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                    БРОЈ  11 

 

Службени гласник општине Власеница 

 

          На основу члана 39. Закона о локалној 
самоуправи („Службени гласник Републике 
Српске“,број 97/16), члана 38. и 58.Статута 
општине Власеница („Службени гласник општине 
Власеница, број 8/14 и 12/14 ) и члана 42. и 
44.Пословника Скупштине општине Власеница 
(„Службени гласник општине Власеница“, број 
12/14), Скупштина општине Власеница, на сједници 
одржаној дана  25.11.2016.године, д о н и ј е л а   ј е 
 
 

О Д Л У К У 
о именовању Комисије за буџет  и 

финансије   Скупштине општине Власеница 
 
 
I 

          У Комисију за  буџет  и финансије 
Скупштине општине Власеница именују се : 
 
             1. Краљевић Александар 
             2.  Лукић Жељко 
             3.  Милић Давор  
             4.  Вуковић Снежана 
             5.  Пепић Јелена. 
 
 

II 
           Ступањем на снагу ове Одлуке престаје да 
важи Одлука о именовању Комисије за буџет и 
финансије  Скупштине општине Власеница, број  
01-022-84/13 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: 01-022-134/16                                                                         
Датум: 28.11.2016.године        ПРЕДСЈЕДНИК  
Власеница                         СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ                                                                                                  
                                                Трампић  Гордана,с.р. 
 

 

 

 

 

            На основу члана 39.Закона о локалној 
самоуправи („Службени гласник Републике 
Српске“, број 97/16), члана 38.и 58. Статута 
општине Власеница („Службени гласник општине 
Власеница“, број 8/14 и 12/14) и члана 42. и 
43.Пословника Скупштине општине Власеница 
(„Службени гласник општине Власеница“, број 
12/14), Скупштина општине Власеница, на  
сједници  одржаној  дана  25.11.2016..године,  
д о н и ј е л а   ј е 
 
 

О Д Л У К У 
о именовању Комисије за статутарна питања и 

прописе  Скупштине општине Власеница 
 
 
I 

              У Комисију за статутарна питања и прописе 
Скупштине општине Власеница  именују се : 
 

1. Трампић  Гордана 
2. Вуковић  Невена 
3. Зорановић  Миле 
4. Пајић  Срђан 
5. Кљештан  Бојан. 

 
II 

           Ступањем на снагу ове Одлуке престаје да 
важи Одлука о именовању  предсједника и чланова 
Комисије за статутарна питања и прописе 
Скупштине општине Власеница, („Службени 
гласник општине Власеница“, број  8/13, 1/14 и 
1/15) 
 

    
III 

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

 
Број: 01-022-135/16                                                                                  
Датум: 28.11.2016.године         ПРЕДСЈЕДНИК     
Власеница                          СКУПШТИНЕ  ОПШТИНЕ 
                                                Трампић  Гордана,с.р.     
                                                                             

 

 
 



Страна 2  Број 11 

Службени гласник општине Власеница 

 

 

На основу члана 31. и 35. Закона о буџетском 
систему Републике Српске– пречишћен текст 
(„Службени гласник Републике Српске“, број 
121/12, 52/14, 103/15 и 15/16), члан  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  25.11.2016. 
године,    д о н и ј е л а    ј е 
 
 

З А К Љ У Ч А К 
 

О ПРИХВАТАЊУ НАЦРТА РЕБАЛАНСА БУЏЕТА 
ОПШТИНЕ ВЛАСЕНИЦА 

ЗА 2016. ГОДИНУ 
 

 
 

1. Прихвата се Нацрт ребаланса буџета 
општине Власеница за 2016. годину у износу од  
4.655.000,00 КМ. 

 
 
2. Приходи по изворима и врстама и 

распоред расхода на основу ближе намјене 
утврђују се у билансу Нацрта ребаланса буџета 
општине Власеница за 2016. годину који је 
саставни дио овoг Закључка. 

 
 

3. Овај Закључак ступа на снагу даном 
доношења и биће објављен у „Службеном гласнику 
општине Власеница“. 

 
 

Број: 01-022-136/16                                                                   
Датум: 28.11.2016.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), Скупштина  
општине Власеница, на  сједници  одржаној дана  
25.11.2016.године,  д о н и ј е л а    ј е 
 
 

О Д Л У К У 
о   разрјешењу   чланова  Одбора  за жалбе  

општине  Власеница 
 
 
I 

 Разрјешавају  се  дужности   чланови  
Одбора  за жалбе  општине Власеница, и то: 
1.Петровић  Жељко, дипломирани  правник , из  
Власенице, предсједник 
 
 
 

 
2.Лазаревић  Драгојла, дипломирани  правник, из  
Власенице, члан. 

 
II 

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

 
 

Број: 01-022-137/16                                                                              
Датум: 28.11.2016.године         ПРЕДСЈЕДНИК 
Власеница                          СКУПШТИНЕ  ОПШТИНЕ 
                                                 Трампић  Гордана,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), Скупштина  
општине Власеница, на  сједници  одржаној дана  
25.11.2016.године,  д о н и ј е л а    ј е 

 
 

О Д Л У К У 
о   именовању  вршиоца дужности   чланова  

Одбора  за жалбе  општине  Власеница 
 
 
I 

 Именују  се  вршиоци  дужности  чланова  
Одбора за жалбе  општине  Власеница, и то: 
1.Станимировић – Остојић  Сања, дипломирани  
правник, из Власенице,ВД  предсједника 
2. Остојић  Радмила, дипломирани  правник, из  
Власенице, ВД члана 
3. Шулић  Достана, дипломирани  правник, из 
Шековића, ВД  члана. 
 
 

II 
 Лица  из  тачке I  именују  се  на   период  
до завршетка  поступка  јавне  конкуренције. 
 
 

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

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

 
 

Број: 01-022-139/16                                                                                  
Датум: 28.11.2016.године         ПРЕДСЈЕДНИК 
Власеница                          СКУПШТИНЕ  ОПШТИНЕ 
                                                Трампић  Гордана,с.р. 
 

 



Број 1  Страна 3 

Службени гласник општине 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 у вези  са Одлуком  
о именовању  вршилаца  дужности  Одбора за 
жалбе општине Власеница, број 01-022-139/16 од 
28.11.2016.године („Службени гласник општине  
Власеница“, број  11/16),Скупштина  општине  
Власеница, на сједници  одржаној  дана  
25.11.2016.године,  д о н и ј е л а    ј е 
 
 

О Д Л У К У 
о стављању  ван  снаге  Одлуке о расписивању  
Јавног конкурса за избор и именовање  једног  

члана Одбора за жалбе општине Власеница 
 
I 

 Ставља  се  ван  снаге  Одлука   о 
расписивању   Јавног  конкурса  за  избор  и 
именовање  једног члана  Одбора за жалбе  
општине  Власеница, број  01-022-87/16 од 
15.09.2016.године ( „Службени  гласник  општине  
Власеница“, број  8/16). 

 
 
II 

 Ова  одлука  ступа  на  снагу  осмог  дана  
од  дана  објављивања  у „Службеном  гласнику  
општине Власеница“. 
 
 
Број: 01-022-138/16                                                                                   
Датум: 28.11.2016.године        ПРЕДСЈЕДНИК 
Власеница                        СКУПШТИНЕ  ОПШТИНЕ 
                                              Трампић  Гордана,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 у вези  са Одлуком  
о именовању  вршилаца  дужности  Одбора за 
жалбе општине Власеница, број 01-022-139/16 од 
28.11.2016.године („Службени гласник општине  
Власеница“, број  11/16),Скупштина  општине  
Власеница, на сједници  одржаној  дана  
25.11.2016.године,  д о н и ј е л а    ј е 
 
 
 

О Д Л У К У 
о  расписивању  Јавног конкурса  за  избор и 

именовање  Одбора  за жалбе  општине 
Власеница 

 
I 

 Овом  Одлуком  расписује  се Јавни  
конкурс за  избор и именовање предсједника и  два  
члана Одбора  за жалбе  општине Власеница ( у 
даљем  тексту: Конкурс). 
 

 

 
II 

 Услови  и критерији  за избор и именовање, 
као и начин  расписивања  Конкурса  утврђени  су  
Одлуком  о утврђивању  критерија и расписивању  
Јавног  конкурса  за избор и именовање  Одбора за 
жалбе  општине Власеница („Службени  гласник  
општине  Власеница“, број  1/14). 
 

III 
 Конкурс  ће  се  објавити  у  „Службеном   
гласнику  Републике  Српске“  и  у  дневном  листу 
„Глас  Српске“. 
 

IV 
 Ова   одлука   ступа на снагу  осмог  дана 
од дана  објављивања  у „Службеном  гласнику 
општине  Власеница“. 
 
