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                    БРОЈ  10 

 

Службени гласник општине Власеница 

 

          На основу  члана 33а. Закона о локалној 
самоуправи („Службени гласник  Републике 
Српске“, број 101/04, 42/05, 118/05 и 98/13) и члана 
46.Статута општине Власеница („Службени гласник  
општине Власеница“, број 8/14 и 12/14), Скупштина 
општине Власеница, на  Конститутивној  сједници 
одржаној дана 18.11.2016.године, д о н и ј е л а    ј е 
 
 

О Д Л У К У 
о  избору  Радног предсједништва  Скупштине  

општине  Власеница 
 
 

I 
 У   Радно  предсједништво  Скупштине 
општине Власеница  изабрани   су: 

1. Савић  Милош,  предсједавајући 
2.  Рељић Вуле, члан 
3.  Тодоровић  Марко, члан. 

 
 
II 

 Ова  одлука  ступа на снагу  даном  
доношења, а објавиће се у „Службеном гласнику  
општине Власеница“. 
 
 
 
Број: 01-022-100/16                                                                                
Датум: 18.11.2016.године      ПРЕДСЈЕДАВАЈУЋИ                                                         
Власеница                          СКУПШТИНЕ  ОПШТИНЕ     
                                                    Савић  Милош,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), 
Скупштина општине Власеница, на Конститутивној 
сједници  одржаној дана 18.11.2016.године,  
д о н и је л а   ј е 
 
 

О Д Л У К У 
о  избору  Комисије за верификацију  мандата  
одборника у Скупштини општине Власеница 

 
 
 

I 
 У  Комисију  за  верификацију  мандата  
одборника  у  Скупштини општине Власеница, 
изабрани су: 
1.Пајић Весна, предсједник 
2.Милић Давор, члан 
3.Зорановић  Миле, члан. 

 
II 

 Ова  одлука  ступа на снагу  даном  
доношења, а објавиће се у „Службеном гласнику  
општине Власеница“. 
 
 
Број: 01-022-101/16                                                                            
Датум: 18.11.2016.године     ПРЕДСЈЕДАВАЈУЋИ 
Власеница                          СКУПШТИНЕ  ОПШТИНЕ 
                                                  Савић  Милош,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 Комисије за 
верификацију мандата одборника у Скупштини 
општине Власеница, Скупштина  општине 
Власеница, на Конститутивној  сједници  одржаној  
дана  18.11.2016.године,  д о н и ј е л а     ј е 
 

О Д Л У К У 
о    верификацији   мандата  одборника  у  

Скупштини  општине Власеница 
 
I 

 Усваја  се  Извјештај   Комисије за  
верификацију  мандата  одборника  у Скупштини  
општине  Власеница, који су добили  мандате  на 
Локалним  изборима  2016.године. 
 

II 
 Верификују се  мандати  одборницима  у 
Скупштини општине  Власеница, који  су  им  
додијељени  као  кандидатима  са листи, и то: 
 
САВЕЗ   НЕЗАВИСНИХ   СОЦИЈАЛДЕМОКРАТА 
1.Пајић Весна  
2.Краљевић  Александар 
 
 



Страна 2  Број 10 

Службени гласник општине Власеница 

 

 
3. Трампић Гордана  
4. Краљевић  Станислав 
5. Лукић  Жељко  
6. Тодоровић Марко 
7. Еркић Синиша 
 
СРПСКА  ДЕМОКРАТСКА  СТРАНКА 
1.Бобар  Мирослав 
2.Савић Милош 
3. Рељић Вуле 
4. Мишић  Марко 
5. Вуковић  Невена 
 
