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                    29. СЕПТЕМБАР  2017.године 
                    Власеница 
 
                    БРОЈ  11 

 

Службени гласник општине Власеница 

 

На основу члана 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 37. Статута општине Власеница (“Службени 
гласник општине Власеница, број 9/17), Скупштина општине Власеница, на сједници одржаној дана  
27.09.2017. године,   д о н и ј е л а    ј е 
 
 

 
О Д Л У К У  

 
о усвајању Извјештаја о извршењу буџета општине Власеница 

за период 1.1. - 30.6.2017. године 
 
 
I 
 

           Усваја се Извјештај о извршењу буџета општине Власеница за период 1.1.-30.6.2017. године, и то: 
 

 
I     Приходи и примици                 2.300.989,00 КМ 
II    Расходи и издаци                  2.297.906,00 КМ 

           (I-II) Разлика                                      3.083,00 КМ  
      

 
II 
 

            Саставни дио ове Одлуке чини Извјештај о извршењу буџета општине Власеница за период 1.1.-
30.6.2017. године. 

 
 

III 
            

            Ова Одлука ступа на снагу даном доношења, а објавиће се у „Службеном гласнику општине 
Власеница“. 
 
 
 
 
 
Број:01-022-99/17                                                                                                ПРЕДСЈЕДНИК 
Датум:28.09.2017.године                   СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ 
Власеница                       Гордана Трампић,с.р. 
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ИЗВРШЕЊЕ БУЏЕТА ОПШТИНЕ ВЛАСЕНИЦА ЗА ПЕРИОД 1.1.-30.6.2017. ГОДИНЕ 

 

      

 

Економски  
код  

ОПИС БУЏЕТ ЗА 2017. ГОДИНУ 
ИЗВРШЕЊЕ 

1.1-
30.6.2017.ГОД. 

Инд
. 

4/3*
100 

 

          

 
1 2 3 4 5 

 
  

 

      

 
  1. ОПШТИ ДИО       

 
  А. БУЏЕТСКИ ПРИХОДИ ( I+II+III+IV ) 4,505,000.00 2,299,932.00 51 

 
710000     I Порески приходи 3,304,200.00 1,507,426.00 46 

 
711000 Приходи од пореза на доходак и добит 50.00 0.00 0 

 
712000 Доприноси за социјално осигурање 0.00 0.00   

 
713000 Порези на лична примања и прих.од сам.дјел. 321,050.00 175,941.00 55 

 
714000 Порези на имовину 182,500.00 38,170.00 21 

 
715000 Порези на промет производа и услуга 500.00 511.00 102 

 
716000 Царине и увозне дажбине 0.00 0.00   

 
717000 Индиректни порези прикупљени преко УИО 2,800,000.00 1,292,804.00 46 

 
719000 Остали порески приходи 100.00 0.00 0 

 
720000     II Непорески приходи 888,900.00 610,065.00 69 

 
721000 Приходи од финанс. и нефинанс. имовине 37,000.00 3,200.00 9 

 
722000 Накнаде,таксе и приходи од пружања јавн.усл. 736,400.00 596,418.00 81 

 
723000 Новчане казне 500.00 225.00 45 

 
728000 

Приходи од фин.и нефин.имовине и трансакција 
размјене унутар и између јединица власти 0.00 0.00   

 
729000 Остали непорески приходи 115,000.00 10,222.00 9 

 
730000    III Грантови 0.00 10,445.00   

 
731000 Грантови 0.00 10,445.00   

 
780000    IV Трансфери 311,900.00 171,996.00 55 

 
787000 Трансф. између различитих јединица власти 311,900.00 171,996.00 55 

 
788000 Трансф. унутар исте јединице власти 0.00 0.00   

 
  Б.БУЏЕТСКИ РАСХОДИ ( I+II+III ) 3,813,060.00 1,942,858.00 51 

 
410000     I Текући расходи 3,813,060.00 1,942,273.00 51 

 
411000 Расходи за лична примања запослених 1,454,700.00 761,836.00 52 

 
412000 Расходи по основу кориштења роба и услуга 864,360.00 432,501.00 50 

 
413000 Расходи финансирања и др.финансијски трошк. 69,000.00 28,122.00 41 

 
414000 Субвенције 113,000.00 67,865.00 60 

 
415000 Грантови 568,500.00 259,859.00 46 

 
416000 Дознаке на име соц.заштите које се испл.из буџета 698,500.00 363,518.00 52 

 
417000 

Дознаке на име соц.заштите које се испл.институц. 
Обав.соц.осигурања 0.00 0.00   

 
418000 

Расходи финансирања, други фин.тр. и расходи 
транс. размјене између или унутар јединица власти 0.00 0.00   

 
419000 Расходи по судским рјешењима 45,000.00 28,572.00 63 

 
480000     II Трансфери између и унутар јединица власти 0.00 585.00   

 
487000 Трансфери између различитих јединица власти 0.00 585.00   

 
488000 Трансфери унутар исте јединице власти 0.00 0.00   

 
****     III Буџетска резерва 0.00 0.00   
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  В. БРУТО БУЏЕТСКИ СУФИЦИТ/ДЕФИЦИТ (А-Б) 691,940.00 357,074.00 52 

 
          

 
  

Г. НЕТО ИЗДАЦИ ЗА НЕФИНАНСИЈСКУ ИМОВИНУ 
 ( I- II-III ) -280,000.00 -131,346.00 47 

 
810000     I Примици за нефинансијску имовину 190,000.00 1,057.00   

 
811000 Примици за произведену сталну имовину 120,000.00 0.00   

 
813000 Примици за непроизведену сталну имовину 70,000.00 1,057.00   

 
510000     II Издаци за нефинансијску имовину 470,000.00 132,403.00 28 

 
511000 Издаци за произведену сталну имовину 468,000.00 132,353.00 28 

 
513000 Издаци за непроизведену сталну имовину       

 
516000 

Издаци за залихе материјала, робе и ситног 
инвентара 2,000.00 50.00   

 
580000 

    III Издаци за нефинансијску имовину из трансакција 
између или унутар јединица власти 0.00 0.00   

 
581000 

Издаци за нефинансијску имовину из трансакција 
између или унутар јединица власти 0.00 0.00   

 
          

 
  Д. БУЏЕТСКИ СУФИЦИТ/ДЕФИЦИТ (В+Г) 411,940.00 225,728.00 55 

 
          

 
  Ђ. НЕТО ФИНАНСИРАЊЕ (Е+Ж+З+И) -411,940.00 -222,645.00 54 

 
          

 
  

Е. НЕТО ПРИМИЦИ ОД ФИНАНСИЈСКЕ ИМОВИНЕ 
 ( I- II ) 0.00 0.00   

 
910000     I Примици од финансијске имовине 0.00 0.00   

 
911000 Примици од финансијске имовине 0.00 0.00   

 
918000 

Примици од финансијске имовине из трансакција 
између или унутар јединица власти 0.00 0.00   

 
610000     II Издаци за финансијску имовину 0.00 0.00   

 
610000 Издаци за финансијску имовину 0.00 0.00   

 
618000 

Издаци за финансијску имовину из трансакција између 
или унутар јединица власти 0.00 0.00   

 
  Ж. НЕТО ЗАДУЖИВАЊЕ ( I-II ) -345,000.00 -184,318.00 53 

 
920000     I Примици од задуживања 0.00 0.00   

 
921200 Примици од задуживања 0.00 0.00   

 
921200 

Примици од задуживања из трансакција између или 
унутар јединица власти 0.00 0.00   

 
620000     II Издаци за отплату дугова 345,000.00 184,318.00 53 

 
621000 Издаци за отплату дугова 345,000.00 184,318.00 53 

 
921200 

Издаци за отплату дугова из трансакција између или 
унутар јединица власти 0.00 0.00   

 
  З. ОСТАЛИ НЕТО ПРИМИЦИ ( I-II ) -66,940.00 -38,327.00 57 

 
930000     I Остали примици 0.00 0.00   

 
931000 Остали примици       

 
938000 

Остали примици из трансакција између или унутар 
јединица власти 0.00 0.00   

 
630000     II Остали издаци 66,940.00 38,327.00 57 

 
631000 Остали издаци 66,940.00 38,327.00 57 

 
638000 

Остали издаци из трансакција између или унутар 
јединица власти 0.00 0.00   

 
**** И. РАСПОДЈЕЛА СУФИЦИТА ИЗ РАНИЈЕГ ПЕРИОДА 0.00 0.00   
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  Ј. РАЗЛИКА У ФИНАНСИРАЊУ ( Д+Ђ ) 0.00 3,083.00   

 
          

 
  

2. БУЏЕТСКИ ПРИХОДИ И ПРИМИЦИ ЗА 
НЕФИНАНСИЈСКУ ИМОВИНУ       

 
  

 

      

 
  БУЏЕТСКИ ПРИХОДИ  ( I+II+III+IV ) 4,505,000.00 2,299,932.00 51 

 
          

 
  Порески и непорески приходи (71+72) 4,193,100.00 2,117,491.00 50 

 
          

 
71     I Порески приходи 3,304,200.00 1,507,426.00 46 

 
          

 
711000 Приходи од пореза на доходак и добит 50.00 0.00   

 
711113 Порези на приходе од пољопр.и шумарства 50.00 0.00   

 
          

 
712000 Доприноси за социјално осигурање 0.00 0.00   

 
712199 Доприноси на лична примања, накнаде и прих.осиг. 0.00 0.00   

 
          

 
713000 Порези на лична примања и прих.од сам.дјел. 321,050.00 175,941.00 55 

 
713111 порез на приход од самост.дјелат. 26,000.00 15,951.00 61 

 
713112 порез на прих. од самост.дј.у паушалном изн. 50.00 0.00 0 

 
713113 порез на лична примања 295,000.00 159,990.00 54 

 
713114 порез на лична прим.лица која самост.об.дјел. 0.00 0.00   

 
          

 
714000 Порези на имовину 182,500.00 38,170.00 21 

 
714111 порез на имовину 1,000.00 305.00 31 

 
714112 порез на непокретности 180,000.00 37,865.00 21 

 
714211 порез на наслијеђе и поклоне 500.00 0.00 0 

 
714311 порез  на пренос непокрет. и права 1,000.00 0.00 0 

 
          

 
715000 Порези на промет производа и услуга 500.00 511.00 102 

 
715100 порези на промет производа  250.00 511.00 204 

 
715200 порези на промет услуга 250.00 0.00 0 

 
715300 акцизе       

 
          

 
717000 Индиректни порези прикупљени преко УИО 2,800,000.00 1,292,804.00 46 

 
717111 индиректни порези прикупљени преко УИО - збирно 2,800,000.00 1,292,804.00 46 

 
          

 
719000 Остали порески приходи 100.00 0.00   

 
719113 порез на добитке од игара на срећу 100.00 0.00   

 
          

 
72     II Непорески приходи 888,900.00 610,065.00 69 

 
          

 
721000 Приходи од финанс. и нефинанс. имовине 37,000.00 3,200.00 9 

 
721222 приходи од давања у закуп објеката 8,900.00 0.00 0 

 
721223 приходи од земљишне ренте 28,000.00 3,200.00 11 

 
721311 приходи од камата на новчана средства 100.00 0.00 0 

 
          

 
722000 Накнаде,таксе и приходи од пружања јавн.усл. 736,400.00 596,418.00 81 

 
722100 Административне накнаде и таксе 80,500.00 26,432.00 33 

 
722118 посебна републичка такса на нафтне деривате 1,000.00 2,070.00 207 

 
722121 општинске административне таксе 80,500.00 24,362.00 30 
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722300 Комуналне накнаде и таксе 69,300.00 48,762.00 70 

 
722312 комуналне таксе на фирму 55,000.00 43,620.00 79 

 
722313 комуналне таксе на држање моторних возила 300.00 0.00 0 

 
722314 ком.таксе за коришт.прост.на јавним површ. 7,000.00 3,692.00 53 

 
722315 комуналне таксе за држање средстава за игру 0.00 0.00   

 
722318 комуналне таксе за коришт.рекл.паноа 7,000.00 1,400.00 20 

 
722396 комуналне таксе на остале предмете таксирања 0.00 50.00   

 
          

 
722400 Накнаде по разним основама 526,500.00 497,242.00 94 

 
722411 накнаде за уређивање грађевин. земљишта 24,000.00 6,043.00 25 

 
722412 накнаде за кориштење грађевин. земљишта 7,000.00 9,674.00 138 

 
722424 накнада за коришћење минералних сировина 100.00 0.00 0 

 
722425 

накнада за промјену намјене пољопривредног 
земљишта 0.00 0.00   

 
722435 накнада за коришт.шума и шумског земљ. 335,000.00 400,136.00 119 

 
722437 накнада за об. послова од општег инт.у шумама 4,000.00 2,396.00 60 

 
722440 накнаде за воду 25,000.00 12,356.00 49 

 
722461 накн. за коришт.комун.добара од општ.инт. 42,000.00 25,957.00 62 

 
722465 накн.за воде за индустријске процесе 1,000.00 402.00 40 

 
722467 ср.за фин.посебних мјера заштите од пожара 13,400.00 7,416.00 55 

 
722468 накн.за коришт.прир.ресурса за произ.ел.ен. 75,000.00 32,862.00 44 

 
          

 
722500 Приходи од пружања јавних услуга 60,100.00 23,982.00 40 

 
722591 приходи Центра за социјални рад 14,100.00 6,486.00 46 

 
722591 приходи ПУ "Први кораци" 35,500.00 14,748.00 42 

 
722591 приходи СШЦ "Милорад Влачић" 10,000.00 2,598.00 26 

 
722591 приходи Народна библиотека 500.00 150.00 30 

 
          

 
723000 Новчане казне 500.00 225.00 45 

 
723100 новчане казне 500.00 225.00 45 

 
          

 
728000 

Приходи од фин.и нефин.имовине и трансакција 
размјене унутар и између јединица власти       

 
728100 

Приходи од фин.и нефин.имовине и трансакција са 
другим јединицама власти       

 
728100 

Приходи од фин.и нефин.имовине и трансакција 
унутар исте јединице власти       

 
          

 
729000 Остали непорески приходи 115,000.00 10,222.00 9 

 
729124 остали општински непорески приходи 115,000.00 10,222.00 9 

 
          

 
73     III Грантови 0.00 10,445.00   

 
          

 
731000 Грантови из земље 0.00 10,445.00   

 
731100 Текући грантови -пројекат "Реагуј -укључи се" 0.00 0.00   

 
731200 Текући грантови  0.00 10,445.00   

 
          

 
          

 
78     IV Трансфери 311,900.00 171,996.00 55 

 
          

 
787000 Трансфери између различитих јединица власти 311,900.00 171,996.00 55 

 
787211 трансфери буџету из гранта за неразвијене  64,800.00 31,782.00 49 



Страна 6  Број 11 

Службени гласник општине Власеница 

 

 
787211 трансфери за пројекте из области пољопривреде 850.00 0.00 0 

 
787211 трансфери Центру за социјални рад  246,250.00 140,065.00 57 

 
787311 трансфери од јединица локалне самоуправе 0.00 149.00   

 
          

 
          

 
  ПРИМИЦИ ЗА НЕФИНАНСИЈСКУ ИМОВИНУ ( V ) 190,000.00 1,057.00   

 
          

 
81     V Примици за нефинансијску имовину 190,000.00 1,057.00   

 
          

 
811100 Примици за зграде и објекте 120,000.00 0.00   

 
811100 Примици за зграде и објекте 120,000.00 0.00   

 
          

 
813100 Примици за биолошку имовину 70,000.00 1,057.00   

 
813112 Примици за непроизведену сталну им. (земљиште) 70,000.00 1,057.00   

 
          

 
  УКУПНИ БУЏЕТСКИ ПРИХОДИ И ПРИМИЦИ 4,695,000.00 2,300,989.00 49 

 
  ЗА НЕФИНАНСИЈСКУ ИМОВИНУ:        

 
          

 
  3. БУЏЕТСКИ РАСХОДИ И ИЗДАЦИ ЗА НЕФИНАНСИЈСКУ ИМОВИНУ     

 
          

 
  БУЏЕТСКИ РАСХОДИ 3,813,060.00 1,942,858.00 51 

 
          

 
41     Текући расходи 3,813,060.00 1,942,273.00 51 

 
          

 
411000 Расходи за лична примања 1,454,700.00 761,836.00 52 

 
411100 Расходи за бруто плате запослених 1,181,700.00 649,800.00 55 

 
411200 Расходи за бруто накнаде тр. и личних прим. запосл. 253,500.00 108,286.00 43 

 
411300 

Расходи за накнаду плата запослених за вријеме боловања 
(бруто) 6,000.00 0.00 0 

 
411400 Расходи за отпремнине и једнократне помоћи (бруто) 13,500.00 3,750.00 28 

 
          

 
412000 Расходи по основу коришћења роба и услуга 864,360.00 432,501.00 50 

 
412200 Расходи по осн. утрошка енергије, ком.и комуникац.усл. 152,200.00 67,797.00 45 

 
412300 Расходи за режијски материјал 28,600.00 16,081.00 56 

 
412400 Расходи за материјал за посебне намјене 14,000.00 7,117.00 51 

 
412500 Расходи за текуће одржавање 110,150.00 34,456.00 31 

 
412600 Расходи по основу путовања и смјештаја 36,650.00 17,951.00 49 

 
412700 Расходи за стручне услуге 56,600.00 32,926.00 58 

 
412800 Расходи за одрж. јавних површина и зашт.животне ср. 187,000.00 100,136.00 54 

 
412900 Остали некласификовани расходи 279,160.00 156,037.00 56 

 
          

 
413000 Расходи финансирања и други финан. трошкови 69,000.00 28,122.00 41 

 
413300 Расходи по основу камата на примљене зајмове у земљи 69,000.00 28,122.00 41 

 
          

 
414000 Субвенције 113,000.00 67,865.00 60 

 
414100 Субвенције 113,000.00 67,865.00 60 

 
          

 
415000 Грантови 568,500.00 259,859.00 46 

 
415200 Грантови у земљи 568,500.00 259,859.00 46 

 
          

 
416000 Дознаке на име социјалне заштите из буџета 698,500.00 363,518.00 52 

 
416100 Дознаке грађанима које се испл.из буџета 621,900.00 327,674.00 53 
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Службени гласник општине Власеница 

 

 
          

 
416300 Дознаке пружаоцима услуга соц.осигурања 76,600.00 35,844.00 47 

 
          

 
419000 Расходи по судским рјешењима 45,000.00 28,572.00 63 

 
419100 Расходи по судским рјешењима 45,000.00 28,572.00 63 

 
          

 
480000  Трансфери између и унутар јединица власти 0.00 585.00   

 
487000 Трансфери између различитих јединица власти 0.00 585.00   

 
          

 
****** Буџетска резерва 0.00 0.00   

 
          

 
  ИЗДАЦИ ЗА НЕФИНАНСИЈСКУ ИМОВИНУ 470,000.00 132,403.00 28 

 
          

 
51     Издаци за нефинансијску имовину 470,000.00 132,403.00 28 

 
          

 
511000 Издаци за произведену сталну имовину 468,000.00 132,353.00 28 

 
511100 Издаци за изградњу и прибављање зграда и објеката 246,600.00 22,969.00 9 

 
511200 Издаци за инвестиционо одрж. реконстр. и адаптацију 40,500.00 0.00 0 

 
511300 Издаци за набавку постројења и опреме 90,500.00 42,138.00 47 

 
511700 Издаци за нематеријалну произведену имовину 90,400.00 67,246.00 74 

 
          

 
513000 Издаци за непроизведену сталну имовину 0.00 0.00   

 
513100 Издаци за прибављање земљишта 0.00 0.00   

 
          

 
516000 Издаци за залихе матер. робе и ситног инвентара 2,000.00 50.00 3 

 
516100 Издаци за залихе материјала, робе и ситног инвентара 2,000.00 50.00 3 

 
          

 
  УКУПНИ БУЏЕТСКИ РАСХОДИ И ИЗДАЦИ 4,283,060.00 2,075,261.00 48 

 
  ЗА НЕФИНАНСИЈСКУ ИМОВИНУ:        

 
          

 
  4. РАЧУН ФИНАНСИРАЊА        

 
          

 
  Ф И Н А Н С И Р А Њ Е -345,000.00 -184,318.00 53 

 
          

 
  НЕТО ПРИМИЦИ ОД ФИНАНСИЈСКЕ ИМОВИНЕ 0.00 0.00   

 
91     I Примици од финансијске имовине 0.00 0.00   

 
          

 
911000 Примици од финансијске имовине 0.00 0.00   

 
911400 Примици од наплате датих зајмова 0.00 0.00   

 
          

 
61     II Издаци за финансијску имовину 0.00 0.00   

 
          

 
611000 Издаци за финснијску имовину 0.00 0.00   

 
611000 Издаци за финансијску имовину 0.00 0.00   

 
          

 
          

 
  НЕТО ЗАДУЖИВАЊЕ -345,000.00 -184,318.00 53 

 
92     I Примици од задуживања 0.00 0.00   

 
          

 
921000 Примици од задуживања 0.00 0.00   

 
921200 Примици од узетих зајмова 0.00 0.00   



Страна 8  Број 11 

Службени гласник општине Власеница 

 

 
          

 
62     II Издаци за отплату дугова 345,000.00 184,318.00 53 

 
          

 
621000 Издаци за отплату дугова 345,000.00 184,318.00 53 

 
621300 Издаци за отплату главнице примљених зајмова у земљи 345,000.00 184,318.00 53 

 
621900 издаци за отплату осталих обавеза  0.00 0.00   

 
          

 
          

