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СЛУЖБЕНИ ГЛАСНИК 
OПШТИНЕ ШЕКОВИЋИ 

 
Број  7                                                                                                                 Петак, 02.06.2017,године 
 
 
На основу члана 66. Закона о задуживању,дугу и 
гаранцијама Републике Српске („Службени гласник 
Републике Српске“ број:71/12 и 52/14),члана 
39.став 2 . тачка 25. Закона о локалној самоуправи 
(„Службени гласник Републике Српске“,број:97/16), 
члана 50.Закона о буџетском систему Републике 
Српске („Службени гласник Републике Српске“ 
,број:121/12 и чланова 38.и 40. Статута општине 
Шековићи („Службени гласник општине 
Шековићи“,број:9/14),Скупштина општине 
Шековићи, на редовној сједници одржаној дана 
26.05.2017.године,донијела је : 
 

ОДЛУКУ 
О прихватању додатног задужења за кредитна 
средства Свјетске банке-Међународна 
асоцијација за развој (ИДА) по „Пројекту хитног 
опоравка од поплава“ 
 

Члан 1. 
 

Прихвата се додатно задужење за кредитна 
средства Свјетске банке-Међународне асоцијације 
за развој (ИДА) којима се финансира Пројекат 
хитног опоравка од поплава за финансирање 
подпројеката: 
-Реконструкција улице Јосипа Ковачевића 
-Реконструкција  улице Проте Матије Ненадовића 
(у даљем тексту: Пројекат) у износу од 59.394,22 
SDRшто је еквивалентно износу од 145.848,62 
КМ (према курсној листи Централне банке БиХ 
од 16.05.2017.године) 
 

Члан 2. 
 

Кредитна средства обезбјеђена су у складу са 
Споразумом о финансирању који је закључен 
између Свјетске банке-Међународне асоцијације 
за развој (ИДА) и Босне и Херцеговине по  Хитном 
пројекту опоравка од поплава закљученог 21.јула 
2014.године, Пројектног споразума између ИДА и 
Републике Српске закљученог 04.августа 
2014.године,Супсидијарног споразума између  

 
Босне и Херцеговине и Републике Српске 
закљученог 27.августа 2014.године,Одлуке 
Народне Скупштине Републике Српске о 
прихватању задужења по Пројекту („Службени 
гласник Републике Српске број:63/14) и Одлуке 
Владе Републике Српске број:04/1-012-2-295/15 од 
12.02.2015.године о алокацији кредитних 
средстава Свјетске банке-Међународне  
асоцијације за развој (ИДА) („Службени гласник 
Републике Српске“,број:13/15). 
 

Члан 3. 
 
Средства кредита из члана 1.ове Одлуке 
одобравају се општини Шековићи под следећим 
условима: 
-рок отплате до 25 година 
-Период одгоде плаћања до 5 година урачунат у 
рок отплате 
-Отплата главнице и камате: полугодишње: 
15.фебруара и 15.августа 
-Отплата главнице у износу 1,65% кредита почиње 
15.августа 2019. године,а завршава 15.фебруара 
2029.године, а отплата главнице у износу од 3,35% 
кредита почиње 15.августа 2029.године ,а 
завршава 15.фебруара 2039.године 
-Каматна стопа 1,25% годишње, 
-Сервисни трошак:0,75% годишње на повучени 
износ кредита, 
-комисиона провизија: до 0,50%  годишње на 
одобрена а неповучена средства 
-Валута плаћања је евро или КМ,у еквивалентном 
износу СДР ,према инструкцији Министарства 
Финансија Републике Српске. 
 

Члан 4. 
 

Набавка роба ,радова и услуга потребних за 
реализацију подпројеката из члана 1.ове Одлуке, 
акоји ће се финансирати из средстава ИДА 
кредита вршиће се према одредбама Споразума о 
финансирању путем Јединице за координацију 
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пољопривредних пројеката као имплентатора 
Пројекта хитног опоравка од поплава. 
 

Члан 5. 
 

Овлашћује се начелник општине Шековићи  да 
потпише Анекс уговора о под-кредиту између 
Владе Републике Српске-Министарства финансија 
и Општине Шековићи по Пројекту хитног опоравка 
од поплаваза финансирање подпројеката из члана 
1.ове Одлуке на основу одобрених кредитних 
средстава Свјетске банке-Међународне 
асоцијације за развој ( кредит 5529-БА за 
Републику Српску). 

