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                    БРОЈ  5 

 

Службени гласник општине Власеница 

 

На  основу  члана  39. и 83.Закона о 
локалној самоуправи („Службени гласник 
Републике Српске“, број 97/16) и члана 38. и 149. 
Статута општине Власеница („Службени гласник  
општине Власеница“, број 8/14 и 12/14), Скупштина  
општине Власеница, на сједници  одржаној  дана 
27.03.2017.године, д о н и ј е л а    ј е 
 
 
 

О Д Л У К У 
о  покретању  поступка  за промјену  Статута 

општине Власеница 
 
 
I 

 Овом  Одлуком  покреће се поступак  за 
промјену  Статута  општине Власеница  
доношењем  новог Статута, а ради  уређивања  
послова  Општине, организације и рада органа  
Општине, финансирања, учешћа грађана у 
локалној самоуправи и других  питања  из 
надлежности  Општине, у складу са Уставом, 
Законом о локалној самоуправи и другим  законима 
и позитивним прописима. 
 
 

II 
У складу са овом  Одлуком  начелник  

Општине  ће  Скупштини  општине  на  разматрање  
поднијети  Нацрт Статута  општине  Власеница  са 
предлогом  о  упућивању акта на  јавну  расправу, 
након  чијег  провођења,  и коначан  текст, односно  
предлог  Статута  општине  Власеница. 

 
 

III 
 Ова  одлука  ступа  на  снагу  наредног 
дана  од  дана  објављивања   у „Службеном  
гласнику  општине  Власеница“. 
 
 
 
 
Број: 01-022-43/17                                                                        
Датум: 28.03.2017.године          ПРЕДСЈЕДНИК 
Власеница                          СКУПШТИНЕ  ОПШТИНЕ 
                                                Гордана  Трампић, с.р. 
 

 
 

На  основу  члана 39. и 46. Закона о 
локалној самоуправи („Службени  гласник  
Републике  Српске“, број 97/16) и члана 38. Статута  
општине  Власеница („Службени гласник  општине  
Власеница“, број 8/14 и 12/14), Скупштина  општине 
Власеница, на сједници  одржаној  дана  
27.03.2017.године, д о н и ј е л а   ј е 
 
 

О Д Л У К У 
о  поступку  и  начину  примопредаје  дужности 

у случају престанка мандата 
 
 

Члан  1. 
 Овом  Одлуком  уређују се  принципи  
примопредаје  дужности, службених  аката и  
службених  печата у случају  престанка  мандата ( у 
даљем  тексту: примопредаја  дужности), поступак  
примопредаје, субјекти  који  учествују  у 
примопредаји  дужности, рокови, мјесто  и  начин  
примопредаје, форма и садржај записника  о  
примопредаји  и друга  питања  од  значаја  за  
примопредају  дужности. 
 

Члан  2. 
Примопредаја  дужности врши  се  у  складу   

са етичким принципима, јавности, одговорности, 
међусобног  поштовања и уважавања и са 
кооперативним  приступом  свих учесника  у 
процесу  примопредаје. 

 
                          Члан 3. 
Циљ  примопредаје  дужности је 

обезбјеђивање  континуитета  рада из  дјелокруга  
општине, стабилност и несметани  развој  локалне  
заједнице. 

 
                          Члан 4. 
Примопредаја  дужности, службених  аката  

и  печата врши  се  између  функционера  општине  
који  предају  дужност  и новоизабраних  
функционера  који  примају  дужност. 

Одредбе ове Одлуке примјењују се и у 
случају примопредаје дужности између 
именованих, односно постављених лица у јавним 
предузећима, јавним установама и другим 
организацијама чији је оснивач Општина, као и 
између организација које престају да раде и 
новооснованих организација  и служби  Општине. 



Страна 2  Број 5 

Службени гласник општине Власеница 

 

 
             Одредбе  о примопредаји  дужности  
сходно се примјењују  и у случајевима  
примопредаје  дужности  између именованих, 
односно  постављених  службеника  на  
руководећим радним  мјестима. 

 
Члан 5. 

Примопредаја дужности из члана 4. ове 
Одлуке подразумијева подношење: 

1) извјештаја о обављању послова из 

дјелокруга органа, 

2) финансијског извјештаја и извјештаја о 

преузетим, а неизмиреним и 

неизвршеним обавезама, 

3) извјештаја о предметима и пројектима у 

току, 

4) предају затечених службених аката, 

службених печата и других списа и 

извјештаја од значаја за рад органа. 

 
Члан 6. 

 Примопредаја дужности након проведених 
избора за органе власти Општине проводи се 
између начелника Општине који предаје дужност и 
начелника Општине који прима дужност најкасније 
у року од осам дана од дана потврде мандата од 
органа надлежног за  провођење избора за 
начелника Општине, а за остале функционере у 
року од 15 дана од дана конституисања Скупштине. 

 Примопредаја  дужности између 
именованих, односно постављених лица из члана 
4. ове  Одлуке  проводи се у року од 8 дана од дана 
ступања на снагу рјешења о избору, именовању, 
односно  постављењу. 
 

Члан 7. 
 Примопредаја дужности врши се у 
службеним просторијама функционера, односно 
именованих и постављених лица из члана 4. ове  
Одлуке.  
 

Члан 8. 
 Примопредаја дужности врши се у 

присуству Комисије за примопредају дужности (у 
даљем тексту: Комисија), коју именује  Скупштина 
општине, на период од  четири  године, са 
могућношћу  поновног   именовања. 

 Комисија има три члана, од којих је један 
предсједник Комисије, а чланови  Комисије  имају  
замјенике. 

 За примопредају дужности између 
начелника Општине или између службеника на 
руководећим радним мјестима, Комисија се именује 
из реда запослених  у  Општинској управи. 

 За примопредају дужности између 
предсједника и потпредсједника Скупштине  
општине  именује се Комисија из реда одборника у  
Скупштини. 

 За примопредају дужности између 
именованих, односно постављених  лица у јавним 
предузећима, јавним установама и другим 
организацијама чији је оснивач Општина, као и 
између организација које престају да раде и  
 

 
новооснованих организација и служби, у Комисију 
се именују три члана, од којих два члана из реда 
запослених у Општинској управи и један члан из 
реда запослених  у јавном предузећу, јавној 
установи или другој организацији, у којој се врши  
примопредаја. 

Члан 9. 
 Приликом примопредаје дужности 

обавезно се сачињава записник. 
 Записник о примопредаји дужности 

сачињава секретар Скупштине, односно јавног 
предузећа, јавне установе или друге организације у 
којој се врши  примопредаја, а  чији је оснивач 
Општина. 

 Уколико Скупштина, односно јавно 
предузеће, јавна установа или друга организација 
чији је оснивач Општина нема секретара, записник 
сачињава предсједник  Комисије. 

 Записник о примопредаји дужности 
сачињава се у три примјерка, од којих се један 
примјерак уручује лицу које предаје дужност, један 
лицу које преузима дужност, а један примјерак се 
предаје надлежним службама ради архивирања. 
 

