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Службени гласник општине Власеница 

 

На   основу   члана  39. Закона  о  локалној  
самоуправи („Службени  гласник  Републике  
Српске“, број  97/16) и члана  37. Статута  општине 
Власеница („Службени  гласник  општине  
Власеница“, број  9/17), а након  разматрања  
постојеће ситуације, финансијских и других  
проблема у Јавној здравственој установи Дом 
здравља Власеница, Скупштина  општине  
Власеница, на 3.Посебној сједници, одржаној  дана  
16.10.2017.године,  д о н и ј е л а     ј е 

 
З А К Љ У Ч А К 

 
1. Задужује се в.д. директора  ЈЗУ Дом 

здравља  да спроведе Закључке Владе  Републике  
Српске, број 04-1-012-2-2161/13  од  
09.10.2013.године. 

2. Задужује се в.д. директора  ЈЗУ  Дом  
здравља  да смањи  расходе  Дома здравља, а да 
се пословање, односно  квалитет здравствених  
услуга  не доведе у питање. 

3. Задужује се  в.д.  директора да развија 
све врсте услуга, а за које Дом здравља  има 
услове  у циљу  повећања  прихода, као и да 
преиспита број здравствених   осигураника, јер  
постоји сумња  да нису сви грађани регистровани  у 
тимове  породичне  медицине. 

4. Вршилац  дужности  директора и сви 
запослени  у  ЈЗУ Дом  здравља  обавезују   се  да  
квалитет  здравствених  услуга подигну на највећи 
могући  ниво. 

5. Задужује се  в.д. директора  ЈЗУ Дом 
здравља са сарадницима да преиспита  лоше  
финансијско  пословање  Дома  здравља  у 
протеклом  периоду од  настанка  првих  дуговања  
и  да поступи  у складу  са  законом. 

6. Рок  за реализацију  мјера  је 30  дана  од  
дана   доношења  закључка. 

7. Задужује се  в.д.  директора  ЈЗУ Дом  
здравља  да поднесе  Извјештај  Скупштини  
општине  Власеница   по  истеку  задатог  рока, по 
свим мјерама, а прије  њихове  реализације. 

8. Тражи  се  од начелника  општине 
Власеница, да у складу са својим могућностима,  
учини  све што је  у  његовој  моћи  да  контактира  
са институцијама  Републике  Српске  и Босне и 
Херцеговине, у циљу  подржавања горе  наведених  
закључака. 

 

9. Овај  закључак  ступа на снагу даном 
доношења, а објавиће  се у „Службеном  гласнику  
општине  Власеница“. 

 
 

Број: 01-022-130/17                                                                                                                
Датум: 17.10.2017.године      
Власеница                                 ПРЕДСЈЕДНИК       
                                            СКУПШТИНЕ  ОПШТИНЕ 
                                                Гордана  Трампић,с.р. 
 

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

ОДЛУКУ 
о именовању комисије за анализу пословања 

ЈЗУ Дом здравља Власеница 
 
I 

            Именује се комисија за анализу пословања 
ЈЗУ Дом здравља Власеница (у даљем тексту. 
здравствена установа),  у следећем саставу: 
 

1. Јагода Петровић, предсједник 
2. Иван Вуковић, члан и 
3. Данијела Вуковић, члан. 

II 
            Задатак комисије је да изврши анализу 
пословања и сачини приједлог мјера за 
успостављање функционалности здравствене 
установе у циљу успостављања одрживости 
здравствене установе и омогућавања корисницима 
што квалитетније здравствене услуге.  
 Анализа пословања треба да садржи 
утврђивање финансијског стања здравствене 
установе, свих прихода и расхода, неопходна 
средства за извршавање текућих обавеза, 
усклађеност унутрашње организације, броја и 
структуре запослених са  нормативима и 
стандардима у области здравства.   
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 Приједлог мјера треба да садржи препоруке 
о мјерама које је неопходно предузети у циљу 
успоставе одрживости пословања здравствене  
установе,  у складу са стањем које буде утврђено 
анализом. 
 Комисија је обавезна по завршетку задатка 
сачинити извјештај, који ће доставити начелнику 
општине, Управном одбору здравствене установе и 
Скупштини општине Власеница.  
 

 
 

 
III  

 
 Ова Одлука ступа на снагу даном 
доношења и биће објављена у ''Службеном 
гласнику општине Власеница''. 
 
Број: 02/1-014-322/17 
Датум:.22.8.2017.године    НАЧЕЛНИК ОПШТИНЕ 
                                             Мирослав Краљевић,с.р. 
 

 

               На основу члана 54. и 59. Закона о локалној самоуправи РС („Службени гласник Републике Српске“ 
број 97/16), члана 66. Статута Општине Власеница („Службени гласник општине Власеница“ број 09/17) 
начелник општине Власеница доноси  
 

ОДЛУKУ 
о усвајању препорука за поједностављење административних поступака 

 
 

Члан 1. 
Усвајају се препоруке Свјетске банке за поједностављење административних поступака које спроводи општина 
Власеница, а које се односе на: 
- ниже таксе и накнаде, 
- прописивање рокова за преглед потпуности захтјева и рјешавање потпуног захтјева, 
- прибављање документације по службеној дужности или на основу споразума са издаваоцима документације 
потребне за одређен административни поступак, 
- увођење типских образаца за покретање административног поступка измјеном или допуном постојећих или 
увођењем нових образаца, 
- брисање информација из обрасца, 
- спајање административних поступака. 
 

Члан 2. 
За спровођење препорука задужују се Начелници одјељења општине Власеница и координатор пројекта који 
су дужни, уз техничку подршку Свјетске банке израдити и објавити правне акте потребне за примјену 
препорука. 
Саставни дио ове одлуке су таксативно наведене усвојене препоруке за сваки од 160 административних 
поступака који се спроводе у општини Власеница. 
 

Члан 3. 
Ова одлука ступа на снагу даном доношења и биће објављена у „Службеном гласнику општине Власеница“. 
 
 
 

КАБИНЕТ НАЧЕЛНИКА (02) 
 

02.01. -  Једникратне новчане помоћи 
Таксе и накнаде:/ 
Рокови:Рок за рјешавање потпуног захтјева7дана (3 дана за преглед потпуности захтјева) 
Документи: /                                                                                             Информације: Брисати ,,Име једног 
родитеља,, и ,,ЈМБГ,, 
Образац: Образац прилагодити усвојеним препорукама 

ОДЈЕЉЕЊЕ ЗА ФИНАНСИЈЕ (05) 
 

05.01. –Увјерење о измиреним обавезама по основу општинске комуналне таксе 
Таксе и накнаде:Укинута такса за захтјев od 1 KM 
Рокови:Истог дана, а најкасније у року од 2 дана (1 дан за преглед потпуности захтјева) 
Документи:/ 
Информације:Брисати ,,Име једног родитеља,, и ,,ЈМБГ,, 
Образац:Образац прилагодити усвојеним препорукама 
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05.02. –Поврат погрешно уплаћених средстава 
Таксе и накнаде:/ 
Рокови:/ 
Документи: / 
Информације:/ 
Образац:/ 

05.03. – Увјерење о измиреним обавезама (по основу легализације индивидуалног стамбеног објекта, куповоне 
пословног прпстора...) 
Таксе и накнаде:Укинута такса за захтјев од 1 КМ 
Рокови:Истог дана, а најкасније у року од 2 дана (1 дан за преглед потпуности захтјева) 
Документи: / 
Информације:Брисати ,,Име једног родитеља,, и ,,ЈМБГ,, 
Образац:Образац прилагодити усвојеним препорукама 

05.04. – Увјерење о измиреним обавезама за право власништва над земљиштем, уређење градског 
грађевинског земљишта и грађевинску ренту 
Таксе и накнаде:Укинута такса за захтјев. 
Рокови:Истог дана, а најкасније у року од 2 дана (1 дан за преглед потпуности захтјева) 
Документи: / 
Информације:Брисати ,,Име једног родитеља,,/ ,,ЈМБГ,, /,,Плаћање је извршено за земљиште кч. 
бр.____К.О.___,, 
Образац:Образац прилагодити усвојеним препорукама 

ОДЈЕЉЕЊЕ ЗА ПРИВРЕДУ И ДРУШТВЕНЕ ДЈЕЛАТНОСТИ (04) 
 

04.01. –Превоз за властите потребе 
Таксе и накнаде:Укинута такса за захтјев од 1 КМ. Смањена такса за рјешење на 25 КМ 
Рокови:Дефинисан рок за преглед потпуности захтјева – 1 дан 
Документи: Возачка и саобраћајна дозвола предају се у форми обичне копије 
Информације:Брисати ,,Име једног родитеља,,/ ,,ЈМБГ,, /,,Врста моторног возила, марка, број мотора, број 
шасије, година производње, враста горива,, 
Образац:Образац прилагодити усвојеним препорукама 

04.02. – Трајни престанак обаљања дјелатности 
Таксе и накнаде:Укинута такса за захтјев од 1 КМ.  
Рокови:Дефинисан рок за преглед потпуности захтјева – 1 дан 
Документи:Рјешење о регистрацији предузетника се прибавља по службеној дужности, јер Одјељење за 
привреду води евиденцију и има га у својој архиви (накнада за овај документ у овом поступку се не плаћа, јер 
се документ узима из архиве). 
Информације:/ 
Образац:Примјенити образац прописан Правилником о садржају и облику захтјева за регистацију 
предузетника. 
Спајање: Овај поступак је спојен са поступком 04.03. 

04.03. –Привремени престанак обављања дјелатности 
Таксе и накнаде:Укинута такса за захтјев од 1 КМ. Смањена такса за рјешење на 20 КМ. 
Рокови:Дефинисан рок за преглед потпуности захтјева – 1 дан 
Документи:Рјешење о регистрацији предузетника се прибавља по службеној дужности, јер Одјељење за 
привреду води евиденцију и има га у својој архиви (накнада за овај документ у овом поступку се не плаћа, јер 
се документ узима из архиве), елеминасана Копија ЈИБ-а 
Информације:/ 
Образац:Примјенити образац прописан Правилником о садржају и облику захтјева за регистацију 
предузетника. 
Спајање: Овај поступак је спојен са поступком 04.02. 

04.04. –Наставак обављања дјелатности 
Таксе и накнаде:Укинута такса за захтјев од 1 КМ. Почети правилно примјењивати Одлуку о административним 
таксама, по којој се такса за рјешење наплаћује 5 КМ. 
Рокови:Дефинисан рок за преглед потпуности захтјева – 1 дан 
Документи:Рјешење о привременој одјави дјелатности се прибавља по службеној дужности, јер Одјељење за 
привреду води евиденцију и има га у својој архиви (накнада за овај документ у овом поступку се не плаћа, јер 
се документ узима из архиве) 
Информације:Брисати ,,Пословно име-назив радње,, 
Образац:Образац прилагодити усвојеним препорукама 
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04.05. - Рјешење за обављање аутопревозничке дјелатности и такси превоз 
Таксе и накнаде:Укинута такса за захтјев од 1 КМ. Смањена такса за рјешење на 30 КМ 
Рокови:Дефинисан рок за преглед потпуности захтјева – 1 дан 
Документи: Лична карта се даје на увид, а Возачка и Саобраћајна дозвола се предају у обичној копији. 
Информације:/ 
Образац:Примјенити образац прописан Правилником о садржају и облику захтјева за регистацију 
предузетника. 
Спајање: Овај поступак је спојен са поступком 04.11. 

04.06. - Увјерење о регистрованој/нерегистрованој привредној дјелатности 
Таксе и накнаде:Укинута такса за захтјев од 1 КМ.  
Рокови:Истог дана, а најкасније у року од 2 дана (1 дан за преглед потпуности захтјева) 
Документи:Рјешење о обављању предузетничке дјелатности се прибавља по службеној дужности, јер 
Одјељење за привреду води евиденцију и има га у својој архиви (накнада за овај документ у овом поступку се 
не плаћа, јер се документ узима из архиве) 
Информације:Брисати ,,Име једног родитеља,, и ,,ЈМБГ,, 
Образац:Образац прилагодити усвојеним препорукама. 

04.07. – Измјена/допуна рјешења о регистровању дјелатности 
Таксе и накнаде:Укинута такса за захтјев од 1 КМ. Смањена такса за рјешење на 20 КМ 
Рокови:Дефинисан рок за преглед потпуности захтјева – 1 дан 
Документи:Рјешење орегистрацији предузетника се прибавља по службеној дужности, јер Одјељење за 
привреду води евиденцију и има га у својој архиви (накнада за овај документ у овом поступку се не плаћа, јер 
се документ узима из архиве), елеминисани Копија ЈИБ-а и Доказ о власништву простора или уговор о закупу 
Информације:Додати информацију,,Квадратура пословног простора,, 
Образац:Примјенити образац прописан Правилником о садржају и облику захтјева за регистацију 
предузетника. 

04.08. – Увјерење о регистрованој дјелатности ради ослобађања плаћања општинске комуналне таксе 
Таксе и накнаде:Укинута такса за захтјев од 1 КМ.  
Рокови:Истог дана, а најкасније у року од 2 дана (1 дан за преглед потпуности захтјева) 
Документи: / 
Информације:Брисати ,Име једног родитеља,, и ,,ЈМБГ, 
Образац:Образац прилагодити усвојеним препорукама. 

04.09. – Регистрација предузетника 
Таксе и накнаде:Укинута такса за регистрацију предузетника  
Рокови: Дефинисан рок за преглед потпуности захтјева – 1 дан 
Документи: Правлно примјени Правилник о облику и садржају захтјева за регистрацију предузетника, у којем 
пише да се уз захтјев предје овјерена копија  Личне карте,  Увјерења из суда да не постоји забрана обављања 
дјелатности, па је остале документе потребно елеминисати из документације (осим Увјерења да нема 
неизмирених пореских обавеза, јер се тражи по измјенама Закона о занатско-предузетничкој дјелатности). 
Информације:/ 
Образац:Примјенити образац прописан Правилником о садржају и облику захтјева за регистацију 
предузетника. 

04.10. – Регистрација издвојеног пословног простора 
Таксе и накнаде:Укинута такса за регистрацију предузетника  
Рокови: Дефинисан рок за преглед потпуности захтјева – 1 дан 
Документи: Лична карта се предаје у обичној копији уз оригинал на увид, Рјешење о регистрацији предузетника 
се прибавља по службеној дужности, јер Одјељење за привреду води евиденцију и има га у својој архиви 
(накнада за овај документ у овом поступку се не плаћа, јер се документ узима из архиве) и Доказ о власништву 
пословног простора или Уговор о закупу (уколико није власник простора), а уколико  се ради о члану 
породичног домаћинства-писана изјава о уступању пословног простора, посједовни лист или ЗК извадак 
елеминисани. 
Информације:/ 
Образац:Примјенити образац прописан Правилником о садржају и облику захтјева за регистацију 
предузетника. 

04.11. – Регистрација ауто школе 
Таксе и накнаде:Смањена такса за рјешење на 30 КМ  
Рокови: Дефинисан рок за преглед потпуности захтјева – 1 дан 
Документи: Возачка и саобраћајна дозвола се предају у обичној копији уз оригинал на увид 
Информације:/ 
Образац:Примјенити образац прописан Правилником о садржају и облику захтјева за регистацију 
предузетника. 
Спајање: Овај поступак је спојен са поступком 04.05. 
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04.12. - Продаја робе ван сједишта фирме 
Таксе и накнаде:Смањена такса за рјешење на 45 КМ/дану 
Рокови: 5 дана (3 дана за преглед потпуности захтјева) 
Документи: Лична карта се даје на увид 
Информације:Брисати ,,Име једног родитеља,, /,,ЈМБГ,,/,,Назив фирме,, и ,,Сједиште фирме,, 
Образац:Образац прилагодити усвојеним препорукама. 
 

04.13. - Пригодно радно вријеме угоститељских објеката 
Таксе и накнаде:Укинута такса за захтјев од 1 КМ 
Рокови: 5 дана (3 дана за преглед потпуности захтјева) 
Документи: Рјешење за обављање дјелатности прибавља по службеној дужности, јер Одјељење за привреду 
води евиденцију и има га у својој архиви (накнада за овај документ у овом поступку се не плаћа, јер се 
документ узима из архиве). 
Информације:Брисати ,,Име једног родитеља,, /,,ЈМБГ,, и ,,Подносим захтјев за доношење рјешења за 
(означити): 1. продужено радно вријеме, 2. пригодно радно вријеме,, а да се дода ,,Подносим захтјев за 
доношење рјешења за пригодно радно вријеме...,, 
Образац:Образац прилагодити усвојеним препорукама. 
 

04.14. –Спроводница  за пренос умрлог лица и одобрење за ископавање умрлог лица 
Таксе и накнаде:Укинута такса за захтјев од 1 КМ 
Рокови: 5 дана (3 дана за преглед потпуности захтјева) 
Документи: / 
Информације:/ 
Образац:Образац прилагодити усвојеним препорукама. 
 

04.15. - Рјешење o висини накнаде за претварање пољопривредног земљишта у грађевинско 
Таксе и накнаде:Укинута такса за захтјев од 1 КМ 
Рокови: 5 дана (3 дана за преглед потпуности захтјева) 
Документи: ЗК извадак, Доказ о праву својине-Посједовни лист и Копија катастарског плана прибављаће се по 
службеној дужности на основу споразума о сарадњи и начину пружања услуга, ако буде закључен са 
Републичком управом за геодетске и имовинско правне послове (за издавање поменутих докумената странка 
издаваоцу истих плаћа накнаду), уз назнаку да ове документе странка може поднијети и самостално, ако га 
већ посједује и ако је то економичније за управни поступак. 
Информације: Брисати ,,Име једног родитеља,, и ,,ЈМБГ,, 
Образац:Образац прилагодити усвојеним препорукама. 
 

04.16. – Увјерење о бављењу пољопривредном производњом 
Таксе и накнаде:Укинута такса за захтјев од 1 КМ 
Рокови: Истог дана, а најкасније у року од 2 дана (1 дан за преглед потпуности захтјева) 
Документи: Елеминисани Лична карта и Кућна листа, Посједновни лист се прибавља по службеној дужности на 
основу споразума о сарадњи и начину пружања услуга, ако буде закључен са Републичком управом за 
геодетске и имовинско правне послове (за издавање поменутих докумената странка издаваоцу истих плаћа 
накнаду), уз назнаку да овај документ странка може поднијети и самостално, ако га већ посједује и ако је то 
економичније за управни поступак и Уговор о закупу се  предаје у копији уз опригинал на увид 
Информације: Брисати ,,Име једног родитеља,,/,,ЈМБГ,, и ,,Назив предузећа и Подручје не којем се обавља 
производња-Село, сједиште,, 
Образац:Образац прилагодити усвојеним препорукама. 
 

04.17. – Новчани подстицај за воћарску производњу (јабуке, крушке, шљиве) 
Таксе и накнаде:/ 
Рокови: 20 дана (2 дана за преглед потпуности захтјева) 
Документи: Назначити поред сваког документакоји је специфичан за конкретан подстицај да се предаје само за 
тај подстицај. 
Информације: Брисати ,,Име једног родитеља,,/,,ЈМБГ,, и ,,Назив предузећа, Подносим захтјев за утврђивање 
права на подстицаје у пољопривреди из буџета општине Власеница за годину и на основу регистрованог 
пољопривредног газдинства на подручју општине Власеница-село, сједиште,, а да на обрасцу пише ,,Захтјев 
за утврђивање права на подстицаје у пољопривреди из буџета општине Власеница за (означити): 1. воћарску 
производњу (јабуке, крушке, шљиве), 2. производњу силаже, 3. узгој товнох јунади, 4. производњу пчеларских 
производа, 5. воћарску производњу (малине, 6. узгој оваца 7. за набавку јуница за___годину,, и ,, Врста садног 
материјала и Количина са назнаком (само за подстицаје за воћарску производњу-јабуке, крушке, шљиве и 
производњу малина), за производњу силаже на површини (ха) са назнаком (само за подстицаје за производњу 
силаже), број грла са назнаком (само за подстицаје за узгој товних јунади, узгој оваца и набавку јуница), број 
пчелињих друштава које посједујем је уз назнаку (само за подстицаје за произвидњу пчеларских производа),, 
Образац:Образац прилагодити усвојеним препорукама. 
Спајање: Овај поступак је спојен са поступцима 04.18, 04.19, 04.22, 04.23, 04.24. и 04.27.  
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04.18. – Новчани подстицај у пољопривреди за производњу силаже 
Таксе и накнаде:/ 
Рокови: 20 дана (2 дана за преглед потпуности захтјева) 
Документи: Назначити поред сваког документакоји је специфичан за конкретан подстицај да се предаје само за 
тај подстицај. 
Информације: Брисати ,,Име једног родитеља,,/,,ЈМБГ,, и ,,Назив предузећа, Подносим захтјев за утврђивање 
права на подстицаје у пољопривреди из буџета општине Власеница за годину и на основу регистрованог 
пољопривредног газдинства на подручју општине Власеница-село, сједиште,, а да на обрасцу пише ,,Захтјев 
за утврђивање права на подстицаје у пољопривреди из буџета општине Власеница за (означити): 1. воћарску 
производњу (јабуке, крушке, шљиве), 2. производњу силаже, 3. узгој товнох јунади, 4. производњу пчеларских 
производа, 5. воћарску производњу (малине, 6. узгој оваца 7. за набавку јуница за___годину,, и ,, Врста садног 
материјала и Количина са назнаком (само за подстицаје за воћарску производњу-јабуке, крушке, шљиве и 
производњу малина), за производњу силаже на површини (ха) са назнаком (само за подстицаје за производњу 
силаже), број грла са назнаком (само за подстицаје за узгој товних јунади, узгој оваца и набавку јуница), број 
пчелињих друштава које посједујем је уз назнаку (само за подстицаје за произвидњу пчеларских производа),, 
Образац:Образац прилагодити усвојеним препорукама. 
Спајање: Овај поступак је спојен са поступцима 04.17, 04.19, 04.22, 04.23, 04.24. и 04.27.  