 
Број: 01-022-140/16                                                                                    
Датум: 28.11.2016.године          ПРЕДСЈЕДНИК 
Власеница                          СКУПШТИНЕ  ОПШТИНЕ 
                                                 Трампић  Гордана,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), Скупштина  општине 
Власеница, на сједници  одржаној дана 
25.11.2016.године,  д о н и ј е л а     ј е 
 
 

О Д Л У К У 
о  разрјешењу   вршиоца  дужности  директора  

ЈУ  Културни  центар  Власеница 
 
 
I 

 Честић  Александар разрјешава се 
дужности  ВД  директора Јавне установе   Културни  
центар Власеница. 

 
 
II 

 Ова  одлука  ступа  на  снагу  даном 
доношења, а објавиће се у „Службеном гласнику 
општине Власеница“. 
 
 
Број: 01-022-141/16                                                                                   
Датум: 28.11.2016.године      ПРЕДСЈЕДНИК 
Власеница                      СКУПШТИНЕ  ОПШТИНЕ 
                                            Трампић  Гордана,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), Скупштина  општине 
Власеница, на сједници  одржаној дана 
25.11.2016.године, д о н и ј е л а     ј е 
 



Страна 4  Број 11 

Службени гласник општине Власеница 

 

 
О Д Л У К У 

о  именовању   вршиоца  дужности  директора  
ЈУ  Културни  центар  Власеница 

 
 
I 

 Живковић  Небојша   именује  се  за 
вршиоца  дужности  директора Јавне установе   
Културни  центар Власеница, са  неограниченим  
овлашћењима. 
 

 
II 

 Ова  одлука  ступа  на  снагу  даном 
доношења, а објавиће се у „Службеном гласнику 
општине Власеница“. 
 
 
Број: 01-022-142/16                                                                                    
Датум: 28.11.2016.године         ПРЕДСЈЕДНИК 
Власеница                         СКУПШТИНЕ  ОПШТИНЕ 
                                                 Трампић  Гордана,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), Скупштина  општине 
Власеница, на сједници  одржаној дана 
25.11.2016.године, д о н и ј е л а     ј е 
 
 

О Д Л У К У 
о  разрјешењу   вршиоца  дужности  директора  

ЈУ  Центар за социјални рад  
  Власеница 

 
 
I 

 Витомир Маријана  разрјешава се дужности  
ВД  директора Јавне установе   Центар  за 
социјални рад  Власеница. 

 
 
II 

 Ова  одлука  ступа  на  снагу  даном 
доношења, а објавиће се у „Службеном гласнику 
општине Власеница“. 
 
 
Број: 01-022-143/16                                                                                   
Датум: 28.11.2016.године        ПРЕДСЈЕДНИК 
Власеница                         СКУПШТИНЕ  ОПШТИНЕ 
                                                Трампић  Гордана,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), Скупштина  општине 
Власеница, на сједници  одржаној дана 
25.11.2016.године, д о н и ј е л а     ј е 
 

 
О Д Л У К У 

о  именовању   вршиоца  дужности  директора  
ЈУ  Центар за социјални рад  

Власеница 
 
 
I 

 Малић  Мара именује  се  за вршиоца  
дужности  директора Јавне установе   Центар за 
социјални рад Власеница,  без  ограничења  
овлашћења. 
 

 
II 

 Ова  одлука  ступа  на  снагу  даном 
доношења, а објавиће се у „Службеном гласнику 
општине Власеница“. 
 
 
 
Број: 01-022-144/16                                                                                    
Датум: 28.11.2016.године        ПРЕДСЈЕДНИК 
Власеница                         СКУПШТИНЕ  ОПШТИНЕ 
                                               Трампић  Гордана,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), Скупштина  општине 
Власеница, на сједници  одржаној дана 
25.11.2016.године, д о н и ј е л а     ј е 
 
 
 

О Д Л У К У 
о  разрјешењу   вршиоца  дужности  директора  
Јавне установе   за предшколско васпитање и 

образовање „Први кораци“   Власеница 
 
 
I 

 Деурић  Милан  разрјешава се дужности  
ВД  директора Јавне установе   за предшколско  
васпитање и образовање „Први кораци“   
Власеница. 
 
 

II 
 Ова  одлука  ступа  на  снагу  даном 
доношења, а објавиће се у „Службеном гласнику 
општине Власеница“. 
 
 
 
Број: 01-022-145/16                                                                                   
Датум: 28.11.2016.године     ПРЕДСЈЕДНИК 
Власеница                      СКУПШТИНЕ  ОПШТИНЕ 
                                             Трампић  Гордана,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), Скупштина  општине 
Власеница, на сједници  одржаној дана 
25.11.2016.године, д о н и ј е л а     ј е 
 
 

О Д Л У К У 
о  именовању   вршиоца  дужности  директора  
Јавне установе за предшколско васпитање и 

образовање „Први  кораци“ Власеница 
 
 
I 

  Стојишић  Александар именује  се  за 
вршиоца  дужности  директора Јавне установе   за 
предшколско , васпитање и образовање „Први  
кораци“ Власеница, без  ограничења  овлашћења. 
 

 
II 

 Ова  одлука  ступа  на  снагу  даном 
доношења, а објавиће се у „Службеном гласнику 
општине Власеница“. 
 
 
Број: 01-022-146/16                                                                                    
Датум: 28.11.2016.године       ПРЕДСЈЕДНИК 
Власеница                     СКУПШТИНЕ  ОПШТИНЕ 
                                            Трампић  Гордана,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), Скупштина  
општине Власеница, на сједници  одржаној  дана 
25.11.2016.године,  д о н и ј е л а     ј е 
 
 

О Д Л У К У 
о разрјешењу  Управног  одбора ЈЗУ  Дом 

здравља  Власеница 
 
I 

 Разрјешавају  се  дужности  чланови  
Управног  одбора  Јавне  здравствене  установе  
Дом  здравља  Власеница, и то: 

1. Станишић Драгица 
2. Кривокућа  Миле  
3. Млађеновић Мирко 
4. Витомир  Маријана 
5. Јевтић  Иван 

 
II 

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

 
Број: 01-022-147/16                                                                                    
Датум: 28.11.2016.године       ПРЕДСЈЕДНИК 
Власеница                      СКУПШТИНЕ  ОПШТИНЕ 
                                             Трампић  Гордана,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), Скупштина  
општине Власеница, на сједници  одржаној  дана 
25.11.2016.године,  д о н и ј е л а     ј е 
 
 

О Д Л У К У 
о именовању  вршилаца  дужности чланова   

Управног  одбора ЈЗУ  Дом здравља  Власеница 
 
I 

 Именују  се вршиоци  дужности  чланова  
Управног  одбора  Јавне  здравствене  установе  
Дом  здравља  Власеница, и то: 

1. Остојић  Радмила 
2. Радовић  Јелена 
3. Павловић  Милан 
4. Жугић  Радомир 
5. Нинић  Илинка 

 
II 

 Ова  одлука  ступа на снагу   даном  
доношења, а  објавиће се у „Службеном гласнику  
општине  Власеница“. 
 
 
Број: 01-022-148/16                                                                                    
Датум: 28.11.2016.године         ПРЕДСЈЕДНИК 
Власеница                        СКУПШТИНЕ  ОПШТИНЕ 
                                                Трампић  Гордан,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), Скупштина  
општине Власеница, на сједници  одржаној  дана 
25.11.2016.године,  д о н и ј е л а     ј е 
 
 

О Д Л У К У 
о разрјешењу  Управног  одбора ЈУ   Културни 

центар Власеница 
 
I 

 Разрјешавају  се  дужности  чланови  
Управног  одбора  Јавне  установе   Културни  
центар Власеница, и то: 

1. Даниловић  Томка 
2. Боровина  Миодраг 
3. Лазаревић  Драгојла 
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II 

 Ова  одлука  ступа на снагу   даном  
доношења, а  објавиће се у „Службеном гласнику  
општине  Власеница“. 
 
 
Број: 01-022-149/16                                                                                    
Датум: 28.11.2016.године           ПРЕДСЈЕДНИК 
Власеница                          СКУПШТИНЕ  ОПШТИНЕ 
                                                  Трампић  Гордана,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), Скупштина  
општине Власеница, на сједници  одржаној  дана 
25.11.2016.године,  д о н и ј е л а     ј е 
 
 

О Д Л У К У 
о именовању  вршилаца дужности чланова   

Управног  одбора ЈУ  Културни центар 
Власеница 

 
I 

 Именују  се вршиоци  дужности  чланова  
Управног  одбора  Јавне   установе  Културни  
центар  Власеница, и то: 

1. Косорић  Стојанка 
2. Петровић  Пајисија 
3. Пејановић Весна 

 
II 

 Ова  одлука  ступа на снагу   даном  
доношења, а  објавиће се у „Службеном гласнику  
општине  Власеница“. 
 
