BILTEN SKUPŠTINE OPŠTINE SREBRENICA

BROJ: 3/2014

Srebrenica, 01.12.2014. godine

SKUPŠTINA OPŠTINE SREBRENICA
ODLUKE, ZAKLJUČCI, PROGRAMI I JAVNI KONKURSI

Broj: 01-022-155/14
Srebrenica, 11.11.2014. god.

ODLUKE SKUPŠTINE OPŠTINE SREBRENICA
Broj: 01-022-156/14
Srebrenica, 11.11.2014. god.
Na osnovu člana 30. Zakona o lokalnoj samoupravi ("Službeni glasnik
RS", broj: 101/04, 118/05, 42/05, 98/13), člana 17. Zakona o statusu
funkcionera jedinica lokalne samouprave ("Službeni glasnik RS", broj:
96/05, 98/13), te člana 32. i 64. Statuta opštine Srebrenica ("Bilten
opštine Srebrenica", broj: 10/05), Skupština opštine Srebrenica na XV
redovnoj sjednici održanoj dana 06.11.2014. godine donijela je:
ODLUKU
o platama opštinskih funkcionera

ODLUKU
o izmjeni i dopuni Odluke o finansiranju rada
Savjeta mjesnih zajednica na području opštine Srebrenica
Član 1.

Član 1.
Prema Zakonu o lokalnoj samoupravi funkcioneri jedinice lokalne
samuprave su:
1. Načelnik opštine;
2. Zamjenik načelnika opštine;
3. Predsjednik skupštine opštine;
4. Potpredsjednik skupštine opštine.

Član 3. Odluke o finansiranju rada Savjeta mjesnih zajednica na
području opštine Srebrenica broj: 01-022- 123/14 od 19.06.2014.
godine se mjenja i glasi: "Sredstva iz tačke 1. i 3. Plana će se uplaćivati
svaki mjesec na tekuće račune predsjednika Savjeta mjesnih
zajednica, dok sredstva iz tačke 2., 4., 5. i 6. Plana će se uplaćivati po
zahtjevima Savjeta mjesnih zajednica na račune davaoca uslugaradova, a nakon dostavljanja računa od strane Savjeta mjesnih
zajednica.
Član 2.

Član 2.
Shodno članu 17. Zakona o statusu funkcionera jedinice lokalne
samuprave, određuju se koeficijenti za plate funkcionera kako slijedi:
1. Načelnik opštine
2. Zamjenik načelnika opštine
3. Predsjednik SO Srebrenice
4. Potpredsjednik SO Srebrenica

Na osnovu člana 30. Zakona o lokalnoj samoupravi ("Službeni glasnik
RS", broj: 101/04, 118/05, 42/05, 98/13) i člana 32. i 64. Statuta opštine
Srebrenica ("Bilten opštine Srebrenica", broj: 10/05), Skupština opštine
Srebrenica na XV redovnoj sjednici održanoj dana 06.11.2014. godine
donijela je:

3,50
2,62
3,10
2,32

Ostale odredbe Odluke o finansiranju rada Savjeta mjesnih zajednica
na području opštine Srebrenica broj: 01-022-123/14 od 19.06.2014.
godine ostaju na snazi.
Član 3.
Za realizaciju ove Odluke zadužuje se Odjeljenje za finansije i
Odjeljenje za društvene djelatnosti i javne servise opštinske uprave.
Član 4.

Navedeni koeficijenti množe se sa prosječnom platom zaposlenih u
opštinskoj upravi za proteklu godinu rada, s tim da se u prosjek plate
neuračunavaju plate funkcionera.

Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja i biće objavljena u
"Biltenu opštine Srebrenica".

Član 3.

Obrazloženje

Iznos naime plate funkcionera iz člana 2. ove Odluke uvećava se za
30% po osnovu kriterija broja stanovnika u jedinici lokalne samuprave,
a u što su uključene sve nadoknade funkcionera.

U cilju efikasnijeg rada Savjeta mjesnih zajednica, odnosno
kvalitetnijeg načina finansiranja rada Savjeta mjesnih zajednica,
odlučeno je kao u članu 1. ove Odluke.

