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                    БРОЈ  1 

 

Службени гласник општине Власеница 

 

             На основу члана 125. тачка 2. Закона о 
службеницима и намјештеницима у органима 
јединице локалне самоуправе („Службени гласник 
Републике Српске“, број 97/16) и члана 101. 
Статута општине Власеница („Службени гласник 
општине Власеница“, број 8/14 и 12/14), начелник 
општине Власеница     д о н о с и: 
 

ОДЛУКУ 
о именовању Дисциплинске комисије 

 
I 

            Начелник општине Власеница именује 
Дисциплинску комисију, у следећем саставу:  

1. Љубинка Продановић, предсједник 
комисије, 

2. Славиша Паунић, члан комисије, 
3. Слободанка Миловановић, члан комисије. 

 
 

1. Мирзана Ахметовић, замјеник предсједника 
комисије, 

2. Савета Икановић, замјеник члана комисије, 
3. Раденко Јевтић, замјеник члана комисије. 

 
 

II 
            Дисциплинска комисија из претходне тачке 
проводиће дисциплински поступак у складу са 
одредбама Закона о службеницима и 
намјештеницима у органима јединице локалне 
самоуправе и подзаконским актима који регулишу 
предметну област. 

 
III 

            Ступањем на снагу ове Одлуке престаје да 
важи Рјешење о именовању комисије за вођење 
дисциплинског поступка број 02/1-014-285/14 од 
25.12.2014. године. 
 

IV 
            Ова Одлука ступа на снагу даном доношења 
и биће објављена у „Службеном гласнику општине 
Власеница“. 
 
 
Број: 02/1-014-5/17                                                                  
Датум: 5.1.2017. године       НАЧЕЛНИК ОПШТИНЕ  
                                             Мирослав Краљевић,с.р.                                                                                               

                                                                                                                                                                                   
                                                                                                   

Доставити: 
- Именованим, 
- „Службеном гласнику општине Власеница“ 
- У спис, 
- Архиви. 

 

 
             На основу члана 82. Закона о локалној 
самоуправи („Службени гласник Републике 
Српске“, број 97/16), члана 15. тачка 2. Правилника 
о критеријима и поступку одабира корисника, 
додјели, начину и условима кориштења стамбених 
јединица у вишестамбеним зградама изграђених у 
оквиру Регионалног стамбеног програма, број 01-
02-2-3301/15 од 31.12.2015 године, члана 101. 
Статута општине Власеница („Службени гласник 
општине Власеница“, број 8/14 и 12/14) и члана 8. 
Споразума о сарадњи на провођењу Под-пројекта 
БиХ3 (2014)-Државног пројекта стамбеног 
збрињавања у оквиру Регионалног стамбеног 
програма, број 02/1-014-9/16 од 26.1.2016. године, 
начелник општине Власеница д о н о с и: 
 
 

ОДЛУКУ 
о именовању Првостепене комисије за одабир 

корисника у оквиру Регионалног стамбеног 
програма 

 
 
I 

            Именује се о именовању Првостепене 
комисије за одабир корисника у оквиру Регионалног 
стамбеног програма (у даљем тексту: Првостепена 
комисија), у следећем саставу:  
        1.  Данијела Вуковић, представник Општине   
             Власеница, предсједавајући          
             Првостепене комисије, 

2. Жељко Копривица, представник Општине 
Власеница, замјеник предсједавајућег 
Првостепене комисије, 

3 Мара Малић, представник Центра за 
социјални рад Власеница, члан 
Првостепене комисије, 

4. Милован Ђуровић, представник Центра за 
социјални рад Власеница, замјеник члана 
Првостепене комисије, 

5. Недељко Зупур, представник Министарства 
за избјеглице и расељена лица РС, члан 
Првостепене комисије, 

 



Страна 2  Број 1 

Службени гласник општине Власеница 

 

 
6. Ангелина Томић, представник  

Министарства за избјеглице и расељена 
лица РС, замјеник члана Првостепене 
комисије. 
 

II 
            Првостепена комисија за одабир корисника 
из претходне тачке проводиће поступак одабира 
корисника, додјеле и начин кориштења помоћи у 
стамбеном збрињавању кроз осигурање стамбених 
јединица у вишестамбеним објектима изграђеним у 
оквиру Регионалног стамбеног програма. 
 У извршењу обавеза, Првостепена комисија 
ће примјењивати одредбе Правилника о 
критеријима и поступку одабира корисника, 
додјели, начину и условима кориштења стамбених 
јединица у вишестамбеним зградама изграђених у 
оквиру Регионалног стамбеног програма, број 01-
02-2-3301/15 од 31.12.2015. године и друге 
позитивноправне прописе који регулишу предметну 
област.  
 