СТРАНКА  ДЕМОКРАТСКЕ  АКЦИЈЕ 
1.            / 
2.Топаловић  Хасан 
 
СОЦИЈАЛИСТИЧКА  ПАРТИЈА 
1.Еркић  Александар 
 
УЈЕДИЊЕНА  СРПСКА 
1.Зорановић  Миле 
 
ДЕМОКРАТСКИ  НАРОДНИ  САВЕЗ 
1.Голијан  Давор 
 
САВЕЗ  ЗА  НОВУ  ПОЛИТИКУ 
1.Продановић   Станислав 
 
ПАРТИЈА  ДЕМОКРАТСКОГ  ПРОГРЕСА 
1.Милић  Давор 

 
III 

 Комисија  за верификацију мандата  
констатовала је да су Странци демократске акције 
додијељена  два  мандата,  а обзиром  да   један 
кандидат  са наведене листе    Хаџиомеровић  Мујо  
није  прихватио  додијељени  мандат, то  ће   
замјенски   кандидат  бити  накнадно  одређен  од  
стране  надлежног  органа, односно  Централне  
изборне  комисије  БиХ. 
 

IV 
 Oва  одлука  ступа  на снагу  даном  
доношења, а објавиће се у „Службеном гласнику  
општине  Власеница“. 
 
 
Број: 01-022-102/16                                                                              
Датум: 18.11.2016.године     ПРЕДСЈЕДАВАЈУЋИ 
Власеница                          СКУПШТИНЕ  ОПШТИНЕ 
                                                  Савић   Милош,с.р. 
 

 
          На  основу  члана  30. и 36.Закона о локалној 
самоуправи („Службени гласник  Републике 
Српске“, број 101/04, 42/05, 118/05 и 98/13), члана 
38. и 58.Статута  општине Власеница („Службени  
гласник  општине Власеница“, број  8/14 и 12/14) и 
члана 15.  и 48.Пословника  Скупштине општине 
Власеница („Службени  гласник  општине 
Власеница“, број 12/14), Скупштина  општине 
Власеница, на Конститутивној  сједници  одржаној  
дана 18.11.2016.године,  д о н и ј е л а    ј е 
 

 
О Д Л У К У 

о избору   Комисије  за  избор и именовања 
Скупштине  општине Власеница 

 
I 

 У   Комисију  за  избор  и именовања 
Скупштине  општине Власеница, изабрани  су: 
1. Краљевић  Александар, предсједник 
2. Пајић  Весна, члан 
3. Лукић Жељко, члан 
4. Милић Давор, члан 
5. Вуковић Невена, члан. 
 

II 
 Ступањем  на  снагу  ове  Одлуке  престаје  
да  важи  Одлука о избору  предсједника и чланова  
Комисије  за избор и именовања Скупштине  
општине  Власеница, број  01-022-80/13 од 
23.10.2013.године („Службени  гласник  општине  
Власеница“, број  8/13). 

 
III 

 Ова  одлука  ступа  на снагу  даном  
доношења, а објавиће  се  у „Службеном гласнику  
општине  Власеница“. 
 
 
Број: 01-022-103/16                                                                             
Датум:18.11.2016.године    ПРЕДСЈЕДАВАЈУЋИ 
Власеница                        СКУПШТИНЕ   ОПШТИНЕ  
                                               Савић  Милош,с.р. 
 

 
          На основу  члана 30.Закона о локалној 
самоуправи („Службени гласник Републике 
Српске“, број 101/04, 42/05, 118/05 и 98/13), члана 
27.став 1.тачка 2. Закона о статусу  функционера  
јединица локалне самоуправе („Службени  гласник 
Републике Српске“, број 96/05 и 98/13) и члана 
38.Статута општине Власеница („Службени гласник 
општине Власеница“, број 8/14 и 12/14), Скупштина 
општине Власеница, на  Конститутивној сједници 
одржаној  дана 18.11.2016.године, д о н и ј е л а   ј е 
 

О Д Л У К У 
о  утврђивању  престанка  функције 

предсједнику Скупштине општине  Власеница 
 
I 

 Тодоровић  Аћиму,  предсједнику  
Скупштине општине Власеница, утврђује се  
престанак  функције, због истека  мандата. 
 

II 
 Ова  одлука ступа на снагу  даном 
доношења, а објавиће се у „Службеном гласнику  
општине  Власеница“. 
 
