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                    БРОЈ  12 

 

Службени гласник општине Власеница 

 

На  основу  члана  39. Закона  о локалној  
самоуправи („Службени  гласник  Републике 
Српске“, број 97/16) и члана 38.Статута  општине 
Власеница („Службени гласник  општине 
Власеница“, број 8/14 и 12/14), а након разматрања 
Извјештаја Комисије за верификацију мандата 
одборника у Скупштини општине Власеница од 
02.12.2016.године, Скупштина  општине Власеница, 
на  сједници  одржаној  дана  02.12.2016.године,  
 д о н и ј е л а     ј е 
 
 

О Д Л У К У 
о    верификацији   мандата  одборника  у  

Скупштини  општине Власеница 
 
 
I 

 Усваја  се  Извјештај   Комисије за  
верификацију  мандата  одборника  у Скупштини  
општине  Власеница. 
 
 

II 
 Верификује  се  мандат  одборнику  
Гобељић  Шевки   у  Скупштини општине  
Власеница, који му је додијељен као следећем 
кандидату  са   листе политичког субјекта  Странке  
демократске акције. 
 

III 
 Ова одлука  ступа  на  снагу  даном  
доношења, а објавиће се у „Службеном гласнику  
општине Власеница“. 
 
 
 
Број: 01-022-176/16                                                                                    
Датум: 02.12.2016.године         ПРЕДСЈЕДНИК 
Власеница                         СКУПШТИНЕ  ОПШТИНЕ 
                                                 Трампић  Гордана,с.р. 
 

 
                 На основу члана 31. и Закона о 
буџетском систему Републике Српске– пречишћен 
текст („Службени гласник Републике Српске“, број 
121/12, 52/14, 103/15 и 15/16), члана 39. Закона о 
локалној самоуправи    („Службени    гласник         
Републике Српске“, број 97/16) и члана 38. Статута   
 
 

општине Власеница (“Службени гласник општине 
Власеница, број 8/14 и 12/14), Скупштина општине 
Власеница, на сједници одржаној дана 02.12.2016. 
године,    д о н и ј е л а    ј е 
 
 
 

З А К Љ У Ч А К 
О ПРИХВАТАЊУ НАЦРТА БУЏЕТА ОПШТИНЕ 

ВЛАСЕНИЦА  ЗА 2017. ГОДИНУ 
 

 
1. Прихвата се Нацрт буџета општине 

Власеница за 2017. годину у износу од  
4.780.000,00 КМ и упућује се на јавну расправу 
ради прибављања приједлога, примједби и 
мишљења заинтересованих субјеката. 
 

2. Приходи по изворима и врстама и 
распоред расхода на основу ближе намјене, 
утврђују се у билансу Нацрта буџета општине 
Власеница за 2017. годину који је саставни дио ове 
Одлуке. 
 

3. Задужујe се Начелник општине 
Власеница да организујe и спроведe Јавну 
расправу о Нацрту буџета општине Власеница за 
2017. годину. 

 
4. Овај закључак ступа на снагу даном 

доношења и биће објављен у „Службеном гласнику 
општине Власеница“. 

 
 

Број:01-022-175/16                                                                                                              
Датум: 02.12.2016.године          ПРЕДСЈЕДНИК   
Власеница                          СКУПШТИНЕ  ОПШТИНЕ 
                                                  Гордана Трампић,с.р.   
     

 
На  основу  члана  39.Закона  о локалној 

самоуправи („Службени гласник Републике  
Српске“, број  97/16) и члана 38.Статута  општине 
Власеница („Службени гласник општине  
Власеница“, број  8/14 и 12/14), а након 
разматрања Информације о привредној сарадњи 
између општине Власеница, Владе Републике 
Србије и Владе Републике Српске, Скупштина   
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Службени гласник општине Власеница 

 

 
општине  Власеница, на сједници  одржаној  дана 
02.12.2016.године, д о н и ј е л а    ј е 

 
 

З А К Љ У Ч А К 
 

1.Усваја  се  Информација  о привредној 
сарадњи  између  општине Власеница,      Владе   
Републике  Србије  и  Владе  Републике  Српске. 

 
2. Овај  закључак  ступа  на снагу  даном  

доношења, а објавиће се у „Службеном  гласнику  
општине Власеница“. 
 
 
Број: 01-022-184/16                                                                                   
Датум: 02.12.2016.године        ПРЕДСЈЕДНИК 
Власеница                         СКУПШТИНЕ   ОПШТИНЕ  
                                                Трампић  Гордана,с.р. 
                                                      

 
На  основу  члана  39. Закона  о локалној  

самоуправи („Службени  гласник  Републике 
Српске“, број 97/16) и члана 38.Статута  општине 
Власеница („Службени гласник  општине 
Власеница“, број 8/14 и 12/14), а након разматрања 
Извјештаја Комисије за верификацију мандата 
одборника у Скупштини општине Власеница од 
16.12.2016.године, Скупштина  општине Власеница, 
на  сједници  одржаној  дана  16.12.2016.године,  
 д о н и ј е л а     ј е 
 

О Д Л У К У 
о    верификацији   мандата  одборнику  у  

Скупштини  општине Власеница 
I 

 Усваја  се  Извјештај   Комисије за  
верификацију  мандата  одборника  у Скупштини  
општине  Власеница. 
 

II 
 Верификује  се  мандат  одборнику  
Пејановић  Небојши у  Скупштини општине  
Власеница, који му је додијељен као следећем 
кандидату  са   листе политичког субјекта  Савеза  
независних  социјалдемократа. 
 

 

 
III 

 Ова одлука  ступа  на  снагу  даном  
доношења, а објавиће се у „Службеном гласнику  
општине Власеница“. 
 
Број: 01-022-199/16                                                                                   
Датум: 19.12.2016.године         ПРЕДСЈЕДНИК 
Власеница                          СКУПШТИНЕ  ОПШТИНЕ 
                                                 Трампић  Гордана,с.р. 
 

 
                 На основу члана 39.Закона о локалној 
самоуправи („Службени гласник Републике 
Српске“, број 97/16),  члана 38. Статута општине 
Власеница („Службени гласник општине 
Власеница“, број 8/14 и 12/14) и члана  
64.Пословника  Скупштине  општине Власеница 
(„Службени гласник   општине  Власеница“, број 
12/14), Скупштина општине Власеница, на сједници 
одржаној дана  16.12.2016.године, д о н и ј е л а   ј е 
 
 

О Д Л У К У 
 
I 

 Oвом Одлуком усваја се Програм рада 
Скупштине општине Власеница за 2017.годину. 

 
 

II 
 Саставни  дио  ове Одлуке   је  Програм  
рада  Скупштине  општине  Власеница  за  
2017.годину. 
 
 

III 
 Ова   одлука  ступа на снагу  наредног дана  
од дана  објављивања  у  „Службеном  гласнику  
општине  Власеница“. 
 
 
 
Број: 01-022-200/16                                                                        
Датум:19.12.2016.године           ПРЕДСЈЕДНИК 
Власеница                         СКУПШТИНЕ   ОПШТИНЕ 
                                                 Трампић  Гордана,с.р. 
 

 
На основу члана 39.Закона о локалној самоуправи („Службени гласник Републике Српске“, број 97/16), 

члана 38.Статута општине Власеница („Службени гласник општине Власеница“, број  8/14 и 12/14) и чл.63. и 
64.Пословника Скупштине општине Власеница („Службени гласник општине Власеница“, број 
12/14),Скупштина општине Власеница, на сједници одржаној данa  16.12.2016.године,  д о н и ј е  л а     ј е 
 
 

П Р О Г Р А М 
РАДА  СКУПШТИНЕ  ОПШТИНЕ 
ВЛАСЕНИЦА  ЗА  2017.ГОДИНУ 

 
У В О Д 

 
      Програмом рада Скупштине општине за 2017.годину утврђују се основни задаци Скупштине који 

Произилазе из законом прописаних обавеза, утврђене политике и интереса грађана. 
                Програм ће се прилагођавати стварним друштвеним потребама и остаје отворен и за друга питања 
за  која се током године утврди  потреба или  која Скупштина  општине  затражи. 
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 Начелник општине, други предлагачи материјала и обрађивачи дужни су да се придржавају датих 

рокова и да са овим Програмом ускладе своје  програме рада. 
               Програм садржи увод, информативни тематски  дио са утврђеним носиоцима послова и роковима за 
разматрање на Скупштини. 
 
        I    ТРОМЈЕСЕЧЈЕ 
1. Извјештај о раду Скупштине општине Власеница за 2016.годину 

ОБРАЂИВАЧ:Предсједник   Скупштине  општине 
ПРЕДЛАГАЧ: Начелник  Општине 
 

2. Извјештај о раду начелника општине  Власеница за 2016.годину  
ОБРАЂИВАЧ:Начелник   Општине  
ПРЕДЛАГАЧ: Начелник  Општине 

 
3. Извјештај о раду заступника општине Власеница  пред судовима за   период од  01.01. до 31.12.2016.године 
  ОБРАЂИВАЧ: Заступник општине Власеница 

ПРЕДЛАГАЧ: Начелник  Општине 
 
4. Извјештај о раду и Финансијски извјештај   установа на подручју општине  Власеница за 2016.годину: 
            -  ЈЗУ Дом  здравља Власеница 
            -   ЈУ Центар  за социјални рад Власеница  
            -   ЈУ  Културни центар 
            -   Туристичка организација  општине  Власеница  

   ОБРАЂИВАЧ: Установе 
   ПРЕДЛАГАЧ: Начелник   Општине 
        

5. Извјештај о раду   и  Финансијски  извјештај ОО Црвеног крста  Власеница  за   2016.годину 
ОБРАЂИВАЧ: ОО Црвени  крст 
ПРЕДЛАГАЧ: Начелник   Општине 

 
6. Извјештај  о вриједности    имовине  општине Власеница за 2016.годину 
  ОБРАЂИВАЧИ: Одјељење   за  просторно  уређење  и стамбено       комуналне  послове  и  
                                         Одјељење  за  финансије  

   ПРЕДЛАГАЧ: Начелник  Општине 
 

7. Информација  о раду  Правобранилаштва  РС  Сједиште замјеника Власеница за    период  
    од  01.01. до  31.12.2016.године 

ОБРАЂИВАЧ: Правобранилаштво РС-Сједиште  замјеника Власеница 
ПРЕДЛАГАЧ: Начелник  Општине 

 
8. Информација  о раду  инспекцијских  органа  за 2016.годину 

ОБРАЂИВАЧ: Одјељење за привреду, друштвене   дјелатности  и инспекцијске  послове  
ПРЕДЛАГАЧ: Начелник   Општине 

 
9. Информација о реализацији Програма подстицаја и активности набавке     репроматеријала  за  развој    
    пољопривредне производње средствима      општинског  буџета  у 2016.години 

ОБРАЂИВАЧ:Одјељење за привреду,  друштвене  дјелатности и  инспекцијске  послове  
ПРЕДЛАГАЧ: Начелник   Општине 

 
10. Информација о материјалном положају и  здравственој заштити пензионера      на  подручју  општине   
      Власеница  за 2016.годину 
    ОБРАЂИВАЧ: Удружење  пензионера 

 ПРЕДЛАГАЧ: Начелник  Општине 
 

11. Информација  о стању и степену развоја занатства  и мале привреде у   општини  Власеница  
      за   2016.годину 

ОБРАЂИВАЧ: Одјељење за привреду,  друштвене  дјелатности и  инспекцијске  послове 
ПРЕДЛАГАЧ:Начелник   Општине 

 
12.Информација о стању у области физичке културе и спорта на подручју општине     Власеница  за    
     2016.годину 

ОБРАЂИВАЧ: Одјељење  за привреду,  друштвене  дјелатности и инспекцијске  послове 
ПРЕДЛАГАЧ: Начелник   Општине 
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Службени гласник општине Власеница 

 

 
13. Информација о газдовању у приватним шумама на подручју општине    Власеница за  2016.годину 

ОБРАЂИВАЧ: ШГ „Бирач“  Власеница 
ПРЕДЛАГАЧ:Начелник   Општине 

     
 14. Информација о раду и Финансијски извјештај Комуналног предузећа „Чистоћа“   а.д. Власеница   за   
       2016.годину  

ОБРАЂИВАЧ: Комунално предузеће  „Чистоћа“ а.д.  Власеница  
ПРЕДЛАГАЧ: Начелник  Општине 
 

15. Информација о раду и Финансијски извјештај а.д. „Водовод и  канализација“   Власеница   за 2016.годину 
ОБРАЂИВАЧ: а.д. „Водовод и канализација“  Власеница 
ПРЕДЛАГАЧ: Начелник   Општине 

 
16. Одлука о утврђивању  просјечне, коначне грађевинске цијене   1м2 корисне  површине стамбеног  и   
       пословног   простора на подручју општине Власеница     у 2016.години 

ОБРАЂИВАЧ: Одјељење за просторно уређење и  стамбено комуналне   послове  
 ПРЕДЛАГАЧ: Начелник   Општине 
 

17. Одлука о утврђивању  вриједности бода за обрачун комуналне накнаде за   2017.годину 
ОБРАЂИВАЧ: Одјељење за просторно уређење и стамбено комуналне   послове 
ПРЕДЛАГАЧ: Начелник   Општине 
 

18. Одлука  о  утврђивању  просјечно  остварених  јединичних  цијена  радова   комуналне  и  друге  јавне   
       инфраструктуре  на  подручју  општине  Власеница 

ОБРАЂИВАЧ: Одјељење   за  просторно  уређење   и  стамбено   комуналне  послове 
ПРЕДЛАГАЧ: Начелник   Општине 
 

19. Одлука о утврђивању  просјечно  остварене  накнаде за трошкове   уређења    градског  грађевинског  
      земљишта  у 2016.години 

ОБРАЂИВАЧ: Одјељење   за  просторно  уређење   и  стамбено   комуналне  послове 
ПРЕДЛАГАЧ: Начелник   Општине 

 
20. Одлука  о уређењу  простора и грађевинском  земљишту   

ОБРАЂИВАЧ: Одјељење   за  просторно  уређење   и  стамбено   комуналне  послове 
ПРЕДЛАГАЧ: Начелник   Општине 
 

21. Одлука о усвајању  нацрта  Урбанистичког  плана општине Власеница  за  период  2016 - 2036 година 
ОБРАЂИВАЧ: Одјељење   за  просторно  уређење   и  стамбено  комуналне  послове 
ПРЕДЛАГАЧ: Начелник   Општине 
 

22.  Програм заштите и одржавања  локалних и  некатегорисаних путева за    2017.годину 
ОБРАЂИВАЧ: Одјељење за просторно уређење и  стамбено комуналне   послове 
ПРЕДЛАГАЧ: Начелник  Општине 
 

23. Програм заједничке комуналне потрошње  за 2017.годину 
ОБРАЂИВАЧ: Одјељење за просторно уређење и  стамбено комуналне послове 
ПРЕДЛАГАЧ: Начелник  Општине 
 

24. Програм подстицаја и активности набавке репроматеријала за  развој   пољопривредне  производње  
      средствима  општинског буџета  у  2017. години 

ОБРАЂИВАЧ: Одјељење за привреду, друштвене дјелатности и   инспекцијске  послове 
ПРЕДЛАГАЧ: Начелник  Општине 
 

25.  Програм здравствене заштите животиња на подручју општине Власеница за   2017.годину 
ОБРАЂИВАЧ: Одјељење  за  привреду, друштвене  дјелатности  и  инспекцијске  послове 
ПРЕДЛАГАЧ: Начелник  Општине 

       
            II   ТРОМЈЕСЕЧЈЕ 
1.Извјештај о извршењу  буџета општине Власеница  за  2016.годину 

ОБРАЂИВАЧ: Одјељење за финансије 
ПРЕДЛАГАЧ: Начелник   Општине 

 
2.Извјештај о извршењу буџета општине Власеница за период   од  01.01. до  31.03.2017. године 

ОБРАЂИВАЧ: Одјељење за финансије 
ПРЕДЛАГАЧ: Начелник   Општине 



Број 12  Страна 5 

Службени гласник општине Власеница 

 

 
3. Извјештај  начелника  Општине  о раду  у   органима  предузећа  која  обављају    комуналне   дјелатности  

 ОБРАЂИВАЧ: Начелник   Општине 
 ПРЕДЛАГАЧ: Начелник  Општине 

 
4. Информација  о стању у области запошљавања на подручју општине Власеница   за  2016.годину 
  ОБРАЂИВАЧ:  Завод  за запошљавање   РС – Биро  Власеница 

ПРЕДЛАГАЧ: Начелник   Општине 
 

5. Информација  о  стању  у  области  комуналне  хигијене  на  подручју  општине  Власеница  за   2016.годину 
ОБРАЂИВАЧ: Одјељење за просторно уређење и  стамбено комуналне послове и   КП „Чистоћа“ а.д. 
                         Власеница 
ПРЕДЛАГАЧ: Начелник   Општине 

 
6. Информација о инвестиционом  и текућем  одржавању стамбених  зграда на    подручју  општине Власеница   
     за   2016.годину 

ОБРАЂИВАЧ: Одјељење  за просторно  уређење и  стамбено комуналне послове 
ПРЕДЛАГАЧ: Начелник   Општине 

 
7. Информација у области водоснабдијевања на подручју општине Власеница за    период  од  01.01.  до     
    30.06.2017.године 

ОБРАЂИВАЧ: а.д. „Водовод  и канализација“   
ПРЕДЛАГАЧ: Начелник   Општине 

 
8. Информација о снабдијевању електричном енергијом општине Власеница  за     период  од  01.01.  до    
    30.06.2017.године 

ОБРАЂИВАЧ: РЈ „Електродистрибуција“   Власеница 
ПРЕДЛАГАЧ: Начелник  Општине 

 
9. Информација о раду привредних субјеката  на подручју општине Власеница  за   2016.годину 

ОБРАЂИВАЧ:Одјељење за привреду,  друштвене  дјелатности и   инспекцијске  послове  
ПРЕДЛАГАЧ: Начелник   Општине 
 

10. Одлука  о измјенама  и допунама  Статута  општине  Власеница   
           ПРЕДЛАГАЧ: Начелник  Општине 
 
11. Одлука  о  измјенама  и допунама  Пословника  Скупштине општине   Власеница 
            ОБРАЂИВАЧ: Предсједник  Скупштине  општине 
            ПРЕДЛАГАЧ: Начелник  Општине  
 
12. Одлука  о  усвајању  Урбанистичког плана   општине   Власеница за период   2016 – 2036 година 