Funkcioneri nemaju pravo na uvećanje plate za prekovremeni rad.
Funkcioneri, predsjednik i potpredsjenik SO Srebrenica, obzirom da
svoju funkciju obavljaju sa statusom zaposlenog lica, nemaju pravo na
odborničku naknadu – dodatak.
Član 4.
U slučajevima odsustva ili spriječenosti načelnika opštine u vršenju
njegovih dužnosti mijenja ga zamjenik načelnika opštine. U slučaju
trajne spriječenosti načelnika opštine u obavljanju svoje funkcije, a
kome je preostalo manje od godinu dana mandata, mijenja ga zamjenik
načelnika koji preuzima prava i obaveze načelnika opštine uključujući i
pravo na platu.
Člana 5.

DOSTAVLJENO:
1. Načelniku opštine;
2. Odjeljenju za finansije,
3. Stručnoj službi SO;
4. Odjeljenju za DD i JS;
5. Savjetima Mjesnih zajednica,
6. a/a.
POTPREDSJEDNIK SKUPŠTINE OPŠTINE
Hamdija Fejzić, s.r.
_______________________________________________________

Odluka stupa na snagu osmi dan od objavljivanja u "Biltenu opštine
Srebrenica".
DOSTAVLJENO:
1. Načelniku opštine;
2. Odjeljenju za finansije;
3. Stručnoj službi SO;
4. a/a.
POTPREDSJEDNIK SKUPŠTINE OPŠTINE
Hamdija Fejzić, s.r.
_______________________________________________________
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Obrazloženje

Broj: 01-022-65-1/14
Srebrenica, 24.11.2014. god.
Na osnovu člana 30. Zakona o lokalnoj samoupravi ("Službeni glasnik
RS", broj: 101/04, 42/05 i 118/05) i člana 32. Statuta opštine Srebrenica
("Bilten opštine Srebrenica", broj: 10/05), Skupština opštine Srebrenica
na XV redovnoj sjednici održanoj 06.11.2014. godine donosi:
ODLUKU
o poništavanju Javnog konkursa
Član 1.
Poništava se Javni konkurs za izbor i imenovanje predsjednika i
članova Odbora za žalbe broj: 01-022-65/14 od 14.04.2014. godine
objavljen u "Službenom glasniku Republike Srpske", broj: 33 od
30.04.2014. godine i u dnevnim Nezavisnim novinama 22. aprila 2014.
godine.
Član 2.
Odluka stupa na snagu danom donošenja i biće objavljena u "Biltenu
opštine Srebrenica".
Obrazloženje:
Skupština opština Srebrenica je dana 27.03.2014. godine na XII
redovnoj sjednici usvojila Odluku o raspisivanju Javnog konkursa za
izbor i imenovanje predsjednika i članova Odbora za žalbe broj:
01-022-60/14.
Javni konkurs za izbor i imenovanje predsjednika i članova Odbora za
žalbe objavljen u "Službenom glasniku Republike Srpske", broj: 33 od
30.04.2014. godine i u dnevnim Nezavisnim novinama 22.aprila 2014.
godine.
Na predmetni javni konkurs se prijavilo jedno lice, tako da javni konkurs
nije bilo moguće uspješno realizovati. Iz svega naprijed navedenog
donosi se Odluka o poništavanju javnog konkursa za izbor i imenovanje
predsjednika i članova Odbora za žalbe broj: 01-022-65/14 od
14.04.2014. godine.

Odluka o raspisivanju ponovnog javnog konkursa za izbor i imenovanje
predsjednika i članova Odbora za žalbe donosi se radi poštivanja
zakonske procedure predviđene članom 148. i članom 148b. Zakona o
lokalnoj samoupravi kojima je propisano da Odbor za žalbe odlučuje o
žalbama službenika i tehničkih i pomoćnih radnika u drugom stepenu
rješenja kojima se odlučuje o njihovim pravima i dužnostima, kao i o
žalbama kandidata koji su učestvovali na javnom konkursu. Dalje,
članom 148b. propisano je da Odbor ima predsjednika i dva člana koje
imenuje skupština opštine jedinice lokalne samouprave nakon
sprovedenog javnog konkursa. Na osnovu svega naprijed navedenog
Skupština opštine Srebrenica donijela je Odluku o ponovnom
raspisivanju javnog konkursa za izbor i imenovanje predsjednika i
članova Odbora za žalbe a za dalju proceduru zaduženo je prethodnom
Odlukom Odjeljenje za opštu upravu.
DOSTAVLJENO:
1. Načelniku opštine;
2. Stručnoj službi SO;
3. Odjeljenje za opštu upravu;
4. a/a.
POTPREDSJEDNIK SKUPŠTINE OPŠTINE
Hamdija Fejzić, s.r.
_______________________________________________________

