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СКУПШТИНА ОПШТИНЕ СРЕБРЕНИЦА

У складу са чланом 59. став (1) тачка 14) Закона о локалној самоуправи („Службени
гласник Републике Српске“, број: 97/16) подносим Скупштини општине Сребреница

ИЗВЈЕШТАЈ О РАДУ НАЧЕЛНИКА ОПШТИНЕ СРЕБРЕНИЦА
ЗА ПЕРИОД
01.01.2020 – 31.12.2020. ГОДИНЕ

Сребреница : 07.05.2021.
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Извјештај о раду начелника општине за 2020 годину је конципиран на основу смјерница из плана и
програма рада начелника за 2020 годину, те представља преглед спроведених активности на
реализацији овог плана и програма, а обухвата и неке друге активности које нису биле посебно
предвиђене истима.
Послови и задаци општинске управе Сребреница произилазе из Закона и других прописа, одлука,
закључака и других аката Скупштине општине и њених тијела и усмјеравају се на пуну ефикасност
заснивајући рад на законитости, поштовању рокова, економичности, поштовању буџетских оквира и
постизању резултата који оправдавају рад Општинске управе и начелника општине.
Извјештај обухвата уводни дио у којем се наводе активности на привлачењу инвеститора , извјештај о
значајнијим посјетама, као и извјештај по одјељењима;
Посјете и састанци:
Одржано је више састанака са званичницима а набројаћемо неке:
Посјетa Српском члану Предсједништва БиХ г-дину Милораду Додику.
Посјета проф.др Дана Грујичић.
Одржан је састанак са представницима Омладинских спортских игара из Сарајева на коме је
договорена централна активност ове организације у Сребреници.
Одржан је радни састанак са представницима тима Владе Републике Српске, као и посјета Бања
Луци у вези почетка рјешавања ревитализације Бање Губер.
Услиједила је посјета градоначелнику Београда на коме је договорена сарадња и подршка Града
Београда општини Сребреница , као и граду Зрењанину.
Одржан састанак са представницима Фонда за развој Саудијске Арабије по питању наставка
имплементације пројекта подршке Саудијске Арабије Сребреници.
У посјети Сребреници боравила је Амбасадорица Kathleen Kavalec – ОСЦЕ,а одржани су састанци и
са представницима ЛОТ-два састанка.
Одржан је састанак и са представницима ЕУФОР-а Сарајево;
Састанак са представницима ОСЦЕ-а
Састанак са представницима Бугарске амбасаде
Састанак са представницима Геодетске управе Републике Српске,
Посјета предсједника Владе Републике Српске Радована Вишковића
Посјета предсједавајућег Савјета министара БиХ Зорана Тегелтије Сребреници;
Посјета Министра пољопривреде,шумарства и водопривреде Сребреници
Посјета Министра енергетике и рударства Републике Српске
Посјета Министра спољне трговине и економских односа у Савјету министара БиХ
Састанак са представницима Шведске амбасаде
Штаб цивилне заштите - засједање поводом ЦОВИД19 и стања на подручју општине Сребреница
Посјета представника ЕУФОР-а Сарајево и разговор о тренутној ситуацију на подручју општине
Сребреница,
Посјета представника Фонда за дјечију заштиту Републике Српске;
Састанак са представницима фирме „Прогрес „из Сарајева о наставку сарадње на пројекту „ПРОПОСО“ у 2020 години,
Посјета министра за научно-технолошки развој, високо образовање и информационо друштво
Републике Српске –додјела мини-рачунара за ученике основних школа.
Посјета Министра породице,омладине и спорта Републике Српске
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Дата је пуна подршка у раду у циљу опоравка и развоја наше локалне заједнице.
Одржано је , такође , и низ састанака са представницима НВО, удружењима , међународним
организацијама, директорима привредних субјеката , представницима културно-спортских
организација , као и осталима.
Такође је одржано и неколико стотина састанака са грађанима општине Сребреница који су се
обраћали начелнику за помоћ.
Активности о могућностима улагања у Сребреницу:
На основу проведених активности и многобројних посјета и састанака који су имали за циљ
покретање производних погона на територији општине Сребреница у Сребреници су већ видљиви
резултати и уложени напори на стварању амбијента за улагање инвеститора у Сребреницу;
У 2020 години је на Дан општине отворен још један производни погон што је постало пракса за сваки
Дан општине , 11.март , и у протеклом периоду је значајно да је у току године која је у фокусу
Пандемије проузроковане вирусом Ковид 19 привредни субјекти ма територији општине Сребреница
нису имали значајно отпуштање радника , односно било је и нових запошљавања у току Пандемије.
Данас можемо видјети ефекте ових активности кроз ново запошљавање у реалном сектору.

РАД ПО ОДЈЕЉЕЊИМА
ОДЈЕЉЕЊЕ ЗА ОПШТУ УПРАВУ
I - УВОД
Одјељење за општу управу Општинске управе Сребреница у извјештајном периоду, односно током
2020. године обављало је своје редовне/континуиране Правилником о унутрашњој организацији и
систематизацији радних мјеста Општинске управе Општине Сребреница прописане активности као и
друге активности планиране Програмом рада начелника Одјељења за општу управу, односно
Програмом рада начелника општине за 2020. годину.
Одјељење за општу управу је једно од седам основних организационих једниница које егзистирају у
оквиру Општинске управе Сребреница /у даљем тексту општинске управе/.

У оквиру Одјељења за општу управу /у даљем тексту Одјељење/ егзистира и Центар за пружање
услуга грађанима, односно Шалтер сала. Поред Шалтер сале у надлежности, тачније под
ингеренцијом Одјељења је и унутрашња организациона јединица, односно Одсјек за мјесне заједнице
са подручја Скелана смјештен у вишенамјенској згради у Скеланима.
Одјељењем руководи начелник Одјељења који је у хијерархији руковођења надређен осталим
службеницима и намјештеницима.
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Правилником о унутрашњој организацији и систематизацији радних мјеста Општинске управе
општине Сребреница одређен је број извршилаца Одјељења и њихова стручна квалификација а
састоји се од двадесетчетри систематизована радна мјеста.
II - АКТИВНОСТИ
A. Активности планиране Програма рада начелника Одјељења за 2020. годину
(који је саставни дио Програма рада начелника општине за 2020.годину)
Издато је 77 увјерења из службене персоналне евиденције за запослене или за лица која су раније
радила у општинској управи.
Пензионисана су четри службеника који су испунили услова за старосну пензију .
Поред наведеног, израђено је и неколико рјешења о раду на одређено вријеме углавном по основу
привременог повећања обима посла на период до шест мјесеци.
Израђено је и рјешење о попису аката за 2020. годину унутар Одјељења и Одсјека за МЗ са подручја
Скелана.
Током извјештајног периода ангажовано и примљено је у сарадњи са Заводом за запошљавање РС-а,
осамнаест нових приправника са завршеном високом или вишом стручном спремом, од којих
неколико њих дио приправничког стажа обављају и у Одјељењу за општу управу и оспособљавају се
за самосталан рад
У извјештајном периоду дјелимично је извршена годишња оцјена Правилника о унутрашњој
организацији и систематизацији радних мјеста у складу са усвојеним Упутством о поступку ревизије
организације и систематизације радних мјеста у општинској управи општине Сребреница, што је
узроковало и неколико измјена Правилника.
Израђен је неслужбено пречишћен текст постојећег Правилника и приједлог новог а израђен је и План
запошљавања у Општинској управи Сребреница за 2020.годину.
Б. Редовне/континуиране активности
Редовно је вршено мјесечно извјештавање о радним обавезама већине запослених у ођељењу,
достављањем извјештаја начелнику ођељења као непосредно надређеном, а о чему је по потреби
обавјештена и Стручна служба начелника општине и заједничких послова – Кабинет начелника.
Шестомјесечна информација службеника који раде на пословима борачко-инвалидске заштите није
достављена СО Сребреница из разлога што су сједнице скупштине касниле и нису одржаване према
динамци и усвојеном Програму рада. Континуирано се врши ажурирање постојеће општинске WEB
странице, те су одређене информације постале доступније грађанима – корисницима услуга.
Објављују се и службени гласници општине Сребреница, али и други јавни позиви и обавјештења.
Одбор за жалбе током 2020.године одржао је девет сједница и истом је пружена административнотехничка подршка службеника распоређеног у Одјељењу за општу управу.
Углавном жалбе упућене Одбору односиле су се на заштиту повреде права по расписаним јавним
конкурсима за пријем у Општинску управу, те повреди права запосленика из сталног радног односа а
која им припадају у складу са законом, посебно запосленика који су испунил законске услове за
пензионисање. Извршена је и анализа књиге утисака, при којој није установљено постојање приговора
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грађана – корисника услуга на услуге које се пружају унутар ођељења, а
то потврђује и службени протокол на којем нема евидентираних жалби и приговора на рад
запосленика општинске управе. У извјештајном периоду није извршена редовна годишња оцјена
задовољства корисника услугама општинске управе и процјеном интегритета у општини Сребреница.

Последица тога је изненадна појава пандемије новог коронавируса. У надлежности Одјељења су и
послови пружања правне помоћи, што се чини континуирано и благовремено. Просјечно годишње
неколико стотина грађана користи ове услуге са различитим захтјевима.
Послове правог заступања у оквиру Одјељења врши један службеник у складу са описом послова
радног мјеста на које је распоређен, те овлаштењима датим од стране начелника општине. Основна
сврха и циљ рада запосленог је заштита законитости у погледу поступања свих органа општинске
управе те заштита у складу са смјерницам општинског правобраниоца опшинске управе у цјелини .
Током извјештајног периода претежно су радње биле усмјерене на заштити права и имовине Општине
Сребреница, као и провјера законитости аката и усклађености са интерним актима Општине, аката
органа Општине приликом рада у комисијама и радним тијелима. Службеник задужен за правно
заступање Општине углавном у складу са овлаштењима појављује се као подршке
Правобранилаштву РС-а пред судовим гђе је Општина странка у поступку. У предметима из радноправних спорова, Општину заступа овлаштени адвокат, а административно-техничку и ђелимично
правну подршку пружа наведени службеник.
Службеник задужен за правно заступање Општине увидом у активне предмете и постојеће стања
вршио је анализу предмета како слиједи.
Током 2020.године окончани су следећи предмети:
Предмет 1. (Мирјана Јакшић-Тодоровић против тужене општине Сребреница)
Предмет формиран 2007.године а односио се на накнаду штете на име противвриједности незаконито
порушеног стамбено-пословног објекта гђе је тужбени захтјев гласио на 129.939,02 КМ. Након
вишегодишњег процеса, поступак је током 2018.године условно речено окончан, те је Општина на име
штете за незаконито порушен објекат тужитељу исплатила три пута мањи износ у односу на
првобитно постављени тужбени захтјев. Без обзира на поменуто, иста се обратила апелацијом
Уставном суду, који је апелацију прихватио и наложио општини плаћање и камата. Спор је коначно
окончан.
Предмет 2. ( Дејан Тодоровић против тужене Општине Сребреница) Радно - правни спор
Предмет формиран 2016.године ради поништења одлуке о пријему радника у општинску управу –
санитарног инспектора, те по поновном пријему истог током 2018.године али по истом конкурсу. Дана,
07.02.2019.године суд доноси пресуду којом се одбија тужбени захтјев. На наведену пресуду тужилац
је изјавио жалбу. Надлежни суд је дана 25.09.2020.године донио пресуду којом се тужбени захтјев
тужиоца одбија. Предмет је окончан.
Предмет 3. (Тужба тужиоца Адиса Крџића против Општине Сребреница) Радно - правни спора
Вриједност спора 5.100,00 КМ
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Тужиоц се обратио суду тужбом ради мање исплаћених плата. Балговремено достављено изјашњење
адовкату и тужбени захтјев оспораван у потпуности. Одржано припремно и главно рочиште и наставак
током 2020. године. Предмет је ријешен у 2020 години јер је тужбени захтјев тужиоца уважен.
Поред наведених предмета радило се и на предметима који су још увјек у току као што су:
Предмет 1. (Халиловић Тифа против тужене општине Сребреница)
Предмет формиран 2015.године ради надокнаде штете порушене породичне куће у сувласништву.
Вриједност спора 281.000,00 КМ. Предмет је прошао процедуре код Основног суда у Сребреници,
Окружног привредног суда у Бијељини, те Врховног суса РС-а и поновно је враћен на одлучивање
првостепеном суду. Предмет након дуготрајног процеса још увјек није правоснажно окончан.
Предмет 2. („С-лист“ доо Сарајево против тужене Општине Сребреница)
Тужилац у тужби наводи да је 19.03.2012.године са туженом закључио уговор за испоруку збирки
закона. Тужба је оспорена у потпуности јер се тужилац служио преваром а исто тако нису испуњени
битни елементи уговора. У наведеном предмету не постоји уговор а наруџбеница на коју се позива
тужилац није потписана од овлаштене особе, као и то да је истим тужена доведена у заблуду. Суд је
донио пресуду због пропуштања, на исту је уложена жалба која је уважена те је другостепени суд
вратио на поновни поступак, а од стране истог суда током 2020.године достављен је одговор по
тражењу Правобранилаштва да у текућој години није донијета одлука у конкретном предмету.
Предмет 3. („Херцеговина лијек“ доо Мостар против тужене Општине Сребреница)
Предметна тужба се односи на потраживања тужиоца по основу дуга Градске апотеке Сребреница.
Спор по тужби је прекинут до даљњег због отварања ликвидационог поступка. Окружни привредни
суд је донио рјешење о отварању ликвидационог поступка дужника Градске апотеке Сребреница, те
сви потражиоци могу своја потраживања пријавити истом. Дана 25.09.2019.године обустављен је
ликвидациони поступак, тако да је поступак још увјек активан.
Предмет 4. („ТБ Инжењеринг“ Бреза против тужене Општине Сребреница)
Предмет формиран 2015.године а ради исплате накнаде на име извршених радова/ ангажовања за
вријеме ванредног стања због обилних падавина на подручју општине Сребреница у 2012.години и
гласи на износ од 149.409,00 КМ. Током 2019.године одржана је главна расправа. Суд је
31.07.2020.године донио првостепену пресуду и уважио тужбени захтјев у износу од 111.325,50 КМ са
законком затезном каматом и трошковима поступка. Како се ради о првостепеној пресуди, поступак
још увјек није окончан.
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Предмет 5. („ТБ Инжењеринг“ Бреза против тужене Општине Сребреница)
Предмет формиран 2015.године ради исплате дуга за извођење радова на реконструкцији
макадамских путева, санацији и асфалтирању у насељу Видиковац, Гниона - Корбашћа, БатваМијатовац и Брана - Пољак.
Висина спора: 256.347,71 КМ. Током 2019.године извршено је по налогу суда грађевинско вјештачење
чији налаз је благовремено оспорен. Током 2020.године одржано је рочиште, а наставак истог заказан
је за 08.02.2021.године.
Предмет 6. (ДОО „Техно“ против тужене Општине Сребреница)
ДОО „Техно“ Сребреница је поднио тужбу за признавање права власништва одржајем. Благовремено
је достављено изјашњење Правобранилаштву РС по предметној тужби и оспорен тужбени захтјев
тужиоца у потпуности. Међутим, суд је дана 13.05.2019.године донио рјешење којим је усвојио
тужбени захтјев тужиоца и утврдио да је исти стекао право власништва. Благовремено достављено
изјашњење и затражено од Правобранилаштва РС да се обавезно изјави жалба на пресуду, што је
током 2020.године и учињено те је предмет враћен првостепеном суду на поновно поступање.
Предмет 7. (Нијаз Ђозић против Општине Сребреница)
Тужилац подноси тужбу ради испуњења уговора и накнаде материјалне штете. Благовремено
достављено изјашњење и тужба оспорена у потпуности. Међутим првостепени суд је уважио тужбени
захтјев на што је уложена жалба надлежном другостепеном суду, те је предмет још увјек у току.
Предмет 8. (Чатић Асима против Општине Сребреница и СПЦ)
Тужитељица поднијела тужбу ради поврата некретнине. Благовремено достављено изјашњење и
оспорен захтјев јер нису извршене радње и поступци тужитељице код надлежне РУГИПП (Републичке
управе за геодетске и имовинско правне послове), а по истом предмету током 2020.године суд није
донио одлуку, тако да је поступак у току.
Предмет 9. (Атос осигурање и а.д. Избор Сребреница против Општине Сребреница)
У спојеним поступцима Атоса осигурања и а.д. Избор Сребреница поднијете су тужбе ради
утврђивања права својине грађењен и права власништва. Благовремено достављена изјашњења те
оспорени тужбени захтјеви. Достављена и изјашњења на налаз вјештака. Првостепени суд је одбацио
тужбу ад Избора на што је уложена жалба, те се врши поступак по жалби.
Предмет 10. (Хајдаревић Исмета преко овлаштеног адвоката за накнаду штете од Општине
Сребреница)
Подносилац захтјева обратио се Општини Сребреница захтјевом за накнаду штете ради употребе
туђе ствари. Благовремено су прикупљени докази и чињенице па је предметни захтјев у потпуности
оспорен као неоснован јер исти није доставио доказе који указују на то. Предмет није ријешен те је
још увјек у току.
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Предмет 11. ( Тражиоц извршења Ариф Голубовић) Радно – правни спор
Ариф Голубовић се обратио Основном суду са приједлогом за извршење против извршеника
Општине Сребреница за исплату разлике у платама. Суд донио рјешење о извршењу. Благовремено
уложен приговор који је суд усвојио и којим је укинуо спроведене радње а приједлог одбацио.
Тражилац извршења уложио жалбу Окружном суду. Суд је у 2020.години донио пресуду којом се
одбацује захтјев тражиоца извршења. Тражиоц извршења поднио жалбу другостепеном суду, те је
предмет у току.
Предмет 12. (Тужба тужиоца Алема Кекића против Општине Сребреница) Радно-правни спор
Тужиоц се обратио суду тужбом ради мање исплаћених плата. Благовремено достављено изјашњење
адвокату и тужбени захтјев оспораван у потпуности. Одржано припремно и главно рочиште и наставак
током 2020.године. Суд одбацио тужбени захтјев тужиоца на који је уложена жалбу а другостепени
суд по жалби вратио предмет првостепеном суду на поновно поступање. Предмет је у току.
Предмет 13. ( Тражиоц извршења Милица Стјепановић од Општине Сребреница)
Милица Стјепановић се обратила Основном суду са приједлогом за извршење против извршеника
Општине Сребреница за отклањање штете на објекту и регулисање одводне канализације.
Благовремено доствљено изјашњење и уложен приговор. Предмет није окончан а слиједи и
вјештачење.
Предмет 14. ( Мира Глигорић против Општине)
Мира Глигорић обратила Основном суду Сребреница са тужбом за утврђивање станарског права.
Тужбени захтјев је оспораван у цјелости, тако да је поступак одлучивања још увјек у току.
Предмет 15. (Српска Радикална Странка др. Војислав Шешељ против Општине)
Тужилац се обратио Окружном привредном суду Бијељина ради накнаде штете у висини од 4.000,00
КМ ради испате по основу Закона о финансирању политичких странака. Тужбени захтјев је оспорен у
износу и у погледу основу. Предмет је у току.
Предмет 16. (Тражиоц извршења Давор Максимовић против Општине Сребреница)
Давор Максимовић се обратио суду са захтјевом за извршење пресуде Окружног суда Бијељина по
тужби за нелегалну/незакониту смјену са позиције начелника одјељења. Тражени износ гласи на
износ плата и доприноса са трошковима поступка од 32.603,44 КМ.
Суд током 2020.године донио рјешење у његову корист.Уложен приговор на рјешење и поднесен
захтјев за ванредно преиспитивање. Уложен ванредни правни лијек, тако да блокирана средства од
стране суда у поменутом износу, нису извршена. Предмет је у току.