 
Број: 01-022-150/16                                                                                     
Датум: 28.11.2016.године       ПРЕДСЈЕДНИК  
Власеница                         СКУПШТИНЕ  ОПШТИНЕ 
                                               Трампић  Гордана,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), Скупштина  
општине Власеница, на сједници  одржаној  дана 
25.11.2016.године,  д о н и ј е л а     ј е 
 
 

О Д Л У К У 
о разрјешењу  Управног  одбора  ЈУ    Центар  за 

социјални рад Власеница 
 
I 

 Разрјешавају  се  дужности  чланови  
Управног  одбора  Јавне  установе   Центар за 
социјални рад  Власеница, и то: 

1. Бајић  Гордана  
2. Кљештан  Божидар 

 
3. Ђурић  Јаков 

 
II 

 Ова  одлука  ступа на снагу   даном  
доношења, а  објавиће се у „Службеном гласнику  
општине  Власеница“. 
 
 
Број: 01-022-151/16                                                                                    
Датум: 28.11.2016.године      ПРЕДСЈЕДНИК 
Власеница                        СКУПШТИНЕ  ОПШТИНЕ 
                                              Трампић  Гордана,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), Скупштина  
општине Власеница, на сједници  одржаној  дана 
25.11.2016.године,  д о н и ј е л а     ј е 
 
 

О Д Л У К У 
о именовању  вршилаца дужности чланова   

Управног  одбора ЈУ  Центар за социјални рад 
Власеница 

 
I 

 Именују  се вршиоци  дужности  чланова  
Управног  одбора  Јавне   установе  Центар за 
социјални рад   Власеница, и то: 

1. Пајић  Срђан 
2. Зорановић  Зоран 
3. Јовичић  Драган 

 
II 

 Ова  одлука  ступа на снагу   даном  
доношења, а  објавиће се у „Службеном гласнику  
општине  Власеница“. 
 
 
Број: 01-022-152/16                                                                                     
Датум: 28.11.2016.године        ПРЕДСЈЕДНИК   
Власеница                          СКУПШТИНЕ  ОПШТИНЕ 
                                                 Трампић  Гордана,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), Скупштина  
општине Власеница, на сједници  одржаној  дана 
25.11.2016.године,  д о н и ј е л а     ј е 
 
 

О Д Л У К У 
о разрјешењу  Управног  одбора  Јавне 
установе за предшколско васпитање и 

образовање „Први  кораци“    Власеница 
 
I 

 Разрјешавају  се  дужности  чланови  
Управног  одбора  Јавне  установе за  предшколско  
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васпитање и образовање „Први  кораци“    
Власеница, и то: 

1. Чалмић  Гордана 
2. Милић Андријана 
3. Рајак  Лука. 

 
II 

 Ова  одлука  ступа на снагу   даном  
доношења, а  објавиће се у „Службеном гласнику  
општине  Власеница“. 
 
 
Број: 01-022-153/16                                                                                    
Датум: 28.11.2016.године        ПРЕДСЈЕДНИК 
Власеница                       СКУПШТИНЕ  ОПШТИНЕ 
                                              Трампић  Гордана,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), Скупштина  
општине Власеница, на сједници  одржаној  дана 
25.11.2016.године,  д о н и ј е л а     ј е 
 
 

О Д Л У К У 
о именовању  вршилаца дужности чланова   

Управног  одбора Јавне установе за 
предшколско васпитање  и образовање „Први 

кораци“  Власеница 
 
I 

 Именују  се вршиоци  дужности  чланова  
Управног  одбора  Јавне   установе  за 
предшколско васпитање  и образовање „Први 
кораци“  Власеница, и то: 

1. Вуковић  Данијела 
2. Влачић  Јелена 
3. Пухалац  Срђан. 

 
II 

 Ова  одлука  ступа на снагу   даном  
доношења, а  објавиће се у „Службеном гласнику  
општине  Власеница“. 
 
Број: 01-022-154/16                                                                                    
Датум: 28.11.2016.године        ПРЕДСЈЕДНИК 
Власеница                         СКУПШТИНЕ  ОПШТИНЕ 
                                                Трампић  Гордана,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), Скупштина  општине Власеница, на  
сједници  одржаној  дана 25.11.2016.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 

 Арнаут  Адем  разрјешава  се  дужности  
члана  Школског  одбора  Основне  школе „Вук  
Караџић“   Власеница. 
 

II 
 Ова  одлука  ступа  на снагу  даном  
доношења, а објавиће  се у „Службеном  гласнику  
општине Власеница“. 
 
 
Број: 01-022-155/16                                                                                   
Датум: 28.11.2016.године     ПРЕДСЈЕДНИК 
Власеница                       СКУПШТИНЕ  ОПШТИНЕ 
                                             Трампић  Гордана,с.р. 
 

 
На  основу  члана 39.Закона о локалној 

самоуправи („Службени гласник  Републике 
Српске“, број  97/16), члана 7.Правилника о избору 
и раду школског одбора („Службени гласник 
Републике Српске“, број 7/09, 12/09 и 69/13) и  
члана 38.Статута  општине Власеница („Службени 
гласник  општине Власеница“, број 8/14 и 12/14), 
Скупштина  општине Власеница, на  сједници  
одржаној  дана 25.11.2016.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  именује се за   члана  
Школског  одбора  Основне  школе „Вук  Караџић“   
Власеница. 
 

II 
 Ова  одлука  ступа  на снагу  даном  
доношења, а објавиће  се у „Службеном  гласнику  
општине Власеница“. 
 
 
Број: 01-022-156/16                                                                                    
Датум: 28.11.2016.године        ПРЕДСЈЕДНИК   
Власеница                         СКУПШТИНЕ  ОПШТИНЕ 
                                                Трампић  Гордана,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), Скупштина  општине 
Власеница, на  сједници  одржаној  дана 
25.11.2016.године, д о н и ј е л а    ј е 
 

 
О Д Л У К У 

о  разрјешењу  члана  Школског  одбора  
Средњошколског центра „Милорад Влачић“ 

Власеница 
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I 

 Тешић Зоран разрјешава  се  дужности  
члана  Школског  одбора  Средњошколског центра 
„Милорад Влачић“ Власеница 
 
 
 

II 
 Ова  одлука  ступа  на снагу  даном  
доношења, а објавиће  се у „Службеном  гласнику  
општине Власеница“. 
 
 
Број: 01-022-157/16                                                                                    
Датум: 28.11.2016.године          ПРЕДСЈЕДНИК                                                      
Власеница                          СКУПШТИНЕ  ОПШТИНЕ 
                                                  Трампић  Гордана,с.р. 
 

 
На  основу  члана 39.Закона о локалној 

самоуправи („Службени гласник  Републике 
Српске“, број  97/16), 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 25.11.2016.године, д о н и ј е л а   ј е 
 

 
О Д Л У К У 

о  именовању  члана  Школског  одбора  
Средњошколског центра „Милорад Влачић“ 

Власеница 
 

I 
Кљештан  Саво именује се за   члана  

Школског  одбора  Средњошколског центра 
„Милорад Влачић“ Власеница 
 

II 
 Ова  одлука  ступа  на снагу  даном  
доношења, а објавиће  се у „Службеном  гласнику  
општине Власеница“. 
 
 
Број: 01-022-158/16                                                                                   
Датум: 28.11.2016.године         ПРЕДСЈЕДНИК 
Власеница                          СКУПШТИНЕ  ОПШТИНЕ 
                                                 Трампић  Гордана,с.р. 
 

 
            На основу члана 39. Закона о локалној 
самоуправи („Службени гласник Републике 
Српске“, број 97/16), члана 38. и 58. Статута 
општине Власеница („Службени гласник општине 
Власеница, број 8/14 и 12/14) и члана 42. и 
45.Пословника Скупштине општине Власеница 
(„Службени гласник општине Власеница“, број 
12/14), Скупштина општине Власеница, на  
сједници  одржаној  дана  25.11.2016..године,  
д о н и ј е л а   ј е 
 
 
 

 
О Д Л У К У 

о именовању Комисије за заштиту људских 
права, представке и притужбе грађана 

Скупштине општине Власеница 
 
I 

              У Комисију за    заштиту људских права, 
представке и притужбе грађана            Скупштине 
општине Власеница  именују се : 
 

1. Еркић  Александар 
2. Краљевић Станислав 
3. Топаловић  Хасан 
4. Стојишић  Рада 
5. Голић  Младен 
 

II 
           Ступањем на снагу ове Одлуке престаје да 
важи Одлука о именовању  предсједника и чланова 
Комисије за заштиту људских права, представке и 
притужбе грађана, број 01-022-108/13 од 
13.11.2013.године („Службени гласник општине 
Власеница“, број  9/13). 
    

III 
  Ова одлука ступа на снагу даном 
доношења, а објавиће се у „Службеном гласнику 
општине Власеница“. 
 
