СЛУЖБЕНИ ГЛАСНИК
OПШТИНЕ ШЕКОВИЋИ
Број 4

Уторак, 28.03.2017.године

На основу члана 18. став 2. тачка 2. и члана 39.
став 2. тачка 34. Закона о локалној самоуправи
Републике Српске („Службени гласник Републике
Српске“, број:97/16), члана 3. тачка 4. Закона
О стечају („Службени гласник републике Српске“,
број:16/16), те члана 38. Статута Општине Шековићи
(„Службени гласник Општине Шековићи“, број:9/14),
а на основу захтјева КП„ Зеленило и чистоћа“
Шековићи, Скупштина Општине Шековићи на 3
редовној сједници одржаној дана 23.03.2017
доноси,
О Д Л У К У
О давању сагласности за покретање стечајног
поступка над КП „Зеленило и чистоћа“
Шековићи
1. ДАЈЕ СЕ САГЛАСНОСТ за покретање стечајног
поступка у КП „Зеленило и чистоћа“ Шековићи.
2. Утврђује се да су испуњени услови за отварање
стечајног поступка које је предузеће у свом
захтјеву навело као разлог за покретање
поступка .
3. Активност на покретању стечајног поступка
спровешће органи предузећа КП „Зеленило и
чистоћа“ у складу са Законом.
4. Одлука ступа на снагу осмог дана од дана
објављивања у Службеном гласнику Општине
Шековићи.
Образложење
КП „Зеленило и чистоћа“ доставило је Скупштини
Општине Шековићи захтјев за давање сагласности
за покретање стечајног поступка у предузећу.
У захтјеву су навели да је Надзорни одбор
предузећа на својој сједници одржаној 10.03.2017.

Уторак, 28.03.2017. године

године, разматрајући стање у предузећу донио
Одлуку да се покрене стечајни поступак, из разлога
платежне неспособности предузећа услед које
предузеће није у могућности да извршава своје
доспјеле обавезе. Такође су навели да су испуњени
услови из члана 5. Закона о стечају везано за
непрекидну блокаду рачуна предузећа.
У свом захтјеву образложили су да је на органима
КП „Зеленило и чистоћа“ утврђено да не постоји
објективна могућност
да у догледно вријеме
предузеће отклони наведене разлоге, услед чега да
је практично онемогућено функционисање и
обављање основне дјелатности предузећа.
Такође је наведено да је и законска обавеза органа
сваког правног субјекта да уколико су испуњени
услови за отварање стечаја
поднесе захтјев
надлежном суду за отварање истог.
Скупштина
Општине
Шековићи
разматрајући
наведени захтјев, а имајући у виду чињеницу да је
Општина оснивач предузећа
размотрила је
наведене разлоге и утврдила да нема законске
сметње да се да сагласност на покретање стечајног
поступка КП „Зеленило и чистоћа“ Шековићи.
Цијенећи наведене разлоге Скупштина је донијела
Одлуку да се да сагласност за покретање стечајног
поступка.
РЕПУБЛИКА СРПСКА
ПРЕДСЈЕДНИК СКУПШТИНЕ
ОПШТИНА ШЕКОВИЋИ
Митар Лазић,ср
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ
Број:01-022-34/17
Шековићи, 23.03.2017. године________________________

Скупштина
општине
Шековићи
на
основу
надлежности из члана 39. став 2. тачка 8. Закона о
локалној самоуправи („Службени гласник Републике
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Српске“ број 97/16) и члана 38. Статута Општине
Шековићи(„Службени
гласник
Општине
Шековићи“,број 9/14), у складу са чланом 43. Закона
о уређењу простора и грађењеу („Службени гласник
Републике Српске“ број 40/13,106/15 и 3/16) а на
приједлог носиоца припреме израде измјене
Регулационог плана за насеље Шековићи (Центар) Одјељења за друштвене дјелатности, урбанизам и
послове комуналне полиције Општинске управе
Шековићи, на 3. редовној сједници одржаној
23.03.2017. године, д о н о с и
О Д Л У К У
О ИМЕНОВАЊУ САВЈЕТА ПЛАНА ЗА ПРАЋЕЊЕ
ИЗРАДЕ ИЗМЈЕНЕ РЕГУЛАЦИОНОГ ПЛАНА ЗА
НАСЕЉЕ ШЕКОВИЋИ (ЦЕНТАР)
I
Именује се Савјет плана за праћење израде измјене
Регулационог плана за насеље Шековићи (Центар).