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

BOSNA I HERCEGOVINA/БОСНА И ХЕРЦЕГОВИНА
REPUBLIKA SRPSKA/РЕПУБЛИКА СРПСКА
ОPŠTINA SREBRENICA/ОПШТИНА СРЕБРЕНИЦА
NAČELNIK OPŠTINE/НАЧЕЛНИК ОПШТИНЕ
Adresa: Srebreničkog odreda bb,
Адреса: Сребреничког одреда бб,
Tel/Тел: 056/445–514, 445–501
Faks/Факс: 056/445–233
E-mail: nacelnik@srebrenica.gov.ba
Web: www.srebrenica.gov.ba

BOSNIA AND HERZEGOVINA
REPUBLIC OF SRPSKA
MUNICIPALITY OF SREBRENICA
MAYOR OF MUNICIPALITY
Adress: Srebrenickog odreda bb,
Tel: 056/445–514, 445–501
Fax: 056/445–233
Email: nacelnik@srebrenica.gov.ba
Web: www.srebrenica.gov.ba

Предмет 17. (Видосава Николић против Општине Сребреница)
Тужиоц подноси тужбу ради поништења одлуке о престанку радног односа и рјешења Одбора за
жалбе. Благоврмено је достављено адвокату који заступа начелника општине у радним споровима
потребна документација са доказима ради израде изјашњења а што је и учињено. Предмет је у току.
Предмет 18. (Видосава Николић против Општине Сребреница)
Тужиоц подноси тужбу ради поништења Рјешења о кориштењу годишњег одмора за 2020.годину и
рјешења Одбора за жалбе. Тужбени захтјев се односи на исплату 425,00 КМ. Благоврмено предмет
достављен адвокату на поступање са изјашњењем и доказима. Предмет је у обради.
Предмет 19. (Крстић Славка против Општине Сребреница)
Тужилац се обратио суду ради утврђивања својине и неизвршења уговора о замјени са висином
спора од 7.000,00 КМ. Благовремено достављено изјашњење и предмет на поступање гђе је тужбени
захтјев оспорен у потпуности. Предмет у је у фази рјешавања.
Предмет 20. (Тражиоц извршења Неџад Мејрић)
Неџад Мејрић се обратио суду са захтјевом за извршење пресуде Основног суда Сребреница по
основу стицања станарског права. Суд је донио рјешење на које је уложен приговор а поднесен је и
захтјев за ванредно преиспитивање. Уложен ванредни правни лијек.
Предмет 21. (Општина Сребреница против Салиховић Мевлида)
Врши се извршење на некретнинама по основу усвојене жалбе на пресуду у предмету тужиоца
Салиховић Латифа. Суд одредио извршење на непокретностима против извршеника Салиховић
Мевлида, на што је уложена жалба, међутим врло извјесно је да ће се у овом предмету вршити
извршење на некретнинама, те је поступак извршења у току.
У извјештајном периоду извршена је набавка неопходних образаца, књига евиденције и други
потребних средстава за рад матичне службе и уопште Центра за пружање услуга корисницима –
Шалтер сале, али и уопште општинске управе. Такођер извршена је и набавка других срестава за рад,
односно ситног канцеларијског материјала.
У појединим случајевима кориштен је и електронски приступ матичним књигама, односно електронска
апликација „е-матицар“, путем које корисници услуга могу наручити неопходне изводе и евиденцију из
матичних књига којима располаже општинска управа, односно надлежно ођељење. Циљ апликације је
приближити и олакшати реализацију услуге корисницима и смањити истима непотребне трошкове.
Б.

Редовне/континуиране активности

У оквиру Одјељења обавља се највећи број редовних/континуираних активности које су углавном
раније предвиђене добром праксом, Правилником о унутрашњој организацији и систематизацији
радних мјеста и другом интерним актима и законском регулативом.
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Према Правилнику у оквиру Одјељења обављају се следећи послови и задаци:
протокол и архива,
овјера потписа, рукописа и преписа,
послови пријемне канцеларије у одсјеку: пријем, отварање, разврставање, евидентирање и
архивирање поште и друге канцеларијске послове,
воде се матичне књиге, чува матична евиденција, потврђује валидност личних
података
приликом подношења захтјева за издавање идентификационих докумената и други послови
матичара,
послове у области грађанских стања,
правна помоћ ,
борачко-инвалидска заштита и права жртава рата,
води статистика, књиговодство и одговарајуће евиденције из области борачко-инвалидске
заштите носиоцима права из основа борачко-инвалидске заштите,
рјешава у управним стварима из области борачко-инвалидске заштите,
шалтер сала,
послови Одсјека за мјесне заједнице са подручја Скелана,
примјењује законе и интерне прописе скупштине општине и начелника општине,
предузимају управне и друге мјере у оквиру права и дужности Општине за које није надлежно
друго одјељење или служба,
издавање увјерења о чињеницама о којима се води службена евиденција,
ИТ администрирање на нижем нивоу,
послови телефонске централе и издавања радних књижица,
послови наплате административне таксе,
обезбјеђује обуку и стручно усавршавање службеника,
послови правног заступања,
врши и друге послове у складу са законом.
У извјештајном периоду, поред наведених послова, највећи дио послова извршен је у Центру за
пружање услуга – Шалтер сали, као и послови из области грађанских стања и борачко инвалидске
заштите.
У извјештајном периоду службеник задужен за протокол у Шалтер сали формирао је у складу са
Уредбом о канцеларијским пословањем 2869 предмет углавном по захтјеву заинтересованог
корисника услуге (1192 предмета спада у категорију за које је неопходно провести управни поступак).
Од поменутог броја 759 предмета односило се на предмете упућене начелнику општине, од тога 77
(седамдесетседам) предмета односило се на рад и радне односе и 38 (тридесетосам) предмет
односило се на општинску изборну комисију, 116 предмета односило се на СО Сребреница. 987
предмет упућено је Ођељењу за привреду и развој, 644 предмета односило се на Одјељење за општу
управу, 204 предмет односило се на Одјељење за просторно уређење и стамбено комуналне
послове, 32 (тридесетдва) предмет односио се на Одјељење за финансије и 12 предмета односило се
на Одјељење за друштвене ђелатности и јавне сервисе.
Четри предмета су заведена и упућена Одбору за жалбе Општине Сребреница.
Сумирајући поменуто у извјештајном периоду отпремљено је укупно 3470 пошиљки, а кроз књигу
поште евидентирано је 4344 предмета. Кроз доставну књигу за мјесто евидентирано је 4207 предмет,
а кроз надлежну књигу за рачуне заведено је 1466 рачун.
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Кроз евиденцију пописа аката заведено је 141 предмета и исто толико одрађених увјерења.
У извјешајном периоду архивирано је 2059 предмета. Такође разгледање архивираних аката/списа уз
реверс извршено је 4912 пута, на начин да је 130 (стотинутридесет) предмета узето на реверс а 4122
аката/предмета копирано за потребе вођења одређених поступака, 8 (осам) аката из предмета је
фотографисано и 87 (осамдесетседам) скенирано. Истовремено у извјештајној години дато је 25
регистратора на реверс и 66 само на увид. Током 2020.године извршен је упис предмета у архивску
књигу за 2019.годину која је вођена и у електронском облику. По захтјеву Архива РС-а из Зворника
достављено 40 повеза односно Архивска књига од броја 1249 до 1289. У области грађанских стања
запримљено је 310 предмета. Од наведеног броја током 2020.године само четри предмета нису
ријешена, и исти су у фази рјешавања. На предметним пословима радио је један службеник. Од
наведеног броја највећи број захтјева, тачније 269 захтјева односило се на накнадне уписе у
матичне књиге.
За исправку чињеница у матичним књигама поднијето је укупно 35 (тридесетпет) захтјева и то 24
(двадесетчетри) захтјева за исправку у МК рођених, 10 (десет) захтјева за исправку у МК вјенчаних и
један захтјев за исправку у МК умрлих. Ријешен је и један захтјева за промјену личног имена, а
поништено је четри (4) уписа у матичним књигама држављана.
Један захтјев за стицање држављанства прослијеђен је Министарству управе и локелне самоуправе
на даље поступање.
У извјештајном периоду од службеника задужених за матичне евиденције – матичара који своје радне
задатке извршавају у Сребреници за матична подручја општине Сребреница издато је укупно 10549
извода од тога 7656 извод из МК рођених, 1482 извода из МК држављана, 720 извода из МК вјенчаних
и 691 извода из МК умрлих. За матична подручја изван граница општине Сребреница издато је укупно
863 извод од тога 265 извода из МК рођених, 459 извода из МК држављана, 70 (седамдесет) извода
из МК вјенчаних и 60 (шесдесет) извода из МК умрлих. У истом периоду извршено је 323 уноса у
матичне књиге, од тога 188 уноса у МК рођених, 60 (шесдесет) уноса у МК вјенчаних (36 редовних и
24 накнадних/препис) и 75 (седамдесетпет) уноса у МК умрлих (редовних 42 и 33 накнадни/препис).
Поред издатих извода матичари су вршили и друге послове, као што су извршених 6766 забиљешки,
исправке и верификација, издато је и 84 смртовнице, 703 увјерење по службеној дужности и по
захтјеву корисника, а вршени су и послови израде дописа-одговора по доспјелој пошти. Неопходно је
напоменути и потврду идентитета и вјеродостојности личних података приликом подношења захтјева
за издавање личних докумената (личне карте и пасоша). Потврђено је 7385 електронске - биомеријске
провјере које се односе на матичне књиге рођених и књиге држављана. Извршена је наплата
административне таксе у износу од 66.380,00 КМ. Такса је наплаћена од стране службеника у Шалтер
сали односно од матичара. Такођер уплате су вршене и жиралним путем .Послове у области борачко
инвалидске заштите су обављала два службеника распоређена на неодређено вријеме, један са
завршеном ВСС и један са завршеном ССС, те један службеник са завршеном ВСС распоређен на
одређено вријеме.