 
Број: 01-022-104/16                                                                    
Датум: 18.11.2016.године    ПРЕДСЈЕДАВАЈУЋИ 
Власеница                         СКУПШТИНЕ  ОПШТИНЕ 
                                                  Савић  Милош,с.р. 
 

 



Број 1  Страна 3 

Службени гласник општине Власеница 

 

 
На основу  члана 30.Закона о локалној 

самоуправи („Службени гласник Републике 
Српске“, број 101/04, 42/05, 118/05 и 98/13), члана 
38. и 43. Статута општине Власеница („Службени 
гласник општине Власеница“, број 8/14 и 12/14) и 
члана 16. и 23.Пословника Скупштине општине 
Власеница („Службени гласник општине 
Власеница“, број 12/14), Скупштина општине 
Власеница, на  Конститутивној сједници одржаној  
дана  18.11.2016.године, д о н и ј е л а   ј е 
 

О Д Л У К У 
о  избору  предсједника  Скупштине општине  

Власеница 
 
I 

 Трампић  Гордана изабрана  је  за  
предсједника Скупштине општине Власеница. 
 

II 
 Ова  одлука ступа на снагу  даном 
доношења, а објавиће се у „Службеном гласнику  
општине  Власеница“. 
 
 
Број: 01-022-105/16                                                                    
Датум: 18.11.2016.године    ПРЕДСЈЕДАВАЈУЋИ 
Власеница                          СКУПШТИНЕ  ОПШТИНЕ 
                                                  Савић  Милош,с.р. 
 

 
На основу  члана 30.Закона о локалној 

самоуправи („Службени гласник Републике 
Српске“, број 101/04, 42/05, 118/05 и 98/13), члана 
27.став 1.тачка 2. Закона о статусу  функционера  
јединица локалне самоуправе („Службени  гласник 
Републике Српске“, број 96/05 и 98/13) и члана 38. 
Статута општине Власеница („Службени гласник 
општине Власеница“, број 8/14 и 12/14), Скупштина 
општине Власеница, на  Конститутивној сједници 
одржаној  дана 18.11.2016.године, д о н и ј е л а   ј е 
 

О Д Л У К У 
о  утврђивању  престанка   функције  

потпредсједнику  Скупштине општине  
Власеница 

 
I 

 Ступар  Сими, потпредсједнику  Скупштине 
општине Власеница, утврђује се  престанак  
функције, због истека  мандата. 
 
 

II 
 Ова  одлука ступа на снагу  даном 
доношења, а објавиће се у „Службеном гласнику  
општине  Власеница“. 
 
 
Број: 01-022-106/16                                                                       
Датум: 18.11.2016.године         ПРЕДСЈЕДНИК 
Власеница                         СКУПШТИНЕ  ОПШТИНЕ 
                                                 Трампић  Гордана,с.р. 
 

 

 
На основу  члана 30.Закона о локалној 

самоуправи („Службени гласник Републике 
Српске“, број 101/04, 42/05, 118/05 и 98/13), члана 
38. и 43. Статута општине Власеница („Службени 
гласник општине Власеница“, број 8/14 и 12/14) и 
члана 16. и 23.Пословника Скупштине општине 
Власеница („Службени гласник општине 
Власеница“, број 12/14), Скупштина општине 
Власеница, на  Конститутивној сједници одржаној  
дана  18.11.2016.године, д о н и ј е л а   ј е 
 

О Д Л У К У 
о  избору  потпредсједника  Скупштине општине  

Власеница 
 
I 

 Еркић  Александар  изабран  је  за  
потпредсједника Скупштине општине Власеница. 
 

II 
 Ова  одлука ступа на снагу  даном 
доношења, а објавиће се у „Службеном гласнику  
општине  Власеница“. 
 