III 
            Ступањем на снагу ове Одлуке престаје да 
важи Одлука о именовању Првостепене комисије 
за одабир корисника у оквиру Регионалног 
стамбеног програма број 02/1-339-1/16 од 
15.01.2016. године. 
 

IV 
            Ова Одлука ступа на снагу даном доношења 
и биће објављена у „Службеном гласнику општине 
Власеница“. 
 
Број:02/1-014-16/17                                                                 
Датум: 11.1.2017. године    НАЧЕЛНИК ОПШТИНЕ     
                                             Мирослав Краљевић,с.р.                                                                                               

         
 Доставити: 

- Предсједнику и члановима комисије, 
- У спис, 
- Архиви. 

 

 
Број: 02/1-014-19/17 
Датум: 30.12.2016. године 
 

На основу члана 82. Закона о локалној 
самоуправи („Службени гласник Републике Српске“ 
број: 97/16), члана 69. Статута општине Власеница 
(„Службени гласник општине Власеница“, број: 8/14 
и 12/14) и члана 19. Правилника о рјешавању 
стамбених потреба ППБ, бораца, РВИ, цивилних 
жртава рата, инвалида рада, избјеглих и 
расељених лица, лица из социјалних категорија и 
других лица („Службени гласник општине 
Власеница“, број 11/14), начелник општине доноси 
 

РЈЕШЕЊЕ 
о именовању Стамбене комисије 

 
I 

Начелник општине Власеница именује 
Стамбену комисију (у даљем тексту: Комисија), у 
следећем саставу: 

 
1. Павле Бунијевац, предсједник Комисије 

представник Општинске управе 
општине Власеница, 

2. Ђуро Вуксић, члан, представник 
Општинске управе општине Власеница, 

3. Раде Малишевић, члан, представник 
Општинске управе општине Власеница, 

4. Миленко Мишић, члан, представник 
Удружења ратних војних инвалида, 

5. Радомирка Дувњак, члан, представник  
Општинске организације породица 
заробљених и погинулих бораца и 
несталих цивила. 
 

II 
Задатак Комисије из тачке I овог Рјешења је 

расписивање конкурса за стамбено збрињавање, 
утврђивање приједлога ранг-листе кандидата и 
обављање других послова у складу са 
Правилником о рјешавању стамбених потреба 
ППБ, бораца, РВИ, цивилних жртава рата, 
инвалида рада, избјеглих и расељених лица, лица 
из социјалних категорија и других лица („Службени 
гласник општине Власеница“, број 11/14).  
 

III 
Овим Рјешењем ставља се ван снаге 

Рјешење број: 02/1-372-35/13 од 11.06.2013. године 
објавњено у „Службеном гласнику општине 
Власеница“ број: 5/13. 
 

IV 
Ово Рјешење ступа на снагу даном 

доношења и биће објављено у  „Службеном 
гласнику општине Власеница“. 
 
Достављено: 
1.Именованим 
2.Службеном гласнику општине Власеница                                  
3.У спис                                                                                                
4. Архиви                          НАЧЕЛНИК ОПШТИНЕ 
                                         Мирослав Краљевић,с.р. 
 

 

Број: 02/1-014-17/17 
Датум: 11.1.2017. године 
 
 

На основу члана 82. Закона о локалној 
самоуправи („Службени гласник Републике Српске“ 
број: 97/16), члана 69. Статута општине Власеница 
(„Службени гласник општине Власеница“, број: 8/14 
и 12/14) и члана 25. Уредбе о стамбеном 
збрињавању породица погинулих бораца и ратних 
војних инвалида Одбрамбено-отаџбинског рата 
Републике Српске („Службени гласник Републике 
Српске“, број 43/07, 73/08 и 18/11), начелник 
општине доноси 
 

РЈЕШЕЊЕ 
о именовању Првостепене стамбене комисије 
за стамбено збрињавање породица погинулих 
бораца и ратних војних инвалида Одбрамбено-

отаџбинског рата Републике Српске 
 



Број 1  Страна 3 

Службени гласник општине Власеница 

 

                         
     I 

 
Начелник општине Власеница именује 

Првостепену стамбену комисију за стамбено 
збрињавање породица погинулих бораца и ратних 
војних инвалида Одбрамбено-отаџбинског рата 
Републике Српске, у следећем саставу: 

1. Павле Бунијевац, предсједник Комисије 
представник, Општинске управе 
општине Власеница, 

2. Ђуро Вуксић, члан, представник 
Општинске управе општине Власеница, 

3. Оливера Боровина, члан, представник 
Одбора породица погинулих бораца, 

4. Саво Пејановић, члан, представник 
Одбора ратних војних инвалида, 

5. Нада Нинић, члан, представник 
Општинске организације породица 
заробљених и погинулих бораца и 
несталих цивила. 
 