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

BOSNA I HERCEGOVINA/БОСНА И ХЕРЦЕГОВИНА
REPUBLIKA SRPSKA/РЕПУБЛИКА СРПСКА
ОPŠTINA SREBRENICA/ОПШТИНА СРЕБРЕНИЦА
NAČELNIK OPŠTINE/НАЧЕЛНИК ОПШТИНЕ
Adresa: Srebreničkog odreda bb,
Адреса: Сребреничког одреда бб,
Tel/Тел: 056/445–514, 445–501
Faks/Факс: 056/445–233
E-mail: nacelnik@srebrenica.gov.ba
Web: www.srebrenica.gov.ba

BOSNIA AND HERZEGOVINA
REPUBLIC OF SRPSKA
MUNICIPALITY OF SREBRENICA
MAYOR OF MUNICIPALITY
Adress: Srebrenickog odreda bb,
Tel: 056/445–514, 445–501
Fax: 056/445–233
Email: nacelnik@srebrenica.gov.ba
Web: www.srebrenica.gov.ba

Послови из области борачко инвалидске заштите засновани су углавном на службеном поступању
или по захтјеву корисника услуга, а на темељу законске регулативе којом је предметна област
уређена, наредби и уредби надлежног Министарства рада и борачко-инвалидске заштите у Влади
Републике Српске. У области борачко инвалидске заштите у извјештајном периоду ријешено је 383
предмета од тога 298 захтјева поднијето је од стране корисника права, а остало је ријешено по
службеној дужности. У погледу наведеног броја поднијетих захтјева 114 се односило на издавање
увјерења из војних евиденција и то увјерења о статусу и увјерења о примању. Поднијето и рјешено је
38 (тридесетосам) захтјева за признавању права на борачки додатак, 21 (двадесетједан) захтјев се
односио на пресељење предмета – војних картона услијед промјене пребивалишта корисника права и
мјесне надлежности другог органа и 23 (двадесеттри) захтјева се односило на категоризацију бораца.
У предметима породичне и личне инвалиднине донијето је 7 (седам) рјешања за остваривање права,
24 (двадесетчетри) рјешења о престанку права и два рјешења о мјесечном новчаном примању за
лица која су навршила 65 година живота.
У извјештајном периоду изванредно донијето је и 85 (осамдесетпет) рјешења према Наредби
ресорног министарства о признавању права на здравствену заштиту породица погинулих, војних
инвалида и демобилисаних бораца који су исто право изгубили према статусу као лица евидентирана
код Завода за запошљавање РС-а (БИРО-а). Ријешено је 7 (седам) захтјева за бањско-климатско
лијечење. Поднијето је 7 (седам) захтјева за излазак и присуство Првостепеној љекарској комисији од
којих је 5 (пет) ријешено, два захтјева за увоз моторних возила РВИ и пет захтјева за једнократну
новчану помоћ, који су обрађени и ријешени. Поред наведеног у предметима личне и породичне
инвалиднине и права на мјесечни и годишњи борачки додатак донијето је 18 (осамнаест) закључака.
У погледу утврђивања степена инвалидитета за РВИ из Сребренице у извјештајном периоду, два пута
је засједала Првостепена љекарска комисија у општини Сребреница. Утврђивање инвалидитета
извршено је како по захтјеву странака, тако и по рјешењима надлежног министарства. Ступањем на
снагу закона који штити жртве тортуре, постепено се обављају и послови из те области, те је у
погледу истог током године у Бијељини одржане једна обука за запослене из области БИЗ-е, али још
увјек није било конкретних захтјева по истом.
У периоду од једанаест мјесеци током 2020.године, исплаћена су новчана средства корисницима
борачко
инвалидске
заштите
у
укупном
износу од
1.293.098,92
/једанмилиондвије
стотинедевдесеттрихиљадеидеведесетосам, 92/100 конвертибилних марака/ и то како слиједи:
-породична и лична војна инвалиднина .................................................... 869.672.10 КМ, за 306
корисника (182 корисник породичне и 124 корисника личне војне инвалидине);
-мјесечни борачки додатак .......................................................................
корисника;

279.884,00 КМ, за 423

-мјесечна цивилна лична и породична инвалиднина ...................................39.620,35 КМ, за 24
корисника;
-годишњи борачки додатак ...............................................................................66.036,40 КМ, за 377
корисника;
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-накнада одликованом борцу .............................................................. ........35.015,07 КМ за
корисника;
-мјесечна новчана
корисника

примања

................................................................................2.871,00

КМ

134

за

2

МЈЕСНА КАНЦЕЛАРИЈА СКЕЛАНИ/ОДСЈЕК ЗА МЈЕСНЕ ЗАЈЕДНИЦЕ СА ПОДРУЧЈА СКЕЛАНА
Мјесна канцеларија Скелани образована је као унутрашња организациона једина при Ођељењу за
општу управу и носи назив Одсјек за мјесне заједнице са подручја Скелана. Током извјештајног
периода у одсјеку радило је осам запослених службеника (шест распоређених на неодређено вријеме
и два на одређено вријеме). У Одсјеку је ангажован и један радник по основу уговора о ђелу. У
Мјесној канцеларији раде и три лица распоређена на одређено вријеме и то као помоћно и техничко
особље, односно као ватрогасци, који су за свој рад одговорни шефу Одсјека за заштиту и
спашавање. Одсјек у погледу свог рада реализује потребе становништва са подручја више мјесних
заједница, МЗ Скелани, Костоломци, Црвица и Топлица. На одсјек се доста наслањају и подручја
Мјесних заједница Крњића и Осатице, те се у истој канцеларији налазе књиге 28 пријератних
матичних подручја. Одсјек се може дефинисати као својеврсни мини центар за пружање услуга
грађанима - корисницима услуга са поменутог простора, те исти сарађује са свим ођељењима
општинске управе и јавно објављује доступне информације битне за кориснике услуга. Такођер одсјек
сарађује и са дугим институцијама и установа, те са невладиним организацијама и то у оквирима
утврђеним руководством општинске управе и њеним надлежностима. У одсјеку обављају се
услужно/административно-оперативни послови и послови матичног уреда. У одсјеку у извјештајном
периоду од службеника задужених за матичну евиденцију – матичара издато је 3541 извод, од тога
2393 извода из МК рођених, 208 (двијестотинеосам) извода из МК вјенчаних, 144 (сточетрдесетчетри)
извода из МК умрлих и 796 увјерења о држављанству. У истом периоду издато је 13 (тринаест)
увјерења из расположивих евиденција, попуњено је 16 (шеснаест) смртовница, те издато 719 изјава о
заједничком домаћинству (кућне листе). Извршено је 3637 овјере преписа, рукописа и потписа, те 345
упис у матичне књиге од тога 255 (двијестотинепедесетпет) уписа у МК рођених, 57 (педесетседам)
уписа у МК умрлих и 33 (тридесеттри) уписа у МК вјенчаних. Матична служба у Скеланима повезана је
са Централним информационим системом за обраду података, тако да је омогућено издавање и
извода са подручја других општина у Републици Српској.
Битно је напоменути да поред Одсјека у Скеланима, постоје и друге институције које пружају услуге
грађанима или осигуравају безбједност истих и то како слиједи:
-

Здравствена Амбуланта Скелани,
Полицијска управа Скелани (ођељење из Сребренице),
Канцеларија ПИО-а,
Фонд здравственог осигурања,
Завод за запошљавање,
Геодетска служба,
Електродистрибуција,
Пошта,
ЈОДП „Полет“ Сребреница испостава Скелани,
Основна школа,
ЈУ ''Римски муниципиум'' - Музеј,
Ђечији вртић „Полетарац“ Сребреница (играоница Скелани)
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Ј.У. Национални парк „Дрина“,
Канцеларија Туристичке Организације Општине Сребреница,
Гранична полиција и царина.

ОДЈЕЉЕЊЕ ЗА ПРОСТОРНО УРЕЂЕЊЕ И СТАМБЕНО-КОМУНАЛНЕ ПОСЛОВЕ
I УВОД
Рад у Одјељењу је један од најкомплекснијих послова у Општинској управи, јер захтјева стално
праћење многих законских прописа који су повезани и који се надовезују један на други, а на основу
којих треба урадити неку одлуку, приједлог одлуке, рјешење и уговор.
Тако да као службеници у Одјељењу морају стално пратити различите законске прописе и то: прописе
везане за Закон о заштити животне средине и поџаконске акте везане за овај закон, Закон о
управљању отпадом, Закон о уређењу простора и грађењу, Одлуке о општинским администартивним
и комуналним таксама, Одлуку о утврђивању накнаде за уређење градског грађевинског земљишта за
2019. годину, Правилник о обрачуну накнаде трошкова уређења градског грађевинског земљишта,
Закон о јавним путевима, Одлука о уређењу простора и грађевинском земљишту, Одлука о
субвенцији трошкова обрачунатих у поступку легализације бесправно изграђених индивидуалностамбених и стамбено-пословних објеката бруто грађевинске површине мање од 400 м2. Правилник о
форми, садржају и начину издавања локацијских услова, Закон о легализацији бесправно изграђених
објеката, Закон о општем управном поступку, Закон о локалној самоуправи, Закон о утврђивању и
преносу располагања имовином на јединице локалне самоуправе, Статут Општине Сребреница,
Закон о пољопривредном земљишту, Закон о јавним набавкама, Закон о комуналној полицији, те
други закони и поџаконски акти који нам помажу у рјешавању предмета.
Према правилнику о унутрашњој организацији и систематизацији радних мјеста тренутни број
запослених службеника у овом ођељењу је десет (10). Поред стално упослених службеника при овом
одјељњу су и четири (4) службеника ангажована уговором о раду.
II АКТИВНОСТИ
РЕДОВНЕ АКТИВНОСТИ
Редовне активности у одјељењу одвијале су се углавном континуирано током године, гдје се углавном
ради на вођењу управног поступка и изради техничких докумената.
Број обрађених предмета у току протекле године по појединим областима дат је у наставку.
1.1.

Урбанизам и грађење

Издати локацијски услови……………………………………………...................................................... 10
Измјењени претходно издати локацијски услови /по захтјеву странака………………........................0
Налог за допуну захтјева за издавање локацијских услова…...........................................................5
Издати Закључци којим су захтјеви за издавање локацијских услова одбачени као
непотпуни…………….........................................................................................................................0
Издата Рјешења којим су захтјеви за издавање локацијских услова одбијени ................................0
Издата увјерења да локацијски услови нису промјењени.................................................................3
Издата одобрења за извођење грађевинских радова……………………….........................................7
Измјењени претходно издата одобрења за грађење /по захтјеву странака.....................................0
Налог за допуну захтјева за издавање одобрења за грађење ………………………........................…4
Закључци којим су захтјеви за издавање одобрења за грађење објеката одбачени као
непотпуни….....................................................................................................................................0
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Одобрење за извођење припремних радова………………..............................……..................................0
Рјешења о накнадној грађевинској и употребној дозволи.....................................................................4
Налог за допуну захтјева за издавање рјешења о накнадној грађ.и употребној дозволи.......................5
Издата одобрења за употребу изграђених објеката……………………………….……................................4
Налог за допуну захтјева за издавање одобрења за употребу..............................................................0
Издати Закључци којим је прекинут поступак због одустајања странке...............................................10
Издата увјерења о легалности објеката .……………………………………………......................................4
Увјерења да је странка покренула поступак легализације стам. обј. на подручју општине Сребреница у
сврху привременог прикључка на комуналну и другу инфраструктуру...............................................11
Урбанистичко-технички услови и стручно мишљење............................................................................4
Рјешење рента и обрачун такси .........................................................................................................11
Рјешење о именовању примарног надзора испред општине Сребреница ............................................4
Захтјев за легализацију бесправно изграђених објеката.....................................................................15

1.2.

Редовне активности из области екологије

Издате еколошке дозволе .................................................................................................................2
Издате обновљене еколошке дозволе...............................................................................................1
Налог за допуну захтјева за издавање еколошке дозволе.................................................................1
Налог за допуну захтјева за обнављање еколошке дозволе..............................................................2
Мишљења Министарству за просторно уређење, грађевинарство и екологију .................................1
Закључак о одбацивању захтјева.......................................................................................................1
Рјешење о престанку важења еколошке дозволе...............................................................................1
1.3.

Реконструкција и повратак

Када су у питању изградња и реконструкција индивидуалних стамбених објеката на простору наше
општине у 2020. години изграђен је знатано мањи број стамбених јединица него је то било протеклих
година.
Изградња стамбених јединица на подручју општине Сребреница у 2020. години :
-Федерално министарство је 10.07. 2020. години потписало Уговоре са 10 ( десет) корисника о
испоруци грађевинског материјала.
-Федерално министарство расељених особа и избјеглица реализује пројекат Саудијског фонда за
развој из 2014. године за 15 (петнаест) корисника, уведен извођач у посао 28.10.2020. године,
реализација је у току.
-,,Бауерн хелфен Бауерн“ је у 2020. години изградило је 5 (пет ) дрвено – монтажних кућа на
различитим локацијама подручја општине Сребреница.
-Државни пројекат стамбеног збрињавања у оквиру Регионалног стамбеног програма, подпројекат
БИХ-5 из 2013. године је одабрао 55 (педесетпет) корисника на подручју општине Сребреница,
извршио пројектовање и потписао уговоре 16.12.2020. године са корисницима. Такође, одабран је
извођач и очекује се изградња у 2021. години.
Редовне активности везане за реконструкцију и повратак, а које подразумјевају издавање увјерења и
потврда у периоду протекле године су:
Потврда о повратаку ..................................................................................................................323
Увјерења за прикључак на НН мрежу и увјеренај о условности објекта......................................144
Потврда у сврху регулисања лијечења……………………………………………………….............…..130
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1.4.

BOSNIA AND HERZEGOVINA
REPUBLIC OF SRPSKA
MUNICIPALITY OF SREBRENICA
MAYOR OF MUNICIPALITY
Adress: Srebrenickog odreda bb,
Tel: 056/445–514, 445–501
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Email: nacelnik@srebrenica.gov.ba
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Стамбено-комунална област

Укупно запримљених предмета из стамбено комуналне области је: 34 од чега је ријешено 27
предмета,док је у поступку рјешавања 7 предмета .
Запримљени предмети из стамбено комуналне области на бр. 01-014 ( Начелник) је 14 од
тога је у поступку рјешавања 7 захтјева а остали су ријешени;
Запримљени предмета из стамбено комуналне области на бр. 03-372 је 6 и сви су ријешени;
Такође запримљених предмета из стамбено комуналне области ( уопштено ) на бр. 03-36 је 14
и сви су ријешени;
По службеној дужности 5 предмета, од тога 4 предмета под бројем 01-014, а 1 под бројем 0336;
Такође, у наведеном периоду се излазило на терен по поднешеним захтјевима за станове и
заузимање јавних површина за израду шупа за смјештај огревног дрвета станара у стамбено
пословним зградама.
1.5.

Комунална полиција

Комунална полиција организована је у саставу Ођељења за просторно уређење и стамбенокомуналне послове општине Сребреница, а која броји 2 припадника, од 01.03.2019. године.
Законом о комуналној полицији („Службени гласник Републике Српске“,број:28/13), уређено је
обављање комунално-инспекцијског наџора, надлежност Полиције, радно-правни статус комуналног
полицајца, начин и поступак вршења комунално-инспекцијског наџора, обавезе и овлаштења
комуналног полицајца, права и обавезе субјекта наџора и друга питања од значаја за обављање
комунално-инспекцијског наџора према важечим прописима на подручју Републике Српске.
Комунално-инспекцијски наџор, над примјеном закона, одлука јединице локалне самоуправе, других
прописа и општих аката из области комуналних и других дјелатности утврђених посебним законом
врши комунална полиција.
Обезбјеђивање комуналног реда у 2020. години на територији општине Сребреница остваривано је
комунално-инспекцијским наџором и активностима на контроли простора и објеката у свим областима
инспекцијског наџора из надлежности комуналне полиције.
У поменутом периоду комунална полиција је радила на 86. протоколисана предмета од чега је 16. по
службеној дужности а 70. по захтјеву грађана.
Од 70.захтјева грађана 1.захтјев је повучен а по 1.захтјеву смо се огласили ненадлежним.
Издата 2 прекршајна налога. Нема отворених предмета.
Комунална полиција је од 15. марта од проглашења пандемије вируса КОРОНА до краја 2020.год
свакодневно учествовала у контроли примјене мјера донесених од стране кризног штаба и Владе РС
,а у циљу заустављања ширења заразе корона вирусом, као и смјештању заражених у карантине и
кућне изолације.
Поред горе наведених активности, комунални полицајац Мустафић је радио и у комисијама;
-јавне набавке 7.комисија
-конкурсне комисије за пријем радника и приправника 3.
-учешче у раду и присуство сједницама скупштине удружења за развој НЕРДА.
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1.6.