 
Број: 01-022-107/16                                                                      
Датум:18.11.2016.године           ПРЕДСЈЕДНИК 
Власеница                          СКУПШТИНЕ  ОПШТИНЕ 
                                                 Трампић  Гордана,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. и 61. Статута општине Власеница („Службени 
гласник општине Власеница“, број 8/14 и 12/14) и, 
Скупштина општине Власеница, на  Конститутивној 
сједници одржаној  дана 18.11.2016.године,  
д о н и ј е л а   ј е 
 
 

О Д Л У К У 
о  разрјешењу  секретара  Скупштине општине  

Власеница 
 
 
I 

 Видовић Татјана, дипломирани правник из 
Власенице, разрјешава се  дужности секретара  
Скупштине општине Власеница, због  истека  
мандата. 
 

II 
 Ова  одлука ступа на снагу  даном 
доношења, а објавиће се у „Службеном гласнику  
општине  Власеница“. 
 
 
 
Број: 01-022-108/16                                                                     
Датум: 18.11.2016.године         ПРЕДСЈЕДНИК 
Власеница                          СКУПШТИНЕ  ОПШТИНЕ 
                                                 Трампић  Гордана,с.р. 
 

 



Страна 4  Број 10 

Службени гласник општине Власеница 

 

 
На основу  члана 30. и 35. 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), Скупштина општине Власеница, на  
Конститутивној сједници одржаној  дана 
18.11.2016.године, д о н и ј е л а   ј е 
 
 

О Д Л У К У 
о  именовању вршиоца дужности  секретара 

Скупштине општине  Власеница 
 
I 

Видовић  Татјана, дипломирани правник из 
Власенице, именује се  за вршиоца  дужности  
секретара  Скупштине општине Власеница.  
 
 

II 
 Ова  одлука ступа на снагу  даном 
доношења, а објавиће се у „Службеном гласнику  
општине  Власеница“. 
 
 
Број: 01-022-109/16                                                                         
Датум: 18.11.2016.године         ПРЕДСЈЕДНИК   
 Власеница                         СКУПШТИНЕ  ОПШТИНЕ 
                                                 Трампић  Гордана,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) , Скупштина 
општине Власеница, на Конститутивној сједници 
одржаној дана 18.11.2016.године, д о н и ј е л а   ј е 
 
 

О Д Л У К У 
о 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 секретара, 
начелника одјељења  као и 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. 
 

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 спроведених 
избора за органе власти општине спроводи 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 спровођење 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.став 2. ове одлуке спроводи се у року од 8 дана 
од дана доношења рјешења о избору, именовању, 
односно  постављењу. 
 

Члан 7. 
 Примопредаја дужности врши се у 
службеним просторијама функционера, односно 
именованих и постављених лица из члана 4.став 2. 
ове одлуке. 
 

Члан 8. 
 Примопредаја дужности врши се у 

присуству Комисије за примопредају дужности ( у 
даљем тексту: Комисија), коју именује скупштина 
општине. 

 Комисија има три члана од којих је један 
предсједник Комисије. 
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 За примопредају дужности између 

начелника општине именује се Комисија из реда 
запослених у општинској управи. 

 За примопредају дужности између 
предсједника, потпредсједника скупштине и између 
секретара именује се Комисија из реда одборника у 
скупштини. 

 За примопредају дужности између 
начелника одјељења, 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 два члана из реда 
одборника у скупштини и један члан из реда 
запослених у општинској управи, у јавном 
предузећу, јавној установи или другој организацији 
чији је оснивач општина 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 
чији је оснивач општина у којој се врши 
примопредаја. 

 Уколико скуштина, 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) правни акт 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. 

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

 
 
 

Број:01-022-110/16                                                                         
Датум: 18.11.2016.године          ПРЕДСЈЕДНИК 
Власеница                          СКУПШТИНЕ  ОПШТИНЕ 
                                                 Трампић  Гордана,с.р. 
 