 
  ОСТАЛИ НЕТО ПРИМИЦИ -66,940.00 -38,327.00 57 

 
930000     I Остали примици 0.00 0.00   

 
931000 Остали примици       

 
938000 

Остали примици из трансакција између или унутар јединица 
власти       

 
630000     II Остали издаци 66,940.00 38,327.00 57 

 
631000 Остали издаци 66,940.00 38,327.00 57 

 
638000 

Остали издаци из трансакција између или унутар јединица 
власти 0.00 0.00   

 
          

 
          

 
**** РАСПОДЈЕЛА СУФИЦИТА ИЗ РАНИЈЕГ ПЕРИОДА 0.00 0.00   

 
          

 
  

 
      

  
  5. БУЏЕТСКИ РАСХОДИ И ИЗДАЦИ ПО КОРИСНИЦИМА       

  
ОРГАНИЗАЦИОНА КЛАСИФИКАЦИЈА       

 
          

 
          

 
  

Назив потрошачке јединице:Стручна служба Скупштине 
општине       

 
  Број потрошачке јединице: 01160110       

 
          

 
412900 Накнаде за скупшт.одборнике и комисије 166,740.00 94,652.00 57 

 
          

 
412935 Накнаде скупшт. одборницима- бруто 161,140.00 89,634.00 56 

 
412935 накнаде скупштинским одборницима - нето 97,140.00 54,050.00 56 

 
412935 накнаде скупшт.одборницима -порези и допр. 64,000.00 35,584.00 56 

 
          

 
412934 Накнаде за рад у комисијама- бруто 5,600.00 5,018.00 90 

 
412934 накнаде за рад у комисијама- нето 3,360.00 2,990.00 89 

 
412934 накнаде за рад у комисијама- пор.и допр. 2,240.00 2,028.00 91 

 
          

 
412934 Накнаде члановима Одбора за жалбе - бруто 7,000.00 498.00 7 

 
412934 накнаде за рад у Одбору за жалбе- нето 4,200.00 300.00 7 

 
412934 накнаде за рад у Одбору за жалбе- пор.и допр. 2,800.00 198.00 7 

 
          

 
412934 Општинска изборна комисија 9,460.00 4,726.00 50 

 
412934 бруто накнаде члановима ОИК-а 9,460.00 4,726.00 50 

 
          

 
          

 
415200 Текући грантови 8,000.00 0.00 0 

 
415211 политичке странке у СО-е Власеница 8,000.00 0.00 0 

 
          

 
   Укупно потрошачка јединица 01160110 191,200.00 99,876.00 52 



Број 11  Страна 9 

Службени гласник општине Власеница 

 

 
          

 
  

Назив потрошачке јединице: Стручна служба Начелника 
општине       

 
  Број потрошачке јединице:01160120       

 
          

 
416129 текуће дознаке грађанима  10,000.00 7,970.00 80 

 
          

 
   Укупно потрошачка јединица 01160120 10,000.00 7,970.00 80 

 
          

 
          

 
  Назив потрошачке јединице:Одјељење за општу управу       

 
  Број потрошачке јединице:01160130       

 
          

 
412000 Расходи за кориштење роба и услуга 178,460.00 105,792.00 59 

 
412200 расходи за енергију.ком.и комуникац.усл. 61,500.00 33,073.00 54 

 
412200 трошкови енергије 21,000.00 11,974.00 57 

 
412211 трошкови ЕЕ-Одјељење 12,000.00 5,751.00 48 

 
412216 трошкови енергије-гријање 9,000.00 6,223.00 69 

 
412200 трошкови комуналн.и комуникац. услуга 40,500.00 21,099.00 52 

 
412221 трошкови за воду и канализацију 2,500.00 2,046.00 82 

 
412222 трошкови одвоза смећа 7,000.00 3,506.00 50 

 
412230 трошкови ПТТ 31,000.00 15,547.00 50 

 
412300 набавка материјала 20,000.00 12,927.00 65 

 
412500 трошкови текућег одржавања 8,000.00 7,803.00 98 

 
412500 услуге поправки и одржавања Зграде 1,000.00 2,056.00 206 

 
412500 услуге поправки и одржавања опреме 2,000.00 407.00 20 

 
412500 мат. и услуге поправки и одржавања возила 5,000.00 5,340.00 107 

 
412600 расходи за путовање и смјештај 29,000.00 13,481.00 46 

 
412600 путни трошкови и трошк.смјештаја  1,000.00 2,240.00 224 

 
412630 трошкови горива  28,000.00 11,241.00 40 

 
412700 расходи за стручне услуге 33,600.00 21,153.00 63 

 
412710 расходи за усл.платног промета -банке 1,500.00 1,128.00 75 

 
412720 расходи за услуге осигурања 2,500.00 2,103.00 84 

 
412730 услуге медија  5,000.00 5,642.00 113 

 
412730 услуге јавног информисања 5,600.00 3,670.00 66 

 
412750 правне услуге 5,000.00 3,339.00 67 

 
412770 услуге одржавања рачунарских програма 8,000.00 2,072.00 26 

 
412790 лаборат.услуге 1,000.00 211.00 21 

 
412790 остале  стручне услуге  5,000.00 2,988.00 60 

 
412900 остали расходи 26,360.00 17,355.00 66 

 
412920 услуге стручног образовања 2,000.00 570.00 29 

 
412941 услуге репрезентације 11,000.00 7,113.00 65 

 
412943 услуге прослава 3,500.00 800.00 23 

 
412944 расходи за поклоне 3,000.00 63.00 2 

 
412971 порези на терет послодавца 3,560.00 3,579.00 101 

 
412990 остали трошкови 3,300.00 5,230.00 158 

 
          

 
415200 Текући грант - Синдикат АСО 5,000.00 2,900.00 58 

 
          

 
416100 Текуће дознаке грађанима 35,000.00 14,875.00 43 

 
416122 помоћи демобилис.борцима 10,000.00 4,100.00 41 

 
416122 помоћи пород. погинулих бораца и РВИ 15,000.00 4,000.00 27 

 
416123 помоћи расељеним и повратницима 10,000.00 6,775.00 68 



Страна 10  Број 11 

Службени гласник општине Власеница 

 

 
          

 
419100 Расходи по судским рјешењима 0.00 4,147.00   

 
          

 
410000 Текући расходи - укупно 218,460.00 127,714.00 58 

 
          

 
480000 Трансфери између и унутар јединица власти 0.00 585.00   

 
487200 трансфери ентитету 0.00 0.00   

 
487300 трансфери јединицама локалне самоуправе 0.00 459.00   

 
487400 трансфери фондовима обавезног осигурања 0.00 126.00   

 
          

 
          

 
500000 Издаци за непроизведену сталну имовину 13,000.00 11,080.00 85 

 
511320 набавка канцеларијског намјештаја и опреме  11,000.00 11,030.00 100 

 
516142 набавка ауто-гума 2,000.00 50.00 3 

 
          

 
   Укупно потрошачка јeдиница 01160130 231,460.00 139,379.00 60 

 
          

 
  Назив потрошачке јединице:Одјељење за финансије       

 
  Број потрошачке јединице:01160140       

 
          

 
411100 Расходи за бруто плате запослених 959,000.00 528,408.00 55 

 
411100 плата запослених - нето 589,000.00 324,051.00 55 

 
411190 порези и доприноси на плату 370,000.00 204,357.00 55 

 
          

 
411300 

Расходи за накнаду плата запослених за вријеме боловања 
(бруто) 6,000.00 0.00 0 

 
          

 
411200 Расходи за бруто накнаде запослених 217,500.00 93,569.00 43 

 
411200 нето накнаде трошкова запослених-укупнo 132,500.00 61,151.00 46 

 
411210 накнаде за превоз запослених 11,500.00 6,969.00 61 

 
411220 накнадa за топли оброк и регрес запослених 120,000.00 48,363.00 40 

 
411200 остале накнаде запосленим 1,000.00 5,819.00 582 

 
411200 порези и доприн. на накнаде запослених 85,000.00 32,418.00 38 

 
          

 
411400 Расходи за отпремнине и једнократне пом. (бруто) 13,500.00 3,750.00 28 

 
          

 
412931 Расходи за бруто накнаде волонтерима 30,000.00 18,064.00 60 

 
412931 Расходи за накнаде волонтерима-нето 17,000.00 10,820.00 64 

 
412931 Расходи за накнаде волонтерима-пор.и допр. 13,000.00 7,244.00 56 

 
          

 
412938 Расходи за бруто накнаде за привр.и повр.послове 3,500.00 1,658.00 47 

 
          

 
   Укупно потрошачка јeдиница 01160140 1,229,500.00 645,449.00 52 

 
  

 
 
Назив потрошачке јединице:Одјељење за привреду,       

 
        друштвене дјелатности и инспекцијске послове       

 
  Број потрошачке јединице:01160150       

 
          

 
410000 Трошкови материјала и услуга 18,450.00 9,399.00 51 

 
412700 расходи за стручне услуге 16,200.00 8,918.00 55 

 
412799 превентивна заштита дјеце 6,200.00 3,108.00 50 

 
412799 трошкови лијечења неосигураних лица 9,000.00 4,881.00 54 



Број 11  Страна 11 

Службени гласник општине Власеница 

 

 
412799 услуге мртвозорства 1,000.00 929.00 93 

 
412900 остали расходи 2,250.00 481.00 21 

 
412992 чланарина у Савезу општина и градова 2,250.00 481.00 21 

 
          

 
410000 Текуће и капит. помоћи - укупно 736,000.00 357,272.00 49 

 
  (субвенције,грантови и дознаке)       

 
414100 Субвенције 95,000.00 67,865.00 71 

 
414121 подстицајна средства за пољопривреду 65,000.00 48,329.00 74 

 
414141 Пројекат - Огледно поље 10,000.00 19,536.00 195 

 
414149 Подстицајна средства за мала и средња предузећа 20,000.00 0.00 0 

 
          

 
415200 Грантови 545,500.00 256,259.00 47 

 
415210 Tекући грантови 495,500.00 255,759.00 52 

 
415212 ОО Црвени крст Власеница  35,000.00 17,949.00 51 

 
415212 Народна кухиња 16,000.00 8,000.00 50 

 
415212 ХО "Мерхамет" Власеница 2,000.00 300.00 15 

 
415213 Спорт 103,000.00 41,750.00 41 

 
415213 Покровитељство ауто-трке  5,000.00 0.00 0 

 
415213 Омладинска организација Власеница 4,000.00 700.00 18 

 
415214 Помоћ вјерским заједницама 20,000.00 1,050.00 5 

 
415215 Борачка организација Власеница 25,000.00 12,312.00 49 

 
415215 ООППБ и НЦ Власеница 10,000.00 5,430.00 54 

 
415215 Удружење РВИ Власеница 10,000.00 4,800.00 48 

 
415215 УГ "Ветерани РС" 1,000.00 0.00 0 

 
415215 СУБНОР 500.00 0.00 0 

 
415215 Међуопшт. организација слијепих  Власеница 3,600.00 1,680.00 47 

 
415216 Дом здравља Власеница 48,000.00 10,500.00 22 

 
415217 ЈУ Културни центар Власеница 28,000.00 12,900.00 46 

 
415217 Шумарски факултет Власеница 10,000.00 4,657.00 47 

 
415217 ОШ "Вук Караџић" Власеница 10,000.00 1,720.00 17 

 
415217 СПКД "Просвjета" Власеница 5,000.00 450.00 9 

 
415217 БЗК  "Препород" Власеница 1,500.00 300.00 20 

 
415217 Књижевни клуб "Луча" Власеница 500.00 0.00 0 

 
415217 Општинске културне манифестације 9,000.00 1,096.00 12 

 
415219 Туристичка организација Власеница 21,000.00 11,350.00 54 

 
415219 Ловачко удружење Игришта Власеница 4,000.00 500.00 13 

 
415219 Ватрогасно друштво Власеница 100,000.00 102,336.00 102 

 
415219 Удружење пензионера Власеница 15,000.00 6,000.00 40 

 
415219 Удружење жена "Анима" 1,000.00 0.00 0 

 
415219 Цивилна заштита 1,000.00 0.00 0 

 
415219 Остали грантови- накнада волонтерима 2,700.00 3,097.00 115 

 
415219 Остали грантови 3,700.00 4,427.00 120 

 
415219 Суфинансирање пројеката 0.00 2,455.00   

 
          

 
415239 Капитални грантови 50,000.00 500.00 1 

 
415249 Средства за техничко опремање ВД Власеница 50,000.00 500.00 1 

 
          

 
416100 Текуће дознаке грађанима 95,500.00 33,148.00 35 

 
416124 стипендије 65,000.00 24,800.00 38 

 
416124 награде талентима-најбољим ученицима 2,000.00 2,100.00 105 

 
416124 превоз ђака 15,000.00 5,648.00 38 

 
416129 помоћ у случају штете (за стоку)  1,500.00 600.00 40 

 
416129 помоћ у сл. елементарних непогода 2,000.00 0.00 0 



Страна 12  Број 11 

Службени гласник општине Власеница 

 

 
416129 суфинансирање треће вјештачке оплодње 5,000.00 0.00 0 

 
416129 помоћ породицама са четворо и више дјеце 5,000.00 0.00 0 

 
          

 
511000 Издаци за нефинансијску имовину 30,400.00 0.00 0 

 
511700 

издаци за израду Шумско привредне основе општине 
Власеница 30,400.00 0.00 0 

 
          

 
   Укупно потрошачка јeдиница 01160150 784,850.00 366,671.00 47 

 
          

 
  Назив потрошачке јединице:Одјељење за просто-       

 
                     рно уређење и стамбено-комуналне послове       

 
  Број потрошачке јединице:01160160       

 
          

 
  Средства за посебне намјене 289,000.00 125,114.00 43 

 
412223 расходи за услуге дератизације 5,000.00 0.00 0 

 
412521 одржавање лок.некатег.путева и мостова 75,000.00 14,575.00 19 

 
412529 одржавање уличне расвјете 10,000.00 5,911.00 59 

 
412529 трошкови комуналне инфраструктуре 5,500.00 2,856.00 52 

 
412812 трошкови зимске службе 15,000.00 8,844.00 59 

 
412813 трошкови одржавања чистоће  95,000.00 47,214.00 50 

 
412814 трошкови ЕЕ-јавна расвјета 77,000.00 39,164.00 51 

 
412816 украшавање града за Нову годину 0.00 4,914.00   

 
412937 бруто накнада по уговору о дјелу 6,500.00 1,636.00 25 

 
          

 
415230 Капитални грантови 10,000.00 700.00 7 

 
415239 суфинансирање зграда ЗЕВ 10,000.00 700.00 7 

 
          

 
511000 Издаци за нефинансијску имовину 416,600.00 120,733.00 29 

 
511100 расходи за изградњу и прибављање осталих објеката 110,100.00 20,008.00 18 

 
511100 издаци за суфинансирање пројеката 116,500.00 2,961.00 3 

 
511100 издаци за изградњу лед јавне расвјете у граду 20,000.00 0.00 0 

 
511200 издаци за реконструкцију и инвест.одржавање 40,000.00 0.00 0 

 
511300 

 

издаци за опрему - набавка аутомобила 
 

50,000.00 27,085.00 54 

 
511300 издаци за постављање видео надзора у граду 20,000.00 0.00 0 

 
511300 издаци за осталу опрему 0.00 3,433.00   

 
511700 издаци за пројектну документацију 60,000.00 67,246.00 112 

 
          

 
   Укупно потрошачка јeдиница 01160160 715,600.00 246,547.00 34 

 
          

 
  Назив потрошачке јединице:Остала буџетска потрошња       

 
  Број потрошачке јединице:01160190       

 
          

 
413300 камата на кредитe 40,000.00 17,676.00 44 

 
413322 камата на кредит - ИРБ 29,000.00 10,446.00 36 

 
621300 отплата кредита 172,500.00 96,905.00 56 

 
621322 отплата кредита - ИРБ 172,500.00 87,413.00 51 

 
          

 
631911 издаци за отплату неизм. обавеза из ранијих година 66,940.00 38,327.00 57 

 
          

 
   Укупно потрошачка јeдиница 01160190 480,940.00 250,767.00 52 
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  УКУПНО ОПШТИНСКА УПРАВА 3,643,550.00 1,756,659.00 48 

 
          

 
  Назив потрошачке јединице:Центар за социјални рад       

 
  Број потрошачке јединице:01160300       

 
          

 
411100 Расходи за бруто плате запослених 92,700.00 51,773.00 56 

 
411100 плата запослених - нето 56,000.00 32,180.00 57 

 
411190 порези и доприноси на плату 36,700.00 19,593.00 53 

 
411200 Расходи за бруто накнаде запослених 23,700.00 10,635.00 45 

 
411220 накнаде за топли оброк  запослених 14,300.00 6,413.00 45 

 
411200 порези и доприн. на накнаде запослених 9,400.00 4,222.00 45 

 
          

 
412000 Расходи за кориштење роба и услуга 24,300.00 13,198.00 54 

 
412200 трошкови енергије 4,000.00 2,209.00 55 

 
412200 трошкови комунал. и комуникац.услуга 3,100.00 1,229.00 40 

 
412300 набавка материјала 1,500.00 218.00 15 

 
412500 трошкови текућег одржавања 300.00 0.00 0 

 
412600 трошкови горива 2,000.00 1,057.00 53 

 
412900 остали трошкови 1,000.00 0.00 0 

 
412931 бруто накнаде волонтерима 5,000.00 5,595.00 112 

 
412933 бруто накнаде за чланове управног одбора 500.00 564.00 113 

 
412934 бруто накнаде члановима комисија 3,900.00 1,627.00 42 

 
412990 трошкови учешћа у пројектима 3,000.00 699.00 23 

 
          

  
Средства за посебне намјене-социјална заштита   307,525.00 55 

 
          

 
416110 Текуће дознаке корисн.социјалне заштите 481,400.00 271,681.00 56 

 
416111 стална социјална помоћ 86,400.00 44,268.00 51 

 
416112 туђа њега и помоћ 385,000.00 226,976.00 59 

 
416114 једнократне помоћи 10,000.00 437.00 4 

 
416000 Дознаке пружаоцима усл.соц.заштите 76,600.00 35,844.00 47 

 
416313 Дознаке устан.соц.зашт.за смјештај штићеника 51,500.00 25,731.00 50 

 
416319 Остале дознаке пружаоцима соц.заштите 25,100.00 10,113.00 40 

 
          

 
   Укупно потрошачка јeдиница 01160300 698,700.00 383,131.00 55 

 
          

 
  Назив потрошачке јединице:Установа за предшколско        

 
     образовање и вaспитање  "Први кораци"       

 
  Број потрошачке јединице:01160400       

 
          

 
411100 Расходи за бруто плате запослених 130,000.00 69,619.00 54 

 
411100 плата запослених - нето 80,500.00 43,919.00 55 

 
411190 порези и доприноси на плату 49,500.00 25,700.00 52 

 
          

 
412000 Расходи за кориштење роба и услуга 41,900.00 21,127.00 50 

 
412200 трошкови енергије 15,000.00 7,133.00 48 

 
412200 трошкови комунал. и комуникац.услуга 4,200.00 1,788.00 43 

 
412300 набавка материјала 1,300.00 637.00 49 

 
412400 расходи за ост.материјал за посебне намјене 10,000.00 6,043.00 60 

 
412500 трошкови текућег одржавања 1,000.00 0.00 0 

 
412700 стручне услуге 1,500.00 210.00 14 

 
412931 бруто накнаде волонтерима 5,600.00 3,718.00 66 
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412937 бруто накнаде по уговору о дјелу 3,300.00 1,598.00 48 

 
          

 
419100 Расходи по судским рјешењима 45,000.00 24,425.00 54 

 
          

 
511300 издаци за опрему 0.00 190.00   

 
          

 
   Укупно потрошачка јeдиница 01160400 216,900.00 115,361.00 53 

 
          

 
  Назив потрошачке јединице:СШЦ "Милорад Влачић"       

 
  Број потрошачке јединице:08150065       

 
          

 
411200 Расходи за бруто накнаде запослених 12,000.00 4,082.00 34 

 
411200 накнаде трошкова запослених-нето 12,000.00 4,082.00 34 

 
412000 Расходи за кориштење роба и услуга 79,500.00 29,421.00 37 

 
412200 трошкови енергије 35,000.00 10,863.00 31 

 
412200 трошкови комунал. и комуникац.услуга 16,000.00 6,461.00 40 

 
412300 набавка режијског материјала 5,000.00 2,145.00 43 

 
412400 набавка материјала за посебне намјене 4,000.00 1,074.00 27 

 
412500 трошкови текућег одржавања 5,000.00 704.00 14 

 
412600 путни трошкови и трошкови смјештаја 3,000.00 1,877.00 63 

 
412600 трошкови горива 2,500.00 1,396.00 56 

 
412700 стручне услуге 5,000.00 2,569.00 51 

 
412900 остали расходи 4,000.00 2,332.00 58 

 
511000 Издаци за нефинансијску имовину 8,000.00 0.00 0 

 
511300 издаци за опрему 8,000.00 0.00 0 

 
          

 
          

 
   Укупно потрошачка јeдиница 08150065 99,500.00 33,503.00 34 

 
          

 
  Назив потрошачке јединице: ЈУ Народна библиотека       

 
  Број потрошачке јединице:08180023       

 
          

 
411200 Расходи за бруто накнаде запослених 300.00 0.00 0 

 
411200 накнаде запослених-дневнице за сл.путовања 300.00 0.00 0 

 
412000 Расходи за кориштење роба и услуга 9,650.00 5,271.00 55 

 
412200 трошкови енергије 4,500.00 2,773.00 62 

 
412200 трошкови комунал. и комуникац.услуга 2,500.00 1,294.00 52 

 
412300 набавка материјала 800.00 154.00 19 

 
412500 трошкови текућег одржавања 350.00 0.00 0 

 
412600 трошкови горива 150.00 140.00 93 

 
412700 стручне услуге 300.00 76.00 25 

 
412900 остали непоменути расходи 1,050.00 834.00 79 

 
          