ZAKLJUČCI SKUPŠTINE OPŠTINE SREBRENICA
Broj: 01-022-143/14
Srebrenica, 07.08.2014.godine
Na osnovu člana 30. Zakona o lokalnoj samoupravi ("Službeni glasnik
RS", broj: 101/04, 42/05, 118/05 i 98/13) i člana 32. Statuta opštine
Srebrenica ("Bilten opštine Srebrenica", broj: 10/05), Skupština opštine
Srebrenica na nastavku XIV redovne sjednice održan dana
07.08.2014. godine razmatrala je Informaciju o ostvarivanju prava iz
oblasti boračko-invalidske zaštite na području opštine Srebrenica i
usvojila sljedeći:
ZAKLJUČAK

DOSTAVLJENO:
1. Načelniku opštine;
2. Stručnoj službi SO;
3. a/a.
POTPREDSJEDNIK SKUPŠTINE OPŠTINE
Hamdija Fejzić, s.r.
_______________________________________________________
Broj: 01-022-153/14
Srebrenica, 24.11.2014. god.
Na osnovu člana 30. i člana 148b. Zakona o lokalnoj samoupravi
("Službeni glasnik RS", broj: 101/04, 42/05, 118/05 i 98/13), a u skladu
sa članom 32. Statuta opštine Srebrenica ("Bilten opštine Srebrenica",
broj: 10/05) i članom 2. i 5. Odluke o osnivanju Odbora za žalbe broj:
01-022-6/14 od 20.12.2013. godine, Skupština opštine Srebrenica na
XV redovnoj sjednici održanoj dana 06.11.2014. godine donosi:
ODLUKU
o ponovnom raspisivanju javnog konkursa za izbor i imenovanje
predsjednika i članova Odbora za žalbe

1. Skupština opštine Srebrenica cjelokupnu problematiku, po
pitanju upošljavanja ili preraspodjele radnika bošnjačke
nacionalnosti koji će koordinirati i izvještavati o boračkim
pravima koja su propisana zakonima Federacije BiH ili
zakonima Republike Srpske, kao i pravima demobilisanih
vojnika Armije Bosne i Hercegovine, upućuje na raspravu i
odlučivanje po pitanju istog na Kolegij Skupštine opštine
Srebrenica.
2. Zaključak stupa na snagu danom donošenja i biće objavljen u
"Biltenu opštine Srebrenica".

DOSTAVLJENO:
1. Načelniku opštine;
2. Stručnoj službi SO;
3. Potpredsjedniku SO;
4. a/a.
POTPREDSJEDNIK SKUPŠTINE OPŠTINE
Hamdija Fejzić, s.r.
_______________________________________________________

Član 1.
Donosi se Odluka o ponovnom raspisivanju javnog konkursa za izbor
i imenovanje predsjednika i članova Odbora za žalbe.
Član 2.
Odluka o ponovnom raspisivanju javnog konkursa za izbor i
imenovanje predsjednika i članova Odbora za žalbe donosi se radi
poštivanja zakonske procedure predviđene članom 148. i 148b.
Zakona o lokalnoj samoupravi.
Član 3.
Odluka stupa na snagu danom donošenja i biće objavljena u "Biltenu
opštine Srebrenica".
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Broj: 01-022-139/14
Srebrenica, 07.08.2014. god.
Na osnovu člana 30. Zakona o lokalnoj samoupravi ("Službeni glasnik
RS", broj: 101/04, 42/05, 118/05 i 98/13) i člana 32. Statuta opštine
Srebrenica ("Bilten opštine Srebrenica", broj: 10/05), Skupština opštine
Srebrenica na VIII tematskoj sjednici održanoj 07.08.2014. godine
razmatrala je Elaborat o procjeni štete nastale u period elementarne
nepogode u maju 2014. godine na području opštine Srebrenica i
usvojila sljedeći:
ZAKLJUČAK
1. Skupština opštine Srebrenica zadužuje Komisiju za procjenu
štete, koja je imenovana od strane Načelnika opštine
Srebrenica, da uvaži sugestije i primjedbe odbornika i
evidentira sve Mjesne zajednice u Elaborat o procjeni štete
nastale u periodu elementarne nepogode u maju 2014. godine
na području opštine Srebrenica i kao takav da pošalje u Vladu
Republike Srpske.
2. Zaključak stupa na snagu danom donošenja i biće objavljen u
"Biltenu opštine Srebrenica".
DOSTAVLJENO:
1. Načelniku opštine;
2. Odjeljenju za PU i SKP;
3. Stručnoj službi SO;
4. Odjeljenju za P i R;
5. Komisiji za procjenu štete;
6. Stručnoj službi SO;
7. a/a.