ОБРАЂИВАЧ: Одјељење  за просторно уређење и стамбено комуналне    послове 
ПРЕДЛАГАЧ: Начелник  Општине 
 

13. Одлука о безбједности  саобраћаја  на подручју  општине Власеница 
 ОБРАЂИВАЧ: Одјељење  за просторно уређење и стамбено комуналне    послове 
ПРЕДЛАГАЧ: Начелник  Општине 
 

14. Одлука о локалним  и некатегорисаним  путевима  на подручју  општине    Власеница 
ОБРАЂИВАЧ: Одјељење  за просторно уређење и стамбено комуналне   послове 
ПРЕДЛАГАЧ: Начелник  Општине 

 
 
              III   ТРОМЈЕСЕЧЈЕ 
     12  ЈУЛ – СВЕЧАНА СЈЕДНИЦА 
1.  Извјештај о извршењу буџета општине Власеница за период  од  01.01. до     30.06.2017. године   

ОБРАЂИВАЧ: Одјељење за финансије 
ПРЕДЛАГАЧ: Начелник   Општине 

 
2. Извјештај о раду и Финансијски извјештај Установе за предшколско васпитање   и   образовање  
    „Први кораци“ Власеница за школску   2016/2017  годину 

ОБРАЂИВАЧ: Јавна  установа за предшколско васпитање и образовање  „Први кораци“ 
ПРЕДЛАГАЧ: Начелник   Општине 

 
3.  Извјештај  одборника  о проведеним  активностима  за  провођење  „Одборничког  сата“  у мјесним   
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заједницама  општине Власеница  за  период  од    01.01.  до 30.06.2017.године 

ОБРАЂИВАЧ: Одборник   за  провођење  „Одборничког  сата“ 
ПРЕДЛАГАЧ: Начелник  Општине 
 

4. Извјештај о раду  комисија  које  је  именовала  Скупштина  општине  Власеница    за  период  од  01.01.  
    до   30.06.2017.године 

ОБРАЂИВАЧ: Комисије Скупштине  општине 
ПРЕДЛАГАЧ: Начелник   Општине  
 

5. Извјештај о раду  Одбора  за жалбе  општине Власеница за период од 01.01. до 30.06.2017.године 
           ОБРАЂИВАЧ: Одбор  за  жалбе  
            ПРЕДЛАГАЧ: Начелник  Општине 
 
6.Информација о  раду  Општинских  борачких  организација: Ратних војних    инвалида, Породица     
   заробљених  и погинулих бораца  и несталих цивила   и   Борачке  организације Власеница  за  период 
   од  01.01. до  30.06.2017.године 

ОБРАЂИВАЧ: ОО  РВИ,  ППБ  и несталих цивила и БО  Власеница  
 ПРЕДЛАГАЧ: Начелник  Општине 

 
7. Информација о  стању  борачко-инвалидске  заштите на подручју  општине    Власеница за 2016.годину 
  ОБРАЂИВАЧ: Одјељење за  општу  управу 
  ПРЕДЛАГАЧ: Начелник  Општине 
 
8. Информација  о раду комуналне полиције на подручју општине Власеница за   2016. годину 

ОБРАЂИВАЧ: Одјељење за просторно уређење и   стамбено  
             комуналне  послове 

ПРЕДЛАГАЧ: Начелник   Општине 
 

9. Информација  о легализацији  бесправно  изграђених  објеката на подручју општине  Власеница 
ОБРАЂИВАЧ: Одјељење за просторно уређење и   стамбено комуналне  послове 
ПРЕДЛАГАЧ: Начелник   Општине 

 
10.  Информација о стању јавног реда и мира на подручју општине Власеница за период од  01.01. до 
       30.06.2017.године 

ОБРАЂИВАЧ: Полицијска станица Власеница 
ПРЕДЛАГАЧ: Начелник  Општине 

 
11.  Информација о безбједности саобраћаја на подручју општине Власеница за период од 01.01.  до 
       30.06.2017.године 

ОБРАЂИВАЧ: Полицијска  станица Власеница 
    ПРЕДЛАГАЧ: Начелник  Општине 
 
12. Информација о стању криминалитета на  подручју општине Власеница за период   од 01.01.  до 
      30.06.2017.године 

ОБРАЂИВАЧ: Полицијска станица Власеница 
   ПРЕДЛАГАЧ: Начелник  Општине 
 
13. Информација о раду Координационог   тима Скупштине општине Власеница за период  од 01.01. до 
      30.06.2017.године                         

ОБРАЂИВАЧ: Координациони тим                 
ПРЕДЛАГАЧ: Начелник   Општине 

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

ОБРАЂИВАЧ: ОШ „Вук Караџић“  Власеница 
ПРЕДЛАГАЧ: Начелник   Општине 

 
15.  Информација о резултатима  васпитно  образовног  рада СШЦ  „Милорад Влачић“   Власеница  за 
       школску  2016/2017  годину 

ОБРАЂИВАЧ: СШЦ  „Милорад  Влачић“ Власеница 
ПРЕДЛАГАЧ: Начелник   Општине 
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IV   ТРОМЈЕСЕЧЈЕ 

1.Програм рада Скупштине општине Власеница за 2017.годину 
ОБРАЂИВАЧ:  Колегиј  Скупштине општине 
ПРЕДЛАГАЧ: Начелник   Општине и Предсједник  Скупштине општине 

 
2. Извјештај  одборника  о проведеним  активностима  за  провођење   „Одборничког  сата“  у мјесним   
    заједницама  општине Власеница  за  период  од  01.07.  до  31.12.2017.године 

ОБРАЂИВАЧ: Одборник   за  провођење  „Одборничког  сата“ 
ПРЕДЛАГАЧ: Начелник  Општине 

 
3. Извјештај  о  раду  комисија  које је  именовала  Скупштина  општине    Власеница  за  период  од  01.07. 
     до  31.12.2017.године 

ОБРАЂИВАЧ: Комисије  Скупштине општине 
ПРЕДЛАГАЧ:  Начелник  Општинe 
 

 4. Извјештај о извршењу буџета општине Власеница за период  од  01.01. до   30.09.2017. године 
ОБРАЂИВАЧ: Одјељење за финансије 
ПРЕДЛАГАЧ: Начелник   Општине 

 
 5. Извјештај  о раду Одбора за жалбе општине Власеница за период од 01.07. до   31.12.2017.године 
             ОБРАЂИВАЧ: Одбор за жалбе 
             ПРЕДЛАГАЧ: Начелник  Општине  
 
6.Нацрт  Ребаланса буџета општине Власеница за 2017.годину 
  ОБРАЂИВАЧ: Одјељење за финансије  

ПРЕДЛАГАЧ: Начелник   Општине 
 
7.  Нацрт   Буџета општине Власеница за 2018.годину 

ОБРАЂИВАЧ: Одјељење за финансије 
ПРЕДЛАГАЧ: Начелник  Општине 

 
8. Ребаланс  буџета  општине  Власеница за  2017.годину 

ОБРАЂИВАЧ: Одјељење за финансије 
ПРЕДЛАГАЧ: Начелник  Општине 

 
9.  Буџет  општине Власеница за 2018.годину 

ОБРАЂИВАЧ: Одјељење за финансије 
ПРЕДЛАГАЧ: Начелник  Општине 

      
 10. Информација о стању малољетничке   деликвенције  и  насиља у породици на    
       подручју  општине   Власеница  за  2017.годину 

ОБРАЂИВАЧИ:  Полицијска станица   Власеница   и  ЈУ  Центар за социјални  рад Власеница 
  ПРЕДЛАГАЧ: Начелник  Општине 

 
11.  Информација о друштвеном положају младих на подручју општине Власеница 

ОБРАЂИВАЧ: Одјељење за привреду, друштвене  дјелатности и инспекцијске  послове 
ПРЕДЛАГАЧ: Начелник   Општине  

 
12.  Информација у области водоснабдијевања  на  подручју  општине Власеница   за  период  од  01.07.  
       до  31.12.2017.године 

ОБРАЂИВАЧ: а.д. „Водовод и канализација“ 
ПРЕДЛАГАЧ: Начелник   Општине 

 
13.  Информација о снабдијевању  електричном  енергијом општине Власеница  за  период  од  01.07. 
        до  31.12.2017.године 

ОБРАЂИВАЧ: РЈ  „Електродистрибуција“   Власеница 
ПРЕДЛАГАЧ: Начелник  Општине 
 

14.  Одлука о  извршењу  Буџета  општине  Власеница   за  2018.годину 
  ОБРАЂИВАЧ: Одјељење  за  финансије 
  ПРЕДЛАГАЧ: Начелник  Општине 
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15. Одлука  о  висини  пореске  стопе  пореза  на  непокретности 

ОБРАЂИВАЧ: Одјељење  за  финансије 
ПРЕДЛАГАЧ: Начелник  Општине 
 

Број: 01-022-200/16                                                                                                ПРЕДСЈЕДНИК 
Датум: 19.12.2016.године                                                                              СКУПШТИНЕ   ОПШТИНЕ       
Власеница                                                                                                          Трампић  Гордана, с.р. 
 

 
               На основу члана 14. Закона о буџетском систему („Службени гласник Републике Српске“, број:121/12, 
52/14, 103/15 и 15/16), члана 39. Закона о локалној самоуправи („Службени гласник Републике Српске" број 
97/16) и члана 38.  Статута општине Власеница („Службени гласник општине Власеница“, број 8/14 и 12/14), 
Скупштина општине Власеница, на сједници одржаној дана 16.12.2016.године   , доноси 
 

О Д Л У К У 
о покрићу дефицита буџета и усвајању Плана за измирење неизмирених обавеза 

из ранијих година Општине Власеница 
 

I 
 Одобрава се покриће дефицита буџета Општине Власеница и усваја се План за измирење 
неизмирених обавеза из ранијих година Општине Власеница. 
 

II 
Покриће дефицита буџета извршиће се смањењем текуће буџетске потрошње и издатака за 

нефинансијску имовину, на сљедећи начин: 
-125.610,00 КМ у буџету за 2016. годину, 
 - 66.940,00 КМ у буџету за 2017. годину, 
  -11.157,00 КМ у буџету за 2018. годину. 

 
III 

Саставни дио ове Одлуке чини План за измирење неизмирених обавеза буџета општине Власеница из 
ранијих година. 
 

IV 
За извршење ове Одлуке задужује се Начелник општине и Одјељење за финансије општине 

Власеница. 
 

V 
 Ова Одлука ступа на снагу осмог дана од дана објављивања у „Службеном гласнику општине 
Власеница", 
 
                                        
Број: 01-022-207/16                                                                                                ПРЕДСЈЕДНИК 
Датум:19.12.2016.године                        СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ 
Власеница                           Гордана Трампић,с.р. 
 
 
 

П Л А Н 
За измирење неизмирених обавеза из ранијих година Општине Власеница 

 
  I 

Измирење неизмирених обавеза из ранијих година Општине Власеница извршиће се у складу са 
следећим  планом: 

План измирења неизмирених обавеза из ранијих година 

Р.бр. Период  
измирења 

Обавеза Износ обавезе (КМ) 

1. 2016. Измирење обавеза у 2016. години  

1.1. 1.1-31.12.2016. Споразум о регулисању међусобних 
обавеза по основу правоснажне Пресуде 

Основног суда у Власеници број: 
920Rs01394514Rs3 (број 02/1-014-288/15, 
од 22.12.2015. године, тужилац Чоловић 

Благоје) 

66.939,60 

1.2. 1.1-31.12.2016. Вансудски споразум о начину извршења 46.848,60 
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правоснажне судске Oдлуке број 
920I04426715I ( број 02/1-401-11/16, од  

13.01.2016. додине, тужилац Матић 
Томислав) 

  Поврат средстава по пореским 
прекњижавањима 

890,98 

  ЈП „Регионална депонија“ Зворник 2.597,08 

  Фонд ПИО 499,11 

  Савез општина и градова РС 7.227,00 

  ад„Водовод и канализација“Власеница 607,63 

  УКУПНО 125.610,00 

2. 2017. Измирење обавеза у 2017. години  

2.1. 1.1-31.12.2017. Споразум о регулисању међусобних 
обавеза по основу правоснажне Пресуде 

Основног суда у Власеници број: 
920Rs01394514Rs3 (број 02/1-014-288/15, 
од 22.12.2015. године, тужилац Чоловић 

Благоје) 

66.940,00 

  УКУПНО 66.940,00 

3. 2018. Измирење обавеза у 2018. години  

3.1. 1.1-31.12.2017. Споразум о регулисању међусобних 
обавеза по основу правоснажне Пресуде 

Основног суда у Власеници број: 
920Rs01394514Rs3 (број 02/1-014-288/15, 
од 22.12.2015. године, тужилац Чоловић 

Благоје) 

11.157,00 

  УКУПНО 11.157,00 

 
 
II 

У случају немогућности измирења наведених обавеза у складу са Планом, обавеза њиховог измирења 
преноси се у наредну годину. 

 
 

Број:01-022-207/16                                                                                                       ПРЕДСЈЕДНИК 
Датум:19.12.2016.године                              СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ 
Власеница                                  Гордана Трампић,с.р. 
 

 
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 38. Статута општине Власеница (“Службени 
гласник општине Власеница, број 8/14 и 12/14), Скупштина општине Власеница, на сједници одржаној дана 
16.12.2016. године,   д о н и ј е л а    ј е 
 

О Д Л У К У 
О УСВАЈАЊУ  РЕБАЛАНСА БУЏЕТА ОПШТИНЕ ВЛАСЕНИЦА 

ЗА 2016. ГОДИНУ 
 

I 
Скупштина општине Власеница усваја Ребаланс буџетa општине Власеница за 2016. годину у износу 

од  4.655.000,00 КМ. 
 
II 

Приходи по изворима и врстама и распоред расхода на основу ближе намјене, утврђују се у билансу 
Ребаланса буџета општине Власеница за 2016. годину који је саставни дио ове Одлуке. 
 

III 
Ова одлука ступа на снагу даном доношења и биће објављена у „Службеном гласнику општине 

Власеница“. 
 
 
Број:01-022-196/16                                                                                                  ПРЕДСЈЕДНИК  
Датум: 19.12.2016.године                                                                               СКУПШТИНЕ  ОПШТИНЕ 
Власеница                                                                                                           Гордана Трампић,с.р.   



Страна 10  Број 12 

Службени гласник општине Власеница 

 

  

 РЕБАЛАНС БУЏЕТА ОПШТИНЕ ВЛАСЕНИЦА ЗА 2016. ГОДИНУ 
   

   
Економс
ки  код  

ОПИС РЕБАЛАНС БУЏЕТА ЗА 2016. 
ГОДИНУ 

   

1 2 3 

   

 1. ОПШТИ ДИО  

   

 А. БУЏЕТСКИ ПРИХОДИ ( I+II+III+IV ) 4,433,300.00 

710000     I Порески приходи 3,370,850.00 

711000 Приходи од пореза на доходак и добит 30.00 
712000 Доприноси за социјално осигурање 0.00 
713000 Порези на лична примања и прих.од сам.дјел. 316,450.00 
714000 Порези на имовину 106,440.00 
715000 Порези на промет производа и услуга 1,230.00 
717000 Индиректни порези прикупљени преко УИО 2,940,000.00 
719000 Остали порески приходи 6,700.00 

720000     II Непорески приходи 718,500.00 

721000 Приходи од финанс. и нефинанс. имовине 28,600.00 
722000 Накнаде,таксе и приходи од пружања јавн.усл. 544,400.00 
723000 Новчане казне 500.00 
728000 Приходи од фин.и нефин.имовине и трансакција размјене унутар 

и између јединица власти 
0.00 

729000 Остали непорески приходи 145,000.00 
730000    III Грантови 35,750.00 

731000 Грантови 35,750.00 
780000    IV Трансфери 308,200.00 

781000 Трансф. између буџ.јед.различитих нивоа власти 308,200.00 
   
   
 Б.БУЏЕТСКИ РАСХОДИ ( I+II ) 3,908,610.00 

410000     I Текући расходи 3,908,610.00 

411000 Расходи за лична примања 1,483,170.00 
412000 Расходи по основу кориштења роба и услуга 966,440.00 
413000 Расходи финансирања и др.финансијски трошк. 74,500.00 
414000 Субвенције 115,390.00 
415000 Грантови 560,610.00 
416000 Дознаке на име соц.заштите које се испл.из буџета 708,500.00 

   
   

****     II Буџетска резерва 0.00 

   

 В. БРУТО БУЏЕТСКИ СУФИЦИТ/ДЕФИЦИТ (А-Б) 524,690.00 

   

 Г. НЕТО ИЗДАЦИ ЗА НЕФИНАНСИЈСКУ ИМОВИНУ ( I- II ) -158,080.00 

810000     I Примици за нефинансијску имовину 112,500.00 

811000 Примици за произведену сталну имовину 37,500.00 
813000 Примици за непроизведену сталну имовину 75,000.00 

510000     II Издаци за нефинансијску имовину 270,580.00 

511000 Издаци за произведену сталну имовину 268,580.00 
516000 Издаци за залихе материјала, робе и ситног инвентара 2,000.00 

   

 Д. БУЏЕТСКИ СУФИЦИТ/ДЕФИЦИТ (В+Г) 366,610.00 

   

 Ђ. НЕТО ФИНАНСИРАЊЕ (Е+Ж+И) -366,610.00 

   
 Е. НЕТО ПРИМИЦИ ОД ФИНАНСИЈСКЕ ИМОВИНЕ ( I- II ) 29,200.00 

910000     I Примици од финансијске имовине 29,200.00 
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911000 Примици од финансијске имовине 29,200.00 
   

610000     II Издаци за финансијску имовину 0.00 

610000 Издаци за финансијску имовину 0.00 
   
 Ж. НЕТО ЗАДУЖИВАЊЕ ( I-II ) -435,810.00 

920000     I Примици од краткорочног и дугорочног задуживања 40,000.00 

921200 Примици од узетих зајмова 40,000.00 
620000     II Издаци за отплату дугова 475,810.00 

621000 Издаци за отплату дугова 475,810.00 
   

**** И. НЕУТРОШЕНА СРЕДСТВА ИЗ РАНИЈЕГ ПЕРИОДА 40,000.00 

   

 Ј. РАЗЛИКА У ФИНАНСИРАЊУ ( Д+Ђ ) 0.00 

   
 2. БУЏЕТСКИ ПРИХОДИ И ПРИМИЦИ ЗА НЕФИНАНСИЈСКУ ИМОВИНУ 
   

   

 БУЏЕТСКИ ПРИХОДИ  ( I+II+III+IV ) 4,433,300.00 

   