Члан6. 
 

Задужује се Начелник општине Шековићи да 
обезбједи извршење ове Одлуке. 
 

Члан 7. 

Ова Одлука ступа на снагу осмог дана од дана 

објављивања у „Службеном гласнику општине 

Шековићи“. 

 
РЕПУБЛИКА СРПСКА      ПРЕДСЈЕДНИК  СКУПШТИНЕ 
ОПШТИНА ШЕКОВИЋИ             Митар Лазић,ср 
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ 

Број:01-022-63/17 
Шековићи, 26.05.2017. године__________________ 
      

        
     

На основу члана 38. и 40. Статута општине 
Шековићи („Службени гласник општине 
Шековићи“,број:9/14),Скупштина Општине 
Шековићи на 5.редовној сједници одржаној дана 
26.05.2017.године , д о н и ј е л а   ј е: 

 
ОДЛУКУ 

О реалокацији средстава 
 

I 
 

Доноси се одлука о реалокацији средстава са 
потрошачке јединице Одјељење за друштвене 
дјелатности,урбанизам и послове комуналне 
полиције,буџетска ставка-Издаци за прибављање 
путева ,улица и паркова ,економски код:511 100 на 
буџетску ставку-Издаци за пројектну документацију 
,економски код :511 100 у укупном износу од 
6.000,00 КМ. 

II 
 

Средства из члана 1. Ове одлуке користиће се за 
израду измјена и допуна регулационог плана за 
насеље Шековићи (Центар). 

III 
 

За реализацију ове одлуке задужује се Одјељење 
за финансије Општинске управе Шековићи. 

 
IV 
 

Одлука ступа на снагу даном доношења и иста ће 
бити објављена у Службеном гласнику Општине 
Шековићи. 
 
 
РЕПУБЛИКА СРПСКА         ПРЕДСЈЕДНИК СКУПШТИНЕ 
ОПШТИНА ШЕКОВИЋИ                 Митар Лазић,ср 
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ                                                                                               

Број:01-022-64/17 

Шековићи, 26.05.2017. године__________________ 
 
 
На основу члана 38. и 40. Статута општине 
Шековићи („Службени гласник општине 
Шековићи“,број:9/14),Скупштина Општине 
Шековићи на 5.редовној сједници одржаној дана 
26.05.2017.године , д о н и ј е л а   ј е: 
 

О  Д  Л  У  К  У 
 

Члан 1. 
 
Усваја се Предмјер потребних радова за 
одржавање локалних путева и градских улица на 
подручју општине Шековићи за 2017. годину. 
 

Члан 2. 
 
Саставни дио ове Одлуке је Предмјер потребних 
радова за одржавање локалних путева и градских 
улица на подручју општине Шековићи за 2017. 
годину. 

Члан 3. 
 

Одлука ступа на снагу осмог дана од дана 
објављивања у Службеном гласнику општине 
Шековићи. 
 
 
РЕПУБЛИКА СРПСКА        ПРЕДСЈЕДНИК СКУПШТИНЕ 
ОПШПТИНА ШЕКОВИЋИ              Митар Лазић,ср 
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ    

Број:01-022-66/17 

Шековићи, 26.05.2017. године__________________ 
 
        
На основу члана 38. и 40. Статута општине 
Шековићи („Службени гласник општине 
Шековићи“,број:9/14),Скупштина Општине 
Шековићи на 5.редовној сједници одржаној дана 
26.05.2017.године , д о н и ј е л а   ј е: 
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О Д Л У К У 
О куповини земљишта у приватној својини 

 
Члан 1. 

 
Доноси се Одлука о куповини земљишта у 
приватној својини како слиједи: 
-к.ч.бр.566/1 „Ловница“, љива 1 класе у површини 
од 933 м2, уписана у ЛН 783 К.О. Шековићи-град. 
 

Члан 2. 
 

Земљиште се купује у сврху изградње прилазног 
пута до новоизграђеног моста на ријеци Дрињачи 
и омогућавање извођења радова на регулацији 
корита ријеке Дрињаче. 
 

Члан 3. 
 

Цијена и услови куповине земљишта ће се 
одредити посебним Уговором, склопљеним између 
општине Шековићи и посједника земљишта Савић 
Миће. 

Члан 4. 
 