 
            На  основу  члана 30.Закона о локалној 
самоуправи („Службени гласник  Републике 
Српске“, број  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 
Одлуке о начину примопредаје дужности у случају 
престанка  мандата („Службени гласник  општине 
Власеница“, број 10/16), Скупштина  општина  
Власеница, на Конститутивној  сједници  одржаној  
дана 18.11.2016.године,  д о н и је л а    ј е 
 
 

О Д Л У К У 
о именовању  Комисије за примопредају  

дужности  између  предсједника,  односно  
потпредсједника  Скупштине  општине 

Власеница 
 
 
I 

Именује се  Комисија  за  примопредају  
дужности  између  предсједника  Скупштине  
општине  Власеница  претходног  сазива  
Тодоровић Аћима  и  новоизабраног  предсједника  
Скупштине  општине  Власеница  Трампић  
Гордане, односно  потпредсједника  Скупштине 
општине претходног  сазива  Ступар Симе  и  
новоизабраног потпредсједника  Скупштине 
општине   Власеница  Еркић  Александар, у 
саставу: 

 
1.Пајић  Весна, предсједник 
2.Продановић  Станислав,члан 
3.Топаловић  Хасан,члан 
4. Видовић  Татјана, ВД  секретара  

Скупштине општине  Власеница, која  присуствује  
примопредаји  и сачињава записник  о 
примопредаји. 
 
 

II 
 Записник  о примопредаји  дужности из 
претходне тачке  сачиниће се у пет  истовјетних  
примјерака , од којих се  по један  примјерак  
уручује лицу  које  предаје  односно  преузима  
дужности, лицу  које  сачињава  записник, 
предсједнику  Комисије  и један  примјерак  
надлежној  служби  ради  архивирања. 
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III 

 Oва  одлука  ступа  на снагу  даном  
доношења, а објавиће се у „Службеном  гласнику  
општине  Власеница“. 
 
 
 
Број: 01-022-111/16                                                                                    
Датум: 18.11.2016.године        ПРЕДСЈЕДНИК 
Власеница                          СКУПШТИНЕ  ОПШТИНЕ 
                                                 Трампић  Гордана,с.р. 
 

 
На  основу  члана 30.Закона о локалној 

самоуправи („Службени гласник  Републике 
Српске“, број  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 
Одлуке о начину примопредаје дужности у случају 
престанка  мандата („Службени гласник  општине 
Власеница“, број 10/16), Скупштина  општина  
Власеница, на Конститутивној  сједници  одржаној  
дана 18.11.2016.године, д о н и је л а       ј е 
 
 

О Д Л У К У 
о именовању  Комисије за примопредају  
дужности  између   начелника  одјељења  
Општинске  управе општине Власеница 

 
 
I 

Именује се  Комисија  за  примопредају  
дужности  између  начелника одјељења  
Општинске управе општине Власеница, у саставу: 

 
1.Лукић  Жељко 
2. Краљевић  Станислав 
3. Вуковић  Данијела. 

 
 

II 
 Записник  о примопредаји  дужности из 
претходне тачке  сачиниће се у пет  истовјетних  
примјерака , од којих се  по један  примјерак  
уручује лицу  које  предаје  односно  преузима  
дужности, лицу  које  сачињава  записник, 
предсједнику  Комисије  и један  примјерак  
надлежној  служби  ради  архивирања. 
 
 

III 
 Oва  одлука  ступа  на снагу  даном  
доношења, а објавиће се у „Службеном  гласнику  
општине  Власеница“. 
 
 
 
Број: 01-022-112/16                                                                                    
Датум: 18.11.2016.године       ПРЕДСЈЕДНИК 
Власеница                         СКУПШТИНЕ  ОПШТИНЕ 
                                               Трампић  Гордана,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)), 
Скупштина општине Власеница, на  Конститутивној 
сједници одржаној  дана 18.11.2016.године,  
д о н и ј е л а   ј е 
 

О Д Л У К У 
о  разрјешењу  начелника Одјељења за општу 

управу  Општинске управе  
општине Власеница 

 
I 

 Ђурић Славица, професор социологије из 
Власенице, разрјешава се  дужности  начелника 
Одјељења за општу управу Општинске управе 
општине Власеница, због  истека  мандата. 
 