 
Број: 01-022-159/16                                                                                 
Датум: 28.11.2016.године       ПРЕДСЈЕДНИК 
Власеница                         СКУПШТИНЕ  ОПШТИНЕ 
                                               Трампић  Гордана,с.р. 
                                                                                 

 
На основу члана 39. Закона о локалној 

самоуправи („Службени гласник Републике 
Српске“, број 97/16), члана 38. и 58. Статута 
општине Власеница („Службени гласник општине 
Власеница, број 8/14 и 12/14) и члана 42. и 
46.Пословника Скупштине општине Власеница 
(„Службени гласник општине Власеница“, број 
12/14), Скупштина општине Власеница, на  
сједници  одржаној  дана  25.11.2016..године,  
д о н и ј е л а   ј е 
 

О Д Л У К У 
о именовању Комисије за  једнакост и 

равноправност полова 
Скупштине општине Власеница 

 
I 

              У Комисију  за    једнакост и равноправност  
полова  Скупштине општине Власеница  именују се 
: 

1.Пајић  Весна 
2.Трампић  Гордана 
3.Вуковић  Невена 
4.Бошковић  Срђан 
5.Томић  Давор. 
 

II 
           Ступањем на снагу ове Одлуке престаје да 
важи Одлука о именовању  предсједника и чланова  



Број 1  Страна 9 

Службени гласник општине Власеница 

 

 
Комисије за  једнакост и равноправност  полова, 
број 01-022-109/13 од 13.11.2013.године  
(„Службени гласник општине Власеница“, број  
9/13). 
 

III 
  Ова одлука ступа на снагу  даном 
доношења, а објавиће се у „Службеном гласнику 
општине Власеница“. 
 
 
Број: 01-022-160/16                                                                                 
Датум: 28.11.2016.године       ПРЕДСЈЕДНИК 
Власеница                       СКУПШТИНЕ  ОПШТИНЕ 
                                             Трампић  Гордана,с.р.    
                                                                              

 
На основу члана 39. Закона о локалној 

самоуправи („Службени гласник Републике 
Српске“, број 97/16), члана 38. и 58. Статута 
општине Власеница („Службени гласник општине 
Власеница, број 8/14 и 12/14) и члана 42. и 47. 
Пословника Скупштине општине Власеница 
(„Службени гласник општине Власеница“, број 
12/14), Скупштина општине Власеница, на  
сједници  одржаној  дана  25.11.2016.године, 
 д о н и ј е л а   ј е 
 

О Д Л У К У 
о именовању Комисије за  мјесне заједнице и 

сарадњу са општинама и градовима Скупштине 
општине Власеница 

 
I 

              У Комисију  за  мјесне заједнице и сарадњу 
са општинама и градовима  Скупштине општине 
Власеница  именују се : 
 

1.Краљевић  Станислав 
2. Еркић Синиша 
3. Продановић  Станислав 
4. Кљештан  Саво 
5.Малишевић  Раде. 
 
 

II 
           Ступањем на снагу ове Одлуке престаје да 
важи Одлука о именовању  предсједника и чланова 
Комисије за мјесне заједнице и сарадњу са 
општинама и градовима, број 01-022-111/13 од  
13.11.2013.године  („Службени гласник општине 
Власеница“, број  9/13). 
 
    

III 
  Ова одлука ступа на снагу  даном 
доношења, а објавиће се у „Службеном гласнику 
општине Власеница“. 
 
 
Број: 01-022-161/16                                                                                 
Датум: 28.11.2016.године         ПРЕДСЈЕДНИК 
Власеница                         СКУПШТИНЕ  ОПШТИНЕ 
                                                Трампић  Гордана,с.р. 
                                                                                 

 
На основу члана 39. Закона о локалној 

самоуправи („Службени гласник Републике 
Српске“, број 97/16), члана 38. и 58. Статута 
општине Власеница („Службени гласник општине 
Власеница, број 8/14 и 12/14) и члана 42. и 49. 
Пословника Скупштине општине Власеница 
(„Службени гласник општине Власеница“, број 
12/14), Скупштина општине Власеница, на  
сједници  одржаној  дана  25.11.2016.године, 
 д о н и ј е л а   ј е 
 
 

О Д Л У К У 
о именовању Комисије за   друштвени  надзор  

Скупштине општине Власеница 
 
I 

              У Комисију  за  друштвени  надзор 
Скупштине општине Власеница  именују се : 
 

1. Еркић  Синиша 
2. Зорановић   Миле 
3. Савић  Милош 
4. Ђурић  Снежана 
5. Петровић  Јагода. 
 

II 
           Ступањем на снагу ове Одлуке престаје да 
важи Одлука о именовању  предсједника и чланова 
Комисије за друштвени  надзор, број 01-022-123/13 
од 13.11.2013.године („Службени гласник општине 
Власеница“, број  9/13). 
 

III 
  Ова одлука ступа на снагу  даном 
доношења, а објавиће се у „Службеном гласнику 
општине Власеница“. 
 
 
Број: 01-022-162/16                                                                                 
Датум: 28.11.2016.године        ПРЕДСЈЕДНИК 
Власеница                       СКУПШТИНЕ  ОПШТИНЕ 
                                              Трампић  Гордана,с.р. 
       

 
На основу члана 39. Закона о локалној 

самоуправи („Службени гласник Републике 
Српске“, број 97/16), члана 38. и 58. Статута 
општине Власеница („Службени гласник општине 
Власеница, број 8/14 и 12/14) и члана 42. и 50. 
Пословника Скупштине општине Власеница 
(„Службени гласник општине Власеница“, број 
12/14), Скупштина општине Власеница, на  
сједници  одржаној  дана  25.11.2016.године,  
д о н и ј е л а   ј е 
 

О Д Л У К У 
о именовању Комисије за  заштиту околине, 

културног и природног насљеђа 
  Скупштине општине Власеница 

 
I 

              У Комисију  за   заштиту околине, културног 
и  природног  насљеђа   Скупштине    општине 
Власеница  именују се : 



Страна 10  Број 11 

Службени гласник општине Власеница 

 

 
1. Продановић  Станислав 
2. Пејановић Небојша 
3. Краљевић  Александар 
4. Окиљ  Жељко 
5. Косорић Стојанка. 
 

II 
           Ступањем на снагу ове Одлуке престаје да 
важи Одлука о именовању  предсједника и чланова 
Комисије за    заштиту   околине, културног и 
природног насљеђа, број 01-022-124/13 од 
13.11.2013.године    („Службени гласник општине 
Власеница“, број  9/13). 
    

III 
  Ова одлука ступа на снагу  даном 
доношења, а објавиће се у „Службеном гласнику 
општине Власеница“. 
 
 
Број: 01-022-163/16                                                                                   
Датум: 28.11.2016.године   ПРЕДСЈЕДНИК 
Власеница                    СКУПШТИНЕ  ОПШТИНЕ 
                                          Трампић  Гордана,с.р. 
       

 
На основу члана 39. Закона о локалној 

самоуправи („Службени гласник Републике 
Српске“, број 97/16), члана 38. и 58. Статута 
општине Власеница („Службени гласник општине 
Власеница, број 8/14 и 12/14) и члана 42. и 51. 
Пословника Скупштине општине Власеница 
(„Службени гласник општине Власеница“, број 
12/14), Скупштина општине Власеница, на  
сједници  одржаној  дана  25.11.2016.године, 
 д о н и ј е л а   ј е 
 
 

О Д Л У К У 
о именовању Комисије за   односе са вјерским 
заједницама  Скупштине општине Власеница 

 
 
I 

              У Комисију  за   односе са вјерским 
заједницама Скупштине  општине Власеница  
именују се : 
 

1. Еркић Синиша  
2. Топаловић  Хасан 
3. Мишић  Марко 
4. Илић  Илија 
5. Секулић  Милада. 

 
 

II 
           Ступањем на снагу ове Одлуке престаје да 
важи Одлука о именовању  предсједника и чланова 
Комисије за  односе са вјерским заједницама, број 
01-022-125/13 од 13.11.2013.године („Службени 
гласник општине Власеница“, број  9/13). 
 
    
 
 

 
III 

  Ова одлука ступа на снагу  даном 
доношења, а објавиће се у „Службеном гласнику 
општине Власеница“. 
 
 
Број: 01-022-164/16                                                                                  
Датум: 28.11.2016.године           ПРЕДСЈЕДНИК 
 Власеница                         СКУПШТИНЕ  ОПШТИНЕ 
                                                  Трампић  Гордана,с.р.  
      

