
 
СЛУЖБЕНИ ГЛАСНИК 

ОПШТИНЕ ВЛАСЕНИЦА 
 
 
 

Општина Власеница 
Светосавска 14, 75440 Власеница 
Телефон: 056/734-710 Факс: 056/734-830 
Интернет: www.opstina-vlasenica.org 
E-mail: vlservis@teol.net 

                   06. АПРИЛ 2016.године 
                   Власеница 
 
                    БРОЈ  3 

 

Службени гласник општине Власеница 

 

На основу члана 80.  став 4. Закона о уређењу 
простора и грађењу ("Службени гласник РС", број 
40/13, 106/15 и 3/16) и члана 38 . Статута општине 
Власеница ("Службени гласник општине 
Власеница" број 8/14 и 12/14), Скупштина општине 
Власеница je, на сједници одржаној   
31.03.2016.године, донијела   
 

О Д Л У К У 

о просјечнoj коначнoj грађевинској цијени 
једног м

2
 корисне површине стамбеног и 

пословног простора из 2015. године за подручје  
општине Власеница  

I 
            Овом Одлуком,  утврђује се  просјечна 
коначна грађевинска цијена 1м

2
 корисне површине 

стамбеног и пословног простора у 2015-ој години 
на подручју општине Власеница. 
 

II 
              Просјечна коначна грађевинска цијена 1м2 
корисне површине стамбеног и пословног простора 
на подручју општине  Власеница у 2015-ој години 
износи 490,00 КМ.  

 
            

     III 

  Цијена из тачке II ове одлуке, служи као 
основица за израчунавање висине ренте код 
изградње, доградње и надоградње постојећих 
објеката у 2016 - ој години. 

 

IV 
Ступањем на снагу ове Одлуке, престаје да 

важи Одлука о просјечној коначној грађевинској 
цијене једног м

2
 корисне површине стамбеног и 

пословног простора из 2014. године за подручје 
општине  Власеница („Службени гласник Општине 
Власеница“, број:2 /15).  

 
V 

           Ова Одлука ступа на снагу осмог дана од 
дана објављивања у „Службеном гласнику општине 
Власеница“. 
 
 
 Број: 01-022-32 /16               
 Датум: 01.04.2016. године         ПРЕДСЈЕДНИК                                                                           
Власеница                           СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ  
                           Аћим Тодоровић,с.р.   
   

 

На основу члана 69. став 1. Закона о уређењу простора и грађењу („Службени гласник Републике 
Српске“ бр. 40/13, 106/15 и 3/16), члана 14. став.3. Правилника о обрачуну накнаде трошкова уређења градског 
грађевинског земљишта - Пречишћени текст („Службени гласник Републике Српске“ број: 34/14) и члана 38. 
Статута општине Власеница ("Службени гласник општине Власеница" број 8/14 и 12/14), Скупштина општине 
Власеница je, на сједници одржаној    31.03.2016.године, донијела   

 
 

О Д Л У К У 
о  утврђивању просјечно остварених јединичних цијена радова комуналне 

и друге  јавне инфраструктуре на подручју општине Власеница 
                                  

Члан 1. 
 

          Овом одлуком утврђују се просјечно остварене јединичне цијене радова комуналне и друге 
инфраструктуре  на подручју Општине Власеница за 2016. годину. 

 
Члан 2. 

 
            Просјечно остварене јединичне цијене радова комуналне и друге инфраструктуре износе: 
 



Страна 2  Број 3 

Службени гласник општине Власеница 

 

 
Група     Ред.         Врста инфраструктуре             Јединице                               Цијена 
                 Бр.   
                                                                                       по јединици мјере 
А.                      ВОДОВОДНА МРЕЖА                 
 
          
1.    изградња DN  40                                                            м                                    20,70      КМ 
2.    изградња DN  32                                                      м                                    20,00      КМ 
3.    изградња DN  63                                                            м                                    23,50      КМ 
4.    изградња DN  90                                                            м                                    42,00      КМ 
 
 
 
Б.                      КАНАЛИЗАЦИОНА МРЕЖА  
                                                       
                  1.   изградња   Ø 300                                          м                                64,00       КМ 
                  2.   изградња   Ø 250                                          м                                 55,00       КМ     
                  3.   изградња   Ø 200                                          м                                 44,00       КМ  
  
    
 
В.                   САОБРАЋАЈНА ИНФРАСТУКТУРА 
                   1. саобраћајница за моторни саобраћај         м

2
                                   45,00     КМ  

                   2. тротоари и пјешачке стазе                           м
2
                                   70,00     КМ 

                   3.  паркинг простори                                          м
2 
                                 45,00     КМ 

                   4.  улична расвјета                                            м                                   45,00     КМ 
 
                                                                
 
 

Члан 3. 
 

Трошковник измјене планског документа у складу са чланом 155. Закона о уређењу простора и грађењу  
(„Службени гласник Републике Српске“ ,број:40/13, 106/15 и 3/16) износи 6.000,00 КМ.   
 

Члан 4. 
 
Ова одлука ступа осмог дана од дана објављивања   у „Службеном гласнику Општине Власеница“. 
 
 
 

 
Број 01-022-42 /16                                                                    ПРЕДСЈЕДНИК                                                                           
Датум:01.04. 2016. године                                        СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ  
Власеница                                                                               Аћим Тодоровић ,с.р. 
    

 
На основу члана 69. став 1. Закона о 

уређењу простора и грађењу („Службени гласник 
Републике Српске“ бр. 40/13,106/15 и 3/16), члана 
18.  Правилника о обрачуну накнаде трошкова 
уређења градског грађевинског земљишта - 
Пречишћени текст („Службени гласник Републике 
Српске“ број: 34/14) и члана 38. Статута општине 
Власеница ("Службени гласник општине 
Власеница" број 8/14 и 12/14), Скупштина општине 
Власеница je, на сједници одржаној   
31.03.2016.године, донијела   

 
О Д Л У К У 

о  утврђивању просјечно остварене накнаде за 
трошкове уређења градског грађевинског 

земљишта за 2016.годину 
                                  
 

Члан 1. 
 

Утврђује  се просјечно остварена накнада за 
трошкове уређења градског грађевинског 
земљишта  на подручју Општине Власеница за  
2016. годину у  износу од: 

- за прву  зону       12,00 КМ/m
2 
 

- за другу зону       10,00 КМ/m
2
 

- за трећу зону         7,00 КМ/m
2
. 

 
 

Члан 2. 
 
Просјечно остварена накнада за трошкове уређења 
градског грађевинског земљишта из члана 1. ове 
одлуке, користиће се за обрачун трошкова уређења 
градског грађевинског земљишта у 2016. години  за  
 



Број 3  Страна 3 

Службени гласник општине Власеница 

 

 
подручја за која није донесен спроведбени 
документ просторног уређења. 
 

Члан 3. 
 
Ова одлука ступа осмог дана од дана објављивања   
у „Службеном гласнику Општине Власеница“. 
 

 
Број: 01-022-43/16                                                                                                                                 
Датум:01.04.2016. године         ПРЕДСЈЕДНИК    
Власеница                          СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ  
                                                  Аћим Тодоровић,с.р.  
   

 
На основу члана 30. Закона о локалној 

самоуправи („Службени гласник Републике Српске“ 
број: 101/04, 42/05, 118/05, 101/04, 42/05, 118/05 и 
98/13), члана 38. Статута општине Власеница 
(„Службени гласник општине Власеница“ број: 8/14, 
и 12/14) и члана 5. Одлуке о одређивању и 
обиљежавању имена насеља, улица и трегова и 
означавању зграда бројевима („Службени гласник 
општине Власеница“ број: 2/10 и 1/11), Скупштина 
општине Власеница на сједници одржаној дана 
31.03.2016. године, донијела је 

 
ОДЛУКУ 

 о именовању Комисије за припрему приједлога 
имена насеља, улица и тргова 

 
I 
 

 Именује се Комисија за припрему 
приједлога имена насеља, улица и тргова (у даљем 
тексту: Комисија) у саставу: 
 

1. Видомир Обрадовић, предсједник, 

2. Мирзана Ахметовић, члан, 

3. Драган Илић, члан, 

4. Драгиша Милаковић, члан и 

5. Ненад Лелек, члан. 

