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Службени гласник општине Власеница 

 

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

ОДЛУКУ 
О ИМЕНОВАЊУ ДИСЦИПЛИНСКЕ КОМИСИЈЕ 

 
 
I 

Начелник општине Власеница именује 
Дисциплинску комисију у следећем саставу: 
1. Невена Ступар, предсједник комисије, 
2. Ђуро Вуксић, члан,  
3. Слободанка Миловановић, члан. 

 
1. Мирзана Ахметовић, замјеник предсједника 

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

 
II 

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

III 
        Ступањем на снагу ове Одлуке престаје 

да важи Одлука о именовању дисциплинске 
комисије број: 02/1-014-5/17 од 5.1.2017. године. 

 
IV 

                 Ова Одлука ступа на снагу  даном 
доношења, а објавиће се у ''Службеном гласнику 
општине Власеница''. 
 
     
 Број: 02/1-014-163/17                                                                     
 Датум:12.05.2017.              НАЧЕЛНИК ОПШТИНЕ       
                                            Мирослав Краљевић,с.р. 
 

 
 
 

                На основу члана 82. став (3) Закона о 
локалној самоуправи („Службени  гласник 
Републике Српске“, број 97/16) и члана 101. 
Статута општине Власеница („Службени гласник 
општине Власеница“, број 8/14 и 12/14), Начелник 
општине Власеница доноси: 
 
 

ОДЛУКУ 
О ОРГАНИЗОВАЊУ САЈМА ПОЉОПРИВРЕДЕ И 

ПРИВРЕДЕ   2017. ГОДИНЕ 
 
 

I 
 

 Сајам пољопривреде и привреде 
„Власеница 2017“ одржаће се 12.10.2017. године и 
13.10.2017. године. 
 

II    
 

       Сајам пољопривреде и привреде има за 
циљ окупљање великог броја излагача и 
промовисање регионалне  пољопривредне и 
привредне производње из различитих 
пољопривредних и привредних области. 

 
 

III 
 

                Ова Одлука ступа на снагу  даном 
доношења, а објавиће се у ''Службеном гласнику 
општине Власеница''. 
 
 
     
 Број:02/1-014-167/17                                                                     
Датум:15.05.2017.                НАЧЕЛНИК ОПШТИНЕ 
                                        Мирослав Краљевић,с.р. 
 

 
                На основу члана 48. став 4. Закон о 
службеницима и намјештеницима у органима 
јединице локалне самоуправе („Службени гласник 
Републике Српске“, број 97/16) и члана 69. став 1. 
алинеја 8. Статута општине Власеница („Службени 
гласник општине Власеница“, број: 8/14 и 12/14), 
Начелник општине Власеница доноси 

 
 
 



Страна 2  Број 7 

Службени гласник општине Власеница 

 

 
П Р А В И Л Н И К 

o измјенама и допунама Правилника о 
организацији и систематизацији радних мјеста 

Општинске управе општине Власеница 
 
 

Члан 1. 
 У Правилнику о организацији и систематизацији 
радних мјеста Општинске управе општине 
Власеница („Службени гласник општине 
Власеница“, број: 6/15, 12/15, 4/16, 8/16, 10/16, 
12/16, 13/16, 1/17 и 2/17) у даљем тексту: 
Правилник, у члану 30. иза наслова: 
а)  ОДЈЕЉЕЊЕ ЗА ОПШТУ УПРАВУ, у тачки 9) 
Стручни сарадник за пријем поднесака, колона: 
„Звање“ мијења се и гласи: 
 „стручни сарадник трећег звања“  
и колона: „Радно искуство“ мијења се и гласи: 
 „6 мјесеци у струци“. 
 
 

Члан 2. 
У члану 30. Правилника послије наслова: б) 
„ОДЈЕЉЕЊЕ ЗА ПРИВРЕДУ, ДРУШТВЕНЕ 
ДЈЕЛАТНОСТИ И ИНСПЕКЦИЈСКЕ ПОСЛОВЕ“,  у 
тачки 4) Самостални стручни сарадник за развој 
пољопривреде, колона: „Звање“ мијења се и гласи: 
„самостални стручни сарадник другог звања.“ и 
колона: „Радно искуство“ мијења се и гласи:  
„2 године у струци“ 
У истом члану и иза истог наслова,  тачка 7.Виши 
стручни сарадник за друштвене дјелатности, 
мијења се и гласи: 
„Самостални стручни сарадник за друштвене 
дјелатности“ 
У тачки 7. колона :“Категорија радног мјеста“ 
мијења се и гласи: 
„пета категорија“, колона: звање“ мијења се и 
гласи: 
„самостални стручни сарадник првог звања“, 
колона:“Потребно стручно знање“ мијења се и 
гласи:  
„ ВСС, Економски факултет или други факултет 
друштвеног смјера, VII  степен, или први циклус 
студија са најмање 240 ЕЦТС бодова и положен 
стручни испит за рад у општинској управи., колона: 
Сложеност послова“ мијења се и гласи:  
„прецизно одређени сложени послови у којима се 
примјењују утврђене методе рада, поступци или 
стручне технике“ колона: „Самосталност у раду“ 
мијења се и гласи:  
„самосталност у раду ограничена је повременим 
надзором и помоћи непосредног руководиоца у 
рјешавању сложених стручних питања“ колона: 
Одговорност“ мијења се и гласи:  
„  одговорност за правилну примјену метода рада, 
поступака или стручних техника“, колона:“Пословна 
комуникација“ мијења се и гласи: 
„контакти унутар и изван органа у којима је 
потребно да се дјелотворно пренесу информације 
које служе за остваривање циљева рада“ и колона: 
„Радно искуство“ мијења се и гласи:  
„ 3 године у струци“.  
 