 Порески и непорески приходи (71+72) 4,089,350.00 

   
71     I Порески приходи 3,370,850.00 

   
711000 Приходи од пореза на доходак и добит 30.00 

711113 Порези на приходе од пољопр.и шумарства 30.00 
   

712000 Доприноси за социјално осигурање 0.00 
712199 Доприноси на лична примања, накнаде и прих.осиг. 0.00 

   

713000 Порези на лична примања и прих.од сам.дјел. 316,450.00 
713111 порез на приход од самост.дјелат. 26,400.00 
713112 порез на прих. од самост.дј.у паушалном изн. 40.00 
713113 порез на лична примања 290,000.00 
713114 порез на лична прим.лица која самост.об.дјел. 10.00 

   
714000 Порези на имовину 106,440.00 

714111 порез на имовину 1,000.00 
714112 порез на непокретности 105,000.00 
714211 порез на наслијеђе и поклоне 340.00 
714311 порез  на пренос непокрет. и права 100.00 

   
715000 Порези на промет производа и услуга 1,230.00 

715100 општи порези на промет производа и услуга 1,200.00 
715200 општи порез на промет услуга 30.00 

715300 акцизе  
   

717000 Индиректни порези дозначени од УИО 2,940,000.00 
717111 индиректни порези дозначени од УИО 2,940,000.00 

   
719000 Остали порески приходи 6,700.00 

719113 порез на добитке од игара на срећу 6,700.00 

   
72     II Непорески приходи 718,500.00 

   
721000 Приходи од финанс. и нефинанс. имовине 28,600.00 

721222 приходи од давања у закуп објеката 3,500.00 
721223 приходи од земљишне ренте 25,000.00 
721311 приходи од камата на новчана средства 100.00 

   
722000 Накнаде,таксе и приходи од пружања јавн.усл. 544,400.00 

722100 Административне накнаде и таксе 66,900.00 
722118 посебна републичка такса на нафтне деривате 1,350.00 
722121 општинске административне таксе 65,550.00 
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722300 Комуналне накнаде и таксе 66,900.00 
722312 комуналне таксе на фирму 55,000.00 
722313 комуналне таксе на држање моторних возила 250.00 

722314 ком.таксе за коришт.прост.на јавним површ. 7,000.00 
722315 комуналне таксе за држање средстава за игру 0.00 
722318 комуналне таксе за коришт.рекл.паноа 4,350.00 
722396 комуналне таксе на остале предмете таксирања 300.00 

   
722400 Накнаде по разним основама 364,200.00 
722411 накнаде за уређивање грађевин. земљишта 21,000.00 
722412 накнаде за кориштење грађевин. земљишта 5,500.00 
722424 накнада за коришћење минералних сировина 0.00 
722425 накнада за промјену намјене пољопривредног земљишта 2,400.00 
722435 накнада за коришт.шума и шумског земљ. 196,000.00 
722437 накнада за об. послова од општег инт.у шумама 3,800.00 
722440 накнаде за воду 25,000.00 
722461 накн. за коришт.комун.добара од општ.инт. 42,000.00 

722465 накн.за воде за индустријске процесе 1,000.00 
722467 ср.за фин.посебних мјера заштите од пожара 15,000.00 
722468 накн.за коришт.прир.ресурса за произ.ел.ен. 52,500.00 

   
722500 Приходи од пружања јавних услуга 46,400.00 
722591 приходи Центра за социјални рад 10,000.00 
722591 приходи ПУ "Први кораци" 28,000.00 
722591 приходи СШЦ "Милорад Влачић" 8,000.00 
722591 приходи Народна библиотека 400.00 

   
723000 Новчане казне 500.00 

723100 новчане казне 500.00 
   
729000 Остали непорески приходи 145,000.00 

729124 остали општински непорески приходи 145,000.00 

   
73     III Грантови 35,750.00 
   
731000 Грантови из земље 35,750.00 

731100 Текући грантови -пројекат "Реагуј -укључи се" 6,930.00 
731200 Текући грантови  28,820.00 

   

   
78     IV Трансфери 308,200.00 
   
781000 Трансфери јединицама локалне самоуправе 308,200.00 

781311 трансфери буџету из гранта за неразвијене  64,800.00 
781312 трансфери за пројекте из области пољопривреде 850.00 
781316 трансфери Центру за социјални рад  242,550.00 

   
 ПРИМИЦИ ЗА НЕФИНАНСИЈСКУ ИМОВИНУ ( V ) 112,500.00 
   

81     V Примици за нефинансијску имовину 112,500.00 
   
811100 Примици за зграде и објекте 37,500.00 

811100 Примици за зграде и објекте 37,500.00 
   
813100 Примици за биолошку имовину 75,000.00 

813112 Примици за непроизведену сталну им. (земљиште) 75,000.00 

   

 УКУПНИ БУЏЕТСКИ ПРИХОДИ И ПРИМИЦИ 4,545,800.00 
 ЗА НЕФИНАНСИЈСКУ ИМОВИНУ:   

   

 3. БУЏЕТСКИ РАСХОДИ И ИЗДАЦИ ЗА НЕФИНАНСИЈСКУ ИМОВИНУ 
   

 БУЏЕТСКИ РАСХОДИ 3,908,610.00 

   
41     Текући расходи 3,908,610.00 
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411000 Расходи за лична примања 1,483,170.00 

411100 Расходи за бруто плате 1,211,700.00 
411200 Расходи за бруто накнаде тр. и личних прим. запосл. 271,470.00 

   
412000 Расходи по основу коришћења роба и услуга 966,440.00 

412200 Расходи по осн. утрошка енергије, ком.и комуникац.усл. 146,570.00 
412300 Расходи за режијски материјал 29,800.00 
412400 Расходи за материјал за посебне намјене 13,000.00 
412500 Расходи за текуће одржавање 171,550.00 
412600 Расходи по основу путовања и смјештаја 28,940.00 
412700 Расходи за стручне услуге 66,970.00 
412800 Расходи за одрж. јавних површина и зашт.животне ср. 194,600.00 
412900 Остали расходи по основу коришћења роба и услуга 315,010.00 

   
413000 Расходи финансирања и други финан. трошкови 74,500.00 

413300 Расходи по основу камата на примљене зајмове у земљи 74,500.00 
   

414000 Субвенције 115,390.00 
414100 Субвенције 115,390.00 

   
415000 Грантови 560,610.00 

415200 Грантови у земљи 560,610.00 
   

416000 Дознаке на име социјалне заштите из буџета 708,500.00 
416100 Дознаке грађанима које се испл.из буџета 634,300.00 
416200 Дознаке другим институц.обавезног соц.осигурања 20,700.00 
416300 Дознаке пружаоцима услуга соц.осигурања 53,500.00 

   
****** Буџетска резерва 0.00 

   
 ИЗДАЦИ ЗА НЕФИНАНСИЈСКУ ИМОВИНУ 270,580.00 

   
51     Издаци за нефинансијску имовину 270,580.00 

   
511000 Издаци за произведену сталну имовину 268,580.00 

511100 Издаци за изградњу и прибављање зграда и објеката 208,100.00 
511200 Издаци за инвестиционо одрж. реконстр. и адаптацију 39,000.00 
511300 Издаци за набавку постројења и опреме 8,430.00 
511700 Издаци за нематеријалну произведену имовину 13,050.00 

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

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

   

 УКУПНИ БУЏЕТСКИ РАСХОДИ И ИЗДАЦИ 4,179,190.00 
 ЗА НЕФИНАНСИЈСКУ ИМОВИНУ:   

   

 4. РАЧУН ФИНАНСИРАЊА   
   

 Ф И Н А Н С И Р А Њ Е -406,610.00 

   

 НЕТО ПРИМИЦИ ОД ФИНАНСИЈСКЕ ИМОВИНЕ 29,200.00 

91     I Примици од финансијске имовине 29,200.00 

   
911000 Примици од финансијске имовине 29,200.00 

911400 Примици од наплате датих зајмова 29,200.00 
   

61     II Издаци за финансијску имовину 0.00 
   

611000 Издаци за финснијску имовину 0.00 

611000 Издаци за финансијску имовину 0.00 
   

   

 НЕТО ЗАДУЖИВАЊЕ -435,810.00 

92     I Примици од задуживања 40,000.00 
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921000 Примици од задуживања 40,000.00 

921200 Примици од узетих зајмова 40,000.00 
   

62     II Издаци за отплату дугова 475,810.00 
   

621000 Издаци за отплату дугова 475,810.00 
621300 Издаци за отплату главнице примљених зајмова у земљи 350,200.00 
621921 издаци за отплату осталих обавеза  125,610.00 

   

   
**** Неутрошена средства из ранијег периода 40,000.00 
   

   
  
 

  

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 164,100.00 
   
412935 Накнаде скупшт. одборницима- бруто 158,000.00 
412935 накнаде скупштинским одборницима - нето 94,900.00 
412935 накнаде скупшт.одборницима -порези и допр. 63,100.00 
   
412934 Накнаде за рад у комисијама- бруто 6,100.00 

412934 накнаде за рад у комисијама- нето 3,660.00 
412934 накнаде за рад у комисијама- пор.и допр. 2,440.00 
   
412934 Накнаде члановима Одбора за жалбе - бруто 5,900.00 
412934 накнаде за рад у Одбору за жалбе- нето 3,560.00 
412934 накнаде за рад у Одбору за жалбе- пор.и допр. 2,340.00 
   
412934 Општинска изборна комисија 40,600.00 
412934 бруто накнаде члановима ОИК-а 19,200.00 
412900 трошкови спровођења локалних избора 21,400.00 
   
415200 Текући грантови 4,500.00 
415211 политичке странке у СО-е Власеница 4,500.00 
   

  Укупно потрошачка јединица 01160110 215,100.00 

   
 Назив потрошачке јединице: Стручна служба Начелника општине 
 Број потрошачке јединице:01160120  

   
416129 текуће дознаке грађанима  10,000.00 
   

  Укупно потрошачка јединица 01160120 10,000.00 

   
   

 Назив потрошачке јединице:Одјељење за општу управу 
 Број потрошачке јединице:01160130  
   
412000 Расходи за кориштење роба и услуга 193,000.00 
412200 расходи за енергију.ком.и комуникац.усл. 65,300.00 

412200 трошкови енергије 21,000.00 
412211 трошкови ЕЕ-Одјељење 12,000.00 
412216 трошкови енергије-гријање 9,000.00 
412200 трошкови комуналн.и комуникац. услуга 44,300.00 
412221 трошкови за воду и канализацију 3,300.00 
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412222 трошкови одвоза смећа 7,000.00 
412230 трошкови ПТТ 34,000.00 
412300 набавка материјала 22,000.00 
412500 трошкови текућег одржавања 8,500.00 

412500 услуге поправки и одржавања Зграде 1,000.00 
412500 услуге поправки и одржавања опреме 2,500.00 
412500 мат. и услуге поправки и одржавања возила 5,000.00 
412600 расходи за путовање и смјештај 22,000.00 
412600 путни трошкови и трошк.смјештаја  1,000.00 
412630 трошкови горива  21,000.00 
412700 расходи за стручне услуге 38,900.00 
412710 расходи за усл.платног промета -банке 1,550.00 
412720 расходи за услуге осигурања 1,850.00 
412730 услуге медија  8,700.00 
412730 услуге јавног информисања 5,600.00 
412750 правне услуге 6,000.00 
412770 услуге одржавања рачунарских програма 9,200.00 
412790 лаборат.услуге 1,000.00 

412790 остале  стручне услуге  5,000.00 
412900 остали расходи 36,300.00 
412920 услуге стручног образовања 1,250.00 
412941 услуге репрезентације 13,850.00 
412943 услуге прослава 3,070.00 
412944 расходи за поклоне 2,950.00 
412950 трошкови по извршним пресудама суда 3,300.00 
412960 поврат и прекњижавање пореза и доприноса 300.00 
412971 порези на терет послодавца 3,580.00 
412999 остали трошкови 8,000.00 
   
415200 Текући грант - Синдикат АСО 2,000.00 
   
416100 Текуће дознаке грађанима 34,000.00 

416122 помоћи демобилис.борцима 13,000.00 
416122 помоћи пород. погинулих бораца и РВИ 11,000.00 
416123 помоћи расељеним и повратницима 10,000.00 
   
400000 Текући расходи - укупно 229,000.00 
   
500000  Капитални расходи - укупно 3,000.00 
511320 набавка канцеларијске опреме  1,000.00 
516142 набавка ауто-гума 2,000.00 
 
 

  

621921 издаци за отплату неизм. обавеза из ранијих година 0.00 
   

  Укупно потрошачка јeдиница 01160130 232,000.00 

   

 Назив потрошачке јединице:Одјељење за финансије 
 Број потрошачке јединице:01160140 
   
411100 Расходи за бруто плате запослених 980,000.00 
411100 плата запослених - нето 602,000.00 
411190 порези и доприноси на плату 378,000.00 
   
411200 Расходи за бруто накнаде запослених 233,570.00 
411200 нето накнаде трошкова запослених-укупнo 151,170.00 
411210 накнаде за превоз запослених 11,770.00 
411220 накнадa за топли оброк и регрес запослених 119,100.00 
411200 остале накнаде запосленим 20,300.00 
411200 порези и доприн. на накнаде запослених 82,400.00 
   

412931 Расходи за бруто накнаде волонтерима 15,600.00 
412931 Расходи за накнаде волонтерима-нето 8,900.00 
412931 Расходи занакнаде волонтерима-пор.и допр. 6,700.00 
   
412938 Расходи за бруто накнаде за привр.и повр.послове 2,530.00 
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  Укупно потрошачка јeдиница 01160140 1,231,700.00 

   
   

 Назив потрошачке јединице:Одјељење за привреду, 
        друштвене дјелатности и инспекцијске послове 
 Број потрошачке јединице:01160150  
   
410000 Трошкови материјала и услуга 23,150.00 
412700 расходи за стручне услуге 20,900.00 
412799 превентивна заштита дјеце 6,200.00 
412799 трошкови лијечења неосигураних лица 13,700.00 
412799 услуге мртвозорства 1,000.00 
412900 остали расходи 2,250.00 
412992 чланарина у Савезу општина и градова 2,250.00 
   
410000 Текуће и капит. помоћи - укупно 757,400.00 
 (субвенције,грантови и дознаке)  

414100 Субвенције 97,390.00 
414121 подстицајна средства за пољопривреду 69,000.00 
414141 Пројекат "Купујмо локално" 28,390.00 
   
   
415200 Грантови 545,110.00 
415210 Tекући грантови 486,700.00 
415212 ОО Црвени крст Власеница  36,400.00 
415212 Народна кухиња 16,000.00 
415212 ХО "Мерхамет" Власеница 2,000.00 
415213 Спорт 97,000.00 
415213 Покровитељство ауто-трке  5,000.00 
415213 Омладински савјет Власеница 0.00 
415214 Помоћ вјерским заједницама 10,000.00 

415215 Борачка организација Власеница 24,600.00 
415215 ООППБ и НЦ Власеница 10,000.00 
415215 Удружење РВИ Власеница 8,000.00 
415215 СУБНОР 500.00 
415215 Међуопшт. организација слијепих  Власеница 3,000.00 
415216 Дом здравља Власеница 43,000.00 
415217 Центар за културу и спорт Власеница 12,600.00 
415217 ОШ "Вук Караџић" Власеница 10,000.00 
415217 СПКД "Просвjета" Власеница 5,000.00 
415217 БЗК  "Препород" Власеница 1,500.00 
415217 Књижевни клуб "Луча" Власеница 1,500.00 
415217 Општинске културне манифестације 6,700.00 
415219 Туристичка организација Власеница 22,000.00 
415219 ИТЦ "ВИК" 7,100.00 
415219 Ватрогасно друштво Власеница 153,000.00 

415219 Средства за техничко опремање ВД Власеница 0.00 
415219 Удружење пензионера Власеница 5,000.00 
415219 Цивилна заштита 0.00 
415219 Суфинансирање пројекта - Пријатељи Сребренице 2,000.00 
415219 Остали грантови- накнада волонтерима 2,800.00 
415219 Остали грантови 2,000.00 
   
415239 Капитални грантови 58,410.00 
415239 суфинансирање пројекта 1,120.00 
415242 санац.Центра за базичну рехаб.у ЈЗУ Дом здравља 39,260.00 
415249 финансирање прикључка на електромрежу 18,030.00 
415249 Средства за техничко опремање ВД Власеница 0.00 
   
416100 Текуће дознаке грађанима 114,900.00 

416124 стипендије 80,000.00 
416124 награде талентима-најбољим ученицима 4,200.00 
416124 превоз ђака 24,000.00 
416129 помоћ у случају штете (за стоку)  1,700.00 
416129 помоћ у сл. елементарних непогода 0.00 
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416129 суфинансирање треће вјештачке оплодње 2,500.00 
416129 помоћ породицама са четворо и више дјеце 2,500.00 
   
511000 Капитални расходи 13,050.00 

511700 издаци за израду ШПО 13,050.00 
   

  Укупно потрошачка јeдиница 01160150 793,600.00 

   
 Назив потрошачке јединице:Одјељење за просто- 

                     рно уређење и стамбено-комуналне послове 
 Број потрошачке јединице:01160160  
   
 Средства за посебне намјене 354,600.00 
412521 одржавање лок.некатег.путева и мостова 110,000.00 
412521 одржавање улица у граду 21,500.00 
412525 одржавање спортско-рекреативних терена 700.00 
412529  одржавање уличне расвјете 15,500.00 
412529 трошкови комуналне инфраструктуре 5,700.00 

412812 трошкови зимске службе 16,600.00 
412813 трошкови одржавања чистоће  95,000.00 
412814 трошкови ЕЕ-јавна расвјета 80,000.00 
412819 трошкови одржавања депоније 0.00 
412819 трошкови дератизације 3,000.00 
412937 бруто накнада по уговору о дјелу 6,600.00 
   
415230 Капитални грантови 9,000.00 
415239 суфинансирање зграда ЗЕВ 9,000.00 
   
511000 Капитални расходи 248,800.00 
511100 изградња хлорне станице на сист.водосн. Грабовица 90,000.00 
511100 изградња канализационе мреже Топлик 1 и 2 54,000.00 
511100 изградња водовода у МЗ Доњи Залуковик 12,900.00 

511100 расходи за изградњу и прибављање осталих објеката 27,800.00 
511100 асфалтирање дворишта - СШЦ 23,400.00 
511200 реконструкција и инвест.одржавање 39,000.00 
511300 опрема 1,700.00 
   