II 
 

 Задаци Комисије су: 
 

 припрема приједлоге имена насеља, улица 
и тргова,  

 даје писано мишљење о иницијативама за 
давање, укидање или промјену имена 
насеља, улице и трга, 

 приједлог имена насеља, улица или тргова, 
односно мишљење о иницијативама 
доставља Одјељењу надлежном за 
просторно уређење и стамбено-комуналне 
послове за потребе организовања јавне 
расправе, 

 разматра сугестије, мишљења и приједлоге 
изнесене на јавној расправи и доставља 
коначан приједлог Скупштини општине 
Власеница на разматрање. 
 
 
 

 
III 

Комисија доноси одлуке на састанцима, 
простом већином гласова укупног броја чланова, 
путем јавног гласања. Предсједник комисије износи 
питање о коме се одлучује, стара се да се сва 
питања свестрано и потпуно размотре и руководи 
гласањем. Одлуке комисије се уносе у записник. 

 
IV 

 Комисија ће у раду примјењивати одредбе 
Одлуке о одређивању и обиљежавању имена 
насеља, улица и трегова и означавању зграда 
бројевима („Службени гласник општине Власеница“ 
број: 2/10 и 1/11).  

 
V 

Насељу, улици или тргу може се дати име 
које има географска, етнографска, нумеричка и 
друга прикладна обиљежја, као и име знамените 
умрле личности. 

 Приликом одлучивања Комисија је дужна 
да се придржава следећих начела:  

 

 неидеолошки приступ,  

 значај личности у науци, култури и историји, 

 дужи боравак и значајан допринос граду,   

 историјски догађаји од значаја, 

 жртве непријатељских прогона, 

 важни датуми у историји и сл. 
 

VI 
Уколико Комисија утврди да насељу, улици 

или тргу треба дати ново име, односно промијенити 
постојеће, о томе доставља мишљење Одјељењу 
надлежном за просторно уређење и стамбено-
комуналне послове, односно подноси приједлог 
Скупштини општине уз образложење, на начин 
утврђен тачком II ове Одлуке.  

У случају да Комисија утврди да покренута 
иницијатива за давање, укидање или промјену 
имена насеља, улице и трга, не испуњава 
критеријуме из тачке IV ове Одлуке, исту ће одбити 
и о томе обавијестити покретача иницијативе. 

 
VII 

Ступањем на снагу ове Одлуке престаје да 
важи Одлука о именовању комисије за одређивање 
и обиљежавање имена насеља, улица и тргова и 
означавање зграда бројевима број: 01-022-36/10 од 
25.2.2016. године („Службени гласник општине 
Власеница“ број: 3/10). 
 

VIII 
Ова одлука ступа на снагу осмог дана од 

дана објављивања у „Службеном гласнику општине 
Власеница“. 
 
 
Број: 01-022-49/16                                                                   
Датум: 01.04.2016.године      ПРЕДСЈЕДНИК  
Власеница                     СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ 
                                              Аћим Тодоровић,с.р. 
 

 
 



Страна 4  Број 3 

Службени гласник општине Власеница 

 

 
                 На основу члана 30. став 1. алинеја 11. 
Закона о локалној самоуправи („Службени гласник 
Републике Српске“, број 101/04, 42/05, 118/05 и 
98/13), члана 348. Закона о стварним правима 
(„Службени гласник Републике Српске“, број 
124/08, 58/09, 95/11 и 60/15), члана 5. Правилника о 
поступку јавног конкурса за располагање 
непокретностима у својини Републике Српске и 
јединице локалне самоуправе („Службени гласник 
Републике Српске“, број 20/12) и члана 38. став 1. 
алинеја 11. Статута oпштине Власеница 
(„Службени гласник општине Власеница“, број 8/14 
и 12/14), Скупштина општине Власеница на 
сједници одржаној дана  31.03.2016.године, 
донијела је 
 
 

ОДЛУКУ 
о продаји земљишта  

 
I 

 
       Овом Одлуком приступа се поступку продаје 
земљишта означеног као к.ч. број 37/69, ПЛАЦ КОД 
ЈАХОРИНЕ, ливада, површине 502 m

2
, уписано у 

Посједовни лист број 172, 
 
к.о. Власеница 1, нови 

премјер, са правом посједа уписаним у корист 
Скупштине општине Власеница, са дијелом 1/1, 
којој парцели по старом операту одговара парцела 
означена као к.ч. број  178/6, РАКИТА, њива, 
површине 502 m

2
, уписана у земљишно–књижном 

улошку  број 93, к.о. СП-Власеница, са правом 
власништва у корист општине Власеница, са 
дијелом 1/1; 
  

II 
 
       Продаја земљишта из тачке I ове Одлуке 
извршиће се посредством усменог јавног 
надметања – лицитацијом (у даљем тексту: 
лицитација). 
           

III 
 

         Поступак лицитације спровешће Комисија за 
провођење јавног надметања, именоване од 
стране Скупштина општине Власеница, а у складу 
са одредбама Правилника о поступку јавног 
конкурса за располагање непокретностима у 
својини Републике Српске и јединице локалне 
самоуправе. 
 

IV 
 
         Продаја земљишта из тачке I ове Одлуке биће 

објављено путем огласа у средствима јавног 

информисања, и то најкасније 15 дана прије дана 

одређеног за дан лицитације. Оглас о продаји 

предметне парцеле биће објављен истовремено на 

интернет страници и огласној табли општине 

Власеница и најмање у једном дневном листу 

доступном на територији цијеле Републике Српске. 

 
 

 
V 

 
          Почетна продајна цијена грађевинског 
земљишта из тачке I ове Одлуке је тржишна цијена 
тог земљишта и износи 16,60 КМ/ m

2
. 

 
VI 

 
           Право учешћа у поступку продаје земљишта 
путем лицитације имају сва физичка и правна лица 
која по закону могу стећи право својине на 
земљишту, уз уплату кауције која износи 10 % од 
почетне продајне цијене земљишта. 
          Кауција се уплаћује прије почетка поступка 
лицитације и урачунава се у продајну цијену, а у 
случају да учесник лицитације не излицитира 
предметно земљиште, иста се враћа. 
 

VII 
 
          Са купцем чија понуда буде најповољнија, а 
по претходно прибављеном мишљењу 
Правобранилаштва Републике Српске, закључиће 
се писмени купопродајни уговор. 
         Ако учесник лицитације из става 1. овог члана 
одустане од закључења уговора, губи право на 
повраћај положене кауције. 
 

VIII 
 

          Купац је дужан да плати купопродајну цијену 
у року од осам дана од дана прибављања 
мишљења Правобранилаштва Републике Српске, а 
прије закључења уговора о купопродаји. 
 

IX 
 

         Предаја  земљишта купцу извршиће се у року 
од осам дана од дана закључења уговора о 
купопродаји. 

X 
 

          Ова Одлука ступа на снагу осмог дана од 
дана објављивања у ''Службеном гласнику општине 
Власеница''. 
 
 
Број: 01-022-50/16                                                                                 
Датум: 01.04.2016.године          ПРЕДСЈЕДНИК  
Власеница                         СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ 
                                                 Аћим Тодоровић,с.р. 
 

 
На основу члана 30. Закона о локалној самоуправи 
(„Службени гласник Републике Српске“, број 
101/04, 42/05, 118/05 и 98/13), чланa 38. Статута 
општине Власеница („Службени гласник општине 
Власеница“, број 8/14 и 12/14), члана 10. став 3. 
Закона о боравишној такси („Службени гласник 
Републике Српске“, број 78/11 и 106/15), те на  
основу позитивног мишљења Привредне коморе 
Републике Српске број 04-08-96-22/16 од 
10.03.2016.године, на сједници одржаној дана 
31.03.2016.године, Скупштина општине Власеница  
д о н и ј е л а  ј е 
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О Д Л У К У 

о висини паушалног износа боравишне таксе за 
угоститеље који пружају услуге смјештаја у кући 

за одмор, апартману и соби за изнајмљивање 
 
I 

 
Овом Одлуком одређује се паушални износ 
боравишне таксе за угоститеље који пружају услуге 
смјештаја у кући за одмор, апартману и соби за 
изнајмљивање у висини од  15 KM за сваки кревет 
(лежаj) на годишњем нивоу. 
 