 
511000 Издаци за нефинансијску имовину 2,000.00 400.00 20 

 
511200 реконструкција и инвестиционо одржавање 500.00 0.00 0 

 
511300 издаци за опрему 1,500.00 400.00 27 

 
          

 
   Укупно потрошачка јeдиница 08180023 11,950.00 5,671.00 47 

 
          

 
  Назив потрошачке јединице: Мјесне заједнице       

 
  Број потрошачке јединице: 01160200       
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412000 Расходи за кориштење роба и услуга 6,400.00 3,581.00 56 

 
412200 трошкови енергије и комуналних услуга 1,400.00 974.00 70 

 
412500 расходи за текуће одржавање 5,000.00 2,607.00 52 

 
          

 
414100 Субвенције 18,000.00 0.00 0 

 
414121 подстицајна средства за превоз 18,000.00 0.00 0 

 
          

 
   Укупно потрошачка јeдиница 01160200 24,400.00 3,581.00 15 

 
          

 
  УКУПНО РАСХОДИ БУЏЕТА 4,695,000.00 2,297,906.00 49 

 
          

 
   6. ФУНКЦИОНАЛНА КЛАСИФИКАЦИЈА БУЏЕТСКИХ РАСХОДА        

 

                       И НЕТО ИЗДАТАКА ЗА НЕФИНАНСИЈСКУ ИМОВИНУ        

 
          

 
.01 

Опште јавне услуга 
1,722,010.00 941,376.00 55 

 
.02 

Одбрана 
1,000.00 0.00 0 

 
.03 

Јавни ред и сигурност 
150,000.00 102,836.00 69 

 
.04 

Економски послови 
119,500.00 83,450.00 70 

 
.05 Заштита човјекове околине 130,400.00 52,666.00 40 

 
.06 Стамб. и заједнички послови 423,100.00 159,525.00 38 

 
.07 Здравство 69,200.00 19,418.00 28 

 
.08 Рекреација, култура и религија 183,950.00 61,617.00 33 

 
.09 Образовање 418,400.00 186,860.00 45 

 
.10 Социјална заштита 875,500.00 466,456.00 53 

 
  Остало - Некласификовани расходи 411,940.00 222,645.00 54 

 
  

  
      

 
  УКУПНО 4,505,000.00 2,296,849.00 51 

 
          

 

  7.  РЕКАПИТУЛАЦИЈА       

 

          

 
1 Приходи 4,505,000.00 2,299,932.00 51 

 
2 Примици за нефинансијску имовину 190,000.00 1,057.00 1 

 
3 Примици за финансијску имовину 0.00 0.00   

 
4 Примици од задуживања 0.00 0.00   

 
5 Неутрошена средства претходне године 0.00 0.00   

 
6     I Укупно (1+2+3+4+5) 4,695,000.00 2,300,989.00 49 

 
7 Расходи 3,813,060.00 1,942,858.00 51 

 
8 Издаци за нефинансијску имовину 470,000.00 132,403.00 28 

 
9 Издаци за отплату дугова 411,940.00 222,645.00 54 

 
10     II Укупно (7+8+9) 4,695,000.00 2,297,906.00 49 

 
11 

                                                                                              
Остварени резултат текућег периода (I -II) 

0.00 3,083.00   

      Обрађивач: 
Одјељење за финансије 
  
Број:05/1-401-155/17                                                                                              НАЧЕЛНИК ОПШТИНЕ 
Датум:01.08.2017.године                                                                                      Мирослав Краљевић,с.р. 
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 Табеларни преглед одступања оперативног буџета од извршења буџета за период 1.1-30.6.2017. године  

         
         

Р. Организа
-  

Буџетски корисник Буџет Оперативни  Извршење Разлика Аналитика  Напомена 

бр
. 

циони   за 2017. буџет за пер. буџета за пер. разлике  

 код  годину 1.1-30.6.2017. 1.1-30.6.2017. (6-5)   

         

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

1 .01160110 Скупштина општине 191,200.00 86,600.00 99,876.00 -13,276.00   

         

2 .01160120 Кабинет Начелника општине 10,000.00 5,900.00 7,970.00 -2,070.00   

3 .01160130 Одјељење за општу управу 231,460.00 115,850.00 139,379.00 -23,529.00 419100 / 
+3.000,00 

Одлука бр.02/1-014-119/17 

       412300 / 
+2.000,00 

Одлука бр.02/1-014-168-1/17 

4 .01160140 Одјељење за финансије 1,229,500.00 621,770.00 645,449.00 -23,679.00   

5 .01160150 Одјељење за привреду, 

друштвене  

784,850.00 350,750.00 366,671.00 -15,921.00 415200 / -3.000,00 Одлука бр.02/1-014-119/17 

  дјелатности и инспекц.послове       

         

6 .01160160 Одјељење за просторно уређење 

и 

715,600.00 329,070.00 246,547.00 82,523.00   

  стамбено-комуналне послове       

7 .01160190 Остала буџетска потрошња 480,940.00 240,480.00 250,767.00 -10,287.00   

8 .01160200 Мјесне заједнице 24,400.00 8,530.00 3,581.00 4,949.00 414100 / -2.000,00 Одлука бр.02/1-014-168-1/17 

9 .01160300 Центар за социјални рад 

Власеница 

698,700.00 350,250.00 383,131.00 -32,881.00   

10 .01160400 ПУ "Први кораци" Власеница 216,900.00 135,540.00 115,361.00 20,179.00   

11 .08150065 СШЦ "Милорад Влачић" 

Власеница 

99,500.00 47,760.00 33,503.00 14,257.00   

12 .08180023 ЈУ Народна библиотека 

Власеница 

11,950.00 7,500.00 5,671.00 1,829.00   

  УКУПНО 4,695,000.00 2,300,000.00 2,297,906.00 2,094.00   
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 Табеларни преглед прерасподјеле буџетских средстава у оквиру буџетског корисника 
      

      

Р. Организа-  Буџетски корисник Опис Износ 
прераспоређених 

Напомена 

бр
. 

циони    средстава у оквиру  

 код   истог корисника  

      

1 2 3 4 5 6 

1 .01160130 Одјељење за општу управу 415200 -2,000.00 Одлука бр. 02/1-014-168-1/17 

   412500 2,000.00 Одлуку донио: Начелник општине 

   415200 -3,000.00 Одлука бр. 02/1-014-168-2/17 

   412600 3,000.00 Одлуку донио: Начелник општине 

2 .01160150 Одјељење за привреду, друштвене  511700 -12,000.00 Одлука бр. 02/1-014-168-2/17 

  дјелатности и инспекцијске послове 414100 12,000.00 Одлуку донио: Начелник општине 

3 .01160400 ПУ "Први кораци" Власеница 412500 -190.00 Одлука бр. 05/1-401-1-29/17 

   511300 190.00 Одлуку донио: Начелник општине 

4 .01160200 Мјесне заједнице 414100 -500.00 Одлука бр. 02/1-014-168/17 

   412200 500.00 Одлуку донио: Начелник општине 
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            На основу члана 39. став 2. тачка 21. Закона 
о локалној самоуправи („Службени гласник 
Републике Српске'', број 97/16) и члана 37. став 2. 
тачка 23. Статута општине Власеница („Службени 
гласник општине Власеница“, број: 9/17) Скупштина 
општине Власеница, на сједници одржаној дана 
27.09.2017. године, донијела је 
 

O Д Л У К А 
o разрјешењу вршиоца дужности начелника 

Одјељења за општу управу 
 
I 

 
Павле Бунијевац, из Власенице, разрјешава се 
вршиоца дужности начелника Одјељења за општу 
управу Општинске управе општине Власеница, 
због окончања поступка за именовање начелника 
Одјељења за општу управу Општинске управе 
општине Власеница.   
 
 

II 
 

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

 
Број:01-022-117/17                             
Датум: 28.09.2017.године       
   
                              ПРЕДСЈЕДНИК  СКУПШТИНЕ       
                                        Гордана Трампић,с.р. 

 
    

 На основу  члана  39. став 2. тачка 21. Закона 
о локалној самоуправи  („Служени  гласник 
Републике  Српске“, број 97/16 ), члана 50. и члана 
68. Закона о службеницима и намјештеницима у 
органима јединице локалне самоуправе 
(„Службени гласник Републике Српске“ број 97/16) 
и члана 37. став 2. тачка 23. Статута општине 
Власеница („Службени гласник општине 
Власеница“, број: 9/17), на приједлог Начелника 
општине,  Скупштина општине Власеница, на 
сједници одржаној дана  27.09.2017. године, 
донијела је 
 

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

управу 
 

I 
 
Павле Бунијевац, из Власенице именује се за 
начелника Одјељења за општу управу Општинске 
управе општине Власеница.  

   
II 
 

Мандат начелника Одјељења из тачке I ове одлуке 
траје до краја сазива скупштине која га је изабрала.    

 
 
 

 
III 

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

 
 
Број: 01-022-124/17                                                                                         
Датум: 28.09.2017.године       
 

ПРЕДСЈЕДНИК СКУПШТИНЕ       
         Гордана Трампић,с.р. 

 

 
На основу члана 39. став 2. тачка 21. 

Закона о локалној самоуправи („Службени гласник 
Републике Српске'', број 97/16) и члана 37. став 2. 
тачка 23. Статута општине Власеница („Службени 
гласник општине Власеница“, број: 9/17,) 
Скупштина општине Власеница, на сједници 
одржаној дана  27.09.2017. године, донијела је 
 

O Д Л У К А 
o разрјешењу вршиоца дужности начелника 

Одјељења за финансије 
 
I 

 
Марко Тодоровић, из Власенице, разрјешава се 
вршиоца дужности начелника Одјељења за 
финансије Општинске управе општине Власеница, 
због окончања поступка за именовање начелника 
Одјељења за финансије Општинске управе 
општине Власеница.  
 

II 
 

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

 
Број: 01-022-119/17                                                                                       
Датум: 28.09.2017.године    
     
                                     ПРЕДСЈЕДНИК СКУПШТИНЕ 

                    Гордана Трампић,с.р. 
 

 
На основу  члана  39. став 2. тачка 21. 

Закона о локалној самоуправи  („Служени  гласник 
Републике  Српске“, број 97/16 ), члана 50. и члана 
68. Закона о службеницима и намјештеницима у 
органима јединице локалне самоуправе 
(„Службени гласник Републике Српске“ број 97/16) 
и члана 37. став 2. тачка 23. Статута општине 
Власеница („Службени гласник општине 
Власеница“, број: 9/17), на приједлог Начелника 
општине,  Скупштина општине Власеница, на 
сједници одржаној дана  27.09.2017. године, 
донијела је 
 

О Д Л У К У  
о именовању начелника Одјељења за 

финансије 
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I 

 
Марко Тодоровић, из Власенице, именује се за 
начелника Одјељења за финансије Општинске 
управе општине Власеница.  

   
II 
 

Мандат начелника Одјељења из тачке I ове одлуке 
траје до краја сазива скупштине која га је изабрала.    

 
III 
 

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

 
 Број:  01-022-122/17                                                                                     
Датум: 28.09.2017.године      
 

ПРЕДСЈЕДНИК СКУПШТИНЕ      
       Гордана Трампић,с.р. 

 

 
На основу члана 39. став 2. тачка 21. 

Закона о локалној самоуправи („Службени гласник 
Републике Српске'', број 97/16) и члана 37. став 2. 
тачка 23. Статута општине Власеница („Службени 
гласник општине Власеница“, број: 9/17,) 
Скупштина општине Власеница, на сједници 
одржаној дана  27.09.2017. године, донијела је 
 

O Д Л У К У 
o разрјешењу вршиоца дужности начелника 

Одјељења за просторно уређење и стамбено - 
комуналне послове 

 
I 
 

               Жељко Дамљановић, из Власенице, 
разрјешава се вршиоца дужности начелника 
Одјељења за просторно уређење и стамбено - 
комуналне послове Општинске управе општине 
Власеница, због окончања поступка за именовање 
начелника Одјељења за просторно уређење и 
стамбено - комуналне послове Општинске управе 
општине Власеница.   

 
II 
 

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

 
Број:01-022-118/17                                                                                           
Датум:28.09.2017.године     

                              ПРЕДСЈЕДНИК СКУПШТИНЕ    
                                      Гордана Трампић,с.р. 
 

 
                 На основу  члана  39. став 2. тачка 21. 
Закона о локалној самоуправи  („Служени  гласник 
Републике  Српске“, број 97/16 ), члана 50. и члана 
68. Закона о службеницима и намјештеницима у  
органима јединице локалне самоуправе  

 
(„Службени гласник Републике Српске“ број 97/16) 
и члана 37. став 2. тачка 23. Статута општине 
Власеница („Службени гласник општине 
Власеница“, број: 9/17), на приједлог Начелника 
општине,  Скупштина општине Власеница, на 
сједници одржаној дана  27.09.2017. године, 
донијела је 
 

О Д Л У К У  
о именовању начелника Одјељења за 

просторно уређење и стамбено - комуналне 
послове 

 
I 
 

Жељко Дамљановић, из Власенице, именује се за 
начелника Одјељења за просторно уређење и 
стамбено - комуналне послове Општинске управе 
општине Власеница. 

   
II 

 
Мандат начелника Одјељења из тачке I ове одлуке 
траје до краја сазива скупштине која га је изабрала.    

  
III 
 

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

 
Број: 01-022-121/17                                                                                              
Датум:  28.09.2017.године   
  
                           ПРЕДСЈЕДНИК СКУПШТИНЕ   
                                      Гордана Трампић,с.р. 
 

 
                На основу члана 39. став 2. тачка 21. 
Закона о локалној самоуправи („Службени гласник 
Републике Српске'', број 97/16) и члана 37. став 2. 
тачка 23. Статута општине Власеница („Службени 
гласник општине Власеница“, број: 9/17,) 
Скупштина општине Власеница, на сједници 
одржаној дана  27.09.2017. године, донијела је 
 
 

O Д Л У К А 
o разрјешењу вршиоца дужности начелника 

Одјељења за привреду, друштвене дјелатност и 
инспекцијске послове 

 
I 

Мирза Сарачевић, из Власенице разрјешава се 
вршиоца дужности начелника Одјељења за 
привреду, друштвене дјелатности и инспекцијске 
послове Општинске управе општине Власеница,  
због окончања поступка за именовање начелника 
Одјељења за привреду, друштвене дјелатности  и 
инспекцијске послове Општинске управе општине 
Власеница.   
 

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

 
Број: 01-022-120/17                                                                                        
Датум: 28.09.2017.године      
 
                                   ПРЕДСЈЕДНИК СКУПШТИНЕ    
                                           Гордана Трампић,с.р. 
 

 
На основу  члана  39. став 2. тачка 21. 

Закона о локалној самоуправи  („Служени  гласник 
Републике  Српске“, број 97/16 ), члана 50. и члана 
68. Закона о службеницима и намјештеницима у 
органима јединице локалне самоуправе 
(„Службени гласник Републике Српске“ број 97/16) 
и члана 37. став 2. тачка 23. Статута општине 
Власеница („Службени гласник општине 
Власеница“, број: 9/17), на приједлог Начелника 
општине,  Скупштина општине Власеница, на 
сједници одржаној дана  27.09.2017. године, 
донијела је 
 

О Д Л У К У  
о именовању начелника Одјељења за привреду, 
друштвене дјелатности и инспекцијске послове 

 
I 

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

   
II 

Мандат начелника Одјељења из тачке I ове одлуке 
траје до краја сазива скупштине која га је изабрала.    

 
III 

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

 
 Број:01-022-123/17                                                                                            
Датум: 28.09.2017.године       
 

ПРЕДСЈЕДНИК СКУПШТИНЕ  
        Гордана Трампић,с.р. 

 

 
На основу члана 82. Закона о локалној 

самоуправи („Службени гласник Републике Српске“ 
број: 97/16), члана  4. и 5. Закона о матичним 
књигама („Службени гласник Републике Српске“  
број: 111/09 и 43/13) и члана 37. Статута општине 
Власеница („Службени гласник општине 
Власеница“ број: 9/17) Скупштина општине 
Власеница је  на сједници одржаној дана  
27.09.2017. године, д о н и ј е л а 
 
  

О Д Л У К У 
О МАТИЧНИМ ПОДРУЧЈИМА ОПШТИНЕ 

ВЛАСЕНИЦА 
 
 

 
Члан 1. 

 
Овом Одлуком одређују се матична подручја за 
које се воде матичне књиге и сједишта матичних 
подручја на територији општине Власеница ( у 
даљем тексту: матична подручја). 
 

Члан 2. 
 

Матична подручја на територији општине 
Власеница су: 
 

1. Матично подручје Власеница за насељена 
мјеста и дијелове насељених мјеста: 
Власеница – град, Панорама, Брегови, 
Центар, Крушевик, Сушица, Заједница, 
Индустријска зона и Топлик I,II,III  и IV. 
 

2. Матично подручје Пискавице за насељена 
мјеста и дијелове насељених мјеста: 
Пискавице Друм, Језеро,  Зекићи, Пустоше, 
Јаровље, Алихоџићи, Бегићи, Џамџћа брдо, 
Кланац, Куљанчићи, Берош, Бегићи , 
Гуваништа и Мајсторовићи. 
 

3. Матично подручје Цикоте за насељена 
мјеста и дијелове насељених мјеста: 
Цикоте, Рашића Гај, Подцрквина, 
Плакаловићи, Стевићи, Јокићи, Кевићи, 
Равни, Пешевина, Пијуке, Доњи Шадићи, 
Горњи Шадићи, Корита,Вуковићи, 
Врањевац, Шевар, Јасиковице, Вуковића 
брдо,  Которача,  Лазаревићи, Подшевар, 
Брдо, Дурићи, Барићи, Порине, Хаџићи, 
Рајевина,  Долови, Драгаши, Мрамор 
Малешевина, Селаковићи,  Смајићи, 
Мршићи, Коларевићи, и Хандрчевина. 
 

4. Матично подручје Церска за насељена 
мјеста и дијелове насељених мјеста: 
Церска, Ново насеље, Хакалаши, 
Челебићи, Гуштери, Хасановићи, Ћосићи, 
Луке, Курјаци, Мушкићи, Балтићи, Хоџићи, 
Шахићи, Поток, Велићи, Ферхатовићи, 
Грбићи, Дурићи, Муминовићи и Будограј. 
 

5. Матично подручје Гобеље за насељена 
мјеста и дијелове насељних мјеста: 
Гобеље, Ђерићи, Гајићи, Попићи, Бурићи и 
Радава. 
 

6. Матично подручје Доњи Залуковик за 
насељена мјеста и дијелове насељених 
мјеста: Којчевина, Тикварићи, Неђељишта, 
Рогосија, Табана, Бакићи, Брда,  
Продановићи, Ђокићи, Слијепчевићи, 
Друшче, Бублићи, Станишићи, Томићи. 
Шиљковићи, Подшејкавац, Комић, Тешићи, 
Кусељ, Њивице, Брановићи, Бећиревићи, 
Хајдаревићи , Коркутовићи и Дракулићи. 
 

7. Матично подручје Мишари за насељена 
мјеста и дијелове насељених мјеста: 
Мишари, Стржевац, Крчевина, Рача, Козја  
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Раван, Цвијетањ, Миљанићи, Стојишићи,  
Мркојевић Поље, Јањуши, Тишчино врело, 
Лукићи, Пољане,  Мазићи,и Подови и 
Пајићи. 
 

8. Матично подручје Грабовица за насељена 
мјеста и дијелове насељених мјеста: 
Грабовица,Гарићи,Ђурићи,Станићи,Матићи, 
Јасен, Јевтићи, Кљештани, Луке, Муњићи, 
Вуковићи, Настићи, Гојковићи,  Брдо 
Јовичића, Мракићи ,Туралићи, Поповићи, 
Милошевићи и Селиште. 
 

9. Матично подручје Симићи за насељена 
мјеста и дијелове насељених мјеста: 
Симићи,Мајсторовићи,Драгашевац, Радићи, 
Рогојевина, Секулићи, Лукићи и 
Ђурићи,Алихоџићи и Берош. 
 

10. Матично подручје Градина за насељена 
мјеста и дијелове насељених мјеста: 
Градина, Џемат, Баћино брдо, Храстовац, 
Барице, Дураковићи, Шахмановићи, 
Маљишевићи, Бербићи, Хрустићи, Софићи, 
Есмићи, Ганићи, Бегићи, Подсига и Равна – 
Табахана. 
 

11. Матично подручје Горњи Залуковик за 
насељена мјеста и дијелове насељених 
мјеста: Тугово, Кулина, Врли Крај, Кекићи, 
Оџак, Јадар, Ђурићи, Вијенац, Ружина 
вода, Хан Поглед, Голићи, Славић поље и 
Спасојевићи. 
 

Члан 3. 
 

Матичне књиге се воде за сва матична подручја са 
сједиштем у Власеници. 
 

Члан 4. 
 

Ступањем на снагу ове Одлуке престаје да вази 
Одлука о одређивању матичних подручја 
Власеница број: 01-022-136/10, од 24.12.2010. 
године 
 

Члан 5. 
 

Ова Одлука ступа на снагу осмог дана од дана 
објављивања у  „Службеном гласнику општине 
Власеница“ 
 
Број:01-022-114/17  
Датум: 28.09.2017.године                                                       
Власеница                                 ПРЕДСЈЕДНИК 
                                             СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ 
                                                  Гордана Трампић,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 37. Статута општине 
Власеница („Службени гласник општине 
Власеница“ број: 9/17), Скупштина општине  
 

 
Власеница је  на сједници одржаној дана  
27.09.2017. године, д о н и ј е л а 
 
 

О Д Л У К У 
начину и мјесту  закључења брака 

и именовању одборника који присуствују 
закључењу брака 

 
Члан 1. 