Члан 10. 
 Записник о примопредаји дужности треба 
да садржи: 
 1) мјесто, датум и правни основ 
примопредаје дужности, 
 2) лично име (презиме и име) и функцију 
лица које предаје дужност и лица које  прима 
дужност, 
 3) лична имена лица која присуствују 
примопредаји дужности, 
 4) број  и датум  акта  којим је формирана 
Комисија, 
 5) попис и опште податке о службеним 
актима који су предмет примопредаје дужности, по 
годинама, врсти, количини и стању тих аката, 
 6) број службених печата који су предмет 
примопредаје, 
 7) лична имена чланова Комисије који 
потписују записник, 
 8) напомене у вези са предметом 
примопредаје и 
 9) потписе чланова Комисије и потписе свих 
овлашћених присутних  лица. 
 

Члан 11. 
 Ступањем на снагу ове  Одлуке  престаје  
да  важи  Одлука о начину  примопредаје  дужности  
у случају  престанка  мандата („Службени  гласник  
општине   Власеница“, број  10/16). 
 

Члан 12. 
Ова одлука ступа на снагу  даном 

доношења,  а  објавиће се   у „Службеном  гласнику  
општине  Власеница“. 
 
Број: 01-022-42/17                                                                          
Датум: 28.03.2017.године         ПРЕДСЈЕДНИК 
Власеница                         СКУПШТИНЕ  ОПШТИНЕ 
                                              Гордана Трампић, с.р. 
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Службени гласник општине Власеница 

 

 
На основу члана 73.став 2.Закона о 

здраственој заштити („Службени гласник 
Републике Српске“, број 106/09 и 44/15), члана 
18.став 2. Закона о систему јавних служби 
(„Службени гласник Републике Српске“, број 68/07, 
109/12 и 44/16), члана 39. Закона о локалној 
самоуправи („Службени гласник Републике 
Српске“, број 97/16), члана 38.Статута општине 
Власеница („Службени гласник општине 
Власеница“, број 8/14 и 12/14), Скупштина општине 
Власеница на сједници одржаној дана  27.03.2017. 
године, доноси  
 

ОДЛУКУ 
О РАЗРЈЕШЕЊУ ВРШИОЦА ДУЖНОСТИ 

ДИРЕКТОРА ЈЗУ ДОМ ЗДРАВЉА ВЛАСЕНИЦА 
 
I 

Бајић др Гордана из Власенице разрјешава се ВД 
директора ЈЗУ Дом здравља Власеница. 
 

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

О б р а з л о ж е њ е 
 Бајић др Гордана из Власенице, именована је за 
вршиоца дужности директора ЈЗУ Дом здравља 
Власеница одлуком Скупштине општине Власеница 
број 01-022-56/14 од 1.4.2014. године. У складу са 
Законом о министарским, владиним и другим 
именовањима („Службени гласник Републике 
Српске“, број 41/03) именованој је протекао 
законски период за обављање функције вршиоца 
дужности директора Дома здравља Власеница. 
  Управни одбор ЈЗУ Дом здравља Власеница није 
прихватио Извјештај о пословању установе, из кога 
је евидентно да је Дом здравља Власеница 
доведен у изразито тешку финансијску ситуацију, 
са обавезама које се константно гомилају и 
очигледном немогућношћу вршиоца дужности 
директора да води даље пословање установе. 
Лични доходак радницима се исплаћуе са 
вишемјесечним кашњењем, политика 
запошљавања коју је водила именована је 
нерационална, што је довело до обављања 
послова на неефикасан начин. Са затеченим 
финансијским стањем ЈЗУ Дом здравља је у 
ситуацији у којој се доводи у питање даље 
пословање, што има далекосежне последице 
узимајући у обзир да се ради о дјелатности од 
општег значаја. 
 Поука о правном средству: Ова Одлука је коначна 
и против исте се не може уложити жалба, али се 
може покренути Управни спор код Окружног суда у 
Источном Сарајеву у року од 30 дана од дана 
пријема ове Одлуке.  
 
Број: 01-022-37/17                      
Датум: 28.03.2017.године       ПРЕДСЈЕДНИК 
Власеница                     СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ 
                                             Гордана Трампић,с.р. 
 

 

 
На основу члана 73. став 2. Закона о 

здраственој заштити („Службени гласник 
Републике Српске“, број 106/09 и 44/15), члана 18. 
став 2. Закона о систему јавних служби („Службени 
гласник Републике Српске“, број 68/07, 109/12 и 
44/16), члана 39. Закона о локалној самоуправи 
(„Службени гласник Републике Српске“, број 97/16) 
и члана 38. Статута општине Власеница 
(„Службени гласник општине Власеница“, број 8/14 
и 12/14), Скупштина општине Власеница на 
сједници одржаној дана  27.03.2017. године, доноси  
 

ОДЛУКУ 
О ИМЕНОВАЊУ ВРШИОЦА ДУЖНОСТИ 

ДИРЕКТОРА ЈЗУ ДОМ ЗДРАВЉА ВЛАСЕНИЦА 
 
 
I 
 

Петровић Јагода  др стоматологије из  Власенице,    
именује се за вршиоца дужности директора Јавне 
здравствене установе Дом здравља Власеница, 
без ограничења. 

 
II 

Ова одлука ступа на снагу даном доношења, а 
објавиће се у „Службеном гласнику општине 
Власеница“. 
 
 
Број: 01-022-38/17                                       
Датум: 28.03.2017.године           ПРЕДСЈЕДНИК 
Власеница                          СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ 
                                                 Гордана Трампић,с.р. 
 

 
На  основу  члана 39. и 48. Закона о 

локалној самоуправи („Службени гласник  
Републике Српске“, број  97/16) и члана  38. 
Статута  општине Власеница („Службени  гласник  
општине Власеница“, број  8/14 и 12/14), Скупштина  
општина  Власеница, на  сједници  одржаној  дана  
27.03.2017.године,  д о н и је л а    ј е  
 
 

О Д Л У К У 
о именовању  Комисије за примопредају  

дужности  између именованих лица у  Јавној 
здравственој установи Дом здравља Власеница 

 
I 

 Именује се  Комисија  за  примопредају  дужности  
између  именованих лица у  Јавној здравственој 
установи Дом здравља Власеница, у саставу:   

1. Данијела Вуковић, предсједник,                   
       1.   Јелена Пепић, замјеник предсједника, 

2. Александра Милановић Лаловић, члан,      
2.    Снежана Вуковић, замјеник члана,  
3. Весна  Пајић, члан.                                                
3.  Вујадин Лазић, замјеник члана. 

 
II 

Записник  о примопредаји  дужности из претходне 
тачке  сачиниће се у три истовјетна  примјерка , од  
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којих се  по један  примјерак  уручује лицу  које  
предаје, лицу које  преузима  дужност и један  
примјерак  надлежној  служби  ради  архивирања 
(укључујући предсједника Комисије).  
Записник ће бити сачињен на начин прописан 
чланом 49. Закона о локалној самоуправи. 
Комисија ће обављати послове на начин прописан 
Законом о локалној самоуправи. 
 

III 
Ступањем на снагу ове одлуке, престаје да важи 
Одлука о именовању  Комисије за примопредају  
дужности  између ВД  директора  установа чији је 
оснивач Скупштина  општине Власеница 
(„Службени  гласник  општине Власеница“, број  
11/16). 

IV 
 Oва  одлука  ступа  на снагу  даном  доношења, а 
објавиће се у „Службеном  гласнику  општине  
Власеница“.  
 