По ступању на снагу ове Одлуке извршиће се 
укњижба права посједа у катастарском операту и 
права власништва у грунтовним књигама на име 
општине Шековићи. 
 

Члан 5. 
 

Ова Одлука ступа на снагу осмог дана од дана 
објављивања у Службеном гласнику општине 
Шековићи. 
 
 
РЕПУБЛИКА СРПСКА        ПРЕДСЈЕДНИК СКУПШТИНЕ 
ОПШТИНА ШЕКОВИЋИ                 Митар Лазић,ср 
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ 

Број:01-022-67/17 

Шековићи, 26.05.2017. године__________________ 
 
                                                                                            
На основу члана 39. Закона о локалној самоуправи 
("Службени галсник Републике Српске", бр. 97/16 и 
члана 38. Статута општине Шековићи ("Службени 
гласник општине Шековићи", бр.9/14), а у циљу 
развоја туризма на подручју општине Шековићи 
Скупштина општине Шековићи на 5 редовној  
сједници одржаној дана 26.05.2017. године,  
донијела је 

 
О   Д   Л   У   К   У 

О СПРОВОЂЕЊУ ПРИПРЕМНИХ РАДЊИ ЗА 
ОСНИВАЊЕ 

ТУРИСТИЧКЕ ЗОНЕ „ЛОВНИЦА“ ШЕКОВИЋИ 
 

I 
 

Oвом одлуком Скупштина општине Шековићи 
покреће поступак и одређује извршавање 
припремних радњи ради оснивања  туристичке  
зоне „Ловница“ у  општини Шековићи. 

 
II 
 

Туристичка  зона „Ловница“ простираће се на 
површини од око 200000м

2
 и обухватаће простор 

чији обухват почиње код моста на ријеци 
„Ловница“ на јужној граници  земљишне парцеле 
број 202, да би се наставио источном границом 
парцеле број 201 и 200,  на почетку чије сјеверне 
ивице креће до парцеле 3108. Западном границом 
ове и парцела 3013 и 3014 иде на сјевер и 
наставља равно до пјешачког пута који од 
Манастира „Ловница“ води до села Браинци. На 
овом путу скреће нагло  лијево, на запад,  до 
ријеке „Ловница“. Наставља уз ријеку према 
сјеверу обухватајући простор цијеле долине уз 
њену лијеву обалу, пење се преко бријега да би 
наставила на запад обухватајући извор ријеке 
„Ловница“ и право продужаваjући до пута 
Шековићи-Бишина. Нагло скреће на југ 
настављајући овим путем према Шековићима 
наредних 400 м када благо повија до споја 
сјеверне и источне границе  земљишне парцеле 
број 2146 чијом источном страном креће према југу 
настављајући даље на југ до парцела 2145 када 
скреће на запад до парцеле 2142 чијом источном 
страном наставља ка југу пратећи источну границу 
парцела 214, 213, 210, 210/1 и дијелом парцеле 
223 до моста на ријеци „Ловница“ када се спаја са 
јужном границом парцеле 202. 

 
III 

 
Планирано подручје Туристичке зоне „Ловница “ 
дјелимично је изграђено. 
Унутар туристичке  зоне „Ловница “ планирати 
градњу грађевина намјењених за туристичко-
угоститељске и  спортско-рекреативне 
дјелатности. 
Поред наведених дјелатности предвидјети 
могућност развијања и других дјелатности – 
пратећих или у функцији основне дјелатности. 
У циљу градње грађевина и уређења површина 
унутар Туристичке  зоне „Ловница “ општина 
Шековићи ће изградити потребну комуналну 
инфраструктуру. 
 

IV 
 

Носилац и организатор развоја Туристичке  зоне 
„Ловница “ је општина Шековићи. 
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V 
 

Задужује се Начелник Општине да, у оквиру 
припремних активности за оснивање Туристичке  
зоне „Ловница “ припреми Одлуку о приступању 
изради Регулационог плана „Туристичка  зона 
Ловница “ и проведе поступак за пренос права 
својине земљишних парцела из тачке 2. ове 
одлуке са Републике Српске на Општину 
Шековићи. 