II 
 

Задатак Комисије из тачке I овог Рјешења је 
расписивање конкурса за стамбено збрињавање, 
утврђивање приједлога ранг-листе кандидата и 
обављања других послова у складу са Уредбом о 
стамбеном збрињавању породица  погинулих 
бораца и ратних војних инвалида Одбрамбено-
отаџбинског рата Републике Српске. 
 

III 
 

Првостепена комисија је одговорна за 
праћење и реализацију програма и потпројекта 
потпуног стамбеног збрињавања на општинском 
нивоу. 
 

IV 
 

Овим Рјешењем ставља се ван снаге 
Рјешење о именовању Првостепене стамбене 
комисије за стамбено збрињавање породица 
погинулих бораца и ратних војних инвалида 
Одбрамбено-отаџбинског рата Републике Српске, 
број: 02/1-014-31/14 од 14.2.2014. године и 
Рјешење о измјени Рјешења о именовању 
Првостепене стамбене комисије за стамбено 
збрињавање породица погинулих бораца и ратних 
војних инвалида Одбрамбено-отаџбинског рата 
Републике Српске, број 02/1-014-153/15 од 
16.07.2016. године. 
 

V 
Ово Рјешење ступа на снагу даном 

доношења и биће објављено у  „Службеном 
гласнику општине Власеница“. 
 
Достављено: 
1.Именованим 
2.Службеном гласнику општине Власеница                                  
3.У спис                                                                                                
4. Архиви                    НАЧЕЛНИК ОПШТИНЕ 
                                   Мирослав Краљевић,с.р. 
 

  

Број: 02/1-014-18/17 
Датум: 11.01.2017. године 
 

На основу члана 82. Закона о локалној 
самоуправи („Службени гласник Републике Српске“ 
број: 97/16), члана 69. Статута општине Власеница 
(„Службени гласник општине Власеница“, број: 8/14 
и 12/14) и члана 2. Одлуке о допунским правима 
породица погинулих бораца и ратних војних 
инвалида („Службени гласник општине Власеница“, 
број 14/09), Начелник општине, доноси 
 

РЈЕШЕЊЕ 
о именовању Комисије за борачко-инвалидску 

заштиту 
 
I 

Начелник општине Власеница именује 
Комисију за борачко-инвалидску заштиту (у даљем 
тексту: Комисија), у следећем саставу: 
 

1. Павле Бунијевац, предсједник Комисије, 
представник Општинске управе 
општине Власеница, 

2. Оливера  Боровина, члан, представник 
Општинске управе општине Власеница, 

3. Милисав Продановић, члан, 
представник Борачке организације 
општине Власеница, 

4. Миленко Мишић, члан, представник 
Удружења ратних војних инвалида, 

5. Радомирка Дувњак, члан, представник 
Општинске организације породица 
заробљених и погинулих бораца и 
несталих цивила. 
 

II 
Задатак Комисије из тачке I овог Рјешења је 

да у складу са Одлуком о допунским правима 
породица погинулих бораца и ратних војних 
инвалида, размотри захтјеве и одлучи по истим.  
 

III 
Рјешења о одобреним новчаним 

средствима, предсједник Комисије дужан је 
доставити Одјељењу за финансије, на реализацију. 
 

IV 
Овим Рјешењем ставља се ван снаге 

Рјешење број 02/1-014-83/13 од 07.03.2013. године 
објавњено у „Службеном гласнику општине 
Власеница“ број: 3/13. 
 

V 
Ово Рјешење ступа на снагу даном 

доношења и биће објављено у  „Службеном 
гласнику општине Власеница“. 
 
Достављено: 
1.Именованим 
2.Службеном гласнику општине Власеница                                  
3.У спис                                                                                                
4. Архиви                 НАЧЕЛНИК ОПШТИНЕ    
                                Мирослав Краљевић,с.р. 
 



Страна 4  Број 1 

Службени гласник општине Власеница 

 

 
На основу члана 48. став 4. Закон о 

службеницима и намјештеницима  у органима 
јединице локалне самоуправе („Службени гласник 
Републике Српске“, број 97/16) и члана 69. став 1. 
алинеја 8. Статута општине Власеница („Службени 
гласник општине Власеница“, број: 8/14 и 12/14), 
Начелник општине Власеница  доноси 
 
 

П Р А В И Л Н И  К 
о измјенама и допунама Правилника о 

организацији и систематизацији радних 
мјеста Општинске управе  општине 

Власеница 
 

Члан 1. 
 

