СЛУЖБЕНИ ГЛАСНИК
OПШТИНЕ ШЕКОВИЋИ
Број 9

Петак,06.10.2017.године

На основу члана 46. и 48. Закона о буџетском
систему Републике Српске ("Службени гласник
Републике Српске" број 121/12 , 52/14,103/15 и
15/16), и члана 38.Статута општине Шековићи
("Службени гласник општине Шековићи, бр.9/14),
Скупштина општине Шековићи на 7. редовној
сједници одржаној дана 29.09.2017. године,
донијела је

На основу члана 39. став 2. тачка 2. Закона о
локалној самоуправи („Службени гласник
Републике Српске“, број: 97/16), члана 89. став 8.
Закона о шумама („Службени гласник Републике
Српске“, број: 75/08 и 60/13), те члана 38.
Статута општине Шековићи („Службени гласник
општине Шековићи“, број: 9/14), Скупштина
општине Шековићи на 7. редовној сједници
одржаној дана 29.09.2017. д о н и ј е л а ј е

ОДЛУКУ
о усвајању Извјештаја о извршењу буџета
општине Шековићиза период од 01.01.2017.
год. до 30.06.2017.године

ОДЛУКУ
о усвајању Плана утрошка средстава
од посебних намјена за шуме за 2017.годину

Члан 1.

Члан 1.

Овом Одлуком усваја се Извјештај о извршењу
буџета општине Шековићи за период од 01.01.
2017. до 30.06.2017.године.

Усваја се План утрошка средстава од посебних
намјена за шуме за 2017.годину.

Члан 2.
Приходи
по
изворима
и
врстама
прихода,распоред прихода и намјенама утврђени
су у Извјештају који је саставни дио ове одлуке.
Члан 3.
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:01-022-86/17
Шековићи, 29.09.2017. године_____________________

Петак, 06.10.2017. године

Члан 2.
Саставни дио ове Одлуке је План утрошка
средстава од посебних намјена за шуме за
2017.годину.
Члан 3.
Ова Одлука ступа на снагу 8 дана од дана
објављивања у „Службеном гласнику општине
Шековићи“.
РЕПУБЛИКА СРПСКА ПРЕДСЈЕДНИК СКУПШТИНЕ
ОПШТИНА ШЕКОВИЋИ
Митар Лазић,ср
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ
Број:01-022-88/17
Шековићи, 29.09.2017. године_____________________
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На основу члана 39. став 2. тачка 5. Закона о
локалној
самоуправи
(„Службени
гласник
Републике Српске“, број: 97/16), члана 89. став 8.
Закона о шумама („Службени гласник Републике
Српске“, број: 75/08 и 60/13), те члана 38.
Статута општине Шековићи („Службени гласник
општине Шековићи“, број: 9/14), Скупштина
општине Шековићи на 7. редовној сједници
одржаној дана 29.09.2017. д о н о с и
ПЛАН
УТРОШКА СРЕДСТАВА ОД ПОСЕБНИХ
НАМЈЕНА ЗА ШУМЕ ЗА 2017. ГОДИНУ

2.

Асфалтирање дијела улице
Рајка Бобара

7 201,70

3.

Асфалтирање сеоског пута
Божићи

10 187,89

4.

Асфалтирање сеоског пута
Бунијевци

10 187,89

5.

Асфалтирање дијела пута
ка Каштијељу

29 956,80

6.

Реконструкција раскрснице
за Каштијељ

45 756,36

7.

Реконструкција улице Неђе
Мекића и паркинг испред
ДЗ

36 713,02

1. УВОД
На основу члана 89. став 8. Закона о шумама
(„Службени гласник Републике Српске“, број:
75/08 и 60/13) корисник шума и шумског
земљишта у својини Републике Српске дужан је
да плаћа накнаду за развој неразвијених
дијелова општине са које потичу продати дрвни
сортименти у износу од 10% финансијских
средстава
остварених
продајом
дрвних
сортимената, утврђених по цијенама франко
утоварено на камионском путу за одређену
календарску годину у шумама које су
додијељене на кориштење.
На основу члана 89. став 8. Закона, ова накнада
уплаћује се на рачун јавних прихода, а може се
користити за изградњу, реконструкцију и
одржавање инфраструктуре и других објеката на
руралним
подручјима
јединице
локалне
самоуправе са које потичу продати дрвни
сортименти, а на основу годишњег плана о
утрошку намјенских средстава који доноси
надлежни орган јединице локалне самоуправе уз
претходну
сагласност
Министарства
пољопривреде, шумарства и водопривреде
Републике Српске.
2. ПЛАН УТРОШКА
Имајући у виду расположива средства из ранијег
периода, као и очекивани приход у 2017.години,
планиран у складу са планом сјече ШГ „Бирач“ за
2017 годину предлаже се финансирање
следећих пројеката:
Асфалтирање локалних путева и улица у износу
од
181 546,21КМ
Р/Б

Назив пројекта

Планирано
средстава

1.