VI 
 

Ова одлука ступа на снагу осмог дана од дана 
објављивања у „Службеном гласнику општине 
Шековићи“ 

 
 
РЕПУБЛИКА СРПСКА      ПРЕДСЈЕДНИК СКУПШТИНЕ 
ОПШТИНА ШЕКОВИЋИ             Митар Лазић,ср 
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ 
Број:01-022-68/17 
Шековићи, 26.05.2017. године_______________________ 

 
 
 
На основу члана 38. и 40. Статута општине 
Шековићи („Службени гласник општине 
Шековићи“,број:9/14),Скупштина Општине 
Шековићи на 5.редовној сједници одржаној дана 
26.05.2017.године , д о н и ј е л а   ј е: 
 

О  Д  Л  У  К  У 
О усвајању Плана капиталних инвестиција за 

период 2017. године 
 

Члан 1. 
 
Усваја се План капиталних инвестиција  за развој 
локалне заједнице за период 2017. године. 
 

Члан 2. 
 

Саставни дио ове Одлуке је План капиталних 
инвестиција за период 2017. година. 
 

Члан 3. 
 

Одлука ступа на снагу осмог дана од  дана 
објављивања у „Службеном гласнику општине 
Шековићи“. 
 
 
РЕПУБЛИКА СРПСКА         ПРЕДСЈЕДНИК СКУПШТИНЕ 
ОПШТИНА ШЕКОВИЋИ                Митар Лазић,ср 
СКУПШТИНА ОПШТИН 
Број:01-022-69/17 
Шековићи, 26.05.2017. године_______________________ 
       
 
 

 

РЕПУБЛИКА СРПСКА  
ОПШТИНА ШЕКОВИЋИ                                                                                                   
НАЧЕЛНИК ОПШТИНЕ 
 
На основу члана  30.Закона о локалној самоуправи 
(Сл.гласник Републике Српске број:98/13) и члана 
62.Статута општине Шековићи (СЛ.гласник општине 
Шековићи број:9/14) ,Начелник општине предлаже: 
 

ПЛАН КАПИТАЛНИХ ИНВЕСТИЦИЈА ЗА ПЕРИОД 2017.  
ГОДИНУ 

 

Пројекат Укупна 
вриједно
ст (КМ) 

Учешћ
е 
општи
не 
             
% 

Учеш
ће 
остал
их 
             
% 

Начин 
финансир
ања 

Уређење 
корита 
ријеке 
Дрињаче 

6.500.000
,00 

 100 Влада РС 

Продубљава
ње водотока 
потока и 
ријечица 

36.000 20 80 Буџет + 
донација 

Реконструкц
ија  дијела 
регионалног 
пута 
Цапарде-
Тишча 

  
400.000,0

0 

 100 Влада РС 

 
Реконструкц
ија градских 
улица 

 
400.000,0

0 

 
100 

 Пројекат 
хитног 
опоравка 
од 
поплава + 
буџет 

 
 
Уређење 
пословне 
зоне Тишча 

 
 
100.000,0
0 

 
 
 

50 

 
 
 

50 

 
 
Буџет 
+донација 

Реконструкц
ија крова и 
дијела 
столарије на 
ОШ Јован 
Дучић 

 
 

140.000,0
0 

  
 

100 

 
 
Донација  

Изградња 
приступних 
путева  за 
мини 
хидроцентра

 
 

70.000,00 

  
 

100 

 
 
Донација  
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ле  
Шековићи 1 
и Шековићи 
2 

Изградња 
рециклажни
х острва 

 
14.000,00 

 
30 

 
70 

Буџет + 
донација 

Уређење 
градског 
купалишта 

 
10.000,00 

 
100 

  
Буџет  

Израда 
регулацуион
ог плана за 
градско 
насеље 
шековићи 
(Центар) 

 
 
 

6.000,00 

 
 
 

100 

  
 
 
буџет 

Израда 
регулацуион
ог плана за 
пословну 
зону Тишча  

 
 

6.000,00 

 
 

100 

  
 
Буџет  

Израда 
регулациони
ог  плана за 
туристичку 
зону 
Ловница 

 
 
 

7.000,00         

 
 

 
 

 
 
 
Буџет  

Адаптација 
амбуланте у 
Папраћи 

 
     

17.000,00 

 
10 

 
90 

Буџет 
+Донација  

Изградња 
пјешачког  
моста код 
Аутобуске 
станице 

 
        

120.000,0
0 

 
60 

 
40 

Пројекат 
хитног 
опоравка 
од 
поплава + 
донација 

Санација 
моста у 
Пејанима 

20.000,00 100  Пројекат 
хитног 
опоравка 
од 
поплава 

Израда 
просторног  
плана 
 

           
 