У Правилнику о организацији и 
систематизацији радних мјеста Општинске управе 
општине Власеница („Службени гласник општине 
Власеница“, број: 6/15, 12/15, 4/16,  8/16, 10/16, 
12/16 и 13/16) у даљем тексту: Правилник, у члану 
30. послије наслова: б) „ОДЈЕЉЕЊЕ ЗА 
ПРИВРЕДУ, ДРУШТВЕНЕ ДЈЕЛАТНОСТИ И 
ИНСПЕКЦИЈСКЕ ПОСЛОВЕ“,  иза тачке  7) додаје 
се тачка 8) која гласи: „Самостални стручни 
сарадник за друштвене дјелатности и статистику“ 
 
Статус:општински службеник 
Категорија радног мјеста:пета категорија 
Звање:самостални стручни сарадник првог  звања 
 
Опис послова: 

 прати и анализира стање,израђује 
информације и извјештаје у областима 
образовања (предшколског и основног), 
здравства, социјалне и хуманитарне 
дјелатности, културе и спорта, 

 учествује у припреми приједлога распореда 
буџетских средстава корисницима из 
области друштвених дјелатности, 

 сарађује са надлежним државним 
органима, организацијама, институцијама и 
савезима у оквиру дјелокруга рада, 

 обавља послове статистике, прикупља 
податке, припрема информације и 
доставља податке другим корисницима,  

 обавља послове у вези сарадње са 
коморама, међународним организацијама и 
другим институцијама око израде и 
реализације развојних и других програма, 
 

 
 

 

 учествује у изради пројеката, планова и 
програма из дјелокруга рада Одсјека и 
прати њихову реализацију, 

 успоставља базу података из области 
друштвених дјелатности и врши њено 
ажурирање, 

 одговара за законито и благовремено 
обављање послова, 

 одговара за исправност средстава рада, 

 сачињава извјештај о раду и доставља га 
начелнику Одјељења, 

 обавља и друге послове по налогу 
начелника Одјељења 

 
 
Потребно стручно знање:ВСС, Економски факултет 
, VII степен или  завршен први циклус студија  са 
најмање 240 ECTS  бодова и положен стручни 
испит за рад у управи. 
Сложеност послова:прецизно одређени сложени 
послови у којима се примјењују утврђене методе 
рада, поступци или стручне технике. 
Самосталност у раду:самосталност у раду 
ограничена је повременим надзором и помоћи 
непосредног руководиоца у рјешавању сложених 
стручних питања 
Одговорност:одговорност за правилну примјену 
метода рада, поступака или стручних техника. 
Пословна комуникација:контакти унутар и изван 
органа у којима је потребно да се дјелотворно 
пренесу информације које служе за остваривање 
циљева рада. 
Радно искуство:3 године у струци 
Посебни услови:познавање радa на рачунару 
Број извршилаца:1 
 
 

Члан 2. 
 
Овај  правилник ступа на снагу осмог дана од дана 
објављивања у „Службеном гласнику општине 
Власеница“ 
 
 
 
 
Број: 02/1-014-7 /17                                                           
Датум:11.01.2017. године   
 
                                              НАЧЕЛНИК ОПШТИНЕ   
                                             Мирослав Краљевић,с.р. 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Број 1  Страна 5 

Службени гласник општине Власеница 

 

 
На основу члана 7.Појединачног  колективног уговора за запослене у Општинској управи општине 

Власеница („Службени гласник општине Власеница““, број 7/16) и  101. Статута општине Власеница 
(„Службени гласник општине Власеница“, број 8/14 и 12/14),  Начелник општине   д о н о с и 

 
 

П Р А В И Л Н И К 
о   измјени  Правилника о платама запослених у Општинској управи општине Власеница 

 
 

Члан 1. 
 

У Правилнику о платама и другим примањима запослених у Општинској управи општине Власеница 
(„Службени гласник општине Власеница“, број 7/16 , 8/16, 10/16, 12/16 и 13/16) у  члану   16. у табели  
ОДЈЕЉЕЊЕ ЗА ПРИВРЕДУ, ДРУШТВЕНЕ ДЈЕЛАТНОСТИ И ИНСПЕКЦИЈСКЕ ПОСЛОВЕ“, додаје се редни 
број 32. који гласи: 
   
 

Р.бр. 
Назив радног 

мјеста 
Стручна спрема Коефицијент Сложеност Услови Коефицијент 

 
 

32. 
 
 
 

Самостални 
стручни сарадник 
за друштвене 
дјелатности и 
статистику  

ВСС-4 године или 
240 ECTS 

7,20 15% 10% 9,00 

 
Редни бројеви 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55 и 56, 
постају 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56 и 57. 
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Овај правилник ступа на снагу осмог дана од дана објављивања у „Службеном гласнику општине 

Власеница“ 
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