II 
 
Број кревета (лежаја) код угосттитеља из члана I 
ове Одлуке утврђује се на основу података  из 
Пријаве o износу обрачунатог паушалног износа  
боравишне таксе достављеном надлежном органу 
Пореске управе РС у складу са Законом о 
боравишној такси. 
 

III 
 
Угоститељи који пружају услуге смјештаја у кући за 
одмор, апартману и соби за изнајмљивање 
обавезни су да надлежном органу Пореске управе 
РС доставе пријаву о износу обрачунатог 
паушалног износа боравишне таксе, те да  изврше 
уплату обрачунатог паушалног износа боравишне 
таксе под условима и на начин предвиђен Законом 
о измјенама и допунама Закона о боравишној такси 
(„Службени гласник Републике Српске“, број 
106/15) 

IV 
 
Ова Одлука ступа на снагу даном доношења, а 
објавиће се у „Службеном гласнику општине 
Власеница “. 
 
Број: 01-022-46/16 
Датум: 01.04.2016.године 
Власеница     
                                ПРЕДСЈЕДНИК  
                                   СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ 
                                          Аћим Тодоровић,с.р. 
    

 
На основу члана 30. став 1. алинеја 11. Закона о 
локалној самоуправи („Службени  гласник 
Републике Српске“, број 101/04, 42/05, 118/05 и 
98/13), члана 21. став 1. и члана 22. Закона о 
стварним правима („Службени гласник Републике 
Српске“, број 124/08, 58/09,95/11 и 60/15) и члана 
38. став 1. алинеја 11. Статута општине Власеница 
(„Службени гласник општине Власеница“, број 8/14 
и 12/14), Скупштина општине Власеница на 
сједници одржаној дана 31.03.2016.године, 
донијела је  
 

ОДЛУКУ 
О ДОДЈЕЛИ ПОЉОПРИВРЕДНОГ ЗЕМЉИШТА 

НА КОРИШТЕЊЕ У СВРХУ ПРОИЗВОДЊЕ 
ЈАГОДИЧАСТОГ ВОЋА 

 

 
I 

          Овом Одлуком додјељује се пољопривредно 
земљиште означено као к.ч. број 166/1, дио, 
ГЛАВИЦА ЗЕБАН, воћњак површине 207702 m

2
,
 
к.о. 

Власеница 2, нови премјер, уписане са правом 
посједа у корист Општине Власеница.  
 Пољопривредно земљиште из претходног 
става ће бити парцелисано у јединицама мјере-
дунум и додјељиваће се корисницима у наведеним 
јединицама мјере, под условима одређеним овом 
Одлуком. 
 Парцелисање земљишта вршиће се не лицу 
мјеста, без уписа у земљишно-књижне евиденције 
о непокретностима.  
  

II  
Укупна годишња цијена кориштења 

пољопривредног земљиште из тачке I ове Одлуке 
износи 5 КМ по дунуму.  

Корисници могу бити сва правна и физичка 
лица која по законској регулативи могу користити 
пољопривредно земљиште, уз испуњење услова 
прописаних овом Одлуком. 

 
 

III 
 Корисници ће предметно пољопривредно 
земљиште користити искључиво за потребе 
плантажне производње јагодичастог воћа и исто не 
могу користити у друге сврхе.  
 
 

IV 
   С обзиром на намјену за коју ће се 

користити, пољопривредно земљиште из тачке I 
ове Одлуке додјељиваће се корисницима на 
период од 12 (дванаест) година, рачунајући од 
дана закључења уговора. 

 
 

V 
 Одјељење за привреду и друштвене 
дјелатности Општинске управе општине Власеница 
ће расписати позив и одредити рок 
заинтересованим корисницима да доставе захтјеве 
за кориштење пољопривредног земљишта у 
наведену сврху и под утврђеним условима. 
 Захтјев мора да садржи податке о 
подносиоцу, површину земљишта за коју су 
заинтересовани и друге податке који ће бити 
тражени позивом. 
  

VI 
          На основу ове Одлуке, са корисницима који 
буду изабрани закључиће се писани уговор о 
кориштењу пољопривредног земљишта из тачке I, 
којим ће се регулисати права и обавезе уговарача. 

 
 

VII 
          Овлашћује се Начелник општине Власеница 
да, на основу ове Одлуке, са корисницима закључи 
уговор о кориштењу пољопривредног земљишта из 
тачке I ове Одлуке. 
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VIII 

          Ова Одлука ступа на снагу осмог дана након 
дана објављивања у ''Службеном гласнику општине 
Власеница''. 
   
  
Број: 01-022-47/16                                                                      
Датум: 01.04.2016.године         ПРЕДСЈЕДНИК  
Власеница                        СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ 
                                                Аћим Тодоровић,с.р. 
 

 
На  основу  члана  30. и 148б. Закона  о  

локалној  самоуправи („Службени гласник  
Републике Српске“, број  101/04, 42/05, 118/05 и 
98/13) и члана  38.Статута  општине  Власеница 
(„Службени  гласник општине  Власеница“, број  
8/14 и 12/14), а након  разматрања Извјештаја  
Комисије  за  провођење  поступка  по Јавном  
конкурсу  за избор и именовање Одбора за жалбе 
општине Власеница, број 01-022-117/15-6 од  
25.03.2016.године, Скупштина  општине  
Власеница, на сједници  одржаној  дана 
31.03.2016.године,  д о н и ј е л а    ј е  
 
 

О Д Л У К У 
о  именовању  Одбора  за жалбе  општине  

Власеница 
 

I 
 Именује  се  Одбор  за  жалбе  општине  
Власеница, у  саставу: 
 
1. Петровић  Жељко, дипломирани  правник, из   
    Власенице,  предсједник 
2. Лазаревић  Драгојла, дипломирани  правник, из    
    Власенице,  члан 
3. Кезуновић  Драгана, дипломирани  правник, из  
    Сокоца, члан. 
 
 

II 
 Мандат  предсједника и чланова  Одбора  
за жалбе   траје  четири  године, са  могућношћу  
поновног  избора. 
 Одбор  је самосталан  у свом  раду. 
 Предсједник  и  чланови  Одбора  немају   
статус   службеника  и техничког  и помоћног   
радника  у Општинској  управи.  
 
 

III 
 Одбор  за  жалбе одлучује о жалбама 
службеника и техничких  и помоћних радника у 
Општинској управи,  у другом  степену,  на рјешења  
којима  се  одлучује  о њиховим  правима  и 
дужностима, као  и  о  жалбама  кандидата  који  су  
учествовали  на  јавном  конкурсу. 
 

IV 
 Ова  одлука  ступа  на снагу  даном  
доношења, а  објавиће се у „Службеном  гласнику  
општине  Власеница“. 
 

 
Број: 01-022-51/16                                                                            
Датум: 01.04.2016.године          ПРЕДСЈЕДНИК      
Власеница                          СКУПШТИНЕ  ОПШТИНЕ 
                                                  Аћим  Тодоровић,с.р. 
 