Инфраструктура (путна, водоводна,електрификација)

1.6.1.

Путна инфраструктура

BOSNIA AND HERZEGOVINA
REPUBLIC OF SRPSKA
MUNICIPALITY OF SREBRENICA
MAYOR OF MUNICIPALITY
Adress: Srebrenickog odreda bb,
Tel: 056/445–514, 445–501
Fax: 056/445–233
Email: nacelnik@srebrenica.gov.ba
Web: www.srebrenica.gov.ba

На територији општине Сребреница поред три регионална пута по Скупштинској Одлуци бр.01-02215/07 од 05.02.2007.г. постоји 28 локалних путева чија је укупна дужина 269,8 км са савременим
коловозним застором је 80,0 км, од тога је асфалт 77,5 км и коцка 2,5 км, док је макадамским
застором урађено 189,8 км путева.
Поред локалних путева постоји и велики број некатегорисаних путних праваца.
Обзиром да се на територији наше општине ради о великом броју макадамских путева то у великој
мјери отежава и уједно поскупљује одржавање јер су исти подложнији оштећењима.
Активности које су вођене у оквиру Одјељења, а које се односе на одржавање локалних и
некатегорисаних путева у 2020. године могу се подијелити на:
Редовно одржавање путева
Зимско одржавање путева
Реконструкција и санација постојећих путних праваца
Асфалтирање и изградња нових путних праваца
Под редовним одржавањем локалних и некатегорисаних путева у смислу Закона о Јавним путевима (
Службени Гласника РС“ број: 89/13) сматрају се радови којима се континуирано обезбјеђује
несметано и безбједно одвијање саобраћаја. Ти радови обухватају сјечу шибља, ћишћење ригола и
канала, уклањање одрона и сл.
У оквиру редовног одржавања путева у протеклој години у складу са расположивим средствима
рађено је углавним на кошењу ниског растиња и сјечи шибља у путном појасу и ти радови су извођени
на оним локалним и некатегорисаним путевима на којима је растиње угрожавало безбиједно одвијање
сабраћаја како на асфалтним тако и на макадамским путевима.
1.6.2.

Санација и реконструкција

Активности везане за одржавање, санацију и реконструкцију путне инфраструктуре, изградњу
подзида, те чишћење канала у току ове године, вршене су тако да су великим дијелом рађене нужне
санације и то на оним локалним и некатегорисаним путевима на којима је усљед падавина дошло до
знатних оштећења трупа пута.
Радови који су обухваћени санацијом су извођени на основу процјене на терену од стране стручног
лица испред Одјељења и углавном се односе на поправку доњег строја пута затезање трасе пута,
насипање, планирање и ваљање каменог материјала, те чишћење канала и изградњу поџида.
Параметри на основу којих су одређени приоритети путних праваца за санацију су: стање пута, у
смислу безбједног одвијања саобраћаја, затим број становника који гравитирају на одређеном путном
правцу, с тим да је први приоритет дат оним мјестима гдје имамо организован свакодневни превоз
дјеце у школу.
Радови који су извођени на санацији путева у току ове године су финансирани из буџета Општине.
1.6.3.

Асфалтирање путева

Поред санација и одржавања локалних и накатегорисаних путева такође извођени су радови на
асфалтирању одређених локалних путева. Обзиром на ограничена финансијска средства рађене су
дионице путних праваца, а не комплетна дужина одређеног путног правца.
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Радови на асфалтирању локалних путева су углавном финансирани од стране Федералног
министарства расељених особа и избјеглица ( реконструкција и асфалтирање локалног пута Жутица –
Камењача – Брда, Дионица пута Жутица – Барице II, Л= 1.189 м МЗ Сућеска и изградња моста у
насељу Жутица), Министарства за људска права и избјеглице, као и највећим дијелом из буџета
општине Сребреница, с тим да је било и једним дијелом учешћа грађана.
Такође, рађено је и на изградњи и реконструкцији АБ мостова, потпорних зидова.
1.7.
Зимско одржавање на територији наше општине врши се у периоду од 15.11. текуће године до
15.03. наредне године. Програмом зимског одржавања који је сачињен испред овог ођељења
обухваћени су сви локални и великим дијелом некатегорисани путеви. Због велике територијалне
распрострањености и правовременог ђеловања приликом сњежних падавина путеви су подијељени у
4 секторске група и то:
Сектор I – обухвата ћишћење снијега на локалним и некатегорисаним путевима на подручју МЗ
Ораховица, МЗ Брежани, МЗ Скендеровићи – пункт у Зеленом Јадру
Сектор II – обухвата ћишћење снијега на локалним и некатегорисаним путевима на подручју МЗ
Осатица, МЗ Радошевићи, МЗ Топлица, МЗ Брежани, МЗ Крњићи и МЗ Ратковићи – пункт на
Крагљиводи
Сектор III - обухвата ћишћење снијега на локалним и некатегорисаним путевима на подручју МЗ
Сућеска, МЗ Виогор, МЗ Гостиљ и МЗ Подравање – пункт Жутица
Сектор IV– обухвата ћишћење снијега на локалним и некатегорисаним путевима на подручју МЗ
Скелани, МЗ Костоломци и МЗ Црвица – пункт у Скеланима.
1.8.
Саобраћај
Редовне активности рађене везане за саобраћај, а када су у питању лиценце, издато је:
Лиценца “Д” за такси превознике……………………………………………………….........……............. 2
Легитимација возача за такси превознике.....................................................................................2
1.9.
Електрификација
Технички пријем радова на изградњи нисконапонске електро мреже која је изграђена у оквиру уговора
ЗПЕ /17/02/Сребреница/026 финансирана кроз Фонд за повратак, електрификација Трафоподручја:
Подгај, Леховићи и Сулице, извршен је 15.09.2020 године.
Поред редовних активности на одржавању јавне расвјете у току ове године радило се и на
проширењу исте.
Финансирање проширења уличне расвјете вршено је из буџета Општине.
1.10. Јавне набавке
Обављање послова из области Јавних набавки на пословима директних споразума, конкурентски и
отворени поступци .......................................................................................................................22
1.11. Скупштина Општина Сребреница
Припрема извјештаја, одговора и приједлога Одлука из домена Ођељења за просторно уређење за
Скупштину Општине Сребреница .................................................................................................10
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Поред редовних активности у Одјељењу у току 2020. године по Одлуци Начелника општине
Сребреница бр.01-014-840-4 /18 од 23.12.2018. године и даље, као Пуномоћник Замјеника
правобраниоца Републике Српске Сједиште замјеника Власеница по Овлашћењу, службеница из
Одјељења је учествовала у раду Комисије за излагање података о непокретностима и утврђивању
права на непокретностима и то на излагању катастарских општина Жабоквица, Вијогор, Ораховица и
Гостиљ као и на узурпацијама у катастарским општинама Сребреница и Подгај.
ОДЈЕЉЕЊЕ ЗА ДРУШТВЕНЕ ДЈЕЛАТНОСТИ И ЈАВНЕ СЕРВИСЕ

Врста активности или
пројекта

Опис активности или пројекта

Додјела помоћи за
новорођенчад у
2020.години

Одлуке, обрада Захтјева, рад на терену, потписивање и
реализација,израда Одлука о исплати, обрађено 51 Захтјева за
додјелу помоћи за новорођенчад, 49 Захтјева одобрено

Прикупљање и
уништавање НУС-а и
обиљежавање
СРП,провођење МРЕ
(мине ризик едукацион).

У 2020.години уклоњено је:
-Тромблон:2,
-Тромблон (Кумулативни):3,
-Ручна бомба:23,
-артиљеријски пројектил 105 мм:1,
-Пројектил за Ручни бацач ракета (РБР):1,
-зрно гранате 120 мм:1,
-Зрно гранате 80 мм (Панцирно):6,
-Антитенковски ракетни пројектил М79 90 мм ОСА:1,
-артиљеријски пројектил 99 мм:1,
Противпјешадијска мина:1,
-Противпјешадијска потезна мина ПМР 2 А:3,
-Ракетни мотор:1,
-Ручни бацач ракета (РБР):1,
-Аутоматска пушка:1,
-Антитенковски ракетни бацач М 80 ЗОЉА:1,
-Распрскавајућа мина усмјереног дејства (МРУД):1,
-Муниција калибра 7.65 мм:2 оквира,
-Експлозивно пуњење:2,
-Војни нож:1 и,
-Патрони за ловачку пушку:2.
-Послато је укупно 19 Захтјева за уклањање-уништење
неексплодираних убојних средстава (НУС-а). Уклањање-уништење
неексплодираних убојних средстава (НУС-а) врши се у сарадњи са
ЕОД Тимом Републичке управе цивилне заштите Републике Српске.
ЕОД Тим Републичке управе цивилне заштите Републике Српске је
током 2020.године 5 пута посјетио општину Сребреница.
Редовно финансирање рада Савјета Мјесних заједница-трошкови рада
Предсједника Савјета Мјесних заједница, трошкови комуналних услуга
канцеларија Мјесних заједница. У 2020.години израђено укупно 6
Одлука о исплати финансијских средстава Савјетима Мјесних
заједница на подручу општине Сребреница (1 Одлука о исплати
финансијских средстава Савјетима Мјесних заједница на подручу

Финансирање рада
Мјесних заједница
,одржавање
консултативних
састанака.
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општине обухвата временски период од 2 мјесеца)
Провођење
превентивних и
оперативних мјера
заштите и спашавања
посебно у области
заштите од пожара,
поплава и појаве –
ширења заразних
болести

Достављање Обавјештења о могућим временским непогодама (олујни
вјетар, обилне кишне или снијежне падавине, потенцијално опасне
временске прилике и тд..), редован контакт са Предсједницима Савјета
Мјесних заједница те прикупљање информација о стању на подручју
Мјесне заједнице по питању снијега и снијежних падавина, стање
локалних водотока у случају обилнијих кишних падавина и
прикупљање информација о евентуално угроженом становништву на
подручју Мјесне заједнице Ангажовање снага Цивилне заштите на
заштити и спашавању од пожара на подручју општине Сребреница у
сарадњи са Територијалном ватрогасном јединицом Сребреница.

Провођење
превентивних
мјера
заштите и спашавања по
МЗ-ма

У 2020.години није вршен обилазак Мјесних заједница на подручју
општине Сребреница у сврху упознавања грађана са превентивним
мјерама заштите од пожара као што је то била пракса претходних
година. Разлог лежи у чињеници да се број пожара на отвореном
(првенствено број шумских пожара) на подручју општине Сребреница
значајно смањио. Битно је напоменути и чињеницу да у пожарима који
су се догодили на подручју општине Сребреница у 2020.години није
било повријеђеног становништва.

Сарадња са Минским
акционим центром у БиХ
(BH MAC)

Сарадња по питањима сумњивих ризичних површина на постојање
мина на подручју наше локалне заједнице, те координација пројеката
деминирања на подручју општине. Током 2020.године није вршено
Слање Захтјева за генерално извиђање на подручју општине
Сребреница. Такођер, током 2020.године на подручју општине
Сребреница није вршено деминирање сумњивих ризичних површина
на постојање мина (минских поља) усљед недостатка финансијских
средстава али и незаинтересованости донатора за предметну
проблематику на подручју наше локалне заједнице.

Стварање
функционалнијег и
сигурнијег превоза за
ученике у школској
2020/21

Током 2020.године покренут је поступак јавне набавке услуга “Услуге
превоза ученика на подручју општине Сребреница у школској
2020/2021.години. Како понуђачи који су учествовали у поступку јавне
набавке
нису
испуњавали
услове
предвиђене
тендерском
документацијом, поступак предметне јавне набавке је поништен.
Превозници врше превоз ђеце у школу на основу Анекса на Уговоре о
превозу ученика на подручју општине Сребреница у школској
2018/2019. години и школској 2019/2020.години.

Реализација Одлуке о
суфинансирању карата
за превоз ученика у
средњу школу.

Током 2020.године вршене провођене су активности на реализацији
Одлуке о суфинансирању мјесечних карата за превоз ученика са
подручја општине Сребреница који похађају Средњу школу у
Сребреници. Укупно је запримљено 35 Захтјева за суфинансирање
мјесечних карата. Позитивно су ријешена укупно 34 Захтјева, а 1
Захтјев нажалост није добио позитиван одговор. Разлог лежи у
чињеници да је дошло до Измјене Одлуке о суфинансирању мјесечних
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карата за превоз ученика у средњу школу будући да у школској
2020/2021.години Општинска управа општине Сребреница врши
суфинансирање мјесечних карата у износу од 50% укупне цијене
коштања исте само за ученике који имају пребивалиште на подручју
општине Сребреница и похађају Средњу школу у Сребреници.
„ Набавка уџбеника за
дјецу из категорија
социјално угрожених
породица

Укупно поднесено 56 Захтјева за помоћ при набавци уџбеника за
Основно и Средње образовање. Позитивно ријешено 54 Захтјева, 2
Захтјева одбијена из разлога што нису испуњавали неопходне услове.
Такође, библиотеци Јавне установе ”Прва основна школа” Сребреница
је предато укупно 318 половних уџбеника, а библиотеци Јавне
установе Средњошколски центар ”Сребреница” Сребреница укупно 24
половна уџбеника.

Координација активности
на обезбјеђењу услова
за функционисање
спортских клубова

Суфинансирање активности спортских клубова на подручју општине
Сребреница
расписивањем
Јавног
позива
са
финансирање/суфинансирање спортских клубова, Удружења грађана и
Невладиних организација са подручја општине Сребреница у
2020.години. Током 2020.године није вршено суфинансирање трошкова
организације спортских такмичења, будући да се иста усљед
пандемије корона вируса, те епидемиолошких мјера за сузбијање
болести изазване корона вирусом нису ни одржавала.

Подршка изразито
надареним
ученицима,студентима и
спортистима-освајачима
медаља на државним ,
европским и свјетским
такмичењима .

За одличне ученике и Вуковце из школа са подручја општине
Сребреница (ученици Јавне установе ”Прва основна школа”
Сребреница, Јавне установе Основна школа ”Коста Тодоровић”
Скелани и Јавне установе Средњошколски центар ”Сребреница”
Сребреница), Општинска управа општине Сребреница је као и
претходних година обезбједила симболичну новчану накнаду од 100,00
КМ (Словима:једнустотину конвертибилних марака) по ученику. Тако
да
је
за
ове
намјене
утрошено
укупно
3.000,00
КМ
(Словима:трихиљаде конвертибилних марака). Нажалост,
усљед
пандемије корона вируса, те епидемиолошких мјера за сузбијање
болести изазване корона вирусом на подручју општине Сребреница
Општинска управа општине Сребреница током 2020.године није
вршила суфинансирање спортских такмичења (како општинских тако и
републичких) за ученике Основних и Средње школе са подручја наше
локалне заједнице будући да се иста нису ни одржавала у
извјештајном периоду, иако је то била пракса Општинске управе
општине Сребреница свих претходним година.