04.19. – Новчани подстицаји у пољопривреди за узгој товних јунади 
Таксе и накнаде:/ 
Рокови: 20 дана (2 дана за преглед потпуности захтјева) 
Документи: Назначити поред сваког документакоји је специфичан за конкретан подстицај да се предаје само за 
тај подстицај. 
Информације: Брисати ,,Име једног родитеља,,/,,ЈМБГ,, и ,,Назив предузећа, Подносим захтјев за утврђивање 
права на подстицаје у пољопривреди из буџета општине Власеница за годину и на основу регистрованог 
пољопривредног газдинства на подручју општине Власеница-село, сједиште,, а да на обрасцу пише ,,Захтјев 
за утврђивање права на подстицаје у пољопривреди из буџета општине Власеница за (означити): 1. воћарску 
производњу (јабуке, крушке, шљиве), 2. производњу силаже, 3. узгој товнох јунади, 4. производњу пчеларских 
производа, 5. воћарску производњу (малине, 6. узгој оваца 7. за набавку јуница за___годину,, и ,, Врста садног 
материјала и Количина са назнаком (само за подстицаје за воћарску производњу-јабуке, крушке, шљиве и 
производњу малина), за производњу силаже на површини (ха) са назнаком (само за подстицаје за производњу 
силаже), број грла са назнаком (само за подстицаје за узгој товних јунади, узгој оваца и набавку јуница), број 
пчелињих друштава које посједујем је уз назнаку (само за подстицаје за произвидњу пчеларских производа),, 
Образац:Образац прилагодити усвојеним препорукама. 
Спајање: Овај поступак је спојен са поступцима 04.17, 04.18, 04.22, 04.23, 04.24. и 04. 27.  

04.20. – Процјена пољопривредне штете 
Таксе и накнаде:/ 
Рокови: 5 дана (2 дана за преглед потпуности захтјева), осим у случају штете коју је причинио медвјед, тада је 
рок 60 дана, јер зависи од одговора надлежног Министарства 
Документи: Лична карта се даје на увид 
Информације: Брисати ,,Име једног родитеља,,/,,Назив предузећа,, и ,,ЈМБГ,, 
Образац:Образац прилагодити усвојеним препорукама. 
 

04.21. - Новчани подстицаји за развој пољопривреде и села из Ресорног министарсва 
Таксе и накнаде:/ 
Рокови: / 
Документи: / 
Информације: / 
Образац: / 
Укидање: Овај поступак је укинут, јер се захтјев од 2008. године не подноси општини, него директоно 
надлежном Министарству, па из тог разлога није потребно да постоји на листи општинских административних 
поступака, као ни у Е-регистру. 

04.22. –Новчани подстицаји у пољопривреди за производњу пчеларских производа 
Таксе и накнаде:/ 
Рокови: 20 дана (2 дана за преглед потпуности захтјева) 
Документи: Назначити поред сваког документакоји је специфичан за конкретан подстицај да се предаје само за 
тај подстицај. 
Информације: Брисати ,,Име једног родитеља,,/,,ЈМБГ,, и ,,Назив предузећа, Подносим захтјев за утврђивање 
права на подстицаје у пољопривреди из буџета општине Власеница за годину и на основу регистрованог 
пољопривредног газдинства на подручју општине Власеница-село, сједиште,, а да на обрасцу пише ,,Захтјев 
за утврђивање права на подстицаје у пољопривреди из буџета општине Власеница за (означити): 1. воћарску 
производњу (јабуке, крушке, шљиве), 2. производњу силаже, 3. узгој товнох јунади, 4. производњу пчеларских 
производа, 5. воћарску производњу (малине, 6. узгој оваца 7. за набавку јуница за___годину,, и ,, Врста садног 
материјала и Количина са назнаком (само за подстицаје за воћарску производњу-јабуке, крушке, шљиве и 
производњу малина), за производњу силаже на површини (ха) са назнаком (само за подстицаје за производњу 
силаже), број грла са назнаком (само за подстицаје за узгој товних јунади, узгој оваца и набавку јуница), број 
пчелињих друштава које посједујем је уз назнаку (само за подстицаје за произвидњу пчеларских производа),, 
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Образац:Образац прилагодити усвојеним препорукама. 
Спајање: Овај поступак је спојен са поступцима 04.17, 04.18, 04.19, 04.23, 04.24. и 04.27.  

04.23. –Новчани подстицаји у пољопривреди за воћарску производњу (малине) 
Таксе и накнаде:/ 
Рокови: 20 дана (2 дана за преглед потпуности захтјева) 
Документи: Назначити поред сваког документакоји је специфичан за конкретан подстицај да се предаје само за 
тај подстицај. 
Информације: Брисати ,,Име једног родитеља,,/,,ЈМБГ,, и ,,Назив предузећа, Подносим захтјев за утврђивање 
права на подстицаје у пољопривреди из буџета општине Власеница за годину и на основу регистрованог 
пољопривредног газдинства на подручју општине Власеница-село, сједиште,, а да на обрасцу пише ,,Захтјев 
за утврђивање права на подстицаје у пољопривреди из буџета општине Власеница за (означити): 1. воћарску 
производњу (јабуке, крушке, шљиве), 2. производњу силаже, 3. узгој товнох јунади, 4. производњу пчеларских 
производа, 5. воћарску производњу (малине, 6. узгој оваца 7. за набавку јуница за___годину,, и ,, Врста садног 
материјала и Количина са назнаком (само за подстицаје за воћарску производњу-јабуке, крушке, шљиве и 
производњу малина), за производњу силаже на површини (ха) са назнаком (само за подстицаје за производњу 
силаже), број грла са назнаком (само за подстицаје за узгој товних јунади, узгој оваца и набавку јуница), број 
пчелињих друштава које посједујем је уз назнаку (само за подстицаје за произвидњу пчеларских производа),, 
Образац:Образац прилагодити усвојеним препорукама. 
Спајање: Овај поступак је спојен са поступцима 04.17, 04.18, 04.19, 04.22, 04.24. и 04.27.  

04.24. –Новчани подстицаји у пољопривреди за узгој оваца 
Таксе и накнаде:/ 
Рокови: 20 дана (2 дана за преглед потпуности захтјева) 
Документи: Назначити поред сваког документакоји је специфичан за конкретан подстицај да се предаје само за 
тај подстицај. 
Информације: Брисати ,,Име једног родитеља,,/,,ЈМБГ,, и ,,Назив предузећа, Подносим захтјев за утврђивање 
права на подстицаје у пољопривреди из буџета општине Власеница за годину и на основу регистрованог 
пољопривредног газдинства на подручју општине Власеница-село, сједиште,, а да на обрасцу пише ,,Захтјев 
за утврђивање права на подстицаје у пољопривреди из буџета општине Власеница за (означити): 1. воћарску 
производњу (јабуке, крушке, шљиве), 2. производњу силаже, 3. узгој товнох јунади, 4. производњу пчеларских 
производа, 5. воћарску производњу (малине, 6. узгој оваца 7. за набавку јуница за___годину,, и ,, Врста садног 
материјала и Количина са назнаком (само за подстицаје за воћарску производњу-јабуке, крушке, шљиве и 
производњу малина), за производњу силаже на површини (ха) са назнаком (само за подстицаје за производњу 
силаже), број грла са назнаком (само за подстицаје за узгој товних јунади, узгој оваца и набавку јуница), број 
пчелињих друштава које посједујем је уз назнаку (само за подстицаје за произвидњу пчеларских производа),, 
Образац:Образац прилагодити усвојеним препорукама. 
Спајање: Овај поступак је спојен са поступцима 04.17, 04.18, 04.19, 04.22, 04.23. и 04.27.  

04.25. - Кориштење земљишта у сврху производње јагодичастог воћа 
Таксе и накнаде:/ 
Рокови: 10 дана за потписивање уговора 
Документи: Лична карта се даје на увид. 
Информације: Брисати ,,Име једног родитеља,,/,,Назив предузећа,, и ,,ЈМБГ,, 
Образац:Образац прилагодити усвојеним препорукама. 
 

04.26. – Додјела пластеника по јавном позиву "Купујмо локално" 
Таксе и накнаде:/ 
Рокови: / 
Документи: / 
Информације: / 
Образац:/ 
Укидање: Овај поступак је укинут,јер је ријеч о јавном позиву који није уобичајан поступак у општини 
Власеница, него је био расписан једне године и због тога је образац уврштен у листу са осталим обрасцима за 
подношење захтјева, али могуће је да овакав оглас више неће бити расписан, те нема разлога да постоји на 
листи административних поступака у Е-регистру. 

04.27. – Новчани подстицај за набавку јуница 
Таксе и накнаде:/ 
Рокови: 20 дана (2 дана за преглед потпуности захтјева) 
Документи: Назначити поред сваког документакоји је специфичан за конкретан подстицај да се предаје само за 
тај подстицај. 
Информације: Брисати ,,Име једног родитеља,,/,,ЈМБГ,, и ,,Назив предузећа, Подносим захтјев за утврђивање 
права на подстицаје у пољопривреди из буџета општине Власеница за годину и на основу регистрованог 
пољопривредног газдинства на подручју општине Власеница-село, сједиште,, а да на обрасцу пише ,,Захтјев 
за утврђивање права на подстицаје у пољопривреди из буџета општине Власеница за (означити): 1. воћарску 
производњу (јабуке, крушке, шљиве), 2. производњу силаже, 3. узгој товнох јунади, 4. производњу пчеларских 
производа, 5. воћарску производњу (малине, 6. узгој оваца 7. за набавку јуница за___годину,, и ,, Врста садног 
материјала и Количина са назнаком (само за подстицаје за воћарску производњу-јабуке, крушке, шљиве и 
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производњу малина), за производњу силаже на површини (ха) са назнаком (само за подстицаје за производњу 
силаже), број грла са назнаком (само за подстицаје за узгој товних јунади, узгој оваца и набавку јуница), број 
пчелињих друштава које посједујем је уз назнаку (само за подстицаје за произвидњу пчеларских производа),, 
Образац:Образац прилагодити усвојеним препорукама. 
Спајање: Овај поступак је спојен са поступцима 04.17, 04.18, 04.19, 04.22, 04.23. и 04.24. 

04.28 –Студентске стипендије за студенте са просјеком већим од 8,5 и ученике генерација 
Таксе и накнаде:Укинута такса за захтјев од 1 КМ. 
Рокови: 15 дана за потписивање уговора 
Документи: Индекс (прва страна) се предаје у форми обичне копије уз оригинал на увид и да се поред 
докумената који су специфични за одређену категорију студената/ученика назначи у загради поред документа 
која категорија је дужна приложити исти. 
Информације: Брисати ,,Име једног родитеља,,/,,ЈМБГ,, и ,,Назив високошколске установе (за студенте), 
Сједиште (за студенте), Година студија (за студенте), Година уписа (за студенте), Просјек оцјена (за студенте), 
Назив средње школе/високошколске установе (за ученике), Сједиште (заученике),, 
Образац:Образац прилагодити усвојеним препорукама 
Спајање: Овај поступак је спојен са поступцима 04.29. и 04.30.  

04.29. - Студентске стипендије за студенте чији су родитељи слабог материјалног стања и студенти из 
вишечланих породица 
Таксе и накнаде:Укинута такса за захтјев од 1 КМ. 
Рокови: 15 дана за потписивање уговора 
Документи: Индекс (прва страна) се предаје у форми обичне копије уз оригинал на увид и да се поред 
докумената који су специфични за одређену категорију студената/ученика назначи у загради поред документа 
која категорија је дужна приложити исти. 
Информације: Брисати ,,Име једног родитеља,,/,,ЈМБГ,, и ,,Назив високошколске установе (за студенте), 
Сједиште (за студенте), Година студија (за студенте), Година уписа (за студенте), Просјек оцјена (за студенте), 
Назив средње школе/високошколске установе (за ученике), Сједиште (заученике),, 
Образац:Образац прилагодити усвојеним препорукама 
Спајање:Овај поступак је спојен са поступцима 04.28. и 04.30.  

04.30.–Студентске стипендије за студенте без родитеља, погинулих бораца, студенти дјеца инвалида, 
студенти са хендикепом и ЦЖР 
Таксе и накнаде:Укинута такса за захтјев од 1 КМ. 
Рокови: 15 дана за потписивање уговора 
Документи: Индекс (прва страна) се предаје у форми обичне копије уз оригинал на увид и да се поред 
докумената који су специфични за одређену категорију студената/ученика назначи у загради поред документа 
која категорија је дужна приложити исти. 
Информације: Брисати ,,Име једног родитеља,,/,,ЈМБГ,, и ,,Назив високошколске установе (за студенте), 
Сједиште (за студенте), Година студија (за студенте), Година уписа (за студенте), Просјек оцјена (за студенте), 
Назив средње школе/високошколске установе (за ученике), Сједиште (заученике),, 
Образац:Образац прилагодити усвојеним препорукама 
Спајање:Овај поступак је спојен са поступцима 04.28. и 04.29. 

04.31. - Увјерење о кориштењу/некориштењу стипендије из буџета општине Власеница 
Таксе и накнаде:Укинута такса за захтјев од 1 КМ. 
Рокови: Истог дана, а најкасније у року од 2 дана (1 дан за преглед потпуности захтјева) 
Документи: Лична карта се даје на увид 
Информације: Брисати ,,Име једног родитеља,,/,,ЈМБГ,, и ,,Назив високошколске установе, Сједиште и Година 
студија,,  
Образац:Образац прилагодити усвојеним препорукама 
 

Комунална такса за истицање пословног имена правног лица или предузетника на пословним просторијама: 
Прихваћена је препорука да се измјеном Одлуке о комуналним таксма општине Власеница продужи периода 
ослобађња плаћања таксе за истицање пословног имена на пословним просторијама на период од двије 
године умјесто досадашње једне године за привредна друштва и предузетнике који у својству самосталног 
занимања обављају остале дјелатности (осим ноћних клубова, барова, клубова  дискотека). 

ОДЈЕЉЕЊЕ ЗА ПРОСТОРНО УРЕЂЕЊЕ И СТАМБЕНО КОМУНАЛНЕ ПОСЛОВЕ (06) 

06.01. –Уговор о плаћању земљишта на рате 
Таксе и накнаде:/ 
Рокови: 5 дана (1 дан за преглед потпуности захтјева) 
Документи: / 
Информације: Брисати ,,Име једног родитеља,, и ,,ЈМБГ,,  
Образац:Образац прилагодити усвојеним препорукама 
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06.02. – Одобрење за пуштање музике уживо 
Таксе и накнаде:Укинута такса за захтјев од 2 КМ. Смањена такса за рјешење на 25 КМ 
Рокови: 2 дана (1 дан за преглед потпуности захтјева) 
Документи: Рјешење о одобрењу за рад прибавља по службеној дужности, јер Одјељење за привреду и 
друштвене дјелатности води евиденцију и има га у својој архиви (накнада за овај документ у овом поступку се 
не плаћа, јер се документ узима из архиве) 
Информације: Брисати ,,Име једног родитеља,, и ,,ЈМБГ,,  
Образац:Образац прилагодити усвојеним препорукама 
 

06.03. - Продаја пословних просторија у власништву општине Власеница 
Таксе и накнаде:/ 
Рокови: / 
Документи: Извод из књиге уложених уговора за пословни простор за који се подноси захтјев (за продају 
пословних просторија), односно Копија катастарског плана са поређењем прибављаће се по службеној 
дужности на основу споразума о сарадњи и начину пружања услуга, ако буде закључен са Републичком 
управом за геодетске и имовинско правне послове(уз назнаку да ове документе странка може поднијети и 
самостално, ако га већ посједује и ако је то економичније за управни поступак).Подносилац захтјева само у 
овом случају не плаћа накнаду за прибављање ових докумената. 
Информације: У информације додати: ,,Подносим захтјев за куповину (означити): 1. грађевинског земљишта, 
2.пољопривредног земљишта, 3. пословног простора у власништву општине Власеница,, 
Образац:Образац прилагодити усвојеним препорукама 
Спајање: Овај поступак је спојен са поступком 06.04. 
 

06.04. –Куповина грађевинског и пољопривредног земљишта 
Таксе и накнаде:/ 
Рокови: / 
Документи: Извод из књиге уложених уговора за пословни простор за који се подноси захтјев (за продају 
пословних просторија), односно Копија катастарског плана са поређењем прибављаће се по службеној 
дужности на основу споразума о сарадњи и начину пружања услуга, ако буде закључен са Републичком 
управом за геодетске и имовинско правне послове(уз назнаку да ове документе странка може поднијети и 
самостално, ако га већ посједује и ако је то економичније за управни поступак).Подносилац захтјева само у 
овом случају не плаћа накнаду за прибављање ових докумената. 
Информације: У информације додати: ,,Подносим захтјев за куповину (означити): 1. грађевинског земљишта, 
2.пољопривредног земљишта, 3. пословног простора у власништву општине Власеница,, 
Образац:Образац прилагодити усвојеним препорукама 
Спајање: Овај поступак је спојен са поступком 06.03. 
 

06.05. - Еколошка дозвола 
Таксе и накнаде:Укинута такса за захтјев од 1 КМ. Смањена такса за рјешење на 25 КМ 
Рокови: Дефинисан рок: 3 дана након протека рока за објављивање на јавни увид (објављивање траје 30 дана) 
Документи: Копија катастарског плана са поређењем прибављће се по службеној дужности на основу 
споразума о сарадњи и начину пружања услуга, ако буде закључен са Републичком управом за геодетске и 
имовинско правне послове(странка плаћа накаду издаваоцу траженог документа, а општина прибавља 
документ), уз назнаку да овај документ странка може поднијети и самостално, ако га већ посједује и ако је то 
економичније за управни поступак. 
Информације: Брисати ,,Име једног родитеља,,/,,ЈМБГ,, и ,,Катастарска честица (стари премјер), Катастарска 
општина (стари премјер), Катастарска честица (нови премјер), и Катастарска општина (нови премјер),, 
Образац:Образац прилагодити усвојеним препорукама 
 

06.06. - Измјена еколошке дозволе 
Таксе и накнаде:Укинута такса за захтјев од 1 КМ. Смањена такса за рјешење на 25 КМ 
Рокови: Дефинисан рок: 3 дана након протека рока за објављивање на јавни увид (објављивање траје 30 дана) 
Документи: Еколошка дозвола и Рјешење о одобрењу за грађење прибављају се по службеној дужности, јер 
Одјељење за просторно уређење и стамбено-комуналне послове води евиденцију и има иху својој архиви 
(накнада за ове документе се не плаћа, јер се документ узима из архиве), Информације: Брисати ,,Име једног 
родитеља,,/,,ЈМБГ,, и ,,Насеље, улица и број, Катастарска честица (стари премјер), Катсатарска општина 
(стари премјер), Катастарска честица (нови премјер), Катастарска општина (нови премјер),, а додати ,,Број 
еколошке дозволе,, 
Образац:Образац прилагодити усвојеним препорукама 
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06.07. - Обнављање еколошке дозволе 
Таксе и накнаде:Укинута такса за захтјев од 1 КМ. Смањена такса за рјешење на 25 КМ 
Рокови: Дефинисан рок: 3 дана након протека рока за објављивање на јавни увид (објављивање траје 30 дана) 
Документи: Еколошка дозвола прибавља се по службеној дужности, јер Одјељење за просторно уређење и 
стамбено-комуналне послове води евиденцију и има јеу својој архиви (накнада за овај документе се не плаћа, 
јер се документ узима из архиве) 
Информације: Брисати ,,Име једног родитеља,,/,,ЈМБГ,, и ,,Насеље, улица и број; Катастарска честица (стари 
примјер); Катастарска честица (нови примјер),, а додати ,,Број еколошке дозволе,, 
Образац:Образац прилагодити усвојеним препорукама 

06.08. – Рјешење о кућном броју 
Таксе и накнаде:Укинута такса за захтјев од 1 КМ.  
Рокови: 2 дана (1 дан за преглед потпуности захтјева) 
Документи: Лична карта се предаје на увид, а Копија катастарског плана парцеле на којој се налази објекат (у 
ситуацијама када је то неопходно) прибављаће се по службеној дужности на основу споразума о сарадњи и 
начину пружања услуга, ако буде закључен са Републичком управом за геодетске и имовинско правне послове 
(странка плаћа накаду издаваоцу траженог документа, а општина прибавља документ), уз назнаку да овај 
документ странка може поднијети и самостално, ако га већ посједује и ако је то економичније за управни 
поступак. 
Информације: Брисати ,,Име једног родитеља,,/,,ЈМБГ,, и ,,Катастарска честица (стари премјер), Катастарска 
честица (нови примјер) 
Образац:Образац прилагодити усвојеним препорукама 

06.09. - Увјерење о непосједовању стана у државној својини на подручју општине 
Таксе и накнаде:Укинута такса за захтјев од 1 КМ.  
Рокови: Истог дана, а најкасније у року од 2 дана, ако је потребно утврдити додатне чињенице 8 дана (1 дан за 
преглед потпуности захтјева) 
Документи: / 
Информације: Брисати ,,Име једног родитеља,, и ,,ЈМБГ,, а у информације додати: ,,Подносим захтјев за 
издавање увјерења (означити): 1. о непосједовању стана у државној својини на подручју општине, 2. о степену 
оштећености објекта, 3. о нерјешеном стамбеном питању, 4. о старосној и положајној погодности зграде,, 
Образац:Образац прилагодити усвојеним препорукама 
Спајање: Овај поступакје спојен са поступцима 06.10, 06.11. и 06.12.  