Асфалтирање дијела улице
Проте Матије Ненадовића

41 542,55

Петак, 06.10.2017. године

Одржавање локалних и некатегорисаних путева
у износу од
35 000,00КМ
УКУПНО:

216 546,21КМ
II

Реализација Плана вршиће се у складу са
наплаћеним средствима од посебних намјена за
шуме.
РЕПУБЛИКА СРПСКА ПРЕДСЈЕДНИК СКУПШТИНЕ
ОПШТИНА ШЕКОВИЋИ
Митар Лазић,ср
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ
Број:01-022-88/17
Шековићи, 29.09.2017. године_____________________

На основу члана 39. Закона о локалној
самоуправи („Службени гласник Републике
Српске“, број:97/16) , члана 38. Статута општине
Шековићи
(„Службени
гласник
општине
Шековићи“,број:9/14),Скупштина
општине
Шековићи на 7. редовној сједници одржаној
29.09.2017.године, д о н и ј е л а ј е:
ОДЛУКУ
О утврђивању пројеката који ће бити
финансирани из преосталих кредитних
средстава Свјетске банке –Међународна
асоцијација за развој (ИДА) по „Пројекту
хитног опоравка од поплава
Члан 1.
Овом одуком утврђуују се пројекти који ће бити
финансирани из преосталих неутрошених
кредитних средстава Свјетске банке –
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Међународна асоцијација за развој (ИДА) по
„Пројекту хитног опоравка од поплава“.

Његош“ Шековићи и користе услуге овлаштеног
превозника са којим је општина Шековићи
закључила уговор о превозу.

Члан 2.
III
Средствима
из
члана
1.
ове
Одлуке
финансираће се следећи пројекти:
-Изградња кишног колектора у улици Матије
Проте Ненадовића
-Изградња кишног колектора у улици Јосипа
Ковачевића
-Санација пјешачке стазе у улици Народног
хероја Милоша Зекића
-Изградња тротоара у улици Палих бораца
-Изградња паркинга код градског гробља
Члан 3.
Ова Одлука ступа на снагу осмог дана од дана
доношења и објавиће се у „Службеном гласнику
општине Шековићи“
РЕПУБЛИКА СРПСКА ПРЕДСЈЕДНИК СКУПШТИНЕ
ОПШТИНА ШЕКОВИЋИ
Митар Лазић,ср
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ
Број:01-022-89/17
Шековићи, 29.09.2017. године_____________________

Право на плаћање трошкова превоза, у складу
са овом Одлуком имају ученици на редовном
школовању у средњој школи у Шековићима.
Средства се обрачунавају у потпуности на терет
општине Шековићи у висини превозне карте у
складу са усвојеним буџетом.
IV
Исплата средстава врши се овлаштеном
превознику са којим је закључен уговор о
превозу ученика.
Средња школа „Петар Петровић Његош“, је
обавезна да мјесечно доставља списак ученика
који путују и релацију путовања.
Исплата средстава за превоз ученика врши се у
року предвиђеним уговором са превозником,
након испостављања фактуре и приложеног
списка ученика.
V

На основу члана 39. став 2.тачка 9. Закона о
локалној
самоуправи
(„Службени
гласник
Републике Српске“, број: 97/16) и члана 38. и 40.
Статута општине Шековићи („Службени гласник
општине Шековићи“, број: 9/14), а у вези са
чланом 128. став 2. Закона о средњем
образовању и васпитању („Службени гласник
РС“, број:74/08, 106/09, 104/11 и 33/14),
Скупштина општине Шековићи на 7. редовној
сједници одржаној дана 29.09. 2017. године,
д о н о с и:
ОДЛУКУ
о обезбјеђењу средстава за превоз ученика
средње школе
I
Овом одлуком
утврђује се обезбјеђење
средстава за превоз ученика средње школе, на
територији општине Шековићи.
II
Средства се обезбјеђују за превоз ученика
средње школе који свакодневно путују од мјеста
становања до средње школе „Петар II Петровић
Петак, 06.10.2017 године