На основу члана 39. Став 2. Закона о локалној
самоуправи („Службени гласник Републике Српске“,
број 97/16), те члана 38. став 2. тачка ад) и члана
40. Статута Општине Шековићи („Службени гласник
Општине Шековићи“,број:9/14), Скупштина Општине
Шековићи на својој 3. редовној сједници одржаној
дана 23.03.2017. године, д о н о с и:
ОДЛУКУ
О проглашењу Регионалног пута Шековићи
Каштијељ за капитални пројекат за Општину
Шековићи
I
Скупштина Општине Шековићи разматрајући захтјев
Иницијативног одбора за изградњу Регионалног
пута Шековићи-Каштијељ донијела је Одлуку о
проглашењу Регионалног пута Шековићи-Каштијељ
за капитални пројекат за Општину Шековићи.
II

II
У Савјет плана именују се:
1. Златко Мршић, предсједник
2. Владан Костић члан,
3. Љубомир Крњић, члан
4. Ђорђе Радановић, члан
5. Милисав Јокић, члан
III
Савјет плана прати израду Измјене Регулационог
плана за насеље Шековићи (Центар)
заузима
стручне
ставове
према
питањима
општег,
привредног и просторног развоја насеља Шековићи
(Центар),
и
стручне
ставове
у
погледу
рационалности и квалитета предложених планских
рјешења, усаглашености овог документа са
просторним и урбанистичким планом општине
Шековићи који представљају оснoву за његову
израду, као и усаглашеност документа са
одредбама Закона о уређењу простора и грађењу
(„Службени гласник Републике Српске“ број
40/13,106/15 и 3/16) и другим прописима заснованим
на закону.
IV
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:01-022-39/17
Шековићи, 23.03.2017. године________________________

Уторак, 28.03.2017. године

Одлука ступа на снагу осмог дана од дана
објављивања у „Службеном гласнику Општине
Шековићи“.
Образложење
У периоду од 1978 до 1980 године поменути пут је
изграђен као потреба и најзначајнији пројекат за
развој Општине Шековићи у будућем периоду. Тада
читав простор дијела Општине Шековићи на траси
пута није имао никакву комуникацију са сједиштем
Општине и због потребе, утврђених интереса
грађана, живота и опстанка на том простору исти је
изграђен и био основни разлог развијања тог
подручја и данас је тај дио Општине најразвијенији
ван мјеста која су на комуникацији магистралног
пута Цапарде – Тишча која пролази кроз град
Шековиће.
Од 1998 године путни правац Шековићи – Каштијељ
је од стране Министарства саобраћаја и веза
проглашен као Регионални пут и тако се према и
њему и односи у смислу одржавања и поправке.
Посебан значај и разлог да се исти асфалтира је
отварање наше Општине према западном дијелу
Републике Српске и према нама
пограничној
Општини Федерације БиХ Живницама.
Низ је разлога зашто овај пут прогласити за
Капитални пројекат за Општину Шековиће, а неки
од
њих
су
отворена
могућност
развоја,
запошљавања у пољопривреди, туризму,
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заустављање исељавања грађана и заштите
имовине и ресурса тог простора који су од
непроцјењиве вриједности тог дијела наше
Општине.
РЕПУБЛИКА СРПСКА А
ОПШТИНА ШЕКОВИЋИ
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ

ПРЕДСЈЕДНИК СКУПШТИНЕ
Митар Лазић,ср,

Број:01-022-44/17
Шековићи, 23.03.2017. године___________________

На основу члана 39. Став 2. Закона о локалној
самоуправи („Службени гласник Републике Српске“,
број:97/16), те члана 38. и 40. Статута општине
Шековићи
(„Службени
гласник
општине
Шековићи“,број:9/14),
Скупштина
Општине
Шековићи на својој 3. редовној сједници одржаној
дана 23.03.2017. године, д о н о с и:

Комуналне дјелатности регулисане су Законом о
комуналним дјелатностима ("Службени гласник
Републике Српске", број:124/11) као дјелатности од
посебног јавног интереса, организација обављања
комуналних дјелатности и начин
њиховог
финансирања. Комуналне дјелатности од посебног
јавног интереса, овим законом разврстане су у двије
групе и то:
1.дјелатности индивидуалне комуналне потрошње
2.дјелатности заједничке комуналне потрошње.
Дјелатности индивидуалне комуналне потрошње
чине:
1.
2.
3.
4.
5.