 
На основу члана 30. став 1. алинеја 11. Закона о 
локалној самоуправи („Службени гласник 
Републике Српске“, број 101/04, 42/05, 118/05 и 
98/13) и члана 38. став 1. алинеја 11. Статута 
oпштине Власеница („Службени гласник општине 
Власеница“, број 8/14 и 12/14), Скупштина општине 
Власеница на сједници одржаној дана 
31.03.2016.године, донијела је 
 
 

ОДЛУКУ 
о кориштењу земљишта као добра у општој 

употреби-пут 
 

I 
 
          Овом Одлуком одобрава се кориштење 
дијела земљишта као добра у општој употреби-пут, 
и то земљишта означеног као к.ч. број 408, 
ГРОБЉЕ, неплодно површине 2500 m², уписано у 
Земљишно-књижни уложак број 335, к.о. СП-
Мишари, као државна својина, са удјелом 1/1. 
 Дио парцеле из претходног става који ће се 
користити као добро у општој употреби-пут, ширине 
3 m, означен је бројем 2 на скици у прилогу, која је 
саставни дио ове Одлуке. 
 

II  
 
          Дио парцеле из тачке тачке I ове Одлуке 
користиће се привремено као добро у општој 
употреби-пут, док надлежни орган не промијени 
Одлуку, до промјене законског основа за доношење 
Одлуке, до привођења земљишта крајњој намјени у 
складу са просторно-планским документима или до 
окончања поступка рјешавања имовинско-правних 
односа на предметној парцели. 
           

III 
 
          Ова Одлука ступа на снагу осмог дана од 
дана објављивања у ''Службеном гласнику општине 
Власеница''. 
 
 
Број: 01-022-52/16                                                                
Датум: 01.04.2016.године       ПРЕДСЈЕДНИК                                              Аћим Тодоровић 
Власеница                      СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ 
                                               Аћим Тодоровић,с.р. 
 

 
На  основу  члана 30.Закона о локалној 

самоуправи („Службени гласник Републике  
Српске“, број  101/04, 42/05, 118/05 и 98/13) и члана  
38.Статута општине Власеница („Службени  
гласник  општине Власеница“, број  8/14 и 12/14), а 
након  разматрања  Програма  кориштења јавних 
површина ради  постављања привремених  
објеката  за период  2016 – 2020 године, Скупштина   
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општине  Власеница, на сједници  одржаној  дана  
31.03.2016.године,  д о н и ј е л а    ј е 
 
 

З А К Љ У Ч А К 
 
 

1. Усваја  се   Програм  кориштења   
јавних  површина  ради постављања  привремених  
објеката  за период   2016 – 2020 године. 
 

2. Овај  закључак  ступа  на снагу  
наредног  дана  од дана  објављивања  у 
„Службеном  гласнику  општине Власеница“. 
 
 
Број: 01-022- 48/16                                                                           
Датум: 01.04.2016.године          ПРЕДСЈЕДНИК 
Власеница                          СКУПШТИНЕ  ОПШТИНЕ 
                                                Аћим  Тодоровић,с.р. 
 

 
На  основу  члана 30.Закона о локалној 

самоуправи („Службени гласник Републике  
Српске“, број  101/04, 42/05, 118/05 и 98/13) и члана  
38.Статута општине Власеница („Службени  
гласник  општине Власеница“, број  8/14 и 12/14), а 
након  разматрања  Програма  подстицаја 
активности и набавке репроматеријала за развој  
пољопривредне  производње средствима  
општинског буџета  у 2016.години, Скупштина  
општине  Власеница, на сједници  одржаној  дана  
31.03.2016.године,  д о н и ј е л а    ј е 
 

З А К Љ У Ч А К 
 
 

1. Усваја  се   Програм  подстицаја 
активности и  набавке репроматеријала за развој  
пољопривредне  производње средствима  
општинског буџета  у 2016.години. 
 

2. Овај  закључак  ступа  на снагу 
наредног  дана  од дана  објављивања  у  
„Службеном  гласнику  општине Власеница“. 
 
 
Број: 01-022- 45/16                                                                           
Датум: 01.04.2016.године           ПРЕДСЈЕДНИК 
Власеница                          СКУПШТИНЕ  ОПШТИНЕ 
                                                 Аћим  Тодоровић,с.р. 
 

 
 

П Р О Г Р А М 
 

подстицаја активности и набавке 
репроматеријала за развој пољопривредне 

производње средствима општинског Буџета 
у 2016. год. 

 
 
     Овим програмом намјерава се помоћи 
унапређење пољопривредне производње, односно 
приближити се остварењу основног циља који је  

 
унапређење пољопривредне производње у 
општини Власеница, као и остварење других 
специфичних циљева као што су: 

- оријентација пољопривредних произвођача 
ка робно-тржишној призводњи, 

- увођење савременијих технологија у овој 
призводњи на нашем подручју, 

- охрабривање пољопривредних 
произвођача за интензивирање 
производње, 

- стварање повољнијих услова за 
самозапошљавање младих и женских 
чланова домаћинства потпунијим 
кориштењем властитих пољопривредних 
ресурса, 

- обезбјеђење повољнијих услова за 
повратак и опстанак на властитом 
газдинству итд. 

 
Средства Буџета општине Власеница за ове 

намјене 
у 2016. год. су 65.000,00 КМ. 

 
 

     ОПШТИ УСЛОВИ 
 
         Предлажемо Начелнику Општине да формира 
комисију која би вршила расподјелу ових средстава 
према предложеним и усвојеним критеријумима и 
која би перманентно пратила реализацију овог 
Програма и остале проблематике везане за 
пољопривреду у 2016. години. 
 
         Предлажемо да се средства Буџета за развој 
пољопривредне производње у 2016. години 
планирају за следећу намјену: 
 

1) Средства за директно подстицање      
производње                             65.000,00 КМ 

УКУПНО:        65.000,00 КМ 
 

   Након усвајања овог Програма Одјељење 
за привреду, друштвене дјелатности и инспекцијске 
послове ће путем јавног позива и јавног 
обавјештавања информисати пољопривреднике о 
подстицајним мјерама, као и о критеријумима који 
морају бити испуњени да би се добила општинска 
подстицајна средства у 2016. години. Право на 
добијање подстицајних средстава у складу са овим 
Програмом остварују сва физичка и правна лица 
која благовремено поднесу захтјев за подстицај и 
испуне предвиђене критеријуме. Физичка лица су  
  сви грађани који су становници општине 
Власеница, корисници или власници 
пољопривредног земљишта на подручју општине 
Власеница. 
     Испуњеност критеријума у сваком појединачном 
случају ће утврђивати Комисија за пољопривреду и 
при томе записнички  ће на терену констатовати 
одређене чињенице, односно испуњеност 
критеријума за добијање одређених средстава 
подстицаја. 
     У случајевима гдје је записником Комисије 
утврђено да подносилац захтјева није испунио  
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један или више критеријума, тај захтјев се неће ни 
разматрати. 
     Ако се средства за планиране намјене 
предвиђене овим Програмом не утроше до 
30.11.2016. године , овлашћује се Комисија за 
пољопривреду да заједно са Начелником Општине 
одреди им намјену и утроши планирана средства 
до краја 2016.године. 
     Све подстицаје у пољопривреди физичким 
лицима из средстава општинског Буџета за 2016. 
годину одобравати само члановима ПЗ 
„Власеница“ Власеница, члановима Удружења 
пчелара Власеница и регистрованим 
пољопривредним газдинствима. 
     Сваки подносилац захтјева је дужан уз захтјев 
приложити фотокопију личне карте или пасоша 
како би се идентификовао као становник општине 
Власеница. 

 
ПОДСТИЦАЈ ЗА БИЉНУ ПРОИЗВОДЊУ 

 
-Воћарска призводња 

 
A) Јагодасто воће 
_________________ 
 
Набавка садног материјала за подизање 
вишегодишњих воћних засада 
( малина ) 
 

     Критеријуми које морају испуњавати подносиоци 
захтјева су: 

- минималну површину за подизање воћњака 
од 0,1 ха, 

- Уговор са неким од откупљивача и уредне 
рачуне, 

- садња мора бити извршена у складу са 
агротехничким стандардима и роковима 
најдаље до 30.11.2016. године, 

- мора се извршити основна и друга 
припрема земљишта за садњу, 

- могућност наводњавања и да постоји 
одговарајући приступни пут до парцеле, 

- висина подстицаја износи 150,00 КМ по 0,1 
ha засађене површине, 

- рок за подношење захтјева за добијање 
овог постицаја је 30.11.2016. год. 