Исплату средстава у складу са овом Одлуком
одобрава Начелник општине.
VI
Средства за плаћање трошкова превоза у складу
са овом Одлуком обезбјеђују се у буџету
општине Шековићи.
VII
Ова Одлука ступа на снагу даном доношења а
биће објављивања у Службеном гласнику
општине Шековићи.
РЕПУБЛИКА СРПСКА ПРЕДСЈЕДНИК СКУПШТИНЕ
ОПШТИНА ШЕКОВИЋИ
Митар Лазић,ср
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ

Број:01-022-90/17
Шековићи, 29.09.2017. године________________
На основу члана 39. став 2. тачка 9. Закона о
локалној
самоуправи
(„Службени
гласник
Републике Српске“, број: 97/16) и члана 38. и 40.
Статута општине Шековићи („Службени гласник
општине Шековићи“, број: 9/14), а у вези са
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I

Скупштина општине Шековићи на основу члана
39. став 2. тачка 13. Закона о локалној
самоуправи („Службени гласник Републике
Српске“ број 97/16) , члана 23. Став 1. и члана
348. став 3. тачка д) Закона о стварним правима
(„Службени гласник Републике Српске“ број
124/08, 58/09 и 95/11)те члана 38. и 40. Сататута
општине Шековићи („Службени гласник општине
Шековићи“ број: 9/14), на 7. редовној сједници
која је одржана дана 29.09.2017. године,
доноси

Овом одлуком
утврђује се обезбјеђење
средстава за превоз ученика основне школе на
територији општине Шековићи.

О Д Л У К У
О ПРЕНОСУ ПРАВА СВОЈИНЕ НА
НЕПОКРЕТНОСТИМА

чланом 168. Закона о основном образовању и
васпитању („Службени гласник РС“,број: 44/17),
Скупштина општине Шековићи на 7. редовној
сједници одржаној
дана 29.09.2017. године,
д о н о с и:
ОДЛУКУ
о обезбјеђењу средстава за превоз ученика
основне школе

II
Средства се обезбјеђују за превоз ученика
основне школе који станују на подручјима
општине која нису покривена јавним градским
превозом.
III
Превозник је дужан да од родитеља ученика
прибави сагласност за превоз дјеце овјерену код
надлежног органа.
IV
Исплата средстава врши се превознику са којим
је закључен уговор о превозу.
Исплата средстава за превоз ученика врши се по
основу утрошка горива по пређеној километражи.
Исплата средстава врши се мјесечно, најкасније
до 20 у мјесецу за претходни мјесец.
V
Исплату средстава у складу са овом Одлуком
одобрава Начелник општине.

I
Овом одлуком Скупштина општине Шековићи
преноси на „Предузеће за поштански саобраћај
2
РС“ а.д. Бања Лука право својине на 343 м
земљишта које се налази на з.п. број 462/15,
званог Лука, уписано у Лист непокретности број
783/25 за К.О. Шековићи град, а које је смјештено
око пословне зграде овог Јавног предузећа и
служи му за редовну употребу и прилаз до ње.
II
Непокретности из тачке I ове одлуке
преносе се на „Предузеће за поштански
саобраћај РС“ а.д. Бања Лука непосредном
погодбом уз накнаду ради обједињавања
грађевинске парцеле.
Висина накнаде одређује се у износу од
40,00 КМ (четердесет конвертибилних марака) по
метру квадратном.

VI
Средства за плаћање трошкова превоза у складу
са овом Одлуком обезбјеђују се у буџету
општине Шековићи.
VII
Ова Одлука ступа на снагу даном доношења а
биће објављивања у Службеном гласнику
општине Шековићи.
РЕПУБЛИКА СРПСКА ПРЕДСЈЕДНИК СКУПШТИНЕ
ОПШТИНА ШЕКОВИЋИ
Митар Лазић,ср
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ

Број:01-022-91/17
Шековићи, 29.09.2017. године________________
Петак, 06.10.2017. године

III
На основу ове Одлуке Начелник
општине ће са надлежним органом „Предузећа
за поштански саобраћај РС“ а.д. Бања Лука
потписати уговор којим ће се регулисати
међусобна права и обавезе, услови плаћања и
другим појединостима везаним за пренос права
својине земљишта из тачке I ове одлуке.
Нотарски сачињен нацрт уговора
доставља се на мишљење Правобранилашту
Републике Српске.
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Општина Шековићи сагласна је да на
основу уговора Републичка управа за геодетске
и имовинско-правне послове-Подручна јединица
Шековићи изврши укњижбу права својине на
непокретностима из тачке I ове одлуке у корист
„Предузеће за поштански саобраћај РС“ а.д.
Бања Лука у јавне евиденције.
IV
Надлежне службе Општинске управе
Шековићи
ће
након
укњижбе
односних
непокретности у јавне евиденције извршити
њихово брисање у књиговодственој евиденцији
Општине Шековићи.