 
Број: 01-022-39/17                                                                
Датум:28.03.2017.године           ПРЕДСЈЕДНИК  
Власеница                          СКУПШТИНЕ  ОПШТИНЕ 
                                               Гордана Трампић,с.р. 
 

 
            На основу члана 80.  став 4. Закона о 
уређењу простора и грађењу ("Службени гласник 
РС", бр. 40/13, 106/15 и 3/16), члана 39. Закона о 
локалној самоуправи ("Службени гласник РС", бр. 
97/16) и члана 38 . Статута општине Власеница 
("Службени гласник општине Власеница" бр.8/14 и 
12/14), Скупштина општине Власеница je, на 
сједници одржаној   дана 27.03.2017. године, 
донијела   
 
 

О Д Л У К У 

о утврђивању просјечне коначне грађевинске  
цијене једног м

2
 корисне површине стамбеног и 

пословног простора на подручју општине 
Власеница у 2016. години   

I 
 
            Овом Одлуком  утврђује се  просјечна 
коначна грађевинска цијена 1м

2
 корисне површине 

стамбеног и пословног простора на подручју 
општине Власеница у 2016-ој години. 
 

II 

              Просјечна коначна грађевинска цијена 1м
2
 

корисне површине стамбеног и пословног простора 
на подручју општине  Власеница у 2016-ој години 
износи 562,70 КМ.  

III 
 

              Цијена из тачке II ове одлуке, служи као 
основица за израчунавање висине ренте код 
изградње, доградње и надоградње постојећих 
објеката у 2017 - ој години. 

 

IV 

Ступањем на снагу ове Одлуке, престаје да 
важи Одлука о просјечној коначној грађевинској 
цијени једног м

2
 корисне површине стамбеног и 

пословног простора из 2015. године за подручје 
општине  Власеница („Службени гласник Општине 
Власеница“, број:3 /16).  

V 
           Ова Одлука ступа на снагу осмог дана од 
дана објављивања у „Службеном гласнику општине 
Власеница“. 
 
 
 
 Број: 01-022-27/17                                                                                                                                   
Датум: 28.03.2017. године          ПРЕДСЈЕДНИК      
 Власеница                          СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ  
                                                  Гордана Трампић,с.р.     
 

                                                                          
             На основу члана 22. став 1. тачка 4, члана 
40.  и 42.  Закона о заштити и спашавању у 
ванредним ситуацијама („Службени гласник 
Републике Српске“,број 121/12), члана 39. став 2. 
тачка 12.  Закона о локалној самоуправи 
(„Службени гласник Републике Српске“, број 97/16) 
и члана 33.  Статута општине Власеница 
(„Службени гласник општине Власеница, број: 8/14 
и 12/14)  скупштина општине Власеница на 
сједници одржаној дана 27.03.2017 године донијела 
 

ОДЛУКУ 
О ФОРМИРАЊУ  ОПШТИНСКОГ ШТАБА ЗА 

ВАНРЕДНЕ СИТУАЦИЈЕ 
 
I 

Овом Одлуком формира се Општински штаб за 
ванредне ситуације општине Власеница. 
 

II 
Општински штаб за ванредне ситуације има 
комаданта, замјеника, начелника и чланове Штаба, 
а у исти се именују: 

1. Комадант Штаба – начелник општине 

Власеница, 

2. Замјеник комаданта Штаба – предсједник 

скупштине општине Власеница, 

3. Начелник Штаба – самостални стручни 

сарадник за цивилну заштиту, 

4. Члан Штаба за евакуацију – командир 

Полицијске станице Власеница, 

5. Члан Штаба за заштиту и спашавање од 

пожара – старјешина Ватрогасне јединице 

општине Власеница, 

6. Члан Штаба за буџет – начелник одјељења 

за финансије, 

7. Члан Штаба за заштиту и спасавање од 

снијежних падавина и снијега – директор 

предузећа К.П.„Чистоћа“ а.д. Власеница, 
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8. Члан Штаба за прву медицинску помоћ и 

асанацију терена – директор Дома 

здравља Власеница, 

9. Члан Штаба за склањање људи, 

материјалних добара,заштиту и 

спашавање из рушевина – начелник 

одјељења за просторно уређење и 

стамбено-комуналне послове 

10. Члан Штаба за збрињавање угрожених и 

настрадалих – секретар  Општинске 

организације Црвеног крста општине 

Власеница 

11. Члан Штаба за правне и персоналне 

послове – начелнок одјељења за општу 

управу 

12. Члан Штаба за сарадњу и провођење 

мјера из области електропривреде – 

руководилац РЈ „Електродистрибуција“ 

Власеница 

13. Члан Штаба за сарадњу и провођење 

мјера из области шумарства – директор 

ШГ“Бирач“ Власеница 

14. Члан Штаба за сарадњу и провођење  из 

области комуналне дјелатности – директор 

К.П.“Водовод и канализација“ а.д. 

Власеница 

 
 

III 
Општински штаб за ванредне ситуације обављаће 
следеће послове: 

- Руководи и координира рад субјеката и 

снага система заштите и спасавања у 

ванредним ситуацијама на спровођењу 

утврђених задатака, 

- руководи и координира спровођење мјера 

и  задатака заштите и спасавања 

-  разматра и даје мишљење на приједлог 

Процјене угрожености и приједлог Плана 

заштите и спасавања од елементарне 

непогоде и друге несреће 

- прати стање и организацију заштите и 

спасавања и предлаже мјере за њихово 

побољшање, 

- наређује употребу снага за заштиту и 

спасавање средстава која се користе у 

ванредним ситуацијама 

- наређује савјетима мјесних заједница да 

предузму активности на заштити 

спасавања људи и материјалних добара 

- процјењује угроженост од настанка 

ванредне ситуације и предлаже Начелнику 

проглашење ванредног стања, 

- доноси приједлоге ,закључке и препоруке, 

- сарађује са штабовима за ванредне 

ситуације сусједних општина, 

 

-     ангажује оспособљена правна лица и   

                друге организације од значаја за општину, 

- обавља друге послове у складу са 

законом. 

 
IV 

Општински штаб за ванредне ситуације по потреби 
позива друге институције, организације и 
стручњаке за одређена питања од интереса за 
заштиту и спасавање да учествују у раду. 
 

V 
Сједнице Општинског штаба за ванредне ситуације 
заказује комадант Штаба, односно замјеник или 
начелник Штаба по овлашћењу, а оперативно 
ангажовање Штаба у случају елементарне и друге 
несреће  наређује комадант односно замјеник , на 
приједлог начелника Штаба 
 

VI 
Ова одлука ступа на снагу осмог дана од дана 
објављивања у  „Службеном гласнику општине 
Власеница“. 
 
 
 
Број: 01-022- 36/17                                                                                       
Датум: 28.03.2017.године          ПРЕДСЈЕДНИК 
Власеница                          СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ  
                                                 Гордана Трампић,с.р. 
 