 
     Б ) Јабучасто и коштичаво воће 
     ____________________________ 
      
      Набавка садног материјала за подизање 
вишегодишњих воћних засада     ( јабуке,крушке 
шљиве ). 
 
     Критеријуми које морају испуњавати подносиоци 
захтјева су: 

- минималну површину за подизање воћњака 
од 0,2 ха, 

- садња мора бити извршена у складу са 
агротехничким стандардима и роковима 
најдаље до 30.11.2016. године, 

- мора се извршити основна и друга 
припрема земљишта за садњу, 

-  

 
- могућност наводњавања и да постоји 

одговарајући приступни пут до парцеле, 
- учешће пољопривредног произвођача од 

1,00 КМ по садници, 
- рок за подношење захтјева за добијање 

овог постицаја је 31.07.2016. год. 
 
     Планирана укупна средства за ( А+Б  ) подстицај 
су 16.000,00 КМ 
 

III –Сточарска производња 
 

   A) Узгој оваца 
      ____________________________ 
 
              Висина подстицаја износи 6,00 КМ по грлу. 

- право на подстицај за производњу оваца 
имају произвођачи који у току године 
организују производњу који и узгоје 
минимум 50 а максимално 100 оваца. 

- увјерење о редовној здравствено-
ветеринарској заштити током узгоја оваца, 

- изјава пољопривривредног произвођача о 
броју грла оваца на свом имању, 

- рок за подношење захтјева за добијање 
новчане накнаде на име овог подстицаја је 
31.05.2016. год. 

 
Б) Производња и откуп свјежег крављег млијека 
________________________________________ 

 
Висина подстицаја износи 0,10 КМ по литру 
свјежег крављег млијека. 
- право на премију за производњу свјежег 

крављег млијека имају произвођачи  који у 
току једног тромесечја (квартала) остваре 
минималну производњу од 1000 литара и 
више, 

- исплата премија по овом основу вршиће се 
тромесјечно (квартално), а на основу 
списка за исплату свјежег крављег млијека 
Сабирног центра Соколац д.о.о. Телеоптик, 
односно мљекаре „МИЛКОС“ Сарајево, 
мљекаре „ИНМЕР“ Градачац, мљекаре 
„БОКСИТ“ Милићи који се доставља 
Одјељењу за привреду, друштвене 
дјелатности и инспекцијске послове 
општине Власеница на увид. 

     
      В ) Узгој товних јунади 
      ____________________________ 
 
       Висина подстицаја износи 150,00 КМ по грлу. 

- право на подстицај за производњу товне 
јунади имају произвођачи који у току године 
организују тов минимум 3 а максимално 10 
грла у турнусу са најмањом излазном 
тежином од по 500 кг. 

- уз захтјев се подноси копија пасоша товних 
грла, 

- увјерење о редовној здравствено-
ветеринарској заштити током узгоја товних 
грла, 
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- рок за подношење захтјева за добијање 

новчане накнаде на име овог подстицаја је 
30.11.2016. год. 

 
Планирана укупна средства за (А+Б+В ) 
подстицај су 33.000,00 КМ. 
 

А) Производња пчеларских производа 
       ______________________________________ 
          

 Право на регрес имају пчелари који 
пчеларе са минимум десет, а максимум      
четердесет пчелињих друштава и који су 
чланови Удружења пчелара Власеница. 

- Захтјеви се подносе Комисији за 
пољопривреду са обавезним навођењем 
броја пчелињих друштава за који се тражи 
регрес, 

- Изјава пчелара о броју пчелињих друштава 
на свом имању, 

- Рок за подношење захтјева је 31.07.2016. 
године, 
Комисија за пољопривреду ће по 
поднијетим захтјевима пчелара изласком на 
лице мјеста сачинити Записник са 
извјештајем за сваког појединачно, на 
основу кога ће се донијети одлука о додјели 
овог вида регреса. 
Планирана укупна средства за подстицај су 
6.000,00 КМ. 

 
         IV – Унапређење знања и вјештина у 
пољопривредној производњи 
 

A ) Агрохемијска анализа земљишта 
 
- Комисија за пољопривреду одобрава 

свим заинтересованим 
пољопривредним произвођачима за 
производњу јагодичастог воћа подстицај 
за  агрохемијску  анализу земљишта. 

- Планирана укупна средства за овај вид 
подстицаја су 1.500,00 КМ. 

 
Б ) Стручно усавршавање 
 
- Подршка посјетама  сајмовима из 

области пољопривреде и руралног 
развоја, 

- Подршка савјетовањима,обукама и 
едукацијама, 

- Подршка информисању, медијским 
активностима изради стручне 
литетаруре. 

- Планирана укупна средства за овај вид 
подстицаја су 2.000,00 КМ. 

 
Планирана укупна средства за овај вид ( А 
+ Б ) подстицаја су 3.500,00 КМ. 

 
V -  Подршка одржавању сајма пољопривреде  
 

 
 
 

 
А)  Подршка одржавању сајма „ Дан 
пољопривреде у Власеници“који је планиран 
да се одржи 12.октобра 2016. год. 
 
Планирана укупна средства за подршку 
организовању сајма су 6.500,00 КМ 

 
НАПОМЕНА: 
 

            Обзиром да су подстицајна средства 
општинског буџета за 2016.годину , као што се 
види ограничена, њихова расподјела ће се 
вршити према редоследу  уредно примљених и 
потпуних захтјева и остављених рокова, а 
према горе одређеним намјенама. 
 

Број: 01-022- 45/16                                                                           
Датум: 01.04.2016.године 
Власеница  
                                                    ПРЕДСЈЕДНИК  
                                             СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ  
               Аћим Тодоровић,с.р. 
 

 
На  основу  члана 30.Закона о локалној 

самоуправи („Службени гласник Републике  
Српске“, број  101/04, 42/05, 118/05 и 98/13) и члана  
38.Статута општине Власеница („Службени  
гласник  општине Власеница“, број  8/14 и 12/14), а 
након  разматрања  Извјештаја   о раду  и 
Финансијског извјештаја  ЈЗУ  Дом здравља 
Власеница за  2015.годину, Скупштина  општине  
Власеница, на сједници  одржаној  дана  
31.03.2016.године, д о н и ј е л а    ј е 
 
 

З А К Љ У Ч А К 
 

1. Усваја  се  Извјештај  о раду  и 
Финансијски  извјештај  ЈЗУ  Дом здравља  
Власеница  за  2015.годину. 
 
 2. Овај  закључак  ступа  на снагу  наредног  
дана  од  дана  објављивања у „Службеном  
гласнику  општине  Власеница“. 
 
 
Број: 01-022-41/16                                                                          
Датум: 01.04.2016.године        ПРЕДСЈЕДНИК 
Власеница                          СКУПШТИНЕ  ОПШТИНЕ 
                                                Аћим  Тодоровић,с.р. 
 

 
На  основу  члана 30.Закона о локалној 

самоуправи („Службени гласник Републике  
Српске“, број  101/04, 42/05, 118/05 и 98/13) и члана  
38.Статута општине Власеница („Службени  
гласник  општине Власеница“, број  8/14 и 12/14), а 
након  разматрања  Извјештаја  о раду и 
Финансијског извјештаја  ЈУ Центар  за социјални  
рад Власеница за 2015.годину, Скупштина  
општине  Власеница, на сједници  одржаној  дана  
31.03.2016.године, д о н и ј е л а    ј е 
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З А К Љ У Ч А К 

 
 

1.Усваја   се Извјештај о  раду  и  
Финансијски  извјештај   ЈУ Центар  за  социјални  
рад Власеница  за 2015.годину.  
 
 2. Овај  закључак  ступа  на снагу наредног 
дана  од  дана  објављивања у „Службеном  
гласнику  општине  Власеница“. 
 