  Укупно потрошачка јeдиница 01160160 612,400.00 

   
 Назив потрошачке јединице:Остала буџетска потрошња 

 Број потрошачке јединице:01160190 
   
413300 камата на кредитe 44,500.00 
413322 камата на кредит - ИРБ 30,000.00 
621300 отплата кредита 177,700.00 
621322 отплата кредита - ИРБ 172,500.00 
   

621921 издаци за отплату неизм. обавеза из ранијих година 125,000.00 
   

  Укупно потрошачка јeдиница 01160190 549,700.00 

   

 УКУПНО ОПШТИНСКА УПРАВА 3,644,500.00 

   
 Назив потрошачке јединице:Центар за социјални рад 
 Број потрошачке јединице:01160300  

   
411100 Расходи за бруто плате запослених 103,200.00 
411100 плата запослених - нето 64,100.00 
411190 порези и доприноси на плату 39,100.00 
411200 Расходи за бруто накнаде запослених 22,900.00 
411220 накнаде за топли оброк  запослених 13,800.00 
411200 порези и доприн. на накнаде запослених 9,100.00 
   
412000 Расходи за кориштење роба и услуга 32,700.00 
412200 трошкови енергије 4,500.00 
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412200 трошкови комунал. и комуникац.услуга 2,500.00 
412300 набавка материјала 1,200.00 
412500 трошкови текућег одржавања 0.00 
412600 путни трошкови и трошкови горива 1,600.00 

412700 стручне услуге 770.00 
412900 остали трошкови 950.00 
412931 бруто накнаде волонтерима 5,240.00 
412933 бруто накнаде за чланове управног одбора 1,140.00 
412934 бруто накнаде члановима комисија 9,000.00 
412937 бруто накнаде по уговору о дјелу 4,900.00 
412950 судски трошкови 900.00 
412990 трошкови учешћа у пројектима  
   
Средства за посебне намјене-социјална заштита 549,600.00 
   
416110 Текуће дознаке корисн.социјалне заштите 475,400.00 
416111 стална социјална помоћ 85,400.00 
416112 туђа њега и помоћ 379,000.00 

416114 једнократне помоћи 11,000.00 
416000 Дознаке пружаоцима усл.соц.заштите 74,200.00 
416313 Дознаке устан.соц.зашт.за смјештај штићеника 51,500.00 
416319 Остале дознаке пружаоцима соц.заштите 2,000.00 
416211 Издв.за здравств.осигурање штићеника 20,700.00 
   

  Укупно потрошачка јeдиница 01160300 708,400.00 

   

 Назив потрошачке јединице:Установа за предшколско  
    образовање и вaспитање  "Први кораци" 

 Број потрошачке јединице:01160400  
   
411100 Расходи за бруто плате запослених 128,500.00 

411100 плата запослених - нето 80,500.00 
411190 порези и доприноси на плату 48,000.00 
   
412000 Расходи за кориштење роба и услуга 38,200.00 
412200 трошкови енергије 11,600.00 
412200 трошкови комунал. и комуникац.услуга 4,000.00 
412300 набавка материјала 800.00 
412400 расходи за ост.материјал за посебне намјене 9,000.00 
412500 трошкови текућег одржавања 500.00 
412700 стручне услуге 1,300.00 
412931 бруто накнаде волонтерима 6,280.00 
412953 адвокатске услуге 1,440.00 
412937 бруто накнаде по уговору о дјелу 3,280.00 
   

  Укупно потрошачка јeдиница 01160400 166,700.00 

   
 Назив потрошачке јединице:СШЦ "Милорад Влачић" 
 Број потрошачке јединице:08150065  
   

411200 Расходи за бруто накнаде запослених 15,000.00 
411200 накнаде трошкова запослених-нето 15,000.00 
412000 Расходи за кориштење роба и услуга 80,390.00 
412200 трошкови енергије 34,000.00 
412200 трошкови комунал. и комуникац.услуга 17,500.00 
412300 набавка режијског материјала 5,000.00 
412400 набавка материјала за посебне намјене 4,000.00 
412500 трошкови текућег одржавања 3,000.00 
412600 путни трошкови и трошкови смјештаја 3,000.00 

412600 трошкови горива 1,890.00 
412700 стручне услуге 5,000.00 
412900 остали расходи 7,000.00 
511000 Капитални расходи 4,000.00 
511300 опрема 4,000.00 
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621921 издаци за отплату неизм. обавеза из ранијих година 610.00 
   

  Укупно потрошачка јeдиница 08150065 100,000.00 

   

 Назив потрошачке јединице: ЈУ Народна библиотека 
 Број потрошачке јединице:08180023 
   
   
412000 Расходи за кориштење роба и услуга 8,270.00 
412200 трошкови енергије 3,070.00 
412200 трошкови комунал. и комуникац.услуга 2,700.00 
412300 набавка материјала 800.00 
412500 трошкови текућег одржавања 150.00 
412600 путни трошкови 300.00 
412600 трошкови горива 150.00 
412700 стручне услуге 100.00 
412900 остали непоменути расходи 1,000.00 
   
511000 Капитални расходи 1,730.00 
511200 реконструкција и инвестиционо одржавање 0.00 
511300 опрема 1,730.00 
   

  Укупно потрошачка јeдиница 08180023 10,000.00 

   
 Назив потрошачке јединице: Мјесне заједнице 

 Број потрошачке јединице: 01160200  
   
412000 Расходи за кориштење роба и услуга 7,400.00 
412200 трошкови енергије и комуналних услуга 1,400.00 
412500 расходи за текуће одржавање 6,000.00 
   
414100 Субвенције 18,000.00 
414121 подстицајна средства за превоз 18,000.00 
   

  Укупно потрошачка јeдиница 01160200 25,400.00 

   
   

 УКУПНО РАСХОДИ БУЏЕТА 4,655,000.00 

  6. ФУНКЦИОНАЛНА КЛАСИФИКАЦИЈА БУЏЕТСКИХ РАСХОДА  

                       И НЕТО ИЗДАТАКА ЗА НЕФИНАНСИЈСКУ ИМОВИНУ  

   

   
.01 Опште јавне услуга 1,765,450.00 

.02 Одбрана 0.00 

.03 Јавни ред и сигурност 153,000.00 

.04 Економски послови 121,090.00 

.05 Заштита човјекове околине 111,050.00 

.06 Стамб. и заједнички послови 413,330.00 

.07 Здравство 105,660.00 

.08 Рекреација, култура и религија 149,300.00 

.09 Образовање 384,900.00 

.10 Социјална заштита 863,520.00 
 Остало - Некласификовани расходи 475,200.00 
   

 УКУПНО 4,542,500.00 

   
   

   
 7.  РЕКАПИТУЛАЦИЈА  

   

1 Приходи 4,433,300.00 
2 Примици за нефинансијску имовину 112,500.00 
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3 Примици за финансијску имовину 29,200.00 
4 Примици од задуживања 40,000.00 
5 Неутрошена средства претходне године 40,000.00 

6     I Укупно (1+2+3+4+5) 4,655,000.00 

7 Расходи 3,908,610.00 
8 Издаци за нефинансијску имовину 270,580.00 
9 Издаци за отплату дугова 475,810.00 

10     II Укупно (7+8+9) 4,655,000.00 

11                                                                                               Остварени 
резултат текућег периода (I -II) 

0.00 

   
                                                                                                                НАЧЕЛНИК ОПШТИНЕ 
                                                                                                               Мирослав Краљевић,с.р.  
   

 
На основу члана 35. Закона о буџетском 

систему Републике Српске – пречишћени текст 
(„Службени гласник Републике Српске“, број 
121/12, 52/14, 103/15 и 15/16), члана 39. Закона о 
локалној самоуправи („Службени гласник РС“, број 
97/16) и члана 38. Статута општине Власеница 
(“Службени гласник општине Власеница“, број 8/14 
и 12/14), Скупштина општине Власеница на 
сједници одржаној дана 16.12.2016. године,  д о н и 
ј е л а      ј е 
 

ОДЛУКУ 
о измјенама Одлуке о извршењу буџета 

општине Власеница за 2016. годину 
 

I 
У Одлуци о извршењу буџета општине 

Власеница за 2016. годину („Службени гласник 
Општине Власеница“, број 14/15), у тачки I став 1. 
мијења се и гласи: 
 

„Овом Одлуком прописује се начин 
извршења Ребаланса буџета општине Власеница  
за 2016. годину (у даљем тексту: буџет) у систему 
трезорског пословања.“ 
 

II 
Тачка II Одлуке мијења се и гласи: 

 
„II 

Средства буџета општине Власеница за 
2016. годину, у укупном износу од 4.655.000,00 КМ, 
распоређују се на следећи начин: 
 

1. за утврђене намјене         4.179.190,00 КМ 
2. за отплату кредита                 350.200,00 КМ 
3. за отплату обавеза из 

ранијих година                       125.610,00 КМ 
УКУПНО                    4.655.000,00 КМ.“ 

 
III 

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

 
 
Број: 01-022-195/16                                                                              
Датум: 19.12.2016.године        ПРЕДСЈЕДНИК   
Власеница                        СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ 
                                               Гордана Трампић,с.р. 
  

              На основу члана 30. Закона о локалној 
самоуправи ( „Службени гласник РС“, број 101/04, 
42/05, 118/05 и 98/13), члана 8. Закона о порезу на 
непокретности ( „Службени гласник РС“, број 91/15) 
и члана 38. Статута општине Власеница 
(„Службени гласник општине Власеница“, број 8/14 
и 12/14),  Скупштина општине Власеница, на 
сједници одржаној дана 16.12.2016.године, 
донијела је 
 

O Д Л У К У  
о висини стопе пореза на непокретности  

на подручју Општине Власеница за 2017. годину 
 
I 
 

Овом одлуком утврђује се стопа за 
опорезивање непокретности које се налазе на 
подручју општине Власеница за 2017. годину у  
висини 0,15 %. 

Изузетно од става 1. ове тачке, пореска 
стопа за непокретности у којима се непосредно 
обавља производна дјелатност износи 0,10 %. 

Под непокретностима из става 2. ове тачке 
подразумијевају се објекти за производњу и објекти 
за складиштење сировина, полупроизвода и 
готових производа, уколико чине заокружену 
производну средину. 

  
II 

Непокретност у смислу члана 2. став 1. 
тачка 4. Закона о порезу на непокретности 
(„Службени гласник Републике Српске“, број 91/15) 
представља земљиште са свим оним што је трајно 
спојено са њим или што је изграђено на површини 
земљишта, изнад или испод земљишта. 

 
III 

Пореска управа утврдиће пореску основицу 
на основу Одлуке о висини вриједности 
непокретности по зонама на подручју општине 
Власеница на дан 31.12.2015. године („Служебни 
гласник општине Власеница“, број 1/16). 
 

IV 
Ова Одлука ступа на снагу даном 

доношења, објавиће се у „Службеном гласнику 
Општине Власеница”, а примјењиваће се у периоду 
од 01.01.2017. до 31.12.2017. године.  
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Општине Власеница”, а примјењиваће се у периоду 
од 01.01.2017. до 31.12.2017. године. 
 
Број: 01-022-193/16                                                                  
Датум: 19.12.2016.године          ПРЕДСЈЕДНИК  
Власеница                          СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ 
                                                Гордана Трампић,с.р. 
 

Власеница                          СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ 
                                                Гордана Трампић,с.р. 
                                                 Гордана Трампић,с.р. 
 
 
 

 
На основу члана 31. Закона о буџетском систему Републике Српске – пречишћен текст („Службени 

гласник Републике Српске“, број 121/12, 52/14, 103/15 и 15/16), члана 39. Закона о локалној самоуправи 
(„Службени гласник РС“, број 97/16)  и члана 38. Статута општине Власеница (“Службени гласник општине 
Власеница“, број 8/14 и 12/14), Скупштина општине Власеница на сједници одржаној дана 16.12.2016. године,  
д о н и ј е л а      ј е 

О Д Л У К У 
О УСВАЈАЊУ  БУЏЕТА ОПШТИНЕ ВЛАСЕНИЦА 

ЗА 2017. ГОДИНУ 
 

I 
Скупштина општине Власеница усваја Буџет општине Власеница за 2017. годину у износу од  

4.695.000,00 КМ. 
 
II 

Приходи по изворима и врстама и распоред расхода на основу ближе намјене, утврђују се у билансу 
буџета општине Власеница за 2017. годину који је саставни дио ове Одлуке. 

 
III 

Ова одлука ступа на снагу даном доношења и биће објављена у „Службеном гласнику општине 
Власеница“. 
 
Број: 01-022-197/16                                                                                                    ПРЕДСЈЕДНИК      
Датум: 19.12.2016.године                                                                                СКУПШТИНЕ  ОПШТИНЕ 
Власеница                    Гордана Трампић,с.р.    
 
 
     
  БУЏЕТ ОПШТИНЕ ВЛАСЕНИЦА ЗА 2017. ГОДИНУ 

   

Економски  
код  

ОПИС БУЏЕТ ЗА 2017. ГОДИНУ 

   

1 2 3 

   

 ОПШТИ ДИО  

 А. БУЏЕТСКИ ПРИХОДИ ( I+II+III+IV ) 4,505,000.00 

710000     I Порески приходи 3,304,200.00 
711000 Приходи од пореза на доходак и добит 50.00 
712000 Доприноси за социјално осигурање 0.00 
713000 Порези на лична примања и прих.од сам.дјел. 321,050.00 
714000 Порези на имовину 182,500.00 
715000 Порези на промет производа и услуга 500.00 
716000 Царине и увозне дажбине 0.00 
717000 Индиректни порези прикупљени преко УИО 2,800,000.00 
719000 Остали порески приходи 100.00 

720000     II Непорески приходи 888,900.00 

721000 Приходи од финанс. и нефинанс. имовине 37,000.00 
722000 Накнаде,таксе и приходи од пружања јавн.усл. 736,400.00 
723000 Новчане казне 500.00 
728000 Приходи од фин.и нефин.имовине и трансакција размјене 

унутар и између јединица власти 
0.00 

729000 Остали непорески приходи 115,000.00 
730000    III Грантови 0.00 

731000 Грантови 0.00 
780000    IV Трансфери 311,900.00 
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781000 Трансф. између буџ.јед.различитих нивоа власти 0.00 
787000 Трансф. између различитих јединица власти 311,900.00 
788000 Трансф. унутар исте јединице власти 0.00 

 Б.БУЏЕТСКИ РАСХОДИ ( I+II ) 3,813,060.00 

410000     I Текући расходи 3,813,060.00 

411000 Расходи за лична примања запослених 1,454,700.00 
412000 Расходи по основу кориштења роба и услуга 864,360.00 
413000 Расходи финансирања и др.финансијски трошк. 69,000.00 
414000 Субвенције 113,000.00 
415000 Грантови 568,500.00 
416000 Дознаке на име соц.заштите које се испл.из буџета 698,500.00 
417000 Дознаке на име соц.заштите које се испл.институц. 

Обав.соц.осигурања 
0.00 

418000 Расходи финансирања, други фин.тр. и расходи транс. 
размјене између или унутар јединица власти 

0.00 

419000 Расходи по судским рјешењима 45,000.00 
480000     II Трансфери између и унутар јединица власти 0.00 

487000 Трансфери између различитих јединица власти 0.00 

488000 Трансфери унутар исте јединице власти 0.00 
****     II Буџетска резерва 0.00 

   

 В. БРУТО БУЏЕТСКИ СУФИЦИТ/ДЕФИЦИТ (А-Б) 691,940.00 

   

 Г. НЕТО ИЗДАЦИ ЗА НЕФИНАНСИЈСКУ ИМОВИНУ ( I- II ) -280,000.00 

810000     I Примици за нефинансијску имовину 190,000.00 

811000 Примици за произведену сталну имовину 120,000.00 
813000 Примици за непроизведену сталну имовину 70,000.00 

510000     II Издаци за нефинансијску имовину 470,000.00 
511000 Издаци за произведену сталну имовину 468,000.00 
513000 Издаци за непроизведену сталну имовину 
516000 Издаци за залихе материјала, робе и ситног инвентара 2,000.00 

580000     III Издаци за нефинансијску имовину из трансакција 
између или унутар јединица власти 

0.00 

581000 Издаци за нефинансијску имовину из трансакција између 
или унутар јединица власти 

0.00 

   

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

   

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

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

910000     I Примици од финансијске имовине 0.00 

911000 Примици од финансијске имовине 0.00 
918000 Примици од финансијске имовине из трансакција између 

или унутар јединица власти 
0.00 

610000     II Издаци за финансијску имовину 0.00 

610000 Издаци за финансијску имовину 0.00 
618000 Издаци за финансијску имовину из трансакција између или 

унутар јединица власти 
0.00 

 Ж. НЕТО ЗАДУЖИВАЊЕ ( I-II ) -345,000.00 
920000     I Примици од задуживања 0.00 

921200 Примици од задуживања 0.00 
921200 Примици од задуживања из трансакција између или унутар 

јединица власти 
0.00 

620000     II Издаци за отплату дугова 345,000.00 

621000 Издаци за отплату дугова 345,000.00 
921200 Издаци за отплату дугова из трансакција између или 

унутар јединица власти 
0.00 

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

930000     I Остали примици 0.00 
931000 Остали примици  
938000 Остали примици из трансакција између или унутар 

јединица власти 
0.00 

630000     II Остали издаци 66,940.00 
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631000 Остали издаци 66,940.00 
638000 Остали издаци из трансакција између или унутар јединица 

власти 
0.00 

**** И. РАСПОДЈЕЛА СУФИЦИТА ИЗ РАНИЈЕГ ПЕРИОДА 0.00 

   

 Ј. РАЗЛИКА У ФИНАНСИРАЊУ ( Д+Ђ ) 0.00 

   
 2. БУЏЕТСКИ ПРИХОДИ И ПРИМИЦИ ЗА НЕФИНАНСИЈСКУ ИМОВИНУ 
   

 БУЏЕТСКИ ПРИХОДИ  ( I+II+III+IV ) 4,505,000.00 

   

 Порески и непорески приходи (71+72) 4,193,100.00 

   
71     I Порески приходи 3,304,200.00 

   
711000 Приходи од пореза на доходак и добит 50.00 

711113 Порези на приходе од пољопр.и шумарства 50.00 

   
712000 Доприноси за социјално осигурање 0.00 

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

713000 Порези на лична примања и прих.од сам.дјел. 321,050.00 
713111 порез на приход од самост.дјелат. 26,000.00 
713112 порез на прих. од самост.дј.у паушалном изн. 50.00 
713113 порез на лична примања 295,000.00 
713114 порез на лична прим.лица која самост.об.дјел. 0.00 