 

На основу члана 39. Закона о локалној 

самоуправи („Службени гласник Републике 

Српске“, број 97/16), члана 38. и 58. Статута 
општине Власеница („Службени гласник општине 
Власеница, број 8/14 и 12/14) и члана 42. и 52. 
Пословника Скупштине општине Власеница 
(„Службени гласник општине Власеница“, број 
12/14), Скупштина општине Власеница, на  
сједници  одржаној  дана  25.11.2016.године,  
д о н и ј е л а   ј е 
 
 

О Д Л У К У 
о именовању Комисије  за борачка питања 

Скупштине општине Власеница 
 
I 

              У Комисију  за   борачка  питања  
Скупштине  општине Власеница  именују се : 
 

1. Краљевић  Станислав 
2. Бобар Мирослав 
3. Продановић  Станислав 
4. Кљештан  Саво 
5. Пајић  Слободан. 

 
II 

           Ступањем на снагу ове Одлуке престаје да 
важи Одлука о именовању  предсједника и чланова 
Комисије за  борачка  питања, број 01-022-126/13 
од 13.11.2013.године („Службени гласник општине 
Власеница“, број  9/13). 
 
    

III 
  Ова одлука ступа на снагу  даном 
доношења, а објавиће се у „Службеном гласнику 
општине Власеница“. 
 
 
 
 
Број: 01-022-165/16                                                                                   
Датум: 28.11.2016.године      ПРЕДСЈЕДНИК 
Власеница                        СКУПШТИНЕ  ОПШТИНЕ 
                                              Трампић  Гордана,с.р. 
 

                                                                         
 
 
 
 
 



Број 1  Страна 11 

Службени гласник општине Власеница 

 

 
На основу члана 39. Закона о локалној 

самоуправи („Службени гласник Републике 
Српске“, број 97/16), члана 38. и 58. Статута 
општине Власеница („Службени гласник општине 
Власеница, број 8/14 и 12/14) и члана 42. и 53. 
Пословника Скупштине општине Власеница 
(„Службени гласник општине Власеница“, број 
12/14), Скупштина општине Власеница, на  
сједници  одржаној  дана  25.11.2016.године, д о н и 
ј е л а   ј е 
 
 

О Д Л У К У 
о именовању Комисије  за  питања младих 

Скупштине општине Власеница 
 
I 

              У Комисију  за   питања младих Скупштине  
општине Власеница  именују се : 

1. Милић  Давор  
2. Еркић Александар 
3. Вуковић  Невена 
4. Пејановић  Славиша 
5. Мајсторовић  Ивана. 

 
 

II 
           Ступањем на снагу ове Одлуке престаје да 
важи Одлука о именовању  предсједника и чланова 
Комисије за  питања младих, број 01-022-127/13 од 
13.11.2013.године („Службени гласник општине 
Власеница“, број  9/13). 
 
    

III 
  Ова одлука ступа на снагу  даном 
доношења, а објавиће се у „Службеном гласнику 
општине Власеница“. 
 
 
Број: 01-022-166/16                                                                                    
Датум: 28.11.2016.године           ПРЕДСЈЕДНИК     
Власеница                          СКУПШТИНЕ  ОПШТИНЕ 
                                                 Трампић  Гордана,с.р. 
 

 
На основу члана 39. Закона о локалној 

самоуправи („Службени гласник Републике 
Српске“, број 97/16), члана 38. и 58. Статута 
општине Власеница („Службени гласник општине 
Власеница, број 8/14 и 12/14) и члана 42. и 54. 
Пословника Скупштине општине Власеница 
(„Службени гласник општине Власеница“, број 
12/14), Скупштина општине Власеница, на  
сједници  одржаној  дана  25.11.2016.године,  
д о н и ј е л а   ј е 
 
 

О Д Л У К У 
о именовању Комисије  за   послове из 
стамбене  области Скупштине општине  

Власеница 
 
 
 

 
I 

              У Комисију  за   послове из стамбене 
области Скупштине  општине Власеница  именују 
се : 

1. Пајић  Весна 
2. Савић  Милош 
3. Гобељић  Шевко 
4. Жепинић  Радомир 
5. Бојанић  Драган 
 

II 
           Ступањем на снагу ове Одлуке престаје да 
важи Одлука о именовању  предсједника и чланова 
Комисије за  послове из стамбене области, број 01-
022-128/13 од 13.11.2013.године („Службени 
гласник општине Власеница“, број  9/13). 
 
    

III 
  Ова одлука ступа на снагу  даном 
доношења, а објавиће се у „Службеном гласнику 
општине Власеница“. 
 
 
 
Број: 01-022-167/16                                                                                    
Датум: 28.11.2016.године      ПРЕДСЈЕДНИК   
Власеница                        СКУПШТИНЕ  ОПШТИНЕ 
                                             Трампић  Гордана,с.р. 
 

                                                                         
На основу члана 39. Закона о локалној 

самоуправи („Службени гласник Републике 
Српске“, број 97/16), члана 38. и 58. Статута 
општине Власеница („Службени гласник општине 
Власеница, број 8/14 и 12/14) и члана 42. и 55. 
Пословника Скупштине општине Власеница 
(„Службени гласник општине Власеница“, број 
12/14), Скупштина општине Власеница, на  
сједници  одржаној  дана  25.11.2016.године,  
д о н и ј е л а   ј е 
 
 

О Д Л У К У 
о именовању Комисије  за   спорт и културу 

Скупштине општине  Власеница 
 
 
I 

              У Комисију  за   спорт и културу Скупштине  
општине Власеница  именују се : 

1. Зорановић  Миле 
2. Краљевић  Александар 
3. Пајић  Весна 
4. Перендић  Радован 
5. Мајсторовић  Саво 

 
II 

           Ступањем на снагу ове Одлуке престаје да 
важи Одлука о именовању  предсједника и чланова 
Комисије за  спорт и културу („Службени гласник 
општине Власеница“, број  9/13, 2/15 и 2/16). 
 
    
 



Страна 12  Број 11 

Службени гласник општине Власеница 

 

 
III 

  Ова одлука ступа на снагу  даном 
доношења, а објавиће се у „Службеном гласнику 
општине Власеница“. 
 
Број: 01-022-168/16                                                                                   
Датум: 28.11.2016.године           ПРЕДСЈЕДНИК 
Власеница                          СКУПШТИНЕ  ОПШТИНЕ 
                                                  Трампић  Гордана,с.р. 
 

 
  На основу члана 39. Закона о локалној 

самоуправи („Службени гласник Републике 
Српске“, број 97/16), члана 38. и 58. Статута 
општине Власеница („Службени гласник општине 
Власеница, број 8/14 и 12/14) и члана 42. и 56. 
Пословника Скупштине општине Власеница 
(„Службени гласник општине Власеница“, број 
12/14), Скупштина општине Власеница, на  
сједници  одржаној  дана  25.11.2016.године,  
д о н и ј е л а   ј е 
 

О Д Л У К У 
о именовању  Етичког  одбора  Скупштине 

општине Власеница 
 
I 

              У  Етички  одбор  Скупштине  општине 
Власеница  именују се : 

1. Пајић Весна 
2. Рељић  Вуле 
3. Илић  Илија 
4. Трампић  Гордана 
5. Ђурић  Горан 

 
II 

           Ступањем на снагу ове Одлуке престаје да 
важи Одлука о именовању  предсједника и чланова  
Етичког  одбора, број 01-022-110/13 од 
13.11.2013.године („Службени гласник општине 
Власеница“, број  9/13). 
    

III 
  Ова одлука ступа на снагу  даном 
доношења, а објавиће се у „Службеном гласнику 
општине Власеница“. 
 
 
Број: 01-022-169/16                                                                                   
Датум: 28.11.2016.године         ПРЕДСЈЕДНИК 
Власеница                         СКУПШТИНЕ  ОПШТИНЕ 
                                                Трампић  Гордана,с.р. 
 

 
На основу  члана  39.Закона о локалној 

самоуправи („Службени гласник  Републике 
Српске“, број  97/16), члана 38. и 58. Статута  
општине Власеница („Службени гласник  општине 
Власеница“, број  8/14 и12/14) и члана 35.став 5., 
42.и 57.Пословника  Скупштине општине 
Власеница („Службени гласник  општине 
Власеница“, број  12/14), Скупштина општине  
Власеница, на сједници  одржаној  дана  
25.11.2016.године, д о н и  ј е л а   ј е 
 

 
О Д Л У К У 

о именовању  Координационог тима Скупштине 
општине Власеница 

 
I 

 У  Координациони  тим   Скупштине  
општине Власеница, именују  се: 
1.Краљевић  Мирослав, начелник  Општине –    
    предсједавајући 
2. Вуковић  Данијела,  секретар  тима 
3.Милановић  –Лаловић  Александра, представник  
   службе  за развој –члан 
4.Тодоровић  Марко, представник  Одјељења за  
    финансије –члан 
5.Копривица  Жељко, представник Одјељења  за   
    просторно  уређење и стамбено комуналне  
    послове –члан 
6.Краљевић  Александар,  одборник– члан 
7. Жепинић  Радомир, представник  локалне  
    пословне заједнице –члан 
8.Видаковић  Срђан, представник  невладиних   
    организација –члан 
9.Кезуновић  Данка, представник  културе  и  науке  
   -члан 
10. Бојанић  Драган, члан 
11. Вуковић  Игор, члан 
12.Настић  Владан, члан. 
 