Skupštine opštine Srebrenica kako bi se rad iste razmotrio i
zauzeo stav.
2. Zaključak stupa na snagu danom donošenja i biće objavljen u
"Biltenu opštine Srebrenica".
DOSTAVLJENO:
1. Načelniku opštine;
2. Stručnoj službi SO;
3. Kabinetu Načelnika;
4. Komisiji;
5. Centar za socijalni rad;
6. a/a.
POTPREDSJEDNIK SKUPŠTINE OPŠTINE
Hamdija Fejzić, s.r.
_______________________________________________________
Broj: 01-022-145/14
Srebrenica, 07.08.2014. god.
Na osnovu člana 30. Zakona o lokalnoj samoupravi ("Službeni glasnik
RS", broj: 101/04, 42/05, 118/05 i 98/13) i člana 32. Statuta opštine
Srebrenica ("Bilten opštine Srebrenica", broj: 10/05), Skupština opštine
Srebrenica na nastavku XIV redovne sjednice održane dana
07.08.2014. godine razmatrala je Informaciju o stanju i popravci zgrada
koje do sada nisu popravljene i usvojila sljedeći:
ZAKLJUČAK

POTPREDSJEDNIK SKUPŠTINE OPŠTINE
Hamdija Fejzić, s.r.
_______________________________________________________
Broj: 01-022-144/14
Srebrenica, 07.08.2014. god.
Na osnovu člana 30. Zakona o lokalnoj samoupravi ("Službeni glasnik
RS", broj: 101/04, 42/05, 118/05 i 98/13) i člana 32. Statuta opštine
Srebrenica ("Bilten opštine Srebrenica", broj: 10/05), Skupština opštine
Srebrenica na nastavku XIV redovne sjednice održane dana
07.08.2014. godine razmatrala je Informaciju o stanju i popravci zgrada
koje do sada nisu popravljene i usvojila sljedeći:

1. Skupština opštine Srebrenica predlaže Načelniku opštine da
sagleda mogućnost, ukoliko to budžet dozvoljava, da se krene
u renoviranje ili adaptaciju određenog djela zgrada na području
opštine Srebrenica.
2. Zaključak stupa na snagu danom donošenja i biće objavljen u
"Biltenu opštine Srebrenica".
DOSTAVLJENO:
1. Načelniku opštine;
2. Stručnoj službi SO;
3. Odjeljenju za PU i SKP;
4. a/a.
POTPREDSJEDNIK SKUPŠTINE OPŠTINE
Hamdija Fejzić, s.r.
_______________________________________________________

ZAKLJUČAK
1. Skupština opštine Srebrenica zadužuje nadležno odjeljenje i
Načelnika opštine da pripremi informacije o stambenoj
problematici koje će se razmatrati na nekom od sljedećih
Kolegija i iste predvidjeti za tačku dnevnog reda za sjednicu
Skupštine opštine Srebrenica.
2. Zaključak stupa na snagu danom donošenja i biće objavljen u
"Biltenu opštine Srebrenica".
DOSTAVLJENO:
1. Načelniku opštine;
2. Stručnoj službi SO;
3. Odjeljenju za PU i SKP;
4. a/a.

Broj: 01-022-142/14
Srebrenica, 07.08.2014. god.
Na osnovu člana 30. Zakona o lokalnoj samoupravi ("Službeni glasnik
RS", broj: 101/04, 42/05, 118/05 i 98/13) i člana 32. Statuta opštine
Srebrenica ("Bilten opštine Srebrenica", broj: 10/05), Skupština opštine
Srebrenica na VIII tematskoj sjednici održanoj 07.08.2014. godine
razmatrala je Elaborat o procjeni štete nastale u period elementarne
nepogode u maju 2014. godine na području opštine Srebrenica i
usvojila sljedeći:
ZAKLJUČAK

POTPREDSJEDNIK SKUPŠTINE OPŠTINE
Hamdija Fejzić, s.r.
_______________________________________________________
Broj: 01-022-141/14
Srebrenica, 07.08.2014. god.
Na osnovu člana 30. Zakona o lokalnoj samoupravi ("Službeni glasnik
RS", broj: 101/04, 42/05, 118/05 i 98/13) i člana 32. Statuta opštine
Srebrenica ("Bilten opštine Srebrenica", broj: 10/05), Skupština opštine
Srebrenica na nastavku XIV redovne sjednice održane dana
07.08.2014. godine razmatrala je Program mjera iz oblasti životnog
standard i socijalne politike za 2014. godinu i usvojila sljedeći:
ZAKLJUČAK