II 
 Ова  одлука ступа на снагу  даном 
доношења, а објавиће се у „Службеном гласнику  
општине  Власеница“. 
 
 
Број: 01-022-113/16                                                                       
Датум: 18.11.2016.године         ПРЕДСЈЕДНИК 
Власеница                          СКУПШТИНЕ  ОПШТИНЕ 
                                                 Трампић  Гордана,с.р. 
 

 
 На основу  члана 30. и 111а. 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)), Скупштина      општине             Власеница, 
 на  Конститутивној сједници одржаној  дана 
18.11.2016.године,  д о н и ј е л а   ј е 
 
 

О Д Л У К У 
о  именовању вршиоца   дужности начелника 
Одјељења за општу управу Општинске управе  

општине Власеница 
 
I 

 Бунијевац  Павле именује се за вршиоца 
дужности  начелника Одјељења за општу управу  
Општинске управе  општине Власеница. 
 

II 
 Ова  одлука ступа на снагу  даном 
доношења, а објавиће се у „Службеном гласнику  
општине  Власеница“. 
 
 
Број: 01-022-114/16                                                                       
Датум: 18.11.2016.године      ПРЕДСЈЕДНИК 
Власеница                          СКУПШТИНЕ  ОПШТИНЕ 
                                                Трампић  Гордана,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)), 
Скупштина општине Власеница, на  Конститутивној 
сједници одржаној  дана 18.11.2016.године, 
д о н и ј е л а   ј е 
 

О Д Л У К У 
о  разрјешењу  начелника Одјељења за 

привреду, друштвене дјелатности и 
инспекцијске послове 

Општинске управе  општине Власеница 
 
 
I 

 Мазић Славиша, дипломирани инжењер 
пољопривреде из Власенице, разрјешава се  
дужности  начелника Одјељења за  привреду, 
друштвене дјелатности и инспекцијске послове 
Општинске управе општине Власеница, због  
истека  мандата. 
 
 

II 
 Ова  одлука ступа на снагу  даном 
доношења, а објавиће се у „Службеном гласнику  
општине  Власеница“. 
 
 
Број: 01-022-115/16                                                                     
Датум:18.11.2016.године          ПРЕДСЈЕДНИК 
Власеница                         СКУПШТИНЕ  ОПШТИНЕ 
                                                 Трампић  Гордана,с.р. 
 

 
 На основу  члана 30. и 111а. 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)), Скупштина општине Власеница, на  
Конститутивној сједници одржаној  дана 
18.11.2016.године, д о н и ј е л а   ј е 
 
 

О Д Л У К У 
о  именовању вршиоца   дужности начелника 

Одјељења за  привреду, друштвене дјелатности 
и инспекцијске послове Општинске управе  

општине Власеница 
 
I 

Сарачевић  Мирза именује се за вршиоца 
дужности  начелника Одјељења за  привреду, 
друштвене дјелатности и инспекцијске послове 
Општинске управе  општине Власеница. 
 
 

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

 
Број: 01-022-116/16                                                                       
Датум:18.11.2016.године          ПРЕДСЈЕДНИК 
Власеница                          СКУПШТИНЕ  ОПШТИНЕ 
                                                 Трампић  Гордана,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)), 
Скупштина општине Власеница, на  Конститутивној 
сједници одржаној  дана 18.11.2016.године,  
д о н и ј е л а   ј е 
 
 

О Д Л У К У 
о  разрјешењу  начелника Одјељења за 
финансије Општинске управе  општине 

Власеница 
 
 
I 

 Милановић  Љиљана, дипломирани  
економиста  из Власенице, разрјешава се  
дужности  начелника Одјељења за финансије  
Општинске управе општине Власеница, због  
истека  мандата. 
 
 

II 
 Ова  одлука ступа на снагу  даном 
доношења, а објавиће се у „Службеном гласнику  
општине  Власеница“. 
 