II 
Задаци  Координационог тима су:  
1.да креира, израђује и води  процес  стратешког  
планирања  и развоја  Општине, 
2.промовише  партнерство јавног, приватног  и 
невладиног  сектора у развоју  Општине, 
3. да прикупља  различите  изворе  информација  у 
циљу  доприноса  стратегији  развоја  Општине, 
4.обезбјеђује  континуирану  евалуацију  
стратешких  развојних  планова, стратешких  
циљева, пројеката, програма  и других  активности, 
у складу  са потребама, 
5. координира  кораке  партнерства, 
6. прати, надгледа  и  евалуира  извршење 
стратешког  плана  развоја, 
7.израђује  програм  капиталних  инвестиција. 
 

III 
 Ступањем  на  снагу  ове  Одлуке  престаје  
да важи Одлука  о  именовању  Координационог  
тима, број  01-022-142/14 од 30.12.2014.године 
(„Службени  гласник  општине  Власеница“, број  
14/14). 

IV 
Ова  одлука ступа  на снагу  даном  

доношења, а објавиће се  у „Службеном гласнику  
општине Власеница“. 

 
Број: 01-022-170/16                                                                                    
Датум: 28.11.2016.године          ПРЕДСЈЕДНИК 
Власеница                          СКУПШТИНЕ  ОПШТИНЕ 
                                                 Трампић  Гордана,с.р. 
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Службени гласник општине Власеница 

 

 
На основу члана 39.Закона о локалној 

самоуправи („Службени гласник Републике 
Српске“, број  97/16), члана 38. и 143.Статута 
општине Власеница („Службени гласник општине 
Власеница“, број 8/14 и 12/14), члана 5.Пословника 
Скупштине општине Власеница („Службени гласник  
општине Власеница“, број 12/14) и Одлуке о 
успостављању „Одборничког сата“ („Службени 
гласник општине Власеница“, број 9/11),Скупштина 
општине Власеница, на сједници, одржаној данa 
25.11.2016.године, д о н и ј е л а    ј е 
 

 
О Д Л У К У 

о именовању  одборника за провођење 
„Одборничког сата“ 

 
I 

               Овом Одлуком  утврђује се начин  
организовања  „Одборничког сата“ одборника 
Скупштине општине, а у циљу  дефинисања 
организације и реализације  Одлуке  o  
успостављању „Одборничког сата“. 
 

II 
                Задужују  се  одборници  Милић  Давор и 
Зорановић  Миле за  извршење дужности  из  
наведене Одлуке. 
 

III 
               Одборници   ће имати задатак да 
организују  „Одборнички сат“  у мјесним 
заједницама на подручју општине  Власеница, у 
складу са распоредом одржавања  којег  ће  
утврдити предсједници клубова одборника 
Скупштине општине. 
      

IV 
                Поред  наведеног, одборници  имају  
задатак да учествују у обавјештавању грађана и 
њихових организација и заједница о питањима о 
којима се одлучује у Скупштини општине, путем 
зборова грађана, односно других скупова  на које је 
позван или на које их упути Скупштина општине, и 
извршавају и друге задатке које им, у оквиру свог 
дјелокруга, повјери Скупштина општине. 
             О обављеним активностима на терену, 
информисаће Скупштину општине,  квартално, у 
писаној форми.  
 

V 
                За обављање дужности из претходних 
тачака одборници ће добијати  накнаду у складу са 
својом активношћу на терену.    
 

VI 
                 За реализацију тачке V ове Одлуке 
задужује се начелник Општине и Одјељење за 
финансије  општине Власеница. 
 

VII 
 Ступањем на снагу ове  Одлуке  престаје 
да важи  Одлука о именовању  одборника за 
провођење  „Одборничког сата“, број  01-022-155/13  
 

 
од 12.12.2013.године („Службени  гласник општине  
Власеница“, број  10/13). 
 

VIII 
                 Ова одлука ступа на снагу  осмог дана од 
дана објављивања  у „Службеном гласнику 
општине Власеница“. 
 
 
 
Број: 01-022-171/16                                                                      
Датум: 28.11.2016.године         ПРЕДСЈЕДНИК 
Власеница                          СКУПШТИНЕ  ОПШТИНЕ 
                                                Трампић  Гордана,с.р. 
 

 
    На  основу  члана 22., 26. и 27. 

Породичног закона („Службени гласник Републике 
Српске“, број  54/02, 41/08 и 63/14) и члана 38. 
Статута општине Власеница („Службени гласник 
општине Власеница“,број  8/14 и 12/14), Скупштина 
општине Власеница, на  сједници   одржаној дана  
25.11.2016.године,д о н и ј е л а    ј е 
 
 

О Д Л У К У 
о именовању  одборника који ће присуствовати  

чину  закључења брака 
 
 

I 
 Именују  се  одборници   Скупштине  
општине Власеница који  ће  присуствовати  чину  
закључења  брака, и то: 

1. Краљевић  Станислав 
2. Зорановић  Миле. 

 
II 

 Закључењу  брака  присуствоваће 
одборници  редослиједом  наведеним  у тачки 
1.ове Одлуке – свако  вјенчање други  одборник. 

Редослијед  одборника  који  ће присуство- 
вати  закључењу  брака  утврдиће се према  плану 
који  ће  утврдити  матичар, водећи  рачуна  да  
одборници  буду  подједнако  заступљени. 
 
 

III 
 Одборник  је  дужан  придржавати се  
одредаба  Породичног  закона. 
 
 

IV 
 Трошкови  на име  вјенчања  која  се  
обављају  радним  даном  износиће  30,00 КМ  по  
закљученом  браку. 
 Вјенчања  која се  обављају  нерадним  
даном  у згради  Општине износиће  70,00 КМ,  а 
ван  зграде  Општине  100,00 КМ. 

Накнада  одборницима  који  присуствују   
чину  закључења  брака  износиће  20,00 КМ, а 
матичару који  обавља  вјенчања  нерадним  даном  
износиће  20,00 КМ. 
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Средства   се  уплаћују    на рачун  буџета  

општине Власеница.  
 

V 
 Ступањем  на снагу  ове  Одлуке  престаје  
да важи  Одлука о именовању  одборника  који  ће 
присуствовати  чину  закључења  брака („Службени  
гласник  општине Власеница“, број  1/13 и 9/13). 
 

VI 
 Ова  одлука  ступа  на снагу  даном  
доношења, а објавиће се у „Службеном  гласнику  
општине Власеница“. 
 
 
Број:  01-022-172/16                                                                     
Датум: 28.11.2016.године      ПРЕДСЈЕДНИК 
Власеница                     СКУПШТИНЕ  ОПШТИНЕ 
                                             Трампић  Гордана,с.р. 
 

           
 На основу члана 40. Закона о уређењу простора и 
грађењу („Службени гласник Републике Српске“ 
број 40/13, 106/15, 3/16 ), члана 40. алинеја 5. 
Закона о локалној самоуправи. („Службени гласник 
Републике Српске“ , број 101/04, 42/05, 118/05, 
98/13) и члана 38. став 1 алинеја 5. Статута 
општине Власеница („Службени гласник општине 
Власеница“ број 8/14, 12/14) Скупштина општине 
Власеница на сједници одржаној 
25.11.2016.године,  донијела је 

 
ОДЛУКУ  

о измјени Одлуке о приступању изради 
Урбанистичког плана подручја општине 

Власеница 
 
I 

У  Одлуци о приступању изради Урбанистичког 
плана подручја општине Власеница  („Службени 
гласник“ број 6/11) у тачки 3. став 2. мијења се и 
гласи. 
 
„Временски период  за који се утврђују плански 
параметри је  период  2016-2036.година.“ 
 

II 
Ова Одлука ступа на снагу осмог дана од дана 
објављивања у „Службеном гласнику општине 
Власеница“ 
 
 
Број:  01-022-133/16                                                                              
Датум: 28.11.2016.године 
                           ПРЕДСЈЕДНИК 
                              СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ 
                  Гордана Трампић дипл. инж. електр.,с.р. 
 