60.000,00 

  
 

100 

  
 
Донација 

Изградња 
мини 
хладњача  за 
пољопривре
дне 
производе  

             
40.000,00 

  
 

100 

 
 
Донација  

Подршка 
пољопривре

 
           

 
100 

 Буџет  

дној 
производњи 

35.000,00 

Стипендира
ње 
студената 

           
40.000,00 

100  Буџет 

Подстицај 
запошљава
њу 

           
11.000,00 

100  Буџет 

Подршка 
пројекатима 
Цивилног 
друштва 

 
           

80.000,00 

 
20 

 
80 

 
Буџет+ 
донација 

Израд 
програма 
руралног 
развоја 

           
30.000,00 

 90 Буџет  

Израда 
стратегије 
развоја 
општине  

7.000,00 100  Буџет  

 
 
                                                                НАЧЕЛНИК ОПШТИНЕ 
        Момир Ристић,ср__ 
 
                                                            

 
На основу члана 348. Закона о стварним правима 
и 38. и 40. Статута општине Шековићи („Службени 
гласник општине Шековићи“,број:9/14),Скупштина 
Општине Шековићи на 5.редовној сједници 
одржаној дана 26.05.2017.године,д о н и ј е л а  ј е 
 

О  Д  Л  У  К  У 
О продаји земљишта у државној својини 

 непосредном погодбом 
 

Члан 1. 
 

Доноси се Одлука о продаји земљишта у државној 
својини како слиједи: 
-к.ч.бр. 1022 „Велика њива“, пашњак 5 кл у 
површини од 89 м2, уписано у ЛН бр. 304/1, К.О. 
Папраћа. 

Члан 2. 
 
Одлука се доноси ради обједињабвања  
грађевинске парцеле власништво Ивановић 
Жељка. 

Члан 3. 
 

Цијена и услови продаје земљишта ће се одредити 
посебним Уговором, склопљеним између општине 
Шековићи и Ивановић Жељка из Папраће. 
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Члан 4. 
 

По ступању на снагу ове Одлуке и потписивањем 
уговора, извршиће се укњижба права посједа у 
катастарском операту и права власништва у 
грунтовним књигама на име Ивановић Жељка из 
Папраће. 

Члан 5. 
 

Ова Одлука ступа на снагу осмог дана од дана 
објављивања у „Службеном гласнику општине 
Шековићи“. 

 
 
РЕПУБЛИКА СРПСКА        ПРЕДСЈЕДНИК СКУПШТИНЕ 
ОПШТИНА ШЕКОВИЋИ             Митар Лазић,ср 
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ 

Број:01-022-73/17 

Шековићи, 26.05.2017. године__________________ 
 
 
 
На основу члана 38.и 23. став 1 тачка г) Статута 
Општине Шековићи, („Службени гласник општине 
Шековићи“, број:9/14), а по захтјеву породица 
погинулих бораца  села Коријен, Скупштина 
Општине Шековићи на својој 5 редовној сједници 
одржаној дана 26.05.2017. године, д о н о с и 
 

О  Д  Л  У  К  У 
 

Члан 1. 
 
ОДОБРАВА СЕ изградња и постављање спомен 
плоче (споменика) погинулим борцима села 
Коријен на парцели означеној као к.ч.бр. 1847 
„Суховара“, њива 5 класа, уписано у П.Л. бр.112/0 
К.О Папраћа 3. 

Члан 2. 
 

 
Дио парцеле који ће бити одређен за наведену 
намјену  износи 40 м2. 

 
Члан 3. 

 
 

Одлука ступа на снагу осмог дана од дана 
објављивања у „Службеном гласнику општине 
Шековићи“. 
 
 
 
РЕПУБЛИКА СРПСКА         ПРЕДСЈЕДНИК СКУПШТИНЕ 
ОПШТИНА ШЕКОВИЋИ               Митар Лазић,ср 
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ 

Број:01-475-16/17 

Шековићи, 26.05.2017. године__________________ 
 

 
На основу члана 7. а у вези са чланом 3. став 1. 
тачка г) Правилника о избору и раду школског 
одбора у Средњој школи („Службени гласник 
Републике Српске“, број:7/09, 12/09 и 65/13), те  
члана 38. и 40. Статута општине Шековићи 
(„Службени гласник општине 
Шековићи“,број:9/14),Скупштина Општине 
Шековићи на 5.редовној сједници одржаној дана 
26.05.2017.године , д о н и ј е л а   ј е: 
 

О  Д  Л  У  К  У 
О именовању члана Школског одбора 

 
Члан 1. 