меса и производа од меса у насељу
Бјелашница.
Границе подручја за које се План доноси
II
Планом парцелације ће бити обухваћен
простор који се односи на к.п. број 1292/88, К.О.
2
Шековићи, површине од 2670м .
Период за који се утврђују плански параметри

III
Плански период је 10 година.

V
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:01-022-92/17
Шековићи, 29.09.2017. године________________

Скупштина општине Шековићи на основу
надлежности из члана 39. став 2. тачка 8. Закона
о локалној самоуправи („Службени гласник
Републике Српске“ број 97/16), у складу са
чланом 40. Закона о уређењу простора и
грађењу („Службени гласник Републике Српске“
број 40/13,106/15 и 3/16) те на основу члана 38.
Статута Општине Шековићи(„Службени гласник
Општине Шековићи“,број 9/14), на сједници
одржаној 29.09.2017. године, д о н о с и:
О Д

Л

У

К

У

О ПРИСТУПАЊУ ИЗРАДИ ПЛАНА
ПАРЦЕЛАЦИЈЕ РАДИ ИЗГРАДЊЕ
ПОСЛОВНОГ ОБЈЕКТА ЗА ПРЕРАДУ МЕСА И
ПРОИЗВОДА ОД МЕСА У НАСЕЉУ
БЈЕЛАШНИЦА ОПШТИНА ШЕКОВИЋИ
Врста плана
I
Приступа се изради Плана парцелације
ради изградње пословног објекта за Прераду

Петак, 06.10.2017 године

Смјернице за израду Плана
IV
За израду Плана, дефинишу се сљедеће
смјернице:
- План израдити у складу са одредбама
Закона о уређењу простора и грађењу,
Правилника о садржају, начину израде и
доношења докумената просторног уређења, те
другим прописима из посебних области релевантних за планирање и уређење простора
(саобраћај, снабдијевање водом и енергијом,
телекомуникације,
заштита
од
природних
непогода и техничких инцидената, заштита
ваздуха, воде, тла, природних вриједности,
културних добара, пољопривредног и шумског
земљишта и других елемената животне средине,
и др.);
- приликом израде Плана, потребно је
водити рачуна о јавном интересу и општим и
посебним циљевима просторног развоја;
- носилац израде обавезан је обезбиједити
усаглашеност Плана - у току његове израде, са
документом просторног уређења сусједног
подручја, документом просторног уређења ширег
подручја, односно да је у сагласности са
важећим
планским
документом
најближег
претходног нивоа.
- у текстуалном дијелу Плана и
смјерницама
за
провођење
документа
просторног
уређења,
дефинисати
начин
реализације планских рјешења - у смислу
претходног обезбјеђења неопходне
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инфраструктуре, као предуслова за реализацију
планираних објеката;
Рок израде

VIII
Након што
Скупштина општине Шековићи
утврди нацрт Плана парцелације нацрт плана
биће изложен на јавни увид 30 дана.

V
Рок за израду плана прцелације је 6
мјесеци од доношења Одлуке о приступању
изради Плана парцелације ради изградње
пословног објекта за прераду меса и производа
од меса у приградском насељу Бјелашница
општина Шековићи
Садржај планског акта
VI
Плански документ састоји се од описног
и графичог дијела.
У текстуалном дијелу Плана и
смјерницама за провођење документа
просторног уређења, дефинисати начин
реализације планских рјешења - у смислу
претходног обезбјеђења неопходне
инфраструктуре, као предуслова за реализацију
планираних објеката;
Графички дио чине све карте стања и
карте планираних рјешења.
Одредбе о јавној расправи и јавном увиду
VII
Носилац припреме плана дужан је ову
одлуку доставити Министарству за просторно
уређење,
грађевинарство
и
Републичком
урбанистичко грађевинском инспектору у року од
15 дана од дана доносшења.
Носилац припреме плана дужан је у
два средства јавног информисања објавити
позив заинтересованим лицима која су власници
непокретности у обухвату плана да у року од 15
дана доставе своје приједлоге и сугестије за
одређена планска рјешења на земљишту или
објектима,
односно
објекту
у
њиховом
власништву.