06.10 – Увјерење о степену оштећености објекта 
Таксе и накнаде:Укинута такса за захтјев од 1 КМ.  
Рокови: Истог дана, а најкасније у року од 2 дана, ако је потребно утврдити додатне чињенице 8 дана (1 дан за 
преглед потпуности захтјева) 
Документи: Копија катастарског плана или Посједовни лист прибављаће се по службеној дужности на основу 
споразума о сарадњи и начину пружања услуга, ако буде закључен са Републичком управом за геодетске и 
имовинско правне послове(странка плаћа накаду издаваоцу траженог документа, а општина прибавља 
документ), уз назнаку да овај документ странка може поднијети и самостално, ако га већ посједује и ако је то 
економичније за управни поступак. 
Информације: Брисати ,,Име једног родитеља,,/,,ЈМБГ,, и ,,Катастарска честица (нови премјер), Катастарска 
општина (нови премјер), Катастарска честица (стари премјер), Катастарска општина (стари премјер), Подаци о 
објекту,,поред информације ,,Мјесто, улица и број,, у загради назначи ,,за увјерење о степену оштећености 
објекта,, јер је та информација потребна само код захтјева за издавање тог увјерења и додати у информације: 
,,Подносим захтјев за издавање увјерења (означити): 1. о непосједовању стана у државној својини на подручју 
општине, 2. о степену оштећености објекта, 3. о нерјешеном стамбеном питању, 4. о старосној и положајној 
погодности зграде ,, 
Образац:Образац прилагодити усвојеним препорукама 
Спајање:Овај поступакје спојен са поступцима 06.09, 06.11. и 06.12. 

06.11. – Увјерење о нерјешеном стамбеном питању 
Таксе и накнаде:Укинута такса за захтјев од 1 КМ.  
Рокови: Истог дана, а најкасније у року од 2 дана, ако је потребно утврдити додатне чињенице 8 дана (1 дан за 
преглед потпуности захтјева) 
Документи: Копија катастарског плана или Посједовни лист прибављаће се по службеној дужности на основу 
споразума о сарадњи и начину пружања услуга, ако буде закључен са Републичком управом за геодетске и 
имовинско правне послове(странка плаћа накаду издаваоцу траженог документа, а општина прибавља 
документ), уз назнаку да овај документ странка може поднијети и самостално, ако га већ посједује и ако је то 
економичније за управни поступак. 
Информације: Брисати ,,Име једног родитеља,, и ,,ЈМБГ,, а додати у информације: ,,Подносим захтјев за 
издавање увјерења (означити): 1. о непосједовању стана у државној својини на подручју општине, 2. о степену 
оштећености објекта, 3. о нерјешеном стамбеном питању, 4. о старосној и положајној погодности зграде,, 
Образац:Образац прилагодити усвојеним препорукама 
Спајање: Овај поступак је спојен са поступцима 06.09., 06.10. и 06.12. 
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06.12. – Увјерење о старости и положајној погодности зграде 
Таксе и накнаде:Укинута такса за захтјев од 1 КМ.  
Рокови: Истог дана, а најкасније у року од 2 дана (1 дан за преглед потпуности захтјева) 
Документи: Рјешење о додјели стана, односно Доказ о власништву пословног простора предаје се у обичној 
копији уз оригинал на увид 
Информације: Брисати ,,Име једног родитеља,, и ,,ЈМБГ,, а додати у информације: ,,Подносим захтјев за 
издавање увјерења (означити): 1. о непосједовању стана у државној својини на подручју општине, 2. о степену 
оштећености објекта, 3. о нерјешеном стамбеном питању, 4. о старосној и положајној погодности зграде,, 
Образац:Образац прилагодити усвојеним препорукама 
Спајање: Овај поступак је спојен са поступцима 06.09., 06.10. и 06.11. 

06.13. – Уговор о закупу стана 
Таксе и накнаде:/  
Рокови: 5 дана (3 дана за преглед потпуности захтјева) 
Документи: Рјешење о додјели стана и Личне карте пунољетних чланова домаћинства се предају у форми 
обичне копије уз оригинал на увид, Рјешење о статусу породице погинулог борца прибавља се по службеној 
дужности, јер Одјељење за општу управу води евиденцију и има га у својој архиви (странка не плаћа накнаду, 
јер се документ узима из архива) и Тлоцрт стана прибављаће се по службеној дужности на основу споразума о 
сарадњи и начину пружања услуга, ако буде закључен са Републичком управом за геодетске и имовинско 
правне послове (странка плаћа накаду издаваоцу траженог документа, а општина прибавља документ), уз 
назнаку да овај документ странка може поднијети и самостално, ако га већ посједује и ако је то економичније 
за управни поступак. 
Информације: Брисати ,,Име једног родитеља,,/,,ЈМБГ,, /,,Улица стана, Број стана, Број рјешења којим је 
додјељен стан,, и,,Категорија којој странка припада,, 
Образац:Образац прилагодити усвојеним препорукама 

06.14. – Уговор о откупу стана по Закону о приватизацији државних станова 
Таксе и накнаде:/  
Рокови: / 
Документи: Уговор о закупу стана предаје у једном умјесто у три примјерка, и тај један примјерак је оригинал 
или овјерена копија, а друга два да се копирају о општини по службеној дужности. Исто важи и за личне карте. 
А тлоцрт стана већ постоји у предмету, па се тај документ прибавља по службеној дужности. 
Информације: / 
Образац:/ 

06.15. – Контрола законитог утврђивања откупне цијене стана 
Таксе и накнаде:/  
Рокови: 3 дана (1 дан за преглед потпуности захтјева) 
Документи: / 
Информације: / 
Образац:/ 

06.16. – Регистрација заједнице етажних власника 
Таксе и накнаде:/  
Рокови: 4 дана (1 дан за преглед потпуности захтјева) 
Документи: / 
Информације: / 
Образац:/ 

06.17. - Статусне промјене заједнице етажних власника 
Таксе и накнаде:/  
Рокови: 4 дана (1 дан за преглед потпуности захтјева) 
Документи: / 
Информације: / 
Образац:/ 

06.18. – Промјена лица овлаштеног за заступање заједнице етажних власника 
Таксе и накнаде:/  
Рокови: 4 дана (1 дан за преглед потпуности захтјева) 
Документи: / 
Информације: / 
Образац:/ 

06.19. – Увјерења из службене евиденције 
Таксе и накнаде:Укинута такса за захтјев од 1 КМ 
Рокови: Истог дана, а накасније у року од 2 дана (1 дан за преглед потпуности захтјева) 
Документи: / 
Информације: Брисати ,,Име једног родитеља,, 
Образац:Образац прилагодити усвојеним препорукама 
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06.20 – Престанак заједнице етажних власника 
Таксе и накнаде:/ 
Рокови: 4 дана (1 дан за преглед потпуности захтјева) 
Документи: / 
Информације: / 
Образац:/ 

06.21. – Предмјер и предрачун радова за санацију заједничких дјелова стамбене зграде (кров, фасаде...) 
Таксе и накнаде:/ 
Рокови: / 
Документи: / 
Информације: / 
Образац:Увести нови образац за подношење овог захтјева који ће садржати следеће информације: Име, 
Презиме, Назив заједнице, Адреса, Назнака за шта се тражи предмјер и предрачун, Датум подношења 
захтјева, Потпис подносиоца захтјева. 

06.22. – Постављање реклама (на фасади, стубу, постављање дисплеја, екрана, јарбола, самостојећих 
билборда-тотема, политичко оглашавање) 
Таксе и накнаде:Укинута такса за захтјев од 1 КМ. Смање комуналне таксе за постављање реклама и то: а) за 
истицање рекламе на јавним и другим  површинама: -до 1м2 једнострано на 45 КМ, двстрано на 50 КМ, -од 1м2 
до 2 м2 једнострано на 70 КМ, двострано на 145 КМ, -преко 2 м2 једнострано на 180 КМ, двострано на 380 КМ, 
-стуб и јарбол на 90 КМ, -тотеми и самостојећи билборди на 580 КМ. 
Рокови: 5 дана (3 дана за преглед потпуности захтјева) 
Документи: Рјешење о одобреној дјелатности прибавља се по службеној дужности, јер општинско Одјељење 
за привреду и друштвене дјелатности води евиденцију и има га у својој архиви (накнада за овај документ у 
овом поступку се не плаћа, јер се документ узима из архиве). 
Информације: Брисати ,,Име једног родитеља,, и ,,ЈМБГ/ЈИБ,, 
Образац:Образац прилагодити усвојеним препорукама 

06.23. – Привремено кориштење јавне површине (штанд, сталак, апарати, камп приколице за продају брзе 
хране, тенде, сунцобрани....) 
Таксе и накнаде:Укинута такса за захтјев од 1 КМ. Смањене комуналне таксе за заузимање јавних површина и 
то: дефинисано да ће се за заузимање јавних површина исред самосталних трговинских радњи наплаћивати 
исто као и за љетне баште по зонама,такса за кориштење витрина ради излагања робе ван пословних 
просторија по једном м2 годишње смањенана 25 КМ, такса за заузимање јавних тротоара и јавних површина 
за продају сладоледа, сјеменки, цвијећа и сличних дјелатности које се врше повремено на улици (по м2 
дневно), затим за кориштење јавних површина за постављање камп приколица и слично (дневно) и за 
постављање привремених објеката (по 1 м2 мјесечно) смањена на 4 КМ. 
Рокови: 5 дана (3 дана за преглед потпуности захтјева) 
Документи: Рјешење о одобреној дјелатности прибавља се по службеној дужности, јер општинско Одјељење 
за привреду и друштвене дјелатности води евиденцију и има га у својој архиви (накнада за овај документ у 
овом поступку се не плаћа, јер се документ узима из архиве), а Копија катастарског плана прибављаће се по 
службеној дужности на основу споразума о сарадњи и начину пружања услуга, ако буде закључен са 
Републичком управом за геодетске и имовинско правне послове (странка плаћа накаду издаваоцу траженог 
документа, а општина прибавља документ), уз назнаку да овај документ странка може поднијети и самостално, 
ако га већ посједује и ако је то економичније за управни поступак. 
Информације: Брисати ,,Име једног родитеља,,/,,ЈМБГ/ЈИБ,,/,,Означити врсту заузећа: 1.штанд, 2.сталак, 
3.апарат, 4.камп приколице за продају брзе хране, 5.тенде, 6.сунцобрани,, а да се умјесто тога наведе 
,,Подносим захтјев за заузимање јавне површине за постављање___,,, као и да се брише информације: 
,,Катастарска честица и Катастарска општина,, 
Образац:Образац прилагодити усвојеним препорукама 
Спајање: Овај поступак је спојен са поступком 06.24. 

06.24. - Привремено кориштење јавне површине за постављање љетне баште 
Таксе и накнаде:Укинута такса за захтјев од 1 КМ 
Рокови: 5 дана (3 дана за преглед потпуности захтјева) 
Документи: Рјешење о одобреној дјелатности прибавља се по службеној дужности, јер општинско Одјељење 
за привреду и друштвене дјелатности води евиденцију и има га у својој архиви (накнада за овај документ у 
овом поступку се не плаћа, јер се документ узима из архиве). 
Информације: Брисати ,,Име једног родитеља,,/,,ЈМБГ/ЈИБ,,и ,,Kатастарска честица и Катастарска оpштина,, 
Образац:Образац прилагодити усвојеним препорукама 
Спајање: Овај поступак је спојен са поступком 06.23. 

06.25.-Рјешење за ослобађање од плаћања комуналне таксе 
Таксе и накнаде:Укинута такса за захтјев од 1 КМ 
Рокови: 2 дана (1 дан за преглед потпуности захтјева) 
Документи: Рјешење о одобреној дјелатности прибавља се по службеној дужности, јер општинско Одјељење 
за привреду и друштвене дјелатности води евиденцију и има га у својој архиви (накнада за овај документ у 
овом поступку се не плаћа, јер се документ узима из архиве). 
Информације: Брисати ,,Име једног родитеља,,/,,ЈМБГ/ЈИБ,,и ,,Врста дјелатности,, и ,,Адреса обављања 
дјелатности,,  
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Образац:Образац прилагодити усвојеним препорукама 

06.26. –Помоћ у изградњи или санацији сеоске водоводне мреже 
Таксе и накнаде:/ 
Рокови: 10 дана (3 дана за преглед ппотпуности захтјева) 
Документи: / 
Информације: / 
Образац:Образац прилагодити усвојеним препорукама 

06.27. – Уговор о закупу пословног простора у власништву општине Власеница 
Таксе и накнаде:/ 
Рокови: 10 дана (3 дана за преглед потпуности захтјева) 
Документи: Доказ о дјелатности коју обавља прибавља се по службеној дужности, јер општинско Одјељење за 
привреду и друштвене дјелатности води евиденцију и има га у својој архиви (накнада за овај документ у овом 
поступку се не плаћа, јер се документ узима из архиве) - осим кад је дјелатност регистрована у суду. 
Информације: / 
Образац:Образац прилагодити усвојеним препорукама 

06.28. - Закуп јавне површине за постављање привременог монтажног објекта (закључење новог угвора или 
продужење постојећих уговора) 
Таксе и накнаде:Укинута такса за захтјев од 1 КМ. Дефинисано да ће се за закуп јавне површине за 
постављање привременог монтажног објектаза наплаћивати иста такса као и за љетне баште по зонама 
Рокови: 10 дана (3 дана за преглед потпуности захтјева) 
Документи: Рјешење о одобрењу дјелатности прибавља се по службеној дужности, јер општинско Одјељење 
за привреду и друштвене дјелатности води евиденцију и има га у својој архиви (накнада за овај документ у 
овом поступку се не плаћа, јер се документ узима из архиве) - осим кад је дјелатност регистрована у суду. 
Копија катастарског плана прибављаћре се по службеној дужности на основу споразума о сарадњи и начину 
пружања услуга, ако буде закључен са Републичком управом за геодетске и имовинско правне послове 
(странка плаћа накаду издаваоцу траженог документа, а општина прибавља документ), уз назнаку да овај 
документ странка може поднијети и самостално, ако га већ посједује и ако је то економичније за управни 
поступак. 
Информације: Брисати ,,Име једног родитеља,,/,,ЈМБГ/ЈИБ,,/,,Мјесто, улица и број,, и ,,Катастарска честица и 
Катастарска општина,, 
Образац:Образац прилагодити усвојеним препорукама 

06.29. – Локацијски услови 
Таксе и накнаде:Укинута такса за захтјев од 1 КМ. Смањена такса за рјешење на 20 КМ. 
Рокови: 2 дана (1 дан за преглед потпуности захтјева) 
Документи: Копија катастарског плана са поређењем, односно ажурна геодетска подлога за трасе 
инфраструктурних објеката и Доказ о власништву или праву грађења над земљиштем за објекте за које према 
одредбама Закона о уређењу простора и грађењу није потребна грађевинска дозвола прибављаће се по 
службеној дужности на основу споразума о сарадњи и начину пружања услуга, ако буде закључен са 
Републичком управом за геодетске и имовинско правне послове (странка плаћа накаду издаваоцу траженог 
документа, а општина прибавља документ), уз назнаку да ове документе странка може поднијети и 
самостално, ако га већ посједује и ако је то економичније за управни поступак. Затим Доказ о легалности 
постојећег објекта (ако је ријеч о доградњи, надоградњи и промјени намјене постојећег објекта) и Путна 
сагласност прибављају по службеној дужности, јер општинско Одјељење за просторно уређење и стамбено-
комуналне послове води евиденцију и има их у архиви  (накнада за овај документ у овом поступку се не плаћа, 
јер се документ узима из архиве) Ако Путну сагласност издаје ЈП ,,Путеви,, РС овај документ прибављаће се 
по службеној дужности на основу споразума о унапређивању управног поступка издавања грађевинских 
дозвола и других дозвола из области грађења ако буде закључен између општине Власеница и ЈП ,,Путеви,, 
РС (странка плаћа накаду издаваоцу траженог документа, а општина прибавља документ). Такође, потребене 
сагласности на локацију ( од А.Д. "Водовод и канализација" Власеница, од Телекомуникације РС А.Д. 
Бањалука, РЈ Зворник и електроенергетска сагласност на локацију) прибављаће се по службеној дужности на 
основу споразума о унапређивању управног поступка издавања грађевинских дозвола и других дозвола из 
области грађења ако буду закључени између општине Власеница и издаваоца наведених сагласности (А.Д. 
"Водовод и канализација" Власеница, Телекомуникације РС А.Д. Бањалука, РЈ Зворник и ЗЕДП "Електро-
Бијелјина", А.Д. "Електродоистрибуција Власница" Власеница),  (странка плаћа накаду издаваоцу траженог 
документа, а општина прибавља документ), уз назнаку да ове документе странка може поднијети и 
самостално, ако га већ посједује и ако је то економичније за управни поступак. Елеминисан је документ Изјава 
власника сусједних земљишта и објеката 
Информације: Брисати ,,Име једног родитеља,,/,,ЈМБГ/ЈИБ,, и ,,Катастарска честица (нови премјер), 
Катастарска општина (нови премјер), Катастарска честица (стари премјер) и Катастарска општина (стари 
премјер),, а у информације додоати ,,Број старе грађевинске дозволе,, 
Образац:Образац прилагодити усвојеним препорукама 
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06.30 – Измјена и допуна локацијских услова 
Таксе и накнаде:Укинута такса за рјешење 
Рокови: 2 дана (1 дан за преглед потпуности захтјева) 
Документи: Локацијски услови прибављају се по службеној дужности, јер општинско Одјељење за просторно 
уређење и стамбено-комуналне послове води евиденцију и има га у својој архиви (накнада за овај документ у 
овом поступку се не плаћа, јер се документ узима из архиве 
Информације: Брисати ,,Име једног родитеља,, и ,,ЈМБГ/ЈИБ,, а у информације додоати ,,Број локацијских 
услова,, 
Образац:Образац прилагодити усвојеним препорукама 

06.31. – Увјерење да издати локацијски услови ницу промјењени 
Таксе и накнаде:Укинута такса за захтјев од 1 КМ 
Рокови: Истог дана, а најкасније у року од2 дана (1 дан за преглед потпуности захтјева) 
Документи: Локацијски услови прибављају се по службеној дужности, јер општинско Одјељење за просторно 
уређење и стамбено-комуналне послове води евиденцију и има га у својој архиви (накнада за овај документ у 
овом поступку се не плаћа, јер се документ узима из архиве 
Информације: Брисати ,,Име једног родитеља,, и ,,ЈМБГ/ЈИБ,,  
Образац:Образац прилагодити усвојеним препорукама 