водоснабдјевање и канализација,
одвоз и депоновање кућног смећа,
погребна дјелатност,
снабдијевање топлотном енергијом,
јавни превоз.

ОДЛУКУ
О усвајању Програма одржавања објеката
заједничке комуналне потрошње
за 2017. годину

Послове
комуналне
дјелатности
обављају
комунална и друга предузећа с обавезом да се
задовоље потребе грађана-корисника услуга.

I

Дјелатности заједничке комуналне потрошње
утврђене Законом о комуналним дјелатностима су:

Усваја се Програм одржавања објеката заједничке
комуналне потрошње за 2017. годину.
II
Саставни дио ове Одлуке је Програм одржавања
објеката заједничке комуналне потрошње за
2017. годину.
III
Одлука ступа на снагу осмог дана од дана
објављивања у „Службеном гласнику Општине
Шековићи“.
РЕПУБЛИКА СРПСКА
ОПШТИНА ШЕКОВИЋИ
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ

ПРЕДСЈЕДНИК СКУПШТИНЕ

Митар Лазић,ср

Број:01-022-43/17
Шековићи, 23.03.2017. године___________________
ПРОГРАМ
ОДРЖАВАЊА ОБЈЕКАТА ЗАЈЕДНИЧКЕ
КОМУНАЛНЕ ПОТРОШЊЕ ЗА 2017. годину
УВОД

Уторак, 28.03.2017. године

1. чишћење јавних површина у насељу;
2. одржавање и уређивање јавних зелених и
рекреационих површина у насељу;
3. одржавање јавних саобраћајних површина у
насељу;
4. одвођење атмосферских вода и других
падавина са јавних површина;
5. утрошак електричне енергије и одржавање
јавне расвјете;
6. одржавање и уређење водотока
Утврђивање висине средстава за обављање
комуналних дјелатности заједничке
комуналне потрошње врши се на основу програма, а
иста се обезбјеђују у буџету општине из слиједећих
извора:
 комуналне накнаде,
 дијела накнаде за коришћење добара од
општег интереса,
 дијела прихода од пореза на
непокретности,,
 дијела накнада за дате концесије.
Општина je надлежна да обезбјеђује организовано
обављање комуналних дјелатности. Програмом
заједничке комуналне потрошње за 2013. годину
утврђује се обим и начин обављања дјелатности
заједничке комуналне потрошње, одржавање
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комуналних објеката и уређаја, те потребна
средства за остваривање циљева предвиђених
програмом.
ПРОГРАМ ОДРЖАВАЊА
1. ЧИШЋЕЊЕ ЈАВНИХ САОБРАЋАЈНИХ
ПОВРШИНА
Овом ставком обухваћено је чишћење улица
(прве и друге категорије), тротоара,
паркинг
простора и уличног појаса од отпадака, блата,
наноса, остатака угинулих животиња, прање јавних
саобраћајних површина као и одржавање истих у
зимским условима.

1.1.

ЧИШЋЕЊЕ УЛИЦА, ТРОТОАРА И
ПУТНОГ ПОЈАСА

Чишћење улица и тротоара од отпада и
наноса вршиће се у периоду од 01.03. до
31.12.2016. године, односно и у мјесецима која се
третирају као период зимске службе уколико су
временски услови такви да нема потребе за
зимском службом. Чишћење се врши на укупној
површини према динамици чишћења појединих
улица регулисаној посебним програмом.
Ручно прикупљање комуналног отпада с
уличног појаса и улица које се чисте врши се према
динамици чишћења.
Динамика чишћења и прикупљања отпадака
утврдиће се заједно са извођачем радова, односно
комуналним предузећем.
-----------------------------------------------------------------------------Трошкови редовног чишћења улица, тротоара,
паркинг простора
од отпадака, наноса
и остатака животињских
конфиската износе ................................9.430,00 КМ
-------------------------------------------------------------------------1.2. ПРАЊЕ ЈАВНИХ САОБРАЋАЈНИХ
ПОВРШИНА
Прање
асфалтних
површина
(улица,
тротата, паркинга и др.) у граду вршиће се према
потреби у периоду чишћења улица, односно када то
одреди овлашћено лице органа.
-------------------------------------------------------------------------Трошкови повременог прања асфалтних површина
износе.........................................................1.500,00 КМ

Уторак, 28.03.2017. године

1.3.