 
 
Број: 01-022-40/16                                                                          
Датум: 01.04.2016.године          ПРЕДСЈЕДНИК 
Власеница                          СКУПШТИНЕ  ОПШТИНЕ 
                                                 Аћим  Тодоровић,с.р. 
 

 
На  основу  члана 30.Закона о локалној 

самоуправи („Службени гласник Републике  
Српске“, број  101/04, 42/05, 118/05 и 98/13) и члана  
38.Статута општине Власеница („Службени  
гласник  општине Власеница“, број  8/14 и 12/14), а 
након  разматрања  Извјештаја  о раду  и 
Финансијског  извјештаја  ЈУ Центар  за  културу и 
спорт Власеница  за 2015.годину, Скупштина  
општине  Власеница, на сједници  одржаној  дана  
31.03.2016.године,  д о н и ј е л а    ј е 
 
 

З А К Љ У Ч А К 
 

1. Усваја  се   Извјештај  о раду  и 
Финансијски  извјештај  ЈУ Центар  за културу  и 
спорт  Власеница  за  2015.годину. 
 

2. Овај  закључак    ступа    на   снагу 
наредног    дана    од   дана  објављивања    у  
„Службеном  гласнику  општине Власеница“. 
 
 
Број: 01-022-34/16                                                                           
Датум: 01.04.2016.године         ПРЕДСЈЕДНИК 
Власеница                         СКУПШТИНЕ  ОПШТИНЕ 
                                                Аћим  Тодоровић,с.р. 
 

 
На  основу  члана 30.Закона о локалној 

самоуправи („Службени гласник Републике  
Српске“, број  101/04, 42/05, 118/05 и 98/13) и члана  
38.Статута општине Власеница („Службени   
гласник  општине Власеница“, број  8/14 и 12/14), а 
након    разматрања    Извјештаја    о    раду          и   
Финансијског  извјештаја   ЈУ  Народна  библиотека  
Власеница  за  2015.годину, Скупштина  општине  
Власеница, на сједници  одржаној  дана 
31.03.2016.године, д о н и ј е л а    ј е 
 
 

З А К Љ У Ч А К 
 

1. Усваја   се Извјештај  о  раду  и  
Финансијски   извјештај   ЈУ  Народна  библиотека  
Власеница  за  2015.годину. 

 
2.Овај  закључак  ступа  на снагу наредног  

дана  од  дана  објављивања у „Службеном 
гласнику  општине Власеница“. 
 
 
Број:01-022-33/16                                                                            
Датум: 01.04.2016.године          ПРЕДСЈЕДНИК          
Власеница                          СКУПШТИНЕ  ОПШТИНЕ 
                                                Аћим  Тодоровић,с.р. 
 

 
На  основу  члана 30.Закона о локалној 

самоуправи („Службени гласник Републике  
Српске“, број  101/04, 42/05, 118/05 и 98/13) и члана  
38.Статута општине Власеница („Службени  
гласник  општине Власеница“, број  8/14 и 12/14), а  
након  разматрања Извјештаја  о раду  и 
Финансијског  извјештаја  Туристичке организације  
општине Власеница за 2015.годину, Скупштина   
општине  Власеница, на сједници  одржаној  дана  
31.03.2016.године, д о н и ј е л а    ј е 
 

З А К Љ У Ч А К 
 

1.Усваја  се  Извјештај  о раду   и 
Финансијски  извјештај  Туристичке  организације  
општине  Власеница   за  2015.годину. 

 
2.Овај  закључак  ступа  на снагу наредног  

дана  од дана  објављивања  у „Службеном  
гласнику  општине Власеница“. 
 
 
Број: 01-022-35/16                                                                           
Датум: 01.04.2016.године         ПРЕДСЈЕДНИК 
Власеница                          СКУПШТИНЕ  ОПШТИНЕ 
                                                 Аћим  Тодоровић,с.р. 
 

 
На  основу  члана 30.Закона о локалној 

самоуправи („Службени гласник Републике  
Српске“, број  101/04, 42/05, 118/05 и 98/13) и члана  
38.Статута општине Власеница („Службени  
гласник  општине Власеница“, број  8/14 и 12/14), а 
након  разматрања  Извјештаја  о раду  и 
Финансијског  извјештаја  ОО Црвеног  крста  
Власеница  за 2015.годину, Скупштина  општине  
Власеница, на сједници  одржаној  дана  
31.03.2016.године,  д о н и ј е л а    ј е 
 

З А К Љ У Ч А К 
 

1. Усваја  се  Извјештај  о раду  и 
Финансијски  извјештај  ОО Црвеног  крста  
Власеница  за  2015.годину. 
 

2. Овај  закључак  ступа  на снагу  
наредног  дана  од дана  објављивања  у 
„Службеном  гласнику  општине Власеница“. 
 
Број: 01-022-36/16                                                                           
Датум: 01.04.2016.године          ПРЕДСЈЕДНИК 
Власеница                          СКУПШТИНЕ  ОПШТИНЕ 
                                                 Аћим  Тодоровић,с.р. 
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На  основу  члана 30.Закона о локалној 

самоуправи („Службени гласник Републике  
Српске“, број  101/04, 42/05, 118/05 и 98/13) и члана  
38.Статута општине Власеница („Службени  
гласник  општине Власеница“, број  8/14 и 12/14), а 
након  разматрања  Информације  о раду  и 
Финансијског  извјештаја а.д. „Водовод  и  
канализација“ Власеница  за 2015.годину, 
Скупштина  општине  Власеница, на сједници   
одржаној  дана  31.03.2016.године,д о н и ј е л а  ј е 
 
 

З А К Љ У Ч А К 
 

1. Обавезује се Колегијум скупштине да ће 
у року од 30 дана од дана одржавања 26.Редовне 
сједнице Скупштине општине Власеница заказати 
Тематску сједницу скупштине и разматрати 
Извјештај А.Д. „Водовод и канализација“ о 
проведеним мјерама за смањење дуга правних 
лица према овом предузећу у односу на посљедњи 
извјештај истог. 
 На основу добијених показатеља 
Скупштина ће заузети одређени став.  

 
2.   Овај  закључак  ступа  на снагу наредног  

дана  од дана     објављивања        у    „Службеном  
гласнику  општине Власеница“. 
 
 
Број: 01-022-38/16                                                                           
Датум: 01.04.2016.године          ПРЕДСЈЕДНИК 
Власеница                          СКУПШТИНЕ  ОПШТИНЕ 
                                                Аћим  Тодоровић,с.р. 
 

 
На  основу  члана 30.Закона о локалној 

самоуправи („Службени гласник Републике  
Српске“, број  101/04, 42/05, 118/05 и 98/13) и члана  
38.Статута општине Власеница („Службени  
гласник  општине Власеница“, број  8/14 и 12/14), а 
након  разматрања  Информације  о раду  и 
Финансијског  извјештаја  КП „Чистоћа“ а.д. 
Власеница  за 2015.годину, Скупштина  општине  
Власеница, на сједници  одржаној  дана  
31.03.2016.године,  д о н и ј е л а    ј е 
 
 

З А К Љ У Ч А К 
 

1. Усваја  се   Информација  о раду  и 
Финансијски  извјештај  КП „Чистоћа“а.д.  
Власеница  за  2015.годину. 
 

2. Овај  закључак  ступа  на снагу 
наредног  дана  од дана  објављивања  у 
„Службеном  гласнику  општине Власеница“. 
 
 
Број: 01-022-39/16                                                                           
Датум: 01.04.2016.године          ПРЕДСЈЕДНИК 
Власеница                          СКУПШТИНЕ  ОПШТИНЕ 
                                                Аћим  Тодоровић,с.р. 
 

 

 
На  основу  члана 30.Закона о локалној 

самоуправи („Службени гласник Републике  
Српске“, број  101/04, 42/05, 118/05 и 98/13) и члана  
38.Статута општине Власеница („Службени  
гласник  општине Власеница“, број  8/14 и 12/14), а 
након  разматрања  Информације  о стању и 
степену развоја занатства и мале привреде у 
општини Власеница  за 2015.годину, Скупштина  
општине  Власеница, на сједници  одржаној  дана  
31.03.2016.године,  д о н и ј е л а    ј е 
 
 

З А К Љ У Ч А К 
 

1. Усваја  се   Информација  о стању и 
степену развоја  занатства и мале привреде у 
општини Власеница за 2015.годину. 
 

