opštine kojim
će se finansirati aktivnosti savjeta mjesne zajednice.
3) Planom finansiranja koji je sastavni dio odluke o finansiranju
rada mjesnih zajednica definišu se vrsta ulaganja u mjesne
zajednice i visina sredstava po mjesnim zajednicama.
4) Sredstva koja se izdvajaju za rad mjesnih zajednica se
odnose na plaćanje troškova:
rada predsjednika i savjeta mjesnih zajednica,
električne energije, telefona i drugih komunalnih usluga
kancelarija mjesnih zajednica,
održavanja kulturno-sportskih manifestacija u mjesnim
zajednicama,
rekonstrukcije i sanacije objekata infrastrukture u
mjesnoj zajednici (putevi,kancelarije i dr zajednički
objekti mjesne zajednice, vodosnadbjevanje i slično).
5) Sredstva za potrebe mjesnih zajednica mogu se
obezbjeđivati i iz sredstava samodoprinosa, donacija,
poklona i ličnog učešća građana mjesne zajednice.

Član 139.
1) Skupština opštine raspisuje izbore za izbor članova Savjeta.
2) Organi za provođenje izbora Savjeta su Opštinska izborna
komisija i birački odbori.
3) Izbori za Savjet održavaju se najkasnije 90 dana od
konstituisanja Skupštine opštine.
4) Mandat savjeta traje četiri godine.
5) Mandat predsjednika, odnosno člana Savjeta prestaje:
a) smrću,
b) na lični zahtjev,
c) istekom mandata,
d) odjavom prebivališta sa područja mjesne zajednice,
e) ako je pravosnažnom odlukom lišen poslovne
sposobnosti i
f) razrješenjem.
6) Predsjednik, odnosno član Savjeta može biti razriješen
dužnosti i prije isteka mandata, ako duže vrijeme ne
učestvuje u radu Savjeta, zbog dužeg odsustvovanja usljed
bolesti, nemoralnog i nedoličnog ponašanja, ako
pravosnažnom presudom bude osuđen na kaznu zatvora za
krivično djelo ili zbog zloupotrebe prilikom obavljanja poslova
Savjeta.
Član 140.
Ako članu Savjeta prestane mandat prije isteka vremena na koje je
izabran, član Savjeta postaje slijedeći kandidat sa predložene liste
kandidata koji je dobio najveći broj glasova prilikom izbora članova
Savjeta.
5. Javna rasprava
Član 141.
1) Javna rasprava sprovodi se o:
a) Nacrtu Statuta Opštine
b) Nacrtu odluke o budžetu opštine,
c) Planu razvoja Opštine,
d) Prostornom planu,
e) Nacrtu urbanističkog plana i regulacionih planova i
f) Drugim aktima koje nadležni organ Opštine uputi na
javnu raspravu.
2) Bliže odredbe o sprovođenju javne rasprave uređuju se
Poslovnikom o radu Skupštine opštine i posebnom odlukom
Skupštine opštine.
6. Drugi oblici koji nisu zabranjeni zakonom
Član 142.
1) Paneli građana mogu se održavati a dan i vrijeme trajanja
utvrđuje Skupština opštine odlukom.
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2) „Sati građana“ u skupštini opštine mogu se održavati a
dan i vrijeme trajanja utvrđuje Skupština opštine odlukom.
3) „Sati građana“ u Kabinetu Načelnika opštine mogu se
organizovati jednom nedeljno, a dan i vrijeme trajanja
utvrđuje Načelnik opštine.
4) Poslovnikom o radu Skupštine opštine mogu se utvrditi i
drugi oblici neposrednog učešća građana u opštini (okrugli
stolovi, peticije, pisma, otvoreni telefon, web stranica,
facebook, tweeter i sl).
VIII SARADNJA OPŠTINE SA DRUGIM SUBJEKTIMA
Član 143.
1) U obavljanju poslova lokalne samouprave, Opština ostvaruje
saradnju sa drugim opštinama i gradovima.
2) Saradnja iz stava 1. ovog člana planira se i ostvaruje u
poslovima koji su od zajedničkog interesa.
Član 144.
1. Opština se može udruživati u Savez opština i gradova
Republike Srpske o čemu odluku donosi Skupština opštine.
2. Udruživanjem iz stava 1. ovog člana ostvaruju se i
unapređuju određeni zajednički interesi i osigurava njihova
zaštita.
Član 145.
1) Opština može pristupiti domaćim i međunarodnim
udruženjima lokalnih vlasti i sarađivati sa odgovarajućim
jedinicama lokalne samouprave u Federaciji Bosne i
Hercegovine i jedinicama lokalne samouprave u drugim
državama, u skladu sa zakonom.
2) Odluku o pristupanju, odnosno ostvarivanju saradnje iz stava
1. ovog člana donosi Skupština opštine.
3) Na osnovu odluke iz stava 2. ovog člana može se zaključiti
sporazum, protokol ili povelja o saradnji, odnosno
partnerstvu, ako nije zakonom drugačije propisano.
Član 146.
1) Organi opštine sarađuju sa drugim organima vlasti u Bosni i
Hercegovini i Republici Srpskoj na principu utvrđenih
nadležnosti Opštine i tih organa, a radi ostvarivanja interesa
Opštine i njenih građana, u skladu sa zakonom i drugim
propisima.
2) Prema drugim organima vlasti Opština ima prava i dužnosti
utvrđene zakonom i drugim propisima.