   
714000 Порези на имовину 182,500.00 

714111 порез на имовину 1,000.00 
714112 порез на непокретности 180,000.00 
714211 порез на наслијеђе и поклоне 500.00 
714311 порез  на пренос непокрет. и права 1,000.00 

   
715000 Порези на промет производа и услуга 500.00 

715100 порези на промет производа  250.00 
715200 порези на промет услуга 250.00 
715300 акцизе  

   
717000 Индиректни порези прикупљени преко УИО 2,800,000.00 

717111 индиректни порези прикупљени преко УИО - збирно 2,800,000.00 
   

719000 Остали порески приходи 100.00 
719113 порез на добитке од игара на срећу 100.00 

   
72     II Непорески приходи 888,900.00 

   

721000 Приходи од финанс. и нефинанс. имовине 37,000.00 
721222 приходи од давања у закуп објеката 8,900.00 
721223 приходи од земљишне ренте 28,000.00 
721311 приходи од камата на новчана средства 100.00 

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

722100 Административне накнаде и таксе 80,500.00 
722118 посебна републичка такса на нафтне деривате 1,000.00 
722121 општинске административне таксе 80,500.00 

   
722300 Комуналне накнаде и таксе 69,300.00 
722312 комуналне таксе на фирму 55,000.00 
722313 комуналне таксе на држање моторних возила 300.00 
722314 ком.таксе за коришт.прост.на јавним површ. 7,000.00 

722315 комуналне таксе за држање средстава за игру 0.00 
722318 комуналне таксе за коришт.рекл.паноа 7,000.00 
722396 комуналне таксе на остале предмете таксирања 0.00 

   
722400 Накнаде по разним основама 526,500.00 
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722411 накнаде за уређивање грађевин. земљишта 24,000.00 
722412 накнаде за кориштење грађевин. земљишта 7,000.00 
722424 накнада за коришћење минералних сировина 100.00 
722425 накнада за промјену намјене пољопривредног земљишта 0.00 

722435 накнада за коришт.шума и шумског земљ. 335,000.00 
722437 накнада за об. послова од општег инт.у шумама 4,000.00 
722440 накнаде за воду 25,000.00 
722461 накн. за коришт.комун.добара од општ.инт. 42,000.00 
722465 накн.за воде за индустријске процесе 1,000.00 
722467 ср.за фин.посебних мјера заштите од пожара 13,400.00 
722468 накн.за коришт.прир.ресурса за произ.ел.ен. 75,000.00 

   
722500 Приходи од пружања јавних услуга 60,100.00 
722591 приходи Центра за социјални рад 14,100.00 
722591 приходи ПУ "Први кораци" 35,500.00 
722591 приходи СШЦ "Милорад Влачић" 10,000.00 
722591 приходи Народна библиотека 500.00 

   

723000 Новчане казне 500.00 
723100 новчане казне 500.00 

   
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 

729124 остали општински непорески приходи 115,000.00 

   
73     III Грантови 0.00 
   
731000 Грантови из земље 0.00 

731100 Текући грантови -пројекат "Реагуј -укључи се" 0.00 
731200 Текући грантови  0.00 

   

   
78     IV Трансфери 311,900.00 
   
781000 Трансфери јединицама локалне самоуправе 0.00 

781311 трансфери буџету из гранта за неразвијене  0.00 
781312 трансфери за пројекте из области пољопривреде 0.00 
781316 трансфери Центру за социјални рад  0.00 

   
787000 Трансфери између различитих јединица власти 311,900.00 

787211 трансфери буџету из гранта за неразвијене  64,800.00 
787211 трансфери за пројекте из области пољопривреде 850.00 

787211 трансфери Центру за социјални рад  246,250.00 
   

   
 ПРИМИЦИ ЗА НЕФИНАНСИЈСКУ ИМОВИНУ ( V ) 190,000.00 
   

81     V Примици за нефинансијску имовину 190,000.00 
   
811100 Примици за зграде и објекте 120,000.00 

811100 Примици за зграде и објекте 120,000.00 
   
813100 Примици за биолошку имовину 70,000.00 

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

   

 УКУПНИ БУЏЕТСКИ ПРИХОДИ И ПРИМИЦИ 4,695,000.00 
 ЗА НЕФИНАНСИЈСКУ ИМОВИНУ:  

   
 3. БУЏЕТСКИ РАСХОДИ И ИЗДАЦИ ЗА НЕФИНАНСИЈСКУ ИМОВИНУ 
   

 БУЏЕТСКИ РАСХОДИ 3,813,060.00 
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41     Текући расходи 3,813,060.00 

   
411000 Расходи за лична примања 1,454,700.00 

411100 Расходи за бруто плате запослених 1,181,700.00 
411200 Расходи за бруто накнаде тр. и личних прим. запосл. 253,500.00 
411300 Расходи за накнаду плата запослених за вријеме 

боловања (бруто) 
6,000.00 

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

412000 Расходи по основу коришћења роба и услуга 864,360.00 
412200 Расходи по осн. утрошка енергије, ком.и комуникац.усл. 152,200.00 
412300 Расходи за режијски материјал 28,600.00 
412400 Расходи за материјал за посебне намјене 14,000.00 
412500 Расходи за текуће одржавање 110,150.00 
412600 Расходи по основу путовања и смјештаја 36,650.00 
412700 Расходи за стручне услуге 56,600.00 
412800 Расходи за одрж. јавних површина и зашт.животне ср. 187,000.00 

412900 Остали некласификовани расходи 279,160.00 
   

413000 Расходи финансирања и други финан. трошкови 69,000.00 
413300 Расходи по основу камата на примљене зајмове у земљи 69,000.00 

   
414000 Субвенције 113,000.00 

414100 Субвенције 113,000.00 
   

415000 Грантови 568,500.00 
415200 Грантови у земљи 568,500.00 

   
416000 Дознаке на име социјалне заштите из буџета 698,500.00 

416100 Дознаке грађанима које се испл.из буџета 621,900.00 
416200 Дознаке другим институц.обавезног соц.осигурања 0.00 

416300 Дознаке пружаоцима услуга соц.осигурања 76,600.00 
   

419000 Расходи по судским рјешењима 45,000.00 
419100 Расходи по судским рјешењима 45,000.00 

   
****** Буџетска резерва 0.00 

   
 ИЗДАЦИ ЗА НЕФИНАНСИЈСКУ ИМОВИНУ 470,000.00 
   

51     Издаци за нефинансијску имовину 470,000.00 
   

511000 Издаци за произведену сталну имовину 468,000.00 
511100 Издаци за изградњу и прибављање зграда и објеката 246,600.00 
511200 Издаци за инвестиционо одрж. реконстр. и адаптацију 40,500.00 
511300 Издаци за набавку постројења и опреме 90,500.00 

511700 Издаци за нематеријалну произведену имовину 90,400.00 
   

513000 Издаци за непроизведену сталну имовину 0.00 
513100 Издаци за прибављање земљишта 0.00 

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

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

   

 УКУПНИ БУЏЕТСКИ РАСХОДИ И ИЗДАЦИ 4,283,060.00 
 ЗА НЕФИНАНСИЈСКУ ИМОВИНУ:  

   
 4. РАЧУН ФИНАНСИРАЊА   

   

 Ф И Н А Н С И Р А Њ Е -345,000.00 

   

 НЕТО ПРИМИЦИ ОД ФИНАНСИЈСКЕ ИМОВИНЕ 0.00 

91     I Примици од финансијске имовине 0.00 

   
911000 Примици од финансијске имовине 0.00 
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911400 Примици од наплате датих зајмова 0.00 
   

61     II Издаци за финансијску имовину 0.00 
   

611000 Издаци за финснијску имовину 0.00 
611000 Издаци за финансијску имовину 0.00 

   

   

 НЕТО ЗАДУЖИВАЊЕ -345,000.00 

92     I Примици од задуживања 0.00 

   
921000 Примици од задуживања 0.00 

921200 Примици од узетих зајмова 0.00 
   

62     II Издаци за отплату дугова 345,000.00 
   

621000 Издаци за отплату дугова 345,000.00 
621300 Издаци за отплату главнице примљених зајмова у земљи 345,000.00 

621900 издаци за отплату осталих обавеза  0.00 
   

   

 ОСТАЛИ НЕТО ПРИМИЦИ -66,940.00 

930000     I Остали примици 0.00 
931000 Остали примици  
938000 Остали примици из трансакција између или унутар јединица власти 

630000     II Остали издаци 66,940.00 
631000 Остали издаци 66,940.00 
638000 Остали издаци из трансакција између или унутар јединица 

власти 
0.00 

   

   

**** РАСПОДЈЕЛА СУФИЦИТА ИЗ РАНИЈЕГ ПЕРИОДА 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 
   
412935 Накнаде скупшт. одборницима- бруто 161,140.00 
412935 накнаде скупштинским одборницима - нето 97,140.00 
412935 накнаде скупшт.одборницима -порези и допр. 64,000.00 

   
412934 Накнаде за рад у комисијама- бруто 5,600.00 
412934 накнаде за рад у комисијама- нето 3,360.00 
412934 накнаде за рад у комисијама- пор.и допр. 2,240.00 
   
412934 Накнаде члановима Одбора за жалбе - бруто 7,000.00 
412934 накнаде за рад у Одбору за жалбе- нето 4,200.00 
412934 накнаде за рад у Одбору за жалбе- пор.и допр. 2,800.00 
   
412934 Општинска изборна комисија 9,460.00 
412934 бруто накнаде члановима ОИК-а 9,460.00 
   
   
415200 Текући грантови 8,000.00 

415211 политичке странке у СО-е Власеница 8,000.00 
   

  Укупно потрошачка јединица 01160110 191,200.00 

   
 Назив потрошачке јединице: Стручна служба Начелника општине 
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 Број потрошачке јединице:01160120 
   
416129 текуће дознаке грађанима  10,000.00 
   

  Укупно потрошачка јединица 01160120 10,000.00 

   
   

 Назив потрошачке јединице:Одјељење за општу управу 
 Број потрошачке јединице:01160130 
   
412000 Расходи за кориштење роба и услуга 178,460.00 
412200 расходи за енергију.ком.и комуникац.усл. 61,500.00 
412200 трошкови енергије 21,000.00 
412211 трошкови ЕЕ-Одјељење 12,000.00 
412216 трошкови енергије-гријање 9,000.00 
412200 трошкови комуналн.и комуникац. услуга 40,500.00 
412221 трошкови за воду и канализацију 2,500.00 
412222 трошкови одвоза смећа 7,000.00 

412230 трошкови ПТТ 31,000.00 
412300 набавка материјала 20,000.00 
412500 трошкови текућег одржавања 8,000.00 
412500 услуге поправки и одржавања Зграде 1,000.00 
412500 услуге поправки и одржавања опреме 2,000.00 
412500 мат. и услуге поправки и одржавања возила 5,000.00 
412600 расходи за путовање и смјештај 29,000.00 
412600 путни трошкови и трошк.смјештаја  1,000.00 
412630 трошкови горива  28,000.00 
412700 расходи за стручне услуге 33,600.00 
412710 расходи за усл.платног промета -банке 1,500.00 
412720 расходи за услуге осигурања 2,500.00 
412730 услуге медија  5,000.00 
412730 услуге јавног информисања 5,600.00 

412750 правне услуге 5,000.00 
412770 услуге одржавања рачунарских програма 8,000.00 
412790 лаборат.услуге 1,000.00 
412790 остале  стручне услуге  5,000.00 
412900 остали расходи 26,360.00 
412920 услуге стручног образовања 2,000.00 
412941 услуге репрезентације 11,000.00 
412943 услуге прослава 3,500.00 
412944 расходи за поклоне 3,000.00 
412971 порези на терет послодавца 3,560.00 
412990 остали трошкови 3,300.00 
   
415200 Текући грант - Синдикат АСО 5,000.00 
   
416100 Текуће дознаке грађанима 35,000.00 

416122 помоћи демобилис.борцима 10,000.00 
416122 помоћи пород. погинулих бораца и РВИ 15,000.00 
416123 помоћи расељеним и повратницима 10,000.00 
   
419100 Расходи по судским рјешењима 0.00 
   
400000 Текући расходи - укупно 218,460.00 
   
500000 Издаци за непроизведену сталну имовину 13,000.00 
511320 набавка канцеларијског намјештаја и опреме  11,000.00 
516142 набавка ауто-гума 2,000.00 
   

  Укупно потрошачка јeдиница 01160130 231,460.00 

   

 Назив потрошачке јединице:Одјељење за финансије 
 Број потрошачке јединице:01160140 
   
411100 Расходи за бруто плате запослених 959,000.00 
411100 плата запослених - нето 589,000.00 
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411190 порези и доприноси на плату 370,000.00 
   
411300 Расходи за накнаду плата запослених за вријеме 

боловања (бруто) 
6,000.00 

   
411200 Расходи за бруто накнаде запослених 217,500.00 
411200 нето накнаде трошкова запослених-укупнo 132,500.00 
411210 накнаде за превоз запослених 11,500.00 
411220 накнадa за топли оброк и регрес запослених 120,000.00 
411200 остале накнаде запосленим 1,000.00 
411200 порези и доприн. на накнаде запослених 85,000.00 
   
411400 Расходи за отпремнине и једнократне пом. (бруто) 13,500.00 
   
412931 Расходи за бруто накнаде волонтерима 30,000.00 
412931 Расходи за накнаде волонтерима-нето 17,000.00 
412931 Расходи занакнаде волонтерима-пор.и допр. 13,000.00 
   

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

  Укупно потрошачка јeдиница 01160140 1,229,500.00 

   
   

 Назив потрошачке јединице:Одјељење за привреду, 
        друштвене дјелатности и инспекцијске послове 
 Број потрошачке јединице:01160150 
   
   
410000 Трошкови материјала и услуга 18,450.00 
412700 расходи за стручне услуге 16,200.00 
412799 превентивна заштита дјеце 6,200.00 
412799 трошкови лијечења неосигураних лица 9,000.00 

412799 услуге мртвозорства 1,000.00 
412900 остали расходи 2,250.00 
412992 чланарина у Савезу општина и градова 2,250.00 
   
410000 Текуће и капит. помоћи - укупно 736,000.00 
 (субвенције,грантови и дознаке)  
414100 Субвенције 95,000.00 
414121 подстицајна средства за пољопривреду 65,000.00 
414141 Пројекат - Огледно поље 10,000.00 
414 Подстицајна средства за мала и средња предузећа 20,000.00 
   
415200 Грантови 545,500.00 
415210 Tекући грантови 495,500.00 
415212 ОО Црвени крст Власеница  35,000.00 
415212 Народна кухиња 16,000.00 

415212 ХО "Мерхамет" Власеница 2,000.00 
415213 Спорт 103,000.00 
415213 Покровитељство ауто-трке  5,000.00 
415213 Омладинска организација Власеница 4,000.00 
415214 Помоћ вјерским заједницама 20,000.00 
415215 Борачка организација Власеница 25,000.00 
415215 ООППБ и НЦ Власеница 10,000.00 
415215 Удружење РВИ Власеница 10,000.00 
415215 УГ "Ветерани РС" 1,000.00 
415215 СУБНОР 500.00 
415215 Међуопшт. организација слијепих  Власеница 3,600.00 
415216 Дом здравља Власеница 48,000.00 
415217 ЈУ Културни центар Власеница 28,000.00 
415217 Шумарски факултет Власеница 10,000.00 

415217 ОШ "Вук Караџић" Власеница 10,000.00 
415217 СПКД "Просвjета" Власеница 5,000.00 
415217 БЗК  "Препород" Власеница 1,500.00 
415217 Књижевни клуб "Луча" Власеница 500.00 
415217 Општинске културне манифестације 9,000.00 
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415219 Туристичка организација Власеница 21,000.00 
415219 Ловачко удружење Игришта Власеница 4,000.00 
415219 Ватрогасно друштво Власеница 100,000.00 
415219 Удружење пензионера Власеница 15,000.00 

415219 Удружење жена "Анима" 1,000.00 
415219 Цивилна заштита 1,000.00 
415219 Остали грантови- накнада волонтерима 2,700.00 
415219 Остали грантови 3,700.00 
   
415239 Капитални грантови 50,000.00 
415249 Средства за техничко опремање ВД Власеница 50,000.00 
   
416100 Текуће дознаке грађанима 95,500.00 
416124 стипендије 65,000.00 
416124 награде талентима-најбољим ученицима 2,000.00 
416124 превоз ђака 15,000.00 
416129 помоћ у случају штете (за стоку)  1,500.00 
416129 помоћ у сл. елементарних непогода 2,000.00 

416129 суфинансирање треће вјештачке оплодње 5,000.00 
416129 помоћ породицама са четворо и више дјеце 5,000.00 
   
511000 Издаци за нефинансијску имовину 30,400.00 
511700 издаци за израду Шумско привредне основе општине 

Власеница 
30,400.00 

   

  Укупно потрошачка јeдиница 01160150 784,850.00 

   
 Назив потрошачке јединице:Одјељење за просто- 

                     рно уређење и стамбено-комуналне послове 
 Број потрошачке јединице:01160160 
   
 Средства за посебне намјене 289,000.00 

412223 расходи за услуге дератизације 5,000.00 
412521 одржавање лок.некатег.путева и мостова 75,000.00 
412529  одржавање уличне расвјете 10,000.00 
412529 трошкови комуналне инфраструктуре 5,500.00 
412812 трошкови зимске службе 15,000.00 
412813 трошкови одржавања чистоће  95,000.00 
412814 трошкови ЕЕ-јавна расвјета 77,000.00 
412937 бруто накнада по уговору о дјелу 6,500.00 
   
415230 Капитални грантови 10,000.00 
415239 суфинансирање зграда ЗЕВ 10,000.00 
   
511000 Издаци за нефинансијску имовину 416,600.00 
511100 расходи за изградњу и прибављање осталих објеката 110,100.00 
511100 издаци за суфинансирање пројеката 116,500.00 

511100 издаци за изградњу лед јавне расвјете у граду 20,000.00 
511200 издаци за реконструкцију и инвест.одржавање 40,000.00 
511300 издаци за опрему - набавка аутомобила 50,000.00 
511300 издаци за постављање видео надзора у граду 20,000.00 
511700 издаци за пројектну документацију 60,000.00 
513000 Издаци за непроизведену сталну имовину 
513100 Издаци за прибављање земљишта  
   