 
          На основу члана 39. тачка 2. подтачка 13. 
Закона о локалној самоуправи („Службени  гласник 
Републике Српске“, број 97/16), 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  27.03.2017. 
године, донијела је 
 
 

ОДЛУКУ 
О ИЗМЈЕНИ ОДЛУКЕ О ДОДЈЕЛИ 

ПОЉОПРИВРЕДНОГ ЗЕМЉИШТА НА 
КОРИШТЕЊЕ У СВРХУ ПРОИЗВОДЊЕ 

ЈАГОДИЧАСТОГ ВОЋА БРОЈ 01-022-47/16 
 
 
I 

          У Одлуци о додјели пољопривредног 
земљишта на кориштење у сврху производње 
јагодичастог воћа („Службени гласник општине 
Власеница“, број 3/16) у тачки IV послије првог 
става додаје се други став, који гласи „Прије 
протека временског периода из претходног става, 
Општина Власеница може безусловно корисницима 
отказати кориштење пољопривредног земљишта у 
свако доба, уз отказни рок од 15 дана. Након истека 
отказног рока, корисници су дужни пољопривредно  
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земљиште вратити у посјед Општини Власеница у 
истом стању у којем су га примили.“   
   

II   
На основу ове одлуке закључиће се измјена 
уговора  о кориштењу пољопривредног земљишта, 
са корисницима са којима је закључен уговор на 
основу Одлуке о додјели пољопривредног 
земљишта на кориштење у сврху производње 
јагодичастог воћа („Службени гласник општине 
Власеница“, број 3/16) 
  

III 
Одлука о додјели пољопривредног земљишта на 
кориштење у сврху производње јагодичастог воћа 
(„Службени гласник општине Власеница“, број 3/16) 
у осталом дијелу остаје непромијењена.  
 

IV 
Ова Одлука ступа на снагу осмог дана од 

дана објављивања у ''Службеном гласнику општине 
Власеница''. 

 
 Број: 01-022-46/17                                                                      
 Датум:28.03.2017.године           ПРЕДСЈЕДНИК  
Власеница                           СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ 
                                                 Гордана Трампић,с.р. 
 

              
            На основу члана 39. тачка 2. подтачка 13. 
Закона о локалној самоуправи („Службени  гласник 
Републике Српске“, број 97/16), 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 27.03.2017. 
године, донијела је 
 

ОДЛУКУ 
О ИЗМЈЕНИ ОДЛУКЕ О ДАВАЊУ ПОД ЗАКУП 

ПОЉОПРИВРЕДНОГ ЗЕМЉИШТА ПРЕДУЗЕЋУ 
„NORTH POINT“ ДОО 

 
 
I 

          У Одлуци о давању под закуп 
пољопривредног земљишта предузећу„NORTH 
POINT“ доо („Службени гласник општине 
Власеница“, број 12/14 и 11/15) у тачки III послије 
првог става додаје се други став, који гласи „Прије 
протека временског периода из претходног става, 
Општина Власеница може безусловно предузећу 
„North point“ доо Шековићи отказати кориштење 
пољопривредног земљишта у свако доба, уз 
отказни рок од 15 дана. Након истека отказног рока, 
наведено предузеће је дужно пољопривредно 
земљиште вратити у посјед Општини Власеница у 
истом стању у којем га је примило.“   
   
 

II  
На основу ове одлуке са предузећем „North point“ 
доо Шековићи закључиће се измјена уговора  о  

 
кориштењу пољопривредног земљишта, који је 
закључен на основу Одлуке о давању под закуп 
пољопривредног земљишта предузећу„NORTH 
POINT“ доо („Службени гласник општине 
Власеница“, број 12/14 и 11/15) 
  

III 
   Одлука о давању под закуп пољопривредног 
земљишта предузећу„NORTH POINT“ доо 
(„Службени гласник општине Власеница“, број 
12/14 и 11/15) у осталом дијелу остаје 
непромијењена.  
 

IV 
Ова Одлука ступа на снагу осмог дана од 

дана објављивања у ''Службеном гласнику општине 
Власеница''. 

 
 
 

Број: 01-022-44/17                                                                      
 Датум: 28.03.2017.године         ПРЕДСЈЕДНИК  
Власеница                           СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ 
                                                 Гордана Трампић,с.р. 
 

 
          На основу члана 39. тачка 2. подтачка 13. 
Закона о локалној самоуправи („Службени  гласник 
Републике Српске“, број 97/16), 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  27.03.2017. 
године, донијела је 
 
 

ОДЛУКУ 
О ИЗМЈЕНИ ОДЛУКЕ О ДОДЈЕЛИ 

ПОЉОПРИВРЕДНОГ ЗЕМЉИШТА НА 
КОРИШТЕЊЕ У СВРХУ ПРОИЗВОДЊЕ 

ЈАГОДИЧАСТОГ ВОЋА БРОЈ 01-022-111/15 
 
 
I 

          У Одлуци о додјели пољопривредног 
земљишта на кориштење у сврху производње 
јагодичастог воћа („Службени гласник општине 
Власеница“, број 11/15) у тачки IV послије првог 
става додаје се други став, који гласи „Прије 
протека временског периода из претходног става, 
Општина Власеница може безусловно корисницима 
отказати кориштење пољопривредног земљишта у 
свако доба, уз отказни рок од 15 дана. Након истека 
отказног рока, корисници су дужни пољопривредно 
земљиште вратити у посјед Општини Власеница у 
истом стању у којем су га примили.“   
   

II   
На основу ове одлуке закључиће се измјена 
уговора  о кориштењу пољопривредног земљишта, 
са корисницима са којима је закључен уговор на 
основу Одлуке о додјели пољопривредног 
земљишта на кориштење у сврху производње  
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јагодичастог воћа („Службени гласник општине 
Власеница“, број 11/15) 
  

III 
Одлука о додјели пољопривредног земљишта на 
кориштење у сврху производње јагодичастог воћа 
(„Службени гласник општине Власеница“, број 
11/15) у осталом дијелу остаје непромијењена.  
 

IV 
Ова Одлука ступа на снагу осмог дана од 

дана објављивања у ''Службеном гласнику општине 
Власеница''. 

 
 
 

Број:01-022-45/17                                                                      
Датум:28.03.2017.године      ПРЕДСЈЕДНИК  
Власеница                      СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ 
                                           Гордана Трампић,с.р. 
 

 
На   основу  члана 39. Закона  о локалној  

самоуправи („Службени гласник Републике 
Српске“, број 97/16), члана 125.став 5. Закона о 
основном образовању и васпитању („Службени 
гласник Републике Српске“, број 74/08, 71/09, 
104/11 и  33/14), члана 4. Правилника  о избору  и 
раду школског  одбора  („Службени  гласник  
Републике Српске“, број 7/09,  37/09 и 65/13) и 
члана 38. Статута општине Власеница („Службени  
гласник општине Власеница“, број  8/14 и 12/14), 
Скупштина  општине Власеница, на сједници  
одржаној дана 27.03.2017.године, д о н и ј е л а    ј е 
 
 

О Д Л У К У 
о разрјешењу  члана Школског  одбора  

Основне  школе „Вук  Караџић“ 
Власеница 

 
 
I 

 Ђурић  Снежана  из  Власенице, 
разрјешава  се  дужности  члана Школског  одбора  
Основне  школе „Вук  Караџић“ Власеница, као  
представник локалне заједнице, са даном 
20.06.2017.године, због  истека мандата Школског 
одбора. 

 
II 

 Ова  одлука  ступа  на снагу даном  
доношења, примјењиваће се од 20.06.2017.године,  
а објавиће се у „Службеном гласнику  општине 
Власеница“. 
 
 
 
Број: 01-022- 47/17                                                                         
Датум: 28.03.2017.године         ПРЕДСЈЕДНИК 
Власеница                          СКУПШТИНЕ  ОПШТИНЕ 
                                               Гордана  Трампић,с.р. 
 