 
 
Број: 01-022-117/16                                                                       
Датум: 18.11.2016.године         ПРЕДСЈЕДНИК 
Власеница                          СКУПШТИНЕ  ОПШТИНЕ 
                                                 Трампић  Гордана,с.р. 
 

 
На основу  члана 30. и 111а.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)), Скупштина општине Власеница, на  
Конститутивној сједници одржаној  дана 
18.11.2016.године, д о н и ј е л а   ј е 
 
 

О Д Л У К У 
о  именовању  вршиоца дужности  начелника 
Одјељења за финансије  Општинске управе  

општине  Власеница 
 
 
I 

 Тодоровић  Марко  именује се за вршиоца 
дужности начелника Одјељења за финансије  
Општинске управе општине Власеница. 
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г 
II 

 Ова  одлука ступа на снагу  даном 
доношења, а објавиће се у „Службеном гласнику  
општине  Власеница“. 
 
Број: 01-022-118/16                                                                        
Датум: 18.11.2016.године          ПРЕДСЈЕДНИК   
Власеница                          СКУПШТИНЕ  ОПШТИНЕ 
                                                 Трампић  Гордана,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)), 
Скупштина општине Власеница, на  Конститутивној 
сједници одржаној  дана 18.11.2016.године, 
д о н и ј е л а   ј е 
 

О Д Л У К У 
о  разрјешењу  начелника Одјељења за 

просторно уређење и стамбено комуналне 
послове  Општинске управе  општине 

Власеница 
 
I 

Копривица Жељко, дипломирани  инжењер 
саобраћаја, из Власенице, разрјешава се  дужности  
начелника Одјељења за  просторно уређење и 
стамбено комуналне послове  Општинске управе 
општине Власеница, због  истека  мандата. 
 

II 
 Ова  одлука ступа на снагу  даном 
доношења, а објавиће се у „Службеном гласнику  
општине  Власеница“. 
 
Број: 01-022-119/16                                                                    
Датум:18.11.2016.године         ПРЕДСЈЕДНИК 
Власеница                          СКУПШТИНЕ  ОПШТИНЕ 
                                                 Трампић  Гордана,с.р. 
 

 
На основу  члана 30. и 111а. 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)), Скупштина општине Власеница, на  
Конститутивној сједници одржаној  дана 
18.11.2016.године, д о н и ј е л а   ј е 
 

О Д Л У К У 
о  именовању вршиоца   дужности начелника 
Одјељења за  просторно уређење и стамбено 

комуналне послове  Општинске управе  
општине Власеница 

 
I 

  
Копривица Жељко  именује се за вршиоца 
дужности  начелника Одјељења за просторно 
уређење и стамбено комуналне послове 
Општинске управе  општине Власеница. 

 
II 

 Ова  одлука ступа на снагу  даном 
доношења, а објавиће се у „Службеном гласнику  
општине  Власеница“. 
 
Број: 01-022-120/16                                                                     
Датум: 18.11.2016.године         ПРЕДСЈЕДНИК 
Власеница                          СКУПШТИНЕ  ОПШТИНЕ 
                                                 Трампић Гордана,с.р. 
 

 
          На основу члана 43. став 1. aлинеја 8. Закона 
о локалној самоуправи („Службени гласник 
Републике Српске“, број:101/04, 42/05,118/05 и 
98/13) и члана 69. став 1. алинеја 8. Статута 
општине Власеница („Службени гласник општине 
Власеница“, број: 8/14,и 12/14), Начелник општине 
Власеница, доноси 
 

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

организацији и систематизацији радних 
мјеста Општинске управе општине Власеница 

 
Члан 1. 