2. Овај     закључак  ступа       на снагу 
наредног     дана  од    дана     објављивања        у  
„Службеном     гласнику     општине     Власеница“. 
 
 
Број: 01-022-44/16                                                                           
Датум: 01.04.2016.године           ПРЕДСЈЕДНИК 
Власеница                         СКУПШТИНЕ  ОПШТИНЕ 
                                                 Аћим  Тодоровић,с.р. 
 

 
На основу члана 72. Закона о локалној самоуправи 
( „Службени гласник Републике Српске“, број 
101/04, 42/05, 118/05 и 98/13), члана 101. Статута 
општине Власеница („Службени гласник општине 
Власеница“, број 8/14 и 12/14), и Меморандума о 
разумијевању потписаног између Удружења 
„Пријатељи Сребренице“ и пет локалних управа 
регије Бирач , Начелник општине Власеница  
 д о н о с и  

 
О Д Л У К У 

о именовању Савјета за развој омладинског 
предузетништва општине Власеница 

 
I 

 
Овом Одлуком формира се Савјет за развој 
омладинског предузетништва општине Власеница, 
у складу са Меморандумом о разумијевању , 
потписаним између Удружења „Пријатељи 
Сребренице“ и општина: Власеница, Сребреница, 
Братунац, Зворник и Милићи,  те са програмом 
„Млади предузетници за друштвене промјене“. 
 

II 
 
У Савјет за развој омладинског предузетништва 
општине Власеница (даљем тексту: Савјет) именују 
се: 

1. Мазић Славиша, 
2. Лелек Ненад, 
3. Мићић Зорка, 
4. Лакић Илинка,  
5. Дамљановић Жељко и 
6. Јевтић Раденко. 
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III 

 
Циљ формирања Савјета је креирање локалних 
акционих планова за развој омладинског 
предузетништва. Савјет ће  свој рад засновати на 
принципима међусобног повјерења и сарадње, 
партнерства, активног учешћа и одговорности. 
 

IV 
Ово рјешење ступа на снагу даном доношења, а 
објавиће се у „Службеном гласнику општине 
Власеница“ 
 
Број:02/1-014-33/16 
Дати: 02.03.2016.године 
 
    НАЧЕЛНИК ОПШТИНЕ 
 Драгослав Тодоровић,дипл.инж.шум.,с.р. 
 
Доставити: 
-Службеном гласнику општине Власеница 
-Члановима Савјета 
-Архиви 

 
На основу члана 20. став 3. Закона о комуналним 
дјелатностима („Службени гласник Републике 
Српске“,број 124/11), члана 9. став 3. Закона о 
регулисању цијена („Службени гласник Републике 
Српске“,број 106/09), члана 43. и 72. став 3. Закона о 
локалној самоуправи („Службени гласник Републике 
Српске“,број 101/04,42/05,118/05 и 98/13) и  члана 69. и 
101. Статута општине Власеница („Службени гласник 
општине Власеница“, број 8/14 i 12/14), начелник 
општине доноси 
 
 

ОДЛУКУ 

о давању сагласности на Цјеновник  погребних 
услуга  Комуналног предузећа „Чистоћа“а.д. 

Власеница 

 

I 

Даје се сагласност на Цјеновник погребних услуга 
Комуналног предузећа „Чистоћа“а.д. Власеница, број 
80/16, од 15.03.2016. године. 
 

II 

Цјеновник  из претходне тачке ове одлуке чини  њен 
саставни дио. 
 
 

III 

Сходно одредби члана 9. став 4. Закона о регулисању 
цијена („Службени гласник Републике Српске“,број 
106/09), о датој сагласности биће обавијештено 
Министарство трговине и туризма. 
 

IV 

Одлука ступа на снагу даном доношења и објавиће се у 
„Службеном гласнику општине Власеница“. 

                   
                             
       

Број: 02/1-014-37/16     

Датум: 17. март 2016. године    

 

 

                                      НАЧЕЛНИК ОПШТИНЕ 

Драгослав  Тодоровић, дипл.инж.шум, с.р. 
                   
                                                                    

Доставити: 
- КП „Чистоћа“ а.д. Власеница 
- Министарству трговине и туризма  
-„Службеном гласнику општине Власеница“ 
- Архиви   
             

                                                                                                      

 
 
КП „ЧИСТОЋА“ А.Д.   
ВЛАСЕНИЦА 
 
Број:80/16 
Датум:15.3.2016. године 

ЦЈЕНОВНИК ПОГРЕБНИХ УСЛУГА 
 

Редни 
број 

ПОГРЕБНЕ УСЛУГЕ ЦИЈЕНА ПДВ УКУПНА ЦИЈЕНА 

1. Ископ и загртање гроба 128,21  21.79  150,00  

2. 
Израда армирано-бетонског 
оквира за један гроб 

384,62-470,09 65,38-79,91  450,00-550,00 

3. 
Израда армирано-бетонског 
оквира за дупли гроб 

683,76-854,70  116,24-145,30 800,00-1.000,00  

4. 
Годишња накнада за одржавање 
гробља за једну годину по једном 
гробном мјесту 

10,26  1,74  12,00  

5. Такса за уградњу споменика 29,91 5,09 35,00 
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6. 
Сахрана мртворођених и умрлих  
до 7 година 

64,10 10,90 75,00 

7. 
Такса за улазак погребних 
возила  
у гробље 

25,64 4,36 30,00 

8. Ексхумација посмртних остатака 350,00 59,50 409,50 

9.  
Ископ и загртање гробног мјеста  
у изграђеном армирано-
бетонском оквиру 

128,21 21,79 150,00 

 
Образложење: Цијена за услуге под 2. и 3. ће се 
обрачунавати у  зависности од конфигурације  земљишта. 
 

                        

 

 
На основу члана 43. и 72. Закона о локалној 
самоуправи („Службени гласник Републике 
Српске“,број 101/04,42/05,118/05 и 98/13) и члана 69. и 
101. Статута општине Власеница („Службени гласник 
општине Власеница“, број 8/14 и 12/14), одлучујући о 
захтјеву Тешић Зорана за процјену штете на објекту у 
мјесту Бакићи, општина Власеница, начелник општине 
Власеница донио је  
 

РЈЕШЕЊЕ 
о именовању Комисије за процјену штете 

 
I 

Именује се   Комисија за процјену штете, настале 
усљед пожара на објекту Тешић Зорана, у мјесту 
Бакићи,  у сљедећем саставу: 
 

1. Зекић Борка - предсједник, 

2. Беровић Небојша - члан и 

3. Јевтић Раденко - члан. 

II 
Задатак Комисије јесте да изађе на лице мјеста 
настанка пожара, те да констатује обим и врсту 
штете на објекту подносиоца захтјева. 
 

III 
Комисија је обавезна да о предузетим радњама и 

утврђеном  чињеничном стању сачини извјештај, 
који ће доставити начелнику општине на увид. 

 
IV 

Ово рјешење ступа на снагу даном доношења, а 
објавиће се у „Службеном гласнику општине 
Власеница“. 

                  
Број: 02/1-81-6/16  
Датум: 11. март 2016. године           

 

Доставити: 
-Предсједнику и члановима комисије  
-„Службеном гласнику општине Власеница“ 
-Архиви                                   

НАЧЕЛНИК ОПШТИНЕ 

                     Драгослав Тодоровић,  дипл.инж.шум, с.р. 

 

 

 
 

 В.Д. ДИРЕКТОР 
                         Петровић Миљан, дипл.мен.фин,с.р. 
 