Ажурирање
јединственог регистра
МЗ-а

Током 2020.године вршене су одређене активности на ажурирању
регистра Мјесних заједница на подручју општине Сребреница у складу
са Упутама и Препорукама Министарства управе и локалне
самоуправе Републике Српске.Значајније активности на на ажурирању
регистра Мјесних заједница на подручју општине Сребреница вршене
су током 2019.године.
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Додјела студентских
стипендија

Припрема Правилника о додјели студенских стипендија у акадесмкој
2019/2020. години,израда Јавног позива за дођелу студентских
стипендија у академској 2019/2020. години, пријем и обрада Захтјева
за дођелу студентских стипендија у академској 2019/2020.години, те
израда коначне Одлуке о додјели студентских стипендија у академској
2019/2020. години и Одговора на жалбе. Комисија за додјелу
студентских стипендија у академској 2019/2020.години запримила је
укупно 162 Захтјева за студентске стипендије, Укупно је дођељено 131
стипендија, а 31 студент није испуњавао услове тражене Правилником
о додјели студентских стипендија у академској 2019/2020.години.

Кординација са РУЦЗ-е и
ПО РУЦЗ Бијељина

Прикупљање података и информација и достављање истих
Републичкој управи цивилне заштите Републике Српске, Достављање
12 мјесечних извјештја о раду цивилне заштите (период јануардецембар 2020.године), Израда Годишњег извјештаја о раду Службе
цивилне заштите Општинске управе општине Сребреница за
2020.годину, достављање укупно 5 Дописа по разним основама
(информације, мишљења, приједлози, сугестије, Молбе, захтјеви и
друга релевантна коресподенција), те достављање Планова заштите и
спасавања на подручју општине Сребреница (План мјера заштите и
спасавања од поплава на подручју општине Сребреница, План мјера
заштите и спасавања од пожара на подручју општине Сребреница и
План мјера заштите и спасавања од снијега и снијежних падавина на
подручју општине Сребреница).

Координација код
деминирања

Током 2020.године нису реализовани пројекти деминирања на подручју
општине Сребреница. Служба цивилне заштите Општинске управе
општине Сребреница је била у редовном контакту са представницима
Минског акционог центра у Босни и Херцеговини (БХ МАЦ) те
благовремено достављала досптупне информације о сумњивим
ризичним површинама (Минским пољима) на подручју наше локалне
заједнице. Такође, послали смо Молбе свим амбасадама у Босни и
Херцеговини да у складу са могућностима суфинансирају пројекте
деминирања на подручју општине Сребреница у 2021.години.

Помоћ социјално
угроженим категоријама
становништва кроз
једнократне нов.помоћи

У 2020.години одржано је укупно 4 сједнице Комисије за додјелу
једнократних новчаних помоћи у 2020.години на којима је обрађено
615 Захтјева за додјелу једнокретне новчане помоћи. Укупно је
запримљено 615 Захтјева за дођелу једнократне новчане помоћи од
којих је позитивно ријешено укупно 585 Захтјева за дођелу једнократне
новчане помоћи. Укупно 30 Захтјева за дођелу једнократне новчане
помоћи је добило негативан одговор из разлога некомплетне
документације за додјелу једнократне новчане помоћи или из разлога
што су више пута користили новчана средства на име једнократне
новчане помоћи током једне календарске године (током 2020.године).
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Помоћ социјално
угроженим категоријама
становништва кроз
прехрамбене пакете

Током 2020.године укупно су израђене 197 наруџбенице за
прехрамбено-хигијенске пакете за социјално угрожене породице са
подручја општине Сребреница. Наруџбенице су урађене у вриједности
од 50 КМ по једном прехрамбено-хигијенском пакету, у изузетним
случајевима вриједност прехрамбено-хигијенског пакета је износила 60
КМ.

Усклађивање аката ЦЗ-е
са Законом,Статутом и
др

У складу са Законом о заштити и спашавању у ванредним ситуацијама
(“Службени
гласник
Републике
Српске“
бр:121/12)
вршено
усклађивање општинских аката Цивилне заштите. Израда процјене
угрожености општине Сребреница од природних и других несрећа на
принципу ризико-базичног димензионирања. План мјера заштите од
поплава, План заштите од снијега и снијежних падавина на подручју
општине и План мјера заштите од пожара. Нови закон о заштити и
спасавању који треба да ступи на снагу до краја текуће године, такођер
ће захтијевати одређене корекције планова заштите и спасавања на
подручју општине Сребреница. Такође, у складу са новим Законом о
заштити и спасавању у ванредним ситуацијама у Републици Српској
бит ће неопходно извршити и одређене корекције и допуне Процјене
угрожености општине Сребреница од елементарне непогоде и друге
несреће.

Реализација
активностина заштити од
пожара у згради
Општинске управе.

Редовна контрола Против пожарних апарата у згради Општинске
управе општине Сребреница, одржавање састанака са Инспектором за
заштиту од пожара у складу са потребом и распоредом обиласка
институција од стране инспектора. Такођер, одржано је тестирање
упосленика Општинске управе општине Сребреница о мјерама и
активностима у случају избијања пожара у просторијама општинске
управе општине Сребреница. Од стране Инспектора за заштиту од
пожара извршена је показна вјежба руковања апаратом за гашење
пожара за упосленике Општинске управе општине Сребреница.

Учешће и помоћ код
активности ОО ЦК
Сребреница

Помоћ и учешће код реализације задатака Општинске организације
Црвеног крста Сребреница, обилазак домаћинстава која су током
обилнијих кишних падавина у мјесецу мају 2020.године била
поплављена (домаћинства која живе у приобалном дијелу ријеке
Јадар, у насељима Зелени Јадар и Слаповићи) те учешће у
активностима
на
благовременом
достављању
прехрамбенохигијенских пакета за социјално угрожена домаћинства са подручја
општине Сребреница која су корисници услуга Општинске организације
Црвеног крста Сребреница..

Рјешавање по
захтјевима за издавање
потврде о
непосједовању школске
документације,

Запримање и обрада Захтјева за издавање потврде о неодобравању
једнократних новчаних помоћи у сврху лијечења-укупно 3 обрађених
Захтјева и сви су позитивно ријешени. Такођер, позитивно је ријешено
и 2 Захтјева за Потврду о кориштењу новчаних средстава из буџета
Општинске управе општине Сребреница за потребесуфинансирања
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некориштењу новчаних
средстава на име
једнократних новчаних
помоћи те потврда о
минираности земљишта

трошкова сахране члана уже породице. Поред Потврда о некориштењу
И кориштењу новчаних средстава за потребе лијечења и некориштењу
новчаних средстава на име ссуфинансирања сахране члана уже
породице издаване су и Потврде о непосједовању школске
документације-укупно обрађено 5 Захтјева и сви су позитивно
ријешени, као и 1 Захтјев за издавање Потврде за цивилне жртве рата,
који је такођер позотивно ријешен. У 2020.години није било Захтјева за
издавање потврда о минираности земљишта будући да исте Потврде
издаје Мински акциони центар у Босни и Херцеговини (БХ МАЦ) на
основу Захтјева Службе цивилне заштите локалне заједнице (Служба
цивилне заштите локалне заједнице Захтјев за издавање Потврде о
минираности земљишта подноси Минском акционом центру у Босни и
Херцеговини на основу Захтјева који заприми од стране локалног
становништва и релевантне документације)

Слање извјештаја за
ПОЦЗ о стању на терену
на подручју општине
Сребреница услијед
снијежних падавина,
пожара, олујног вјетра те
обилнијих кишних
падавина

Прикупљање информација од Предсједника Савјета Мјесних
заједница, Наџорних органа за зимско одржавање локалних и
некатегорисаних путева путева са подручја угрожених од снијега и
снијежних падавина на подручју општине Сребреница, као и
институција-јавних сервиса грађана. Укупно је послато 13 Извјештаја о
снијежним падавинама на подручју општине Сребреница и укупно 8
Извјештаја о обилним кишним падавинама на подручју општине
Сребреница, те стању локалних водотока и њиховом евентуалном
излијевању и плављењу приобалних подручја.

Евакуација угроженог
становништа усљед
снијежних падавина,
достављање хране и
лијекова

У 2020.години није било хитних интервенција или евакуације угроженог
становништва усљед обилних снијежних падавина. Такођер, није
вршена хитна достава хране и лијекова за снијегом угрожено локално
становништво, будући да током наведеног периода на подручју наше
локалне заједнице није било изузетно векликих снијежних падавина.

Редовне активности у
области спорта и културе
кроз подршку клубовима
и удружењима

Сарадња са надлежним државним органима, организацијама,
савезима, општинским организацијама/клубовима из области културе,
спорта, омладинским удружењима итд. Израђен је и Правилник о
финансирању спортских клубова на подручју општине Сребреница у
2020.години као и Правилник о суфинансирању Невладиних
организација и Удружења грађана са подручја општине Сребреница у
2020.години. Током 2020.године извршена је и реализација новчаних
средстава по Гранту за финансирање/суфинансирање Спортских
клубова, Удружења грађана и осталих Невладиних организација са
подручја општине Сребреница у складу са Јавним позивом за
финансирање/суфинансирање Спортских клубова, Удружења грађана
и осталих Невладиних организација са подручја општине Сребреница у
2020.години.

Сарадња са УНДП на
пројекту ``Смањење

Достављање информација и сарадња на Пројекту „Смањење ризика од
катастрофа за одрживи развој у Босни и Херцеговини„. Информације о
угрожености подручја општине од природних и других несрећа.
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ризика од катастрофа за
одрживи развој у БиХ``

Редовна сарадња са МЗма
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Пројекат ће трајати 4 године (временски период од 2019. године до
2022. године) и обухвата 5 области:
-Заштита и спасавање,
- Социјална заштита,
-Здравство,
-Образовање и,
-Пољопривреда.
Током 2020.године, достављани су одређени документи неопходни за
израду Процјене угрожености од поплава подручја општине
Сребреница као и Процјене угрожености од клизишта подручја
општине Сребреница. Усљед пандемије корона вируса активности на
наведеном пројекту су успорене, међутим очекујемо да ће се исте
наставити у складу са побољшаном епидемиолошком ситуацијом.
Успостављање нормалног функционисања Мјесних заједница уз
редовно финансирање послова Мјесних заједница, организација
састанака, редовно контактирање са Предсједницима Савјета Мјесних
заједница, Слање захтјева Предсједницима Савјета Мјесних заједница
за достављање неопходних информација у сврху вођења одређених
евиденција као и редовна сарадња по питању достављања Извјештаја
о раду Савјета Мјесних заједница као и Планова рада Савјета Мјесних
заједница на подручју општине Сребреница.

Координација и помоћ у
функционисању
школства

Рјешавање одређених инфраструктурних проблема у школама, како у
Јавној установи „Прва основна школа„ Сребреница тако и у Подручним
ођељењина Јавне установе „Прва основна школа„ Сребреница
(водоснадбјевање, ситне поправке на инсталацијама-електро и водо
инсталацијама и инсталацијама централног гријања и кровним
конструкцијама школских објеката, мањи грађевински радови у
Подручним ођељењима Јавне установе „Прва основна школа„
Сребреница и др..)

Координација и помоћ у
функционисању
предшколског
образовања

Сарадња са Јавном установом дјечији вртић „Полетарац„ Сребреница
по питању набавке огрева за грејну сезону 2020/2021.године као и
помоћ приликом организације различитих активности за ђецукориснике услуга Јавне установе Дјечији вртић „Полетарац„
Сребреница.
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Присуство на тренинг
семинарима у
организацији РУЦЗ

Током 2020.године Самостални стручни сарадник за послове цивилне
заштите у Општинској управи општине Сребреница није присуствовао
састанцима на тему заштите и спасавања на територији Републике
Српске, а самим тим и на подручју општине Сребреница, будући да
исти нису ни одржавани усљед пандемије корона вируса, те
подузимања епидемиолошким мјера на спречавању ширења корона
вируса у Републици Српској, а самим тим и на заштити здравља
локалног становништва.

Успостављање и рад
система противградне
заштите на подручју
општине Сребреница

Током 2017.године на подручју општине Сребреница инсталирано је и
пуштено у рад укупно 9 противградних станица. У међувремену, на
локалитету насеља Јаглићи, Мјесна заједница Поточари дошло је до
дислоцирања једне од противградних станица (усљед лошег
приступног пута до локације гђе је првобитно била инсталирана
противградна станица, иста је измјештена неких 500 метара али је и
даље у функцији).

Успостављање система
радио-везе на подручју
општине Сребреница

Током 2020.године, Удружење грађана „Радио клуб„ Сребреница је
престало с радом. Такођер, неће бити реализован ни Пројекат
опремања савјета Мјесних заједница одговарајућом радио-аматерском
опремом како би могли адекватније комуницирати у случају
елементарне непогоде на подручју општине Сребреница, те
евентуалног прекида комуникација путем мобилне телефоније.

Одговор на одборничка
питања и одговори по
захтјевима према
Начелнику општине

Израда Одговора, достављање података и информација, Планова
заштите и спасавања на подручју општине Сребреница (План заштите
и спасавања од снијега и снијежних падавина, План мјера заштите од
поплава, План мјера заштите од пожара) Израда и достављање
Извјештаја о подузетим мјерама и активностима општинског Штаба за
заштиту и спасавање у ванредним ситуацијама на подручју општине
Сребреница на спречавању ширења корона вируса на подручју
општине Сребреница, Иузрада и достављање информацијаПриједлози цијена превоза ученика на подручју општине Сребреница у
школској 2020/2021.години, Израда и достављање извјештаја о
утрошку новчаних средастава на име социјалних давања у временском
периоду од 2017. године до 2020.године и других дописа према
Скупштини општине Сребреница и Начелнику општине Сребреница
као и према Кабинету Начелника општине Сребреница.

Учествовање у раду
Комисија

Учествовање у раду укупно 20 Комисија током 2020године (Комисија за
попис инвентара, опреме и друге сталне имовине у власништву
Општинске управе управе Сребреница, Комисије за јавне набавке
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услуга, радова и роба Општинске управе општине Сребреница),
Комисија за мониторинг утрошка новчаних средстава по јавном позиву
за суфинанситање/финансирање Спортских клубова, Удружења
грађана и Невладиних организација на подручју општине Сребреница.
Културно-историјско
наслијеђе и музејска
дјелатност

Вршење надзора над сталним и привременим поставкама у Музејској
збирци те примање како индивидуалних тако и колективних посјета и
презентација збирке Музеја. Обогаћивање Музејске збирке новим
садржајима те презентација исте. Прикупљање расположивих
информација које су од велике важности за рад са музејским
поставкама и културно-историјским наслијеђем како путем интернета
тако и путем доступне литературе. Свакодневно истраживање начина
конзервације и заштите Музејске збирке како би иста била у што
бољем стању те на тај начин значајно допринијела промоцији
културно-историјског наслијеђа наше локалне заједнице, али и регије.

Активности Народне
библиотеке Сребреница

Учествовање у свим активностима Народне библиотеке Сребреница.
Провођење активности на обогаћивању књижног фонда Библиотеке те
присуствовање семинарима који значајно доприносе побољшању рада
и пружања услуга Библиотеке. Такођер, учествовање у активностима
на привлачењу корисника услуга Библиотеке те је значајно побољшана
област изнајмљивања и враћања књига те очувања постојећег фонда
књига у Народној библиотеци Сребреница

Сарадња са Подручним
одјељењем цивилне
заштите Бијељина у
сврху провођења
превентивним мјера за
спречавање ширења
корона вируса (ЦОВИД19) на подручју општине
Сребреница

Током 2020.године према Подручном одјељењу цивилне заштите
Бијељина од стране Цивилне заштите Општинске управе општине
Сребреница послато је укупно 570 Извјештаја о подузетим мјерама на
спречавању ширења корона вируса (ЦОВИД-19) на подручју општине
Сребреница (Извјештајни периоди сваког дана у временском периоду у
06:30 сати и у 15:00 сати). Такођер, послато је укупно 8 дописа
(достављање информација и података) по разним основама према
Подручном ођељењу цивилне заштите Бијељина, а који су у вези са
подузимањем мјера на спречавању ширења корона вируса (ЦОВИД19) на подручју општине Сребреница.