1. Skupština opštine Srebrenice, zajedno sa izmjenama i
dopunama, usvaja i daje saglasnost na Elaborat o procjeni
štete nastale u periodu elementarne nepogode u maju 2014.
godine na području opštine Srebrenica.
2. Zaključak stupa na snagu danom donošenja i biće objavljen u
"Biltenu opštine Srebrenica".
DOSTAVLJENO:
1. Načelniku opštine;
2. Odjeljenju za PU i SKP;
3. Stručnoj službi SO;
4. Odjeljenju za PiR;
5. Komisiji za procjenu štete;
7. a/a.
POTPREDSJEDNIK SKUPŠTINE OPŠTINE
Hamdija Fejzić, s.r.
_______________________________________________________

1. Skupština opštine Srebrenica zadužuje Prvostepenu stručnu
Komisiju za utvrđivanje sposobnosti lica u postupku
ostvarivanja prava iz socijalne zaštite i utvrđivanja
funkcionalnog stanja korisnika da pripremi informacije o svom
radu kao tačku dnevnog reda za narednu sjednicu Kolegija
_______________________________________________________________________________________________________________
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Broj: 01-022-140/14
Srebrenica, 07.08.2014. god.

Broj: 01-022-152/14
Srebrenica, 11.11.2014. god.

Na osnovu člana 30. Zakona o lokalnoj samoupravi ("Službeni glasnik
RS", broj: 101/04, 42/05, 118/05 i 98/13) i člana 32. Statuta opštine
Srebrenica ("Bilten opštine Srebrenica", broj: 10/05), Skupština opštine
Srebrenica na nastavku XIV redovne sjednice održane dana
07.08.2014. godine razmatrala je Informaciju o realizaciji Zaključka SO
Srebrenica broj: 01-022-82/14 od 03.04.2014. godine i usvojila sljedeći:

Na osnovu člana 30. Zakona o lokalnoj samoupravi ("Službeni glasnik
RS", broj: 101/04, 42/05, 118/05 i 98/13) i člana 32. Statuta opštine
Srebrenica ("Bilten opštine Srebrenica", broj: 10/05), Skupština opštine
Srebrenica na XV redovnoj sjednici održanoj 06.11.2014. godine
razmatrala je Informaciju o stanju u privrednom društvu Rudnik boksita
"Srebrenica" a.d. Srebrenica i usvojila sljedeće:

ZAKLJUČAK

ZAKLJUČKE

1. Skupština opštine Srebrenica nalaže Načelniku opštine i
Kabinetu Načelnika opštine da informiše Skupštinu opštine o
stanju u Dječijem vrtiću "Poletarac" i realizaciji Zaključaka SO
u istom, te da za slijedeću sjednicu informiše Kolegij o istom.
2. Zaključak stupa na snagu danom donošenja i biće objavljen u
"Biltenu opštine Srebrenica".
DOSTAVLJENO:
1. Načelniku opštine;
2. Stručnoj službi SO;
3. Kabinet Načelnika;
4. a/a.
POTPREDSJEDNIK SKUPŠTINE OPŠTINE
Hamdija Fejzić, s.r.
_______________________________________________________
Broj: 01-022-163/14
Srebrenica, 11.11.2014. god.
Na osnovu člana 30. Zakona o lokalnoj samoupravi ("Službeni glasnik
RS", broj: 101/04, 42/05, 118/05 i 98/13) i člana 32. Statuta opštine
Srebrenica ("Bilten opštine Srebrenica", broj: 10/05), Skupština opštine
Srebrenica na XV redovnoj sjednici održanoj 06.11.2014. godine
razmatrala je Izvještaj o izvršenju Budžeta Opštine Srebrenica za prvih
šest mjeseci 2014. godine i usvojila sljedeći:

1. Skupština opštine Srebrenica apeluje na Vladu Republike
Srpske da preispita i poništi Odluku o utvrđivanju uslova za
dodjelu koncesije putem pregovaračkog postupka za
eksploataciju crvenih boksita na ležištima "Šumarica" i
"Kosturi" kod Srebrenice ("Službeni glasnik RS", broj: 95/14)
imajući u vidu štrajk i zabrinutost uposlenih, te zabrinutost
građana i rukovodstva Opštine Srebrenica za posljedice koje
bi to moglo proizvesti obzirom na stanje u kakvo je doveden
Rudnik boksita "Srebrenica" u Srebrenici.
2. Skupština opštine Srebrenica zadužuje Načelnika opštine i
Načelnika odjeljenja za privredu i razvoj da preispitaju
saglasnosti za dodjelu koncesije koje je Opština dala Rudniku
boksita, te da u roku od 7 dana obave razgovor sa
Ministarstvom na temu rudnika.
3. Zaključak stupa na snagu danom donošenja i biće objavljen u
"Biltenu opštine Srebrenica".
DOSTAVLJENO:
1. Načelniku opštine;
2. Odjeljenju za P i R;
3. Stručnoj službi SO;
4. Kabinetu načelnika opštine;
5. a/a.
POTPREDSJEDNIK SKUPŠTINE OPŠTINE
Hamdija Fejzić, s.r.
_______________________________________________________

ZAKLJUČAK
1. Skupština opštine Srebrenica usvaja Izvještaj o izvršenju
Budžeta Opštine Srebrenica za prvih šest mjeseci 2014.
godine.
2. Zaključak stupa na snagu danom donošenja i biće objavljen u
"Biltenu opštine Srebrenica".
DOSTAVLJENO:
1. Načelniku opštine;
2. OdjeljenjU za finansije;
3. Stručnoj službi SO;
4. a/a.

Broj: 01-022-160/14
Srebrenica, 20.11.2014. god.
Na osnovu člana 30. Zakona o lokalnoj samoupravi ("Službeni glasnik
RS", broj: 101/04, 42/05, 118/05 i 98/13) i člana 32. Statuta opštine
Srebrenica ("Bilten opštine Srebrenica", broj: 10/05), Skupština opštine
Srebrenica na nastavku XV redovne sjednice koja je održana
14.11.2014. godine razmatrala je Informaciju o radu JU Dječiji vrtić
"Poletarac" Srebrenica za prvih šest mjeseci u 2014. godini i usvojila
sljedeći:
ZAKLJUČAK

POTPREDSJEDNIK SKUPŠTINE OPŠTINE
Hamdija Fejzić, s.r.
_______________________________________________________
Broj: 01-022-159/14
Srebrenica, 20.11.2014. god.
Na osnovu člana 30. Zakona o lokalnoj samoupravi ("Službeni glasnik
RS", broj: 101/04, 42/05, 118/05 i 98/13) i člana 32. Statuta opštine
Srebrenica ("Bilten opštine Srebrenica", broj: 10/05), Skupština opštine
Srebrenica na nastavku XV redovne sjednice koja je održana
14.11.2014. godine razmatrala je Informaciju o radu JU "Kulturni
centar" Srebrenica za prvih šest mjeseci u 2014. godini i usvojila
sljedeći:
ZAKLJUČAK
1. Skupština opštine Srebrenica zadužuje direktoricu JU "Kulturni
centar" Srebrenica da izradi i dostavi Skupštini opštine
Srebrenica novi cjenovnik za izdavanje poslovnih prostora.
2. Zaključak stupa na snagu danom donošenja i biće objavljen u
"Biltenu opštine Srebrenica".

1. Skupština opštine Srebrenica zadužuje direktoricu JU Dječiji
vrtić "Poletarac" Srebrenica da po isteku od mjesec dana i
nakon održanog sastanka sa roditeljima djece iz Potočara i
Načelnikom opštine, dostavi informacije Stručnoj službi
Skupštine opštine, odnosno Kolegiju, kako bi se povodom istih
zauzeo stav za sjednicu Skupštine opštine Srebrenica.
2. Zaključak stupa na snagu danom donošenja i biće objavljen u
"Biltenu opštine Srebrenica".
DOSTAVLJENO:
1. Načelniku opštine;
2. JU Dječiji vrtić "Poletarc" Srebrenica;
3. Stručna služba SO;
4. a/a.
POTPREDSJEDNIK SKUPŠTINE OPŠTINE
Hamdija Fejzić, s.r.
_______________________________________________________

DOSTAVLJENO:
1. Načelniku opštine;
2. JU "Kulturni centar" Srebrenica;
3. Stručnoj službi SO;
4. a/a.
POTPREDSJEDNIK SKUPŠTINE OPŠTINE
Hamdija Fejzić, s.r.
_______________________________________________________________________________________________________________
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Broj: 01-022-157/14
Srebrenica, 20.11.2014. god.