06.32. – Грађевинска дозвола 
Таксе и накнаде:Биће донесена нова Одлука о висини накнаде за уређење градског грађевинског у којој ће 
бити дефинисано да се накнада за ггз једнако (али зависно од зоне којој припада) наплаћује и за подручја која 
су обухваћена регулационим планом и за подручја која нису. Истом одлуком укинуће се накнада за уређење 
градског грађевинског земљишта само за производне објекте у другој, трећој и четвртој зони 
Рокови: 3 дана (1 дан за преглед потпуности захтјева) 
Документи: Локацијски услови (за објекте преко 400 м2) и Еколошка дозвола  прибављају се по службеној 
дужности, јер општинско Одјељење за просторно уређење и стамбено-комуналне послове води евиденцију и 
има га у својој архиви (накнада за овај документ у овом поступку се не плаћа, јер се документ узима из 
архиве). Пољопривредна сагласност прибавља се по службеној дужности, јер општинско Одјељење за 
привреду и друштвене дјелатности води евиденцију и има га у својој архиви (накнада за овај документ у овом 
поступку се не плаћа, јер се документ узима из архиве). Доказ о ријешеним имовинско-правним односима 
прибављаће се по службеној дужности на основу споразума о сарадњи и начину пружања услуга, ако буде 
закључен са Републичком управом за геодетске и имовинско правне послове (странка плаћа накаду издаваоцу 
траженог документа, а општина прибавља документ), уз назнаку да ове документе странка може поднијети и 
самостално, ако га већ посједује и ако је то економичније за управни поступак. Потребне сагласности 
(Електроенергетска, Телекомуникациона, Сагласност за прикључак на водоводну и канализациону мрежу, 
Сагласност за прикључак на магистрални, локални пут, Сагласност на пројектоване мјере заштите од пожара и 
Водопривредна сагласност) прибављаће се по службеној дужности на основу споразума о унапређивању 
управног поступка издавања грађевинских дозвола и других дозвола из области грађења ако буду закључени 
змеђу општине Власеница и издаваоца наведених сагласности (ЗЕДП "Електро-Бијелјина", А.Д. 
"Електродоистрибуција Власница" Власеница, А.Д. "Водовод и канализација" Власеница, Телекомуникације 
РС А.Д. Бањалука, ЈП ,,Путеви,, РС, МУП ЦЈБ Зворник и ЈУ ,,Воде српске,, Бијељина), (странка плаћа накаду 
издаваоцу траженог документа, а општина прибавља документ), уз назнаку да овај документ странка може 
поднијети и самостално, ако га већ посједује и ако је то економичније за управни поступак. 
Информације: Брисати ,,Име једног родитеља,, и ,,ЈМБГ/ЈИБ,,  
Образац:Образац прилагодити усвојеним препорукама 

06.33. – Измјена и допуна грађевинске дозволе 
Таксе и накнаде:Укинута такса за захтјев од 1 КМ. Смањена такса за рјешење на 10 КМ. 
Рокови: 3 дана (1 дан за преглед потпуности захтјева) 
Документи: Грађевинска дозвола и Локацијски услови прибављају се по службеној дужности, јер општинско 
Одјељење за просторно уређење и стамбено-комуналне послове води евиденцију и има га у својој архиви 
(накнада за овај документ у овом поступку се не плаћа, јер се документ узима из архиве). Доказ о власништву - 
ЗК извадак прибављаће по службеној дужности на основу споразума о сарадњи и начину пружања услуга, ако 
буде закључен са Републичком управом за геодетске и имовинско правне послове (странка плаћа накаду 
издаваоцу траженог документа, а општина прибавља документ), уз назнаку да ове документе странка може 
поднијети и самостално, ако га већ посједује и ако је то економичније за управни поступак. Потребне 
сагласности на локацију (зависно од тога на шта се измјена и допуна односе и која је тачно потребна - 
електроенергетска/водоводна/телекомуникациона/путна/противпожарна/водопривредна) прибављаће се по 
службеној дужности на основу споразума о унапређивању управног поступка издавања грађевинских дозвола 
и других дозвола из области грађења ако буду закључени између општине Власеница и издаваоца наведених 
сагласности (странка плаћа накаду издаваоцу траженог документа, а општина прибавља документ), уз назнаку 
да ове документе странка може поднијети и самостално, ако га већ посједује и ако је то економичније за 
управни поступак. 
Информације: Брисати ,,Име једног родитеља,, и ,,ЈМБГ/ЈИБ,, а да се дода ,,Број грађевинске дозволе и 
година издавања,, 
Образац:Образац прилагодити усвојеним препорукама 
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06.34. –Утврђивање висине накнаде за уређење градског грађевинског земљишта и ренте 
Таксе и накнаде:Укинута такса за захтјев од 1 КМ. Смањена такса за рјешење на 8 КМ. 
Рокови: 5 дана (3 дана за преглед потпуности захтјева) 
Документи: Локацијски услови прибављају се по службеној дужности, јер општинско Одјељење за просторно 
уређење и стамбено-комуналне послове води евиденцију и има га у својој архиви (накнада за овај документ у 
овом поступку се не плаћа, јер се документ узима из архиве). 
Информације: Брисати ,,Име једног родитеља,,/,,ЈМБГ/ЈИБ,, и ,,Врста и намјена објекта, Димензије објекта, 
Спратност објекта, Катастарска честица (нови премјер), Катастарска општина (нови премјер), Катастарска 
честица (стари премјер), Катастарска општина (стари премјер),, 
Образац:Образац прилагодити усвојеним препорукама 

06.35. – Извод из постојећег планског акта 
Таксе и накнаде:Укинута такса за захтјев од 1 КМ. Смањена такса за рјешење на 5 КМ. 
Рокови: Истог дана, а најкасније у року од 3 дана (1 дан за преглед потпуности захтјева) 
Документи: Копија катастарског плана за предметну локацију са идентификованим парцелама по старом и 
новом премјеру прибављаће се по службеној дужности на основу споразума о сарадњи и начину пружања 
услуга, ако буде закључен са Републичком управом за геодетске и имовинско правне послове (странка плаћа 
накаду издаваоцу траженог документа, а општина прибавља документ), уз назнаку да ове документе странка 
може поднијети и самостално, ако га већ посједује и ако је то економичније за управни поступак. 
Информације: Брисати ,,Име једног родитеља,, и ,,ЈМБГ/ЈИБ,,  
Образац:Образац прилагодити усвојеним препорукама 

06.36. –Пријава почетка грађења 
Таксе и накнаде:/ 
Рокови: / 
Документи: Грађевинска дозвола и Локацијски услови прибављају се по службеној дужности, јер општинско 
Одјељење за просторно уређење и стамбено-комуналне послове води евиденцију и има га у својој архиви 
(накнада за овај документ у овом поступку се не плаћа, јер се документ узима из архиве) 
Информације: Брисати ,,Име једног родитеља,, и ,,ЈМБГ/ЈИБ,,  
Образац:Образац прилагодити усвојеним препорукама 

06.37. – Уклањање објекта 
Таксе и накнаде:Укинута такса за захтјев од 1 КМ. Смањена такса за рјешење на 10 КМ. 
Рокови: 3 дана (1 дан за преглед потпуности захтјева) 
Документи: Доказ о праву власништва (уколико се ради о документу који издаје Републичка управа за 
геодетске и имовинско правне послове) прибављаће се по службеној дужности на основу споразума о 
сарадњи и начину пружања услуга, ако буде закључен са Републичком управом за геодетске и имовинско 
правне послове (странка плаћа накаду издаваоцу траженог документа, а општина прибавља документ), уз 
назнаку да ове документе странка може поднијети и самостално, ако га већ посједује и ако је то економичније 
за управни поступак. 
Информације: Брисати ,,Име једног родитеља,, и ,,ЈМБГ/ЈИБ,,  
Образац:Образац прилагодити усвојеним препорукама 

06.38. – Увјерење да подручје будуће изградње није обухваћено спроведбеним документом просторног 
уређења 
Таксе и накнаде:Укинута такса за захтјев од 1 КМ.  
Рокови: Истог дана, а најкасније у року од 2 дана (1 дан за преглед потпуности захтјева) 
Документи: Копија катастарског плана прибављаће се по службеној дужности на основу споразума о сарадњи 
и начину пружања услуга, ако буде закључен са Републичком управом за геодетске и имовинско правне 
послове (странка плаћа накаду издаваоцу траженог документа, а општина прибавља документ), уз назнаку да 
ове документе странка може поднијети и самостално, ако га већ посједује и ако је то економичније за управни 
поступак. 
Информације: Брисати ,,Име једног родитеља,, и ,,ЈМБГ/ЈИБ,,. Поред информације ,,Разлози због којих се 
тражи увјерење,, у загради додати ,,(само за Увјерење да подручје будуће изградње није обухваћено 
спроведбеним документом просторног уређења),, и додати дио текста: ,,Подносим захтјев за издавање 
увјерења (означити): 1. да подручје будуће изградње није обухваћено спроведбеним документом просторног 
уређења, 2. да за саграђени објекат није потребна грађевинска дозвола.,, 
Образац:Образац прилагодити усвојеним препорукама 
Спајање: Овај поступак је спојен са поступком: 06.42. 

06.39. - Легализација објекта 
Таксе и накнаде:Укинута такса за захтјев од 1 КМ. Биће донесена нова Одлука о висини накнаде за уређење 
градског грађевинског земљишта у којој ће бити дефинисано да се накнада за ггз једнако (али зависно од зоне 
којој припада) наплаћује и за подручја која су обухваћена регулационим планом и за подручја која нису. Истом 
одлуком биће укинута накнада за уређење градског грађевинског земљишта само за производне објекте у 
другој, трећој и четвртој зони 
Рокови: 2 дана (1 дан за преглед потпуности захтјева) 
Документи: Копија катастарског плана са поређењем, односно ажурна геодеткса подлога за трасе 
инфраструктурних објеката прибављаће се по службеној дужности на основу споразума о сарадњи и начину 
пружања услуга, ако буде закључен са Републичком управом за геодетске и имовинско правне послове 
(странка плаћа накаду издаваоцу траженог документа, а општина прибавља документ), уз назнаку да ове 
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документе странка може поднијети и самостално, ако га већ посједује и ако је то економичније за управни 
поступак, те ће се Доказ о власништву (ако је ријеч о домунету који издаје РУГИП) и Геодетски снимак 
ситуације стварно изведеног стања бесправно изграђеног објекта (ако га издаје РУГИП) прибављати по 
службеној дужности на основу споразума о сарадњи и начину пружања услуга, ако буде закључен са 
Републичком управом за геодетске и имовинско правне послове (странка плаћа накаду издаваоцу траженог 
документа, а општина прибавља документ), уз назнаку да ове документе странка може поднијети и 
самостално, ако га већ посједује и ако је то економичније за управни поступак. Доказ о легалности постојећег 
објекта (ако је ријеч о доградњи, надоградњи и промјени намјене постојећег објекта) прибавља се по 
службеној дужности, јер општинско Одјељење за просторно уређење и стамбено-комуналне послове води 
евиденцију и има га у арахиви (накнада за овај документ у овом поступку се не плаћа, јер се документ узима из 
архиве) 
Информације: Брисати ,,Име једног родитеља,,/,,ЈМБГ/ЈИБ,,и,,Катастарска честица (стари премјер), 
Катастарска општина (стари премјер),  Катастарска честица (нови премјер) и Катастарска општина (нови 
премјер),, а додати ,,Број старе грађевинске дозволе,, 
Образац:Образац прилагодити усвојеним препорукама 

06.40. -Технички преглед и издавање употребне дозволе 
Таксе и накнаде:Укинута такса за захтјев од 1 КМ. Биће донесен општински акт који ће представљати правни 
основ за дефинисање и наплату трошкова техничког прегледа обекта. 
Рокови: 3 дана након пријема извјештаја комисије (2 дана за преглед потпуности захтјева) 
Документи: Грађевинска дозвола прибавља се по службеној дужности, јер општинско Одјељење за просторно 
уређење и стамбено-комуналне послове води евиденцију и има је у архиви (накнада за овај документ у овом 
поступку се не плаћа, јер се документ узима из архиве). Потврда о извршеном геодетском снимању објекта 
прибављаће се по службеној дужности на основу споразума о сарадњи и начину пружања услуга, ако буде 
закључен са Републичком управом за геодетске и имовинско правне послове (странка плаћа накаду издаваоцу 
траженог документа, а општина прибавља документ), уз назнаку да ове документе странка може поднијети и 
самостално, ако га већ посједује и ако је то економичније за управни поступак. Сагласност о изведеном стању 
кад је то предвиђено посебним прописом (зависно од врсте објекта-противпожарна и водна) прибављаће се по 
службеој дужности  на основу споразума о унапређивању управног поступка издавања грађевинских дозвола и 
других дозвола из области грађења ако буду закључени змеђу општине Власеница и издаваоца наведених 
сагласности (РС, МУП ЦЈБ Зворник и ЈУ ,,Воде српске,, Бијељина), (странка плаћа накаду издаваоцу траженог 
документа, а општина прибавља документ), уз назнаку да овај документ странка може поднијети и самостално, 
ако га већ посједује и ако је то економичније за управни поступак. 
Информације: Брисати ,,Име једног родитеља,, и ,,ЈМБГ/ЈИБ,, 
Образац:Образац прилагодити усвојеним препорукама 

06.41. - Утврђивање легалности објекта (за бесправно изграђене објекте до 1980. године) 
Таксе и накнаде:Укинута такса за захтјев од 1 КМ.  
Рокови: 2 дана (1 дан за преглед потпуности захтјева) 
Документи: Аерофотограметријски снимак (ако је извршено за подручје јединице локалне самоуправе до краја 
1980. године), Увјерење о евиденцији објекта, ЗК извадак и Копија катастарског плана прибављаће се по 
службеној дужности на основу споразума о сарадњи и начину пружања услуга, ако буде закључен са 
Републичком управом за геодетске и имовинско правне послове (странка плаћа накаду издаваоцу траженог 
документа, а општина прибавља документ), уз назнаку да ове документе странка може поднијети и 
самостално, ако га већ посједује и ако је то економичније за управни поступак. 
Информације: Брисати ,,Име једног родитеља,,/,,ЈМБГ/ЈИБ,,и ,,Катастарска честица (стари премјер), 
Катастарска општина (стари премјер), Катастарска честица (нови премјер) и Катастарска општина (нови 
премјер),, 
Образац:Образац прилагодити усвојеним препорукама 

06.42. - Увјерење да за саграђени објекат није потребна грађевинска дозвола 
Таксе и накнаде:Укинута такса за захтјев од 1 КМ.  
Рокови: Истог дана, а најкасније у року од2 дана (1 дан за преглед потпуности захтјева) 
Документи: Локацијски услови прибављају се по службеној дужности, јер општинско Одјељење за просторно 
уређење и стамбено-комуналне послове води евиденцију и има га у својој архиви (накнада за овај документ у 
овом поступку се не плаћа, јер се документ узима из архиве). 
Информације: Брисати ,,Име једног родитеља,,/,,ЈМБГ/ЈИБ,,поред информације ,,Разлози због којих се тражи 
увјерење,, у загради додати ,,(само за Увјерење да подручје будуће изградње није обухваћено спроведбеним 
документом просторног уређења),, и додати дио: ,,Подносим захтјев за издавање увјерења (означити): 1. да 
подручје будуће изградње није обухваћено спроведбеним документом просторног уређења, 2. да за саграђени 
објекат није потребна грађевинска дозвола.,, 
Образац:Образац прилагодити усвојеним препорукама 
Спајање: Овај поступак је спојен са поступком 06.38. 
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06.43. – Путна сагласност 
Таксе и накнаде:Укинута такса за захтјев од 1 КМ. Смањена такса за рјешење на 15 КМ. Смањене комулане 
таксе које се односе на овај поступак и то: Комунална такса за путну сагласност: тачка 2. За давање 
сагласности на локацију и изградњу прикључка на локалном и некатегорисаном путу: а) за физичка лица, СТР, 
СЗР, СУР и друго: на 45 КМ, б) за правна лица (привремени објекти, стамбено пословни и др.): на 190 КМ; 3. 
За давање сагласности на локацију и изграђњу прикључка у улици у насељу: а) за физичка лица, СТР, СЗР, 
СУР и друго: на 190 КМ, б) за правна лица (привремени објекти, стамбено-пословни и др.): прва зона= на 390 
КМ, друга зона= на 290 КМ, трећа зона= на 190 КМ; 4. За давање сагласности за полагање инфраструктурних 
водова (водовод, гасовод, канлизација, ПТТ, електроинсталације и др.): кроз труп пута и путне објекте: а) 
прекоп градске улице трупа пута (било којим коловозним застором): прекоп= на 190 КМ, 2-3 прекопа= на 290 
КМ, 4-7 прекопа= на 75 КМ/прекопу, 8-12 прекопа= на 95 КМ/прекопу, 13 и више прекопа= на 110 КМ/прекопиу, 
б) прекоп локалног пута: асфалт= на 95 КМ/прекопу, макадам= на 45 КМ/прекопу, в) прекоп некатегорисаног 
пута: асфалт= на  45 КМ/прекопу, макадам= на 25 КМ/прекопу, г) са подбушивањем градске улице трупа (са 
било којим коловозним застором): 1 подбушивање= на 140 КМ, 2-3 подбушивања= на 190 КМ, 4-7 
подбушивања= на  55 КМ/подбушивању, 8-12 подбушивања= на 75 КМ/подбушивању, 13 и више 
подбушивања= на 95 КМ/подбушивању, д) Подбушивање локалног пута: асфалт= на 75 КМ/подбушивању, 
макадам= на 25 КМ/подбушивању, ђ) подбушивање некатегорисаног пута: на 25 КМ/подбушивању, е) разни 
прикључци на стамбене објекте: на 45 КМ, ж) разни прикључци на пословне објекте: на 95 КМ; 5. За давање 
сагласности за прелазак далековода изнад локалног, некатегорисаног пута и градске улице: а) градска улица: 
1 прелаз= на 140 КМ, 2-3 прелаза= на 190 КМ, 4-7 прелаза= на 55 КМ/прелазу, 8-12 прелаза= на 65 
КМ/прелазу, 13 и више прелаза= на 75 КМ/прелазу, б) локални пут: 1 прелаз= на 95 КМ, 2-3 прелаза= на 140 
КМ, 4-7 прелаза= на 35 КМ/прелазу, 8-12 прелаза= на 45 КМ/прелазу, 13 и више прелаза= на 55 КМ/прелазу, в) 
некатегорисани пут: 1 прелаз= на 45 КМ, 2-3 прелаза= на 70 КМ, 4-7 прелаза=на 15 КМ/прелазу, 8-12 прелаза= 
на 20 КМ/прелазу, 13 и више прелаза= на 25 КМ/прелазу; 6. За давање сагласности за полагање 
инфраструктурних водова (водовод, гасовод, канализација, ПТТ, електроинсталације и др.) паралелно са 
осовином пута: а) градска улица -у асфалтном дијелу коловоза: од 50 до 500 м2= на 1200 КМ+ 2,00 КМ/по 
сваком наредном дужном метру, од 501 до 1000 м2= на 1200 КМ+ 2,00 КМ/по сваком наредном дужном метру, 
од 1001 м2 и више= на 2600 КМ+ 0,50 КМ/по сваком наредном дужном метру 
Рокови: 5 дана (3 дана за преглед потпуности захтјева) 
Документи: Копија катастарског плана и ЗК уложак или други документ ако га издаје РУГИП и ако је у 
конкретном случају потребан прибављаће се по службеној дужности на основу споразума о сарадњи и начину 
пружања услуга, ако буде закључен са Републичком управом за геодетске и имовинско правне послове 
(странка плаћа накаду издаваоцу траженог документа, а општина прибавља документ), уз назнаку да ове 
документе странка може поднијети и самостално, ако га већ посједује и ако је то економичније за управни 
поступак. Скица увиђаја са лица мјеста прибавља се по службеној дужности, јер је упитању документ који 
издаје Одјељење за просторно уређење и стамбено комуналне послове, које води евиденцију и има га у 
архиви (накнада за овај документ у овом поступку се не плаћа, јер се документ узима из архиве). 
Информације: Брисати ,,Име једног родитеља,, и ,,ЈМБГ/ЈИБ,, 
Образац:Образац прилагодити усвојеним препорукама 