 
Скупштина општине Шековићи предлаже да 
Министарство просвјете и културе за члана 
школског одбора у ЈУ Средњошколски центар 
„Петар II Петровић Његош“ Шековићи, испред 
јединице локалне самоуправе, именује РЕЉИЋ     
(Богољуб) ЈЕЛЕНА из Шековића, 
ЈМБГ:0402991188909, ВСС професор разредне 
наставе. 

Члан 2. 
 
Именованој  мандат у школском одбору престаје 
истеком рока од 4 године од дана конституисања 
школског одбора, без обзира на датум њеног 
именовања. 
Рад члана школског одбора је добровољан и не 
плаћа се. 

Члан 3. 
 

Ова Одлука ступа на снагу осмог дана од дана 
објављивања у „Службеном глалснику Општине 
Шековићи“. 
 
РЕПУБЛИКА СРПСКА        ПРЕДСЈЕДНИК СКУПШТИНЕ 
ОПШТИНА ШЕКОВИЋИ               Митар Лазић,ср 
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ 
Број:01-61-8-1/17 
Шековићи, 26.05.2017. године_______________________ 
 
 
 

 
На основу члана 39. Став 2. Закона о локалној 
самоуправи(„Службени гласник Републике 
Српске“,број 97/16) и на основу члана 38. и 40. 
Стаута Општине Шековићи(„Службени гласник 
Општине Шековићи“,број 9/14) Скупштине 
Општине Шековићи на 5. Редовној сједници 
одржаној дана 26.05.2017. године донијела је 
 

З А К Љ У Ч А К 
 

I 
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Због вишегодишње неконтролисане сјече 
шуме,која је једино природно богатство на 
подручју наше Општине као и недомаћинског 
пословања ШГ „Бирач“ из Власенице утврђује се 
потреба хитног предузимања мјера и радњи које 
ће коначно довести до рјешавања овог 
проблема.С тим у вези Скупштина је донијела 
Закључак у коме захтјева помоћ од Министарства 
пољопривреде,шумарства и водопривреде и 
Јавног предузећа Шуме Републике Српске 
 

II 
 

Закључак се односи на забрану сјече шуме у 
дозначеним одјелима а у исто вријеме извлачење 
постојећих залиха у отвореним одјелима гдје су 
залихе шумских сортимената преко 5000 кубних 
метара. 
 

III 
 
Упутити допис Министарству 
пољопривреде,шумарства и водопривреде и 
Јавном предузећу „Шуме Републике Српске“ 
 

IV 
 
Закључак ступа на снагу наредног дана од дана 
објављивања у „Службеном гласнику Општине 
Шековићи“. 
 
 
 
РЕПУБЛИКА СРПСКА        ПРЕДСЈЕДНИК СКУПШТИНЕ 
ОПШТИНА ШЕКОВИЋИ                Митар Лазић,ср 
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ 

Број:01-022-74/17 

Шековићи, 26.05.2017. године__________________ 
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РЕПУБЛИКА СРПСКА 

ОПШТИНА ШЕКОВИЋИ 
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ШЕКОВИЋИ 

75450 Шековићи, Јосипа Ковачевића бб, телефон 056/653-023, тел/факс 056/654-612, Е-маил: 
so.sekovici@gmail.com 

 

 
ТЕЛЕФОНИ:056/653-023 - Предсједник Скупштине 

   056/654-612 - Секретар СО-е, фах 

   056/654-600 - Централа Општине 

   056/654-604 - ФАХ 

   056/654-605 - Начелник Општине 

   056/654-608 - Начелник Одјељења за  
                                            друштвене  дјелатности,   
                                            урбанизам и посл.ком.пол. 
 056/654-616 -  Начелник одјељења за 
                                            општу управу 
  056/654-609 - Начелник одјељења за     
                                            финан. 
  056/654-610 - Начелник одјељења за  
                                             прив.пољопр.и инсп.послове 
                     056/654-619 - Матични уред 
  
 

Е-mail:       opstsek.@gmail.com 
 
 