             
На основу члана 40. Закона о локалној 

самоуправи („Службени гласник Републике  
Српске“, број 101/04, 42/05, 118/05, 98/13), члана 5. 
Закона о утврђивању и преносу права располагања 
имовином на јединице локалне самоуправе  
 

 
(„Службени гласник Републике Српске“ број. 70/06) 
и члана 38. Статута општине Власеница  
(„Службени гласник општине Власеница“ , број  
8/14, 12/14), Скупштина општине Власеница на 
сједници одржаној дана 25.11.2016. године,  
д о н и ј е л а  је: 
 
 

ОДЛУКА О СТАВЉАЊУ ВАН СНАГЕ ОДЛУКЕ 
СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ ВЛАСЕНИЦА БРОЈ 01-

022-100/13 ОД 13.11.2013. ГОДИНЕ И ОДЛУКЕ 
БРОЈ 01-022-174/13 ОД 13.12.2013. ГОДИНЕ 

 
 
I 

Овом одлуком Скупштина општине 
Власеница ставља ван снаге следеће одлуке: 

 
1.Одлука која је објављена у „Службеном  

гласнику општине Власеница“ , број 9/13), чији је 

назив „Одлука о стављању ван снаге Одлуке о 

утврђивању права власништва на објекту „Ловачки 

Дом“ број 01-022-64/10 од 29.04.2010. године“ 

2.Одлука која је објављена у „Службеном  

гласнику општине Власеница“ , број 10/13, чији је 

назив „Одлука o измјени Oдлуке о стављању ван 

снаге Одлуке о утврђивању права власништва на 

објекту „Ловачки Дом“ број 01-022-64/10 од 

29.04.2010. године“ 

II 
Ступањем на снагу ове Одлуке поништавају 

се и правне последице које су произвеле Одлуке 
које се стављају ван снаге у претходној тачки ове 
Одлуке. 

 
III 

На основу ове Одлуке Републичка управа 
за геодетске и имовинско-правне послове 
Републике Српске, Подручна јединица Власеница 
ће извршити брисање уписа у Земљишно књижним 
улошцима који су извршени на основу Одлуке из 
тачке I , која се ставља ван снаге, и изршити упис 
права у земљишној књизи како је одређено 
Одлуком о утврђивању права власништва на 
објекту „Ловачки дом“ број 01-022-64/10 од 
29.04.2010. године („Службени гласник општине 
Власеница број 7/10). 

 
IV 

На основу ове Одлуке Републичка управа 
за геодетске и имовинско-правне послове 
Републике Српске, Подручна јединица Власеница 
ће извршити брисање уписа у Посједовним 
листовима који су извршени на основу Одлуке из 
тачке I , која се ставља ван снаге,и изршити упис 
права у посједовном листу  како је одређено 
Одлуком о утврђивању права власништва на 
објекту „Ловачки дом“ број 01-022-64/10 од 
29.04.2010. године („Службени гласник општине 
Власеница број 7/10). 
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V 

Ова Одлука ступа на снагу осмог дана од 
дана објављивања у „Службеном гласнику 
Општине Власеница“.  

 
 

ОБРАЗЛОЖЕЊА 
Имовину јединице локалне самоуправе 

чине и „некретнине на којима јединица локалне 
самоуправе стиче право својине по другом закону“ ,  
као и други објекти који служе за задовољење 
општих потреба грађана једнице локалне 
самоуправе чију је изградњу финансирала 
јединица локалне самоуправе из свог буџета или 
путем самодоприноса грађана или на други начин, 
у смислу Закона о утврђивању и преносу права 
располагања имовином на јединице локалне 
самоуправе, члан 5. у (з) и (е). Дакле, непосредном 
примјеном Закона о стварним правима, јединица 
локалне самоуправе стиче право својине на објекту 
„Ловачки дом“. 

У складу са наведеним, постоји потреба да 
се у земљишним књигама истинито и потпуно 
одрази чињенично и правно стање непокретности. 
Земљиште из става I ове Одлуке је државна 
својина, огран управљања Скупштина општине 
Власеница.  

 
Број : 01-022-132/16    
Датум: 28.11.2016.године 
  
                                   ПРЕДСЈЕДНИК 
                            СКУПШТИНЕ  ОПШТИНЕ 
        Гордана Трампић дипл.инж.електр., с.р. 
 

 
На основу члана 30. Закона о локалној 

самоуправи („Службени гласник Републике 
Српске“, број 101/04, 42/05, 118/05, 98/13), члана 5. 
Закона о утврђивању и преносу права располагања 
имовином на јединице локалне самоуправе 
(„Службени гласник Републике Српске“ број. 70/06) 
и члана 38. Статута општине Власеница  
(„Службени гласник општине Власеница“ , број 
8/14, 12/14), Скупштина општине Власеница на 
сједници одржаној дана 25.11.2016. године, 
д о н и ј е л а   је: 

 
ОДЛУКА О СТАВЉАЊУ ВАН СНАГЕ ОДЛУКЕ 
СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ ВЛАСЕНИЦА БРОЈ 

01-022-99/13 ОД 13.11.2013. ГОДИНЕ И ОДЛУКЕ 
БРОЈ 01-022-175/13 ОД 16.12.2013. ГОДИНЕ 

 
I 

Овом Одлуком Скупштина општине 
Власеница ставља ван снаге следеће одлуке: 

1. Одлука која је објављена у „Службеном 

гласнику општине Власеница“, број 9/13, чији назив 

је „Одлука о стављању ван снаге дијела Одлуке о 

брисању права кориштења у земљишној књизи број 

01-022-168/09 од 24.12.2009. године“ 

 

 

 

 

2. Одлука која је објављена у „Службеном 
гласнику општине Власеница“, број 10/13, чији 
назив је „ Одлука o измјени Одлуке о стављању ван 
снаге дијела Одлуке о брисању права кориштења у 
земљишној књизи број 01-022-168/09 од 24.12.2009. 
године 

II 
Ступањем на снагу ове Одлуке поништавају 

се и правне последице које су произвеле Одлуке 
које се стављају ван снаге у претходној тачки ове 
Одлуке. 

 
III 

На основу ове Одлуке Републичка управа 
за геодетске и имовинско-правне послове 
Републике Српске, Подручна јединица Власеница 
ће извршити брисање уписа у Земљишно књижним 
улошцима који су извршени на основу Одлука из 
тачке I , које се стављају ван снаге, и изршити упис 
права у земљишној књизи како је одређено 
Одлуком о  брисању права кориштења у 
земљишној књизи број 01-022-168/09 од 24.12.2009. 
(„Службени     гласник     општине   Власеница број  
14/09 ). 

IV 
На основу ове Одлуке Републичка управа 

за геодетске и имовинско-правне послове 
Републике Српске, Подручна јединица Власеница 
ће извршити брисање уписа у Посједовним 
листовима који су извршени на основу Одлука из 
тачке I , која се стављају ван снаге,и изршити упис 
права у посједовном листу  како је одређено 
Одлуком о  брисању права кориштења у 
земљишној књизи број 01-022-168/09 од 24.12.2009. 
(„Службени гласник општине Власеница број  
14/09) 

 
V 

Ова Одлука ступа на снагу осмог дана од 
дана објављивања у „Службеном гласнику 
Општине Власеница“.  

 
 
 

ОБРАЗЛОЖЕЊА 
Имовину јединице локалне самоуправе 

чине и „некретнине на којима јединица локалне 
самоуправе стиче право својине по другом закону“ , 
као и други објекти који служе за задовољење 
општих потреба грађана једнице локалне 
самоуправе чију је изградњу финансирала 
јединица локалне самоуправе из свог буџета или 
путем самодоприноса грађана или на други начин, 
у смислу Закона о утврђивању и преносу права 
располагања имовином на јединице локалне 
самоуправе, члан 5. у (з) и (е). Дакле, непосредном 
примјеном Закона о стварним правима, јединица 
локалне самоуправе стиче право својине на 
имовини дефинисаном тачком I Одлуке о брисању 
права кориштења у земљишној књизи број 01-022-
168/09 од 24.12.2009.  
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Број: 01-022-130/16    
Датум: 28.11.2016.године 
                                          ПРЕДСЈЕДНИК 
                      СКУПШТИНЕ  ОПШТИНЕ 
         Гордана Трампић дипл.инж.електр.,с.р. 
 