 
Овом Одлуком утврђује се начин, мјесто и услови 
закључења брака и одређују одборници Скупштине 
општине Власеница који ће присуствовати 
закључењу брака пред надлежним органом 
Општинске управе општине Власеница, њихове 
дужности и обавезе,  као и  накнаде за вјенчање и 
накнада за одборнике и матичаре.  
 

Члан 2. 
 

Закључење брака се врши на свечан начин и у 
складу са одредбама члана 19., 21., 22.,25., 26. и 
27.Породичног закона. („Службени гласник 
Републике Српске“ број: 54/02,41/08 и 63/14) 
 

Члан 3. 
 

Закључивање брака се врши у сали Скупштине 
општине Власеница или на неком другом мјесту 
ван зграде Скупштине општине када за то постоје 
оправдани разлози. 
 

Члан 4. 
 

Накнада за обављење вјенчања у току радног 
времена у сали Скупштине општине износи 50,00 
КМ. 
 
Накнада за обављање вјенчања ван радног 
времена и у нерадне дане,  у сали Скупштине 
општине и ван зграде општине  ( на неком другом 
мјесту ) износи 100,00 КМ. 
 

Члан 5. 
 

Приликом подношења пријаве за склапање брака и 
одређивања дана, мјеста и времена закључивања 
брака, матичар општинске управе је дужан будуће 
супружнике упознати са процедуром која се 
проводи при закључењу брака. 
 

Члан 6. 
 

Приликом закључења брака, а посебно ван зграде 
Скупштине општине, будући супружници су дужни 
службеним лицима који присуствују закључењу 
брака обезбједити услове за несметан рад и 
заштитити их од било ког вида непримјереног 
понашањима према њима.  
У случају да нису обезбијеђени услови из 
претходног става службена лица Општинске 
управе  неће извршити чин вјенчања. 
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Члан 7. 

 
У току трајања одборничког мандата, закључењу 
брака ће присуствовати сљедећи одборници: 
 

1. Станислав Краљевић 
2. Миле Зорановић 
3. Хасан Топаловић 
4. Небојша Пејановић 

 
Члан 8. 

 
Одборник је обавезан да присуствује закључењу 
брака по утврђеном редослиједу и да предузима 
радње предвиђене чланом 26. и 27. Породичног 
закона. 
 

Члан 9. 
 

Надлежни орган Општинске управе ће о сваком 
заказаном вјенчању, времену и мјесту вјенчања 
благовремено обавијестити одборника који 
присуствује закључењу брака. 
 
Уколико је одборник из претходног става из било 
којег разлога спријечен да присуствује закључењу 
брака, надлежни орган ће обавијестити наредног 
одборника  по редослиједу. 
 

Члан 10. 
 

За присуство закључењу брака одборник има право 
на новчану накнаду и она износи 20,00 КМ. 
 
Матичар који обавља вјенчања ван радног времена 
има право на новчану накнаду која износи 30,00 
КМ. 
 

Члан 11. 
 

Ступањем на снагу ове Одлуке престаје да важи 
Одлука о именовању одборника који ће  
присуствовати чину закључења брака  број: 01-022-
172/16, од 28.11.2016. године  („Службени гласник 
општине Власеница“ број: 11/16) и Одлука о 
измјенама и допунама Одлуке о именовању 
одборника који ће присуствовати чину закључења 
брака број: 01-022-205/16, од 19.12.2016. године 
(„Службени гласник општине Власеница“ број: 
13/16). 
 

Члан 12. 
 
Ова Одлука ступа на снагу осмог дана од дана 
објављивања у „Службеном гласнику општине 
Власеница“ 
 
Број: 01-022-113/17 
Датум:28.09.2017.године                                                       
Власеница                                   ПРЕДСЈЕДНИК 
                                             СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ 
                                                   Гордана Трампић,с.р. 
 

 

             
             На основу члана 4. и 24. Закона о 
административним таксама („Службени гласник 
Републике Српске“ број: 100/11 i 103/11), члана 39. 
Закона о локалној самоуправи („Службени гласник 
Републике Српске“ број: 97/16) и члана 37. Статута 
општине Власеница („Службени гласник општине 
Власеница“ број: 9/17) Скупштина општине 
Власеница на сједници одржаној дана  27.09.2017. 
године, донијела је 
 

ОДЛУКУ 
О ОПШТИНСКИМ АДМИНИСТРАТИВНИМ 

ТАКСАМА 
 

Члан 1. 
Овом одлуком прописује се и утврђује наплата 
административне таксе за списе и радње у 
управним и другим стварима у поступку код: 

- Општинске управе општине Власеница. 

Члан 2. 
(1) Списи и радње за које се плаћа такса, као и 

висина таксе, утврђује се таксеном тарифом 

која је саставни дио ове Одлуке. 

 
(2) Такса се може наплатити само ако је прописана 

таксеном тарифом. 

 
(3) Таксе које се плаћају по утврђеним тарифама 

су приход буџета општине Власеница. 

 

Члан 3. 
(1) Таксени обвезник (у даљем тексту: обвезник) је 

лице по чијем се захтјеву поступак покреће, 

односно врше радње предвиђене таксеном 

тарифом. 

 

(2) Ако за исту таксу постоје два или више 

обвезника, њихова обавеза је солидарна. 

 
Члан 4. 

(1) Ако таксеном тарифом није другачије 

прописано, таксена обавеза настаје: 

 
а) За писмене поднеске – у тренутку када се 
предају, а за усмено саопштавање дато у записник 
– у тренутку када се записник сачини, 
б) За рјешења и дозволе и друге исправе – у 
тренутку подношења захтјева, односно поднеска за 
њихово издавање и 
в) За управне радње – у тренутку подношења 
захтјева 
 
(2) Такса се плаћа у тренутку настанка таксене 
обавезе. 
 

Члан 5. 
Ако је таксеном тарифом прописано да се такса 
плаћа према вриједности предмета, као основица 
за обрачунавање таксе узима се вриједност 
означена у поднеску или исправи. 
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Члан 6. 

Ако се исправа за коју се плаћа такса по захтјеву 
странке издаје у два или више примјерака, за други 
и сваки наредни примјерак плаћа се такса као за 
препис или овјеру преписа. 
 

Члан 7. 
(1) Службено лице које прима таксиран поднесак 

дужно је поништити налијепљену таксу. 

 
(2) Ако је такса уплаћена накнадно, поништава је 

службено лице органа које доноси рјешење или 

другу исправу за коју се плаћа такса. 

 
(3) Такса се поништава штамбиљом „поништено“, 

а у случају да то није могуће – такса се 

поништава потписом службеног лица из става 

1. и 2. овог члана. 

 
(4) У рјешењу или другој исправи за коју је такса 

плаћена мора се означити да је такса плаћена, 

у којем износу и по којем тарифном броју. 

 
(5) У исправама које се издају без таксе мора се 

означити у коју сврху се издају и на основу којег 

прописа су ослобођене од таксе. 

 
Члан 8. 

Ако обвезник не плати таксу (непосредно или 
поштом) за поднесак који није таксиран, органи који 
одлучују по захтјеву писменом опоменом 
упозориће обвезника, који је дужан да плати таксу у 
року од 8 дана од дана пријема опомене и 
истовремено ће га упознати са посљедицама 
неплаћања таксе. 
 

Члан 9. 
Ако у остављеном року из члана 8. ове одлуке 
обвезник не плати таксу, органи који одлучују о 
захтјеву затражиће од Пореске управе Републике 
Српске (у даљем тексту: Пореска управа) да у 
складу са прописима којима се порески поступак 
уређује наплати таксу принудним путем. 
 

Члан 10. 
Ако обвезник има пребивалиште, односн сједиште 
у иностранству, а таксу није платио у тренутку 
настанка обавезе, наплата таксе извршиће се прије 
уручења акта којим је поступак окончан или је 
извршена управна радња. 
 

Члан 11. 
Од плаћања таксе ослобођени су: 
1) Република Српска и јединице локалне 

самоуправе, 

2) Фондови и установе у области образовања, 

науке, културе, физичке културе и социјалне 

заштите за списе и радње у вези са 

обављањем своје дјелатности, 

3) Правна лица у области физичке културе, осим 

спортских организација у којима су учлањени 

професионални спортисти, 

 

4) Организације Црвеног крста, 

5) Правна лица основана ради борбе против 

алкохолизма, наркоманије и других облика 

зависности, рака и дистрофије за списе и 

радње у вези са обављањем своје дјелатности, 

6) Савези глувих и слијепих и њихове 

организације у вези са рехабилитацијом глувих 

и слијепих, 

7) Правна лица основана за заштиту лица са 

физиким и психичким недостацима и 

поремећајима за списе и радње у вези са 

обављањем своје дјелатности, 

8) Инвалидске организације, осим у пословима у 

вези са вршењем приведне дјелатности, 

9) Инвалиди рата, инвалиди рада и цивилне 

жртве рата за списе и радње у вези са 

школовањем у свим школама, 

10) Лица која нису у радном односу за пријаву на 

конкус за заснивање радног односа, 

11) Грађани за списе и радње у вези са 

остваривањем и заштитом права из радног 

односа, 

12) Ученици и студенти за списе и радње у вези са 

школовањем до навршених 26 година живота, 

13) Ватрогасна друштва и ватрогасне јединице, 

14) Радио – аматери учлањени у Савез радио – 

аматера Републике Српске, 

15) Страна дипломатска и конзуларна 

представништва у вези са обављањем 

дипломатских и конзуларних послова, под 

условом реципросцитета, 

16) Грађани који поклањају своју имовину у корист 

Републике Спске или се одричу права 

власништва, као и за пренос власништва и 

17) Лица – добровољни даваоци крви (пет или 

више пута) за сва увјерења, овјере, преписе и 

преводе. 

 

Члан 12. 
Такса се не плаћа за: 
1) Списе и радње у поступцима који се воде по 

службеној дужности, 
2) Поднеске упућене органима за представке и 

притужбе, 
3) Молбе за помиловања и рјешења по тим 

молбама, 
4) Списе и радње у поступку за поврат 

неправилно наплаћених дажбина, 
5) Списе и радње у поступку за састављање и 

исправку бирачких спискова и спискова за 
кандидовање, 

6) Списе и радње у поступку усвојења и у поступку 
за постављање стараоца, 

7) Списе и радње у поступку за остваривање 
законом признатих пореских олакшица, 

8) Списе и радње за додјелу социјалне помоћи и 
за оставривање других видова социјалне 
заштите, 
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9) Списе и радње у поступку за остваривање 

права бораца, 

10) Списе и радње у поступку за остваривање 

права породица погинулих бораца, а у сврху 

рјешавања социјалних, здравствених, 

стамбених и потреба преквалификације, 

доквалификације и осталог школовања, 

11) Списе и радње у поступку за остваривање 

права инвалида, 

12) Списе и радње у поступку остваривања права 

на пензију и права из здравствене заштите, 

13) Списе и радње у поступку оснивања 

ватрогасних друштава и њихових јединица, 

14) Списе и радње у поступку за остваривање 

права носилаца одликовања, 

15) Спие и радње у поступку остваривања права на 

додатак за дјецу, 

16) Списе и радње у вази са пријемом поклона – 

пакета од добротворних организација из 

иностранства, ако су упућени добротворним 

организацијама у Републици Српској, 

17) Списе и радње у вези са војним евиденцијама, 

18) Списе и радње у вези са признавањем права 

на повлашћену вожњу грађанима којима то 

право припада по важећим прописима, 

19) Списе и радње у поступку подржављења 

некретнина по основу национализације, 

експропријације, арондације, комасације и 

других видова подржављења, 

20) Списе и радње у поступку остваривања права 

прече куповине непокретности у корист 

Републике, 

21) Оригинале  диплома, свједочанстава и других 

исправа о завршеном школовању или 

класификацији, осим њихових дупликата и 

превода, 

22) Списе и радње у вези са заштитом споменика 

културе, 

23) Списе и радње у поступку за сахрану умрлих, 

24) Списе и радње у поступку за исправљање 

грешака у управним и другим актима, 

25) Све врсте пријава и увјерења о регистрацији и 

одјави регистрације обвезника код пореског 

органа, 

26) Списе и радње у поступку усклађивања  

евиденција пореских обвезника код Пореске 

управе, 

27) Списе и радње у поступку остваривања 

донације. 

Члан 13. 
Под условима реципроцитета страни држављани 
уживају иста права по прописима о таксама као и 
држављани Републике Српске. 
 

Члан 14. 
(1) Лице које је платило таксу коју по овој одлуци 

није било дужно да плати или је таксу платило  

 

у износу већем од прописаног има право на 

поврат таксе, односно вишка плаћене таксе. 

(2) Захтјев за поврат таксе, односно вишка 

плаћене таксе из става 1. овог члана подноси 

се Пореској управи. 

(3) Рјешење о поврату таксе, односно вишка 

плаћене таксе доноси Пореска управа. 

 
Члан 15. 

Право на наплату таксе застарјева за двије године 
од истека године у којој је таксу требало наплатити, 
а право на поврат таксе, односно вишка плаћене 
таксе за двије године од дана када је такса 
плаћена. 

 
Члан 16. 

Управни надзор над примјеном одредаба ове 
одлуке вршиће Одјељење за финансије, а 
инспекцијски надзор Пореска управа. 
 

Члан 17. 
(1) Таксе се плаћају у административним таксеним 

маркама јединствене емисије (у даљем тексту: 

таксене марке). 

 
(2) Таксене марке издају се у апоенима од 1 КМ, 2 

КМ, 5 КМ, 10 КМ и 50 КМ. 

 
(3) Таксе се плаћају на начин прописан ставом 1. 

ове одлуке или у готовом новцу налогом на 

рачун: 

а) буџета Републике Српске за таксе које се 
плаћају по Тарифи републичких административних 
такси, 
б) буџета јединице локалне самоуправе за таксе 
које се плаћају по тарифама административних 
такси јединице локалне самоуправе. 
 

Члан 18. 
За списе и радње за које је таксена обавеза 
настала до дана ступања на снагу ове одлуке, а 
није наплаћена, биће наплаћена у складу са 
прописима који су били на снази у вријеме 
настанка таксене обавезе. 
 

Члан 19. 
Ступањем на снагу ове одлуке престаје да важи 
Одлука о административним таксама општине 
Власеница („Службени гласник општине 
Власеница“ број: 02/12 ). 
 

Члан 20. 
Ова одлука ступа на снагу осмог дана од дана 
објављивања у „Службеном гласнику општине 
Власеница“. 
 
Број:01-022-112/17 
Датум:28.09.2017. године 
Власеница                                ПРЕДСЈЕДНИК 
                                            СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ 
                                                Гордана Трампић,с.р. 
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ТАРИФА ОПШТИНСКИХ 

АДМИНИСТРАТИВНИХ ТАКСИ 
 

I – ПОДНЕСЦИ 
 

Плаћа се у КМ 
 

Тарифни број 1. 
 

За захтјеве, молбе, приједлоге, пријаве и друге поднеске, ако овом тарифом није прописана друга такса 
...................................................................................................................................................................... 1 КМ 
Захтјев за инспекцијски надзор ................................................................................................................. 1 КМ 
 
Такса по овом тарифном броју не плаћа се за накнадне поступке којима странка захтјева само 
 брже поступање по раније поднесеном захтеву и поступке који су обухваћени другом накнадом. 
 

Тарифни број 2. 
 

За жалбе против рјешења која додносе општински органи .................................................................... 10 КМ 
 

II – РЈЕШЕЊА 
 

Тарифни број 3. 
 

За сва рјешења за која није прописана посебна такса ............................................................................. 5 КМ 
 

1. Ако се доноси једно рјешење по захтјеву више странака (лица), такса по овом тарифном броју 
 плаћа се онолико пута колико има лица којима се рјешење доставља. 

2. За рјешења донесена по жалбама не плаћа се такса. 
 

III – УВЈЕРЕЊА 
 

Тарифни број 4. 
 

1. За увјерења која издају органи управе плаћа се .......................................................................................... 5 КМ 
2. За изводе из МК који се користе пред иностраним органом ...................................................................... 20 КМ 
3. За увјерења о слободном брачном стању за склапање брака пред иностраним  

органима ..........................................................................................................................................................30 КМ 
4. За упис БиХ джављанства на основу извода из МК иностраних органа ....................................................  5 КМ 
5. За превођење пресуде иностраних органа .................................................................................................. 10 КМ 
6. За издавање смртовнице за иностранство .................................................................................................. 10 КМ 
7. За издавање потврде о животу (за иностранство) ...................................................................................... 20 КМ 
8. За издавање кућне листе за иностранство .................................................................................................. 20 КМ 
9. За увјерења за превоз личних ствари ............................................................................................................ 8 КМ 
 

Тарифни број 5. 
 
За дупликат исправе о завршеном школовању или стручној спреми ................................................................ 5 КМ 
 
 

Тарифни број 6. 
 
За увјерења о којима се доказује поријекло и вриједност, количина и квалитет или здравствена  
исправност роба .................................................................................................................................................... 10 КМ 
 
Напомена: Ова такса не плаћа се на иностране поштанске декларације које прате спроводни лист. 
 

IV – ОВЈЕРЕ, ПРЕПИСИ, ПРЕВОДИ 
 

Тарифни број 7. 
 

За овјеру потписа, рукописа и преписа плаћа се: 
1. За овјеру сваког потписа .................................................................................................................................. 2 КМ 
2. За овјеру аутентичности рукописа или за овјеру преписа од сваког полутабака оригинала ..................... 2 КМ 
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- до 10 комада плаћа се по једном комаду ............................................................................................... 2 КМ 
- преко 10 комада плаћа се по једном комаду ......................................................................................... 1 КМ 

3. За излаза на терен ради овјере плаћа се ................................................................................................... 10 КМ 
4. За овјеру пуномоћи плаћа се ......................................................................................................................... 5 КМ 
 
Напомена:  

1. Под полутабаком подразумјева се лист хартије од двије стране нормалног канцеларијскиг  
формата или мање, 

2. Ако је рукопис, односно препис чија се овјера врши на страном језику плаћа се двострука 
 такса из тачке 2. овог тарифног броја. 

 
Тарифни број 8. 

 
За овјеру превода плаћа се .................................................................................................................................. 5 КМ 
 

Тарифни број 9. 
 

1. За овјеру уговора о становању плаћа се ..................................................................................................... 10 КМ 
2. За овјеру осталих уговора плаћа се ............................................................................................................. 50 КМ 
3. За овјеру потписа на уговору о јемству ......................................................................................................... 5 КМ 
4. За овјеру уговора о купопродаји моторних возила ..................................................................................... 10 КМ 
За уговор о закупу као основа за утврђивање таксе  узима се вриједност годишње закупнине. 
 
Свака измјена садржине уговора у таксеном погледу сматра се новим уговором. 
 
За овјеру продужења уговора плаћа се 50% од таксе (из овог тарифног броја). 
 

Тарифни број 10. 
 

За преписивање службених аката или докумената који се врше код органа: 
 
1. Кад преписивање врше заинтересована лица од полутабака оригинала ................................................... 3 КМ 
2. Кад преписивање врши орган од полутабака оригинала плаћа се .............................................................. 5 КМ 
 
Напомена: Важе одредбе тачке 1. Напомена уз тарифни број 7. 
 
 
 

Тарифни број 11. 
 
За преводе са једног на други језик:  
 
1. Ако текст оригинала не прелази 100 ријечи плаћа се ................................................................................. 10 КМ 
2. Ако текст оригинала садржи више од 100 ријечи плаћа се од сваког цијелог или започетог 

 полутабака превода ...................................................................................................................................... 20 КМ 
 
Напомена: Важе одредбе тачке 1. Напомене уз тарифни број 7. 
 

Тарифни број 12. 
 
1. За овјеру пословних књига плаћа се од сваког листа ................................................................................ 0,5 КМ 
2. За сваку овјеру контролних трака плаћа се ................................................................................................... 1 КМ 
3. За овјеру блок рачуна по комаду плаћа се .....................................................................................................1 КМ 
 

V – ГРАЂЕВИНСКЕ ТАКСЕ 
 

Тарифни број 13. 
 

1. За захтјев за издавање локацијских услова плаћа се ......................................... ........................................20 КМ 
2. За захтјев за издавање рјешења о утврђивању накнаде за уређење градског земљишта и 

накнаде за природне погодности земљишта (једнократна рента) ............................................................... 8 КМ 
3. Захтјев за издавање одобрења за грађење – 0,05% од предрачунске вриједности објекта 
4. Захтјев за измјену и допуну рјешења о одобрењу за грађење ................................................................... 10 КМ 
5. Захтјев за издавање одобрења за употребу – 0,05% од предрачунске вриједности објекта 
6. Захтјев за издавање одобрења за уклањање објекта ................................................................................. 10 КМ 
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7. Захтјев за исколичење објекта ....................................................................................................................... 5 КМ 
8. За рјешавање захтјева за издавање еколошке дозволе ............................................................................ 25 КМ 
9. За издавање извода из просторно планске документације ......................................................................... 5 КМ 
10. За издавање водопривредне сагласности ................................................................................................... 30 КМ 
11. За издавање водопривредне дозволе .......................................................................................................... 30 КМ 
 

Тарифни број 14. 
 
За технички преглед машинских, електромашинских, радио и ПТТ уређаја, производних и других постројења 
која по постојећи прописима подлијежу обавезном прегледу ради добијања одобрења за употребу плаћа се 
такса по радном часу ............................................................................................................................................ 10 КМ 
 

Тарифни број 15. 
 
Предузећа и друга правна лица која се баве експлоатацијом природних добара (шљунка и пијеска) плаћају 
таксу по 1м3 ............................................................................................................................................................. 2 КМ 
 

VI – САОБРАЋАЈ 
 

Тарифни број 16. 
 