X POSTUPAK ZA DONOŠENJE I PROMJENU STATUTA
OPŠTINE
Član 151.
1) Statut Opštine mijenja se odlukom o izmjenama i/ili
dopunama ili donošenjem novog Statuta.
2) Statut opštine donosi Skupština opštine većinom glasova od
ukupnog broja odbornika.
3) Postupak za promjenu Statuta Opštine obuhvata postupak
izrade nacrta opšteg akta, sprovođenje javne rasprave o
nacrtu i odlučivanje o prijedlogu opšteg akta, u skladu sa
zakonom, ovim Statutom i Poslovnikom o radu Skupštine
opštine.
4) Izuzetno, Skupština opštine može, na prijedlog ovlaštenog
predlagača, odlučiti o usvajanju izmjena i/ili dopuna Statuta
opštine neposredno na osnovu prijedloga odluke, ako je
predložen mali obim promjena ili ako ta promjena predstavlja
usklađivanje sa izričitim odredbama zakona.
Član 152.
1) Inicijativu za promjenu Statuta može podnijeti svaki odbornik
Skupštine opštine kao i stalno radno tijelo Skupštine opštine
u čijem su djelokrugu Statutarna pitanja.
2) Inicijativu za promjenu Statuta mogu dati građani u formi
građanske inicijative, u skladu sa zakonom, ovim Statutom i
poslovnikom skupštine opštine.
3) Inicijativa se podnosi Načelniku opštine u pisanom obliku sa
obrazloženjem.
4) O inicijativi iz stava 3. Ovog člana izjašnjava se Načelnik
Opštine u roku od 30 dana od dana podnošenja inicijative i o
svom stavu obavještava podnosioca inicijative i Skupštinu
opštine.
5) U postupku izjašnjavanja po inicijativi Načelnik opštine može
pribaviti mišljenje skupštinskog radnog tijela u čijem
djelokrugu su statutarna pitanja.
Član 153.
1) Prijedlog za donošenje, izmjene i/ili dopune Statuta mogu
podnijeti Načelnik opštine, najmanje 1/3 odbornika Skupštine
opštine i 20% birača ili 1500 birača sa područja Opštine.
2) Prijedlog iz stava 1. ovog člana mora biti obrazložen, a
podnosi se predsjedniku Skupštine opštine u pisanoj formi, o
čemu odlučuje Skupština opštine.
3) Prijedlog Statuta ili odluke o izmjenama i/ili dopunama
Statuta utvrđuje ovlašteni predlagač i dostavlja ga Skupštini
opštine na odlučivanje.

Član 147.

Član 154.

Radi što potpunijeg izvršavanja poslova iz nadležnosti opštine,
organi opštine sarađuju sa političkim strankama, vjerskim
zajednicama, nevladinim organizacijama i drugim subjektima.

Ako Skupština opštine ne prihvati prijedlog za promjenu Statuta
opštine isti prijedlog se ne može uvrstiti na dnevni red sjednice
Skupštine opštine prije isteka tri mjeseca od dana kada je prijedlog
odbijen odnosno nije usvojen.