ЗИМСКО ОДРЖАВАЊЕ

Радови у оквиру зимске службе одвијају се у
мјесцима јануар, фебруар, и децембар 2017.
године, односно у зависности од временских
услова. У оквиру зимске службе, ангажоваће се
радна снага и механизација, a обављаће се
слиједећи радови: уклањање снијега с коловоза
градских улица, паркинга, трга и тротоара,
посипање
залеђеног
коловоза
мјешавином
агрегата
са
индустријском
соли,
према
приоритетима који ће се дефинисати уговором.
-------------------------------------------------------------------------Трошкови
зимског
одржавања
износе.......................................................2.070,000 КМ
-------------------------------------------------------------------------2. ОДРЖАВАЊЕ
ПОВРШИНА

ОСТАЛИХ

ЈАВНИХ

Овом ставком обухваћено је одржавање,
уређивање и опремање јавних зелених и
рекреационих површина, осталих јавних површина и
уређење обала и корита водотока.

2.1.

ОДРЖАВАЊЕ
ПОВРШИНА

ЈАВНИХ

ЗЕЛЕНИХ

Одржавање јавних зелених површина
подразумјева
редовно кошење и одржавање
зелених
површина
(улични
појас,
паркови,
травњаци, банкине, канали, уређене и неуређене
површине око стамбених, пословних и других
објеката, уређење и озелењавање огољелих
површина, сјечење високог растиња те уређење
дрвореда и засађивање нових садница у градском
дијелу.
 Радови ће се изводити у зависности од
потреба на појединим површинама.
-------------------------------------------------------------------------Трошкови одржавања јавних зелених површина
износе.......................................................1.500,00 КМ

2.2.

УРЕЂЕЊЕ ОБАЛА ВОДТОКА

Уређење обала и корита водтока Дрињача,
Ловница и Ташевац подразумјева сјеченје, крчење и
кошење траве и растиња на обалама, чишћење
корита од нанесеног отпада са одвозом на градску
депонију.

СЛУЖБЕНИ ГЛАСНИК ОПШТИНЕ ШЕКОВИЋИ БРОЈ 4

Страна 4

Трошкови уређења обала и корита водотока
износе.........................................................1.000,00 КМ

2.3.

Трошкови одржавања јавне расвјете.......4.000,00 KМ
6. ОДРЖАВАЊЕ OBJEKATA ЗКП-а
КОМУНАЛНА ОПРЕМА

ОДРЖАВАЊЕ ОСТАЛИХ ЈАВНИХ
ПОВРШИНА

Ова ставка обухвата уклањање дивљих
депонија поред регионалних и локалних путева,
уређење простора на коме се налазе контејнери,
одвоз смећа и крупног отпада са јавних површина и
др.
Трошкови одржавања осталих јавних површина
износе......................................................1.500,00 КМ

Ова ставка подразумјева набавку и замјену
непостојећих и поправку оштећених покопаца на
шахтовима и решетки на сливницима, декорацију
града накитом за вријеме празника (дан општине,
бжићне, новогодишње и друге празнике).
Набавка и поствљање оштећених поклопаца и
решетки.......................................................500,00 КМ
Трошкови монтаже декоративног

3. ОДРЖАВАЊЕ
ПОВРШИНА

ЈАВНИХ

САОБРАЋАЈНИХ

У оквиру одржавања јавних саобраћајних
површина, планира се санација ударних рупа на
асфалтним саобраћајницама и тротоарима у граду
гдје се укаже потреба. Спецификација потребних
радова ће се утврдити послије зиме и лоших
временских услова који су главни узрочници
настанка деформација на асфалтним површинама.
-------------------------------------------------------------------------Трошкови одржавања
јавних саобраћајних
површина износе.....................................7.000,00 КМ
-------------------------------------------------------------------------4. ОДВОЂЕЊЕ АТМОСФЕРСКИХ ВОДА СА
ЈАВНИХ ПОВРШИНА

материјала..................................................2.000,00 КМ
РЕКАПИТУЛАЦИЈА ТРОШКОВА
ЗАЈЕДНИЧКЕ КОМУНАЛНЕ ПОТРОШЊЕ ЗА 2017.
ГОДИНУ:

1.ЧИШЋЕЊЕ

ЈАВНИХ

САОБРАЋАЈНИХ

ПОВРШИНА .........................................13.000,00 КМ
2. ОДРЖАВАЊЕ ОСТАЛИХ ЈАВНИХ ПОВРШИНА
................................................................4.000,00 КМ
3.