06.44. – Извођење радова на јавном путу 
Таксе и накнаде:Укинута такса за захтјев од 1 КМ. Смањена такса за рјешење на 15 КМ. Смањене су 
комуналне таксе које се односе на овај поступак и то: Комунална такса за извођење радова на јавном путу: 3. 
За давање сагласности на локацију и изграђњу прикључка у улици у насељу: а) за физичка лица, СТР, СЗР, 
СУР и друго: на 190 КМ, б) за правна лица (привремени објекти, стамбено-пословни и др.): прва зона= на 390 
КМ, друга зона= на 290 КМ, трећа зона= на 190 КМ; 4. За давање сагласности за полагање инфраструктурних 
водова (водовод, гасовод, канлизација, ПТТ, електроинсталације и др.): кроз труп пута и путне објекте: а) 
прекоп градске улице трупа пута (било којим коловозним застором): прекоп= на 190 КМ, 2-3 прекопа= на 290 
КМ, 4-7 прекопа= на 75 КМ/прекопу, 8-12 прекопа= на 95 КМ/прекопу, 13 и више прекопа= на 110 КМ/прекопиу, 
б) прекоп локалног пута: асфалт= на 95 КМ/прекопу, макадам= на 45 КМ/прекопу, в) прекоп некатегорисаног 
пута: асфалт= на  45 КМ/прекопу, макадам= на 25 КМ/прекопу, г) са подбушивањем градске улице трупа (са 
било којим коловозним застором): 1 подбушивање= на 140 КМ, 2-3 подбушивања= на 190 КМ, 4-7 
подбушивања= на  55 КМ/подбушивању, 8-12 подбушивања= на 75 КМ/подбушивању, 13 и више 
подбушивања= на 95 КМ/подбушивању, д) Подбушивање локалног пута: асфалт= на 75 КМ/подбушивању, 
макадам= на 25 КМ/подбушивању, ђ) подбушивање некатегорисаног пута: на 25 КМ/подбушивању, е) разни 
прикључци на стамбене објекте: на 45 КМ, ж) разни прикључци на пословне објекте: на 95 КМ; 5. За давање 
сагласности за прелазак далековода изнад локалног, некатегорисаног пута и градске улице: а) градска улица: 
1 прелаз= на 140 КМ, 2-3 прелаза= на 190 КМ, 4-7 прелаза= на 55 КМ/прелазу, 8-12 прелаза= на 65 
КМ/прелазу, 13 и више прелаза= на 75 КМ/прелазу, б) локални пут: 1 прелаз= на 95 КМ, 2-3 прелаза= на 140 
КМ, 4-7 прелаза= на 35 КМ/прелазу, 8-12 прелаза= на 45 КМ/прелазу, 13 и више прелаза= на 55 КМ/прелазу, в) 
некатегорисани пут: 1 прелаз= на 45 КМ, 2-3 прелаза= на 70 КМ, 4-7 прелаза= на 15 КМ/прелазу, 8-12 прелаза= 
на 20 КМ/прелазу, 13 и више прелаза= на 25 КМ/прелазу; 6. За давање сагласности за полагање 
инфраструктурних водова (водовод, гасовод, канализација, ПТТ, електроинсталације и др.) паралелно са 
осовином пута: а) градска улица -у асфалтном дијелу коловоза: од 50 до 500 м2= на 1200 КМ+ 2,00 КМ/по 
сваком наредном дужном метру, од 501 до 1000 м2= на 1200 КМ+ 2,00 КМ/по сваком наредном дужном метру, 
од 1001 м2 и више= на 2600 КМ+ 0,50 КМ/по сваком наредном дужном метру 
Рокови: 5 дана (3 дана за преглед потпуности захтјева) 
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Документи: Копија катастарског плана прибављаће се по службеној дужности на основу споразума о сарадњи 
и начину пружања услуга, ако буде закључен са Републичком управом за геодетске и имовинско правне 
послове (странка плаћа накаду издаваоцу траженог документа, а општина прибавља документ),  уз назнаку да 
ове документе странка може поднијети и самостално, ако га већ посједује и ако је то економичније за управни 
поступак. Локацијски услови (ако постоје) прибављају се по службеној дужности, јер их издаје општинско 
Одјељење за просторно уређење и стамбено-комуналне послове које води евиденцију и документ има у 
архиви (накнада за овај документ у овом поступку се не плаћа, јер се документ узима из архиве). Уговор са 
надлежним предузећем предаје се у форми обичне копије уз оригинал на увид 
Информације: Брисати ,,Име једног родитеља,, /,,ЈМБГ/ЈИБ,,и ,,Кратак опис планираних радова, Локација, 
улица, број, Локални пут, Некатегорисани пут, Врста коловозног застора: 1. макадам, 2. асфалт, 3. земља, 
Датум извођења радова, Укупна дужина___м, број попречних прекопа (улице)___, број подбушивања трупа 
пута___, Дужина у асфалтном дијелу___м, дужина у макадаму___м, дужина у земљаном дијелу___м, Дужина у 
банкини___м, дужина у путном појасу___м, ширина копања радова___м, Ако се ради о надземним водовима 
броје прелаза преко улице (пута)___ и дужина вода паралелно са осовином пута___м, Назив фирме која 
изводи радове и сједиште и назив фирме која врши санацију прекопног пута и сједиште,, а додати ,,Број 
урбанистичке сагласности,, 
Образац:Образац прилагодити усвојеним препорукама 

06.45. – Сагласност за прикључак на пут 
Таксе и накнаде:Укинута такса за захтјев од 1 КМ. Смањена такса за рјешење на 15 КМ. Смањене су 
комуналне таксе које се односе на овај поступак и то: Комунална такса за прикључак на пут: тачка 2. За 
давање сагласности на локацију и изградњу прикључка на локалном и некатегорисаном путу: а) за физичка 
лица, СТР, СЗР, СУР и друго: на 45 КМ, б) за правна лица (привремени објекти, стамбено пословни и др.): на 
190 КМ; 3. За давање сагласности на локацију и изграђњу прикључка у улици у насељу: а) за физичка лица, 
СТР, СЗР, СУР и друго: на 190 КМ, б) за правна лица (привремени објекти, стамбено-пословни и др.): прва 
зона= на 390 КМ, друга зона= на 290 КМ, трећа зона= на 190 КМ. 
Рокови: 5 дана (3 дана за преглед потпуности захтјева) 
Документи: Копија катастарског плана прибављаће се по службеној дужности на основу споразума о сарадњи 
и начину пружања услуга, ако буде закључен са Републичком управом за геодетске и имовинско правне 
послове (странка плаћа накаду издаваоцу траженог документа, а општина прибавља документ), уз назнаку да 
ове документе странка може поднијети и самостално, ако га већ посједује и ако је то економичније за управни 
поступак. Скица увиђаја са лица мјеста прибавља се по службеној дужности, јер је упитању документ који 
издаје одјељење за просторно уређење и стамбено комуналне послове, које води евиденцију и има га у 
архиви (накнада за овај документ у овом поступку се не плаћа, јер се документ узима из архиве). 
Информације: Брисати ,,Име једног родитеља,,  и ,,ЈМБГ/ЈИБ,, 
Образац:Образац прилагодити усвојеним препорукама 

06.46. - Лиценца превозника 
Таксе и накнаде:Укинута такса за захтјев од 1 КМ. Смањена такса за  лиценцу "Б" (обављање линијског и 
ванлинијског превоза лица на територији општине) и  за лиценцу "Ц" (обављање превоза ствари унутар БиХ): 
на 20 КМ и такса за лиценцу "Д" (обављање такси превоза) и за лиценцу "Е" (обављање превоза за властите 
потребе): на 25 КМ. 
Рокови: 3 дана (1 дан за преглед потпуности захтјева) 
Документи: Доказ о регистрацији дјелатности превоза лица и ствари прибавља се по службеној дужности, јер 
општинско Одјељење за привреду и друштвене дјелатности води евиденцију и има га у својој архиви - ако 
дјелатност није регистрована у суду (накнада за овај документ у овом поступку се не плаћа, јер се документ 
узима из архиве). Рјешење о распореду на такси стајалиште  прибавља се по службеној дужности, јер 
општинско Одјељење за просторно уређење и стамбено-комуналне послове води евиденцију и има га у својој 
архиви (накнада за овај документ у овом поступку се не плаћа, јер се документ узима из архиве). Посједовни 
лист прибављаће се по службеној дужности на основу споразума о сарадњи и начину пружања услуга, ако 
буде закључен са Републичком управом за геодетске и имовинско правне послове (странка плаћа накаду 
издаваоцу траженог документа, а општина прибавља документ), уз назнаку да ове документе странка може 
поднијети и самостално, ако га већ посједује и ако је то економичније за управни поступак. Саобраћајна 
дозвола или Уговор о лизингу и Возачка дозвола предају се у форми обичне копије уз оригинал на увид 
Информације: Брисати ,,Име једног родитеља,,  и ,,ЈМБГ/ЈИБ,, 
Образац:Образац прилагодити усвојеним препорукама 

06.47. - Лиценца за возило 
Таксе и накнаде:Укинута такса за захтјев од 1 КМ. Смањене такса за  рјешење и то: за возила којим се врши 
превоз лица на територији општине Власеница: 1. за возило до 15 година старости: на 25 КМ, 2. за возило 15-
20 година старости: на 15 КМ, 3. за возило преко 20 година старости за превоз за сопствене потребе: на 5 КМ, 
4. за такси возило: на 5 КМ. За издавање лиценце за возило којим се врши превоз ствари унутар БиХ: 1. за 
возило до 15 година старости: на 25 КМ, 2. за возило 15-25 година старости: на 15 КМ, 3. за возило 25-30 
година старости за превоз за сопствене потребе: на 5 КМ. 
Рокови: 3 дана (1 дан за преглед потпуности захтјева) 
Документи: Саобраћајна дозвола или Уговор о лизингу предају се у форми обичне копије уз оригинал на увид 
Информације: Брисати ,,Име једног родитеља,,/,,ЈМБГ/ЈИБ,,и ,,Година производње возила,, 
Образац:Образац прилагодити усвојеним препорукама 
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06.48. - Легитимација возача 
Таксе и накнаде:Укинута такса за захтјев од 1 КМ.  
Рокови: 3 дана (1 дан за преглед потпуности захтјева) 
Документи: Возачка дозвола се предаје у форми обичне копије уз оригинал на увид 
Информације: Брисати ,,Име једног родитеља,, и ,,ЈМБГ/ЈИБ,, 
Образац:Образац прилагодити усвојеним препорукама 

06.49. - Уређење колског прилаза 
Таксе и накнаде:Укинута такса за захтјев од 1 КМ. Смањена такса за рјешење на 15 КМ 
Рокови: 5 дана (3 дана за преглед потпуности захтјева) 
Документи: Локацијски услови прибављају се по службеној дужности, јер општинско Одјељење за просторно 
уређење и стамбено комуналне послове води евиденцију и има га у својој архиви - ако дјелатност није 
регистрована у суду (накнада за овај документ у овом поступку се не плаћа, јер се документ узима из архиве). 
Копија катастарског плана прибављаће се по службеној дужности на основу споразума о сарадњи и начину 
пружања услуга, ако буде закључен са Републичком управом за геодетске и имовинско правне послове 
(странка плаћа накаду издаваоцу траженог документа, а општина прибавља документ), уз назнаку да ове 
документе странка може поднијети и самостално, ако га већ посједује и ако је то економичније за управни 
поступак. 
Информације: Брисати ,,Име једног родитеља,, и ,,ЈМБГ/ЈИБ,, 
Образац:Образац прилагодити усвојеним препорукама 

06.50. – Привремена забрана саобраћаја у одређеном временском периоду 
Таксе и накнаде:Укинута такса за захтјев од 1 КМ. Смањена такса за рјешење на 25 КМ 
Рокови: 5 дана (3 дана за преглед потпуности захтјева) 
Документи: / 
Информације: Брисати ,,Име једног родитеља,, и ,,ЈМБГ/ЈИБ,, 
Образац:Образац прилагодити усвојеним препорукама 

06.51. –Улазак теретног моторног возила у зону забрањеног саобраћаја 
Таксе и накнаде:Укинута такса за захтјев од 1 КМ. Смањена такса за рјешење на 15 КМ 
Рокови: 5 дана (3 дана за преглед потпуности захтјева) 
Документи: Саобраћајна дозвола се предаје у форми обичне копије уз оригинал на увид 
Информације: Брисати ,,Име једног родитеља,,/,,ЈМБГ/ЈИБ,,и ,,Марка теретног моторног возила, Тип возила, 
Допуштена носивост, Маса празног возила, Регистарска ознака возила,, 
Образац:Образац прилагодити усвојеним препорукама 

06.52. – Одобрење за кориштење такси стајалишта 
Таксе и накнаде:Укинута такса за захтјев од 1 КМ. Смањена такса за рјешење на 15 КМ 
Рокови: 5 дана (3 дана за преглед потпуности захтјева) 
Документи: Одобрење за рад прибавља се по службеној дужности, јер општинско Одјељење за привреду и 
друштвене дјелатности води евиденцију и има га у својој архиви (накнада за овај документ у овом поступку се 
не плаћа, јер се документ узима из архиве) 
Информације: Брисати ,,Име једног родитеља,, и ,,ЈМБГ/ЈИБ,, 
Образац:Образац прилагодити усвојеним препорукама 

06.53. - Увјерења и потврде из службене евиденције-област саобраћаја 
Таксе и накнаде:Укинута такса за захтјев од 1 КМ.  
Рокови: Истог дана, а најкасније у року од 2 дана(1 дан за преглед потпуности захтјева) 
Документи: / 
Информације: / 
Образац:Образац прилагодити усвојеним препорукама 

ОДЈЕЉЕЊЕ ЗА ОПШТУ УПРАВУ (03) 

03.01. - Увјерње из радног односа 
Таксе и накнаде:/  
Рокови: Истог дана, а најкасније у року од 2 дана (1 дан за преглед потпуности захтјева) 
Документи: / 
Информације: Брисати ,,Име једног родитеља,, 
Образац:Образац прилагодити усвојеним препорукама 

03.02. - Увјерeње о волонтерском раду 
Таксе и накнаде:/  
Рокови: Истог дана, а најкасније у року од 2 дана (1 дан за преглед потпуности захтјева) 
Документи: / 
Информације: / 
Образац:/ 
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03.03. - Пружање правне помоћи 
Таксе и накнаде:/  
Рокови: Дефинисан рок:Истог дана, а најкасније у року од 2 дана  
Документи: / 
Информације: / 
Образац:/ 

03.04. - Изводи и увјерења из матичних књига 
Таксе и накнаде:Укинута така за захтјев од 1 КМ. 
Рокови: Истог дана, а најкасније у року од 3 дана (1 дан за преглед потпуности захтјева) 
Документи: / 
Информације: Брисати ,,Име једног родитеља,, и ,,ЈМБГ/ЈИБ,, 
Образац:Образац прилагодити усвојеним препорукама 

03.05. - Упис у матичну књигу умрлих 
Таксе и накнаде:/ 
Рокови: / 
Документи: Лична карта се предаје на увид 
Информације: Брисати ,,Име једног родитеља,,/,,ЈМБГ/ЈИБ,,и,,Дјевојачко презиме, Датум и мјесто смрти, 
Датум и мјесто рођења, Име оца, Име и дјевојачко презиме мајке, Држављанство, Националност, 
Вјероисповјест, Име и презиме брачног друга, ЈМБГ умрлог,, 
Образац:Образац прилагодити усвојеним препорукама 
Спајање:Овај поступак је спојен са поступком 03.06. 

03.06. - Упис у МКУ (ван здравствене установе 
Таксе и накнаде:/ 
Рокови: / 
Документи: Лична карта се предаје на увид 
Информације: Брисати ,,Име једног родитеља,,/,,ЈМБГ/ЈИБ,,и,,Дјевојачко презиме, Датум и мјесто смрти, 
Датум и мјесто рођења, Име оца, Име и дјевојачко презиме мајке, Држављанство, Националност, 
Вјероисповјест, Име и презиме брачног друга, ЈМБГ умрлог,, 
Образац:Образац прилагодити усвојеним препорукама 
Спајање:Овај поступак је спојен са поступком 03.05. 

03.07. - Упис у матичну књигу рођених (ван здравствене установе) 
Таксе и накнаде:/ 
Рокови: / 
Документи: Лична карта се предаје на увид 
Информације: Брисати ,,Име једног родитеља,,/,,ЈМБГ/ЈИБ,,и,,Подаци о родитељима (за оба родитеља): Име 
и презиме, Датум и мјесто рођења,држављанство___вјероисповјест___националност___, Пребивалиште, 
ЈМБГ,, 
Образац:Образац прилагодити усвојеним препорукама 

03.08. – Пријава намјере за ступање у брак 
Таксе и накнаде:/ 
Рокови: / 
Документи: / 
Информације: / 
Образац:/ 

03.09. – Упис у МКР чињенице рођења настале у иностранству 
Таксе и накнаде:Смањена такса на 5 КМ 
Рокови: / 
Документи: / 
Информације: Брисати ,,Име једног родитеља,,/,,ЈМБГ/ЈИБ,,и,,Име и презиме, пол___; рођен/а дана___, мјесто 
рођења___, општина___, држава___, држављанство___, вјероисповјест___, националност___, Подаци о 
родитељима (за оца и мајку): Име и презиме, Датум и мјесто рођења, држављанство___, вјероисповјест___, 
националност___, Пребивалиште___, ЈМБГ,, 
Образац:Образац прилагодити усвојеним препорукама 

03.10. – Упис у МКВ чињенице закључења брака настале у иностранству 
Таксе и накнаде:Смањена такса на 5 КМ 
Рокови: / 
Документи: / 
Информације: Брисати ,,Име једног родитеља,,/,,ЈМБГ/ЈИБ,,и,,(уписати информације за женика и невјесту): 
Име и презиме, Датум и мјесто рођења, Општина рођења, Држављанство, Вјероисповјест, Националност, 
Пребивалиште, Име оца, Име мајке, Презиме након закључења брака,, 
Образац:Образац прилагодити усвојеним препорукама 
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03.11. – Упис у МКУ чињенице смрти настале у иностранству 
Таксе и накнаде:Смањена такса на 5 КМ 
Рокови: / 
Документи: / 
Информације: Брисати ,,Име једног родитеља,,/,,ЈМБГ/ЈИБ,,и,,Име и презиме, пол___, рођен/а дана___, мјесто 
рођења___, општина___, држава___, држављанство___, вјероисповјест___, националност___, Датум и мјесто 
смрти___, држава___, Подаци о родитељима (за оца и мајку): Име и презиме, Датум и мјесто рођења, 
Држављанство___, вјероисповјест___, националност___; Пребивалиште, ЈМБГ,, 
Образац:Образац прилагодити усвојеним препорукама 

03.12. – Увјерења из службене евиденције за лица која нису уписана у МК општине Власеница 
Таксе и накнаде:Укинута такса за захтјев од 1 КМ 
Рокови: Истог дана, а најксније у року од 2 дана (1 дан за преглед потпуности захтјева) 
Документи: / 
Информације: Брисати ,,Име једног родитеља,, и ,,ЈМБГ/ЈИБ,, 
Образац:Образац прилагодити усвојеним препорукама 

03.13. – Смртовница 
Таксе и накнаде:/ 
Рокови: Рок за достављање смртовнице суду скраћен на 5 дана 
Документи: / 
Информације: / 
Образац:/ 

03.14. – Изјава о признању очинства 
Таксе и накнаде:/ 
Рокови: / 
Документи: Родни листови родитеља елеминисани из документације (само за лица рођена на подручју 
општине Власеница), 
Информације: / 
Образац:/ 
Спајање:Овај поступак спојен је са поступцима 03.15. и 03.16. 

03.15. – Изјава о враћању презимена након развода брака, поништења брака или престанка брака смрћу 
Таксе и накнаде:/ 
Рокови: / 
Документи: / 
Информације: / 
Образац:/ 
Спајање:Овај поступак спојен је са поступцима 03.14. и 03.16. 

03.16. – Изјава о националности и вјероисповјести 
Таксе и накнаде:/ 
Рокови: / 
Документи: / 
Информације: / 
Образац:/ 
Спајање:Овај поступак спојен је са поступцима 03.14. и 03.15. 