  Укупно потрошачка јeдиница 01160160 715,600.00 

   
 Назив потрошачке јединице:Остала буџетска потрошња 

 Број потрошачке јединице:01160190 
   
413300 камата на кредитe 40,000.00 

413322 камата на кредит - ИРБ 29,000.00 
621300 отплата кредита 172,500.00 
621322 отплата кредита - ИРБ 172,500.00 
   
631911 издаци за отплату неизм. обавеза из ранијих година 66,940.00 
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  Укупно потрошачка јeдиница 01160190 480,940.00 

   

 УКУПНО ОПШТИНСКА УПРАВА 3,643,550.00 

   
 Назив потрошачке јединице:Центар за социјални рад 
 Број потрошачке јединице:01160300 

   
411100 Расходи за бруто плате запослених 92,700.00 
411100 плата запослених - нето 56,000.00 
411190 порези и доприноси на плату 36,700.00 
411200 Расходи за бруто накнаде запослених 23,700.00 
411220 накнаде за топли оброк  запослених 14,300.00 
411200 порези и доприн. на накнаде запослених 9,400.00 
   
412000 Расходи за кориштење роба и услуга 24,300.00 
412200 трошкови енергије 4,000.00 
412200 трошкови комунал. и комуникац.услуга 3,100.00 

412300 набавка материјала 1,500.00 
412500 трошкови текућег одржавања 300.00 
412600 трошкови горива 2,000.00 
412900 остали трошкови 1,000.00 
412931 бруто накнаде волонтерима 5,000.00 
412933 бруто накнаде за чланове управног одбора 500.00 
412934 бруто накнаде члановима комисија 3,900.00 
412990 трошкови учешћа у пројектима 3,000.00 
   
Средства за посебне намјене-социјална заштита 558,000.00 
   
416110 Текуће дознаке корисн.социјалне заштите 481,400.00 
416111 стална социјална помоћ 86,400.00 
416112 туђа њега и помоћ 385,000.00 

416114 једнократне помоћи 10,000.00 
416000 Дознаке пружаоцима усл.соц.заштите 76,600.00 
416313 Дознаке устан.соц.зашт.за смјештај штићеника 51,500.00 
416319 Остале дознаке пружаоцима соц.заштите 25,100.00 
416211 Издв.за здравств.осигурање штићеника 0.00 
   

  Укупно потрошачка јeдиница 01160300 698,700.00 

   

 Назив потрошачке јединице:Установа за предшколско  
    образовање и вaспитање  "Први кораци" 

 Број потрошачке јединице:01160400 
   
411100 Расходи за бруто плате запослених 130,000.00 
411100 плата запослених - нето 80,500.00 

411190 порези и доприноси на плату 49,500.00 
   
412000 Расходи за кориштење роба и услуга 41,900.00 
412200 трошкови енергије 15,000.00 
412200 трошкови комунал. и комуникац.услуга 4,200.00 
412300 набавка материјала 1,300.00 
412400 расходи за ост.материјал за посебне намјене 10,000.00 
412500 трошкови текућег одржавања 1,000.00 
412700 стручне услуге 1,500.00 
412931 бруто накнаде волонтерима 5,600.00 
412937 бруто накнаде по уговору о дјелу 3,300.00 
   
419100 Расходи по судским рјешењима 45,000.00 
   

  Укупно потрошачка јeдиница 01160400 216,900.00 

   
 Назив потрошачке јединице:СШЦ "Милорад Влачић" 
 Број потрошачке јединице:08150065 
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411200 Расходи за бруто накнаде запослених 12,000.00 
411200 накнаде трошкова запослених-нето 12,000.00 
412000 Расходи за кориштење роба и услуга 79,500.00 
412200 трошкови енергије 35,000.00 

412200 трошкови комунал. и комуникац.услуга 16,000.00 
412300 набавка режијског материјала 5,000.00 
412400 набавка материјала за посебне намјене 4,000.00 
412500 трошкови текућег одржавања 5,000.00 
412600 путни трошкови и трошкови смјештаја 3,000.00 
412600 трошкови горива 2,500.00 
412700 стручне услуге 5,000.00 
412900 остали расходи 4,000.00 
511000 Издаци за нефинансијску имовину 8,000.00 
511300 издаци за опрему 8,000.00 
   
   

  Укупно потрошачка јeдиница 08150065 99,500.00 

   

 Назив потрошачке јединице: ЈУ Народна библиотека 
 Број потрошачке јединице:08180023 
   
411200 Расходи за бруто накнаде запослених 300.00 
411200 накнаде запослених-дневнице за сл.путовања 300.00 
412000 Расходи за кориштење роба и услуга 9,650.00 
412200 трошкови енергије 4,500.00 
412200 трошкови комунал. и комуникац.услуга 2,500.00 
412300 набавка материјала 800.00 
412500 трошкови текућег одржавања 350.00 
412600 трошкови горива 150.00 
412700 стручне услуге 300.00 
412900 остали непоменути расходи 1,050.00 
   

511000 Издаци за нефинансијску имовину 2,000.00 
511200 реконструкција и инвестиционо одржавање 500.00 
511300 издаци за опрему 1,500.00 
   

  Укупно потрошачка јeдиница 08180023 11,950.00 

   
 Назив потрошачке јединице: Мјесне заједнице 

 Број потрошачке јединице: 01160200 
   
412000 Расходи за кориштење роба и услуга 6,400.00 
412200 трошкови енергије и комуналних услуга 1,400.00 
412500 расходи за текуће одржавање 5,000.00 
   
414100 Субвенције 18,000.00 

414121 подстицајна средства за превоз 18,000.00 
   

  Укупно потрошачка јeдиница 01160200 24,400.00 

   

 УКУПНО РАСХОДИ БУЏЕТА 4,695,000.00 

   
  6. ФУНКЦИОНАЛНА КЛАСИФИКАЦИЈА БУЏЕТСКИХ РАСХОДА  
                       И НЕТО ИЗДАТАКА ЗА НЕФИНАНСИЈСКУ ИМОВИНУ  

   
.01 Опште јавне услуга 1,722,010.00 
.02 Одбрана 1,000.00 
.03 Јавни ред и сигурност 150,000.00 
.04 Економски послови 119,500.00 
.05 Заштита човјекове околине 130,400.00 

.06 Стамб. и заједнички послови 423,100.00 

.07 Здравство 69,200.00 

.08 Рекреација, култура и религија 183,950.00 

.09 Образовање 418,400.00 

.10 Социјална заштита 875,500.00 
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 Остало - Некласификовани расходи 411,940.00 
   

 УКУПНО 4,505,000.00 

   
 7.  РЕКАПИТУЛАЦИЈА  

   

1 Приходи 4,505,000.00 
2 Примици за нефинансијску имовину 190,000.00 
3 Примици за финансијску имовину 0.00 
4 Примици од задуживања 0.00 
5 Неутрошена средства претходне године 0.00 

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

7 Расходи 3,813,060.00 
8 Издаци за нефинансијску имовину 470,000.00 
9 Издаци за отплату дугова 411,940.00 

10     II Укупно (7+8+9) 4,695,000.00 

11                                                                                               
Остварени резултат текућег периода (I -II) 

0.00 

   
    
          НАЧЕЛНИК ОПШТИНЕ 
         Мирослав Краљевић,с.р. 
 

 
На основу члана 33. став 2. Закона о 

буџетском систему Републике Српске – пречишћен 
текст („Службени гласник Републике Српске“, број 
121/12, 52/14, 103/15 и 15/16), члана 39. Закона о 
локалној самоуправи („Службени гласник РС“, број 
97/16)  и члана 38. Статута општине Власеница 
(“Службени гласник општине Власеница“, број 8/14 
и 12/14), Скупштина општине Власеница на 
сједници одржаној дана 16.12.2016. године,  
 д о н и ј е л а    ј е 
 
 

ОДЛУКУ 
о извршењу буџета општине Власеница 

 за 2017. годину 
 

I 
Овом Одлуком прописује се начин 

извршења буџета општине Власеница за 2017. 
годину (у даљем тексту: буџет) у систему 
трезорског пословања. 

Све одлуке, закључци и рјешења која се 
односе на буџет морају бити у складу са овом 
Одлуком. 

Ова Oдлука се односи на буџетске 
кориснике који се у цјелости или дјелимично 
финансирају из буџета општине. 
 

II 
Средства буџета општине Власеница за 2017. 

годину, у укупном износу од 4.695.000,00 КМ, 
распоређују се на следећи начин: 
 

1. за утврђене намјене      4.283.060,00 КМ 
2. за отплату кредита           345.000,00 КМ 
3. за отплату осталих 

обавеза                                66.940,00 KM 
       УКУПНО            4.695.000,00 КМ 

 
 
 

III 
Приходи буџета општине утврђени су 

чланом  9. 10.  и 11. Закона о буџетском систему 
Републике Српске. 

 
IV 

У поступку извршења буџета носиоци 
средстава и остали корисници имају овлаштења и 
дужности утврђене овом Одлуком. 

 
V 

Одјељење за финансије управља и 
контролише прилив и одлив новчаних средстава 
према усвојеном буџету. 

 
                             VI 

  Извршење буџета вршиће се  у складу са 
следећим динамичким планом: 

- I    Квартал   24% буџета, 
- II   Квартал   24% буџета, 
- III  Квартал   26% буџета, 

      -     IV Квартал    26% буџета. 
 
 

VII 
Корисници буџетских срeдстава дужни су 

средства утврђена у буџету користити руководећи 
се начелима рационалности и штедње и у складу 
са приоритетима, те тако расходе одржати на 
нивоу или испод нивоа буџетских прихода, као и 
изнаћи ефикасније методе наплате буџетских 
прихода. 
 

VIII 
Буџетски корисници властите приходе у 

цјелости усмјеравају у корист буџета Општине. 
Коришћење цјелокупних средстава 

буџетски корисник ће вршити према оперативним  
(кварталним) плановима за 2017. годину, које 
одобрава начелник Одјељења за финансије. 
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Корисници буџетских средстава могу 

стварати обавезе и користити средства само за 
одобрене намјене и до планираног износа по 
оперативним плановима, а у складу са 
расположивим средствима. 

 
  IX 

Корисници буџетских средстава су 
обавезни да поднесу Одјељењу за финансије своје 
оперативне (кварталне) финансијске планове за  
извршење буџета 15 дана прије почетка сваког 
квартала, које израђују на основу Упутства 
одјељења  за финансије о начину сачињавања и 
оквирним износима оперативних (кварталних) 
финансијских планова. 

Одјељење за финансије даје сагласност 
буџетским корисницима на поднесене кварталне 
финансијске планове за извршење буџета, а у 
складу са процијењеним остварењем прихода за 
исти период фискалне године. 

Ако буџетски корисник не поднесе 
оперативни (квартални) финансијски план у року из 
става 1. овог члана, квартални план за тог 
буџетског корисника одређује Одјељење за 
финансије. 

Укупан збир свих оперативних (кварталних) 
финансијских планова за извршење буџета сваког 
буџетског корисника мора бити једнак износу 
усвојеног годишњег буџета за сваког буџетског 
корисника. 

 
X 

Буџетски корисници, обухваћени 
трезорским начином пословања, су дужни 
подносити извјештаје Одјељењу за финансије, у 
складу са Правилником о финансијском 
извјештавању за кориснике прихода буџета 
Републике, општина и градова и фондова 
(„Службени гласник Републике Српске“, број 16/11 
и 126/11), у прописаним роковима и на прописаним 
обрасцима. 

Остали буџетски корисници су дужни 
поднијети полугодишњи и годишњи извјештај о 
утрошку средстава у року од 10 дана по истеку 
полугодишта, односно године. Извјештај мора 
садржавати све податке неопходне за потпуну 
информацију о утрошеним средствима. 

Буџетском кориснику, који не достави 
извјештај у року, неће бити дозначена средства до 
достављања истог. 

 
XI 

Буџетски корисници су одговорни за 
формалну, рачунску и суштинску исправност 
књиговодствених исправа и исправа прописаних 
Законом о трезору („Службени гласник Републике 
Српске“, број 28/13). 

На основу књиговодствених исправа из 
става 1. овог члана буџетски корисници попуњавају 
обрасце за трезорско пословање буџетског 
корисника и достављају Одјељењу за финансије. 

Одјељење за финансије врши протокол и 
контролу примљених образаца и након тога врши 
хронолошко, систематско и књиговодствено 
евидентирање у систему трезорског пословања,  

 
односно у Систему управљања финансијским 
информацијама (СУФИ), кроз модуле набавке, 
обавеза, поравнања и потраживања. 

 
XII 

Контролу намјенског коришћења и утрошка 
буџетских средстава, као и поступања корисника 
буџетских средстава у складу са овом Одлуком и  
Законом о буџетском систему Републике Српске, 
вршиће Одјељење за финансије. 

За реализацију планираних властитих 
прихода (наплату потраживања), намјенско 
трошење средстава, тачност и вјеродостојност 
књиговодствених исправа, одговарају потрошачке 
јединице буџетски корисници. 

Буџетски корисници су одговорни за 
рачуноводство и интерну контролу. Дужни су да 
успостављају и одржавају систем управљања и 
рачуноводствене контроле над одобреним 
буџетима, одобреним финансијским плановима и 
оперативним (кварталним) буџетима, буџетским 
средствима и буџетским издацима. 

 
XIII 

Начелник општине може по приједлогу 
начелника Одјељења за финансије, средства 
распоређена буџетом прераспоређивати: 

- у оквиру једне потрошачке јединице и 
између потрошачких јединица (одјељења и 
служби) у оквиру oдјељења Општинске 
управе,  

- и у оквиру једне потрошачке јединице и 
између потрошачких јединица у оквиру 
осталих кориснка буџета општине. 

Прераспоређивање се може вршити до износа 
од 5% у односу на укупно усвојена средства 
јединице којој се средства умањују. 

 
XIV 

Прерасподјела средстава између текућих и 
капиталних расхода у оквиру буџетског корисника 
(потрошачке јединице) се врши на основу одлуке 
Начелника општине. 

Прерасподјела средстава буџетског 
корисника (потрошачке јединице) у оквиру  текућих 
расхода и у оквиру капиталних расхода, врши се   
на основу одлуке Начелника општине или 
Начелника одјељења за финансије. 

Изузетно од става 2.овог члана не може се 
вршити прерасподјела средстава са материјалних 
трошкова на трошкове личних примања. 

 
XV 

Обавезе по основу расхода буџета према 
корисницима (потрошачким јединицама) ће се 
извршавати по оперативним плановима истих – 
сљедећим приоритетима: 

 
1. обавезе по основу отплате кредита у 

износима који су доспјели на плаћање. 
2. средства за порезе и доприносе на нето 

плате и остала лична примања, 
3. средства за нето плате и остала лична 

примања, 
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4. средства за социјалну заштиту и посебну 

заштиту бораца, 
5. средства за обавезе према добављачима 

за робу, материјал у услуге, 
6. средства за обавезе према добављачима 

за инвестиције и инвестиционо одржавање, 
7. средства за остале обавезе и грантове по 

редослиједу који утврди Начелник општине. 
 

XVI 
Кориштење средстава, по планираним 

властитим изворним приходима, следећих 
потрошачких јединица: 

- ЈУ Центар за социјални рад, 
- Установа за предшколско васпитање и 

образовање „Први кораци“, 
-     ЈУ„Народна библиотека“ и 
- СШЦ  „Милорад Влачић“ 
 

може се вршити у висини стварног остварења тих 
прихода и по одобрењу кварталних финансијских 
планова од стране Одјељења за финансије, 

Уколико не дође до реализације (наплате) 
сопствених прихода потрошачких јединица из става 
1. овог члана, у сразмјерном износу, умањиваће се  
одобрени текући и капитални расходи. 

Одобрени расходи, који се финансирју из 
изворних прихода буџета општине, ће се 
реализовати у складу са овом Одлуком за 
потрошачке јединице  Општинске управе 
Власеница, као и за остале потрошачке јединице. 

 
XVII 

Коришћење средстава за капитална 
улагања може се вршити по добијању сагласности 
Одјељења за финансије на план утрошка тих 
средстава, а прије спровођења процедура 
прописаних Законом о јавним набавкама. 

 
XVIII 

Капитални расходи Општинске управе, 
распопредиће се у оквиру Програма капиталних 
инвестиција, конкретних, надлежних Одјељења. 

Реконструкција и одржавање путева биће 
планирани Програмом одржавања локалних и 
некатегорисних путева за 2017. годину. 

Дио прихода, који је Законом о комуналним 
дјелатностима предвиђен за комуналну потрошњу, 
планиран је и биће распоређен Програмом 
заједничке комуналне потрошње за 2017. годину. 

 
XIX 

У оквиру  усвојених програма из члана 17. 
ове Одлуке, Начелник општине може 
преусмјеравати средства до износа од 20% 
вриједности одређене инвестиције, односно 
активности, у складу са спроведеним процедурама 
јавне набавке, с тим да стварање обавеза 
потрошачких јединица – корисника буџета не смије 
бити веће од укупних програмом дефинисаних 
расхода и динамике остварења прихода буџета. 

 
XX 

За извршење буџета Начелник општине је 
одговоран Скупштини општине. 

 
XXI 

Начелник општине дужан је Скупштини 
општине поднијети кварталне, полугодишњи и 
годишњи извјештај у законском року. 

 
XXII 

Уколико у току године дође до повећања 
или смањења буџетских средстава, односно 
повећања или смањења буџетских издатака, 
уравнотежење буџета се спроводи путем 
ребаланса буџета, а по поступку за доношење 
буџета. 

 
XXIII 

Ова одлука ступа на снагу даном доношења 
и биће објављена у „Службеном гласнику општине 
Власеница“. Одлука ће се примјењивати од 
01.01.2017. године. 

 
 

Број:01-022-194/16                                                                               
Датум: 19.12.2016.године           ПРЕДСЈЕДНИК  
Власеницa                         СКУПШТИНЕ   ОПШТИНЕ 
                                                 Гордана Трампић,с.р. 
  