Сарадња
са
Министарством управе и
локалне
самоуправе
Републике
Српске
у
сврху
провођења
превентивним мјера за
спречавање
ширења
корона вируса (ЦОВИД19) на подручју општине
Сребреница

Током 2020.године према Министарству управе и локалне самоуправе
Републике Српске послато је укупно 287 Извјештаја о контроли особа
којима је издато Рјешење за мјере кућне изолације на подручју општине
Сребреница у складу са Закључком Републичког штаба за ванредне
ситуације бр:37-1/20 од 20.05.2020.године о престанку примјене
Закључака о спровођењу мјера кућне изолације и у складу са ставом 2.
Инструкције Министарства управе и локалне самоуправе Републике
Српске бр:10.1.014-90/20 од 21.05.2020.године. Такође, послата су
укупно 93 Извјештаја о Надзору над обавезним спровођењем мјера за
реаговање на појаву болести изазване новим вирусом корона (ЦОВИД19) у Републици Српској. Поред напријед наведеног, достављено је
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укупно 6 дописа о усаглашавање аката јединице локалне самоуправе са
Закључком о обавезном спровођењу мјера за реаговање на појаву
болести изазване новим вирусом корона (ЦОВИД-19) у Републици
Српској. Према Министарству управе И локалне самоуправе Републике
Српске, такођер је достављено и укупно 3 дописа по разним основама, а
који су у вези са подузимањем мјера на спречавању ширења корона
вируса (ЦОВИД-19) на подручју општине Сребреница.
Сједнице Штаба за
заштиту и спасавање у
ванредним ситуацијама
на подручју општине
Сребреница

Током 2020.године одржано је укупно 33 и то 1 сједница општинског
Штаба за заштиту и спасавање у ванредним ситуацијама на подручју
општине Сребреница поводом обиљежавања 1. Марта-Међунаросног
дана цивилне заштите и 32 сједнице општинског Штаба за заштиту и
спасавање у ванредним ситуацијама на подручју општине Сребреница
поводом подузимања мјера за спречавање ширења ширења корона
вируса (ЦОВИД-19) на подручју општине Сребреница. Сједнице су
одржаване у складу са Закључцима и Препорукама Републичког штаба
за ванредне ситуације, а у сврху предузимања мјера и активности на
спречавању ширења корона вируса (ЦОВИД-19) на подручју општине
Сребреница. Такођер, приликом одржавања сједница општинског Штаба
за заштиту и спасавање у ванредним ситуацијама на подручју општине
Сребреница израђено је укупно 426 Позива на сједнице општинског
Штаба за заштиту и спасавање у ванредним ситуацијама на подручју
општине Сребреница за именоване чланове Штаба који су именовани
Одлуком о измјени и допуни Одлуке о именовању Штаба за заштиту и
спасавање у ванредним ситуацијама на подручју општине Сребреница
бр:01-014-157/20 од 23.03.2020.године.

Дезинфекција
колективних стамбених
објеката-зграда у у сврху
провођења
превентивним мјера за
спречавање ширења
корона вируса (ЦОВИД19) на подручју општине
Сребреница

У складу са Препорукама Јавне здравствене установе „Институт за
јавно здравство„ Републике Српске о повећаним мјерама хигијене,
Служба цивилне заштите Општинске управе општине Сребреница
вршила је дезинфекцију колективних стамбених објеката (хаустпри и
улази у зграде) на подручју општине Сребреница. Дезинфекција
колективних стамбених објеката на подручју општине Сребреница,
обухватала је колективне стамбене објекте-зграде на подручју Мјесних
заједница Сребреница (урбани дио општине) Поточари и Скелани.
Током 2020.године од стране Цивилне заштите Општинске управе
општине Сребреница извршена је дезинфекција укупно 8 пута те је том
приликом дезинфикован укупно 351 колективни стамбени објекатзграда. Дезинфекција колективних стамбених објеката-зграда на
подручју општине Сребреница активно је вршена у временском период
од
27.03.2020.године
до
15.05.2020.године.
Такођер,
поред
дезинфекције колективних стамбених објеката-зграда на подручју
општине Сребреница вршена је и дезинфекција општинске управе
општине Сребреница. Дезинфекција зграде Општинске управе општине
Сребреница извршена је укупно 159 пута.
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Израда Обавјештења у
сврху провођења
превентивним мјера за
спречавање ширења
корона вируса (ЦОВИД19) на подручју општине
Сребреница
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MAYOR OF MUNICIPALITY
Adress: Srebrenickog odreda bb,
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У складу са Препорукама Јавне здравствене установе „Институт за
јавно здравство„ Републике Српске о повећаним мјерама хигијене, те
Закључцима и Препорукама Републичког штаба за ванредне ситуација у
сврху провођења превентивним мјера за спречавање ширења корона
вируса (ЦОВИД-19) на подручју општине Сребреница од стране
Цивилне заштите Општинске управе општине Сребреница израђено је
укупно 66 Обавјештења у сврху провођења превентивним мјера за
спречавање ширења корона вируса (ЦОВИД-19) на подручју општине
Сребреница.

Достављање
прехрамбено-хигијенских
пакета и лијекова
социјално угроженом
становништву у сврху
провођења
превентивним мјера за
спречавање ширења
корона вируса (ЦОВИД19) на подручју општине
Сребреница

Од стране Општинске управе општине Сребреница достављено је
укупно 207 прехрамбено-хигијенских пакета за социјално угрожено
становништво у сврху провођења превентивним мјера за спречавање
ширења корона вируса (ЦОВИД-19) на подручју општине Сребреница
(новчана средства за набавку обезбједила Општинска управа општине
Сребреница). Од стране Невладине организације “Про-будућност“
Сарајево достављено је укупно 207 прехрамбено-хигијенских пакета за
социјално угрожено становништво у сврху провођења превентивним
мјера за спречавање ширења корона вируса (ЦОВИД-19) на подручју
општине Сребреница (новчана средства за набавку Невладина
организација “Про-будућност“ Сарајево). Од стране Општинске управе
општине Сребреница достављено укупно 76 лијекова за социјално
угрожено становништво на подручју општине Сребреница (Трошкове
набавке лијекова за 3 социјално угрожена становника на подручју
општине Сребреница измирила је Општинска управа општине
Сребреница док су трошкове 73 лијека измирили корисници приликом
преузимања истих).

Одласци на терен по
разним основама

Током 2020.године, Самостални стручни сарадник за послове цивилне
заштите у Општинској управи општине Сребреница одлазио је на терен
укупно 109 пута по разним основама (обиљежавање неексплодираних
убојних средстава, обилазак локалних водотока, достављање
прехрамбено-хигијенских пакета и лијекова за социјално угрожено
становништво са подручја општине Сребреница, обилазак локалних и
некатегорисаних путних праваца у сврху контоле зимског одржавања
истих И др..)
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ОДЈЕЉЕЊЕ ЗА ПРИВРЕДУ И РАЗВОЈ
Врста активности или
пројекта

Опис активности-пројекта

Постигнути резултат/циљ

Израда програма кориштења
прихода од посебних
намјена за шуме у 2020 год

Прикупљање података, упоређивање,
обрада и достављање СО-е на разматрање
достављање Програма МПШВ на
сагласност.

Израда приједлога програма И
Плана
утрошка
средстава
прикупљених
од
посебних
накнага за шуме у 2020 год ,
усвајање од стране СО-е ,
израда предмјера и предрачуна
за путне правце који ће се
санирати
од
прикупљених
средстава
,
достављање
министарству на сагласност .

Израда програма кориштења
прихода од минералних
сировина

Достављање дописа ресорном
министарству,узрада програма и плана
утрошка средстава у складу са Законом

Уплата средстава по основу
концесионих уговора.

Израда програма кориштења
прихода од водних
надокнада

Израда програма на бази информација из
ОФ око уплате по основу водне надокнаде

Извршена уплата средстава

Израда плана кориштења
прихода од претварања
земљишта

На основу рјешења о претварању пољ.
земљишта у непољопривредне сврхе врши
се уплата таксе

Урађено 6 рјешења

Попис инвентара и опреме у
Оштинској управи

Попис инвентара и опреме,усаглашавање
са тренутним стањем, нумерисање нове
опреме, достављање централној пописној
комисији.

Извршен попис и иста
укњижена

Рјешавање проблема
радника у
предузећу“Превент“ доо

Организација састанака са представницима
предузећа Превент,Синдикатима те
изнаалжење рјешења.

Дата обећања од представника
предузећа да неће бити
отпуштања радника

Oбављање послова заштите
од пожара у објектима
општинске управе

Преглед и провјера ПП апарата у згради
Општинске Управе, провјера документације
,практична обука радника,провјера
инсталација у МК Скелани,Израда Правила
заштите од пожара, подношење захтјева
према МУП-у око категоризације објеката

Редовна контрола свих ПП
апарата , координација са
људима из ПРЕВЕНТЕ ДОО
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ОУ, достављање документације инспектору
за заштиру од пожара.
Рад у комисијама

Присуство на сједницама
СО-е

Рад у комисији за додјелу студентских
стипендија , коисији за додјелу једнократних
помоћи, комисији за додјелу средстава
НВО,УГ,комисији за јавне набавке,додјелу
механизације,комисија за јавне набавке,
комисија за расподјелу механизације по
саудиј.гранту.
СО-е

Приједлози Одлука,извјештаји,
записници,израда уговора,
прикупљање документације сл.

Присуство на свим сједнице
СО-е и на колегијима СО-е

Ревизија јавног сектора

Достава података око ревизије учинка
Заштите животне средине и индустријских
пословних зона и ревизија рада Општинске
управе, достава документације

Достављени подаци о ревизији

Додјела некориштених
простора за привреднике

Припрема и потписивање уговора о закупу
за предузећа „АС Дрво“ и ФПС ,тр“Младен“

Отворена производња

Рјешавање питања на
сузбијању бјеснила код
дивљих и домаћих
животиња

Рад на терену Вет.инспектора, одржавање
састанака са МЗ, достављање обавјештења

Превазиђен проблем болест
сузбијена

Припрема и провођење
јавних позива за подршку
инвеститорима у
Сребреницу

Израда Јавних позива и правилника око
одобравања средстава МСП у области
пољопривреде - прерађиваћке индустрије

Подршка прерађивачким
предузећима у области
пољопривреде(Тр Агрос,Ранкић
компани, ПЗ Tоплица и ПЗ
Дрина).

Наставак сарадње са
организацијом“Прогрес“
Сарајево

Наставак пројекта из ранији година у циљу
едукације –стручног оспособљавања
незапослених из рањивих категорија
становништва и стварање услова за
запошљавањем,Организација
састанака,избор корисника, потписивање
уговора ,мониторинг,додјеле сертификата
и додјеле стипендија за ученике

Сарадња са НВО сектором у
циљу едукације и
запошљавања.те омогућавање
запошљављња 9 лица на
период од 6 мјјесеци.

Увођење ванредне ситуације
због пандемије вируса
Корона

Подршка

Одржавање сједница, координација на
провођењу мјера заштите од
пандемије,редукција доласка на посао и
друго
У сарадњи са МПШВ којие је обезбједило

Организације дезинфекције
простора од стране
предузећа“Санитација“ Зворник

Омасовљење прољетне сјетве

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

BOSNIA AND HERZEGOVINA
REPUBLIC OF SRPSKA
MUNICIPALITY OF SREBRENICA
MAYOR OF MUNICIPALITY
Adress: Srebrenickog odreda bb,
Tel: 056/445–514, 445–501
Fax: 056/445–233
Email: nacelnik@srebrenica.gov.ba
Web: www.srebrenica.gov.ba

BOSNA I HERCEGOVINA/БОСНА И ХЕРЦЕГОВИНА
REPUBLIKA SRPSKA/РЕПУБЛИКА СРПСКА
ОPŠTINA SREBRENICA/ОПШТИНА СРЕБРЕНИЦА
NAČELNIK OPŠTINE/НАЧЕЛНИК ОПШТИНЕ
Adresa: Srebreničkog odreda bb,
Адреса: Сребреничког одреда бб,
Tel/Тел: 056/445–514, 445–501
Faks/Факс: 056/445–233
E-mail: nacelnik@srebrenica.gov.ba
Web: www.srebrenica.gov.ba

пољопривредницима кроз
подстицај прољетној сјетвиповртларима

120 пакета(252КМ вриједност пакета ) за
прољетну сјетву за угрожено становништво
општине услед пандемије

због појаве вируса.

Подршка прољетној сјетви

Подршка кроз суфинансирање набавке
сјеменског материјала и ђубрива у висини
до 50% 0д укупних трошкова у максималном
износу до 500КМ и набавка и подјела
3150кг сјеменског кромпира

Овом подршком обухваћено 68
пољ,произвођачаа сјеменски
кромпир подјељен за око 100
корисника

Достављање приједлога
Програма и Планова и
извјештаја на разматрање и
усвајање оод стране СО-е

Припрема , усаглашавање ,доношење на
сједници СО-а, достављање надлежним
министарствима на сагласност, итд

Усвојени Извјештаји,Програми
мјјера заштите здравља и
Планови ДДД

Организација и рад
инспекцијских служби.

Координација
у
организацији
рада
инспектора на граничним прелазима за
вријеме ванредног стања.

Провођење мјера прописаних
Наредбама штаба за ванредне
ситуације РС-е

Сједница Савјета за
образовање и запошљавање

Доношење Акционог плана за
запошљавање на подручју општине у 2020
години .

Усвојен Акциони план за
запошљавање као услов за
аплицирање по јавном позиву
Завода за запошљавање РС

Јавни позив за ново
запошљавање,самозапошљ
авање и ретроактивно
запошљавање

Подршка МСП,Занатској дјелатности и
подршка самозапошљавању уз
суфинансирање ЗЗЗ РС

Пријава по јавном позиву за
зпошљавање око 26 лица која
се налазе на евиденцији ЗЗЗРС

Хватање паса луталица

Ангажовање предузећа“Глог“Источни Стари
град на хватању паса лутралица у
Сребреници и околним селима због
сузбијања бјеснила.

Ухваћено око 10 паса.

Рјешавање питања око
додјеле простора за
привређивање

Регулисање Уговора , праћење
реализације, наплата , контрола , додјела
простора у закуп,раскид
уговора,прибавлјање мишљења
Правобраниоца итд.

Основни циљ је стављање у
функцију пословних прстора
којима управља општина

Подршка пластеничкој
производњи уз
суфинансирање набавке
пластеника

Доношење Одлуке,Израда
Правилника,расписивање Јавног
позива,провјера на терену избор корисника

Утврђена коначна Одлука о
корисницима
пластеника(НАПОМЕНА:Одлука
није још реализована због
недостатка средстава)

Подршка отварању

Одржавање састанака у општини са
предтсвницима ресерног министарства у

Одобрен захтјев предузећа
„Дацит“ доо од стране Комисије
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каменолома „Скакавац“

циљу подршке код реализације концесије на
експлоатацију
камена“Андезита
на
каменолому Скакава

за концесије, очекује се
потписивање Уговора о
концесији,

Организација састанка по
пројектном приједлогу у
области пољопривреде

Разговор на тему писања и реализације
пројекта „Осјемењавање аутохтоних врста
оваца на подручју општина
Братубац,Сребреница и Милићи у циљу
подизања квантитета и квалитета овчарске
производње.