03.17. – Приступ информацијама 
Таксе и накнаде:Такса за електронску документацију смањена на 4 КМ 
Рокови: Истог дана, а најкасније у року од 2 дана (1 дан за преглед потпуности захтјева) 
Документи: / 
Информације: Брисати ,,Име једног родитеља,, и ,,ЈМБГ/ЈИБ,, 
Образац:Образац прилагодити усвојеним препорукама 

03.18. - Копирање архивско-регистраторског материјала (увјерења из архива) 
Таксе и накнаде:Укинута такса за кориштење предмета из архиве. Такса за захтје 1 КМ. 
Рокови: Истог дана, а најкасније у року од 2 дана (1 дан за преглед потпуности захтјева) 
Документи: / 
Информације: Брисати ,,Име једног родитеља,, и ,,ЈМБГ/ЈИБ,, 
Образац:Образац прилагодити усвојеним препорукама 

03.19. - Радна књижица 
Таксе и накнаде:/ 
Рокови: / 
Документи: / 
Информације: / 
Образац:/ 
Спајање: Овај поступак је спојен са поступком 03.20. 
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03.20. - Издавање друге радне књижице (у случају оштећења) и дупликата радне књижице (у случају губитка) 
Таксе и накнаде:/ 
Рокови: / 
Документи: / 
Информације: / 
Образац:/ 
Спајање: Овај поступак је спојен са поступком 03.19. 

03.21. – Измјена података у радним књижицама 
Таксе и накнаде:/ 
Рокови: / 
Документи: / 
Информације: / 
Образац:/ 

03.22. - Овјера потписа, рукописа, преписа и фотокопија 
Таксе и накнаде:/ 
Рокови: / 
Документи: / 
Информације: / 
Образац:/ 
Спајање: Овај поступак је спојен са поступком 03.23. 

03.23. – Излазак на терен ради овјере 
Таксе и накнаде:/ 
Рокови: Дефинисан рок: Истог дана, а најкасније у року од 2 дана 
Документи: / 
Информације: Брисати ,,Име једног родитеља,,/,,ЈМБГ/ЈИБ,, и ,,Адреса становања,, 
Образац:Увести образац за подншење овог захтјева и назначити да се исти попуњава само код изласка на 
терен ради овјере 
Спајање: Овај поступак је спојен са поступком 03.22. 

03.24. – Увјерење за превоз личних ствари 
Таксе и накнаде:Смањена такса на 8 КМ. 
Рокови: Истог дана, а најкасније у року од 2 дана (1 дан за преглед потпуности захтјева) 
Документи: / 
Информације: / 
Образац:Увести нови унифицирани образац за подношење захтјева и исти прилагодити усвојеним 
препорукама (информације за образац: Име, Презиме, Број личне карте и МУП, Контакт адреса, Контакт 
телефон, Датум подношења захтева, Потпис подносиоца захтјева) 

03.25. – Увјерење о тошковима сахране 
Таксе и накнаде:/ 
Рокови: Истог дана, а најкасније у року од 2 дана (1 дан за преглед потпуности захтјева) 
Документи: / 
Информације: / 
Образац:Увести нови унифицирани образац за подношење захтјева и исти прилагодити усвојеним 
препорукама (информације за образац: Име, Презиме, Број личне карте и МУП, Контакт адреса, Контакт 
телефон, Датум подношења захтева, Потпис подносиоца захтјева) 

03.26. - Накнадни упис чињеница у МКР 
Таксе и накнаде: Укинута такса за захтјев од 1 КМ 
Рокови: 7 дана (3 дана за преглед потпуности захтјева) 
Документи: Лична карта се предаје на увид 
Информације: Брисати ,,Име једног родитеља,,/,,ЈМБГ/ЈИБ,, и ,,Подносим захтјев за накнадни упис у МКР и 
то,, а додати ,, Подносим захтјев за накнадни упис у (означити): 1. МКР, 2. МКВ, 3. МКУ и то___,, 
Образац:Образац прилагодити усвојеним препорукама 
Спајање: Овај поступак је спојен са поступцима 03.27. и 03.28. 

03.27. – Накнадни упис чињеница у МКВ 
Таксе и накнаде: Укинута такса за захтјев од 1 КМ 
Рокови: 7 дана (3 дана за преглед потпуности захтјева) 
Документи: Лична карта се предаје на увид 
Информације: Брисати ,,Име једног родитеља,,/,,ЈМБГ/ЈИБ,, и ,,Подносим захтјев за накнадни упис у МКВ и 
то,, а додати ,, Подносим захтјев за накнадни упис у (означити): 1. МКР, 2. МКВ, 3. МКУ и то___,, 
Образац:Образац прилагодити усвојеним препорукама 
Спајање: Овај поступак је спојен са поступцима 03.26. и 03.28. 
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03.28. -Накнадни упис чињеница у МКУ 
Таксе и накнаде: Укинута такса за захтјев од 1 КМ 
Рокови: 7 дана (3 дана за преглед потпуности захтјева) 
Документи: Лична карта се предаје на увид 
Информације: Брисати ,,Име једног родитеља,,/,,ЈМБГ/ЈИБ,, и ,,Подносим захтјев за накнадни упис у МКУ и то,, 
а додати ,, Подносим захтјев за накнадни упис у (означити): 1. МКР, 2. МКВ, 3. МКУ и то___,, 
Образац:Образац прилагодити усвојеним препорукама 
Спајање: Овај поступак је спојен са поступцима 03.26. и 03.27. 

03.29. - Исправка грешке у МК 
Таксе и накнаде: / 
Рокови: 7 дана (3 дана за преглед потпуности захтјева) 
Документи: Лична карта се предаје на увид 
Информације: Брисати ,,Име једног родитеља,, и ,,ЈМБГ/ЈИБ 
Образац:Образац прилагодити усвојеним препорукама 

03.30. - Поништење дуплог или ненадлежно извршеног уписа у МК 
Таксе и накнаде: Укинута такса за захтјев од 1 КМ 
Рокови: 7 дана (3 дана за преглед потпуности захтјева) 
Документи: Лична карта се предаје на увид 
Информације: Брисати ,,Име једног родитеља,, и ,,ЈМБГ/ЈИБ,, 
Образац:Образац прилагодити усвојеним препорукама 

03.31. - Промјена имена и презимена 
Таксе и накнаде: Укинута такса за захтјев од 1 КМ. Смањена такса за рјешење на 15 КМ 
Рокови: 7 дана (3 дана за преглед потпуности захтјева) 
Документи: Лична карта се предаје на увид 
Информације: Брисати ,,Име једног родитеља,,/,,ЈМБГ/ЈИБ,, и ,,Име и презиме лица које мијења лично 
име/презиме, Датум рођења, Мјесто рођења, Општина, ЈМБГ, Име и презиме родитеља,, 
Образац:Образац прилагодити усвојеним препорукама 

03.32. –Накнадни упис у МКР 
Таксе и накнаде: Укинута такса за захтјев од 1 КМ. Смањена такса за рјешење на 10 КМ 
Рокови: 7 дана (3 дана за преглед потпуности захтјева) 
Документи: / 
Информације: Брисати ,,Име једног родитеља,,/,,ЈМБГ/ЈИБ,, и ,,пол___, рођен/а___, мјесто 
рођења___општина___, сати___, држављанство___вјероисповјест___националност___, Подаци о 
родитељима (за оца и мајку): Име и презиме, Датум и мјесто рођења, 
држављанство___вјероисповјест___националност___, Пребивалиште, ЈМБГ,, 
Образац:Образац прилагодити усвојеним препорукама 

03.33. –Накнадни упис у МКУ 
Таксе и накнаде: Укинута такса за захтјев од 1 КМ 
Рокови: 7 дана (3 дана за преглед потпуности захтјева) 
Документи: / 
Информације: Брисати ,,Име једног родитеља,,/,,ЈМБГ/ЈИБ,, и ,,Дјевојачко презиме, Датум и мјесто смрти, 
Датум и мјесто рођења, Име оца, Име и дјевојачко презиме мајке, 
Држављанство___националност___вјероисповјест, Пребивалиште умрле особе, Брачно стање___име и 
презиме брачног друга,, 
Образац:Образац прилагодити усвојеним препорукама 

03.34. –Промјена ентитетског држављанства 
Таксе и накнаде: Укинута такса за захтјев од 1 КМ. Смањена такса за рјешење на 8 КМ 
Рокови: 7 дана (3 дана за преглед потпуности захтјева) 
Документи: Лична карта се даје на увид 
Информације: Брисати ,,Име једног родитеља,,/,,ЈМБГ/ЈИБ,, и ,, датум рођења___, мјесто и општина 
рпђења___,, 
Образац:Образац прилагодити усвојеним препорукама 

03.35. –Накнадни упис у МКР са прибиљешком држављанства 
Таксе и накнаде: Укинута такса за захтјев од 1 КМ. Смањена такса за рјешење на 10 КМ 
Рокови: 7 дана (3 дана за преглед потпуности захтјева) 
Документи: Лична карта се даје на увид 
Информације: Брисати ,,Име једног родитеља,,/,,ЈМБГ/ЈИБ,, и ,,Подаци о подносиоцу захтјева: Име и презиме, 
Датум, мјесто и општина рођења, Раније држављанство, ЈМБГ, Подаци о родитељима: Име и презиме 
оца/Име и презиме мајке и дјевојачко презиме, Датум и мјесто рођења (за оба родитеља), Држављанство 
оца/Држављанство мајке, ЈМБГ (за оба родитеља),, а додати: ,, Подносим захтхев за (означити): 1.Накнадни 
упис у МКР са прибиљешком држављанства, 2.Накнадни упис чињенице држављанствa БиХ-РС у МК,, 
Образац:Образац прилагодити усвојеним препорукама 
Спајање: Овај поступак је спојен са поступком 03.36. 

03.36. – Накнадни упис чињенице држављанствa БиХ-РС у МК 
Таксе и накнаде: Укинута такса за захтјев од 1 КМ. Смањена такса за рјешење на 10 КМ 
Рокови: 7 дана (3 дана за преглед потпуности захтјева) 
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Документи: Лична карта се даје на увид 
Информације: Брисати ,,Име једног родитеља,,/,,ЈМБГ/ЈИБ,, и ,,Подаци о подносиоцу захтјева: Име и презиме, 
Датум, јесто и општина рођења, Раније држављанство, ЈМБГ, Подаци о родитељима: Име и презиме оца/Име 
и презиме мајке, Датум и мјесто рођења (за оба родитеља), Држављанство мајке/Држављанство оца, ЈМБГ (за 
оба родитеља),, а додати: ,,Подносим захтхев за (означити): 1.Накнадни упис у МКР са прибиљешком 
држављанства, 2.Накнадни упис чињенице држављанствa БиХ-РС у МК,, 
Образац:Образац прилагодити усвојеним препорукама 
Спајање: Овај поступак је спојен са поступком 03.35. 

03.37. –Стицање двојног држављанства БиХ и РС 
Таксе и накнаде: / 
Рокови: / 
Документи: / 
Информације: Брисати ,,Име једног родитеља,,/,,ЈМБГ/ЈИБ,, и ,,Подаци о подносиоцу захтјева: Име и презиме, 
Датум рођења, Мјесто, општина и република рођења, Име и презиме оца и мајке и дјевојачко презиме мајке, 
Држављанин Републике___, ЈМБГ, Стално мјесто боравка у РС-БиХ ми је од___ у___(назив улице, мјеста и 
општине), Подаци о супружнику: Име и презиме, Датум и мјесто рођења, Држављанин,, 
Образац:Образац прилагодити усвојеним препорукама 

03.38. – Стицање држављанства БиХ и РС олакшаним прирођењем 
Таксе и накнаде: / 
Рокови: / 
Документи: / 
Информације: Брисати ,,Име једног родитеља,,/,,ЈМБГ/ЈИБ,, и ,,Подаци о подносиоцу захтјева: Име и презиме, 
Датум, мјесто и општина рођења, Раније држављанство___ЈМБГ, Националност___Вјероисповјест___, Мјесто 
боравка и улица, Пријава пребивалишта од___, Ступио у брак са држављанином БиХ (име и презиме 
супружника)___дана___године, Подаци о родитељима: Име и презиме оца/Име и презиме мајке и дјевојачко 
презиме, Датум рођења (за оба родитеља), Држављанство оца/Држављанство мајке, ЈМБГ (за оба 
родитеља),, 
Образац:Образац прилагодити усвојеним препорукама 

03.39. – Стицање држављанства БиХ и РС прирођењем 
Таксе и накнаде: / 
Рокови: / 
Документи: Лична карта се предаје на увид 
Информације: Брисати ,,Име једног родитеља,,/,,ЈМБГ/ЈИБ,, и ,,Подаци о подносиоцу захтјева: Име и презиме, 
Датум, мјесто и општина рођења,  Раније држављанство, ЈМБГ, Националност___вјероисповјест___, Мјесто 
боравка и улица, Пријава пребивалишта од___, Подаци о родитељима: Име и презиме оца/Име и презиме 
мајке и дјевојачко презиме, Датум и мјесто рођења (за оба родитеља), Држављанство оца/Држављанство 
мајке, ЈМБГ (за оба родитеља),, 
Образац:Образац прилагодити усвојеним препорукама 

03.40. – Признавање спорног учешћа у рату 
Таксе и накнаде: / 
Рокови: / 
Документи: / 
Информације: Брисати ,,Име једног родитеља,, и ,,ЈМБГ/ЈИБ,,  
Образац:Образац прилагодити усвојеним препорукама 

03.41. – Одјава-пријава војне евиденције 
Таксе и накнаде: / 
Рокови: Дефинисан рок: 2 дана 
Документи: Лична карта се даје на увид 
Информације: Брисати ,,Име једног родитеља,, и ,,ЈМБГ/ЈИБ,,  
Образац:Образац прилагодити усвојеним препорукама 

03.42. – Увјерење о регулисању војног рока 
Таксе и накнаде: / 
Рокови: Истог дана, а најкасније у року од 2 дана (1 дан за преглед потпуности захтјева) 
Документи: / 
Информације: Брисати ,,Име једног родитеља,, и ,,ЈМБГ,, 
Образац:Образац прилагодити усвојеним препорукама 

03.43. – Стамбено збрињавање ППБ и РВИ 
Таксе и накнаде: / 
Рокови: / 
Документи: Рјешење о статусу ППБ и РВИ и Рјешење о категоризацији прибављају се по службеној дужности, 
јер их издаје општинско Одјељење за општу управу, које води евиденцију и има их у архиви (накнада за овај 
документ у овом поступку се не плаћа, јер се документ узима из архиве). Доказ о стамбеној ситуацији (уговор, 
увјерење, потврда, рјешење) се предаје у форми обичне копије уз оригинал на увид 
Информације: Брисати ,,Име једног родитеља,, и ,,ЈМБГ/ЈИБ,, 
Образац:Образац прилагодити усвојеним препорукама 

03.44. – Утврђивање статуса бораца и разврставање у одговарајућу категорију 



Број 12  Страна 25 

Службени гласник општине Власеница 

 

Таксе и накнаде: / 
Рокови: 5 дана(3 дана за преглед потпуности захтева) 
Документи: Лична карта се предаје на увид 
Информације: Брисати ,,Име једног родитеља,,/,,ЈМБГ/ЈИБ,, и,,Мобилисан сам у војску РС од___до___, што 
доказујем Увјерењем одјељења за општу управу општине Власеница бр.___од___године, Као припадник 
војске РС ангажован сам у оружаним снагама ВРС укупно мјесеци___и дана___,, 
Образац:Образац прилагодити усвојеним препорукама 

03.45. – Утврђивање својства РВИ и признавање права на личну инвалиднину по основу рањавања, 
повређивања или болести 
Таксе и накнаде: / 
Рокови: / 
Документи: Отпусна листа се предаје у форми обичне копије уз оригинал на увид. Медицинска документација 
из периода настале болести се такође предаје у обичној копији уз оригинал на увид, како би се смањили 
трошкови за сртанку. Лична карта се предаје на увид.  
Информације: Брисати ,,Име једног родитеља,,/,,ЈМБГ/ЈИБ,, и,,Био сам ангажован у оружаним снагама РС 
од___године, до___године и дана___године, у мјесту___општина___, на извршењу борбеног задатка сам 
рањен-повријеђен у предјелу___, што доказујем Увјерењем о околностима рањавања-повређивања-обољења 
број___ од___ године. По рањавању смјештен сам у болницу___, гдје сам лијечен од___до___године, што 
доказујем отпусном листом из болнице___,, 
Образац:Образац прилагодити усвојеним препорукама 

03.46. – Утврђивање статуса члана ППБ и признавање права на породичну инвалиднину 
Таксе и накнаде: / 
Рокови: 5 дана (3 дана за преглед потпуности захтјева) 
Документи: Лична карта се предаје на увид 
Информације: Брисати ,,Име једног родитеља,, и ,,ЈМБГ/ЈИБ,, 
Образац:Образац прилагодити усвојеним препорукама 

03.47. – Утврђивање статуса члана ППБ без права на инвалиднину 
Таксе и накнаде: / 
Рокови: 5 дана (3 дана за преглед потпуности захтјева) 
Документи: / 
Информације: Брисати ,,Име једног родитеља,,/,,ЈМБГ/ЈИБ,,и ,,Мој супруг-наш брат-мој отац___, погинуо је 
дана___године, у мјесту___општина___, извршавајући борбени задатак-војни задатак као борац ВРС, што 
доказујем увјерењем ВП број___од___. Мој супруг-наш брат-отац___, умро је дана___од посљедице 
рањавања-болести задобивене као припадник ВРС, Мјесто пребивалишта имам на подручју општине 
Власеница, што доказујем ЛК број___, издата у___, ЈМБГ___,, 
Образац:Образац прилагодити усвојеним препорукама 

03.48. – Утврђивање статуса цивилне жртве рата и признавање права на цивилну/личну инавалиднину 
Таксе и накнаде: / 
Рокови: 5 дана (3 дана за преглед потпуности захтјева) 
Документи: Медицинска документација из времена изласка из логора предаје се у обичној копији уз оригинал 
на увид. Лична карта предаје се на увид.  
Информације: Брисати ,,Име једног родитеља,,/,,ЈМБГ/ЈИБ,,и Подносим захтјев за утвђивање статуса ЦЖР са 
правом на цивилну/личну инвалиднину, јер сам као цивилно лице заробљен дана___године, и одведен у 
логор___општина___, У логору сам злостављан/а, лишен/а слободе због чега ми је настало оштећење 
организма, што доказујем медицинском документацијом___, У логору сам био/ла од___године до___године, 
што доказујем Потврдом Међународног црвеног крста бр.___,, 
Образац:Образац прилагодити усвојеним препорукама 

03.49. – Утврђивање својства борца и разврставање у одговарајућу категорију за покојног супруга/сина/оца 
Таксе и накнаде: / 
Рокови: 5 дана (3 дана за преглед потпуности захтјева) 
Документи: Лична карта предаје се на увид.  
Информације: Брисати ,,Име једног родитеља,,/,,ЈМБГ/ЈИБ,,и ,,Име и презиме погинулог борца, Мој покојни 
супруг/син/отац мобилисан је у војску РС од___до___године, што доказујем Увјерењем Одјељења за општу 
управу општине Власеница број:___од___. Као припадник војске РС ангажован је у оружаним снагама ВРС 
укупно мјесеци___и дана___,, 
Образац:Образац прилагодити усвојеним препорукама 

03.50. – Признавање права на накнаду трошкова изградње надгробног споменика 
Таксе и накнаде: / 
Рокови: 5 дана (3 дана за преглед потпуности захтјева) 
Документи: Рјешење о признатом сатусу прибавља се по службеној дужности, јер их издаје општинско 
Одјељење за општу управу, које води евиденцију и има их у архиви (накнада за овај документ у овом поступку 
се не плаћа, јер се документ узима из архиве). Лична карта се предаје  на увид 
Информације: Брисати ,,Име једног родитеља,, и ,,ЈМБГ/ЈИБ,, 
Образац:Образац прилагодити усвојеним препорукама 

03.51. – Признавање права на накнаду одликованом борцу 
Таксе и накнаде: / 
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Рокови: 5 дана (3 дана за преглед потпуности захтјева) 
Документи: Рјешење о категоризацији прибавља се по службеној дужности јер их издаје општинско Одјељење 
за општу управу, које води евиденцију и има их у архиви (накнада за овај документ у овом поступку се не 
плаћа, јер се документ узима из архиве). Одликовање се предаје у форми копије уз оригинал на увид. Лична 
карта се предаје на увид. 
Информације: Брисати ,,Име једног родитеља,,/,,ЈМБГ/ЈИБ,,и,,Врста ордена, односно медаље, Датум 
одликовања, Рјешењем Одјељења за општу управу општине___, број___од___године утврђен ми је статус 
борца (прве) категорије,, 
Образац:Образац прилагодити усвојеним препорукама 

03.52. – Признавање права на борачки додатак 
Таксе и накнаде: / 
Рокови: 5 дана (3 дана за преглед потпуности захтјева) 
Документи:Рјешење о категоризацији прибавља се по службеној дужности, јер га издаје општинско Одјељење 
за општу управу, које води евиденцију и има их у архиви (накнада за овај документ у овом поступку се не 
плаћа, јер се документ узима из архиве). Лична карта се предаје на увид. 
Информације: Брисати ,,Име једног родитеља,,/,,ЈМБГ/ЈИБ,,и,,Предметним рјешењем је утврђено да сам био 
ангажован у зони борбеноих дејстава___мјесеци,, 
Образац:Образац прилагодити усвојеним препорукама 