 
На  основу  члана  39.Закона о локалној 

самоуправи („Службени  гласник Републике  
Српске“, број 97/16) и члана  38.Статута  општине  
Власеница („Службени  гласник  општине  
Власеница“, број  8/14 и 12/14), Скупштина  
општине  Власеница,  на сједници  одржаној  дана   
16.12.2016.године,  д  о н и  ј е л а    ј е 
 
 

О Д Л У К У 
о   утврђивању  Листе  стручњака  за  састав  

комисија  
 
 

I 
           Овом  Одлуком  утврђује  се  Листа  
стручњака  за  састав  комисија, и то: 
 
1.  Поповић  Младен, дипломирани  економиста 
2. Настић Владан, др  економских  наука 
3. Божовић Зоран, дипломирани  економиста 
4. Пепић  Јелена, дипломирани  економиста 
5. Вуковић  Снежана, дипломирани  економиста 
6. Голијан  Драган, др  правних  наука 
7. Кљештан  Бојан, дипломирани  правник 
8. Пајић  Срђан, дипломирани  правник 
9. Бојанић  Драган, дипломирани  инжењер  
    електротехнике 
10. Ђурић  Горан, дипломирани   инжењер  
      машинства 
11. Петровић  Пајисија, дипломирани  инжењер   
      шумарства 
12. Ловрен  Невенка, др  медицине 
13. Петровић  Јагода, др  стоматологије 
14. Обрадовић  Видомир, др географских  наука 
15. Косорић  Стојанка, дипломирани  инжењер   
      пољопривреде. 
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II 

             На  основу  наведене Листе, начелник  
општине Власеница бираће потребан број чланова 
у  састав  комисија   које ће формирати  у складу са 
позитивним  прописима. 

 
 

III 
 Ступањем  на снагу ове  Одлуке  престаје  
да  важи  Одлука  о утврђивању  Листе  стручњака  
за  састав  Комисијe  за  пријем  службеника  
Административне  службе  општине Власеница 
(„Службени  гласник  општине Власеница“, број 
5/14). 
 

IV 
             Ова  одлука  ступа  на снагу   осмог  дана  
од  дана  објављивања  у „Службеном  гласнику  
општине  Власеница“. 
 
 
 
Број: 01-022-201/16                                                                       
Датум: 19.12.2016.године          ПРЕДСЈЕДНИК 
Власеница                          СКУПШТИНЕ  ОПШТИНЕ 
                                                 Трампић  Гордана,с.р. 
 

 
На  основу  члана 39. Закона о локалној 
самоуправи („Службени гласник Републике 
Српске“, број 97/16), члана 50., 53. и 67. Закона о 
службеницима и намјештеницима у органима 
јединице локалне самоуправе („Службени гласник 
Републике Српске“, број  97/16), члана 7. Закона о 
министарским, владиним и другим именовањима 
Републике Српске („Службени гласник Републике 
Српске“, број 41/03) и члана 38.,59. и 60. Статута 
општине Власеница („Службени гласник општине 
Власеница“, број 8/14 и 12/14), Скупштина општине 
Власеница, на сједници одржаној  дана  
16.12.2016.године, д о н и ј е л а     ј е 
 

 
О Д Л У К У 

о утврђивању  критерија и расписивању  Јавног 
конкурса  за избор и именовање   

секретара  Скупштине општине Власеница 
 
 
I 

 Oвом  Одлуком утврђују  се   критерији, 
услови и поступак,  и расписује  Јавни  конкурс  за  
избор  и именовање  секретара Скупштине  
општине  Власеница. 
 

II 
 Расписује  се  Јавни  конкурс  за  избор  и 
именовање  секретара  Скупштине  општине  
Власеница (у  даљем  тексту: Конкурс). 
 

III 
 Општи  и посебни  услови  за избор и 
именовање  секретара  Скупштине   општине 
Власеница су: 
 

 
А–Општи  услови  
1.да  је  држављанин  Републике  Српске, односно   
БиХ, 
2. да  је  старији  од  18 година, 
3.да има  општу  здравствену  способност, 
4.да  није  осуђивано за кривично дјело на 
безусловну  казну затвора  од  најмање  шест  
мјесеци  или  за  кривично  дјело које  га  чини   
неподобним  за  обављање  послова  у  општинској  
управи, 
5. да није  отпуштено  из  органа  управе  као 
резултат  дисциплинске  мјере  на  било  којем  
нивоу  власти  у  Босни  и  Херцеговини  три  
године  прије  објављивања  конкурса  
6. да није  у сукобу  интереса , односно  да  не  
обавља  дужност  која је неспојива  са  дужношћу  
службеника  у општинској  управи. 
Б –Посебни  услови 
1.да  има  завршен  четворогодишњи студиј   са 
звањем  дипломирани  правник  или први циклус  
студија   са  звањем  дипломирани  правник  и 
остварених  најмање  240 ECTS  бодова  или  
еквивалент, 
2.да  има  најмање  три  године  радног  искуства  у 
траженом  степену  образовања, односно  звања  и  
3.да  има  положен  стручни  испит   за рад  у  
управи. 
 

IV 
 Јавни  конкурс   објавиће  се  у „Службеном  
гласнику   Републике  Српске“  и  у дневном  листу 
„Глас  Српске“. 
 Рок  за  подношење  пријаве  је  15  дана од  
дана  последњег  објављивања  Конкурса  у  једном  
од  јавних   гласила  из   претходног   става. 
 

V 
 Скупштина  општине  именује  Комисију  за  
избор  кандидата  по  Конкурсу  која  ће  провести  
поступак по Конкурсу, те  доставити  приједлог 
кандидата  предсједнику Скупштине  општине  
Власеница. 
 

VI 
 Поступак  избора, укључујући  и преглед  
приспјелих  пријава  на  Конкурс, обављање    
интервјуа  са  кандидатима   који  су  ушли  у  ужи  
избор  и достављање приједлога кандидата, у  
складу  са  утврђеним  критеријима,   извршиће  
Комисија  за  избор  кандидата  по  Конкурсу. 
 

VII 
Секретара  Скупштине  општине Власеница  

на  основу   проведеног  Конкурса  и  предлога  
Комисије  бира  и  именује  Скупштина  општине  на 
вријеме  трајања  мандата  сазива  Скупштине  који  
је  изабрао  секретара. 
  

VIII 
 Ступањем  на  снагу  ове Одлуке   престаје  
да  важи  Одлука  о  утврђивању  критерија  и  
расписивању  Јавног   конкурса за избор   и  
именовање  секретара  Скупштине  општине 
(„Службени  гласник  општине  Власеница“, број 
5/13). 
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IX 

 Ова  одлука  ступа  на  снагу    осмог  дана   
од  дана  објављивања  у  „Службеном  гласнику  
општине  Власеница“. 

 
 
 

Број: 01-022-202/16                                                                                    
Датум: 19.12.2016.године         ПРЕДСЈЕДНИК 
Власеница                          СКУПШТИНЕ  ОПШТИНЕ 
                                                 Трампић  Гордана,с.р. 
 

 
На  основу  члана 39. Закона о локалној 

самоуправи („Службени гласник  Републике 
Српске“, број  97/16), члана 53.Закона о 
службеницима  и намјештеницима у органима  
јединице  локалне самоуправе („Службени  гласник 
Републике Српске“, број 97/16) и члана 38.Статута 
општине Власеница („Службени  гласник  општине 
Власеница“, број  8/14 и 12/14), Скупштина општине 
Власеница, на сједници  одржаној дана 
16.12.2016.године, д о н и ј е л а    ј е 

 
 

О Д Л У К У 
о  именовању  Комисије за  провођење 

поступка  по Јавном  конкурсу   за избор и 
именовање  секретара Скупштине 

општине  Власеница 
 
I 

 Овом  Одлуком именује  се  Комисија  за  
провођење  поступка по Јавном  конкурсу, за избор 
и именовање секретара Скупштине  општине 
Власеница (у даљем  тексту: Комисија), у саставу: 
1. Лукић Жељко, из реда одборника 
2. Милић Давор, из реда одборника 
3. Вуковић  Данијела, из реда  службеника   
    Општинске  управе  
4. Дамљановић  Жељко, из реда службеника   
    Општинске  управе 
5. Пајић  Срђан, са  Листе  стручњака. 
 
 

II 
  Комисијa  има задатак   да проведе 

поступак за избор секретара Скупштине  општине 
што подразумијева  контролу  испуњености   
општих  и посебних  услова, улазни  интервју  са 
кандидатима и достављање  приједлога  кандидата  
предсједнику  Скупштине општине, а проводи  се  у 
року  од  30 дана  од дана истека  рока  за  
пријављивање  кандидата. 
  
 

III 
Ступањем  на  снагу  ове Одлуке  престаје  

да  важи  Одлука о именовању  Комисије за избор  
кандидата  по Јавном  конкурсу  за избор  
секретара Скупштине општине  Власеница 
(„Службени  гласник  општине Власеница“, број  
9/13). 

 
 

 
IV 

Ова   одлука  ступа  на  снагу   осмог  дана  
од  дана  објављивања  у „Службеном гласнику  
општине  Власеница“. 

 
 
 
Број: 01-022-203/16                                                                                   
Датум: 19.12.2016.године         ПРЕДСЈЕДНИК 
Власеница                        СКУПШТИНЕ   ОПШТИНЕ 
                                               Трампић  Гордана,с,р, 
 

 
На  основу  члана  39.Закона о локалној 

самоуправи („Службени гласник  Републике  
Српске“, број 97/16), члана 155.Закона о 
службеницима  и намјештеницима у органима  
јединице  локалне самоуправе („Службени гласник  
Републике Српске“, број 97/16) и члана 38.Статута  
општине Власеница („Службени  гласник  општине 
Власеница“, број  8/14 и 12/14), Скупштина  
општине Власеница, на сједници  одржаној  дана 
16.12.2016.године,  д о н и ј е л а     ј е 
 
 

О Д Л У  К У 
о именовању  Комисије за провођење  поступка  

по Јавном  конкурсу за избор и именовање  
Одбора  за жалбе  општине Власеница 

 
 
I 

 Овом  Одлуком  именује се Комисија  за  
провођење  поступка  по Јавном  конкурсу за избор 
и именовање предсједника и два  члана  Одбора  
за жалбе  општине Власеница, (у даљем  тексту: 
Комисија), у саставу: 
1. Вуковић  Снежана, са  Листе  стручњака 
2. Бојанић  Драган, са Листе  стручњака 
3. Кљештан  Бојан, са Листе  стручњака 
4. Вуковић  Данијела, из реда  службеника    
    Општинске управе   
5.Дамљановић  Жељко, из реда службеника  
    Општинске управе. 

 
II 

 Комисија  има  задатак да проведе поступак  
за  избор Одбора за жалбе што  подразумијева  
контролу  испуњености  општих и посебних  услова, 
улазни  интервју и достављање  приједлога  
кандидата предсједнику  Скупштине, а проводи  се  
у року  од 30 дана од  дана  истека  рока  за  
пријављивање  кандидата. 

 
 

III 
 Ступањем  на снагу  ове  Одлуке  престаје  
да  важи  Одлука  о  именовању  Комисије за  
провођење  поступка  по Јавном  конкурсу  за избор  
и  именовање  Одбора за жалбе  општине  
Власеница („Службени  гласник  општине  
Власеница“, број  1/14). 
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IV 

 Ова  одлука  ступа  на снагу   осмог дана  
од  дана  објављивања  у „Службеном  гласнику  
општине  Власеница“. 
 
 
Број: 01-022-204/16                                                                                      
Датум: 19.12.2016.године        ПРЕДСЈЕДНИК 
Власеница                          СКУПШТИНЕ  ОПШТИНЕ 
                                                Трампић  Гордана,с.р. 
 

 
На основу члана 43. тачка 1. Закона о 

уређењу простора и грађењу („Службени гласник 
Републике Српске“, број 40/13 и 106/15), члана 39. 
Закона о локалној самоуправи („Службени гласник 
Републике Српске“ , број 97/16), члана 38. Статута 
општине Власеница („Службени гласник општине 
Власеница“ број 8/14, 12/14) и тачке VIII Одлуке о 
приступању изради Урбанистичког плана подручја 
општине Власеница („Службени гласник општине 
Власеница“, број 7/11 и 11/16), Скупштина општине 
Власеница на сједници одржаној дана  16.12.2016. 
године, донијела је  

 
 
                          ОДЛУКУ 
о именовању Савјета за праћење израде 

Урбанистичког плана подручја 
               општине Власеница 

 
I 

Овом Одлуком се именује Савјет за 
праћење израде Урбанистичког плана подручја 
општине Власеница (у даљем тексту: Савјет), у 
сљедећем саставу: 

 
1. Мирослав Краљевић – начелник 

општине, предсједник Савјета 

2. Гордана Трампић – предсједник 

Скупштине општине Власеница, члан 

3. Александар Еркић – потпредсједник 

Скупштине општине Власеница, члан 

4. Данијела Вуковић – самостални стручни 

сарадник за правне послове у области  

урбанизма, грађења и стамбено-

комуналне дјелатности, члан 

5. Жељко Копривица – представник 

Одјељења за просторно уређење и 

стамбено-комуналне послове, члан 

6. Марко Тодоровић – представик 

Одјељења за финансије, члан 

7. Павле Бунијевац – представник 

Одјељења за општу управу, члан 

8. Мирза Сарачевић – представник 

Одјељења за привреду и друштвене 

дјелатности, члан 

9. Драган Бојанић – представник 

„Електродистрибуције“ Власеница, члан 

 

 

 

 

10. Станислав Краљевић, представник 

задужен за праћење плана комуналне 

инфраструктуре, члан 

11. Миле Колаковић, представник задужен 

за праћење плана комуналне 

инфраструктуре и комуналне 

дјелатности, члан 

12. Данка Кезуновић – представник ОШ 

„Вук Караџић“, члан 

13. Горан Ђурић – представник СШЦ 

„Милорад Влачић“, члан 

14. Весна Пајић – представник Дома 

здравља Власеница, члан 

15. Снежана Вуковић – представник Фонда 

здравствене заштите РС, члан 

16. Игор Вуковић – представник ЈП „Шуме 

Републике Српске“, члан 

17. Митар Кљештан – представник 

Републичке управе за геодетске и 

имовинско-правне послове, члан 

18. Небојша Живковић, представник 

Културног центра Власеница, члан 

19. Жељко Дамљановић – самостални 

стручни сарадник за заштиту животне 

средине, члан 

20. Александар Краљевић – предсједник 

клуба одборника СНСД – Милорад 

Додик, члан 

21. Давор Милић – представник политичке 

партије ПДП, члан 

22. Мирослав Бобар – предсједник клуба 

одборника СДС, члан 

23. Хасан Топаловић – предсједник клуба 

одборника СДА, члан 

24. Миле Зорановић – представник 

политичке партије Уједињена Српска, 

члан 

25. Станислав Продановић – представник 

политичке партије Савеза за нову 

политику, члан 

26. Владан Настић – представник 

привредника, члан и 

27. Радомир Жепинић – представник 

привредника, члан. 

II 
Задатак Савјета из претходне тачке је да: 

- прати израду Урбанистичког плана 
подручја општине Власеница; 

- заузима стручне ставове према питањима 
општег, привредног и просторног развоја општине 
Власеница и подручја обухвата наведеног планског 
акта, као и стручне ставове у погледу 
рационалности и квалитета предложених планских 
рјешења, усклађености са просторно-планским 
документима ширег подручја, те усклађености са 
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Законом о уређењу простора и грађењу („Службени 
гласник Републике Српске“, број 40/13 и 106/15) и  
подзаконским актима који регулишу предметну 
област. 

 
III 

Мандат Савјета траје до окончања поступка 
доношења Урбанистичког плана подручја општине 
Власеница. 

 
IV 

Ступањем на снагу ове Одлуке, престаје да 
важи Одлука о именовању Савјета за праћење 
израде Урбанистичког плана подручја општине 
Власеница („Службени гласник општине 
Власеница“, број 10/13). 

 
V 

Ова Одлука ступа на снагу осмог дана од 
дана објављивања у „Службеном гласнику општине 
Власеница“. 
 
 
Број: 01-022-190/16 
Датум: 19.12.2016.године          ПРЕДСЈЕДНИК  
Власеница                           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 38. Статута општине 
Власеница“ („Службени гласник општине 
Власеница“, број 8/14 и 12/14), Скупштина општине 
Власеница, на сједници одржаној   дана  
16.12.2016.године , д о н и ј е л а    ј е 
 

О Д Л У К У 
о измјенама  и допунама  Одлуке о именовању 

одборника који ће 
присуствовати чину закључења брака 

 
 

I 
  У  Одлуци 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), у  тачки I 
став  1. послије  подтачке 2.  додају се  подтачке 3. 
и 4. које гласе: 
 
„3. Пејановић  Небојша 
 4. Топаловић   Хасан.“ 
 

II 
У тачки  IV  ставови 1. и  2. мијењају се и 

гласе: 
 
„Накнада за обављање вјенчања у току радног 

дана у згради Општине износиће 50,00 КМ. 
Накнада за обављање вјенчања  нерадним данима 
у згради  и ван зграде Општине износиће  50,00 
КМ.“ 

 
 

 
III 

Ова  oдлука ступа на снагу даном 
доношења, а објавиће се у „Службеном гласнику 
општине Власеница“. 
 
 
Број: 01-022-205/16 
Датум: 19.12.2016.године           ПРЕДСЈЕДНИК                                                                   
Власеница                           СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ                                                                            
                                                 Трампић  Гордана,с.р. 
 

 
На основу чланова 48. и 52. Закона о 

заштити животне средине („Службени гласник 
Републике Српске" број: 71/12 и 79/15), члана 39. 
Закона о локалној самоуправи („Службени гласник 
Републике Српске", број: 97/16) и члана 38. Статута 
Општине Власеница  („Службени гласник општине 
Власеница", број: 8/14 и 12/14), Скупштина општине 
Власеница на сједници одржаној  дана  
16.12.2016.године , донијела је 

 
О Д Л У К У  

о изради Стратешке процјене утицаја на 
животну средину Урбанистичког плана подручја 

општине Власеница 2016-2036 

I 

Приступа се изради Стратешке процјене 
утицаја на животну средину (у даљем тексту: 
Стратешка процјена) Урбанистичког плана подручја 
општине Власеница 2016-2036 (у даљем тексту: 
План). 

II 

Стратешком процјеном ће се анализирати и 
оцијенити могући утицај намјене, организације и 
коришћења простора у обухвату Плана из тачке I 
ове Одлуке, на животну средину. 

III 

Стратешка процјена ради се истовремено 
са израдом Плана. 

Саставни дио поступка израде Стратешке 
процјене је израда Извјештаја о стратешкој 
процјени (у даљем тексту: Извјештај). 

Извјештај чини саставни дио документације 
која се прилаже уз План. 

Садржај Извјештаја одређен је 
Правилником о садржају извјештаја о стратешкој 
процјени утицаја на животну средину („Службени 
гласник Републике Српске", број: 28/13), 

 
IV 

Одјељење за просторно уређење и 
стамбено-комуналне послове, као надлежни орган 
за провођење Стратешке процјене, ће у складу са 
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чланом 55. Закона о заштити животне средине 
(„Службени гласник Републике Српске“, број 71/12 
и 79/15), на адекватан начин, обезбиједити учешће 
јавности, одређивањем начина и рокова за вршење 
увида у садржај Извјештаја о стратешкој процјени, 
начину и роковима за достављање мишљења, као 
и обавјештавању о времену и мјесту одржавања 
јавне расправе. 