ОДРЖАВАЊЕ

ЈАВНИХ

САОБРАЋАЈНИХ

ПОВРШИНА ...........................................7.000,00 КМ
4. ОДВОЂ. АТМОСФ. ВОДА И ДРУГИХ ПАДАВИНА

За одвођење атмосферских вода на
градском подручју Шековића предвиђено је
одржавање постојеће каналске мреже што обухвата
радове на оправци и прочепљењу мреже, чишћење
и прочепљење шахтова, сливника и пропусних
цијеви , прочепљење дијела уличне канализације
која не функционише, редовно одржавање одводне
кишне канализације.

СА ЈАВН. ПОВР...................................... 1.000,00 КМ

Трошкови
одвођења
атмосферских
вода
износе......................................................1.000,00 КМ

На основу члана 39. Став 2. Закона о локалној
самоуправи („Службени гласник Републике Српске“,
број 97/16), те члана 38. став 2. тачка ад) Статута
Општине Шековићи („Службени гласник Општине
Шековићи“,број:9/14),
Скупштина
Општине
Шековићи на својој 3. редовној сједници одржаној
дана 23.03.2017. године, д о н о с и:

5. ЈАВНА РАСВЈЕТА
Код јавне расвјете планирано је одржавање и
санација јавне расвјете што подразумјева текуће
одржавање расвјете (замјена сијалица, осигурача,
пригушница,
каблова
и
осталог
потрошног
материјала) ка и плаћање утрошка електричне
енергије за јавну расвјете.
Утрошак

ел.енергије

за

јавну

5. ЈАВНА РАСВЈЕТА............................. 34.150,00 КМ
6. ОДРЖАВАЊЕ ОБЈЕКАТА ЗКП-а.........2.500,00 КМ
-------------------------------------------------------------------------СВЕ УКУПНО : 61.650,00 КМ

ОДЛУКУ
О изградњи спомен обиљежја жртвама
одбрамбено-отаџбинског
рата у Мјесној заједници Тишча
I

расвјету.....................................................30.150,00 КМ

Уторак, 28.03.2017. године
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Утврђује се потреба за изградњом спомен обиљежја
жртвама одбрамбено-отаџбинског рата у Мјесној
заједници Тишча.
II
Одлука ступа на снагу даном доношења и иста ће
бити објављена у „Службеном гласнику Општине
Шековићи“.
РЕПУБЛИКА СРПСКА
ОПШТИНА ШЕКОВИЋИ
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ

ПРЕДСЈЕДНИК СКУПШТИНЕ
Митар Лазић

Број:01-022-44/17
Шековићи, 23.03.2017. године___________________

На основу члана 38. и 40. Статута Општине
Шековићи,(„Службени гласник Општине Шековићи“,
број:9/14), Скупштина Општине Шековићи на 3
редовној сједници одржаној дана 24.02.2017.
године, разматрајући захтјев Основне школе „Јован
Дучић“ Шековићи, д о н и ј е л а ј е
О Д Л У К У
О одобравању новчаних средстава
I
Одобрава се исплата новчаних средстава Основној
школи „Јован Дуичић“ Шековићи у укупном
износу
од
2.500,00
КМ
(двијехиљадепетстотинаконвртибилних марака) за
купивину лопти за потребе школе.
Члан 2.
Одобрени износ биће дозначен са буџетске ставке –
издаци за прибављање путева,улица и паркова,
економски код 511 100 на буџетску ставку – текући
грантови Основна школа, економски код 415 200.
Ову Одлуку реализоваће служба за финансије.
Члан 3.
Одлука ступа на снагу даном доношења и иста ће
бити објављена у Службеном гласнику Општине
Шековићи.
РЕПУБЛИКА СРПСКА
ОПШТИНА ШЕКОВИЋИ
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ

ПРЕДСЈЕДНИК СКУПШТИНЕ
Митар Лазић,ср

На основу члана 39. став 2. Закона о локалној
самоуправи („Службени гласник Републике Српске“,
број:97/16), те члана 38. и 40. Статута Општине
Шековићи („Службени гласник Општине Шековићи“,
број:9/14), Скупштина Општине Шековићи на 3.
редовној сједници одржаној дана 23.03.2017.
године, д о н и ј е л а ј е
ЗАКЉУЧАК
I
Због дугогодишњег судског спора који Општина води
са предузећем „NORD CHEMI“,а прије свега да би
сачувала своју имовину, утврђује се потреба да
надлежни органи Општинске управе Шековићи у
сарадњи са замјеником Правобраниоца Републике
Српске са сједиштем у Власеници предузму мјере и
радње које ће довести коначно до рјешавања овог
проблема.
II
Упутити обавјест и комплетну документацију о
дешавању
око
предмета
„NORD
CHEMI“
Републичком министру правде, Високом судском и
Тужилачком савјету и предсједнику Окружног суда у
Источном Сарајеву и тражити помоћ у рјешавању
овог проблема, те уколико у скорије вријеме не
видимо излаз Скупштина Општина и Начелник
Општине ће као надлежни органи предузети и друге
мјере у смислу уласка у посјед фабрике и градског
грађевинског земљишта.
III
Формирати стручну радну групу која ће пратити
реализацију овог Закључка и ток поступка пред
судом и о томе обавјештавати Скупштину Општине
и Начелника Општине.
IV
Упутити допис медијским кућама у Републици
Српској и Босни и Херцеговини и медијски
пропратити овај догађај.
V
Закључак ће бити објављен у „Службеном гласнику
Општине Шековићи“ a ступа на снагу даном
доношења.
РЕПУБЛИКА СРПСКА
ОПШТИНА ШЕКОВИЋИ
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ

ПРЕДСЈЕДНИК СКУПШТИНЕ
Митар Лазићср.

Број:01-022-36/17
Шековићи, 23.03.2017. године___________________

Број:01-022-45/17
Шековићи,23.03.2017. године____________________

Уторак, 28.03.2017. године
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На основу члана 39. став 2. Закона о локалној
самоуправи („Службени гласник Републике Српске“,
број:97/16), те члана 38. и 40. Статута Општине
Шековићи
(„Службени
гласник
Општине
Шековићи“,број 9/14),Скупштина Општине Шековићи
на својој 3. редовној сједници, одржаној дана
23.03.2017.године, д о н и ј е л а ј е
ЗАКЉУЧАК
I
Утврђује се потреба да надлежни орган Општиннске
управе упути допис Окружном Привредном Суду у
Источном Сарајеву о давању информације докле се
стигло
у
поступку
ликвидације
Компаније
Ловница“,због вишегодишњег судског спора који
Општина Шековићи има са том компанијом као и
проблема које та компанија прави нашој Општини.
II
Закључак ће бити објављен у „Службеном гласнику
Општине Шековићи“ и ступа на снагу даном
доношења.
РЕПУБЛИКА СРПСКА
ОПШТИНА ШЕКОВИЋИ
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ

ПРЕДСЈЕДНИК СКУПШТИНЕ
Митар Лазић,ср

327,328,329,344,358,359,360,361,362,363,364,365,
367,368,369,370,371/1,371/2,371/3,380,381,382,383,
384,385,386,387,388,389,390,391,392,393,394,395,
396,397,398,413,414,415,416,417,422,427,430,472/1,
472/2,473,474/1 и 474/2 К.О. Бишина.
II
Закључак ступа на снагу даном доношења и исти ће
бити објављен у „Службеном гласнику Општине
Шековићи“.
РЕПУБЛИКА СРПСКА
ОПШТИНА ШЕКОВИЋИ
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ

ПРЕДСЈЕДНИК СКУПШТИНЕ
Митар Лазић,ср

Број:01-022-37/17
Шековићи, 23.03.2017. године___________________
На основу члана 39. став 2. Закона о локалној
самоуправи („Службени гласник Републике Српске“,
број:97/16), те члана 38. и 40. Статута Општине
Шековићи
(„Службени
гласник
Општине
Шековићи“,број 9/14),Скупштина Општине Шековићи
на својој 3. редовној сједници, одржаној дана
23.03.2017.године, д о н и ј е л а ј е
ЗАКЉУЧАК

Број:01-022-38/17
Шековићи, 23.03.2017. године___________________

I
Усваја се Информалција о стању у области
ветеринарске заштите и здравственом стању
животиња на подручју Општине Шековићи.