03.53. – Пренос списа категоризације 
Таксе и накнаде: / 
Рокови: 5 дана (3 дана за преглед потпуности захтјева) 
Документи:Рјешење о категоризацији прибавља се по службеној дужности, јер га издаје општинско Одјељење 
за општу управу, које води евиденцију и има их у архиви (накнада за овај документ у овом поступку се не 
плаћа, јер се документ узима из архиве). Лична карта се предаје на увид. Поред сваког документа 
спацифичног за одређени поступак навести да се за тај поступак тражи. 
Информације: Брисати ,,Име једног родитеља,, и ,,ЈМБГ/ЈИБ,,а да се дода ,,Подносим захтјев за 
пренос(означити): 1. списа категоризације, 2. списа о утврђеном праву на борачки додатак, 3. списа 
одликованог борца, 4. списа личне инвалиднине, 5. списа породичне инвалиднине, 6. спица цивилне 
инвалиднине. 
Образац:Образац прилагодити усвојеним препорукама 
Спајање: Овај поступак је спојен са поступцима 03.54, 03.56, 03.61, 03.62. и 03.63 

03.54. – Пренос списа о утврђеном праву на борачки додатак 
Таксе и накнаде: / 
Рокови: 5 дана (3 дана за преглед потпуности захтјева) 
Документи:Рјешење о утврђеном праву на борачки додатак прибавља се по службеној дужности, јер га издаје 
општинско Одјељење за општу управу, које води евиденцију и има их у архиви (накнада за овај документ у 
овом поступку се не плаћа, јер се документ узима из архиве). Лична карта се предаје на увид. Поред сваког 
документа спацифичног за одређени поступак навести да се за тај поступак тражи. 
Информације: Брисати ,,Име једног родитеља,, и ,,ЈМБГ/ЈИБ,,а да се дода ,,Подносим захтјев за 
пренос(означити): 1. списа категоризације, 2. списа о утврђеном праву на борачки додатак, 3. списа 
одликованог борца, 4. списа личне инвалиднине, 5. списа породичне инвалиднине, 6. спица цивилне 
инвалиднине. 
Образац:Образац прилагодити усвојеним препорукама 
Спајање: Овај поступак је спојен са поступцима 03.53, 03.56, 03.61, 03.62. и 03.63 

03.55. – Понављање поступка утврђивања статуса борца и категоризације 
Таксе и накнаде: / 
Рокови: 5 дана (3 дана за преглед потпуности захтјева) 
Документи:Рјешење о утврђеној категоризацији борца прибавља се по службеној дужности, јер га издаје 
општинско Одјељење за општу управу, које води евиденцију и има их у архиви (накнада за овај документ у 
овом поступку се не плаћа, јер се документ узима из архиве). 
Информације: Брисати ,,Име једног родитеља,, и ,,ЈМБГ/ЈИБ 
Образац:Образац прилагодити усвојеним препорукама 

03.56. – Пренос списа одликованог борца 
Таксе и накнаде: / 
Рокови: 5 дана (3 дана за преглед потпуности захтјева) 
Документи:Рјешење о одликовању прибавља се по службеној дужности, јер их издаје општинско Одјељење за 
општу управу, које води евиденцију и има их у архиви (накнада за овај документ у овом поступку се не плаћа, 
јер се документ узима из архиве). Лична карта се предаје на увид. Поред сваког документа спацифичног за 
одређени поступак навести да се за тај поступак тражи. 
Информације: Брисати ,,Име једног родитеља,, и ,,ЈМБГ/ЈИБ,,а да се дода ,,Подносим захтјев за 
пренос(означити): 1. списа категоризације, 2. списа о утврђеном праву на борачки додатак, 3. списа 
одликованог борца, 4. списа личне инвалиднине, 5. списа породичне инвалиднине, 6. спица цивилне 
инвалиднине. 
Образац:Образац прилагодити усвојеним препорукама 
Спајање: Овај поступак је спојен са поступцима 03.53, 03.54, 03.61, 03.62. и 03.63 

03.57. – Увјерење о статусу ППБ 
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Таксе и накнаде: / 
Рокови: Истог дана, а најкасније у року од 2 дана (1 дан за преглед потпуности захтјева) 
Документи:/ 
Информације: Брисати ,,Име једног родитеља,,/,,ЈМБГ/ЈИБ,,и ,,Име и презиме погинулог-умрлог борца ВРС,, а 
да се дода Подносим захтјев за издавање увјерења (означити): 1. о статусу РВИ, 2. о статусу ППБ. 
Образац:Образац прилагодити усвојеним препорукама 
Спајање: Овај поступак је спојен са поступком 03.58. 

03.58. – Увјерење о статусу РВИ 
Таксе и накнаде: / 
Рокови: Истог дана, а најкасније у року од 2 дана (1 дан за преглед потпуности захтјева) 
Документи:/ 
Информације: Брисати ,,Име једног родитеља,, и ,,ЈМБГ/ЈИБ,,а да се дода Подносим захтјев за издавање 
увјерења (означити): 1. о статусу РВИ, 2. о статусу ППБ. 
Образац:Образац прилагодити усвојеним препорукама 
Спајање: Овај поступак је спојен са поступком 03.57. 

03.59. –Увјерење о статусу ППБ и РВИ и висини мјесечних примања 
Таксе и накнаде: / 
Рокови: Истог дана, а најкасније у року од 2 дана (1 дан за преглед потпуности захтјева) 
Документи:/ 
Информације: Брисати ,,Име једног родитеља,, и ,,ЈМБГ/ЈИБ,, 
Образац:Образац прилагодити усвојеним препорукама 

03.60. – Увјерење о статусу ППБ и РВИ и висини мјесечних примања 
Таксе и накнаде: / 
Рокови: 5 дана (3 дана за преглед потпуности захтјева) 
Документи:Рјешење о признатом статусу прибавља се по службеној дужности, јер га издаје општинско 
Одјељење за општу управу, које води евиденцију и има га у архиви (накнада за овај документ у овом поступку 
се не плаћа, јер се документ узима из архиве). Потврда из Катастра прибављаће се по службеној дужности на 
основу споразума о сарадњи и начину пружања услуга, ако буде закључен са Републичком управом за 
геодетске и имовинско правне послове (странка плаћа накаду издаваоцу траженог документа, а општина 
прибавља документ), уз назнаку да ове документе странка може поднијети и самостално, ако га већ посједује и 
ако је то економичније за управни поступак. Лична карта се предаје на увид. 
Информације: Брисати ,,Име једног родитеља,, и ,,ЈМБГ/ЈИБ,, 
Образац:Образац прилагодити усвојеним препорукама 

03.61. – Пренос списа личне инвалиднине 
Таксе и накнаде: / 
Рокови: 5 дана (3 дана за преглед потпуности захтјева) 
Документи:Лична карта се предаје на увид. Поред сваког документа спацифичног за одређени поступак 
навести да се за тај поступак тражи. 
Информације: Брисати ,,Име једног родитеља,, и ,,ЈМБГ/ЈИБ,,а да се дода ,,Подносим захтјев за 
пренос(означити): 1. списа категоризације, 2. списа о утврђеном праву на борачки додатак, 3. списа 
одликованог борца, 4. списа личне инвалиднине, 5. списа породичне инвалиднине, 6. спица цивилне 
инвалиднине. 
Образац:Образац прилагодити усвојеним препорукама 
Спајање: Овај поступак је спојен са поступцима 03.53, 03.54, 03.56, 03.62. и 03.63 

03.62. – Пренос списа породичне инвалиднине 
Таксе и накнаде: / 
Рокови: 5 дана (3 дана за преглед потпуности захтјева) 
Документи:Рјешење о признатом статусу прибавља се по службеној дужности, јер га издаје општинско 
Одјељење за општу управу, које води евиденцију и има га у архиви (накнада за овај документ у овом поступку 
се не плаћа, јер се документ узима из архиве). Лична карта се предаје на увид. Поред сваког документа 
спацифичног за одређени поступак навести да се за тај поступак тражи. 
Информације: Брисати ,,Име једног родитеља,, и ,,ЈМБГ/ЈИБ,,а да се дода ,,Подносим захтјев за 
пренос(означити): 1. списа категоризације, 2. списа о утврђеном праву на борачки додатак, 3. списа 
одликованог борца, 4. списа личне инвалиднине, 5. списа породичне инвалиднине, 6. спица цивилне 
инвалиднине. 
Образац:Образац прилагодити усвојеним препорукама 
Спајање: Овај поступак је спојен са поступцима 03.53, 03.54, 03.56, 03.61. и 03.63. 

03.63. – Пренос списа цивилне инвалиднине 
Таксе и накнаде: / 
Рокови: 5 дана (3 дана за преглед потпуности захтјева) 
Документи:Рјешење о признатом статусу прибавља се по службеној дужности, јер га издаје општинско 
Одјељење за општу управу, које води евиденцију и има их у архиви (накнада за овај документ у овом поступку 
се не плаћа, јер се документ узима из архиве). Лична карта се предаје на увид. Поред сваког документа 
спацифичног за одређени поступак навести да се за тај поступак тражи. 
Информације: Брисати ,,Име једног родитеља,, и ,,ЈМБГ/ЈИБ,,а да се дода ,,Подносим захтјев за 
пренос(означити): 1. списа категоризације, 2. списа о утврђеном праву на борачки додатак, 3. списа 
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одликованог борца, 4. списа личне инвалиднине, 5. списа породичне инвалиднине, 6. спица цивилне 
инвалиднине. 
Образац:Образац прилагодити усвојеним препорукама 
Спајање: Овај поступак је спојен са поступцима 03.53, 03.54, 03.56, 03.61. и 03.62. 

03.64. – Једнократне новчане помоћи од Министарсва рада и борачко инавлидске заштите 
Таксе и накнаде: / 
Рокови: / 
Документи:Рјешење о статусу ППБ, РВИ или ЦЖР и Рјешењње о категоризацији прибављају се по службеној 
дужности, јер их издаје општинско Одјељење за општу управу, које води евиденцију и има их у архиви 
(накнада за овај документ у овом поступку се не плаћа, јер се документ узима из архиве). Лична карта се 
предаје на увид. 
Информације: Брисати ,,Име једног родитеља,,/,,ЈМБГ/ЈИБ,,и ,,Рјешењем општине ми је признат статус ППБ, 
РВИ ___категорије, ЦЖР или статус борца прве категорије, Једнократна помоћ ми је потребна у сврху 
регулисања лијечења-набавке лијекова у износу од___КМ, Једнократну помоћ уплатити на рачун број___, 
отворен код___банке,, 
Образац:Образац прилагодити усвојеним препорукама 

03.65. –Потврда о својству РВИ ради повластице приликом увоза путничког моторног возила 
Таксе и накнаде: / 
Рокови: / 
Документи: / 
Информације: / 
Образац:Примјенити образац прописан од Министарства рада и борачко-инвалидске заштите 

03.66. – Утврђивање новог процента војног инавлидитета по основиу погоршања здравственог стања 
Таксе и накнаде: / 
Рокови: / 
Документи:Рјешење о признатом статусу прибавља се по службеној дужности, јер га издаје општинско 
Одјељење за општу управу, које води евиденцију и има их у архиви (накнада за овај документ у овом поступку 
се не плаћа, јер се документ узима из архиве). Медицинска документација предаје се у фоми обичне копије уз 
оригинал на увид. Лична карта се предаје на увид. 
Информације: Брисати ,,Име једног родитеља,,/,,ЈМБГ/ЈИБ,,и ,,Задња оцјена војног инвалидитета износи___%, 
а утврђен је___године,, 
Образац:Образац прилагодити усвојеним препорукама 

03.67. –Исплата инвалиднине иза умрлог корисника 
Таксе и накнаде: / 
Рокови: / 
Документи:Рјешење о наслеђивању предаје се у форми копије уз оригинал на увид. Лична карта се  предаје на 
увид. 
Информације: Брисати ,,Име једног родитеља,,/,,ЈМБГ/ЈИБ,,и ,,Подносим захтјев да извршите исплату 
обрачунате инвалиднине за мјесец___20__ године,, а додати ,,Подносим захтјева да извршите исплату 
(означити) 1.обрачунате инвалиднине за мјесец___20__ године, 2. борачког додатка иза умрлог коросника,, 
затим брисати ,,на име покојног/покојне___(име, име оца и презиме) из Власенице,, а умјесто тога додати 
,,Име и презиме умрлог,, а умјесто ,,мога/моје___(сродство),, да пише ,,Сродство са умрлим,, 
Образац:Образац прилагодити усвојеним препорукама 
Спајање: Овај поступак је спојен са поступком 03.68. 

03.68. – Исплата борачког додатка иза умрлог лица 
Таксе и накнаде: / 
Рокови: / 
Документи:Рјешење о наслеђивању предаје се у форми копије уз оригинал на увид.  
Информације: Брисати ,,Име једног родитеља,, и ,,ЈМБГ/ЈИБ,, а додати ,,Подносим захтјева да извршите 
исплату (означити) 1.обрачунате инвалиднине за мјесец___20__ године, 2. борачког додатка иза умрлог 
коросника,, 
Образац:Образац прилагодити усвојеним препорукама 
Спајање: Овај поступак је спојен са поступком 03.67. 

03.69. – Утврђивање статуса члана породице умрлог РВИ и признавање права на породичну инавалиднину на 
основу умрлог РВИ 
Таксе и накнаде: / 
Рокови: 5 дана (3 дана за преглед потпуности захтјева) 
Документи:Рјешење о признатом својству РВИ и права на личну инвалиднину прибавља се по службеној 
дужности, јер га издаје општинско Одјељење за општу управу, које води евиденцију и има их у архиви 
(накнада за овај документ у овом поступку се не плаћа, јер се документ узима из архиве) 
Информације: Брисати ,,Име једног родитеља,,/,,ЈМБГ/ЈИБ,,и ,,___категорије са___% инвалидитета, трајно-
привремено (означити), Умро је дана,, 
Образац:Образац прилагодити усвојеним препорукама 

03.70. – Утврђивање околности спорног рањавања 
Таксе и накнаде: / 
Рокови: / 
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Документи:Отпусна листа или друга медицинска документација предају се у форми копије уз оригинал на увид 
Информације: Брисати ,,Име једног родитеља,,/,,ЈМБГ/ЈИБ,,и ,,Учесник сам рата од___до___године, као и 
припадник ВП___ дана___, на извршењу војног задатка у мјесту___општина___, рањен сам у предјелу___, Да 
сам рањен на извршењу борбеног задатка предлажем да саслушате саборце___ који су били очевидци и 
указали ми прву помоћ. Након указане прве помоћи пребачен сам у болницу___, гдје сам лијечен од___ до___, 
што доказујем копијом Отпусне листе број:___од___године,, 
Образац:Образац прилагодити усвојеним препорукама 

03.71. – Признавање спорног учешћа у рату за погинулог борца 
Таксе и накнаде: / 
Рокови: / 
Документи: / 
Информације: Брисати ,,Име једног родитеља,,/,,ЈМБГ/ЈИБ,,и  ,, Име и презиме погинулог борца, ЈМБГ 
погинулог борца, који је погинуо дана___године, као припадник ВП___, у периоду од___до___године,, 
Образац:Образац прилагодити усвојеним препорукама 

 
 

Образложење 
 
 

Општина Власеница и групација Свјетске банке закључили су уговор о сарадњи на основу којег је општина 
Власеница преузела обавезу предузимања активности ради побољшања пословног окружења и 
конкурентности на територији општине Власеница. 
 
Радна група је у складу са преузетим обавезама из рјешења Начелника општине број 02/1-014-101/17-2 од 
28.03.2017. године и уз техничку подршку Свјетске банке, израдила сет препорука за које је потребна одлука 
Начелника општине и које су усвојене доношењем ове одлуке.  
 
Имајући у виду напријед наведено одлучено је као у изреци одлуке. 
 
Поука о правном лијеку:  
Против ове одлуке није дозвољен правни лијек. 
 
 
Број: 02/1-014-408/17 
Датум: 25. септембар 2017. године                                                               
                                                                                                                       Начелник општине Власеница 

                                    Мирослав Краљевић,с.р. 
 

 
Број: 02/1-014-409/17 
Датум: 25.09.2017. године 
 
 
               На основу члана 54. и 59. Закона о 
локалној самоуправи ("Службени  гласник 
Републике Српске", број: 97/16) и члана 66. Статута 
општине Власеница („Службени гласник општине 
Власеница“ број 09/17), начелник Општине доноси: 
 
 

О Д Л У К У 
О РАЦИОНАЛИЗАЦИЈИ ПОСТУПАЊА ПО 

ЗАХТЈЕВИМА СТРАНАКА 
 
 

Члан 1. 
 Овом Одлуком, ради унапређења услова 
пословања који су директно повезани са 
регулаторним поступцима и рационализацијом 
прописа на општинском нивоу, уређују  се 
критеријуми за одређивање рационалних и 
оптималних рокова за обраду и рјешавање 
предмета у службама општине Власеница, 
одговорност запослених који непосредно проводе 
одређени административни поступак као и друге 

мјере које побољшавају провођење 
администартивних поступака по захтјевима 
странака. 
 

Члан 2. 
 Рокови везани за обраду и рјешавање 
предмета у општинским службама утврђују се на  
начин да се, у оквиру законом или другим прописом 
предвиђеном року за рјешавање, процјењује 
оптимални краћи рок (тамо гдје је могуће) за 
рјешавање, имајући у виду број запослених 
општинских службеника који конкретно раде у том 
поступку, сложеност поступка  и фреквенцију 
захтјева. 
 

Члан 3. 
 Запослени у надлежној општинској служби 
дужни су да се придржавају рокова везаних за 
обраду и рјешавање предмета, утврђених 
посебним општим актом који доноси начелник 
Општине. 
 
 

Члан 4. 
 Запослени у општинским службама који при 
обради и рјешавању предмета не поступе у складу  
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са предвиђеним роковима у односу на конкретни 
административни поступак,  дужни су да писмено 
образложе разлог због кога је дошло до 
прекорачења рока и да образложење одмах 
доставе начелнику одјељења односно руководиоцу 
основне организационе јединице у којој раде, преко 
непосредног руководиоца, ако начелник одјељења 
или руководилац основне организационе јединице 
у којој раде није непосредни руководилац. 
 
 Оправданост прекорачења рока оцјењује 
начелник одјељења односно руководилац основне 
организационе јединице у којој запослени раде. 
 Неоправдано прекорачење рокова за 
обраду и рјешавање предмета, представља 
повреду радне дужности, у складу са Правилником 
о дисциплинској и материјалној одговорности 
запослених у градској, односно општинској управи 
("Службени гласник Републике Српске", број: 
11/17). 
 

Члан 5. 
 У циљу бржег и економичнијег провођења 
административног поступка у општинским 
службама, за поступке који се могу покренути само 
на основу писменог захтјева странке,  припремају 
се посебни обрасци захтјева. 
 
 Облик, садржај, начин израде и 
дистрибуције образаца из претходног става овог 
члана утврђују се посебним општим актом који 
доноси начелник Општине. 
 

Члан 6. 
 Странка је дужна, у складу са прописима, 
да уз захјев доставља потребну документацију, 
само у обиму  који је нужан за правилно рјешавање 
захтјева. Форма документације (оригинал, оригинал 
на увид, овјерена копија, копија) коју странка 
прилаже мора бити у форми прописаној законском 
регулативом или другим прописима који имају вишу 
правну снагу.  
 
 У случајевима када форма у којој странка 
прилаже документ није прописана, форма се 
одређује с обзиром на значај документа за 
одлучивање по захтјеву, расположивост друге 
документације, увијек водећи рачуна да странка не 
буде непотребно оптерећена прибављањем 
документације у форми која није нужна за 
одлучивање по захтјеву. 
 
 Списак документације и форма докумената 
који се прилажу у појединим административним 
поступцима утврђује се регистром 
административних поступака који одобрава 
начелник Општине.  
 
 

Члан 7. 
 У поступку по захтјеву странке, странка је 
дужна да даје податке и информације који су нужни 
за рјешавање по захтјеву. 
 

  
            Странка не може бити обавезана на доставу 
података и информација које су заштићене 
посебним прописом којим се уређује тајност личних 
података и информација, односно на доставу 
непотребних података и информација (подаци и 
информације који нису важни за рјешавање по 
конкретном захтјеву). 
 
 Списак података и информација које је 
странка дужна дати у поступку рјешавања по 
захтјеву утврђују се регистром административних 
псотупака који одобрава начелник Општине. 