Петак, 06.10.2017. године

О јавном увиду власници непокретности
на подучју за које се План доноси биће
обавјештени огласом путем
два средстава
јавног информисања два пута и то тако што ће
прва обавјест бити објављена осам дана прије
почетка јавног увида, а друга 15 дана од почетка
излагања Нацрта плана на јавни увид.
Начин осигуравања средстава
Плана

за израду

IX
Средства за израду Плана и трошкове у
поступку његовог доношења - обезбиједиће
заинтересовани инвеститор – Јездић Радислав
из Шековића.
Носилац припреме и израде Плана
X
Носилац припреме Плана је одјељење
за урбанизам, друштвене дјелатности и послове
комуналне
полиције
Општинске
управе
Шеквоићи.
Носилац припреме Плана дужан је да
проведе сву процедуру прописану члановима 42.
до 50. Закона о уређењу простора и грађењу
Републике
Српске
(„Службени
гласник
Републике Српске“ број 40/13)
XI
Носилац израде Плана ће бити правно
лице које има одговарајућу лиценцу за
обављање ових послова изабрано у складу са
прописима о јавним набавкама.
Носилац израде Плана дужан је да
преднацрт, као и сваку следећу фазу израе
Плана изради у складу са Законом о уређењу
простор аи грађењу, подзаконским актима
донесеним на основу закона и овом одлуком, као
и документацијом коју му достави насилац
припреме.
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Завршне одредбе
XII
Саставни дио ове одлуке је графички
приказ са уцртаним границама обухвата плана.
XIII
Ова одлука ступа на снагу осмог дана од
дана објављивања у „Службеном гласнику
општине Шековићи“.

РЕПУБЛИКА СРПСКА ПРЕДСЈЕДНИК СКУПШТИНЕ
ОПШТИНА ШЕКОВИЋИ
Митар Ллазић,ср
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ
Број:01-022-93/17
Шековићи, 29.09.2017. године_____________________

На основу члана 39. став 2. тачка 13. Закона о
локалној
самоуправи
(„Службени
гласник
републике Српске“ број 97/16), рјешавајући по
захтјеву Радивојевић Будимира из Шековића
Скупштина општине Шековићи на 7. редовној
сједини одржаној дана 29.09.2017. године ,
доноси
Р Ј Е Ш Е Њ Е
О ИЗМЈЕНИ РЈЕШЕЊА О ДОДЈЕЛИ НА
КОРИШЋЕЊЕ НЕИЗГРАЂЕНОГ
ГРАЂЕВИНСКОГ ЗЕМЉИШТА
1. Усваја се захтјев Радивојевић Будимира
из Шековића број 01-475-19/17 од 5.9.2017. године за
измјену Рјешења Скупштине општине Шековићи број
01-023-108/84 од 31. 7. 1984. године, тако да се у
тачки I Рјешења иза ријечи:“простора“ ставља тачка,
а остатак текста брише.
2. Тачка II Рјешења се брише, а досадашње
тачке III и IV постају тачкама II и III.
3. Ово рјешење ступа на снагу осмог дана
од дана објављивања у „Службеном гласнику
општине Шековићи“.
О б р а з л о ж е њ е
Скупштини општине Шековићи и начелнику
општине Шековићи обратио се захтјевом
Будимир Радивојевић за измјену рјешења број
Петак, 06.10.2017 године