 
На основу члана 69. Одлуке о комунаном 

реду на подручју општине Власеница („Службени 
гласник општине Власеница“, број 3/15) и члана 38. 
Статута општине Власеница („Службени гласник 
општине Власеница“, број: 8/14 и 12/14), Скупштина 
општине Власеница на сједници одржаној дана  
25.11.2016.године,  д о н и ј е л а   ј е 

 
ПРОГРАМ О ИЗМЈЕНИ ПРОГРАМА КОРИШТЕЊА 

ЈАВНИХ ПОВРШИНА РАДИ ПОСТАВЉАЊА 
ПРИВРЕМЕНИХ ОБЈЕКАТА ЗА ПЕРИОД  

2016 – 2020. ГОДИНЕ 
 
I 

 У Програму кориштења јавних површина 
ради постављања привремених објеката за период 
2016 – 2020. године (у даљем тексту: Програм), 
усвојеним Закључком Скупштине општине 
Власеница број 01-022-48 од 1.4.2016. године 
(„Службени гласник општине Власеница“, број: 
3/16), послије наслова Привремени монтажни 
објекти на основу овог плана могу се поставити на 
следећим површинама, у улици Светосавска, 
брише се следеће: „Локација број 1- (код зграде 
суда) –на к.ч. број 403 К.О. Власеница I површина 
20,00 m

2 
намјена : канцеларија (слика 1.)“ 

 
                   II 

 У Програму из претходне тачке, послије 
наслова Привремени монтажни објекти на основу 
овог плана могу се поставити на следећим 
површинама, у улици Илије Бирчанина, брише се 
следеће: „Локација број 2- преко пута аутобуске 
станице-три објекта)  
 1 - на к.ч. број 220/1, К.О. Власеница II површина 
32,00 m

2  

  
намјена : трговина – продаја спортске, ловачке и 

риболовачке опреме, оружја и сл. (слика 9.) 
 2 - на к.ч. број 220/3, К.О. Власеница II површина 
21,00 m

2  

  
намјена : продаја прехрамбених производа и 

производа за домаћинство (слика 10.) 
 3 - на к.ч. број 220/3, К.О. Власеница II површина 
26,00 m

2  

  
намјена : угоститељство (слика 10.)“  

 
III 

У Програму из претходне тачке, послије 
наслова Привремени монтажни објекти на основу 
овог плана могу се поставити на следећим 
површинама, у улици Устаничка, брише се  
следеће: „Локација број 1- (код стадиона – један 
објекат)  
 1 - на к.ч. број 220/1, К.О. Власеница II површина 
30,00 m

2  

 

 

 

 

  
намјена : угоститељство (слика 15.)“ 

 
                IV 

 Програм у осталом дијелу остаје 
непромијењен. 

V 
          Ова Одлука ступа на снагу осмог дана од 
дана објаве „Службеном гласнику општине 
Власеница“. 

 
Број: 01-022-131/16    
Датум: 28.11.2016.г.          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), 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  
сједници  одржаној  дана 25.11.2016..године,  
д о н и је л а    ј е 
 

О Д Л У К У 
о именовању  Комисије за примопредају  

дужности  између ВД  директора  установа чији 
је оснивач Скупштина  општине Власеница 

 
I 

Именује се  Комисија  за  примопредају  
дужности  између  ВД  директора  установа чији је 
оснивач Скупштина  општине Власеница, у саставу: 

 
1. Пајић Весна 
2. Краљевић  Александар 
3. члан из реда запослених  у установи  у 

којој се врши  примопредаја. 
 

II 
 Записник  о примопредаји  дужности из 
претходне тачке  сачиниће се у три истовјетна  
примјерка , од којих се  по један  примјерак  уручује 
лицу  које  предаје, лицу које  преузима  дужност и 
један  примјерак  надлежној  служби  ради  
архивирања (укључујући предсједника Комисије). 
 

III 
 Oва  одлука  ступа  на снагу  даном  
доношења, а објавиће се у „Службеном  гласнику  
општине  Власеница“. 
 
Број: 01-022-173/16                                                                                  
Датум: 28.11.2016.године        ПРЕДСЈЕДНИК   
Власеница                          СКУПШТИНЕ  ОПШТИНЕ 
                                                Трампић  Гордана,с.р. 
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Службени гласник општине Власеница 

 

 
   На основу члана 19. Закона о систему јавних 
служби („Службени  гласник Републике Српске“, 
број 68/07 и 109/12), члана 43. и 72. став 3. Закона 
о локалној самоуправи („Службени  гласник 
Републике Српске“, број 101/04, 42/05, 118/05 и 
98/13) и члана 69. и 101. Статута општине 
Власеница („Службени гласник општине 
Власеница“, број 8/14 и 12/14), начелник општине 
Власеница доноси  
 

ОДЛУКУ 
о стављању ван снаге Одлуке о давању 
сагласности на Правилник о измјени и 
допунама Правилника о унутрашњој 

организацији и систематизацији радних мјеста 
Јавне установе Центар за социјални рад 

Власеница 
 

I 
          Овом Одлуком ставља се ван снаге Одлука о 
давању сагласности на Правилник о измјени и 
допунама Правилника о унутрашњој организацији и 
систематизацији радних мјеста Јавне установе 
Центар за социјални рад Власеница број 02/1-014-
257/16 од 24.10.2016. године („Службени гласник 
општине Власеница“, број 9/16). 
  

II  
Ступањем на снагу ове Одлуке поништавају 

се правне последице које је произвела Одлука која 
је стављена ван снаге претходном тачком. 

 
III 

    
          Ова Одлука ступа на снагу даном доношења 
и биће објављивљена у ''Службеном гласнику 
општине Власеница''. 
  
   
 Број: 02/1-014-257/16-1 
Датум: 18.11.2016. године                                                                                              
                                             НАЧЕЛНИК ОПШТИНЕ 
                                             Мирослав Краљевић,с.р. 
Достављено: 

- ЈУ Центар за социјални рад Власеница 
- „Службеном гласнику општине Власеница“ 
- Архиви 
 

 
          На основу члана 19. Закона о систему 
јавних служби („Службени  гласник Републике 
Српске“, број 68/07 и 109/12), члана 43. и 72. став 3. 
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 20. Став 2. 
Одлуке о основању Јавне установе Културни 
центар Власеница („Службени гласник општине 
Власеница“, број 8/16), начелник општине 
Власеница доноси  
 
 
 
 

 
ОДЛУКУ 

о стављању ван снаге Одлуке о давању 
сагласности на Правилник о измјени и 
допунама Правилника о унутрашњој 

организацији и систематизацији радних мјеста 
Јавне установе Културни центар Власеница 

 
I 

          Овом Одлуком ставља се ван снаге Одлука о 
давању сагласности на Правилник о измјени и 
допунама Правилника о унутрашњој организацији и  
систематизацији радних мјеста Јавне установе 
Културни центар Власеницак, број 02/1-014-262/16 
од 4.11.2016. године („Службени гласник општине 
Власеница“, број 9/16). 
   

II  
Ступањем на снагу ове Одлуке поништавају 

се правне последице које је произвела Одлука која 
је стављена ван снаге претходном тачком. 

 
III 

    
          Ова Одлука ступа на снагу даном доношења 
и биће објављивљена у ''Службеном гласнику 
општине Власеница''. 
    
 Број: 02/1-014-262/16-1 
Датум: 18.11.2016. године                                                                                              
 
                                             НАЧЕЛНИК ОПШТИНЕ 
                                            Мирослав Краљевић,с.р. 
Достављено: 

- ЈУ Културни центар Власеница 
- „Службеном гласнику општине Власеница“ 
- Архиви 

 

 

С А Д Р Ж А Ј 
 
 СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ВЛАСЕНИЦА 
 

1. Одлука  о именовању Комисије за буџет  и 
       финансије   Скупштине општине 
       Власеница.....................................................1 

. 
2. Одллука о именовању Комисије за 

статутарна питања и прописе  Скупштине 
општине Власеница......................................1 

 
3. Закључак о прихватању нацрта Ребаланса 

 буџета    општине власеница за 2016.  
  годину...........................................................2 
 

4. Одлука  о   разрјешењу   чланова  Одбора 
  за жалбе  општине  Власеница..................2 

 
5. Одлука  о   именовању  вршиоца дужности 

  чланова  Одбора  за жалбе  општине  
  Власеница....................................................2 
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6. Одлука  о стављању  ван  снаге  Одлуке о 

           расписивању  Јавног конкурса за избор и  
              именовање  једног  члана Одбора за жалбе 
              општине Власеница.....................................3 
 

7. Одлука о  расписивању  Јавног конкурса  за  
 избор и именовање  Одбора  за жалбе   
 општине Власеница.....................................3 

 
       8.  Одлука о  разрјешењу   вршиоца  дужности   
             директора  ЈУ  Културни  центар     
             Власеница......................................................3 

 
 9.   Одлука о  именовању   вршиоца  дужности   

            директора  ЈУ  Културни  центар       
            Власеница......................................................3. 
 
    10. Одлука о  разрјешењу   вршиоца  дужности  
           директора  ЈУ  Центар за социјални рад  
           Власеница........................................................4 
 

11.  Одлука о  именовању   вршиоца  дужности  
   директора  ЈУ  Центар за социјални рад  

            Власеница.......................................................4 
 

12.   Одлука  о  разрјешењу   вршиоца  дужности  
           директора  Јавне установе   за предшколско  
            васпитање и образовање „Први кораци“   
            Власеница.......................................................4 
 
  13.  Одлука о  именовању   вршиоца  дужности    
          директора  Јавне установе за предшколско  
          васпитање и образовање „Први  кораци“  
          Власеница.........................................................5 
 

14.  Одлука о разрјешењу  Управног  одбора ЈЗУ 
          Дом здравља  Власеница................................5 
 
   15.  Одлука о именовању  вршилаца дужности 
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