На захтјев за полагање возачких испита плаћа се општинска такса ................................................................. 5 КМ 
 

Тарифни број 17. 
 
На захтјев грађана за добијање сагласности за увоз и куповину возила плаћа се општинска такса и то: 
 
1. На путничко возило ........................................................................................................................................ 30 КМ 
2. На теретна моторна возила .......................................................................................................................... 50 КМ 
3. На комби возила ............................................................................................................................................ 10 КМ 
4. На аутобусе до 35 сједишта ........................................................................................................................ 100 КМ 
5. На аутобусе преко 35 сједишта ................................................................................................................... 150 КМ 
 

Тарифни број 18. 
 
За издавање рјешења о испуњавању услова за обављање јавног превоза лица и ствари – лиценце, плаћа се 
такса: 
 
1. За лиценцу „Б“ – обављаљње линијског и ванлинијског превоза лица на територији  

општине ........................................................................................................................................................... 20 КМ 
2. За лиценцу „Ц“ – обављање превоза ствари унутар БиХ ........................................................................... 20 КМ 
3. За лиценцу „Д“ – обављање такси превоза .................................................................................................. 25 КМ 
4. За лиценцу „Е“ - обављање превоза за властите потребе ......................................................................... 25 КМ 
 

Тарифни број 19. 
 

За издавање легитимације за возача плаћа се такса: 
 
1. Легитимација за такси превозника ................................................................................................................ 10 КМ 
 

Тарифни број 20. 
 
За издавање лиценце за возило плаћа се такса: 
 
За возило којим се врши превоз лица на територији општине Власеница: 
1. За возило до 15 година старости .................................................................................................................. 25 КМ 
2. За возило 15-20 година старости .................................................................................................................. 15 КМ 
3. За возило преко 20 година старости за превоз за сопствене потребе ........................................................ 5 КМ 
4. За такси возило ................................................................................................................................................ 5 КМ 
За издавање лиценце за возило којим се врши превоз ствари унутар БиХ: 
1. За возило до 15 година старости .................................................................................................................. 25 КМ 
2. За возило 15-25 година старости .................................................................................................................. 15 КМ 
3. За возило 25-30 година старости за превоз за сопствене потребе ............................................................. 5 КМ 
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Тарифни број 21. 

 
За издавање рјешења и сагласности плаћа се такса за: 
 
1. Улазак теретног моторног возила у зону забрањеног саобраћаја ............................................................. 15 КМ 
2. Привремену забрану саобраћаја у одређеном временском периоду ........................................................ 25 КМ 
3. Издавање сагласности за извођење радова на јавном путу на подручју  

Општине Власеница ....................................................................................................................................... 15 КМ 
4. Издавање сагласности за уређење колског прилаза .................................................................................. 15 КМ 
5. Издавање сагласности за прикључак на пут ................................................................................................ 15 КМ 
6. За издавање одобрења за кориштење такси стајалишта ........................................................................... 15 КМ 
7. Издавање одобрења на локацију – путна сагласност ................................................................................. 15 КМ 
 

Тарифни број 22. 
 
За издавање рјешења за обављање јавног превоза лица и ствари плаћа се такса: 
1. За линијски и ванлинијски превоз лица на подручју општине .................................................................. 100 КМ 
2. Аутопревозничка дјелатност по тони носивости .......................................................................................... 25 КМ 
3. За превоз за сопствене потребе ....................................................................................................................25 КМ 
4. За регистрацију трактора ............................................................................................................................... 20 КМ 
5. За регистрацију ауто – школе ........................................................................................................................ 30 КМ 
 

VII – ПРИВРЕДА 
 

Тарифни број 23. 
 

За рјешења којима се одобрава обављање самосталне привредне дјелатности плаћа се такса и то: 
 
1. За промјене (сједиште, предмет пословања, назив фирме, допуна 

дјелатности и др.) ........................................................................................................................................... 20 КМ 
2. Продаја робе ван сједишта фирме ...................................................................................................... 45 КМ/дану 
 
3. За одобрење продуженог радног времена .......................................................................................... 50 КМ/сату 
4. За одобрење за обављање такси превоза ........................................................... ........................................30 КМ 
 
 

Тарифни број 24. 
 
За рјешења на основу којих се одобрава: 
 
1. Обављање послова предузећа, пословне јединице ................................................................................. 100 КМ 
2. Привремена одјава рада ............................................................................................................................... 20 КМ 
3. Стална одјава рада ........................................................................................................................................ 10 КМ 
 

VIII – ОСТАЛЕ ТАКСЕ 
 

Тарифни број 25. 
 

За списе и радње у поступку уписа у регистар етажних власника станара плаћају се административне таксе: 
 
1. За упис оснивања заједнице у регистар ....................................................................................................... 10 КМ 
2. За упис статусне промјене ............................................................................................................................. 25 КМ 
3. За упис промјене лица овлаштених за заступање ...................................................................................... 10 КМ 
4. За извод из регистра или увјерања о подацима из регистра ....................................................................... 5 КМ 
 

Тарифни број 26. 
 
1. За обављање вјенчања у току радног времена у општини .........................................................................50 КМ 
2. Вјенчања страних држављана у општини у току радног времена ............................................................. 50 КМ 
3. Вјенчање ван радног времена и у нерадне дане у општини .................................................................... 100 КМ 
4. Вјенчање ван просторија општине .............................................................................................................. 100 КМ 
 

Тарифни број 27. 
 
1. За израду рјешења о промјени имена или презимена ................................................................................ 15 КМ 
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2. За израду рјешења о накнадном упису у матичне књиге ............................................................................ 10 КМ 
3. За накнадни упис у МКР са прибиљешком држављанства ......................................................................... 10 КМ 
4. За накнадну упис појединих чињеница у МК ................................................................................................ 10 КМ 
5. Промјена ентитетског држављанства ............................................................................................................. 8 КМ 
 

Тарифни број 28. 
 

За опомену којом се неко позива да плати дужну казну ...................................................................................... 7 КМ 
 

Тарифни број 29. 
 

За умножавање материјала по ЗОСПИЈ-у 
 
1. 10 страна бесплатно 
2. Свака следећа страна ................................................................................................................................. 0,20 КМ 
3. За електронску документацију ........................................................................................................................ 4 КМ 
 

 
На оснoву члана 7. Закона о комуналним 

таксама („Службени гласник Републике Српске“ 
број:4/12), члана 39. став 2) тачка 10) Закона о 
локалној самоуправи („Службени гласник 
Републике Српске“ број: 97/16), члана 37. став 2) 
тачка 10) Статута општине Власеница („Службени 
гласник општине Власеница, број:9/17) Скупштина 
општине Власеница на сједници одржаној дана  
27.09.2017. године доноси 

 
ОДЛУКУ 

о кoмуналним таксама 
 

Члан 1.  
Одлуком о комуналним таксама (у даљем тексту: 
Одлука), прописује се врста, висина, рокови, начин 
плаћања и ослобађање од плаћања комуналне 
таксе. 

 
Члан 2. 

Плаћање комуналне таксе вршиће се у складу са 
одредбама ове Одлуке. 
 

Члан 3. 
Обвезници плаћња комуналне таксе су: привредна 
друштва (ортачка, командитна, друштва са 
ограниченом одговорношћу, акционарска), 
предузетници који обављају занатско - 
предузетничку дјелатност и другу дјелатност и 
користе предмете и услуге које подлијежу плаћању 
комуналне таксе. 
 

Члан 4. 
Комуналне таксе утврђују се за: 
а) кориштење простора на јавним површинама, 
осим у сврху продаје штампе, књига и других 
публикација, 
б) приређивање музичког програма у 
угоститељским објектима и масовним скуповима, 
осим музике која се репродукује електронским или 
механичким средствима, 
в) истицање реклама на јавним и другим 
површинама, 
г) кориштење слободних површина за кампове, 
постављање шатора или других објеката 
привременог карактера, као и за картинг стазе, 
забавне паркове и циркусе, 

д) кориштење витрина ради излагања робе ван 
пословних просторија, 
ђ) кориштење простора за паркирање моторних, 
друмских и прикључних возила на уређеним и 
обиљеженим мјестима, одређеним за то актом 
Скупштине општине, 
е) истицање пословног имена правног лица или 
предузетника на пословним просторијама, 
 
Изузетно, у случају да се у складу са посебним 
прописом наплаћује закуп, не може се за 
кориштење истог простора на јавној површини 
наплатити комунална такса из става 1. тачка а) 
овог члана. 
За кориштење права, предмета и услуга из става 1. 
овог члана, за које је прописано плаћање 
комуналне таксе, не може се уводити друга 
посебна накнада. 
 

Члан 5. 
Обвезник комуналне таксе је корисник права, 
предмета и услуга за чије је кориштење прописано 
плаћање таксе. 
Таксена обавеза настаје даном почетка кориштења 
права, предмета и услуга за чије је кориштење 
прописано плаћање комуналне таксе. 
Таксене обавезе из члана 4. став 1. тачка а) до ђ) 
овог закона застарјевају истеком двије године од 
дана настанка  обавезе, а на застарјелост таксене 
обавезе из члaна 4. став 1. тачка е) ове Одлуке 
примјењују се прописи којима се уређује порески 
поступак. 
 

Члан 6. 
Од плаћања комуналне таксе у складу са чланом 8. 
Закона о комуналним таксама ослобођени су: 
а) Институције БиХ, 
б) органи, организације и јавне установе Републике 
Српске и јединице локалне самоуправе, 
в) акредитоване међународне организације, 
г) дипломатска и конзуларна представништва, 
д) организације, односно удружења од јавног 
интереса у Републици Српској, 
ђ) лица којима је рјешењем Одјељења за борачко-
инвалидску заштиту признато својство члана 
породице погинулог, умрлог, несталог или  
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заробљеног борца, ратни војни инвалиди и 
цивилне жртве рата. 
 

Члан 7. 
Поред ослобађања од плаћања комуналних такси 
прописаних чланом 8. Закона о комуналним 
таксама од плаћања комуналне таксе за истицање 
пословног имена правног лица или предузетника на 
пословним просторијама, у прве двије године од 
дана регистровања дјелатности и у години у којој је 
предузетник запослио нове раднике, ослобађају се 
обвезници који: 
 
1. први пут покрећу привредну или услужну 

дјелатност, уколико је обвезник предузетник, 

2. обавља дефицитарне дјелатности (обућари, 

часовничари, водоинсталатери, столари, 

стаклари, кућне радиности, кројачи). 

 
Члан 8. 

Право на ослобађање из члана 6. тачка ђ) и из 
члана 7. тачка 1. и 2. остварује се подношењем 
захтјева Одјељењу за просторно уређење и 
стамбено комуналне послове Општинске управе 
општине Власеница прије истека рока за 
пријављивање, односно плаћање таксене обавезе. 
 
Одјељење за просторно уређење и стамбено 
комуналне послове Општинске управе општине 
Власеница доноси рјешење о ослобађању од 
плаћања таксе и доставља Пореској управи 
Републике Српске. 
 

Члан 9. 
Комуналне таксе из члана 4. тачка а), б), в), г), ђ) 
утврђују се сразмјерно времену кориштења права, 
предмета или услуга, а комуналне таксе из члана 4. 
тачка д), е) Одлуке, утврђује се у годишњем износу. 
 

Члан 10. 
Одјељење за просторно уређење и стамбено 
комуналне послове Општинске управе општине 
Власеница појединачним рјешењем утврђује 
обавезу плаћања комуналне таксе прописане овом 
Одлуком у одредбама члана 4. тачка а) до ђ). 
 
Против рјешења из става 1. овог члана, обвезник 
може изјавити жалбу начелнику општине на начин 
прописан Законом о општем управном поступку. 
 

Члан 11. 
Поступак утврђивања, контроле и наплате 
комуналне таксе прописане чланом 4. став 1. тачка 
е) Одлуке, спроводи се у складу са прописима 
којима се уређује порески поступак. 
 
Обвезник комуналне накнаде из става 1. овог 
члана, дужан је пријавити таксену обавезу 
најкасније до 31. марта текуће године. 
 
Обвезник који у току године региструје дјелатност 
за коју се плаћа комунална такса из члана 4. став 1. 
тачка е) ове Одлуке, дужан је у року од 15 дана од 
дана почетка обављања дјелатности, пријавити 
таксену обавезу сразмјерно броју мјесеци до краја  

 
календарске године и уплатити утврђен износ 
таксе, најкасније до краја године. 
 
Порески обвезник који трајно одјави дјелатност у 
току календарске године, а платио је комуналну 
таксу у складу са ставом 2. овог члана, има право 
на поврат више уплаћеног износа таксе, сразмјерно 
броју мјесеци до краја календарске године, у 
складу са прописима којима се уређује порески 
поступак. 
 

Члан 12. 
Одјељење за привреду и друштвене дјелатности 
Општинске управе општине Власеница дужно је у 
року од пет дана од дана доношења рјешења за 
рад, а у складу са Законом о занатско – 
предузетничкој дјелатности („Службени гласник 
Републике Српске“ број: 111/17, 67/13), један 
примјерак рјешења доставити Пореској управи 
Републике Српске и један примјерак Одјељењу за 
просторно уређење и стамбено комуналне послове 
Општинске управе општине Власеница. 
 

Члан 13. 
Принудна наплата комуналне таксе проводи се по 
прописима који регулишу принудну наплату пореза 
грађана. 
 

Члан 14. 
Инспекцијски надзор над спровођењем члана 4. 
тачка а) до ђ) ове Одлуке, врши комунална 
полиција и тржишна инспекција Општинске управе 
општине Власеница, а надзор над спровођењем 
члана 4. тачка е) ове Одлуке, врши Пореска управа 
Републике Српске. 
 

Члан 15. 
Саставни дио ове одлуке је Тарифа комуналних 
такси у прилогу. 
 

Члан 16. 
Даном ступања на снагу ове Одлуке престаје да 
важи Одлука о комуналним таксама („Службени 
гласник општине Власеница“ број: 05/12, 01/14, 
14/14, 03/15, 04/15, 13/15). 
 

Члан 17. 
Ова одлука ступа на снагу осмог дана од дана 
објављивања у „Службеном гласнику општине 
Власеница“. 
 
 
 
Број:01-022-110/17  
Датум:28.09.2017.године  
Власеница 

                                                                                                                         
ПРЕДСЈЕДНИК 

                               СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ 

                                Гордана Трампић,с.р.       
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ТАРИФА КОМУНАЛНИХ ТАКСИ 

Тарифни број 1. 

 

За заузимање јавних површина и то: 
 
1. за постављање столова испред угоститељских објеката и посластичарница по 1м

2
  

мјесечно плаћа се ....................................................................................................................................... 1,50 КМ 
2. кориштење витрина ради излагања робе ван пословних просторија по 1м

2
 годишње  

плаћа се ..................................................................................................................................................... 25,00 КМ 
3. за заузимање јавних површина за постављање забавних радњи, рингишпила, циркуса и  

слично плаћа се по 1м
2
 дневно .................................................................................................................. 1,00 КМ 

4. за заузимање тротоара и јавних површина за продају сладоледа, сјеменки, цвијећа и сличних 
 дјелатности које се врше поврмено на улици по 1м

2
 плаћа се дневно...................................................4,00 КМ 

5. за кориштење јавних површина за постављање камп приколица и  
слично дневно ...............................................................................................................................................4,00 КМ 

6. за заузимање јавних површина за постављање љетних башта (у периоду од 1. маја до 15.  
октобра), зимских башта (у периоду од 16. октобра до 30. априла), за заузимање јавних  
површина испред самосталних трговинских радњи и за постављање привремених монтажних 
 објеката: 
I А) зона: ул. Светосавска од Робне куће до Дома културе и  
Трг српских бораца ..................................................................................................................................5,00 КМ/м

2
 

I Б) зона: ул. Светосавска од зграде општине до Робне куће ............................................................ 2,00 КМ/м
2
 

II зона: Аутобуска станица, код ресторана Путник, ул. Српских рањеника и ул. Светог 
 апостола Петра и Павла ....................................................................................................................... 1,50 КМ/м

2
 

III зона: остале локације ......................................................................................................................... 1,00 КМ/м
2
 

 
Напомена:  
Уплата таксе по овом тарифном броју врши се приликом издавања рјешења о заузимању јавних површина од 
стране Одјељења за просторно уређење и стамбено комуналне послове. Такса се плаћа одмах ако се 
заузимање јавне површине врши краће од мјесец дана. У противном се такса плаћа у једнаким мјесечним 
ратама унапријед, најкасније до петог у мјесецу. 
 

Тарифни број 2. 

За заузимање јавних површина у дане вашара и зборова у граду: 

а) УГОСТИТЕЉСТВО 
- Угоститељство преко 200 м

2
 ....................................................................................................................... 200,00 КМ 

- Угоститељство од 100-200 м
2
 ..................................................................................................................... 150,00 КМ 

- Угоститељство од 50-100 м
2
 ....................................................................................................................... 100,00 КМ 

- Угоститељство (роштиљ) од 20-50 м
2
 .......................................................................................................... 30,00 КМ 

- Угоститељство до 20 м
2
 ................................................................................................................................ 20,00 КМ 

 

б) ТРГОВИНА 
- Трговина (широки асортиман) ...................................................................................................................... 30,00 КМ 
- Остала трговина (галантерија, играчке) ...................................................................................................... 20,00 КМ 
- Сладолед ....................................................................................................................................................... 10,00 КМ 
 
в) ЗАБАВНЕ ИГРЕ 
- Салон забавних игара преко 200 м

2
  .......................................................................................................... 180,00 КМ 

- Салон забавних игара до 200 м
2
 ................................................................................................................ 130,00 КМ 

- Рингишпил .................................................................................................................................................... 100,00 КМ 
- Стрељана ....................................................................................................................................................... 50,00 КМ 
- Карике ............................................................................................................................................................. 30,00 КМ 
- Остало ............................................................................................................................................................ 20,00 КМ 
 
Напомена:  
Такса из овог тарифног броја плаћа се приликом издавања рјешења о заузимању јавних површина у дане 
вашара и зборова од стране Одјељења за просторно уређење и стамбено комуналне послове. Наведени 
износи из тарифног броја 2. се умањују за 50% код заузимања јавних површина ван урбаног подручја општине 
Власеница. 
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Тарифни број 3. 

 
1. За кориштење простора за паркирање моторних возила и њихових приколица на одређеном простору 

плаћа се дневно: 
а) за путничке аутомобиле ................................................................................................................................ 1,00 КМ 
б) за теретна возила, аутобусе и грађевинске машине .................................................................................. 3,00 КМ 
 
2. За давање сагласности на локацију и изградњу прикључка на локалном и      некатегорисаном путу: 
а) за физичка лица ТР, ЗР, УР и др       .......................................................................................................... 40,00 КМ 
б) за правна лица (привремени објекти, стамбено пословни и др.) .......................................................... 190,00 КМ 
 
3. За давање сагласности за локацију и изградњу прикључка у улици у насељу: 
а) за физичка лица ТР, ЗР, УР и др. (у свим зонама дефинисаним Одлуком о грађевинском 
 земљишту) ..................................................................................................................................................... 190,00 КМ 
б) за правна лица (привремени објекти, стамбено пословни и др.) 
    - I зона ......................................................................................................................................................... 390,00 КМ 
    - II зона ........................................................................................................................................................ 290,00 КМ 
    - III зона ........................................................................................................................................................190,00 КМ 
 
4. За давање сагласности за полагање инфраструктурних водова (водовод, гасовод, 

 канализација, ПТТ, електро инсталације и др.) кроз труп пута и путне објекте: 
а) прекоп градске улице трупа пута (било којим коловозним застором): 

    - 1 прекоп .................................................................................................................................................... 190,00 КМ 
    - 2-3 прекопа ............................................................................................................................................... 290,00 КМ 
    - 4-7 прекопа ................................................................................................................................... 75,00 КМ/прекопу 
    - 8-12 прекопа ................................................................................................................................. 95,00 КМ/прекопу 
    - 13 и више прекопа ..................................................................................................................... 110,00 КМ/прекопу 
б) прекоп локалног пута: 
    - прекоп пута (асфалт) ................................................................................................................... 95,00 Км/прекопу 
    - прекоп пута (макадам) ................................................................................................................ 45,00 КМ/прекопу 
в) прекоп некатегорисаног пута: 
   - прекоп пута (асфалт) .................................................................................................................... 45,00 КМ/прекопу 
    - прекоп пута (макадам) ................................................................................................................ 25,00 КМ/прекопу 
г) са подбушивањем градске улице трупа (са било којим коловозним застором): 
    - 1 подбушивање ........................................................................................................................................ 140,00 КМ 
    - 2-3 подбушивања ..................................................................................................................................... 190,00 КМ 
    - 4-7 подбушивања ................................................................................... ..........................................55,00 КМ/подб. 
    - 8-12 подбушивања ........................................................................................................................... 75,00 КМ/подб. 
    - 13 и више прекопа ........................................................................................................................... 95,00 КМ/подб. 
д) са подбушивањем локалног пута: 
    - подбушивање пута (асфалт) .......................................................................................................... 75,00 КМ/подб. 
    - подбушивање пута (макадам) ........................................................................................................ 25,00 КМ/подб. 
ђ) са подбушивањем некатегорисаног пута ........................................................................................ 25,00 КМ/подб. 
е) разни прикључци на стамбене објекте ...................................................................................................... 45,00 КМ 
ж) разни прикључци на пословне објекте ...................................................................................................... 95,00 КМ 
 