 
Број: 02/1-014-55/16 
Датум: 29.03.2016.године 
 
На основу члана  72.став 3. Закона о локалној 
самоуправи („Службени гласник Републике 
Српске“, број 101/04, 42/05,118/05 и 98/13) 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 
 

Р Ј Е Ш Е Њ Е 
о именовању Комисије за примопредају 
дужности у ЈУ  Центар за  социјални рад 

Власеница 
 
I 

У Комисију за примопредају  дужности, у ЈУ Центар 
за социјални рад Власеница, између Јојовић 
Радмиле, вршиоца дужности директора која је 
разријешена дужности Одлуком Скупштине 
општине Власеница, број 01-022-26/16 од 
01.03.2016.године, и Витомир Маријане, именоване 
за вршиоца дужности директора Одлуком 
Скупштине општине Власеница, број 01-022-27/16 
од 01.03.2016.године, именују  се: 

1. Милановић – Лаловић  Александра,    
предсједник 

         2.     Вуковић  Данијела, члан и 
         3.     Маунага  Бранислав, члан. 
 

II 
Задатак Комисије је  да са лицима која врше 
примопредају закаже састанак за дан 
31.03.2016.године, изврши попис имовине, 
основних средстава, благајне  и расположиве 
документације, да сачини записник са потписима 
чланова Комисије и лица која врше примопредају, и 
исти  достави начелнику  Општине. 
 

III 
Ово рјешење ступа на снагу даном доношења, а 
објавиће се у „Службеном гласнику општине 
Власеница“. 
                            
                               НАЧЕЛНИК  ОПШТИНЕ 
                Тодоровић  Драгослав, дипл.инж.шум.,с.р.       
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Доставити:                                                                                                                                
1. Именованим (1-3) 
2. ЈУ  Центар  за  социјални рад  Власеница                                          
3. Службени  гласник  општине  Власеницa 
4. а/а. 
 

 
На основу члана 72. Закона о локалној самоуправи 
(„Службени гласник Републике Српске“, број: 
101/04, 42/05, 118/05, 101/04, 42/05, 118/05 и 98/13) 
и члана 101. Статута општине Власеница 
(„Службени гласник општине Власеница“, број: 8/14 
и 12/14), Начелник општине Власеница донио је:  
 

РЈЕШЕЊЕ 
о именовању Комисије за спровођење акције 

„Април - мјесец чистоће“ 
 

I 
Именује се Kомисија за спровођење акције „Април - 
мјесец чистоће“ у саставу: 
 

 Славиша Паунић, предсједник комисије 

 Жељко Дамљановић, члан 

 Драгиша Милаковић, члан 

 Раде Мајсторовић, члан 

 Миљан Петровић, члан 

 Небојша Беровић, члан 
 

II 
Задаци Комисије су: 
 

 припрема и провођење плана акције „Април 
- мјесец чистоће“ 

 осигурање комуникације и сарадње између 

учесника у процесу провођења активности  

 укључивање грађана и осталих субјеката  

 информисање грађана и промоција акције 

 анализа завршених активности и 

извјештавање начелника општине 

Власеница 

 
III 

Реализација плана акције „Април - мјесец чистоће“ 
ће се вршити уз ангажовање запослених у КП 
„Чистоћа“ а.д. Власеница, Oпштинској управи 
општине Власеница, чланова невладиних 
организација, запослених и ученика Основне школе 
Вук Караџић и СШЦ Милорад Влачић, грађана и 
свих релевнтних субјеката на подручју општине 
Власеница. 

IV 
Ово рјешење ступа на снагу даном доношења и 
биће објављено у „Службеном гласнику општине 
Власеница “. 
 
 
Број: 02/1-014-53/16 
Датум: 29.3.2016. године 
  
                               НАЧЕЛНИК ОПШТИНЕ 
   Драгослав Тодоровић, дипл. инж. шум.,с.р. 
 

 
На основу Закона о локалној самоуправи 
(„Сл.гласник РС“,број:101/04, 42/05, 118/05 и 98/13), 
Закона о буџетском систему Републике Српске 
(„Сл.гласник РС“,број: 121/12, 52/14 и 103/15), 
Закона о систему јавних служби („Сл.гласник 
РС“,број: 68/07) и Статута општине Власеница 
(Сл.гласник општине Власеница,број: 8/14 и 12/14), 
Начелник општине Власеница  д о н о с и 
 

ПРАВИЛНИК О КОНТРОЛИ ТРОШЕЊА 
БУЏЕТСКИХ СРЕДСТАВА 

 
Члан 1. 

 
Овим Правилником уређује се контрола трошења 
средстава дозначених из буџета општине 
Власеница(у даљем тексту:буџетских средстава) 
буџетским корисницима,обухваћеним трезорским 
 начином  пословања, и корисницима средстава 
гранта (у даљем тексту: Корисници),према плани-
раним износима и намјенама,стварање обавеза на 
терет буџета,као и контрола приоритета у 
кориштењу буџетских средстава. 
 

Члан 2. 
 

Корисници буџетских средстава могу стварати 
обавезе и користити средства само за планиране 
намјене и до планираног износа ,према 
приоритетима које утврђује извршилац буџета,а у 
складу са расположивим средствима. 
 

Члан 3. 
 
Сви корисници дужни су своје захтијеве за 
средствима достављати на прописаним обрасцима 
за трезорско пословање (буџетски корисници) и 
обрасцима требовања за дознаку средстава 
(корисници гранта),а на основу вјеродостојне 
књиговодствене документације. 
 

Члан 4. 
 
Буџетски корисници, обухваћени трезорским 
начином пословања, дужни су подносити 
извјештаје Одјељењу за финансије, у складу са 
Правилником о финансијском извјештавању за 
кориснике прихода буџета Републике, општина и 
градова и фондова („Службени гласник Републике 
Српске“, број 16/11 и 126/11), у прописаним 
роковима и на прописаним обрасцима. 
Остали корисници буџетских средстава  дужни су 
поднијети полугодишњи и годишњи извјештај о 
 
утрошку средстава у року од 10 дана по истеку 
полугодишта,односно буџетске године.  
Корисници средстава по основу пројеката дужни су 
по окончању пројекта доставити извјештај о 
реализацији пројекта и утрошку средстава. 
 

Члан 5. 
 

Контролу утрошка буџетских средстава, врши 
извршни орган општине најмање једном у току 
године. 
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Контрола обухвата: 
-трошење средстава према утврђеним намјенама, 
-исправност књиговодствене документације на 
основу које су средства требована, 
-евидентирање пословних промјена у књиговодству 
корисника средстава, 
-обрачун и исплата личних примања, 
-расходе по основу коришћења роба и услуга и 
издатке за набавку сталних средстава у складу са  
Законом о јавним набавкама , 
-субвенције и грантове, дознаке за социјалну 
заштиту, трансфере и друге исплате. 
 

Члан 6. 
 
Контролу проводи Комисија ,коју Рјешењем 
формира Начелник општине. 
Комисија писаним путем обавјештава корисника о 
времену контроле. 
Контроли обавезно  присуствују Руководилац 
корисника и радник задужен за књиговодствене 
послове.      
О извршеној контроли Комисија саставља записник 
у три примјерка и исте доставља кориснику, 
Начелнику општине и Одјељењу за финансије. 
 

Члан 7. 
 
Комисија је дужна у записнику о контроли 
констатовати уочене неправилности и предложити 
мјере за отклањање истих. 
Уз достављени Записник ,кориснику се одређује  
рок у коме је дужан обавјестити извршни орган 
општине о предузетим мјерама и радњама за  
отклањање уочених неправилности. 
 

Члан 8. 
 

У случају да корисник у остављеном року не 
обавијести извршни орган о предузетим мјерама, 
Начелник општине може донијети одлуку о 
привременом обустављању преноса средстава. 
 

Члан 9. 
 
Овај правилник ступа на снагу даном доношења и 
објавиће се у „Службеном гласнику општине 
Власеница“   
 
Број:02/1-014-36/16 
Датум:03.03.2016.године 

                                                                                                                                                    
НАЧЕЛНИК ОПШТИНЕ 

                                   Драгослав Тодоровић,с.р. 
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