Одржана два састанка,
достављени подаци о стању у
области овчарства на подручју
општине.

Развој конкурентности у
руралним подручјима.

Реализација планова и успостављање
платформе учесника у кластеру, подршка у
суфинансирању набавке заштитних
средстава за малинаре са подручја
општине

Одржавање радних састанака ,
обрада захтјева те одобравање
средстава

Састанак са представницима
МЉПИ БиХ у Бијељини

Рјешавање питања ромске популације у
локалним заједницама те прикупљање
података за израду Акционог плана за
инклузију рома 2021-2025 год.

Одржавање сједнице савјета
пројекта“Пропосо“

Сједница савјета пројекта „Пропосо“у
Сребреници.Наведени
пројекат
се
реализује у Сребреници преко 15 година те
анализа достигнутих резултата пројекта.

Велики број полазника(лица
која се налазе на БИРО-у)
практичне шестомјесечне обуке
у разним предуећима и
установама је пронашло
запослење

Издавање
потврда
регресирано гориво

У складу са попдацима из АПИФА и
података из МПШВ о рег.пољ.газдинствима
се издају захтјеви за регрес.гориво , вођење
евиденције

Укупно издато 146

Израда статистичких
извјештаја из области
пољопривредне
производње.

Израда статистичких извјештаја

Достављен статистички
извјештај надлежним
институцијама

Доношење
рјешења
о
претварању
пољопривредног земљишта
у непољопривредне сврхе

Израда рјешења,прикупљање података,
обавјештавање
подносиоца
захтјева,
обрачун висине надокнаде за претварање.

Издато рјешење у складу са
законом

Мониторинг
додјељених
средстава за МСП

Праћење уговора односно поштивање
обавеза уговорнигх страна,прикупљање
неопходних доказа о извршењу уговора,
достављање Начелнику на потписивање и

Квалитетно у скаду са Уговором
утрошена средства за подршку
МСП

за

Преузети и достављени
упитници о стању рома у
локалној заједници.
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даљу процедуру плаћања по Уговору
Координација у пројектима
водоснабдјевања и
наводњавања

Реализација активности на набавци пумпе
за воду за насеље Брежани,координација
код пројекта водоснабдјевања насења
јасенова-кипрова
те
прикупљање
информација за пројекат наводњавања у
скеланима

Набављена и постаљена пумпа
за воду , почето са
реализацијом водоснабдјевања
Јасенове и Кипрове.

Учешће у изради
пројекта“Управљање
отпадним водама“

Одржавање састанка,достављање
приједлога, допуна документације

Пројекат у току одобравања.

Рад у комисији за превоз
радника на посао

Ажурирање података о правима упосленика
Општинске управе на трошкове превоза
доласка и одласка а посла, израда
Правилника те пратеће документације

Ажуриран списак упосленика
који имају право на превоз.

Подршка занатско
предузетничкој дјелатности

Израда неопходне документације,израда
Одлука те праћење утрошка
средстава,Организација сједница комисије

Пријем и обрда поднешених
захтјева.Коначна длука о
избору корисника и висини
подстицајних средстава ће бити
донјета у Јануару 2021 год

Процјена штете

Процјена штете на пољ.газдинствима и код
индивид.пољ.произвођача од штете
настале услед напада паса луталица
илидругих дивљих животиња.

Сарадња са МУП-ом,Излазак на
терен и процјена у складу са
правилником те обавјештење о
немогућности надокнаде штете
од дивљачи због
неодговорности власника
иманја-стоке.

Присуство на сајму
пословних идеја.

Присуство на сајму те чешће у оцјењивању
пословних идеја

Тринаести сајам пословних
идеја одржан.

Комисија за примопредају
електро материјала

Примопредаја електро материјала за
прикључак објеката на НН мрежу

Израђени и потписани
записници те приклјучени
објекти на мрежу.

Израда Регистра подстицаја

Учешће у изради и попуњавању регистра
подстицаја који се води при МПП РС-е,

Значајан број података унјет у
базу –регистар подстицаја

Учешће на едукативним онлајн
семинарима.Подаци о свим подстицајима
које примају грађани општине из локалних
буджета или са виших нивоа.
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Израда разних докумената

Израда разних одговора и дописа према
министарствима и организацијама

Урађене
Одлуке,дописи,попуњавање
анкетних упитника и сл.

Рад на реализацији
подстицаја пољопривредној
производњи из буџета
Општине и министарства
ПШВ

Реализација подстицаја пољоп.производњи

Сарадња на пререгистрацији
пољопривредних газдинстава

Дистрибуција
пољопривредне
механизације по саудијском
гранту.

Израда Уговора о додјели
механизаци,обавјештавање и коминикација
са добављачем ИТЦ Зеница,пријем и
дистрибуција механизације
корисницима,ажурирање и достављање
извјештаја.

Урађено и потписано 192
Уговора, Органиовано
преузимање механизације на 3
локације,дистрибуција
завршена за 4 дана.

Инспекцијски надзор
Грађевинског инспектора

Контрола издатих локацијских услова;
одобрења за грађење или одобрења за
употребу објект

Извршено 22 контроле.

Обавјештаавње
пољ.произвођача око обавезе
плаћања пореза.

Контрола употребе, одржавања или
физичка дотрајалост објекта
Присуство раду комисије за технички
преглед објекта из надлежности
града/општине
Контрола документације за технички
преглед и примопредају радова
Доношење закључака о ненадлежности и
друге активности инспектора
Ангажовање инспекције у
вријеме пандемији
вируса“Ковид“

Рад свих општинских инспектора у вријеме
проглашења ванредног стања изазваног
пандемијом вируса „Ковид“, Максимална
ангажованост у вријеме пандемије

Контрола документације за
технички преглед и пријем
објеката

Контрола документације, израда извјештаја
–записника

Инспекцијски надзор

Доношење закључака и других аката из
надлежности грађ.инспектора

Редовне контроле на граничним
прелазима Скелани и Братунац
,Редовне контроле поштивања
мјера Штаба за ванредне
ситуације.

13 издатих закључака,дописа и
сл.
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Рад у Комисији за технички
пријем објеката

Прегледање документације о градњи

Примљени радови и објекат

Прикупљање и обрада
података за редовно г
ажурирање eвиденције
пчелара.

Прикупљање и обрада података о
пчеларима.

Ажурирање података о
пчеларима

Учешће у радионицама и
онлајн састанцима

Прикупљање података и припремаза
учешће, достављање неопходних података
и сл,

Одржано 5.онлајн састанака

Прикупљање,обрада и
дистрибуција података.

Прикупљање
података,обрада,
достав
Заводу за статистику и другим републичким
органма и организацијама

Велики
број
података
посебно
у
вријеме
пандемије „Ковид 19“

Рад у оквиру општинске
комисије за социјалну
заштиту и инклузију
маргинализованих група

Припрема пројеката који се односе на
социјално угрожено становништво.

Реализован пројекатпомоћи
за маргинализоване групе

Сарадња са Министарством
трговине и туризма
Републике Српске.

Достављање неопходних података, рад на
реализацији стратегије развоја туризма

Константна сарадња

Рад по предметима

Обрада свих предемта пристиглих
Одјељење акоји се односе на реферат

Одрађени сви предмети

Организација полагања за
управљање моторним
чамцима

Позивање заинтересованих полазника за
полагање,Организација
полагања,обезбјеђење услова за теоријско
и практично полагање испита,преузимање и
подјела пловних дозвола.

Регистрација самосталних
приватних предузетника

Пружање помоћи приликом попуњавање
захтјева за регистрацију предузетника,
убацивање података у Јединствени
централни регистар предузетника,
скенирање докуменатације, израда рјешења
о регистрацији предузетника.

Издато19 рјешења о
регистрацији приватних
предузетника

Привремена одјава
предузетника и промјене
података

Пружање помоћи око попуњавања захтјева,
израда рјешења о привременој одјави и
промјени података самосталних приватних
предузетника, ажурирање и скенирање
података у Јединственом централном
регистру предузетника.

Издато 13 рјешења о
привременим одјавама у
назначеном периоду и рјешења
о промјени података
предуезтника

у

ОКО 30 полазника је
положило испит за
управљање моторним
чамцем.
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Стална одјава приватних
предузетника

Пружање помоћи око попуњавања захтјева,
израда рјешења о сталној одјави
самосталних приватних предузетника,
ажурирање и скенирање докумената у
Јединственом централном

BOSNIA AND HERZEGOVINA
REPUBLIC OF SRPSKA
MUNICIPALITY OF SREBRENICA
MAYOR OF MUNICIPALITY
Adress: Srebrenickog odreda bb,
Tel: 056/445–514, 445–501
Fax: 056/445–233
Email: nacelnik@srebrenica.gov.ba
Web: www.srebrenica.gov.ba

Издато 18 рјешења о трајном
престанку обављања
дјелатности

регистру предузетника
Промјена података код
предузетника

Пружање помоћи око попуњавања захтјева,
израда рјешења о промјени подтака
самосталних приватних предузетника,
ажурирање и скенирање докумената у
Јединственом централном

Издато 7 рјешења о промјени
података предузетника

регистру предузетника
Обавјештења о наставку
обављања дјелатности

Пружање помоћи око попуњавања захтјева,
ажурирање и скенирање докумената у
Јединственом централном

Урађено 7 Обавјести

регистру предузетника
Продужење радног времена
угоститељских објеката на
подручју општине
Сребреница

Издавање захтјева о продужење радног
времена, израда рјешења о продужењу
радног времена за предузетнике.

Издавање увјерења,
потврда и извода за потребе
приватних предуезетника

Издавање и израда захтјева,

Упис чамаца у регистар и
издавање пловидбених
дозвола

Издавање и попуњавање захтјева, израда
рјешења, уношење података у регистар
пловила

Изадато 7 рјешења за
регистрацију чамаца и 3
пловидбене дозвола.

Одјава чамаца по службеној
дужности

одјави пловила због изостанка продужења
регистрације или промјене података

Издато 14 рјешења о одјави

Продужење раније издатих
пловидбених дозвола

Издавање и попуњавање захтјева,
евидентирање продужених дозвола

Одобрење регистрације
возила за властите потребе
пољопривреде,

Пружање информација око прикупљања
потребне документације неопходне за
подношење захтјева , издавање и
попуњавање захтјева , израда рјешења о
Одјељење за привреду и развој одобрењу
регистрације возила за властите потребе
пољопривреде и др.

Издато 5 рјешења о
продуженом радном времену
угоститељских објеката на
подручју општине Сребреница
Издато 20 увјерења
приватним предузетницима.

Продужено 9 пловидбених
дозвола
Урађено 16 рјешења за
одобрење регистрације возила
за властите потребе
пољопривреде

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

BOSNIA AND HERZEGOVINA
REPUBLIC OF SRPSKA
MUNICIPALITY OF SREBRENICA
MAYOR OF MUNICIPALITY
Adress: Srebrenickog odreda bb,
Tel: 056/445–514, 445–501
Fax: 056/445–233
Email: nacelnik@srebrenica.gov.ba
Web: www.srebrenica.gov.ba

BOSNA I HERCEGOVINA/БОСНА И ХЕРЦЕГОВИНА
REPUBLIKA SRPSKA/РЕПУБЛИКА СРПСКА
ОPŠTINA SREBRENICA/ОПШТИНА СРЕБРЕНИЦА
NAČELNIK OPŠTINE/НАЧЕЛНИК ОПШТИНЕ
Adresa: Srebreničkog odreda bb,
Адреса: Сребреничког одреда бб,
Tel/Тел: 056/445–514, 445–501
Faks/Факс: 056/445–233
E-mail: nacelnik@srebrenica.gov.ba
Web: www.srebrenica.gov.ba

Давање одговора по
службеној дужности, дописи

Према службеној дужности на захтјев
различитих институција извршена провјера
и достава тражених информација

Рад на припреми
информативног материјала
за предуезетнике и
припрема и израда захтјева
за физичка лица

Прикупљање и обрада података.

Рад на ажурирању података
у Јединственом централном
регистру предузетника

Свакодневно праћење и информисање о
промјенама и новинама у раду наведене
базе, убацивање података, скенирање
документације, и други послови везани за
Централни регистар предуезетника

Ажурирање података у
Централном регистру укупно
корисника

Учествовање у више
различитих комисија за
Јавне набавке .

Провођење дијела поступка јавних набавки

Избор најповољнији
добављача-извођача радова

Рад у Кабинету наленика
као технички секретар

Обављала послове техниког секретата у
кабинету

Пријем и завођенје поште,
прећење и расподјела
предмета по одјељењима,
пријем странака, припрема и
слање поште

Прикупљање и обрада
статистичких података за
потребе подршке
привредницима у вријеме
пандемије

Прикупљање,обрада и анализа
прикупљених података , достављање
Министарству привреде,Штабу за ванредне
ситуације РС-е, Министарству
грађевинарства, Министарству
финансијаЗаводу за статистику РС-е и
другим институцијама

Уредно достављени извјештаји

Рјешавање свих питања из
области здравствено
санитарне инспекције.

Надзор над провођењем Програма зштите
становништва од заразних болести,надзор
над провођењем дезинфекције и
дератизације

Проведена дератизација и
сачињен записник

Рјешавање питања из
области здравствено
санитарне инспекције.

Надзор над примјеном прописа који се
односе на обављање здравствене
дјелатности, надзор над примјеном прописа
који се односе на храну, надзор над
санитарно-хигијенским условима у
објектима и друго.

Урађена 3 дописа

Припремљени и одшатмпани
разни захтјеви за физичка лица

Издавање рјешења и
извршење 13 контрола

Број контрола –здравствена инспекција 606.
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Број контрола инспекција

за храну- 88.

Надовјера сертификата за
некомерцијално кретање
паса у ЕУ

Контрола испуњености законских прописа у
области држања паса

Извршена надовјера 4.
сертификата у 2020. години

Контрола промета животиња
и њиховог здравственог
стања

Одрећивање карантина за 43 грла ситне
стоке и 4 грла крупне стоке

Спречавање нелегалног уласка
стоке из Р.Србије

Контрола промета животиња
и њиховог здравственог
стања

Одрећивање карантина за 8 грла крупне
стоке

Спречавање нелегалног
кретања стоке у унутрашњем
промету

Спречавање и
искорјењивање Бјеснила

Искорјењивање бјеснила на подручију
општине Братунца и Сребренице

Током три мјесеца вршена је
контрола вакцинисања паса и
мачака, као и испитивања
одстрељених лисица

Контрола држања паса

Провјера услова у којима се животиња држи
и да ли су проведене законске мјере у
погледу здрвствене заштите животиња

Отклањање неправилности у
погледу држања паса, те
наређена вакцинација против
бјеснила

Контрола промета животиња
и њиховог здравственог
стања

Одрећивање карантина за 23 грла ситне
стоке

Спречавање нелегалног
кретања стоке у
унутрашњем промету

Контрола производње хране
животињског порјекла

Контрола откупних мјеста, лактофриза и
друге опреме која се користи у производњи

Обезбеђивање здравствено
сигурних производа
животињског порјекла

Нешкодљиво уклањање
лешева

Нешкодљиво уклањање лешева 6400
бројлера који су угинули услед престанка
рада система за вентилацију

Прописно уништавање
лешева животиња, заштита
животне средине

Контрола промета животиња
и њиховог здравственог
стања

Одрећивање карантина за 34 грла ситне
стоке

Спречавање нелегалног
кретања стоке у
унутрашњем промету

Контрола производње хране
животињског порјекла

Контрола опреме и прибора који се користе
у клаоници

Обезбеђивање здравствено
сигурних производа
животињског порјекла

Контрола производње хране
животињског порјекла

Контрола и отпрема производа рибарства,
те издавање сертификата за извоз рибе у
Р.Србију

Обезбеђивање здравствено
сигурних производа
животињског порјекла

Инспекцијске контроле из

Контрола промета робе, контрола

U oblasti trgovine izvršeno je 51
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области трговине

пословних књига, контрола цијена, контрола
фактура и остале пратеће документације,
контрола калкулација, контрола обрачуна
марже, контрола примјених прописа о
издавању фискалних рачуна, контрола
верификације мјерних уређаја, контрола
квалитета и безбједности непрехрамбених
производа, контрола постојања и
испуњености минимално-техничких услова
пословног простора.

kontrola od koji su 50 uredne, a 1
neuredna. Sačinjeno je 51
zapisnika na licu mjesta. Izdato je
1 rješenje o otklanjanju
nepravilnosti. Izvršena je kontrola
izvršenja rješenja i tom prilikom
sačinjen zapisnik.