01-023-108/84 од 31.7.1984. године у смислу
брисања појединих одредаба које су у ово
рјешење унесене. Ове одредбе спречавају да
буде уписан у земљишне књиге као носилац
права својине односног земљишта и на њему
саграђеног грађевинског објекта. Наводи да је
запчео са изградњом наведеног грађевинског
објекта након што је добио Грађевинску дозволу
и извршио уплату накнаде за додјељено
земљиште. Међутим, након изградње приземља
и постављања међуспратне бетонске плоче низ
неповољних личних околности спријечиле су га
да настави са градњом, а касније и рат у БиХ,
тако да није успио изградити започети објекат.
Како су се околности у много чему промјениле у
односу на период доношења предметног
рјешења
у смислу промјене комплетног
Митар Лазић
друштвеног уређења које се сада базира
првенствено на приватном власништву, а за
односно земљиште је уредно платио накнаду
сматра да би брисањем одредаба из рјешења
које га условљавају изградњом стриктно
одређене врсте објекта могао остварити права
која му по свему припадају.
У
поступку
разматрања
захтјева
именованог утврђено је да је Скупштина општине
Шековићи 31.7.1984. године
Радивојевић
Будимиру из Шековића додјелила на коришћење
уз накнаду земљиште из друштвене својине
означено као к.ч. бр. 1471/42, неплодно, у
2
површини од 150м ради изградње пословног
простора за печење хљеба и пецива. Тачком 2.
рјешења одређено је да се грађевинско
земљиште додјељује намјенски те да се за друге
сврхе не може користити. Ставом два ове тачке
утврђено је да се земљиште даје на коришћење
све док га именовани користи у тражене сврхе,
те да по престанку обављања пекарске
дјелатности земљиштем располаже Скупштина
општине Шековићи. Наканда за земљише је
одређена у посебном поступку, а посебним
уговором међусобна права и обавезе по основу
коришћења. Такође, у Признаници Службе
друштвеног књиговодства, која носи број 17
дневника, стоји да је Будимир Радивојевић из
Шековића у корист СО Шековићи дана 20.9.1984.
године извршио уплату износа од 145.275,00
динара накнаде за грађевинско земљиште по
споразуму. За изградњу пословно стамбене
зграде на парцели означеној као к.ч. 1471/42
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Радивојевић Будимир посједује Грађевинску
дозволу број 04/1-361-50/84 од 22.11.1984.
године како се да видјети из Увјерења
одјељењља
за
друштвене
дјелатности,
урбанизам и послове комуналне полиције
Општинске управе Шеквоићи број 04/1-058-18/17
од 4.5.2017. године. Право коришћења уписано
је у одговарајућу земљишну књигу што је
утврђено увидом у з.к. уложак број 781 гдје стоји
да је за з.п. број 1471/42, означеној као неплодно
2
земљиште, кућа и двориште, површине од 150м
у листу Б-властовница упосано власништво:
„Друштвена својина“ у дијелу 1/1, а у листу Цтеретовница као корисник Радивојевић Будимир
син Луке у дијелу 1/1.
Све наведене чињенице сагледане су и
оцијењене свака посебно, а потом, када су
доведене све заједно у међусобну везу једне са
другом постало је неспорно да је Радивојевић
Будимиру уз накнаду на коришћење од стране
Скупштине општине Шековићи дато неплодно
грађевинско
земљиште
ради
изградње
грађевинског објекта за обављање занатске
дјелатности. Након што је уплатио утврђени
износ
накнаде
именованом
је
издата
грађевинска дозвола и отпочео је са градњом
поменутог објекта те сазидао приземље и
поставио бетонску међуспратну конструкцију.
Даља градња је прекинута због личних прилика,
а касније отпочињања ратних дејстава у Бих, али
по окончању рата није настављана. У
међувремену, дошло је до промјене друштвеног
уређења у коме је превасходни облик својине
постала приватна својина што је довело до
промјене низа закона који су олакшали стицање
својине користницима друштвеног, односно
државног
земљишта,
нарочито
градског
грађевинског.
Сходно одредбама закона који регулишу
област имовинских односа евидентан је циљ да
се друштвена својина „претвори“ у својину
физичких лица, односно правних субјеката који
су на друштвеном својином имали право
управљања, коришћења или располагања.
Такође привремена права коришћења до
преузимања, право коришћења ради грађења и
трајно право коришћења градског грађевинског
земљишта које је било у душтвеној, односно

државној својини претварано је у својину
доташњег носиоца. Оваква ситуација је
установљена и у корист власника зграде
корисника грађевинског земљишта у друштвеној
својини који је прибавио одобрење за грађење
или употребну дозволу којем је омогућено да
постане власником земљишта које служи за
редовну употребу зграде, односно земљиштем
испод зграде под одређеним условима.
Такође, важно је имати у виду да је
измјенама и допуннама регулационог плана за
насеље Шековићи у многоме намјена земљишта
у зони описане градње промјењена у корист
индивидуалне стамбене изградње.
Због свих ових околнсоти и чињенице да
општина Шековићи нема оправдавајући интерес
за односно земљиште јер је у посједу физичког
лица које је за њега дало одређену му накнаду
одлучено је као у диспозитиву рјешења.
ПОУКА О ПРАВНОМ ЛИЈЕКУ: Против овог
рјешења није прописана посебна жалба, али је
правна заштита обезбјеђена у управном спору.
Управни спор се покреће тужбом која се подноси
Окружном суду у Источном Сарајеву у року од 30
дана од дана достављања рјешења.
РЕПУБЛИКА СРПСКА ПРЕДСЈЕДНИК СКУПШТИНЕ
ОПШТИНА ШЕКОВИЋИ
Митар Лазић,ср
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ
Број:01-022-94/17
Шековићи, 29.09.2017. године_____________________