 
 

 
На   основу  члана 39. Закона  о локалној  

самоуправи („Службени гласник Републике 
Српске“, број 97/16),члана 125.став 2. словна 
ознака г) Закона о основном образовању и  
васпитању („Службени гласник Републике Српске“, 
број 74/08, 71/09, 104/11 и 33/14), члана 7. 
Правилника  о избору  и раду школског  одбора  
(„Службени  гласник  Републике Српске“, број 7/09,  
37/09 и 65/13)  и члана 38. Статута општине 
Власеница („Службени  гласник општине 
Власеница“, број  8/14 и 12/14), Скупштина  
општине Власеница, на сједници  одржаној дана 
27.03.2017.године,  д о н и ј е л а    ј е 
 
 

О Д Л У К У 
о  именовању  члана  Школског  одбора  

Основне школе „Вук Караџић“ Власеница 
 
 
I 

Ђурић  Снежана, ССС, из Власенице, 
именује  се  за члана  Школског  одбора  Основне  
школе „Вук  Караџић“ Власеница, испред локалне 
заједнице. 
 

II 
 Ова  одлука  ступа  на снагу даном  
доношења, а објавиће се у  „Службеном гласнику  
општине Власеница“. 
 
 
Број: 01-022-48/17                                                                         
Датум: 28.03.2017.године         ПРЕДСЈЕДНИК 
Власеница                          СКУПШТИНЕ  ОПШТИНЕ 
                                                Гордана  Трампић,с.р. 
 

 
На   основу   члана  39. Закона  о  локалној  

самоуправи („Службени  гласник  Републике  
Српске“, број  97/16) и члана  38. Статута  општине 
Власеница („Службени  гласник  општине  
Власеница“, број  8/14 и 12/14), а након  
разматрања  Информације о стању у области 
физичке културе и спорта на подручју општине 
Власеница за 2016.годину, Скупштина  општине  
Власеница, на сједници  одржаној  дана  
27.03.2017.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 у 

области физичке културе и спорта на подручју  
општине  Власеница   за  2016.годину. 

 
2. Овај  закључак  ступа  на  снагу  наредног  

дана од  дана  објављивања  у „Службеном  
гласнику  општине  Власеница“. 

 
Број: 01-022-34/17                                                                                      
Датум: 28.03.2017.године          ПРЕДСЈЕДНИК    
Власеница                          СКУПШТИНЕ  ОПШТИНЕ  
                                                 Гордана  Трампић, с.р. 
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На   основу   члана  39. Закона  о  локалној  

самоуправи („Службени  гласник  Републике  
Српске“, број  97/16) и члана  38. Статута  општине 
Власеница („Службени  гласник  општине  
Власеница“, број  8/14 и 12/14), а након  
разматрања  Програма  подстицаја и активности 
набавке репроматеријала  за развој 
пољопривредне производње  средствима 
општинског буџета у 2017.години, Скупштина  
општине  Власеница, на сједници  одржаној  дана  
27.03.2017.године,  д о н и ј е л а     ј е 

 
 
                       З А К Љ У Ч А К 
 
1. Усваја се  Програм  подстицаја и 

активности набавке репроматеријала  за       развој  
пољопривредне  производње  средствима 
општинског  буџета  у  2017.години. 

 
2.  Овај  закључак  ступа  на  снагу  

наредног  дана од  дана  објављивања  у 
„Службеном  гласнику  општине  Власеница“. 

 
 

Број: 01-022-35/17                                                                                     
Датум: 28.03.2017.године         ПРЕДСЈЕДНИК 
Власеница                        СКУПШТИНЕ  ОПШТИНЕ  
                                                Гордана  Трампић, с.р. 
 
 
 

П Р О Г Р А М 
 

подстицаја активности и набавке 

репроматеријала за развој пољопривредне 

производње средствима општинског Буџета 

у 2017. год. 

 

 Основна намјера овог програма јесте  

унапређење пољопривредне производње у 

општини Власеница, као и остварење других 

специфичних циљева: 

- оријентација пољопривредних произвођача 

ка робно-тржишној призводњи, 

- увођење савременијих технологија у 

пољопривредној призводњи на нашем 

подручју, 

- охрабривање пољопривредних 

произвођача за интензивирање производње 

и повећање постојећих капацитета, 

- 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 у руралним подручијима 

општине итд. 

 

 

Средства Буџета општине Власеница за ове 

намјене  у 2017. години 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 2017. години. 

 Предлажемо да се средства Буџета за 

развој пољопривредне производње у 2017. години 

планирају за следећу намјену: 

 

1) Средства за директно подстицање 

инвестиционог улагања у пољопривредну 

производњу                            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 2017. 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, корисници или власници 

пољопривредног земљишта на подручју општине 

Власеница. 

Испуњеност критеријума у сваком 

појединачном случају ће утврђивати Комисија за 

пољопривреду и при томе записнички на терену 

констатовати  испуњеност критеријума за добијање 

одређених средстава подстицаја. 

У случајевима гдје је записником Комисије 

утврђено да подносилац захтјева није испунио 

један или више критеријума, тај захтјев се неће 

разматрати. 

Ако се средства планирана за ове намјене 

предвиђене  Програмом подстицаја не утроше до 

30. 11. 2017. године, овлашћује се Комисија за 

пољопривреду да заједно са Начелником Општине 

одреди намјену тих средстава и утроше до краја 

2017. године. 

Све подстицаје у пољопривреди физичким 

и правним лицима из средстава општинског Буџета 

за 2017. годину одобравати само пољопривредним 

произвођачима који су регистровани у АПИФ-у. 

Сваки подносилац захтјева је дужан уз 

захтјев приложити фотокопију личне карте или 

пасоша како би се идентификовао као становник 

општине Власеница. 
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I – ВОЋАРСКА ПРОИЗВОДЊА 

A) Јагодичасто воће 

__________________ 

Постицај за подизање нових и проширивање 

постојећих засада јагодичастог воћа 

      Критеријуми које морају испуњавати 

подносиоци захтјева су: 

- минималну површину за подизање воћњака 

од 0,1 ha; 

- садња мора бити извршена у складу са 

агротехничким стандардима; 

- мора се извршити основна и друга 

припрема земљишта за садњу; 

- могућност наводњавања и да постоји 

одговарајући приступни пут до парцеле; 

- уредни фискални рачуни набављених 

садница и репроматеријала; 

- висина подстицаја износи 10% од уложених 

средстава, а не може бити већа од 250,00 

КМ по 0,1 ha засађене површине; 

- Уколико се на овај позив пријави већи број 

корисника који испуњавају услове, чиме би 

се премашио лимит средстава предвиђених 

за ове намјене, поступиће се подјели 

предвиђених средстава у односу на број 

пријављених корисника; 

- рок за подношење захтјева за добијање 

овог постицаја је 30.11.2017. године 

 

Б ) Јабучасто и коштичаво воће 

_____________________________ 

 Набавка садног материјала за подизање 

вишегодишњих воћних засада     ( јабуке,крушке, 

шљиве,трешње) 

     Критеријуми које морају испуњавати 

подносиоци захтјева су: 

- минималну површину за подизање воћњака 

од 0,2 ha; 

- садња мора бити извршена у складу са 

агротехничким стандардима и роковима 

најдаље до 30.11.2016. године; 

- фискални рачуни набавке садница и 

репроматеријала; 

- мора се извршити основна и друга 

припрема земљишта за садњу; 

- могућност наводњавања и да постоји 

одговарајући приступни пут до парцеле; 

- висина подстицаја износи 10% од уложених 

средстава, а не може бити већа од 250,00 

КМ по 0,1 ha засађене површине, односно 

400,00 КМ по кориснику; 

- уколико се на овај позив пријави већи број 

корисника који испуњавају услове, чиме би  

 

се премашио лимит средстава предвиђених 

за ове намјене, поступиће се подјели 

предвиђених средстава у односу на број 

пријављених корисника; 

- рок за подношење захтјева за добијање 

овог постицаја је 30.11.2017. год. 