 
У истом члану иза истог наслова , иза тачке 9) 
додаје се тачка 10) која гласи: „Ветеринарски 
инспектор“ 
 
Статус: општински службеник 
Категорија радног мјеста: четврта категорија 
 
Опис послова:  

 Обавља инспекцијски надзор у погледу 
придржавања прописа који се односе на 
здравствену заштиту животиња,  

 Обавља инспекцијски надзор у погледу 
придржавања прописа који се односе 
назаштиту и добробит животиња,  

 Обавља инспекцијски надзор у погледу 
придржавања прописа који се односе на 
ветеринарску дјелатност,  

 Обавља инспекцијски надзор у погледу 
придржавња прописа који се односе на 
ветеринарске лијекове и додатке и у другим 
управним подручјима када је то одређено 
посебним прописом 

 Предузима све мјере и радње предвиђене 
законом и посебним прописима, 

 одговоран је за провођење система 
управљања квалитетом по међународним 
ИСО стандардима,  

 одговоран је за законито и благовремено 
обављање послова,  

 одговоран је за исправност и одржавање 
средстава рада, 

 сачињава план и извјештај о раду и 
доставља начелнику одјељења, 

 обавља и друге послове по налогу 
начелника одјељења. 

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

Члан 3. 
У члану 30. Правилника иза наслова: „ОДЈЕЉЕЊЕ 
ЗА ПРОСТОРНО УРЕЂЕЊЕ И СТАМБЕНО-
КОМУНАЛНЕ ПОСЛОВЕ“ у тачки 1) Начелник 
дјељења, колона: „Потребно стручно знање“ 
мијења се и гласи:  
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Службени гласник општине Власеница 

 

 
„ВСС, VII степен или најмање завршен први циклус 
школовања са 240 ЕЦТС бодова, смјер друштвени , 
хуманистички и технички и положен стручни испит 
за рад у општинској управи. 
У истом члану и иза истог наслова  у тачки 49. 
Самостални стручни сарадник за правне послове у 
области урбанизма, грађења и стамбено-
комуналне дјелатности“, колона: „звање“ мијења се 
и гласи: 
„самостални стручни сарадник трећег звања“  
и колона: „Радно искуство“ мијења се и гласи:  
„1 година у струци“ 
 

 

.    
            Члан 4. 

Овај Правилник ступа на снагу осмог дана од дана 
објављивања у „Службеном гласнику општине 
Власеница“  
        
 
Број: 02/1-014-182 /17  
Датум: 22.05.2017. годинe   
 
 
                                              НАЧЕЛНИК ОПШТИНЕ  
                                             Мирослав Краљевић,с.р. 
 

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

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

ПРАВИЛНИК 
о допунама Правилника о платама запослених у Општинској управи општине 

 
 

Члан 1. 
 У Правилнику о платама и другим примањима запослених у општинској управи општине Власеница 
(„Службени гласник општине Власеница“ број: 7/16, 8/16, 10/16, 12/16, 13/16, 1/17, 2/17 и  4/17), у даљем тексту 
Правилник, у члану 16. у табели : „ОДЈЕЉЕЊЕ ЗА ПРИВРЕДУ И ДРУШТВЕНЕ ДЈЕЛАТНОСТИ И 
ИНСПЕКЦИЈСКЕ ПОСЛОВЕ“ , иза броја 33 додаје се редни број 34. који гласи:  
 
 

Ред. 
Бр. 

Назив радног 
 мјеста 

Стручна спрема коефицијент 

 
34. 

 
Ветеринарски инспектор 

ВСС – 4 године 
или 240 ЕЦТС   

 
        9.75 

 
Досадашњи бројеви  
Редни бројеви: 34,35,36,37,38,39,40,41,42,43,44,45,46,47,48,49,50,51,52,53,54,55,56,57,58 постају 
35,36,37,38,39,40,41,42,43,44,45,46,47,48,49,50,51,52,53,54,55,56,57,58 и 59. 
 
 

Члан 2. 
Овај Правилник ступа на снагу осмог дана од дана објављивања у „Службеном гласнику општине Власеница“  
 
 
 
Број: 02/1-014-183/17  
Датум: 22.05.2017. године  
                                                                                                                                        НАЧЕЛНИК ОПШТИНЕ                                                                                                                                                                     
                     Мирослав Краљевић,с.р. 
 

 

                      С  А  Д  Р  Ж  А  Ј        
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3.Правилник o измјенама и допунама Правилника о    
   организацији и систематизацији радних мјеста  
   Општинске управе општине Власеница.................1 
 

 
 

 
 
.