НАЦРТ
На основу члана 39. став 2. тачка 2. Закона о
локалној
самоуправи
(„Службени
гласник
Републике Српске“, број 97/16), члана 89. став 8.
Закона о шумама („Службени гласник Републике
Српске“, број: 75/08 и 60/13), те члана 38.
Статута општине Шековићи („Службени гласник
општине Шековићи“, број: 9/14), Скупштина
општине Шековићи на 7. редовној сједници
одржаној дана 29.09.2017. д о н и ј е л а ј е
ОДЛУКУ
о усвајању измјена и допуна Плана утрошка
средстава од посебних намјена за шуме за
2017.годину
Члан 1.

Петак, 06.10.2017. године
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Усвајају се измјене и допуне Плана утрошка
средстава од посебних намјена за шуме за
2017.годину.
Члан 2.
Саставни дио ове Одлуке су измјене и допуне
Плана утрошка средстава од посебних намјена
за шуме за 2017.годину.
Члан 3.
Ова Одлука ступа на снагу 8 дана од дана
објављивања у „Службеном гласнику општине
Шековићи“.

О Д Л У К У
О ИЗМЈЕНАМА И ДОПУНАМА ПРЕДМЈЕРА
РАДОВА ЗА ОДРЖАВАЊЕ ЛОКАЛНИХ
ПУТЕВА И ГРАДСКИХ УЛИЦА НА ПОДРУЧЈУ
ОПШТИНЕ ШЕКОВИЋИ ЗА 2017. ГОДИНУ
I
У Предмјеру потребних радова за одржавање
локалних путева и градских улица на подручју
општине Шековићи за 2017. годину који је
Скупштина општине Шековићи усвојила Одлуком
број 01-022-66/17 од 26.5.2017. године у тачки 2.
3
иза ријечи: „обрачун по м “ умјесто броја: „400“
треба да стоји број: „600“.
II

РЕПУБЛИКА СРПСКА ПРЕДСЈЕДНИК СКУПШТИНЕ
ОПШТИНА ШЕКОВИЋИ
Митар Лазић,ср
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ
Број:01-022-95/17
Шековићи, 29.09.2017. године_____________________
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У тачки 5. иза ријечи: „Обрачун по м “ умјесто
броја: „200“ треба да стоји број: „300“.
III
Иза тачке 11. додају се нове тачке 12, 13. 14. и
15 које гласе:

На основу члана 39. став 2. тачка 5. Закона о локалној
самоуправи („Службени гласник Републике Српске“,
број 97/16), члана 89. став 8. Закона о шумама
(„Службени гласник Републике Српске“, број: 75/08 и
60/13), те члана 38. Статута општине Шековићи
(„Службени гласник општине Шековићи“, број: 9/14),
Скупштина општине Шековићи на 7. редовној сједници
одржаној дана 29.09.2017. , д о н о с и
ИЗМЈЕНЕ И ДОПУНЕ ПЛАНА
УТРОШКА СРЕДСТАВА ОД ПОСЕБНИХ НАМЈЕНА
ЗА ШУМЕ ЗА 2017.ГОДИНУ
У Плану утрошка средстава од посебних намјена за
шуме за 2017.годину у Поглављу 2. тачка 2.
Одржавање локалних и некатегорисаних путева износ
од „35 000,00КМ“, мијења се и гласи „65 000,00КМ“ и
Укупно износ од „216 546,21КМ“ мијења се и гласи
„246 546,21КМ“.
РЕПУБЛИКА СРПСКА ПРЕДСЈЕДНИК СКУПШТИНЕ
ОПШТИНА ШЕКОВИЋИ
Митар Лазић с.р.
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ
Број:01-022-95-1/17
Шековићи, 29.09.2017. године_____________________