 Планирана укупна средства за ( А+Б  ) 

подстицај су 15.000,00 КМ 

II ПОВРТАРСКА ПРОИЗВОДЊА 

Набавка пластеника површине 50 m
2
, 100 m

2
 и 

300 m
2 
 

__________________________________ 

Право на подстицај за набавку пластеника имају 

сви регистровани пољопривредни произвођачи из 

општине Власеница. 

- неопходно је уз захтјев приложити уредне 

папире о набавци пластеника (фискални 

рачун) 

- висина подстицаја износи за пластеник 

површине до 50m
2
 - 50,00 КМ; до 100 m

2 
- 

150,00 KM односно 300 m
2 

- 300,00 KM, а не 

може бити већа од 300,00 КМ по кориснику.  

- уколико се на овај позив пријави већи број 

корисника који испуњавају услове, чиме би 

се премашио лимит средстава предвиђених 

за ове намјене, поступиће се подјели 

предвиђених средстава у односу на број 

пријављених корисника 

- рок за подношење захтјева за добијање 

овог постицаја је 30.10.2017. год. 

Планирана укупна средства за овај подстицај су 
8.000,00 КМ 

III – СТОЧАРСКА ПРОИЗВОДЊА 

Набавка приплодних овнова расних пасмина 

(Сјеничка, Виртембер, Ил де франс, Романовска) 

___________________________________________ 

 Предвиђено је да се до задатог рока 

пријаве сви заинтересовани пољопривредни 

произвођачи  уз учешће властитих средстава, 

након чега ће се приступити колективној набавци 

приплодних грла овнова из признатик репро-

центара. Овим видом организоване набавке 

избјећи ће се сви видови манипулисања око 

набавке расних пасмина са провјереним 

педигреом. 

- Право на подстицај за набавку проплодног 

овна имају сви пољопривредни 

произвођачи који се баве овчарством и који 

имају минимално 50 грла приплодних 

оваца, 
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- увјерење о редовној здравствено-

ветеринарској заштити током узгоја оваца, 

- висина подстицаја износи 20% од уложених 

средстава, а не може бити већа од 150,00 

КМ по кориснику. 

- Уколико се на овај позив пријави већи број 

корисника који испуњавају услове, чиме би 

се премашио лимит средстава предвиђених 

за ове намјене, поступиће се подјели 

предвиђених средстава у односу на број 

пријављених корисника. 

- рок за подношење захтјева за добијање 

новчане накнаде на име овог подстицаја је 

30.06.2017. год. 

 Планирана укупна средства за набавку 

овнова је 6.000,00 КМ 

Подстицај за набавку приплодних јуница 

_________________________________________ 

Набавка стеоних јуница може бити куповином из 

других фарми као и увођење јуница одгајаних на 

сопственој фарми. 

- Право на подстицај за набавку проплодних 

јуница имају сви пољопривредни 

произвођачи који се баве производњом 

млијека, 

- неопходно је уз захтјев приложити 

купопродајни уговор ако је јуница купљена 

од другог власника; 

- пасош јунице, 

- увјерење ветеринарске службе о 

потврђеном гравидитету животиње, 

- потврду о здраственом стању животиње, 

- висина подстицаја износи 20% од уложених 

средстава и не може бити већа од 300,00 

КМ по јуници односно 900,00 КМ по 

кориснику. 

- Уколико се на овај позив пријави већи број 

корисника који испуњавају услове, чиме би 

се премашио лимит средстава предвиђених 

за ове намјене, поступиће се подјели 

предвиђених средстава у односу на број 

пријављених корисника. 

- рок за подношење захтјева за добијање 

новчане накнаде на име овог подстицаја је 

31.8.2017. год. 

 

Планирана укупна средства за набавку приплодних 

јуница је 15.000,00 КМ 

Подстицај за набавку пчелињих друштава и 

репроматеријала 

_________________________________ 

  

 

Право на регрес имају сви пчелари који се баве 

пчеларством на подручју општине Власеница и који 

имају жељу за проширивањем пчелињих друштава. 

- Захтјеви се подносе Комисији за 

пољопривреду, 

- уз захтјев обавезно је достављање уредних 

фискалних рачуна као и изјаву о тренутном 

бројном стању пчелињих друштава; 

- Рок за подношење захтјева је 30.06.2017. 

године. 

- након обраде свих приспјелих захтјева за 

ову намјену приступиће се утврђивању 

висине пподстицаја по основној мјерној 

јединици (рој, кошница). 

 Планирана укупна средства за подстицај су 
9.000,00 КМ. 
 

IV - УНАПРЕЂЕЊЕ ЗНАЊА И ВЈЕШТИНА У 

ПОЉОПРИВРЕДНОЈ ПРОИЗВОДЊИ 

A ) Подстицај за агрохемијску анализу земљишта и 
фитопатолошку контролу биљних болести 

Комисија за пољопривреду одобрава свим 

заинтересованим пољопривредним произвођачима 

за производњу воћа:  

- подстицај за агрохемијску  анализу 

земљишта; 

- анализа биљних узорака јагодичастог 

воћа на потенционалне биљне болести. 

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 (А+Б) подстицаја су 7.000,00 КМ. 

IV -  ПОДРШКА ОДРЖАВАЊУ САЈМА 

ПОЉОПРИВРЕДЕ 

А)  Подршка одржавању сајма „ Дан 
пољопривреде у Власеници“ који је планиран да се 
одржи 12.октобра 2017. год. 
Планирана укупна средства за подршку 

организовању сајма су 5.000,00 КМ 
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НАПОМЕНА: 

       

 Обзиром да су подстицајна средства 

општинског буџета за 2017.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. 

                                                                                          
ПРЕДСЈЕДНИК  

СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ 
Број: 01-022-35/17        Гордана Трампић,с.р. 
Датум:28.03.2017.године 
Власеница 
  

 
На   основу   члана  39. Закона  о  локалној  

самоуправи („Службени  гласник  Републике  
Српске“, број  97/16) и члана  38. Статута  општине 
Власеница („Службени  гласник  општине  
Власеница“, број  8/14 и 12/14), а након  
разматрања  Програма развоја пољопривреде, 
општина Власеница 2017 – 2020 година, Скупштина  
општине  Власеница, на сједници  одржаној  дана  
27.03.2017.године, д о н и ј е л а     ј е 

 
                  З А К Љ У Ч А К 

 
1. Усваја  се  Програм  развоја 

пољопривреде, општина Власеница 2017 – 2020 
година. 

 
2.  Овај  закључак  ступа  на  снагу  

наредног  дана од  дана  објављивања  у 
„Службеном  гласнику  општине  Власеница“. 