На основу члана 39. став 2. Закона о локалној
самоуправи („Службени гласник Републике Српске“,
број:97/16), те члана 38. и 40. Статута Општине
Шековићи
(„Службени
гласник
Општине
Шековићи“,број 9/14),Скупштина Општине Шековићи
на својој 3. редовној сједници, одржаној дана
23.03.2017.године, д о н и ј е л а ј е
ЗАКЉУЧАК
I
Утврђује се потреба да се надлежни орган у
Општинској управи Шековићи обрати Републичкој
управи за геодетске и имовинско-правне послове
Бања Лука да у складу са Законом спроведе
појединачно излагање непокретности на дијелу K.O
Бишина
(пољопривредно
земљиште
бивше
земљорадничке задруге),а који се односи на к.ч.бр.

Уторак, 28.03.2017. године

II
Закључак ступа на снагу наредног дана од дана
објављивања у Службеном гласнику Општине
Шековићи.
РЕПУБЛИКА СРПСКА
ОПШТИНА ШЕКОВИЋИ
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ

ПРЕДСЈЕДНИК СКУПШТИНЕ
Митар Лазић,ср

Број:01-022-41/17
Шековићи, 23.03.2017. године___________________
На основу члана 39. став 2. Закона о локалној
самоуправи („Службени гласник Републике Српске“,
број:97/16), те члана 38. и 40. Статута Општине
Шековићи
(„Службени
гласник
Општине
Шековићи“,број 9/14),Скупштина Општине Шековићи
на својој 3. редовној сједници, одржаној дана
23.03.2017.године, д о н и ј е л а ј е
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ЗАКЉУЧАК
I
Усваја се Извјејштај о раду ЈУ Народна библиотека
Шековићи за 2016. годину.
II
Закључак ступа на снагу наредног дана од дана
објављивања у Службеном гласнику Општине
Шековићи.
РЕПУБЛИКА СРПСКА
ОПШТИНА ШЕКОВИЋИ
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ

ПРЕДСЈЕДНИК СКУПШТИНЕ
Митар Лазић,ср

Број:01-022-42/17
Шековићи, 23.03.2017. године___________________

На основу члана 39. став 2. Закона о локалној
самоуправи („Службени гласник Републике Српске“,
број:97/16), те члана 38. и 40. Статута Општине
Шековићи
(„Службени
гласник
Општине
Шековићи“,број 9/14),Скупштина Општине Шековићи
на својој 3. редовној сједници, одржаној дана
23.03.2017.године, д о н и ј е л а ј е
ЗАКЉУЧАК

ИСПРАВКУ
У Буџету Општине Шековићи за 2017. годину
учињена је техничка грешка на страни 42. У петом
реду (економски код 412900 расходи за стручно
усавршавање запослених)у четвртој колони умјесто
броја „500,00“, треба да стоји број „1.000,00“.
Број:02-050-23/17
вд Секретара СО-е
27.02.2017. године
Љубомир Крњић,ср
Шековићи____________________________________
Након упоређивања са изворним текстом
у
Одлуци
о
приступању
изради
измјене
Регулационог плана за насеље Шековићи (Центар)
(„Службени гласник Општине Шековићи“, број:3/17),
утврђено је да је учињена техничка грешка, те на
основу члана 164. Став 2. Пословника Скупштине
Општине Шековићи-пречишћени текст („Службени
гласник Општине Шековићи“, број:6/09), секретар
Скупштине одобрава
ИСПРАВКУ
У члану XIII став 1 умјесто ријечи „наредног “ треба
да стоје ријеч „осмог “.
Број:02-050-23/17
вд Секретара СО-е
15.03.2017. године
Љубомир Крњић,ср
Шековићи____________________________________

I
Усваја се Информација о раду Правобранилаштва
РС – Сједиште замјеника Власеница, за период од
01.01. до 31.12.2016. године.
II
Закључак ступа на снагу наредног дана од дана
објављивања у Службеном гласнику Општине
Шековићи.
РЕПУБЛИКА СРПСКА
ОПШТИНА ШЕКОВИЋИ
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ

ПРЕДСЈЕДНИК СКУПШТИНЕ
Митар Лазић,ср

Број:01-022-46/17
Шековићи, 23.03.2017. године___________________
Након сравнавања са изворним текстом утврђено је
да је у буџету Општине Шековићи за 2017. годину
(„Службени гласник Општине Шековићи“, број
16/2016 од 30.12.2016. године,) учињена техничка
грешка, те на основу члана164.став 2.Пословника
Скупштине Општине Шековићи-пречишћени текст
(„Службени гласник Општине Шековићи“, број:6/09),
секретар Скупштине одобрава

Уторак, 28.03.2017. године
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