 
У Правилнику о организацији и систематизацији 
радних мјеста Општинске управе општине 
Власеница („Службени гласник општине 
Власеница“, број: 6/15,12/15,4/16 и 8/16)-у даљем 
тексту: Правилник, у члану 30. послије наслова: 
 „а) ОДЈЕЉЕЊЕ ЗА ОПШТУ УПРАВУ“,  у тачки 16) 
колона „Потребно стручно знање“ мијења се и 
гласи: „средња школа друштвеног или техничког 
смјера, IV степен“, а 
колона: „радно искуство“- се брише  и  
у тачки 17. колона: „Потребно стручно знање“ 
мијења се и гласи: 
„средња школа, III или IV степен“ 
у тачки 19. колона: „Посебни услови:положен 
стручни испит за ложача централног гријања“-се 
брише, а колона:“Број извршилаца“ се мијења и 
гласи: „2“ 

Члан 2. 
 
У члану 30. Правилника, иза наслова: 
„ ђ) СТРУЧНА СЛУЖБА НАЧЕЛНИКА ОПШТИНЕ“ 
у тачки 2) назив радног мјеста мијења се и гласи: 
„Секретарица“ 
у истој тачки, колона,“Статус“ мијења се и гласи: 
„помоћни радник“ 
и колона,“Потребно стручно знање“, мијења се и 
гласи: 
„средња школа, III степен“ 
 

Члан 3. 
 
Овај Правилник ступа на снагу осмог дана од дана 
објављивања у „Службеном гласнику општине 
Власеница“ 
 
Број: 02/1-014-289/16                                                           
Датум, 18.11.2016. године  НАЧЕЛНИК ОПШТИНЕ   
                                             Мирослав Краљевић,с.р. 
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На основу члана 43. и 72. Закона о локалној самоуправи („Службени гласник Републике Српске“, број 

101/04, 42/05, 118/05 и 98/13 ), члана 69. и 101. Статута општине Власеница („Службени гласник општине 
Власеница“, број 8/14 и 12/14) и члана 7.Појединачног  колективног уговора за запослене у Општинској управи 
општине Власеница („Службени гласник општине Власеница““, број 7/16 и 8/16), Начелник општине   д о н о с и 
 

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

 
Члан 1. 

 
У Правилнику о платама и другим примањима запослених у Општинској управи општине Власеница 
(„Службени гласник општине Власеница“, број 7/16 и 8/16) у  члану   16. у табели Одјељења за општу управу 
под редним бројем 18. мијења се  стручна спрема и коефицијент, како слиједи: 
   

Р.бр. 
Назив радног 

мјеста 
Стручна спрема Коефицијент 

Сложе-
ност 

Услови Коефицијент 

 
 

18. 
 
 
 

Телефониста-
портир 

ССС-IV степен 4,50  20% 5,40 

 
Члан 2. 

 
У Правилнику о платама и другим примањима запослених у Општинској управи општине Власеница 
(„Службени гласник општине Власеница“, број 7/16 и 8/16) у  члану   16. у табели Одјељења за просторно 
уређење и стамбено-комуналне послове  под редним бројем 39. мијења се   коефицијент, како слиједи: 
   

Р.бр. 
Назив радног 

мјеста 
Стручна спрема Коефицијент Сложеност Услови Коефицијент 

 
 

39. 
 
 
 

Комунални 
полицајац 

ВШС или 180 ECTS 6,00 20% 30% 9,00 

 
Члан 3. 

 
У Правилнику о платама и другим примањима запослених у Општинској управи општине Власеница 
(„Службени гласник општине Власеница“, број 7/16 и 8/16) у  члану   16. у табели Стручна служба начелника  
под редним бројем 54. мијења се назив радног мјеста, стручна спрема и коефицијент, како слиједи: 
 

Р.бр. 
Назив радног 

мјеста 
Стручна спрема Коефицијент Сложеност Услови Коефицијент 

 
 

54. 
 
 
 

Секретарица ССС-III степен 4,00 20% 20% 5,60 

 
 

Члан 3. 
 
Овај правилник ступа на снагу осмог дана од дана објављивања у „Службеном гласнику општине Власеница“ 
 
 
 
 
Број:02/1-014-290 /16 
Датум:18.11.2016. године                                                                       НАЧЕЛНИК  ОПШТИНЕ 
                                                                                                              Мирослав    Краљевић,с.р.   
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