Инспекцијске контроле из
области угоститељства

Контрола пословних књига, контрола
регистрација соба за изнајмљивање,
контрола пријављивања ноћења туристичкој
организацији, контрола цијена, контрола
фактура и остале пратеће документације,
контрола калкулациа, контрола примјене
прописа о издавањ фискалних рачуна,
контрола постојања и испуњености
минимално-техничких услова пословног
простора.

Инспекцијске контроле из
области
угоститељстваизвршено је 25
контрола, од којих је 22
уредних, а 3 неуредних.
Сачињено је 25 записника на
лицу мјеста. Издато је 25
рјешења о отклањању
неправилности и 3 рјешење о
забрани рада. Извршено је 13
контрола извршења рјешења и
том приликом сачињено 13
записника.

Инспекцијске контроле из
области услужних
дјелатности Општина /
привредна друштва,
предузетници и физичка
лица Контрола пословних
књига, контрола одобрења
за рад,

Контрола пословних књига, контрола
одобрења за рад,У области услужних
дјелатности

Сачињени записници на лицу
мјеста.

Инспекцијска контрола
исправности јаког
алкохолног пића у промету,
те вина и дувана

- Активност на спровођењу законских и
поџаконских аката из предметне области,
кроз инспекцијске контроле. Извршено
укупно 34 инспекцијских прегледа, (од чега
34 контрола промета јаког алкохолног пића
и 34 контрола промета вина.

.

Нису утврђене неправилности

Контрола дувана и дуванских производа
извршена у 5 случајева и нису утврђене
неправилности.
Контрола промета и
квалитета сјеменског и

Активност на спровођењу законске
регулативе у спречавању производње,
набавке и промета сјеменског и садног

-Нису уочене неправилности
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садног материјала

материјала неодговарајућег квалитета, кроз
16 инспекцијских прегледа, (ситног
сјеменског- садног материјала 16 .

Инспекцијска контрола
промета минералног
ђубрива

Ванредна контрола се односила на промет
минералним
ђубривима
у
вријеме
ванредног стања

Извршена 2 инспекцијска
прегледа

Инспекцијска
контрола
поштивања и провођења
Закона о рибарству

Број извршених контрола 1(контрола
порибљавања ријеке Дрине са 15000 ком
риблје млађи поточне пастрмке

Тамо гдје су уочене
неправилности , наложено да
се неправилности отклоне.

Преузете
активности
по
наредбама инструкцијама и
прописима
Министарства
ПШВ
Бијељина,
и
Инспектората Б.Лука

Активност се огледа у обиласку корисника
подстицаја на терену по налогу
Инспектората Б.Лука 9 инспекцијских
контрола и то:

Уредно доставили
захтјеве за оствривање права
на подстицаје, те имали и
остварили право на исте ;

а)

Јевтић Предраг- подстицај за овце

б)

Лаловић Вера- подстицај за овце

Средства су им у
цјелости и исплаћена на текуће
рачуне у 2019.г. за 2018. годину.

в)
овце

Јусуфовић

г)

Дудић Екрем подстицај за овце

-Подстицајна средства

Мевлид

д)Милосављевић Слободан
овце

подстицај

за

подстицај за

И даље се баве и
унапређују пољопривредну
производњу
Инспектор није
констатовао неправилности

ђ)Мини фарма“ТР Липовац“ Смајић Саид
Бројлери
е) дд“Биос“ Слаповићи
- бројлери
ж) Омеровић Едхем подстицај за овце
з)Подстицај за малину:
Предраг Јевтић
Слободан Милосављевић
и)Капиталне инвестиције и увођење
стандарда
„Ранкић компани“ доо
Ј)Регресирано гориво
- Јевтић Предраг
-Милосављевић Слободан
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- Јусуфовић Мевлид
- Дудић Екрем
- Омеровић Едхем
Надзор над примјеном
закона и Прописа из
надлежности
пољопривредне инспекције,
путем редовне и ванредне
контроле

Обилазак
објеката
који
се
баве
прометовањем, као и обилазак подручја
терирорије цјелокупне Општине у више
наврата, везано за законе и прописе, по
налогу инспектората Б.Лука и послужбеној
дужности, те заједничке контроле са
републичким инспектором

ОДЈЕЉЕЊЕ ЗА ФИНАНСИЈЕ
У Складу са врстом и природом послова које обављају поједине организационе јединице општинске
управе, сви послови се групишу у оквиру рада пет одјељења општинске управе, од којих је једно
одјељење за финансије Општине Сребреница. Радом одјељења руководи и координира начелник
одјељења који врши распоред послова и задатака на службенике у одјељењу.
АКТИВНОСТИ ОДЈЕЉЕЊА ЗА ФИНАНСИЈЕ
Буџет за 2020. годину је усвојен на вријеме у тако да се у 2020. години могло нормално пословати.
Одјељење за финасије је као и до сада уредно извршавало своје обавезе у служби, пратећи и
контролишући утрошак буџетских средстава како за општину тако и за кориснике буџета наше
општине.
Поред тих послова Одјељење за финансије је вршило пријем и обраду свих рачуна и обавеза за сва
Јавна предузећа чији је Општина оснивач, а то су:
-

ЈУ Центар за социјални рад;
ЈУ дјечије обданиште „Полетарац“ ;
Територијална ватрогасна јединица
Средњошколски центар Сребреница
ЈУ „Народана библиотека Сребреница“.

Рађени су обрачуни и исплате плата и накнада за запослене, рачунска и формална контрола рачуна,
књижења и праћења утрошака планираних средстава по усвојеном буџету. Ови послови су рађени
током цијелог извјештајног периода.
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Урађене су периодичне и завршне информације и извјештаји о извршењу буџета у прошлој години.
Припремили смо за потребе Скупштине општине годишњи извјештај о извршењу буџета за 2019.
годину, и извјештај за прва три мјесеца 2019. године.
Сви извјештаји који су рађени су достављени у Министарство финансија и прихваћени.
Од јуна мјесеца се планирало приступању припреме за изрaду ребаланса буџета за 2020. годину,
свим буџетским корисницима су достављени материјали по којем су доставили своје приједлоге за
израду ребланса буџета. Ребаланс буџета за 2020. годину усвојен је 24.07.2020. године и до краја
фискалне године исти и је и извршен са усвојеним ребалансираним позицијама. Усвојен је и нацрт
ребаланса II за 2020. годину али ребаланс није усвојен због престанка мандата одборницима
скупштине. У току 2020. усвојен је нацрт буџта за 2021. годину према буџетском календару али ни
буџет није усвојен до краја годиен због престанка одборницима.
Током извјештајног периода Одјељење за финансије је обављало своје свакодневне послове везано
за пријем документа,обрачун рачуна, књижења и праћења утрошака. Вршени су контакти са
директорима јавних предузећа и установа,са добављачима, партнерима и банкама.
Општина има 12 трансакционих рачуна који су активни, и на бази извода истих су вршена књижења, а
то су:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.

5510150001120663 Општина Сребреница ЈРТ буџет - 263 извода
5620090000312976 Општина Сребреница ЈРТ буџет 5 извода
5510150001122215 Рачун буџета за посебне намјене
72 извода
5515001126033737 Рачун за воде
247 извода
11000104001
Девизни рачун општине
3 извода
11001580001
Девизни рачун општине
1 извода
5550060029972627 Општина Сребреница ЈРТ буџет
286 извода
5517902220018604 Трезор намјенски СШЦ
39 извода
5517902220250337 Посебне намјене Фонд 03
2 извода
5550060329972675 Јавни приходи
268 извода
5510150001121051 Јавни приходи
260 извода
5517902220230840 Средства социјалне заштите
50 извода
....................................................................................................................
Свега:

1496 извода

Стручни сарадник за плаћање је обрадио ове изводе, као и књижење основних средстава, ситан
инвентар, контролу документације која стиже на исплату .
- Број издатих фактура је у извјештајном периоду 126;
- Број извјештаја послатих статистици у извјештајном периоду је 15;
- Број обрађених ИОС је - 50;
- Број нових добављача - 99
-Књижење основних средстава, ситног инвентара и контрола документације приспјеле на
наплату, реализација пописа наших средстава, средстава датих на реверс и наших средстава код
других корисника.
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Број улазних фактура које су примљене и обрађене је 1486, сви рачуни су комплетирани са пртећом
документацијом, уговорима, одлукама, записницима, што је урађено у сарадњи са осталим
одјељењима у општини. Још увјек стижу рачуни за 2020. годину.
Унос у трезорски систем свих рачуна, пет обрачуна за плате за општину, за све буџетске кориснике,
обрачуне осталих накнада за раднике (топли оброк,регрес,паушали,дневнице и сл) да би се све те
обавезе могле платити.
Све ове обавезе обављају два радника економске струке. Урађено је доста пословних задатака који
су се односили на текуће активности као и на уговорене обавезе. Текуће активности се односе на
евиденцију трошкова електричне енергије, телефона, комуналне услуге, услуге одржавања, превоз
ученика, исплате социјалних давања. Уговорене обавезе односе се на одређене пројекте који су се
одрадили у протеклој години, а односили су се на санацију и реконструкцију грађевинских објеката
као и санирање локалних путева.
- Стручни сарадник за финансије и рачуноводство урадила је следеће:
- Израда кварталног извјештаја;
- Израда 12 мјесечних извјештаја (исте је електронски послала у Мин. Финансија)
- Унос законског буџета у систем;
- Мјесечни унос оперативних буџета на фонд 01;
- Унос оперативних буџета на фонду 02 и 03 по потреби;
- Мјесечно отварање периода у помоћним и главној књизи, провјера необрачунатих трансакција по
истеку мјесеца зварања периода;
-Провјера расположивих средстава по потреби у оквиру одјељења као и за потребе других одјељења;
-Дневни унос распореда јавних прихода;
-Провјера и књижење унесених налога (индиректни порези, јавни приходи, остале улате)
-Унос и књижење налога сталних средстава;
- Унос и књижење налога правдања благајне трезора и благајни буџетских корисника;
- Мјесечно усклађивање стања новчаних средстава на изводима у главној књизи;
- Контирање и распоред документације за унос у помоћне књиге;
- Правдање дозначених средстава од Министарства управе и локалне самоуправе;
- Провјера и усклађивање унесених података у помоћним и главној књиизи, припрема за затварање
године и на крају системско затварање године;
- Припрема података за израду извјештаја и информација за скупштину и др . посови;
Стручни сарадик за књижење прихода обрадио је следеће:
- све изводе банке,
- све приходе који су наплаћени у току године на рачуне општине,
- прати наплату порез и
припрема извјештаје о приходима у току године.
У току извјештајног периода је прокњижио 1496 извода који се односе на уплате јвних прихода, а
на основу којих имамо податке о истим.
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Самостални стручни сарадник за унос података је обављао следеће послове:
-

Унос свих обавеза према добављачима у систем,
унос личних примања као што су : плате општине, плате буџетских корисника, дневнице
разних комисија, уговори о дјелу, одборнички паушали и дневнице,
издавање наруџбеница унос свих обавеза буџетских корисника,
Вођење евиденција свих унесених обавеза кроз групу рачуна обр.бр. 2 који се одлажу.

Самостални стручни сарадник за контролу и финансије је током извјештајног периода извршавао
следеће радне задатке:
-

-

-

Евидентирани су и исконтролиани сви рачуни који се односе на трошкове ел.енергије,
телефона,комуналне услуге, услуге одржаваља, трошкови репрезентације,превоза ученика,
извођача радова и други,
Уговорне обавезе односе се на пројекте, на санацију путева, клизишта, реконструкцију
грађевинских објеката и санирање локалних путева.
Кроз књигу улазних фактура за ивјештајни период у 2020. години је заведено улазних рачуна
1456. Сваки рачун је уписан у групу рачуна као и одлуке које су одобрене од стране Начелника
општине.
У трезорски систем се уносе плате, трошкови општине и буџетских корисника, и све се
архивира у одјељењу.

Самостални стручни сарадник за обрачун плата, накнада и благајну је током извјештајног
периода извршавао следеће радне задатке:
-

Водио благајнички дневник, вршио подизање готовог новца, вршио исплате по одлукама,
радио је на обрачунуплата општине, вршио обрачун пореза и доприноса на лична примања,
обрачун Уговора о дјелу, Уговора о повремним и привремним пословима,
обрачун паушала, обрачун дневница,
обрачун накнада за рад разних комисија које се појаве у току године,
врши попуњавње мјесечне пријаве по одбитку МОП-а,
Такође врши рефундацију боловања те исте прати по ријешењима, контактира са Заводом за
запошњљавање и Центром за социјални рад,
попуњава административне забране и врши њихову обуставу од личних примања.

Одјељење има сталну сарадњу са начелником општине, као и са начелницима одјељења,
директорима јавних установа, добављачима и др, а све у циљу што бољег организовања и
квалитетнијег рада одјељења.
У току извјештајног периода сви запослени у одјељењу су радили савјесно и у складу са Законом о
буџетском систему Републике Српске, Законом о фискалној одговорности у Републици Српској,
Законом о трезору, Законом о извршењу буџета Републике Српске , Законом о трезорском
пословању,законом о рачуноводству и сл.
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У 2020.години која је обиљежена великим промјенама у друштвеним токовима узрокованим појавом
новог Корона вируса већина активности провођена је уз одређене сигурносне и ограничавајуће мјере,
тако да је укупан пословни резултат био условљен изненадном појавом пандемије свјетских размјера.
Сходно томе веома тешко је било све планиране активности провести према унапријед утврђеној
динамици рада. Као додатан изазов у 2020.години представљало је и провођење локалних избора.
Према наведеном, анализирајући рад у 2020.години који је био испуњен великим промјенама ипак
можемо закључити да је општинска Управа општине Сребреница имала успјешну пословну годину, те
без обзира на бројне недаће успјели смо одговорити на све захтјеве како грађана тако и осталих
фактора који се тичу функционисања саме Управе.

Начелник општине
Младен Грујичић
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Budžet za posebne namjene/Буџет за посебне намјене: 551015-00011222-15
Otvoreni kod Nove Banjalučke Banke a.d. Banja Luka/Отворени код Нове Бањалучке Банке а.д. Бања Лука