5. За давање сагласности за прелазак далековода изнад локалног, некатегорисаног пута и градске улице: 
а) градска улица: 
    - 1 прелаз .................................................................................................................................................... 140,00 КМ 
    - 2-3 прелаза ............................................................................................................................................... 190,00 КМ 
    - 4-7 прелаза .................................................................................................................................. 55,00 КМ/прелазу 
    - 8-12 прелаза ................................................................................................................................ 65,00 КМ/прелазу 
    -13 и више прелаза ........................................................................................................................ 75,00 КМ/прелазу 
б) локални пут: 
    - 1 прелаз ...................................................................................................................................................... 95,00 КМ 
    - 2-3 прелаза ............................................................................................................................................... 140,00 КМ 
    - 4-7 прелаза .................................................................................................................................. 35,00 КМ/прелазу 
    - 8-12 прелаза ................................................................................................................................ 45,00 КМ/прелазу 
    - 13 и више прелаза ....................................................................................................................... 55,00 КМ/прелазу 
в) некатегорисани пут: 
    - 1 прелаз ...................................................................................................................................................... 45,00 КМ 
    - 2-3 прелаза ................................................................................................................................................. 70,00 КМ 
    - 4-7 прелаза .................................................................................................................................. 15,00 КМ/прелазу 
    - 8-12 прелаза ................................................................................................................................ 20,00 КМ/прелазу 
    - 13 и више прелаза ....................................................................................................................... 25,00 КМ/прелазу 



Број 11  Страна 33 

Службени гласник општине Власеница 

 

 
6. За давање сагласности за полагање инфраструктурних водова (водовод, гасовод, канализације, ПТТ, 
електро инсталације и др.) паралелно са осовином пута: 
а) градска улица (Светосавска, Краља Петра, Св. апостола Петра и Павла, Трг српских бораца, Српских 
рањеника, Вука Караџића и Николе Тесле) 
У асфалтном дијелу коловоза: 

- До 10 м ................................................................................................................................................. 30,00 КМ/м 
- 11-20 м .................................................................................................................................................. 28,00 КМ/м 
- 21-30 м .................................................................................................................................................. 27,00 КМ/м 
- 31-40 м .................................................................................................................................................. 26,00 КМ/м 
- 41-50 м .................................................................................................................................................. 25,00 КМ/м 
- 51-500 м .................................................................. 1200,00 КМ + 2,00 КМ/по сваком наредном дужном метру 
- 501-1000 м .............................................................. 1200,00 КМ + 2,00 КМ/по сваком наредном дужном метру 
- 1001 м и  више ....................................................... 2600,00 КМ + 0,50 КМ/по сваком наредном дужном метру 

У пјешачкој стази ............................................................................................................................................ 1,50 КМ/м 
б) остале улице 
  - са асфалтним коловозним застором ....................................................................................................... 2,00 КМ/м 
  - са макадамским коловозним застором ..................................................................................................... 1,50 КМ/м 
  - у пјешачкој стази ........................................................................................................................................ 1,50 КМ/м 
  - у ивичној траци и банкини ......................................................................................................................... 1,00 КМ/м 
  - у путном и заштитном појасу ..................................................................................................................... 0,50 КМ/м 
в) локални путеви 
  - у асфалтном дијелу коловоза ................................................................................................................... 1,50 КМ/м 
  - у банкини коловоза .................................................................................................................................... 1,00 КМ/м 
  - у путном појасу ........................................................................................................................................... 0,50 КМ/м 
г) некатегорисани путеви 
  - у асфалтном дијелу коловоза ................................................................................................................... 1,00 КМ/м 
  - у банкини и путном појасу ......................................................................................................................... 0,50 КМ/м 
 
7. За кориштење простора на јавним површинама за одлагање и држање грађевинског и другог материјала 

плаћа се комунална такса по 1м
2
 дневно у износу од 1 КМ. 

 
Напомена:  
1. Комуналну таксу из овог тарифног броја утрђује општински орган надлежан за издавање одобрења за 

кориштење јавне површине, а плаћа се прије почетка извођења грађевинских радова, односно прије 
извршеног одлагања грађевинског и другог материјала на јавну површину, односно прије отпочињања 
прекопавања јавне површине. 

2. Обвезник је правно или физичко лице које тражи кориштење простора на јавним површинама за одлагање 
грађевинског и другог материјала, односно прекопавање јавних површина. 

3. Обавези плаћања комуналне таксе не подлијежу правна лица која прекоп јавне површине врше по захтјеву 
Општинске управе у сврху интервентних радњи на отклањању кварова на дијеловима инфраструктурних 
водова којим управљају јавна предузећа. 

4. Обвезници комуналне таксе из овог тарифног броја под тачком 6. – за давање сагласности за полагање 
инфраструктурних водова (водовод, гасовод, канализација, ПТТ, електроинсталације и др.) паралелно са 
осовином пута, ослобађају се обавезе плаћања накнаде за кориштење земљишта које припада путном 
појасу у сврху полагања инфраструктурних водова. 

 
Тарифни број 4. 

 
За приређивање музичког програма у угоститељским објектима плаћа се комунална такса по 
 дневном наступу ............................................................................................................................................... 5,00 КМ 
 
За приређивање музичког програма на отвореном простору и под шаторима плаћа се комунална  
такса по дневном износу ................................................................................................................................. 25,00 КМ 
 
За приређивање музичког програма у угоститељским објектима само викендом плаћа се 
 комунална такса мјесечно............................................................................................................................... 25,00 КМ 
 

Тарифни број 5. 
 
1. За истицање рекламе на јавним и другим површинама плаћа се комунална такса у годишњем износу и то: 

- до 1 м
2
 

једнострано ............................................................................................................................................. 25,00 КМ 
двострано ................................................................................................................................................ 50,00 КМ 

- од 1 м
2
 до 2 м

2
 

једнострано ............................................................................................................................................. 70,00 КМ 
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двострано .............................................................................................................................................. 145,00 КМ 

- преко 2 м
2
 

једнострано ........................................................................................................................................... 180,00 КМ 
двострано .............................................................................................................................................. 380,00 КМ 

- Стуб и јарбол ........................................................................................................................................... 90,00 КМ 
- Тотеми и самостојећи билборди ......................................................................................................... 580,00 КМ 
 

2. За постављање транспарената плаћа се комунална такса по  
транспаренту дневно ....................................................................................................................................... 5 КМ 
 

3. За политичко оглашавање: 
а) по једном плакату плаћа се дневно ........................................................................................................0,50 КМ 
б) по 1м

2
 пропагандном паноу плаћа се дневно ....................................................................................... 0,50 КМ 

 
Напомена: 
1. Комуналну таксу из овог тарифног броја појединачним рјешењем утврђује Одјељење за просторно 

уређење и стамбено комуналне послове. 
2. Таксени обвезник комуналну таксу из тачке 1. овог тарифног броја плаћа унапријед за читаву годину, а из 

тачке 2. и 3. приликом издавања одобрења за постављање транспарената, плаката или покретног 
пропагандног паноа и то унапријед за одобрени период. 

 
Тарифни број 6. 

 
За истицање пословног имена правног лица или предузећа на пословним просторијама, плаћа се комунална 
такса у годишњем износу и то: 
I.Правна лица која су регистрована и обављају дјелатност на основу Закона о привредним друштвима: 
1. из области индустрије и грађевинарства .............................................................................................. 200,00 KМ 
2. из области електро-индустије и електро-дистрибуције ......................................................................1000,00 КМ 
3. из области пољопривреде, лова и риболова ........................................................................................ 200,00 КМ 
4. из области занатства и задруге ............................................................................................................. 100,00 КМ 
5. из области превоза путника и робе ....................................................................................................... 300,00 КМ 
6. из области телекомуникација и ПТТ .................................................................................................... 1000,00 КМ 
7. из области трговине: 

- трговина на велико ............................................................................................................................... 300,00 КМ 
- трговина на мало ...................................................................................................................................150,00 КМ 

8. из области промета нафте и нафтних деривата ................................................................................ 1000,00 КМ 
9. из области угоститељства ...................................................................................................................... 150,00 КМ 
10. банке и осигуравајуће оранизације ...................................................................................................... 1000,00 КМ 
11. микрокредитне организације .................................................................................................................. 800,00 КМ 
12. из области информисања ........................................................................................................................150,00 КМ 
13. из области резане грађе – пилане ......................................................................................................... 300,00 КМ 
14. из области игара на срећу .....................................................................................................................3000,00 КМ 
15. привредна друштва осталих непоменутих дјелатнсти ......................................................................... 300,00 КМ 
 
II. За радње у којима физичка лица обављају дјелатност у својству самосталног занимања у области: 
а) Угоститељска дјелатност 
1. ноћни барови, барови, диско барови и  диско клубови (дискотеке) .................................................... 1500,00 КМ 
2. хотели, мотели ........................................................................................................................................... 200,00 КМ 
3. ресторани ................................................................................................................................................... 150,00 КМ 
4. кафе, кафе бар, снек барови и сл. ........................................................................................................... 100,00 КМ 
5. ћевабџинице, бурегџинице, објекти брзе хране, сластичарне и остали непоменути  
    угоститељски објекти ................................................................................................................................... 70,00 КМ 
б) Трговинска дјелатност 
1. самопослуге и драгстори ........................................................................................................................... 150,00 КМ 
2. трговинске радње прехрамбене и непрехрамбене робе, бутици и остало ........................................... 100,00 КМ 
3. киосци ........................................................................................................................................................... 80,00 КМ 
в) Остале дјелатности 
1.адвокатске канцеларије, љекарске и стоматолошке ординације, апотеке, ветеринарске и пољопривредне 
апотеке, ауто школе, услужно резање грађе и пилане ............................................................................... 200,00 КМ 
2. каменоресци ............................................................................................................................................... 150,00 КМ 
3. пекарске радње и меснице ....................................................................................................................... 100,00 КМ 
4.лимарске, фризерске, фирмописачке, фотокопирске, прецизни механичар,  
   посластичарске, аутомеханичарске, превозничка дјелатност за властите потребе, ауто такси,  
   аутопронице, ауто отпад .............................................................................................................................. 80,00 КМ 
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5. занатска дјелатност у области грађевинарства (зидари, тесари, бравари, паркетари, молери, 
водоинсталатери, електроинсталатери и сл.), обућарске, кројачке, бријачке, часовничарске, вуновлачарске, 
ужарске, тапетарске, бојаџијске, вулканизерске, радње за хемијско чишћење, цвјећаре 
............................................................................................................................................................................ 50,00 КМ 
6. остале непоменуте дјелатности којима се порез утврђује према вођењу 
     књига ............................................................................................................................................................ 70,00 КМ 
7.остале непоменуте дјелатности којима се порез утврђује у годишњем паушалном 
    износу ............................................................................................................................................................ 50,00 КМ 
 
Напомена:  
1. Пословним именом, у смислу Закона о комуналним таксама, сматра се сваки истакнути назив или име које 

упућује на то да правно или физичко лице обавља дјелатност. 
2. Предузећа која имају сједиште на подручју општине Власеница за пословне јединице и друге облике 

предузећа на подручју општине Власеница плаћају комуналну таксу у пуном износу само за сједиште 
предузећа, а за пословне јединице и друге облике предузећа плаћају таксу умањену за 50% од износа 
утврђеног у тачки 1. овог тарифног броја. 

3. Уколико физичко лице обавља дјелатност из тачке 2. овог тарифног броја у више објеката на подручју 
општине Власеница таксу из претходног става плаћа само за један објекат, а за остале објекте у износу 
умањеном за 50%. 

4. Ако се на једном објекту налази више истакнутих пословних имена истог обвезника, такса се плаћа само за 
једно пословно име. 

 

 

На основу члана 58. Изборног закона Републике 
Срспке („Службени гласник Републике Српске“,број 
34/02,35/03,24/04,19/05,24/12 и 109/12), члана  39. 
став (2) тачка 2) Закона о локалној самоуправи 
(„Службени гласник Републике Српске“,број 97/16)  
и члана 126. став (1) Статута општине Власеница 
(„Службени гласник општине Власеница“ број 9/17) 
Скупштина општине Власеница  на сједници 
одржаној дана  27.09.2017.године,   доноси: 
 
 

О Д Л У К У 
O РАСПИСИВАЊУ ИЗБОРА ЗА ЧЛАНОВЕ 

САВЈЕТА МЈЕСНИХ ЗАЈЕДНИЦА НА ПОДРУЧЈУ 
ОПШТИНЕ     ВЛАСЕНИЦА 

 
 

Члан 1. 
 
 
Овом  Одлуком расписују се избори за чланове 
савјета мјесних заједница на подручју општине 
Власеница и то за: 
1. Мјесну заједницу Власеница, 7 чланова 
2. Мјесну заједницу Пискавице, 5 чланова 
3. Мјесну заједницу Симићи, 5 чланова 
4. Мјесну заједницу Грабовица, 5 чланова 
5. Мјесну заједницу Мишари, 5 чланова 
6. Мјесну заједницу Горњи Залуковик, 5 чланова 
7. Мјесну заједницу Бакићи, 5 чланова 
8. Мјесну заједницу Градина, 5 чланова 
9. Мјесну заједницу Цикоте, 5 чланова 
10. Мјесну заједницу Доњи Залуковик, 5 чланова 
11. Мјесну заједницу Шадићи, 5 чланова 
12. Мјесну заједницу Церска, 5 чланова 
13. Мјесну заједницу Тишчино врело, 5 чланова 
14. Мјесну заједницу Топлик, 5 чланова. 
 
 
 
 
 

Члан 2. 
 

Избори из члана  1. ове Одлуке одржаће се дана 
05.11.2017.  године у времену од  07,00 до 15,00 
часова. 

 
Члан 3. 

 
Избори за чланове Савјета мјесних заједница у 
складу са одредбама Изборног закона Републике 
Српске („Службени гласник Републике Српске,“број 
34/02,35/03,24/04, 19/05 и 24/12), Законом о 
локалној самоуправи („Службени гласник 
Републике Српске“,број 97/16), Законом о 
равноправности полова у Босни и Херцеговини 
(„Службени гласник Босне и Херцеговине број 
32/10), Упутством о организовању и провођењу 
избора за чланове Савјета мјесних заједница 
(„Службени гласник Републике Српске“ број  122/12 
и 31/13), Статутом општине Власеница („Службени 
гласник Општине Власеница“,9/17)  и Одлуком о 
мјесним заједницама на подручју општине 
Власеница („Службени гласник Општине 
Власеница“,број 10/17) проводи Општинска 
изборна комисија Власеница. 
 

Члан 4. 
 

Ова Одлука ступа на снагу даном доношења, а 
биће објављена у „Службеном гласнику Општине 
Власеница“. 
 
  
   
 Број: 01-022-125/17                                                                                                      
Датум: 28.09.2017.године   
Власеница   
                                                       ПРЕДСЈЕДНИК  
                                        СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ 
                                                  Гордана Трампић,с.р. 
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               На основу члана 39. став 2. aлинеја 2. 
Закона о локалној самоуправи („Службени гласник 
Републике Српске“, број 97/16), члана 7. тачка 4. 
Закона о комуналним дјелатностима („Службени 
гласник Републике Српске“, број 124/11) и члана 
37. став 1. aлинеја 11. Статута oпштине Власеница 
(„Службени гласник општине Власеница“, број  
9/17), Скупштина општине Власеница на сједници 
одржаној дана 27.09. 2017. године, донијела је: 

 
 

О Д Л У К У 
о преносу права управљања, коришћења и 
одржавања спомен- чесме „Ружина вода“ 
на Хан Погледу, општина Власеница  на 

комунално предузеће ,,Водовод и канализација'' 
а.д. Власеница 

 
 
I 

        Овом одлуком Скупштина општине 
Власеница преноси на комунално предузеће 
,,Водовод и канализација'' а.д. Власеница право 
управљањa, кориштењa и одржавањa  над 
објектом  спомен- чесме „Ружина вода“ на Хан 
Погледу, општина Власеница.  
 Објекат спомен- чесме чине:  каптажа, 
доводни цјевовод дужине  око 60 метара  и 
потпорни зид од камена са  уграђене двије  чесме. 
   
 

II 
 Спомен – чесма је евидентирана од стране 
Републичког завода за заштиту културног и 
природног наслеђа Републике  Српске, као дио 
спомен комплекса „Ружина вода“. 
 
 

III 
 

        Предузећу ,,Водовод и канализација'' а.д. 
Власеница даје се на управљањe, коришћењe и 
одржавање  објекат из тачке I ове одлуке, без 
накнаде, док Скупштина општине Власеница не 
промијени ову одлуку или док се не промијене 
законски основи преноса права. 
 
 

IV 
 

    Обавезује се предузеће ,,Водовод и 
канализација'' а.д. Власеница да одржавање и 
заштиту објекта из тачке I ове одлуке врши својим 
средствима. 
 

V 
 

    Овлашћује се Начелник општине 
Власеница да на основу ове одлуке са предузећем 
,,Водовод и канализација'' а.д. Власеница закључи 
уговор о преносу права управљањa, кориштењa и  
одржавањa  на објекту из тачке I ове одлуке, којим 
ће се регулисати права и обавезе уговорних 
страна.  
 

 
VI 

       Ова одлука ступа на снагу осмог дана oд 
дана објављивања у „Службеном гласнику општине 
Власеница“. 
   
 
Број:01-022-106/17                                                                                      
Датум: 28.09.2017.г.                                                                          
Власеница                                ПРЕДСЈЕДНИК 
                                           СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ 
                                              Гордана Трампић,с.р. 
 

 
                 На основу члана 39. став 2. тачка 13.  
Закона о локалној самоуправи („Службени гласник 
Републике Српске“, број 97/16), члана 348. Закона 
о стварним правима („Службени гласник Републике 
Српске“, број 124/08, 58/09, 95/11 и 60/15), члана 5. 
Правилника о поступку јавног конкурса за 
располагање непокретностима у својини Републике 
Српске и јединицa локалне самоуправе („Службени 
гласник Републике Српске“, број 20/12) и члана 
37.тачка 2. подтачка 14. Статута општине 
Власеница („Службени гласник општине 
Власеница“, број 9/17), Скупштина општине 
Власеница на сједници одржаној дана   27.09. 2017. 
године,  донијела је: 
 

ОДЛУКУ 
о продаји земљишта у К.О. Власеница 2 

 
I 

 
       Овом Одлуком приступа се поступку продаје 
парцеле означене као к.ч. број 435/206, зв. Бегово 
поље, по култури воћњак, површине 236 m

2
, 

уписанa у Посједовни лист број 115                             
к.о. Власеница 2, нови премјер, са правом посједа 
уписаним у корист Државна својина Скупштина 
општине Власеница са дијелом 1/1, којој одговара 
парцела старог премјера означена као кч.бр.94/103, 
зв.Бегово поље, по култури воћњак, површине 236 
m

2  
 уписана у земљишно-књижном улошку број 173 

к.о. СП - Власеница, са правом власништва у 
корист Државна својина, орган управљања СО-е 
Власеница са дијелом 1/1, а у Ц листу право 
коришћења у корист Скупштине Општина 
Власеница са дијелом 1/1. 
  

II 
 

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

III 
 

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

 
         Продаја земљишта из тачке I ове Одлуке биће 
објављена путем огласа у средствима јавног 
информисања, и то најкасније 15 дана прије дана 
одређеног за дан лицитације. Оглас о продаји 
предметне парцеле биће објављен истовремено на 
интернет страници и огласној табли општине 
Власеница и најмање у једном дневном листу 
доступном на територији цијеле Републике Српске. 
 

V 
 
          Почетна продајна цијена грађевинског 
земљишта из тачке I ове Одлуке је тржишна цијена 
тог земљишта и износи 3,20 КМ/m

2 
. 

 
VI 

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

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

VIII 
 

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

IX 
 

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

X 
 

          Ова Одлука ступа на снагу осмог дана од 
дана објављивања у ''Службеном гласнику општине 
Власеница''. 
  
Број: 01-022-107/17                                                                                
Датум: 28.09.2017.године        ПРЕДСЈЕДНИК 
Власеница                         СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ 
                                                 Гордана Трампић,с.р. 
 
 

 

 
               На основу члана 39. став (2) тачка 2) 
Закона о локалној самоуправи („Службени гласник 
Републике Српске“, бр. 97/16), члана 69. став 1. и 
члана 73. став 2. Закона о уређењу простора и 
грађењу („Службени гласник Републике Српске“,  
бр. 40/13, 106/15 и 3/16), члана 18. Правилника о 
обрачуну трошкова уређења градског грађевинског 
земљишта – пречишћени текст („Службени гласник  
Републике Српске“ број: 34/14), члана 37.Статута 
општине Власеница („Службени гласник општине 
Власеница“ бр.9/17), Скупштина општине 
Власеница на сједници одржаној дана 27.09.2017. 
године доноси 
 
 

ОДЛУКУ 
о висини накнаде за трошкове уређења 

градског грађевинског земљишта за 2017. 
годину 

 
 
I 
 

Овом Одлуком утврђује се висина накнаде за 
трошкове уређења градског грађевинског 
земљишта за 2017. годину за 1m

2
 корисне 

површине објекта, на основу просјечно остварених 
трошкова уређења градског грађевинског 
земљишта у претходној години, водећи рачуна о 
зони градског грађевинског земљишта у којој се 
објекат налази. 
 

II 
 
Просјечни трошкови уређења градског 
грађевинског земљишта обрачунати према 
одредбама Закона о уређењу простора и грађењу 
(„Службени гласник Републике Српске'', бр. 40/13, 
106/15 и 3/16) и Правилника о обрачуну накнаде 
трошкова уређења градског грађевинског 
земљишта („Службени гласник Републике Српске“ 
број: 34/14), износе: 
 
 

Зоне градског 
грађевинског земљишта 

Просјечни трошкови 
уређења градског 

грађевинског земљишта 
КМ/m

2
 

I зона 20 КМ/m
2
 

II зона 15 КМ/m
2
 

III зона 10 КМ/m
2
 

IV зона 7 КМ/m
2
 

 
 
Висина наканде за трошкове уређења градског 
грађевинског земљишта обрачунава се у 
зависности од намјене објекта множењем 
коефицијента из следеће табеле и корисне 
површине објекта, чија је изградња планирана. 
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Редни 
број 

Врста објекта К Накнада за  
уређење гр. 