Član 148.
Opština u obavljanju poslova iz svog djelokruga:
1. daje republičkim organima inicijative za uređenje odnosa od
značaja za Opštinu i preduzimanje mjera od značaja za
rješavanje pitanja u okviru prava i dužnosti Opštine,
2. daje prijedlog za preduzimanje aktivnosti republičkih organa
na razvijanju Opštine,
3. traži mišljenje od nadležnih republičkih organa u vezi sa
primjenom zakona koji su od neposrednog uticaja na razvoj
i ostvarivanje Opštine i rad organa Opštine i
4. učestvuje u pripremi zakona i podzakonskih akata čija je
sadržina od interesa za ostvarivanje i razvoj Opštine.
IX ZAŠTITA PRAVA OPŠTINE

XI PRELAZNE I ZAVRŠNE ODREDBE
Član 155.
Organi Opštine uskladiće svoja opšta akta sa odredbama ovog
Statuta u roku od šest mjeseci od dana njegovog stupanja na
snagu.
Član 156.
Danom stupanja na snagu ovog Statuta prestaje da važi Statut
opštine Srebrenica („Bilten opštine Srebrenica“ broj: 13/05) kao i
sve njegove izmjene i dopune.
Član 157.

Član 149.
Opština može pred nadležnim sudom da pokrene postupak za
ocjenu ustavnosti i zakonitosti zakona, propisa i drugih opštih i
pojedinačnih akata kojima se povređuju prava Opštine.
Član 150.
Ako Opština smatra da je radnjom, opštim ili pojedinačnim aktom
državnog organa učinjena povreda zakonom garantovanih prava
Opštine, može u roku od 30 dana od dana saznanja podnijeti
zahtjev nadležnom sudu za zaštitu prava Opštine.

Ovaj Statut stupa na snagu osmog dana od dana objavljivanja u
"Službenom glasniku opštine Srebrenica".
DOSTAVLJENO:
1. Načelniku opštine;
2. Stručnoj službi SO;
3. Kabinetu načelnika;
4. a/a.
PREDSJEDNIK SKUPŠTINE OPŠTINE
Miloš Milovanović, s.r.
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SADRŽAJ
SLUŽBENOG GLASNIKA OPŠTINE SREBRENICA BROJ 1/2016
25. APRIL 2016. GODINE
ODLUKE SKUPŠTINE OPŠTINE SREBRENICA
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.

Odluka o davanju saglasnosti na prijedlog Odluke o visini naknade
za deponovanje čvrstog komunalnog otpada JP "Regionalna
deponija" d.o.o. Zvornik
Odluka o imenovanju v.d. načelnika Odjeljenja za P i R
Odluka o razrješenju načelnika Odjeljenja P i R
Odluka o usvajanju liste prioritetnih projekata na području opštine
Srebrenica koji će se finansirati sredstvima prikupljenih IRK
"Srebrenica 2015"
Odluka o utvrđivanju poreske stope za oporezivanje
nepokretnosti na području opštine Srebrenica za 2016. godinu
Odluka o imenovanju v.d. direktora JU "Narodna biblioteka
Srebrenica"
Odluka o nagradama i priznanjima opštine Srebrenica
Odluka o razrješenju direktora JU "Narodna biblioteka Srebrenica"
Odluka o visini naknade za rad predsjednika i članova Odbora za
žalbe Opštine Srebrenica
Odluka o visini vrijednosti nepokretnosti na području opštine
Srebrenica po zonama za potrebe utvrđivanja poreza na
nepokretnosti u 2016. godini
Odluka o imenovanju v.d. direktora JU "Centar za socijalni rad"
Odluka o imenovanju v.d. direktora JU Dječiji vrtić "Poletarac"
Odluka o razrješenju člana UO JU "Centar za socijalni rad"
Odluka o izmjeni i dopuni Odluke o imenovanju člana Komisije za
izbor i imenovanje
Odluka o razrješenju direktora JU Dječiji vrtić "Poletarac"
Odluka o raspisivanju javnog konkursa za izbor i imenovanje
jednog člana UO JU "Centar za socijalni rad" Srebrenica
Odluka o razrješenju člana Komisije za izbor i imenovanje
Odluka o razrješenju direktora JU "Centar za socijalni rad"
Odluka o produženju imenovanja za v.d. direktora JZU "Dom
zdravlja"
Odluka o imenovanju člana Opštinske izborne komisije Srebrenica
Odluka o izdavanju u zakup poslovnih prostorija koje se nalaze u
prizemlju stare osnovne škole u Skelanima
Odluka o imenovanju članova UO JZU "Dom zdravlja" Srebrenica
Odluka o dodjeli nagrada i priznanja organizacijama i pojedincima
opštine Srebrenica

ZAKLJUČCI SKUPŠTINE OPŠTINE SREBRENICA
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

