
На основу члана 43 Статута општине Андријевица ( „Сл. Лист 
РЦГ – Општински прописи'', бр. 21/04 ,42/06,  „Службени лист ЦГ-
Општински прописи“,бр. 02/11 i 21/13 ) и члана 66 Пословника о 
раду СО Андријевица (''Сл. Лист РЦГ – Oпштински прописи'', бр. 
09/06 , 42/06, „Службени лист ЦГ-Општински прописи“,бр. 33/11), 
сазивам   
 
 

СЈЕДНИЦУ СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ АНДРИЈЕВИЦА 
- За понедељак 26.12.2016. године, са почетком у 10 часова  

-  
Сједница ће се одржати у сали Центра за културу и спорт 
„Михаило Лалић“Андријевица 
За  сједницу  предлажем следeћи 

 
ДНЕВНИ РЕД 

 

1.Предлог Одлуке о измјени и допуни Буџета општине Андријевица за 

2016.године  

2.Предлог Одлуке о привременом финансирању потреба Буџета 

општине Андријевица за период јануар-март 2017.године 

3.Предлог Одлуке о доношењу Локалног плана Управљања 

комуналним и неопасним грађевинским отпадом општине 

Андријевица за период 2016-2020.година 

4.Предлог Одлуке о постављању,грађењу и уклањању привремених 

објеката монтажног карактера на територији општине Андријевица 

5.Предлог Одлуке о одређивању одборника који присуствују 

закључењу брака 

6.Предлог Програма рада Скупштине општине Андријевица за 

2017.годину 

7.Предлог Одлуке о употреби дијела средстава сталне буџетске резерве 

8.Предлог Одлуке о зарадама локалних функционера општине 

Андријевица 

9.Предлог Одлуке о зарадама локалних службеника и намјештеника у 

Општини Андријевица 

10.Предлог Одлуке о измјенама и допунама Одлуке о накнадама 

одборницима Скупштине општине Андријевица 

11.Информација  о инвестицијоним улагањима на подручју општине у 

2016.години 

12.Извјештај о раду ДОО „Водовод и канализација“Андријевица за 

2016.годину 

13.Информација о функционисању аутобуског и ауто- такси превоза 



14.Извјештај о раду комуналне и саобраћајне инспекције за 

2016.годину 

15.Извјештај о раду предузетника за 2016.годину 

16.Информација о раду Службе заштите и спашавања за период 

01.01.2016.године,до 31.10.2016.године 

17.Информација о раду Локалног јавног емитера „Радио 

Андријевица“д.о.о.за 2016.годину 

18.Информација о реализацији Плана сјетве за 2016.годину 

19.Информација о раду О.О.Црвени крст Андријевица за 2016.годину 

20.Информација о раду Бироа рада Андријевица за 2016.годину 

21.Информација о раду Центра за сопцијални рад Андријевица за 

2016.годину 

22.Информација о стању јавног реда и мира,безбједности саобраћаја и 

криминалитета на подручју општине Андријевица за период од 

01.01.до 30.11.2016.године са упоредним подацима за исти период 

2015.године 

23. Информација о раду Управе за некретнине-ПЈ Андријевица за 

временски период од 01.01.2016.године до 01.12.2016.године 

24.Информација о раду ЈУ Средње мјешовите школе Андријевица на 

крају школске 2015/ 2016.године 

25.Информација о резултатима рада на крају школске 

2015/2016.године, ЈУ ОШ „Милић Кељановић“-Коњухе 

26.Извјештај о резултатима рада ЈУ ОШ „Бајо Јојић“ за школску 

2015/2016.годину 

27.Текућа питања 
 
 

Број:030 – 42-2016-02 
Андријевица,16.12.2016. године 

 
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ АНДРИЈЕВИЦА 

ПРЕДСЈЕДНИК , 

                          Добрашин Лалевић, с.р. 
 