 
 

Број: 01-022-40/17                                                                                      
Датум: 28.03.2017.године          ПРЕДСЈЕДНИК 
Власеница                          СКУПШТИНЕ  ОПШТИНЕ  
                                              Гордана  Трампић, с.р. 
 

 
На   основу   члана  39. Закона  о  локалној  

самоуправи („Службени  гласник  Републике  
Српске“, број  97/16) и члана  38. Статута  општине 
Власеница („Службени  гласник  општине  
Власеница“, број  8/14 и 12/14), а након  
разматрања  Плана активности  за јачање система 
социјалне заштите  и инклузије у општини 
Власеница, са фокусом на повећање  могућности 
за запошљавање  маргинализованих група  за 
период  2017 – 2018 година, Скупштина  општине  
Власеница, на сједници  одржаној  дана  
27.03.2017.године,  д о н и ј е л а     ј е 

 
                     З А К Љ У Ч А К 
 

             1.  Усваја  се  План  активности  за јачање 
система социјалне заштите  и инклузије у општини 
Власеница, са фокусом на повећање  могућности 
за запошљавање  маргинализованих  група  за 
период  2017 – 2018  година. 

 
2.  Овај  закључак  ступа  на  снагу  

наредног  дана од  дана  објављивања  у 
„Службеном  гласнику  општине  Власеница“. 

 
 

Број: 01-022-41/17                                                                                      
Датум: 28.03.2017.године         ПРЕДСЈЕДНИК       
Власеница                         СКУПШТИНЕ  ОПШТИНЕ  
                                                Гордана  Трампић,с.р. 
 

 
На основу члана 59. Закона о локалној 

самоуправи („Службени гласник РС“,број: 97/16) и 
члана 53. Статута општине Власеница („Службени 
гласник општине Власеница“ број: 8/14 и 12/14), 
Начелник општине Власеница, д о н о с и 
 
 

О Д Л У К У 
о отварању Подрачуна за Пројекат 

 „Србија – Српској“ 
 
 
I 

Одобрава се отварање Подрачуна за  
реализацију Пројекта „Србија – Српској“. 

 
II 

Подрачун из тачке I ове Одлуке користиће 
се искључиво за потребе прикупљања и утрошка 
средстава везаних за реализацију Пројекта „Србија 
- Српској“. 
 

   III 
Средства за финансирање Пројекта 

обезбиједиће општина Власеница и остали 
учесници у пројекту из Републике Србије и 
Републике Српске. 
 

   IV 
          За реализацију ове Одлуке задужује се 
Одјељење за финансије. 
 

V 
Ова Одлука ступа на снагу даном 

доношења, а објавиће се у „Службеном гласнику 
општине Власеница“.  
 
 
Број:05/1-401-53/17                                                                                                           
Датум: 08.03.2017. год.    
                                  НАЧЕЛНИК ОПШТИНЕ 
                                             Мирослав Краљевић,с.р. 
    

               
Број: 02/1-014-101/17-1  
Датум: 28.3.2017. године 

 
На основу члана 82. став 3. Закона о 

локалној самоуправи Републике Српске („Службени 
гласник Републике Српске“,број 97/16) и члана 101. 
Статута општине Власеница („Службени гласник 
општине  Власеница“,број 8/14 и 12/14), а у складу 
са Уговором о сарадњи број 02/1-014-101/17, 
закљученим дана 23.3.2017. године, између  
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Општине Власеница и Међународне финансијске 
корпорације из Групације Свјетске банке 
(International Finance Corporation-IFC), начелник 
Општине Власеница доноси 
 

ОДЛУКУ 
о провођењу регулаторне реформе на 
локалном нивоу (Пројекта побољшања 

пословног окружења и конкурентности у 
Општини Власеница - Investment Climate 

 LIFE Project) 
 

I 
У складу са обавезама преузетим потписивањем 
Уговора о сарадњи између Општине Власеница и 
Међународне финансијске корпорације из 
групације Свјетске банке (International Finance 
Corporation-IFC), Општина Власеница прихвата 
обавезу провођења Пројекта побољшања 
пословног окружења и конкурентности у Општини 
Власеница (Investment Climate LIFE Project) и 
регулаторне реформе на локалном нивоу у складу 
са наведеним пројкетом.  
 

II 
Општина Власеница ће провести реформу 
административних поступака које у свом раду 
примјењује Општина Власеница и њене надлежне 
административне службе. 
 

III 
Општина Власеница ће, у периоду након усвајања 
препорука за унапређење административних 
поступака, усвојити, измјенити или допунити све 
општинске прописе чије усвајање, измјена или 
допуна буду предуслов за имплементацију 
усвојених препорука за унапређење, елиминацију и 
унапређење административних поступака.  
 
Општина Власеница ће након доношења и 
усвaјања аката из члана III. одлуке, донијети и 
усвојити Правилиник о рационализацији рада 
Општинске урправе Општине Власеница и друге 
акте потребне за провођење Пројекта. 
 

IV 
Општина Власеница ће израдити и успоставити e-
регистар административних поступака који су у 
надлежности Општине Власеница, те донијети 
Правилник о вођењу и одржавању Регистра 
административних поступака и друге акте потребне 
за реализацију пројекта. 
 

V 
Административни поступак представља потупак 
рјешавања предмета од момента подношења 
захтјева трећег лица до момента одлучивања, тј. 
одговора надлежног одјељења Општине 
Власеница, у циљу спровођења одлука органа 
Општине Власеница или прописа виших органа 
власти (закона, подзаконског акта).  
Административни поступак такође може бити 
процедура пријављивања за издавање лиценце,  
 
 

 
дозволе, сагласности, одобрења, рјешења, 
ауторизације, овлаштења, цертификације, 
обавјештења и свих других одлука којима се 
одлучује о правима или обавезама странке у 
административном поступку. У ширем смислу, 
административни поступак представља процес који 
подразумијева: подношење захтјева од стране 
физичког/правног лица надлежном општинском 
одјељењу, спровођење процедуре по поднесеном 
захтјеву и добијање одговора од општинског 
одјељења по предатом захтјеву.  
 

VI 
Oва одлука ступа на снагу осмог дана од дана 
објављивања у „Службеном гласнику општине 
Власеница“. 
 
                                             НАЧЕЛНИК ОПШТИНЕ 

                                             Мирослав Краљевић,с.р. 
 

 
Број: 02/1-014-101/17-2 
Датум: 28.3.2017. године 
 
 

На основу члана 82. став 3. Закона о 
локалној самоуправи Републике Српске („Службени 
гласник Републике Српске“,број 97/16) и члана 101. 
Статута општине Власеница („Службени гласник 
општине Власеница“,број 8/14 и 12/14), а у складу 
са Уговором о сарадњи број 02/1-014-101/17, 
закљученим дана 23.3.2017. године, између 
Општине Власеница и Међународне финансијске 
корпорације из Групације Свјетске банке 
(International Finance Corporation-IFC), начелник 
Општине Власеница доноси 
 
 

РЈЕШЕЊЕ 
о именовању радне групе за провођење 

Пројекта побољшања пословног окружења и 
конкурентности у Општини Власеница 

(Investment Climate LIFE Project) 
 
I 

У складу са обавезама преузетим потписивањем 
Уговора о сарадњи између Општине Власеница и 
Међународне финансијске корпорације из 
Групације Свјетске банке  (International Finance 
Corporation-IFC), а ради спровођења Пројекта 
побољшања пословног окружења и конкурентности 
у Општини Власеница, именује се Радна група 
Општине Власеница за провођење Пројекта 
побољшања пословног окружења и конкурентности  
(Investment Climate LIFE Project) у сљедећем 
саставу :  
 

1. Марко Тодоровић 

2. Павле Бунијевац 

3. Жељко Дамљановић 

4. Раде Малишевић 

5. Жарко Мијић 
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II 

Задатак Радне групе је активно учешће у поступку 
реформе административних поступака Општине 
Власеница ради квалитетнијег пружања услугa 
грађанима и привредним субјектима, унапређења 
услова, побољшања пословног амбијента, 
смањења ризика и трошкова пословања као и 
уклањање непотребних административних 
баријера.  