V 

Средства за израду Стратешке процјене и 
Извјештаја о стратешкој процјени обезбједиће 
Општинска управа општине Власеница. 

VI 

Ова Одлука чини саставни дио Одлуке о 
приступању изради Урбанистичког плана општине 
Власеница („Службени гласник општине 
Власеница", број: 7/11 и 11/16) и биће објављена у 
„Службеном гласнику општине Власеница". 

VII 

Ова Одлука ступа на снагу осмог дана од 
дана објављивања у „Службеном гласнику општине 
Власеница". 

Број: 01-022-206/16                                                                            
Датум: 19.12.2016.године           ПРЕДСЈЕДНИК  
Власеница                           СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ 
                                                  Гордана Трампић,с.р. 
 

 
На  основу  члана  39.Закона  о локалној 

самоуправи („Службени гласник Републике  
Српске“, број  97/16) и члана 38.Статута  општине 
Власеница („Службени гласник општине  
Власеница“, број  8/14 и 12/14), а након 
разматрања Информације о раду комуналне 
полиције на подручју општине Власеница за 
2015.годину, Скупштина општине Власеница, на 
сједници  одржаној  дана 16.12.2016.године,  
д о н и ј е л а    ј е 
 
 

З А К Љ У Ч А К 
 

1. Усваја  се  Информација  о раду 
комуналне полиције на подручју општине 
Власеница  за  2015.годину. 

 
2. Овај  закључак  ступа  на снагу  наредног  

дана од дана објављивања у „Службеном  гласнику  
општине Власеница“. 
 
Број: 01-022-186/16                                                                                    
Датум: 19.12.2016.године       ПРЕДСЈЕДНИК      
 Власеница                       СКУПШТИНЕ   ОПШТИНЕ  
                                              Трампић  Гордана,с.р. 
                                                      

 
 

 
На  основу  члана  39.Закона  о локалној 

самоуправи („Службени гласник Републике  
Српске“, број  97/16) и члана 38.Статута  општине 
Власеница („Службени гласник општине  
Власеница“, број  8/14 и 12/14), а након 
разматрања Информације о легализацији  
бесправно изграђених објеката на подручју 
општине Власеница, Скупштина општине 
Власеница, на сједници  одржаној  дана 
16.12.2016.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: 01-022-185/16                                                                                   
Датум: 19.12.2016.године         ПРЕДСЈЕДНИК 
Власеница                        СКУПШТИНЕ   ОПШТИНЕ  
                                               Трампић  Гордана,с.р.  
                                                     

 
На  основу  члана  39.Закона  о локалној 

самоуправи („Службени гласник Републике  
Српске“, број  97/16) и члана 38.Статута  општине 
Власеница („Службени гласник општине  
Власеница“, број  8/14 и 12/14), а након 
разматрања Информације о снабдијевању 
електричном енергијом општине Власеница за 
период од 01.07. до 31.12.2016.године, Скупштина 
општине Власеница, на сједници  одржаној  дана 
16.12.2016.године, д о н и ј е л а    ј е 
 
 

З А К Љ У Ч А К 
 

1. Усваја  се  Информација  о снабдијевању 
електричном енергијом општине Власеница за 
период од 01.07. до 31.12.2016.године.    
 

2. Овај  закључак  ступа  на снагу  наредног  
дана од дана објављивања у „Службеном  гласнику  
општине Власеница“. 
 
 
Број: 01-022-179/16                                                                                   
Датум: 19.12.2016.године          ПРЕДСЈЕДНИК 
Власеница                         СКУПШТИНЕ   ОПШТИНЕ  
                                               Трампић  Гордана,с.р.     
                                                  

 
На  основу  члана  39.Закона  о локалној 

самоуправи („Службени гласник Републике 
Српске“, број  97/16) и члана 38.Статута  општине 
Власеница („Службени    гласник       општине  
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Власеница“, број  8/14 и 12/14), а након 
разматрања Информације о стању јавног реда и 
мира на подручју општине Власеница за период од 
01.01. до 30.06.2016.године, Скупштина општине 
Власеница, на сједници  одржаној  дана 
16.12.2016.године, д о н и ј е л а    ј е 
 
 

З А К Љ У Ч А К 
 

 
1. Усваја  се  Информација  о стању јавног 

реда и мира на подручју општине Власеница за 
период од 01.01. до 30.06.2016.године. 
 

2. Овај  закључак  ступа  на снагу  наредног  
дана од дана објављивања у „Службеном  гласнику  
општине Власеница“. 
 
 
 
Број: 01-022-181/16                                                                                   
Датум: 19.12.2016.године         ПРЕДСЈЕДНИК 
Власеница                         СКУПШТИНЕ   ОПШТИНЕ  
                                               Трампић  Гордана,с.р. 
                                                      

 
На  основу  члана  39.Закона  о локалној 

самоуправи („Службени гласник Републике  
Српске“, број  97/16) и члана 38.Статута  општине 
Власеница („Службени гласник општине  
Власеница“, број  8/14 и 12/14), а након 
разматрања Информације о безбједности 
саобраћаја на подручју општине Власеница за 
период од 01.01. до 30.06.2016.године, Скупштина 
општине Власеница, на сједници  одржаној  дана 
16.12.2016.године, д о н и ј е л а    ј е 
 
 

З А К Љ У Ч А К 
 

 
1. Усваја  се  Информација  о  безбједности 

саобраћаја на подручју општине Власеница за 
период  од  01.01.  до  30.06.2016.године. 
 

2. Овај  закључак  ступа  на снагу  наредног  
дана од дана објављивања у „Службеном  гласнику  
општине Власеница“. 
 
 
Број: 01-022-183/16                                                                                   
Датум: 19.12.2016.године         ПРЕДСЈЕДНИК 
Власеница                         СКУПШТИНЕ   ОПШТИНЕ  
                                               Трампић  Гордана,с.р.  
                                                     

 
На  основу  члана  39.Закона  о локалној 

самоуправи („Службени         гласник      Републике   
Српске“, број  97/16) и члана 38.Статута  општине 
Власеница („Службени гласник општине  
Власеница“, број  8/14 и 12/14), а након  
 
 
 

 
разматрања Информације о стању криминалитета 
на подручју општине Власеница за период од 
01.01. до 30.06.2016.године, Скупштина општине 
Власеница, на сједници  одржаној  дана 
16.12.2016.године, д о н и ј е л а    ј е 
 
 

З А К Љ У Ч А К 
 

 
1. Усваја  се  Информација  о  стању 

криминалитета на подручју општине Власеница за 
период од 01.01. до 30.06.2016.године. 
 

2. Овај  закључак  ступа  на снагу  наредног  
дана од дана објављивања у „Службеном  гласнику  
општине Власеница“. 
 
 
 
Број: 01-022-182/16                                                                                    
Датум: 19.12.2016.године          ПРЕДСЈЕДНИК    
Власеница                         СКУПШТИНЕ   ОПШТИНЕ  
                                               Трампић  Гордана,с.р. 
                                                      

 
На  основу  члана  39.Закона  о локалној 

самоуправи („Службени гласник Републике  
Српске“, број  97/16) и члана 38.Статута  општине 
Власеница („Службени гласник општине  
Власеница“, број  8/14 и 12/14), а након 
разматрања Информације о стању малољетничке 
деликвенције и насиља у породици на подручју 
општине Власеница за 2016.годину, Скупштина 
општине Власеница, на сједници  одржаној  дана 
16.12.2016.године, д о н и ј е л а    ј е 
 
 

З А К Љ У Ч А К 
 

 
1. Усваја  се  Информација  о  стању 

малољетничке деликвенције и насиља у породици 
на подручју општине Власеница за 2016.годину 
 

2. Овај  закључак  ступа  на снагу  наредног  
дана од дана објављивања у „Службеном  гласнику  
општине Власеница“. 
 
 
Број: 01-022-177/16                                                                                   
Датум: 19.12.2016.године          ПРЕДСЈЕДНИК 
Власеница                        СКУПШТИНЕ   ОПШТИНЕ  
                                               Трампић  Гордана,с.р. 
 

   
                 На основу члана 59. и 105. Закона о 
локалној самоуправи („Службени гласник 
Републике Српске“ број: 97/16), а у складу са 
одредбама члана 96. Статута општине Власеница 
(„Службени гласник општине Власеница“ број: 8/14 
и 12/14), Одлуке о јавним расправама као облику 
информисања      и       консултовања     јавности о  
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питањима од значаја за локалну заједницу 
(„Службени гласник општине Власеница“ број: 
14/09), Начелник општине Власеница, д о н о с и 

 
О Д Л У К У 

о провођењу јавнe расправе  
о Нацрту буџета општине Власеница 

 за 2017. годину 
 

I 
 

Овом одлуком утврђује се начин, поступак и 
вријеме одржавања јавне расправе о Нацрту 
буџета општине Власеница за 2017. годину, као и 
радна група задужена за припрему и провођење 
исте. 

II 
 

Јавна расправа о Нацрту буџета општине 
Власеница за 2017. годину биће проведена у 
периоду 05.12.- 19.12.2015. године према Програму 
одржавања јавне расправе о Нацрту буџета 
општине Власеница за 2017. годину, а који је 
саставни дио ове Одлуке. 

 
III 

 
Због непостојања адекватних услова за 

одржавање јавних расправа у мјесним 
заједницама, јавне расправе ће бити одржане у 
Скупштинској сали у згради Општине Власеница. 
 

IV 
 

На јавну расправу позваће се грађани, 
представници удружења грађана, представници 
јавних предузећа, корисници буџета Општине, као 
и остали заинтересовани субјекти. 
 

V 
 

Јавни позив за одржавање  јавне расправе 
о Нацрту буџета за 2017. годину биће истакнут на 
огласној табли у згради Општине Власеница и на 
осталим видним мјестима у граду и објављен у 
локалним средствима информисања. Документ 
Нацрта буџета биће доступан свим 
заинтересованим лицима на web страници и у 
просторијама општине Власеница. 

 
VI 

 
За припрему и провођење јавне расправе одређује 
се радна група у саставу: 
 

1. Мирослав Краљевић, предсједник, 
2. Марко Тодоровић, члан, 
3. Снежана Рончевић,члан. 
 

VII 
 

Извјештај о проведеној јавној расправи, са 
приједлозима и сугестијама учесника биће  
 
 

 
достављен Скупштини општине Власеница уз 
Приједлог буџета за 2017. годину. 

 
                              VIII 
 
Одлука о провођењу јавне расправе о 

Нацрту буџета општине Власеница за 2017. годину 
ступа на снагу даном доношења и објавиће се у 
„Службеном гласнику општине Власеница“. 
 
Број: 05/1-400-5-2/16                                                              
Датум:  05.12.2016. год.      НАЧЕЛНИК ОПШТИНЕ    
Власеница                          Мирослав Краљевић,с.р. 
 
 Доставити:  

- Члановима Радне групе 
- Сл.гласник Општине Власеница 
- а/а 

 

 
На основу члана 59. став 1) тачка 7)  Закона 

о локалној самоуправи („Службени гласник 
Републике Српске“ број: 97/16) и члана 69. алинеја 
7. Статута општине Власеница („Службени гласник 
општине Власеница“, број: 8/14 и 12/14) Начелник 
општне, д о н о с и: 
 

О Д Л У К У 
о измјени Одлуке о оснивању 

 Општинске управе 
 

члан 1. 
 

У  Одлуци о оснивању Општинске управе број: 
02/1-014-139/14, од 16.07.2014. године („Службени 
гласник општине Власеница“ број: 9/14), у даљем 
тексту Одлуке, у члану 5. став 1. тачка 5. мијења се 
и гласи: 
 
„ Кабинет Начелника општине“: 
 

Члан 2. 
 

У истој Одлуци у члану 11. наслов: СТРУЧНА 
СЛУЖБА НАЧЕЛНИКА ОПШТИНЕ“ мијења се и 
гласи: 
 
„КАБИНЕТ НАЧЕЛНИКА ОПШТИНЕ“ 
 

Члан 3. 
 

Ова Одлука ступа на снагу даном доношења, а 
објавиће се у „Службеном гласнику општине 
Власеница“. 
 
 
Број: 02/1-014-338/16                                                                       
Датум, 21.12.2016.године    
                                                   
                                        НАЧЕЛНИК ОПШТИНЕ 
                                        Мирослав Краљевић,с.р. 
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На основу члана 48. став 4. Закон о 

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

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

организацији и систематизацији радних 
мјеста Општинске управе  општине 

Власеница 
 

Члан 1. 
 

У Правилнику о организацији и систематизацији 
радних мјеста Општинске управе општине 
Власеница („Службени гласник општине 
Власеница“, број: 6/15, 12/15, 4/16,  8/16 и 10/16) у  
даљем тексту: Правилник, у члану 30. послије 
наслова: б) „ОДЈЕЉЕЊЕ ЗА ПРИВРЕДУ, 
ДРУШТВЕНЕ ДЈЕЛАТНОСТИ И ИНСПЕКЦИЈСКЕ 
ПОСЛОВЕ“,  у тачки 4) колона “Број извршилаца“  
мијења се и гласи: „2“ 
 

Члан 2. 
 

У члану 30. Правилника, иза наслова: 
 ђ) „ СТРУЧНА СЛУЖБА НАЧЕЛНИКА ОПШТИНЕ“ 
Иза тачке 2) додаје се тачка 3) која  
гласи:“Самостални стручни сарадник за односе с 
јавношћу“ 
 
Статус:општински службеник 
Категорија радног мјеста:пета категорија 
Звање:самостални стручни сарадник другог звања 
 
Опис послова: 

 припрема Стратегију и прати 
имплементацију Стратегије комуникације, 

 координира везу са штампаним и 
електронским медијима у вези са питањима 
која се односе на активности начелника 
општине, начелника одјељења као и раду 
скупштине општине, 

 прати активности начелника општине и 
скупштине општине и припрема саопштења 
за јавност, 

 присуствује сједницама скупштине општине 

 припрема саопштења и обавјештења 
начелника општине, општинске управе и 
скупштине општине, 

 припрема текстове за информисање 
јавности о активностима општинске управе, 

 анализира повратне информације грађана 
и предлаже активности на стварању 
повољног имиџа општине, 

 припрема и реализује пројекте о 
испитивању јавног мнијења, 

 израђује планове промоције активности 
начелника општине, општинске управе и 
скупштине општине 

 

 

 обезбјеђује фото, видео и аудио записе од 
значаја за општину 

 уређује интернет страницу општине 

 обавља и друге послове по налогу 
начелника општине 

 одговоран је за законитост и 
благовременост обављања послова, 

 сачињава план рада и извјештај о раду и 
доставља га начелнику општине 

 
Потребно стручно знање:ВСС, Факултет за културу 
и медије, VII степен или  завршен први циклус 
студија  са најмање 240 ECTS  бодова и положен 
стручни испит за рад у управи. 
Сложеност послова:прецизно одређени сложени 
послови у којима се примјењују утврђене методе 
рада, поступци или стручне технике. 
Самосталност у раду:самосталност у раду 
ограничена је повременим надзором и помоћи 
непосредног руководиоца у рјешавању сложених 
стручних питања 
Одговорност:одговорност за правилну примјену 
метода рада, поступака или стручних техника. 
Пословна комуникација:контакти унутар и изван 
органа у којима је потребно да се дјелотворно 
пренесу информације које служе за остваривање 
циљева рада. 
Радно искуство:2 године у струци 
Остали посебни услови:познавање енглеског језика 
и радa на рачунару 
Број извршилаца:1 
 

Члан 3. 
 
Овај  правилник ступа на снагу осмог дана од дана 
објављивања у „Службеном гласнику општине 
Власеница“ 
 
Број: 02/1-014-324/16                                                           
Датум, 13.12.2016. године     
                                              НАЧЕЛНИК ОПШТИНЕ  
                                             Мирослав Краљевић,с.р. 
 

 
На основу члана 7.Појединачног  

колективног уговора за запослене у Општинској 
управи општине Власеница („Службени гласник 
општине Власеница““, број 7/16) и  101. Статута 
општине Власеница („Службени гласник општине 
Власеница“, број 8/14 и 12/14),  Начелник општине   
д о н о с и 
 

П Р А В И Л Н И К 
о   измјени  Правилника о платама запослених у 

Општинској управи општине Власеница 
 
 

Члан 1. 
У Правилнику о платама и другим примањима  
запослених у Општинској управи општине  
Власеница („Службени гласник општине 
Власеница“, број 7/16, 8/16 и  10/16) у  члану   16. у  
табели  СТРУЧНА СЛУЖБА НАЧЕЛНИКА  
ОПШТИНЕ , додаје се редни број 55. и гласи : 
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Р. 
бр. 

Назив радног 
мјеста 

Стручна 
спрема 

Коефицијент Сложеност Услови Коефицијент 

 
 

55. 
 
 
 

Самостални 
стручни 

сарадник за 
односе с 
јавношћу 

ВСС-4 године  
или 240 ECTS 

7,10 15% 12% 9,00 

 
Члан 2. 

 
Овај правилник ступа на снагу осмог дана од дана објављивања у „Службеном гласнику општине Власеница“ 
 
 
 
Број:02/1-014-323/16 
Датум:13.12.2016. године                                                                    НАЧЕЛНИК  ОПШТИНЕ 
                                                                                                              Мирослав    Краљевић,с.р.   
 

 
Након  сравњења  изворног текста са објављеном  Одлуком  о  именовању  одборника  за провођење 

„Одборничког сата“  („Службени гласник  општине Власеница“, број 11/16), утврђена је техничка  грешка, те на  
основу  члана 138. Пословника  Скупштине општине Власеница („Службени гласник  општине Власеница“, број  
12/14),  д а ј е    с е 

 
 
                                                                       И С П Р А В К А 

 
1. У   Одлуци о именовању  одборника за провођење „Одборничког сата“ , број 01-022-171/16  од 

28.11.2016.године („Службени гласник општине Власеница“, број 11/16), у тачки  II  умјесто ријечи: „Зорановић  
Миле“ треба  да  стоје ријечи „Продановић  Станислав“. 
 
 
Број: 01-022-198/16                                                                                             ВД  СЕКРЕТАРА 
Датум: 09.12.2016.године                                                                  СКУПШТИНЕ  ОПШТИНЕ 
Власеница                                                                                                        Видовић  Татјана,с.р. 
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