грађ. 
земљишта за 

 I зону 
КМ/m

2
 

Накнада за  
уређење гр. 

грађ. земљишта 
за II зону 

КМ/m
2
 

Накнада за  
уређење гр. 

грађ. 
земљишта 
за III зону 

КМ/m
2
 

Накнада за  
уређење гр. 

грађ. земљишта 
за IV зону КМ/m

2
 

1. Индивидуално 
стамбени 

0,60 12,00  9,00  6,00 4,20  

2. Вишепородично 
стамбени 

0,80 16,00  12,00  8,00 5,60  

3. Привредно 
производни  

0,25 5,00  - - - 

4. Пословни 1,10 22,00  16,50  11,00 7,70  

5. Јавне намјене 0,15 3,00 2,25 1,50 1,05 

 
 

III 
 

Обвезници плаћања који граде привредно производне објекте у II, III и IV зони ослобађају се плаћања накнаде 
за тршкове уређења градског грађевинског земљишта. 
 

IV 
 

Ступањем на снагу ове Одлуке престаје да важи Одлука о утврђивању просјечно остварене накнаде за 
трошкове уређења градског грађевинског земљишта у 2016. години.  ("Службени гласник општине Власеница“, 
бр.3/17). 

 
V 
 

Ова одлука ступа на снагу осмог дана од дана објављивања у „Службеном гласнику општине Власеница“. 
 
 
 
Број: 01-022- 108/17 
Власеница, 28 септембар 2017.године    
                                          ПРЕДСЈЕДНИК  
                                  СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ 
                                        Гордана Трампић,с.р. 
 

 
На основу члана 39. став (2) тачка 2) 

Закона о локалној самоуправи („Службени гласник 
Републике Српске“, бр. 97/16),  члана 140-147 
Закона о уређењу простора и грађењу („Службени 
гласник Републике Српске“,  бр. 40/13, 106/15 и 
3/16), Правилника о вршењу техничког прегледа 
објекта и осматрању тла и објекта у току њихове 
употребе („Службени гласник Републике Српске“ 
број: 100/13) и члана 37.Статута општине 
Власеница   („Службени    гласник   општине 
Власеница“ бр.9/17),Скупштина општине 
Власеница    на     сједници     одржаној  27.09.2017. 
године доноси 

 
 

ОДЛУКУ 
о поступку, организацији и спровођењу 

техничког прегледа и начину утврђивања и 
израчунавања цијене трошкова техничког 

прегледа изграђених објеката 
 
 
 
 

I 
Овом одлуком утврђује се поступак, организација и 
спровођење техничког прегледа, начин формирања 
Комисије за вршење техничког прегледа објекта, 
као и начин утврђивања и израчунавања цијене 
трошкова техничког прегледа изграђених објеката и 
наплате трошкова техничког прегледа. 
 

II 
 
Технички преглед објекта обавља стручна Комисија 
коју рјешењем формира: 
а) орган који је издао грађевинску дозволу из реда 
физичких лица са листе утврђене у складу са 
Законом о уређењу простора и грађењу („Службени 
гласник Републике Српске“,  бр. 40/13, 106/15 и 
3/16) ( у даљем тексту: Закон) или 
б) правно лице са листе правних лица утврђене у 
складу са Законом којем је надлежни орган 
повјерио послове техничког прегледа. 
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III 

 
Листа физичких и правних лица за вршење 
техничког прегледа објекта формира се након 
проведеног јавног конкурса у складу са Законом и 
утврђује се на период од двије године. 
 

IV 
 
Рјешењем о именовању Комисије од стране 
надлежног органа одређује се предсједник и 
најмање два члана, а број чланова и стручни 
састав Комисије зависи од врсте и величине 
објекта који је предмет техничког прегледа. 
Надлежни орган технички преглед може повјерити 
правном лицу са утврђене листе, које формира 
Комисију у складу са Правилником о вршењу 
техничког прегледа објекта и осматрању тла и 
објекта у току њихове употребе („Службени гласник 
Републике Српске“ број: 100/13) ( у даљем тексту: 
Правилник), а рјешење о формирању Комисије 
доставља орану који издаје употребну дозволу. 
 

V 
 
Радом Комисије руководи предсједник комисије, 
који утврђује план и почетак рада Комисије и о 
томе обавјештава: чланове комисије, инвеститора, 
извођача, надлежне инспекторе, и друге учеснике у 
изградњи објекта који могу да присуствују 
техничком прегледу. 
 

VI 
 
Технички преглед објекта обухвата контролу 
усклађености изведених радова са грађевинском 
дозволом и техничком документацијом на основу 
које је објекат изграђен, као и са техничким 
прописима и стандардима за поједине врсте 
радова, материјала, инсталација, опреме, уређаја и 
постројења. 
 

VII 
 
Инвеститор, односно извођач је дужан прије 
почетка техничког прегледа извршити припреме на 
објекту за обављање прегледа и ставити на 
располагање документацију и податке о изградњи 
објекта, а обавезно: 

- Грађевинску дозволу, 
- Техничку документацију по којој су изведени 

радови са извјештајем о техничкој контроли те 
документације, односно извјештајем о 
нострификацији, ако је израђена у 
иностранству, 

- Главни пројекат на основу којег је издата 
грађевинска дозвола и пројекат изведеног 
стања са уредно унесеним измјенама и 
допунама које су вршене у току изградње, ако 
су вршене измјене, са одређеним 
сагласностима израђивача техничке 
документације (пројектанта), 

- Доказ од надлежног органа за геодетске и 
имовинско правне послове да је извршено 
снимање објекта и подземних инсталација, 

 

- Потврду надлежног органа о усклађености 
положаја темеља са одобреном техничком 
документацијом, 

- Књига о извођењу објекта, 
- Атесте и цертификате о квалитету испоручене 

уграђене опреме и о испитивању квалитета 
материјала уграђеног у објекат издате у складу 
са прописима о грађевинским производима, 

- Извјештаје и анализе о пробама испитивања 
конструкције, уређаја, постројења и опреме у 
погледу носивости, техничке исправности, 
стабилности и безбједности објекта, 

- Завршне извјештаје надзорних инжењера о 
изградњи објекта, 

- Доказе да су испуњени услови утврђени 
грађевинском дозволом и посебним 
сагласностима органа (противпожарна заштита, 
еколошка дозвола и др.), 

- Уговор о грађењу и уговор о вршењу надзора 
над грађењем. 
 

VIII 
 
(1) Изузетно, за објекте који су изграђени на 
основу грађевинске дозволе и за које није 
прибављена употребна дозвола, у случајевима 
када подносилац захтјева из члана 141. став 1. 
Закона о уређењу простора и грађењу докажу да су 
непознати или престали постојати извођач радова 
или надзорни орган, те да недостаје градилишна 
или атетсна документација, уз захтјев за издавање 
употребне дозволе, осим доказа из члана 141. став 
4. тачка а) до г) Закона доставља се и елаборат о 
квалитету изведених радова израђен од правног 
лица које посједује овлашћење за контролу 
квалитета грађевинских производа, издато од 
Министарства. 
 
(2) Елаборат из става 1. овог члана садржи 
анализу квалитета уграђених грађевинских 
производа, опреме, засновану на накнадном 
испитивању изведених инаталација, утврђивању 
техничке исправности уграђених уређаја и опреме 
и оцјену статистичке сигурности објекта као цјелине 
и сваког његовог посебног дијела. 
 
(3) Уколико се код објекта за који је издата 
употребна дозвола након изведених радова 
адаптације и других радова за које према 
одредбама Закона није потребна грађевинска 
дозвола, промјењена дјелатност која се обављала 
у објекту, инвеститор може поднијети захтјев за 
измјену употребне дозволе, уз који прилаже: 
а) постојећу грађевинску и употребну дозволу, 
б) пројекат изведеног стања, који представља 
измјењено стање у односу на пројекат на основу 
којег су раније издате грађевинска и употребна 
дозвола, а који се сачињава на основу минималних 
техничких услова утврђених од органа надлежног 
за ту врсту дјелатности, у форми и садржају 
прописаним чланом 104. став 1. Закона осим 
одобрења пројектанта и ревидента из тог члана. 
в) сагласност на изведено стање, када је то 
предвиђено посебним прописима и  
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г) доказ о квалитеу уграђених материјала, 
изведених исталација, уређаја и опреме. 
 
(3) За објекте из става 1. и 3. овог члана спроводи 

се технички преглед у скалду са чланом 140. 
Закона. 
 

IX 
 
О техничком прегледу Комисија води записник, који 
потписују сви чланови Комисије и у који се уноси 
мишљење сваког члана Комисије у погледу 
кориштења објекта и могућности издавања 
употребне дозволе. 
Комисија записик са детаљним извјештајем о 
резултатима техничког прегледа објекта и стањем 
изведених радова, сачињен у складу са Законом, 
доставља надлежном органу управе најкасније у 
року од осам дана од дана извршеног техничког 
прегледа. 
 

X 
 
Трошкове поступка техничког прегледа, као и 
техничког прегледа накнадно изведених радова 
плаћа инвеститор, однодно власник објекта. 
Уколико технички преглед објекта надлежни орган 
управе повјерава првном лицу или кад овај орган 
сам формира комисију за вршење техничког 
прегледа, трошкови вршења техничког прегледа 
израчунавају се у зависности од врсте објекта, 
његове сложености и намјене. 
Вриједност радова и остали услови одређују се 
уговором који закључује инвеститор са правним 
лицем којем су повјерени послови техничког 
прегледа, а у случају да надлежни орган именује 
Комисију за вршење техничког прегледа одређују 
се рјешењем из  члана 9. Правилника. 
 

XI 
 
Висина бруто трошкова техничког прегледа 
утврђује се посебним закључком, а инвеститор је 
дужан да у року од осам дана од достављања 
закључка уплати утврђени новчани износ на жиро 
рачун Општине. 
 

XII 
 
Бруто трошкове техничког прегледа сачињавају: 

1. Накнада за рад Комисије (нето хонорар), 
2. Порез на доходак чланова Комисије и 
3. Трошкови рада органа управе. 

 
XIII 

 
Накнада за рад Комисије и трошкови рада органа 
управе одређује се у зависности од врсте објекта и 
инвестиционе вриједности објекта: 
а) за објекте индивидуалног становања до 100 m

2
 

корисне површине: 
- накнада за рад Комисје 1,50 КМ/ m

2
, 

- накнада за рад органа управе 0,10 КМ/ m
2
;  

б) За објекте индивидуалног становања преко 100 
m

2
 корисне површине: 

 
- накнада за рад Комисје 40,00 КМ + 1,00 КМ/ m

2
, 

- накнада за рад органа управе 5,00 КМ + 0,10 КМ/ 
m

2
;  

в) за објекте колективог становања:  
- накнада за рад Комисије 1,00 КМ/ m

2
,  

- накнада за рад органа управе 0,10 КМ/ m
2
; 

г) за пословно – услужне објекте до 50 m
2
 корисне 

површине: 
 - накнада за рад Комисије 2 КМ/ m

2
,  

- накнада за рад органа управе 0,70 КМ/ m
2
;   

д)  за пословно –услужне објекте од 50 m
2
 до 1.000 

m
2
 корисне површине: 

- накнада за рад Комисије 70,00 КМ + 1,00 КМ/ m
2
, 

- накнада за рад органа управе 20,00 КM + 1,00 КМ/ 
m

2
;  

ђ) за пословно – услужне објекте веће од 1.000 m
2
 

корисне површине: 
- накнада за рад Комисије 300,00 КМ + 1,00 КM/ m

2
, 

- накнада за рад органа управе 0,10 КМ/ m
2
; 

е) За производне објекте инвестиционе вроједности 
до 500.000,00 КМ 
- накнада за рад Комисије 0,50% од инвестиционе 
вроједности објекта, 
- накнада за рад органа управе 0,05% од 
инвестиционе вриједнпсти објекта; 
За производне објекте инвестиционе вриједности 
веће од 500.000,00 КМ 

- накнада за рад Комисије 2.000,00 КМ + 0,30% 
од инвестиционе вриједности, 

- накнада за рад органа управе 0,05% од 
инвестиционе вриједности; 

ж) За енергетске објекте, котловнице, 
трансформаторске станице, пумпне станице, 
бензинске станице, базне станице мобилне 
телефоније и остале објекте који се не могу 
измјерити грађевинском површином: 
- накнада за рад чланова Комисије 0,60% од 
инвестиционе вриједности објекта, 
- накнада за рад органа управе 0,10% од 
инвестиционе вриједности објекта; 
з) За све врсте и величине објеката, накнада за рад 
предсједника Комисје увећава се за 5% у односу на 
појединачну накнаду која припада члану Комисије. 
и) У случају да приликом техничког прегледа 
Комисија утврди одређене недостатке на објекту и 
остави инвеститору накнадни рок за отклањање 
недостатака, трошкови накнадног техничког 
прегледа износиће 20% од првобитно утврђних 
трошкова. 
 
Накнада за рад Комисје за технички преглед 
грађевина за објекте индивидуалног становања до 
100 m

2
 корисне површине који су у власништву 

инвалидних лица и породица погинулих бораца 
умањује се за 70% у односу на накнаду исказану у 
члану 12. став 1. тачка а) ове одлуке. 
 

XIV 
 
У случају да виснина накнаде за неког члана 
Комисије која је утврђена по одредбама ове одлуке 
не прелази износ од 20,00 КМ, орган управе може 
утврдити да накнада за рад тог члана Комисије 
износи најмање 20,00 КМ. 
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XV 

 
Инвестициона вриједност грађевине утврђује се на 
један од начина по следећем редослиједу: 

- на основу пројектоване вриједности објекта, 
- на основу валидних уговора и докумената 

којима се доказују уложена средства на 
изградњи грађевине и процјени институције 
регистроване за послове вјештачења или 
процјеном сталног судског вјештака. 

 
XVI. 

 
Инвестициону вриједност грађевине чине: 

- вриједност грађевинског земљишта, 
- трошкови израде техничке документације, као и 

трошкови ревизије техничке документације, 
- трошкови уређења градског грађевинског 

земљишта и ренте, 

- укупни трошкови изведених радова, 
- трошкови комуналних прикључака и приступних 

саобраћајница, 

- вриједност уграђене неопходне опреме 
предвиђене пројектном документацијом, 

- стручни надзор и технички преглед. 
 

XVII 
 
Инвестициону вриједност грађевине за обрачун 
чине: 

- укупни трошкови изведених радова, 
- трошкови комуналних прикључака и приступних 

саобраћајница, 

- вриједност уграђене неопходне опреме 
предвиђене пројектном документацијом. 
 

XVIII 
 
Ова одлука ступа на снагу осмог дана од дана 
објављивања у „Службеном гласнику општине 
Власеница“. 
 
 
Број: 01-022-109/17                                                         
Датум: 28.09.2017.године        ПРЕДСЈЕДНИК      
Власеница                           СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ 
              Гордана Трампић,с.р. 
   

 
          На основу члана 39. став (2) тачка 2) Закона 
о локалној самоуправи („Службени гласник 
Републике Српске“, бр. 97/16), Закона о уређењу 
простора и грађењу („Службени гласник Републике 
Српске“, број: 40/13, 106/15 и 3/16), и члана 37. 
Статута општине Власеница („Службени гласник 
општине Власеница, број: 9/17), Скупштина 
општине Власеница, на сједници одржаној дана 
27.09.2017.године, донијела је 

 

ОДЛУКУ 
о измјенама  Одлуке о уређењу простора и 

грађевинском земљишту  

 
 

 
I 
 

У Одлуци о уређењу простора и грађевинском 
земљишту („Сл. гласник општине Власеница“, 
бр.10/17) у члану  91. у тачки 3)  ријечи „ чланом 
87.“ замјењују се ријечима  „ чланом 83.“ . 
 
У истом члану у тачки 5) ријечи  „ члана 94.“ 
замјењују се ријечима „члана 90.“ . 
 
 

II 
 
Ова Одлука ступа на снагу осмог дана од дана 
објављивања у „Службеном гласнику општине 
Власеница“. 
 
 
Број:01-022-111/17      
Датум: 28.09.2017.године         ПРЕДСЈЕДНИК  
Власеница                           СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ 
              Гордана Трампић,с.р. 
   

 
               На основу члана 49. став 2. Закона о 
приватизацији државних станова („Службени 
гласник Републике Српске“ број 118/11,67/13 и 
60/15) члана 39. став (2) тачка 13) Закона о 
локалној самоуправи („Службени  гласник 
Републике Српске“, број 97/16) и члана 37. став (2) 
тачка 14) Статута општине Власеница („Службени 
гласник општине Власеница“, број 9/17), Скупштина 
општине Власеница на сједници одржаној дана  
27.09.2017.године, донијела је  
 
 

ОДЛУКУ 
О ПРИВАТИЗАЦИЈИ СТАНА У УЛИЦИ 

СВЕТОСАВСКА 88 У ВЛАСЕНИЦИ 
 

 
I 
 

          Овом Одлуком одобрава се приватизација 
стана у власништву Општине Власеница, који је 
Уговором о преносу права својине на некретнинама 
између Општине Власеница број: 02/1-014-195/17 
од 29.05.2017. године и Министарства рада и 
борачко инвалидске заштите број: 16-372-102-3/17 
од 06.06.2017. године, пренесен на Општину 
Власеница: 
 

- стан број 1, први спрат, по структури 
једнособан површине 36,00 m2, који се 
налази у згради која је изграђена на 
кч.бр.835 К.О.Власеница.  

 
II  
 

Уговор о откупу стамбене јединице купaц ће 
закључити са Општином Власеница, као 
продавцем стана у складу са Законом о 
приватизацији државних станова и Упутством за 
утврђивање откупне цијене стана на обрасцима 
аката за  јединствену примјeну наведеног Закона. 
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III 

    
Ова Одлука ступа на снагу осмог дана након дана 
објављивања у ''Службеном гласнику општине 
Власеница''. 
 
 Број: 01-022-115/17 
 Датум:28.09.2017.године            ПРЕДСЈЕДНИК                                           
Власеница                           СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ 
                                                   Гордана Трампић,с.р. 
 

 
          На основу члана 39. став (2) тачка 13. Закона 
о локалној самоуправи („Службени  гласник 
Републике Српске“, број 97/16) и члана 37. став (2) 
тачка 14. Статута општине Власеница („Службени 
гласник општине Власеница“, број 9/17), Скупштина 
општине Власеница на сједници одржаној дана   
27.09.2017.године, донијела је 

 
Одлуку 

о допуни Одлуке о продаји путничких 
моторних возила у власништву Општине 

Власеница 
 
 

Члан 1. 
У Одлуци о продаји моторних возила у власништву 
Општине Власеница („Службени гласник општине 
Власеница“, број 9/17) у члану 3. након става 1. 
додаје се став 2. који гласи:  
„Уколико путничка возила не буду продата након 
првог  јавног надметања, у поступку  продаје у 
другом јавном надметању почетна продајна цијена 
не може бити нижа од 50 % вриједности почетне 
продајне цијене из става  1. ове Одлуке.  
Уколико не успије продаја у другом јавном 
надметању поступак продаје провешће се 
непосредном погодбом.“ 
 
 

Члан 2. 
Ова Одлука ступа на снагу осмог дана од дана 
објављивања у „Службеном гласнику општине 
Власеница". 
 
 
Број:01-022-128/17                                                                                   
Датум:28.09.2017.године         ПРЕДСЈЕДНИК 
Власеница                           СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ 
                                                Гордана Трампић,с.р. 
 

 
               На   основу   члана  39. Закона  о  локалној  
самоуправи („Службени  гласник  Републике  
Српске“, број  97/16) и члана  37. Статута  општине 
Власеница („Службени  гласник  општине  
Власеница“, број  9/17), а након  разматрања  
Извјештаја о раду комисија које је именовала 
Скупштина општине Власеница за период од 01.01. 
до 30.06.2017.године, Скупштина  општине  
Власеница, на сједници  одржаној  дана  
27.09.2017.године,  д о н и ј е л а     ј е 

 
                               

 
 З А К Љ У Ч А К 

 
1. Усваја  се  Извјештај  о  раду  комисија  

које  је  именовала Скупштина општине  Власеница  
за  период  од  01.01. до 30.06.2017.године. 

 
2. Овај  закључак  ступа  на  снагу  наредног  

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

 
Број: 01-022-129/17                                                                                  
Датум: 28.09.2017.године         ПРЕДСЈЕДНИК  
Власеница                          СКУПШТИНЕ  ОПШТИНЕ 
                                               Гордана  Трампић, с.р.  
 

 
На   основу   члана  39. Закона  о  локалној  

самоуправи („Службени  гласник  Републике  
Српске“, број  97/16) и члана  37. Статута  општине 
Власеница („Службени  гласник  општине  
Власеница“, број  9/17), а након  разматрања  
Информације о резултатима васпитно образовног 
рада ОШ „Вук Караџић“ Власеница за школску 
2016/2017 годину, Скупштина  општине  Власеница, 
на сједници  одржаној  дана  27.09.2017.године,  
д о н и ј е л а     ј е 

 
З А К Љ У Ч А К 

 
1. Усваја  се Информација о резултатима 

васпитно образовног рада ОШ „Вук  Караџић“  
Власеница  за  школску  2016/2017 годину. 

 
2. Овај  закључак  ступа  на  снагу  наредног  

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

 
 

Број: 01-022-101/17                                                                                         
Датум: 28.09.2017.године         ПРЕДСЈЕДНИК 
Власеница                          СКУПШТИНЕ  ОПШТИНЕ 
                                               Гордана  Трампић, с.р.  
 