 
III 

Мандат Радне групе траје до окочања Пројектних 
активности. Радна група за провођење Пројекта ће 
се састајати по потреби, а најмање једном мјесечно 
с циљем извршења обавеза наведених у члану II. 
овог Рјешења. 
 
Радна група може доносити одлуке из своје 
надлежности уколико састанку присуствује више од 
половине чланова Радне групе, а све одлуке се 
доносе простом већином. 
 
 

IV 
У циљу ефикаснијег провођења пројекта за 
кoординатора Пројекта именује се Данијела 
Вуковић, задужена за координацију између 
Општине Власеница с једне стране и Свјетске 
Банке с друге стране ради синхронизовања 
активности свих учесника у Пројекту ради 
успјешног провођења Пројекта.  
 
За замјеника коoрдинатора пројекта именује се 
Невена Ступар. 
 
У циљу успостављања е-регистра Општине 
Власеница за ИТ коoрдинатора именује се 
Бранислав Петковић, чији је задатак да заједно са 
консултантима Свјетске Банке спроведе потребне 
активости у циљу успостављања електронског 
регистра административних поступака Општине 
Власеница (e-registar). 
 
У циљу квалитеније промоције пројекта именује се 
коoрдинатор за односе са јавношћу именује се 
Љиљана Савиновић, са задатком да заједно са 
консултантима Свјетске Банке предузима 
активности ради промоције Пројекта и 
обавијештавања јавности.  
 
 

V 
 Ово Рјешење ступа на снагу осам дана од 
дана објављивања у „Службеном гласнику 
Општине Власеница“. 
 
 

                                                                                                                                                  
НАЧЕЛНИК ОПШТИНЕ 

                            Мирослав Краљевић,с.р. 
 

 
 
 
 

 
Број: 02/1-014-101/17-3  
Датум: 28.3.2017. године 
 

 
На основу члана 82. став 3. Закона о 

локалној самоуправи Републике Српске („Службени 
гласник Републике Српске“,број 97/16) и члана 101. 
Статута општине Власеница („Службени гласник 
општине Власеница“,број 8/14 и 12/14), а у складу 
са Уговором о сарадњи број 02/1-014-101/17, 
закљученим дана 23.3.2017. године, између 
Општине Власеница и Међународне финансијске 
корпорације из Групације Свјетске банке 
(International Finance Corporation-IFC), начелник 
Општине Власеница доноси 

 
 

РЈЕШЕЊЕ 
о именовању коодринатора  и замјеника 

координатора у Општинској управи Општине 
Власеница за пружање подршке инвеститорима 

у општини Власеница 
 

1. Именује се координатор Жељко 

Дамљановић и замјеник координатора 

Александра Милановић Лаловић испред 

Општинске управе општине Власеница, за 

потребе пружања подршке инвеститорима у 

Општини Власеница. 

 
2. Активности службеника у општини 

Власеница надлежних за послове 

сервисирања домаћих и страних 

инвеститора и пружања постинвестиционе 

подршке инвеститорима су сљедеће: 

 
- Одговарају на упите и пружају 

информације потенцијалним и 

постојећим инвеститорима у Општини 

Власеница о пословном окружењу, 

укључујући информације о 

законодавству, подстицајима, 

адмимистративним поступцима, 

основним економским кретанњима у 

земљи, те осталим областима које су 

предмет упита инвеститора; 

- Идентификују и презентују 

инвестиционе могућности, локације за 

инвестирање и инвестиционе пројекте у  

Општини Власеница; припремају 

инвестициони сажетак Општине 

Власеница; припремају ажурне 

информације о конкурентности, 

секторским могућностима и конкретним 

инвестиционим локацијама и 

пројектима у општини  и достављају их  
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особи која одржава„web“ страницу 

Општине Власеница за постављање на 

,,web“ страницу; 

- Пружају подршку фирмама у процесу 

инвестирања, а нарочито код 

прикупљања документације, дозвола и 

сагласноти које су у надлежности 

општине. 

- Представљају Општину Власеница у 

сарадничкој мрежи за постинвестициону 

подршку инвеститорима и координарају 

активности које су у везане за учешће у 

сардничкој Мрежи са Министарством за 

економски развој и регионалну сарадњу 

РС (МЕОРС).  

- У сарадњи са партнерима из 

Сарадничке мреже пружају 

постиинвестициону подршку и редовно 

посјећују и контактирају са постојећим 

страним и домаћим улагачима у 

Општини Власеница, ради отклањања 

препрека и отворених питања са којима 

се компаније сусрећу у свом пословању 

како би се потакнули на додатно ре-

инвестирање, и пружају подршку 

страним и домаћим улагачима да 

идентификују нове прилике за улагања; 

- Припремају план реализцаије и акциони 

план сервисирања инвеститора и 

постинвестиционе подршке 

инвеститорима на годишњем нивоу; 

мјере резултате учинка сервисирања 

инвеститора и постинвестиционе 

подршке инвеститорима кроз вођење 

табеле инвестиционих индикатора и 

табеле контаката с постојећим 

инвеститорима и отворених питања 

инвеститора на мјесечном нивоу; 

- Координирају сарадњу са Привредним 

савјетом општине и укљученост 

привредног сектора у рад локалне 

управе; 

- Обављају остале техничко-

административне послове везане за 

актиности сервисирања инвеститора и 

постинвестициону подршку  инвести-

торима. 

 
3. Службеници се именују на период од једне 

године са могућношћу поновног 

именовања. 

 
4. Ово рјешење ступа на снагу осмог дана од 

дана објављивања у „Службеном гласнику 

општине Власеница“. 

 
 

 
5. Приговор не одлаже извршење рјешења. 

 
Образложење 

С обзиром да је за провођење Пројекта 
побољшања пословног окружења и конкурентности 
у Општини Власеница (Investment Climate LIFE 
Project) потребно именовати службеникe чији је 
задатак наведен у тачки 2. диспозитива, начелник 
општине је сходно одредбама члана 82. став 3. 
Закона о локалној самоуправи и члана 101. Статута 
Општине Власеница, одлучио као у диспозитиву 
рјешења. 
 
 УПУТСТВО О ПРАВНОМ СРЕДСТВУ: 
Против овог рјешења може се уложити приговор 
начелнику општине у року од осам дана од дана 
достављања рјешења. 
 
 

                                          НАЧЕЛНИК ОПШТИНЕ  
                                             Мирослав Краљевић,с.р. 
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