Zaključak o usvajanju izvještaja o radu SO Srebrenica za 2015. g.
Zaključak za kreditno zaduženje JZU "Dom zdravlja" Srebrenica
Zaključak za Statut opštine Srebrenica
Zaključak o usvajanju Izvješta o radu Načelnika opštine za 2015. g.
Zaključak o usvajanju izvješta o radu UO i NO javnih preduzeća
Zaključak za listu prioriteta IRK "Srebrenica 2015"
Zaključak za direktora Centra za socijalni rad za izradu uputstva
Zaključakza Zoru Petrović i načelnika opštine
Zaključak o usvajanju izvještaja o radu JP "JS RTV Srebrenica" za
2015. god.
10. Zaključak o usvajanju izvještaja o radu JU "Kulturni centar
Srebrenica" za 2015. god.

IZDAVAČ
ZA IZDAVAČA
PRIPREMA I OBRADA
TIRAŽ
ŠTAMPA

11. Zaključak o usvajanju izvještaja o radu JZU "Dom zdravlja"
Srebrenica za 2015. god.
12. Zaključak za "Cube" d.o.o. Sarajevo
13. Zaključak za JU Arheološki muzej "Rimski municipium" Skelani
14. Zaključak za usklađivanje akata OO "Crveni krst" Srebrenica
15. Zaključak za put u Ratkoviće
16. Zaključak za zimsko održavanje lokalnih i nekatrgorisnih puteva
17. Zaključak o usvajanju izvještaja o radu MZ
18. Zaključak za igraonice u Potočarima i Skelanima
19. Zaključak o neusvajanju izvještaja o radu JU "Centar za socijalni
rad" Srebrenica za 2015. god.
20. Zaključak o usvajanju Izvještaja o radu JU Dječiji vrtić "Poletarac"
Srebrenica za 2015. god.
21. Zaključak o usvajanju Izvještaja o radu JU "Narodna biblioteka
Srebrenica" za 2015. god.
22. Zaključak o usvajanju Izvještaja o radu TO Srebrenica za 2015. g.
23. Zaključak za jednokratne novčane pomoći i Centar za socijalni rad
24. Zaključak za NVO "Nansen dijalog centar Srebrenica-Bratunac"
25. Zaključak za prevoz putnika
26. Zaključak za sastanak sa predstavnicima MZ
27. Zaključak za usvajanje plana za zaštitu od poplava
28. Zaključak za usvajanje plana za zaštitu od snijega i sniježnih
padavina
29. Zaključak za statut i odgađanje javne rasprave
30. Zaključak o usvajanju izvještaja o radu CZ i Plan rada za 2016. g.
31. Zaključak o usvajanju izvještaja za zaštitu od požara
32. Zaključak o vraćanju na doradu - zakup "Skelanka"
33. Zaključak za jubilarne nagrade
34. Zaključak za novčane naknade uz plakete opštine
35. Zaključak za listu prioriteta i projekata sa IRK "Srebrenica 2015"
36. Zaključak za raspisivanje javnog konkursa za nagrade i priznanja
37. Zaključak za najbolje učenike u odluci o nagaradama i priznanjima
38. Zaključak za JU i JP svim usklađivanje akata
39. Zaključak za Kolegiji i odluku o dodjeli bespovratnih sredstava
40. Zaključak za Kolegiji i inicijativu SDA i SBiH
41. Zaključak o usvajanju izvještaja o izvršenju budžeta opštine
Srebrenica za 2015. godinu
42. Zaključak o usvajanju izvješta ja o radu Savjeta za sport
43. Zaključak za privredu i plan utroška sredstava
44. Zaključak za Odbor za zdravlje
45. Zaključak za JZU "Dom zdravlja Srebrenica" i finsnijska sredstva

PROGRAMI SKUPŠTINE OPŠTINE SREBRENICA
Program korištenja prihoda od posebnih namjena za šume u 2016. godini

PLANOVI SKUPŠTINE OPŠTINE SREBRENICA
Operativni plan utrošaka sredstava prikupljenih na IRK "Srebrenica 2015"

STATUT OPŠTINE SREBRENICA
Statut opštine Srebrenica broj: 01-022-100/16

SKUPŠTINA OPŠTINE SREBRENICA
Stručna služba Skupštine opštine Srebrenica
Emir Hajdarbegović
35 primjeraka
ZTR "EKOŠTAMPARIJA1" Srebrenica
Srebrenica, 25. April 2016. godine
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