 
На   основу   члана  39. Закона  о  локалној  

самоуправи („Службени  гласник  Републике  
Српске“, број  97/16) и члана  37. Статута  општине 
Власеница („Службени  гласник  општине  
Власеница“, број  9/17), а након  разматрања  
Информације о резултатима васпитно образовног 
рада СШЦ „Милорад Влачић“ Власеница за 
школску 2016/2017 годину, Скупштина  општине  
Власеница, на сједници  одржаној  дана  
27.09.2017.године,  д о н и ј е л а     ј е 

 
 

З А К Љ У Ч А К 
 

1. Усваја  се Информација о резултатима 
васпитно образовног рада СШЦ „Милорад  Влачић“  
Власеница  за  школску  2016/2017 годину. 
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          2. Овај  закључак  ступа  на  снагу  наредног  
дана од  дана  објављивања  у „Службеном  
гласнику  општине  Власеница“. 

 
 

Број: 01-022-100/17                                                                                     
Датум: 28.09.2017.године          ПРЕДСЈЕДНИК     
Власеница                          СКУПШТИНЕ  ОПШТИНЕ 
                                                 Гордана  Трампић, с.р.  
 

 
На   основу   члана  39. Закона  о  локалној  

самоуправи („Службени  гласник  Републике  
Српске“, број  97/16) и члана  37. Статута  општине 
Власеница („Службени  гласник  општине  
Власеница“, број  9/17), а након  разматрања  
Информације о легализацији бесправно изграђених 
објеката на подручју општине Власеница, 
Скупштина  општине  Власеница, на сједници  
одржаној  дана  27.09.2017.године,  д о н и ј е л а     
ј е 

 
З А К Љ У Ч А К 

 
1. Усваја  се Информација о легализацији 

бесправно изграђених објеката на подручју 
општине Власеница. 

 
2. Овај  закључак  ступа  на  снагу  наредног  

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

 
Број: 01-022-102/17                                                                                    
Датум: 28.09.2017.године        ПРЕДСЈЕДНИК       
Власеница                          СКУПШТИНЕ  ОПШТИНЕ 
                                                Гордана  Трампић, с.р.  
 

 
               На основу члана 18. став (1) и члана 88. 
став (2) Закона о јавним набавкама Босне и 
Херцеговине („Службени гласник Босне и 
Херцеговине“, број 39/14), члана 82. став (3) Закона 
о локалној самоуправи ("Службени гласник 
Републике Српске", број 97/16), члана 97. Статута 
општине Власеница („Службени гласник општине 
Власеница“, број 9/17) и Плана набавки Општине 
Власеница за 2017. годину бр. 02/1-404-1/17 од 
11.1.2017. године, начелник општине Власеница 
донио је 
 

 
ОДЛУКУ 

о покретању поступка јавне набавке 
 

I 
Овом одлуком покреће се поступак јавне набавке 
чији је предмет набавка робе -  пелет за 
загријавање зграде Општинске управе општине 
Власеница. 
 

II 
Очекивана и процијењена вриједност предмета 
набавке из тачке I ове одлуке износи 7.500 КМ без 
пореза на додату вриједност. 

 
Вриједност предмета набавке је процијењена на 
основу потрошње у ранијем периоду и просјечних 
актуелних јединичних цијена на тржишту. 
 

III 
Новчана средства за набавку из тачке I ове одлуке 
су обезбјеђена у буџету Општине Власеница на 
позицији 412216 – трошкови енергије (гријање). 
 

IV  
За реализацију поступка набавке за додјелу 
уговора примјенити ће се конкурентски захтјев за 
доставу понуда.  
Захтјев ће бити директно упућен овлаштеним 
понуђачима и објављено додатно обавјештење о 
набавци на Порталу јавних набавки. 
 

V 
Поступак отварања, прегледа и оцјене понуда ће 
извршити Комисија за набавке која ће бити 
именована посебним рјешењем. 
 

VI 
Ова одлука ступа на снагу даном доношења и биће 
објављена у „Службеном гласнику општине 
Власеница“. 

 
      

   
Број: 02/1-404-18/17                                                                     
Датум: 7. август 2017.године    
Власеница 
                                         НАЧЕЛНИК ОПШТИНЕ 
                                        Мирослав Краљевић,с.р. 
 

 
               На основу члана 82. став 3. Закона о 
локалној самоуправи Републике Српске („Службени 
гласник Републике Српске“,број 97/16) и члана 97. 
Статута општине Власеница („Службени гласник 
општине Власеница“,број 9/17), начелник општине 
Власеница  д о н о с и: 
 
 

ОДЛУКУ 
о именовању комисије за утврђивање 

могућности унапређења водоснабдијевања у 
МЗ Симићи 

 
I 

            Именује се комисија за утврђивање 
могућности унапређења водоснабдијевања у МЗ 
Симићи (у даљем тексту: Комисија),  у следећем 
саставу: 
 

1. Жељко Дамљановић, испред Општинске 
управе Власеница, 

2. Александар Миладиновић, испред 
Општинске управе Власеница, 

3. Небојша Беровић, испред Општинске 
управе Власеница, 

4. Дејан Крезовић, испред КП „Водовод и 
канализација“ а.д. Власеница, 
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5. Станислав Краљевић, испред КП „Водовод 

и канализација“ а.д. Власеница, 
6. Предраг Рашевић, испред КП „Водовод и 

канализација“ а.д. Власеница, 
7. Јерко Станимировић, представник мјештана 

МЗ Симићи, 
8. Милан Секулић, представник мјештана МЗ 

Симићи, 
9. Драган Радић, представник мјештана МЗ 

Симићи и 
10. Цвијан Мијић, представник мјештана МЗ 

Симићи. 
 
II 

            Задатак комисије је да на терену утврди 
могућности водоснабдијевања МЗ Симићи тако што 
ће извршити преглед и направити снимак стања од 
изворишта, резервоара, примарне мреже и 
секундарне мреже. Након анализе и снимања 
стања на терену, Комисија ће направити предмјер 
и предрачун радова за следеће: 1. реконструкцију 
цијелог водоводног система, 2. санацију постојећег 
водоводног система на начин да се изврши 
поправка постојећих цијеви и 3. реконструкција 
дијела водоводног система процјеном могућности 
прикључења на дио цјевовода који је замијењен. 
 Комисија је обавезна по завршетку задатка 
сачинити извјештај, који ће доставити начелнику 
општине. 
 

III  
 
 Ова Одлука ступа на снагу даном 
доношења и биће објављена у ''Службеном 
гласнику општине Власеница''. 
 
 
Број: 02/1-014-321/17 
Датум:.22.8.2017. године 
                                             НАЧЕЛНИК ОПШТИНЕ 
                                             Мирослав Краљевић,с.р. 
 

 
               На основу члана 18. став (1), члана 19. 
став (3) и члана 33. Закона о јавним набавкама 
Босне и Херцеговине („Службени гласник Босне и 
Херцеговине“, број 39/14), члана 82. став (3) Закона 
о локалној самоуправи ("Службени гласник 
Републике Српске", број 97/16), члана 97. Статута 
општине Власеница („Службени гласник општине 
Власеница“, број 9/17) и Плана набавки Општине 
Власеница за 2017.годину бр. 02/1-404-1/17 од 
11.1.2017. године, начелник општине Власеница 
донио је 
 

ОДЛУКУ 
о покретању поступка јавне набавке путем  

конкурса за израду идејног рјешења 
 

I 
Овом одлуком покреће се поступак јавне набавке 
путем конкурса за израду идејног рјешења (у 
даљем тексту: конкурс) чији је предмет израда  
идејног архитектонско-урбанистичког рјешења за  
 

 
објекат Студентско-ђачког дома „СРБИЈА“ у 
Власеници (у даљем тексту: идејно рјешење). 
 

II 
Конкурс се проводи како би се изабрао учесник који 
је понудио најбоље идејно рјешење у циљу додјеле 
уговора о јавној набавци услуга побједнику 
конкурса.  
Након успјешно проведеног конкурса провешће се 
преговарачки поступак без објаве обавјештења са 
побједником конкурса, у складу са чланом 23. став 
(1) тачка а) Закона о јавним набавкама Босне и 
Херцеговине (у даљем тексту: Закон). 
 

III 
У складу са чланом 33. став (4) Закона конкурс се 
проводи на основу конкурсне документације. 
Саставни дио конкурсне документације поред 
обавезних елемената дефинисаних Законом је: 

- Пројектни задатак за израду идејног 
архитектонско-урбанистичког рјешења 
објекта Студентско-ђачког дома „СРБИЈА“ у 
Власеници бр. 06/1-364-23/17 од 6.9.2017. 
године, 

- Извод из Урбанистичког плана подручја 
општине Власеница 2016-2036. година, 
размјера 1:2000, 

- Ажурна геодетска подлога са планом 
уклањања објекта на локацији, размјера 
1:1000, 

- Ортофото, 
- Фото-документација локације у тренутном 

стању и 
- Копија катастарског плана. 

 
IV  

Критерији за оцјењивање понуда односно 
достављених конкурсних радова према редосљеду 
значаја су: 

1. Функционалност (40%) 
2. Естетика и оригиналност (30%) 
3. Уклапање у постојећи амбијент и поднебље 

(20%) 
4. Цијена будућих радова (10%) 

 
V 

Средства за провођење конкурса су обезбјеђена у 
буџету Општине Власеница. 

 
VI 

Конкурсна комисија која ће провести поступак и 
донијети одлуку о избору најповољнијег идејног 
рјешења  ће бити именована посебним рјешењем у 
складу са чланом 34. Закона. 
 

VII 
Ова одлука ступа на снагу даном доношења и биће 
објављена у „Службеном гласнику општине 
Власеница“. 

       
Број: 02/1-404-23/17                                                                     
Датум: 7. септембар 2017.године   
Власеница                           НАЧЕЛНИК ОПШТИНЕ 
                                             Мирослав Краљевић,с.р. 
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               На основу члана 34. став (1) Закона о 
јавним набавкама Босне и Херцеговине („Службени 
гласник Босне и Херцеговине“, број 39/14), члана 
82. став (3) Закона о локалној самоуправи 
("Службени гласник Републике Српске", број 97/16), 
члана 97. Статута општине Власеница („Службени 
гласник општине Власеница“, број 9/17) и тачке VI 
Одлуке о покретању поступка јавне набавке путем 
конкурса за израду идејног рјешења бр. 02/1-404-
23/17 од 7.9.2017. године начелник општине 
Власеница донио је 
 
 

Р  Ј  Е  Ш  Е  Њ  Е 
о именовању  Конкурсне комисије 

 
Тачка 1. 

Именује се Конкурсна комисија (у даљем тексту: 
комисија) која ће провести поступак и донијети 
одлуку о избору најповољнијег идејног 
архитектонско-урбанистичког рјешења за објекат 
Студентско-ђачког дома „СРБИЈА“ у Власеници (у 
даљем тексту: идејно рјешење), у сљедећем 
саставу: 
 

1. Проф. др Михаило Лујак, дипломирани 
архитекта, 

2. Ранка Алемпић, дипломирани архитекта, 
3. Данијела Вуковић, дипломирани правник. 

 
Тачка 2. 

За секретара комисије именује се Александра 
Милановић Лаловић. 
Задатак секретара комисије је да обавља 
административно-техничке послове, води записник 
са састанака комисије и обавља друге послове по 
налогу комисије. 
 

Тачка 3. 
Комисија ће провести поступак избора 
најповољнијег идејног рјешења у складу са 
Законом о јавним набавкама Босне и Херцеговине 
(у даљем тексту: Закон), важећим подзаконским 
актима који регулишу предметну област, 
конкурсном документацијом и критеријумима за 
оцјењивање. 
У току поступка евалуације идејних рјешења 
комисија је дужна поштовати одредбе прописа из 
области архитектуре и урбанизма, односно важећа 
правила и стандарде у Босни и Херцеговини. 
 

Тачка 4. 
Комисија ће извршити јавно отварање приспјелих 
понуда дана 27.9.2017. године у 13:00 часова у 
Сали за састанке I спрат зграда Општинске управе 
општине Власеница, када ће се искључиво 
утврдити садржај достављених коверти. 
Садржај приспјелих конкурсних радова не смије се 
отварати прије истека рока за доставу, уз обавезно 
осигурање анонимности све до доношења одлуке о 
избору најповољнијег рјешења. 
Благовремено пристигли радови оцјењују се и 
рангирају у складу са критеријима за оцјењивање 
утврђеним у конкурсној документацији. 

 
Комисија ће завршити са радом у року од 15 дана 
од дана јавног отварања приспјелих понуда. 
 

Тачка 5. 
Комисија ради и одлучује на састанцима и о свом 
раду је дужна водити записнике, који потписују сви 
присутни чланови и који постају саставни дио 
коначног извјештаја о поступку. 
 

Тачка 6. 
Одлуку о избору најповољнијег рјешења односно 
побједнику конкурса комисија доноси у извјештају о 
поступку, који потписују сви чланови и који комисија 
по окончању поступка доставља начелнику 
општине. 
Комисија може оцијенити да пристигли радови нису 
задовољили са становишта једног или више 
дефинисаних критерија, те у том случају није 
обавезна прогласити побједника конкурса о чему 
доноси одлуку. 
 

Тачка 7. 
Чланови комисије и лице из тачке 2. овог рјешења 
дужни су осигурати независност и повјерљивост 
процеса избора најповољнијег идејног рјешења, о 
чему су дужни потписати изјаву о непристрасности 
и повјерљивости, те непостојању сукоба интереса у 
поступку набавке. 
 

Тачка 8. 
Изјава о непристрасности и повјерљивости, те 
непостојању сукоба интереса су саставни дио 
рјешења. 

  
Тачка 9. 

Накнада за рад члановима комисије ће бити 
утврђена посебном одлуком. 
 

Тачка 10. 
Ово рјешење се примјењује од дана доношења и 
биће објављено у „Службеном гласнику општине 
Власеница“. 
 
Број: 02/1-404-23/17                                                                   
Датум: 7. септембар 2017. године       
 
     НАЧЕЛНИК ОПШТИНЕ                                                                                                  
                                        Мирослав Краљевић,с.р.     
   

 
Број: 02/2-014-352/17 
Датум: 19.09.2017.године 
 
               На основу члана 82.став 3. Закона о 
локалној самоуправи („Службени гласник 
Републике Српске“, број 97/16) и члана 101. 
Статута општине Власеницаa („Службени гласник 
општине Власеница“, број 8/14 и 12/14)), Начелник 
општине Власеница , доноси  
 
 

Р Ј Е Ш Е Њ Е 
о именовању координатора Пројекта опоравка 

од поплава 
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1. За координатора Пројекта опоравка од поплава, 
који ће се  имплементирати од стране Уједињених 
нација у БиХ (UNDP  у БиХ)  у партнерству са 
Међународном организацијом за миграције (IOM), 
испред Општине Власеница, именује се Жељко 
Дамљановић. 
 
2. Ово рјешење ступа на снагу осмог дана од дана 
објављивања у „Службеном гласнику општине 
Власеница“. 
 
3 . Приговор не одлаже извршење рјешења. 
 

Образложење 
 
С обзиром да је за учешће у  Пројекту опоравка од 
поплава  који се  имплементира од стране 
Уједињених нација у БиХ (UNDP  у БиХ)  у 
партнерству са Међународном организацијом за 
миграције (IOM), потребно именовати 
координатора пројектних активности испред 
Општине Власеница,  начелник општине је сходно 
одредбама члана 82. став 3. Закона о локалној 
самоуправи и члана 101. Статута Општине 
Власеница, одлучио као у диспозитиву рјешења. 
 
УПУТСТВО О ПРАВНОМ СРЕДСТВУ: 
Против овог рјешења може се уложити приговор 
начелнику општине у року од осам дана од дана 
достављања рјешења. 
  
                                            НАЧЕЛНИК ОПШТИНЕ 
                                           Мирослав Краљевић,с.р. 
 

 
            На основу члана 82. став 3. Закона о 
локалној самоуправи („Службени гласник 
Републике Српске“ број: 97/16) и члана 97. статута 
Општине Власеница („Службени гласник општине 
Власеница“, број: 9/17),  начелник општине 
Власеница доноси: 
 

П Р А В И Л Н И К  

О ОДРЖАВАЊУ ЛИСТЕ ПОДСТИЦАЈА 

Члан 1. 

(Предмет правилника) 

Овим Правилником се утврђује електронско 
вођење евиденције о подстицајима намијењеним 
развоју приватног сектора, њиховом садржају, 
начину објављивања информација о подстицајима 
на званичним интернет страницама општине. 

Члан 2. 

(Електронска евиденција) 

(1) Потребне информације о подстицајима се 
уносе у одговарајући образац у MS Excel 
формату који има функцију мини базе из које 
се користе одређене информације за  
 
 

 
припремање листе подстицаја за објаву на 
интернет страници.  

(2) Из горе поменуте базе се аутоматским путем 
(„mail merge“ опција MS Word) попуњавају 
обрасци у MS Word који садржи све 
специфичности једног подстицаја, а затим се 
исти пребацују у појединичне PDF документе 
који ће бити објављени на званичној 
интернет страници. 

Члан 3. 

(Садржај електронске евиденције - база) 

 Електронска евиденција подстицаја се 
састоји из два документа од којих је један у MS 
Excel и представља мини базу података, а други у 
MS Word представља образац на којем су 
садржане све потребне информације о једном 
подстицају. Садржај мини базе MS Excel документа 
је табеларно исказан кроз називе колона које 
представљају све информације везане за одређени 
подстицај: 

a) Ред. бр. 

b) Назив подстицаја, 

c) Инвестициони подстицај Д/Н, 

d) Фискални/ нефискални, 

e) Категорија, 

f) Врста, 

g) Циљ, 

h) Правни основ, 

i) Закон/ Подзаконски акт/ Службена 
обавијест, 

j) На снази од, 

k) Критеријуми за додјелу, 

l) Генерални/ Секторски, 

m) Да ли укључује директни или индиректни 
трансфер средстава, 

n) Служба која додијељује подстицај, 

o) Служба која проводи процедуру, 

p) Планирана средства (КМ), 

q) Контакт информације, 

r) Напомена, 

s) Ажурирарно дана. 

Члан 4. 

(Садржај електронске евиденције - образац) 

 Образац на којем су садржане све потребне 
информације о једном подстицају је исказан кроз 
„mail merge“ MS Word документ који садржи  
сљедеће информације везане за одређени 
подстицај: 
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a) Ред. бр., 

b) Назив подстицаја, 

c) Категорија, 

d) Врста, 

e) Циљ, 

f) Правни основ, 

g) На снази од, 

h) Критеријуми за додјелу, 

i) Генерални/Секторски, 

j) Служба која проводи процедуру, 

k) Контакт информације, 

l) Напомена, 

m) Ажурирано дана. 

Члан 5. 

(Садржај електронске евиденције – листа 

подстицаја) 

 Листа подстицаја се аутоматски креира у 
посебном MS Excel листу а табеларно исказује 
сљедеће информације: 

a) Ред. бр. 

b) Назив подстицаја, 

c) Врста, 

d) Циљ, 

e) Служба која спроводи процедуру, 

f) На снази од. 

Наведена листа се објављује на wеб страници 
Општине.  

Члан 6. 

(Подаци који се јавно презентирају) 

На wеб страници општине се објављују 
сљедећи подаци: 

a) Табела са списком подстицаја у складу са 
чланом 5. овог Правилника,  

b) Образац подстицаја у складу са чланом 4. 
овог Правилника,  

 

Члан 7. 

(Одржавање електронске евиденције о 

подстицајима) 

(1) Особа одговорна за електронско вођење 
евиденције о подстицајима  базе података, 
прикупља информације о подстицајима од 
свих служби које имплементирају подстицаје, 
те их похрањује у MS Excel формат у складу 
са чланом 2. став 1. овог Правилника. 

 

(2) Особа одговорна за електронско вођење 
евиденције о подстицајима  базе података 
прикупља податке од свих служби које 
имплементирају подстицаје из члана 1. овог 
Правилника. 

(3) Особа одговорна за електронско вођење 
евиденције о подстицајима  базе података 
уноси прикупљене податке и комплетира 
листу подстицаја у MS Excel обрасцу.  

Члан 8. 

(Објављивање листе подстицаја на 

интернетској страници Општине) 

(1) Особа одговорна за електронско вођење 
евиденције о подстицајима  базе података 
просљеђује комплетирану листу подстицаја у 
MS Excel обрасцу особи која је одговорна за 
постављање информација на званичну 
интернет страницу Општине.  

(2) Особа која је одговорна за постављање 
информација на званичну интернет страницу 
Општине врши трансфер података у 
одговарајући формат у складу са чланом 2. 
став 2. Овог Правилника и поставља листу 
подстицаја на званичну интернет страницу 
Општине. 

Члан 9. 

(Благовременост уношења података) 

 Службеници из члана 7. и члана 8. Овог 
Правилника су дужни да најкасније у периоду од 7 
дана од дана ступања на снагу промјена података о 
подстицајима изврше ажурирање листе подстицаја 
у MS Exce формату и доставе ажурирану листу 
особи која је одговорна за постављање 
информација на званичну интернет страницу 
Општине, односно најкасније у периоду од 10 дана 
изврше постављање ажурираних информација на 
званичној интернет страници Општине . 

 

Члан 10. 

(Почетак примјене) 

Овај Правилник ступа на снагу осмог дана од 
дана доношења а објавиће се у  „Службеном 
гласнику општине Власеница“ 

 

Број:02/1-014-342/17    

Датум: 11.9.2017. године 

                                               НАЧЕЛНИК ОПШТИНЕ 

                                             Мирослав Краљевић,с.р. 
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