На основу члана 39. став 2. тачка 37. a у вези са
чланом 20. став 1. тачка 9. Закона о локалној
самоуправи („Службени гласник Републике
Српске“ број: 97/05),
Скупштина општине
Шековићи на 7
редовној сједници, која је
одржана дана 29.09.2017. године, д о н о с и,
Петак, 06.10.2017 године

„12. Пут Шековићи-Удбина
Цијена одржавања треба обухватити:
а) Ископ, утовар, превоз и уградња каменитог
материјала са ваљањем,
3
Обрачун по м 300
Профилисање постојеће трасе са грејдером h5,00“
„13. Пут Стрмица
Цијена одржавања треба обухватити:
а) Ископ, утовар, превоз и уградња каменитог
материјала са ваљањем,
3
Обрачун по м 200
Профилисање постојеће трасе са грејдером h2,00“
„14. Пут Пола - Браинци
Цијена одржавања треба обухватити:
а) Ископ, утовар, превоз и уградња каменитог
материјала са ваљањем,
3
Обрачун по м 200
Профилисање постојеће трасе са грејдером h2,00“
15. МЗ Тишча
Цијена одржавања треба обухватити:
а) ископ, утовар, превоз и уградња (са ваљањем)
каменитог материјала
IV и V категорије на СТД 4,00 км
Разгртање вршити са грејдером.
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Члан 4.
Обрачун по м³
м³ 300
Профилисање постојеће трасе са грејдером
Обрачун по h
h 1,00

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

Досадашња тачка 12. Постаје тачком 16.
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:01-022-96/17
Шековићи, 29.09.2017. 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.
Статута општине Шековићи(„Службени гласник
општине Шековићи“,број
9/14), Скупштина
општине Шековићи на својој 7. Редовној сједници
одржаној дана 29.09.2017. године, донијела је:
ОДЛУКА
О усвајању процјене угрожености од
елементарне непогоде и друге несреће
општине Шековићи
Члан 1.
Доноси се Одлука о усвајању Процјене
угрожености од елементарне непогоде и друге
несреће.
Члан 2.
Саставни дио ове Одлуке је Документ о процјени
угрожености од елементарне непогоде и друге
несреће на подручју општине Шековићи који је
израдила Радна група формирана од стране
Начелника општине.

РЕПУБЛИКА СРПСКА ПРЕДСЈЕДНИК СКУПШТИНЕ
ОПШТИНА ШЕКОВИЋИ
Митар Лазић,ср
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ
Број:01-022-102/17
Шековићи, 29.09.2017. 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.
Статута општине Шековићи(„Службени гласник
општине Шековићи“,број
9/14), Скупштина
општине Шековићи на својој 7. Редовној сједници
одржаној дана 29.09.2017. године, донијела је:
ЗАКЉУЧАК
Члан 1.
Скупштина
општине
задужује
Начелника
општине да у сарадњи са Средњошколским
центром „Петар II Петровић Његош“ формира
посебну комисију која ће у централној Основној
школи „Јован Дучић“,њеним подручним школама,
као и у основним школама из сусједних општина
спровести анкету међу ученицима завршних
разреда о врсти занимања о којима влада
интересовање за упис средње школе.
Члан 2.
Комисија ће на фебруарском засједању
Скупштине
обавјестити
Скупштину
о
спроведеној анкети како би се на вријеме,колико
је то могуће приступило рјешавању проблема
мањка ученика у Средњој школи „Петар II
Петровић Његош“ Шековићи.

Члан 3.
Израду Документа је израђена уз помоћ Центра
цивилних иницијатива(CCI),а уз финансијску
подршку Европске уније(EU) кроз пројекат
„Побољшање система за превенцију и заштиту
од поплава у граду Бијељина и општинама
Лопаре,Шековићи,Сапна и Теочак.

Петак, 06.10.2017. године

Члан 3.
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:01-022-97/17
Шековићи, 29.09.2017. године_____________________
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На основу члана 39. став 2. Закона о локалној
самоуправи(„Службени
гласник
Републике
Српске“,број 97/16) и члана 38. и 40. Статута
општине Шековићи(„Службени гласник општине
Шековићи“,број
9/14), Скупштина општине
Шековићи на својој 7. Редовној сједници
одржаној дана 29.09.2017. године, донијела је:
ЗАКЉУЧАК
Члан 1.
Због непостојања Професионалне ватрогасне
јединице на подручју наше локалне управе
Скупштина општине доноси Закључак о
формирању „Добровољног ватрогасног друштва“
Члан 2.
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:01-022-101/17
Шековићи, 29.09.2017. године________________
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