Broj: 01-022-164/14
Srebrenica, 20.11.2014. god.

Na osnovu člana 30. Zakona o lokalnoj samoupravi ("Službeni glasnik
RS", broj: 101/04, 42/05, 118/05 i 98/13) i člana 32. Statuta opštine
Srebrenica ("Bilten opštine Srebrenica", broj: 10/05), Skupština opštine
Srebrenica na nastavku XV redovne sjednice koja je održana
14.11.2014. godine razmatrala je Informacija o radu zemljoradničkih
zadruga na području opštine i usvojila sljedeći:

Na osnovu člana 30. Zakona o lokalnoj samoupravi ("Službeni glasnik
RS", broj: 101/04, 42/05, 118/05 i 98/13) i člana 32. Statuta opštine
Srebrenica ("Bilten opštine Srebrenica", broj: 10/05), Skupština opštine
Srebrenica na nastavku XV redovne sjednice koja je održana
14.11.2014. godine razmatrala je Informaciju o sprovođenju politike
zapošljavanja i stanju nezaposlenosti na području opštine Srebrenica i
usvojila sljedeći:

ZAKLJUČAK
1. Skupština opštine Srebrenice zadužuje nadležno odjeljenje da
za narednu sjednicu pripremi informaciju o stanju
poljoprivredne proizvodnje sa sljedećim sadržajem: stanje
poljoprivrednog zemljišta, vrsta poljoprivredne proizvodnje,
nosilac poljoprivredne proizvodnje, uloga opštine i drugih
međunarodnih organizacija u realizaciji poljoprivredne
proizvodnje na području opštine Srebrenica.
2. Zaključak stupa na snagu danom donošenja i biće objavljen u
"Biltenu opštine Srebrenica".
DOSTAVLJENO:
1. Načelniku opštine;
2. Odjeljenju za P i R;
3. Stručna služba SO;
4. a/a.

ZAKLJUČAK
1. Skupština opštine Srebrenica zadužuje Odjeljenje za privredu
i razvoj da za narednu sjednicu pripremi za tačku dnevnog reda
Informaciju o sprovođenju politike zapošljavanja i stanju
nezaposlenosti na području opštine.
2. Zaključak stupa na snagu danom donošenja i biće objavljen u
"Biltenu opštine Srebrenica".
DOSTAVLJENO:
1. Načelniku opštine;
2. Odjeljenju za P i R;
3. Stručnoj službi SO;
4. a/a.

POTPREDSJEDNIK SKUPŠTINE OPŠTINE
Hamdija Fejzić, s.r.
_______________________________________________________

POTPREDSJEDNIK SKUPŠTINE OPŠTINE
Hamdija Fejzić, s.r.
_______________________________________________________

Broj: 01-022-161/14
Srebrenica, 20.11.2014. god.
Na osnovu člana 30. Zakona o lokalnoj samoupravi ("Službeni glasnik
RS", broj: 101/04, 42/05, 118/05 i 98/13) i člana 32. Statuta opštine
Srebrenica ("Bilten opštine Srebrenica", broj: 10/05), Skupština opštine
Srebrenica na nastavku XV redovne sjednice koja je održana
14.11.2014. godine razmatrala je Informaciju o radu JZU "Dom
zdravlja" Srebrenica za prvih šest mjeseci u 2014. godini i usvojila
sljedeći:
ZAKLJUČAK
1. Skupština opštine Srebrenica apeluje na Načelnika opštine da
uloži trud i pokuša pronaći mogućnost i sredstva kako bi se
riješio problem i obezbjedilo vozilo za hemodijalizu Domu
zdravlja u Srebrenici.
2. Zaključak stupa na snagu danom donošenja i biće objavljen u
"Biltenu opštine Srebrenica".
DOSTAVLJENO:
1. Načelniku opštine;
2. Stručnoj službi SO;
3. a/a.
POTPREDSJEDNIK SKUPŠTINE OPŠTINE
Hamdija Fejzić, s.r.
_______________________________________________________
Broj: 01-022-158/14
Srebrenica, 20.11.2014. god.
Na osnovu člana 30. Zakona o lokalnoj samoupravi ("Službeni glasnik
RS", broj: 101/04, 42/05, 118/05 i 98/13) i člana 32. Statuta opštine
Srebrenica ("Bilten opštine Srebrenica", broj: 10/05), Skupština opštine
Srebrenica na nastavku XV redovne sjednice koja je održana
14.11.2014. godine razmatrala je Informacija o radu OO "Crveni krst"
Srebrenica za prvih šest mjeseci u 2014. godini i usvojila sljedeći:

Broj: 01-022-162/14
Srebrenica, 20.11.2014. god.
Na osnovu člana 30. Zakona o lokalnoj samoupravi ("Službeni glasnik
RS", broj: 101/04, 42/05, 118/05 i 98/13) i člana 32. Statuta opštine
Srebrenica ("Bilten opštine Srebrenica", broj: 10/05), Skupština opštine
Srebrenica na nastavku XV redovne sjednice koja je održana
14.11.2014. godine razmatrala je Informaciju o relizaciji šteta nastalih
od poplava u maju 2014. godine i usvojila sljedeći:
ZAKLJUČAK
1. Skupština opštine Srebrenica zadužuje Skupštinu opštine i
Kabinet Načelnika Opštine Srebrenica da u svom programu
rada za 2015. godinu uvrste i plan sanacije šteta koje su
nastale u maju 2014. godine.
2. Zaključak stupa na snagu danom donošenja i biće objavljen u
"Biltenu opštine Srebrenica".
DOSTAVLJENO:
1. Načelniku opštine;
2. Predsjedniku SO;
3. Potpredsjedniku SO;
4. Stručnoj službi SO;
5. a/a.
POTPREDSJEDNIK SKUPŠTINE OPŠTINE
Hamdija Fejzić, s.r.
_______________________________________________________

ZAKLJUČAK
1. Skupština opštine Srebrenica zadužuje OO "Crvenog krsta" da
svoje osnivačke akte i registrsciju usklade sa važećim
zakonodavstvom.
2. Zaključak stupa na snagu danom donošenja i biće objavljen u
"Biltenu opštine Srebrenica".
DOSTAVLJENO:
1. Načelniku opštine;
2. OO "Crveni krst" Srebrenica;
3. Odjeljenje za DD i JS;
4. Stručna služba SO;
5. a/a.
POTPREDSJEDNIK SKUPŠTINE OPŠTINE
Hamdija Fejzić, s.r.
_______________________________________________________
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SADRŽAJ
BILTENA SKUPŠTINE OPŠTINE SREBRENICA BROJ 3/2014 OD 01.12.2014. GOD.
ODLUKE SKUPŠTINE OPŠTINE SREBRENICA
1. Odluka o platama opštinskih funkcionera
2. Odluka o izmjeni i dopuni odluke o finansiranju rada
savjeta mjesnih zajednica na području opštine Srebrenica
3. Odluka o poništavanju Javnog konkursa
4. Odluka o ponovnom raspisivanju javnog konkursa za izbor
i imenovanje predsjednika i članova Odbora za žalbe
ZAKLJUČCI SKUPŠTINE OPŠTINE SREBRENICA
1.
2.
3.
4.

Zaključak za demobilisane borce
Zaključak za Komisiju za procjenu šteta
Zaključak za stambenu problematiku
Zaključak za Prvostepenu stručnu komisiju pri Centru za
socijalni rad
5. Zaključak za adaptaciju zgrada
6. Zaključak o usvajanju Elaborata o procjenama od šteta
7. Zaključak za Načelnika opštine i JU Dječiji vrtić
"Poletarac" Srebrenica
8. Zaključak o usvajanju izvještaja o izvršenju budžeta za 6
mjeseci 2014. god.
9. Zaključak za JU "Kulturni centar" Srebrenica
10. Zaključak za Rudnik Boksita Srebrenica
11. Zaključak za JU Dječiji vrtić "Poletarac" Srebrenica
12. Zaključak za Odjeljenje za P i R za stanje poljoprivredne
proizvodnje
13. Zaključak za Načelnika opštine za nabavku auta za
pacijente hemodijalize
14. Zaključak za OO "Crveni krst" Srebrenica
15. Zaključak za Odjeljenje P i R i politiku zapošljavanja
16. Zaključak za Program rada Skupštine opštine za 2015.
godinu i Kabinet načelnika opštine

IZDAVAČ
ZA IZDAVAČA
PRIPREMA I OBRADA
TIRAŽ
ŠTAMPA

SKUPŠTINA OPŠTINE SREBRENICA
Stručna služba Skupštine opštine Srebrenica
Emir Hajdarbegović
35 primjeraka
ZTR "EKOŠTAMPARIJA1" Srebrenica
Srebrenica, 01.12.2014. godine
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