 
 

Члан 8.  
 Странка није дужна да доставља 
документацију, информације и податке којима 
располажу општинске службе. 
 
 Подаци и документација из става 1. овог 
члана прибављају се по службеној дужности. 
 
 

Члан 9. 
 Ова одлука ступа на снагу даном 
доношења и биће објављена у „Службеном 
гласнику општине Власеница. 
                                           
                                              
                                             НАЧЕЛНИК ОПШТИНЕ 
                                             Мирослав Краљевић,с.р. 
  

 
Број: 02/1-014-431/17 
Датум: 10.10.2017  
 
 
       На основу члана 66. Статута општине 
Власеница („Службени гласник општине 
Власеница“, број: 09/17) и Одлука о комуналним 
таксама („Службени гласник општине Власеница“, 
број: 11/17) начелник општине Власеница, доноси:  

 
О Д Л У К У 

О  ВИСИНИ  ТАКСЕ И ОДОБРЕЊА ЗА РАД 
НА ДАН ВАШАРА 12.10.2017 ГОДИНЕ 

 
I 

Висина таксе за рад и пружање услуга на дан 
вашaра у Власеници 12.10.2017 године, износиће: 
 
За заузимање јавних површина у дане вашaра и 
јавних зборова у граду 
Угоститељство: 
.Угоститељство преко 200 м2.....................200,00 КМ 
.Угоститељство  од 100-200м2...................150,00 КМ 
.Угоститељство од 50-100м2......................100,00 КМ   
.Угоститељство(роштиљ)од 20-50м2...........30,00 КМ 
.Угоститељство до 20м2.............................. 20,00 КМ 
.Музика на  отвореном простору и под 
шаторима........................................................30.00KM 
Трговина: 
.Трговина(широки асортиман).................... 30,00 КМ 
Остала трговина(галантерија,играчке)......20,00 КМ 
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.Сладолед......................................................10,00 КМ 
Забавне игре: 
.Салон забавних игара преко 200м2 ........ 180,00 КМ 
.Салон забавних игара до 200 м2 ............ 130,00 КМ 
.Рингишпил................................................   100,00 КМ 
.Стрељања...............................................      50,00 КМ 
.Карике......................................................      30,00 КМ 
.Остало......................................................     20.00 КМ 
 
 

II 
 

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

                       
НАЧЕЛНИК ОПШТИНЕ 

                                      Мирослав Краљевић,с.р. 
 

 
     На основу члана 82. став (3) Закона о локалној 
самоуправи ("Службени гласник Републике 
Српске", број 97/16), члана 97. Статута општине 
Власеница („Службени гласник општине 
Власеница“, број 9/17), Одлуке о продаји путничких 
моторних возила у власништву Општине 
Власеница („Службени гласник општине 
Власеница“, број 9/17) и Одлуке о допуни Одлуке о 
продаји путничких моторних возила у власништву 
Општине Власеница („Службени гласник општине 
Власеница“, број 11/17), начелник општине 
Власеница донио је 
 
 

РЈЕШЕЊЕ  
о именовању Комисије за провођење  

поступка продаје у другом јавном надметању 
 путничких моторних возила  

у власништву Општине Власеница 
 

 
I 

Именује се Комисија за провођење поступка 

продаје у другом јавном надметању путничких 

моторних возила у власништву општине 

Власеница, у сљедећем саставу: 

 

1. Александра Милановић Лаловић, предсједник  

2. Оливера Боровина, замјеник предсједника 

3. Данијела Вуковић, члан 

4. Мирзана Ахметовић, замјеник члана 

5. Невена Ступар, члан 

6. Љиљана Савиновић, замјеник члана 

 
 

II 
У поступку продаје у другом јавном надметању 
путничких моторних возила у власништву Општине 
Власеница почетна продајна цијена је 50% нижа од 
почетне продајне цијене утврђене у поступку 
провођења првог јавног надметања. 
 
 
 

 
За све остале елементе Комисија примјењује исти  
поступак као и приликом провођења првог јавног 
надметања. 
 

III 
Задатак Комисије је да: 

 Припреми јавни позив и упутство за продају 
путничких моторних возила, 

 Спроведе поступак продаје моторних возила и 
сачини Записник са отварања понуда, 

 Након извршења утврђених послова да 
препоруку начелнику општине о исходу поступка 
продаје и сачини одговарајући приједлог одлуке, 

 У сарадњи са надлежним службама сачини 
купопродајни уговор путничких моторних возила. 

IV 
Предсједник и чланови Комисије дужни су чувати 
као пословну тајну све податке и сазнања која 
стекну у раду Комисије и дужни су одмах пријавити  
постојање сукоба интереса у поступку продаје 
моторних возила. 
 

V 
Обавеза предсједника и чланова Комисије је да 
повјерене послове обављају у складу са 
процедурама o садржају и форми која је прописана 
законом, подзаконским актима, те сходно томе да 
сачињавају одговарајуће акте.   
 

VI 
Предсједник и чланови Комисије обављају послове 
у Комисији као дио својих редовних обавеза. 
 

VII 
Ова одлука ступа на снагу даном доношења и биће 
објављена у „Службеном гласнику општине 
Власеница“. 
 
 
Број: 02/1-014-423/17                                                                          
Датум: 9. октобар 2017. године  
                                                            
                                          НАЧЕЛНИК ОПШТИНЕ 
                                          Мирослав Краљевић,с.р. 
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Број: 02/1-014-410/17 
Датум: 25.09.2017. године 
 
 
               На основу члана 54. и 59. Закона о локалној самоуправи РС („Службени гласник Републике Српске“ 
број: 97/16), члана 66. Статута општине Власеница („Службени гласник општине Власеница“ број: 97/16) и 
Одлуке о усвајању препорука за поједностављење административних поступака број 02/1-014-408/17 од 
25.09.2017. године Начелник општине Власеница доноси  
 
 

ПРАВИЛНИK 
о рационализацији рада општинске управе општине Власеница 

 
Члан 1. 

У складу са Одлуком о усвајању препорука за поједностављење административних поступака број 02/1-014-
408/17 од 25.09.2017. године, овим Правилником ближе се уређују правила поступања и начин рада 
општинских служби, њихова међусобна сарадња, рокови за поступање, наплата административне таксе и 
накнаде, документације, рокови за поступање, обрасци и друга питања од значаја за провођење 
административних поступака на нивоу Општинске управе општине Власеница која су представљена у 
табеларном приказу (Прилог 1.) и чине саставни дио овог Правилника. 
 

Члан 2. 
Административни поступак, у смислу овог Правилника, представља поступак рјешавања предмета по захтјеву 
странке од момента подношења захтјева физичких или правних лица до момента одлучивања надлежне 
Општинске службе с циљем примјене и провођења прописа. 
Поред наведеног, административни поступак подразумијева процедуре пријављивања за издавање лиценце, 
дозволе, сагласности, одобрења, рјешења, ауторизације, овлаштења, цертификације, обавјештења, увјерења, 
потврде, статистичког истраживања и друге врсте аката које издаје надлежени орган Општинске управе 
општине Власеница. 
У ширем смислу, административни поступак чини процес који подразумијева следеће радње: подношење 
захтјева од стране физичког или правног лица надлежној општинској служби; спровођење процедуре по 
поднесеном захтјеву; добивање одговора или налога ради исправке, допуне или уређења захтјева надлежне 
општинске службе по преданом захтјеву; рјешавање захтјева странке и доношења одлуке по захтјеву странке. 
 

 
Обвезе и сарадња општинских служби 

 
Члан 3. 

Приликом провођења административних поступака, општинске службе су дужне поступати према таксативно 
наведеним елементима административних поступака који се односе на таксе и накнаде, документацију 
потребну за појединачни административни поступак, рокове за преглед потпуности захтјева и рокове за 
рјешавање потпуног захтјева и обрасце захтјева. 
Уколико је Правилником одређено да документ за потребе поступка једног одјељења, доставља друго 
надлежно одјељење службеним путем, странка ће приликом прибављања документа код одјељења надлежног 
за издавања документа као сврху издавања документа навести поступак у којем се захтјева тражени документ. 
Надлежно одјељење дужно је документ из претходног става доставити одјељењу надлежном за поступање по 
захтјеву странке у административном поступку за који је потребан документ из претходног става. 
 

Члан 4. 
Приликом провођења административних поступака, општинске службе су дужне да по службеној дужности 
прибављају податке, доказе и друге акте о којој службену евиденцију води или с којом на други начин 
располаже орган надлежан за вођење поступка, односно о којима евиденцију воде или с којом на други начин 
располажу друге општинске службе. Општинске службе дужне су да међусобно сарађују и размјењују 
информације у складу с начелима економичности и ефикасности. 
Странка која је покренула или у чијем интересу се води административни поступак, није дужна достављати 
документацију из става 1. овога члана. 
 

Члан 5. 
Службеници надлежни за вођење поступака су овлаштени прибављати податке, доказе и друга акта, потребна 
за рјешавање предмета од стране других службеника исте организационе јединице, кратким путем (усмено, 
телефонски, путем електронске поруке и сл.). 
На исти начин, надлежни службеници су овлаштени, уколико то захтијевају околности поступка или сматрају 
сврсисходним, прибављати потребну документацију непосредно од службеника других општинских служби, 
под условом да се на тај начин осигурава или унапређује ефикасност у рјешавању конкретног предмета. 
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О прибављању података или документације на начин из претходног става, надлежни службеник је дужан 
саставити службену забиљешку и исту уложити у спис предмета. Достава листи и тражене документације 
врши се у електронском или другом погодном облику. 
Службеници општинских служби који су издали документ из своје евиденције за потребе вођења поступака 
пред другом општинском службом водиће посебну евиденцију о броју и врсти издатих докумената. 
 

Рокови за поступање 
 

Члан 6. 
Након пријема поднеска непосредно од странке или достављања предмета у рад од стране овлаштеног 
службеника писарнице (прво сигнирање), предмет се истог дана распоређује службенику надлежном за 
вођење поступка. 
Службеник је дужан провјерити да ли поднесак садржи неки формални недостатак који спречава поступање по 
истом, или је поднесак неразумљив или непотпун, те издати странци писмени позив за исправак поднеска, у 
роковима наведеним у Прилогу 1. овог Правилника и то од дана пријема поднеска у надлежној служби. 
Позив садржи упозорење да ће се, у случају непоступања по истом, такав поднесак закључком одбацити као 
неуредан. 
 

Члан 7. 
Правилником се одређују двије врсте рокова и то: рок за преглед потпуности поднесеног захтјева странке и 
рок за рјешавање потпуног захтјева странке који се рачуна од дана пријема потпуног захтјева странке. 
Општинске службе дужне су поднеске који су благовремени, потпуни и поднесени од стране овлаштене особе 
(у даљем тексту: уредне) рјешавати у роковима прописаним овим Правилником.  
Рокови одређени за преглед потпуности захтјева и рјешавања у поступцима покренутим достављањем 
потпуних захтјева, за појединачне административне поступке, представљени су у табеларном приказу који се 
налази у Прилогу 1. овога Правилника и чини његов саставни дио. 
Уколико се ради о нарочито сложеним предметима прописује се могућност продужења рока с тим да је 
службеник којем је предмет додијељен у рад, дужан о томе писмено извјестити непосредног руководиоца с 
навођењем разлога продужења у року од 3 дана од дана прекорачења рока. 
 

Члан 8. 
Непосредни руководилац ће водити писану евиденцију о прекорачењу рокова за поступање, разврстану по 
службама и о томе обавјештавати начелника општине с циљем даљег унапређења рада Општинске 
управе./дио брисан/ 
Руководиоци организационих јединица ће тромјесечно достављати изводе из евиденције Kабинету начелника 
који нарочито садрже податке о броју предмета, предмет управног поступка, називу странке, имену 
службеника коме је предмет додијељен у рад и броја дана прекорачења. 
У случају неоправданог прекорачења рокова предвиђених Правилником биће покренут поступак утврђивања 
дисциплинске одговорности службеника у складу са законским и подзаконским прописима који регулишу 
предметну област. 
 

Увођење типских образаца 
 

Члан 9. 
У сврху експедитивности, једноставности, прегледности и једнообразности провођења административних 
поступака, уводе се типкси обрасци на нивоу Општинске управе, којим се странка обраћа општинским 
службама, приликом покретања административних поступака. 
Обрасци садрже: 
1. назив административног поступка, 
2. назив општинске управе односно организационе јединице надлежне за вођење поступка, адресу сједишта, 
број телефона и е-маил адресе, 
3. основне податке о странци (име и презиме / назив правног лица, име родитеља / законског заступника, ЈМБ / 
ЈИБ, адреса боравишта / сједишта, број личне карте, контакт телефон), 
4. таксативно наведене прилоге/документа потребна за рјешавање предмета, форму докумената (оригинал, 
оригинал на увид, фотокопија или овјерена фотокопија), назив институције/организације надлежне за 
издавање, начин прибављања (по службеној дужности, по основу споразума или странка), 
5. рок за преглед потпуности захтјева и рок за рјешавање (потпуног) захтјева странке, 
6. назив и висину таксе / и или накнаде, број рачуна, сврха дознаке, позив на број, врста прихода и друге 
податке потребне за уплату таксе уколико се иста не плаћа таксеном марком. 
 
Примјер обрасца представљен је у Прилогу 2. Правилника и чини његов саставни дио. 
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Увођење “one window” система за пријем, обраду и одлуку по захтјеву странке 

 
Члан 11. 

Општинска управа општине Власеница ће за административне поступке који се односе на привреду и грађење 
обезбједити ткз. “one window” систем за пријем, обраду и доношење одлуке по захтјеву странака. 
Захтјеве којим се покрећу адсминистративни поступци странка ће предавати на пријемној писарници општине 
Власеница док ће надлежно Одјељење одлуку, рјешење и друга писмена у вези административног постпка 
странкама достављати путем поште, лично на пријемној писарници или електронском поштом уколико је то 
странка захтјевала.   
 

Завршне одредбе 
 

Члан 12. 
У складу са чланом 3. овог Правилника службеник који је задужен за међусобну сарадњу општинских служби 
именоваће се посебном одлуком.  
Имена, презимена и е-маил адресе задужених службеника свих надлежних општинских ођељења ће бити 
објављени у Е-регистру Општине Власеница. 
 

Члан 13. 
Овај Правилник ступа на снагу даном доношења и биће објављена у „Службеном гласнику општине 
Власеница“. 
 
      Прилог  1: 
 

KABINET NAČELNIKA (02) 
 

02.01. -  Једникратне новчане помоћи 
Таксе и накнаде:/ 
Рокови:Рок за рјешавање потпуног захтјева7дана (3 дана за преглед потпуности захтјева) 
Документи:1.Лична карта / Копија; 2. Текући рачун / Копија; 3. Одређени документ зависно од сврхе 
подношења захтјева (здравствена документација, рачуни и сл.) / Копија                                                                                    
Информације: 1. Презиме; 2. Име; 3. Број личне карте и МУП; 4. Контакт адреса; 5. Контакт телефон; 6. 
Обраћам Вам се са захтјевом да ми одобрите једнократну помоћ, јер ми је потребна ради:; 7. Датум 
подношења захтјева; 8. Потпис подносиоца захтјева 
Образац: Прописан Правилником о рационализацији рада општинске управе општине Власеница 

ОДЈЕЉЕЊЕ ЗА ФИНАНСИЈЕ (05) 
 

05.01. –Увјерење о измиреним обавезама по основу општинске комуналне таксе 
Таксе и накнаде:Такса за увјерење 5 КМ 
Рокови:Истог дана, а најкасније у року од 2 дана (1 дан за преглед потпуности захтјева) 
Документи:1. Доказ о уплати општинске административне таксе / Овјерена копија 
Информације:1. Презиме; 2. Име; 3. Број личне карте и МУП; 4. Контакт адреса/особа; 5. Контакт телефон; 6. 
Обраћам Вам се са захтјевом да ми издате увјерење____; 7. Датум подношења захтјева; 8. Потпис 
подносиоца захтјева 
Образац: Прописан Правилником о рационализацији рада општинске управе општине Власеница 

05.02. –Поврат погрешно уплаћених средстава 
Таксе и накнаде:/ 
Рокови:15 дана 
Документи: 1. Рјешење Пореске управе / Оригинал 
Информације:/ 
Образац:Захтјев се подноси Пореској управи 

05.03. – Увјерење о измиреним обавезама (по основу легализације индивидуалног стамбеног објекта, куповоне 
пословног прпстора...) 
Таксе и накнаде:Такса за увјерење 5 КМ 
Рокови:Истог дана, а најкасније у року од 2 дана (1 дан за преглед потпуности захтјева) 
Документи:Доказ о уплати општинске административне таксе / Овјерена копија 
Информације:1. Презиме; 2. Име; 3. Број личне карте и МУП; 4. Контакт адреса/особа; 5. Контакт телефон; 6. 
Обраћам Вам се са захтјеваом да ми издате увјерење___; 7. Датум подношења захтјева; 8. Потпис 
подносиоца захтјева 
Образац: Прописан Правилником о рационализацији рада општинске управе општине Власеница 
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05.04. – Увјерење о измиреним обавезама за право власништва над земљиштем, уређење градског 
грађевинског земљишта и грађевинску ренту 
Таксе и накнаде:Такса за увјерење 5 КМ 
Рокови:Истог дана, а најкасније у року од 2 дана (1 дан за преглед потпуности захтјева) 
Документи:1. Рјешење о праву власништва / Копија; 2. Обрачун накнаде за ренту и уређење градског 
грађевинског земљишта (само кад се тражи увјерење везано за уређење ГГЗ и грађевинску ренту) / Копија; 3. 
Уплатнице / Копија; 4. Доказ о уплати општинске административне таксе / Овјерена копија 
Информације:1. Презиме и име; 2. Жиро рачун; 3. Број личне карте и МУП; 4. Контакт адреса/особа; 5. Контакт 
телефон; 6. Подносим захтјев за издавање увјерња о извршеним уплатама на жиро рачун буџета општине 
Власеница (означити): 1. Накнади за право власништва над земљиштем, у износу од___, 2. Накнади за 
уређење градског грађевинског земљишта, у износу од___, 3. Накнади за грађевинску ренту, у износу од___; 7. 
Увјерење ми је потребно у сврху (означити): 1. уписа стеченог права власништва у земљишне књиге, 2. друго 
(навести)___; 8. Датум подношења захтјева; 9. Потпис подносиоца захтјева 
Образац:Прописан Правилником о рационализацији рада општинске управе општине Власеница 

ОДЈЕЉЕЊЕ ЗА ПРИВРЕДУ И ДРУШТВЕНЕ ДЈЕЛАТНОСТИ (04) 

04.01. –Превоз за властите потребе 
Таксе и накнаде:Такса за рјешење 25 КМ 
Рокови:Рок за преглед потпуности захтјева – 1 дан 
Документи:1.Лична карта / Копија; 2. Возачка дозвола / Копија; 3. Потврда о исправности и опремљености 
возила за превоз за властите потребе (да испуњава техничко-експлоатационе услове) / Оригинал; 4. Потврда 
о обезбјеђеном одржавању возила / Оригинал; 5. Саобраћајна дозвола / Копија; 6. Рјешење о обављању 
предузетничке дјелатности (само код подношења захтјева за обављање самосталне дјелатности) / Копија; 7. 
Увјерење о обављању пољопривредне производње (само код подношења захтјева за обављање 
пољопривредне производње) / Оригинал; 8. Потврда изАПИФ-а (само код подношења захтјева за обављање 
пољопривредне производње) / Оригинал; 9. Доказ о уплати општинске административне таксе / Овјерена 
копија  
Информације:1.Презиме; 2. Име; 3. Број личне карте и МУП; 4. Контакт адреса/особа; 5. Контакт телефон; 6. 
Подносим захтјев за доношење рјешења по основу обављања (означити): 1. Самосталне дјелатности 
(трговачке, угоститељске, занатске и услужне), 2. Пољопривредне производње; 7. Датум почетка обављања 
дјелатности; 8. Датум подношења захтјева; 9. Потпис подносиоца захтјева Образац: Прописан Правилником о 
рационализацији рада општинске управе општине Власеница 

04.02. – Трајни престанак обаљања дјелатности 
Таксе и накнаде:Такса за рјешење 10 КМ 
Рокови:Рок за преглед потпуности захтјева – 1 дан 
Документи:1. Увјерење о измиреним обавезама по основу комуналник накнада / Оригинал; 2. Доказ о уплати 
општинске административне таксе / Овјерена копија 
*Рјешење о регистрацији предузетника се прибавља по службеној дужности 
Информације:Прописане Правилником о облику и садржају захтјева за регистрацију предузетника 
Образац:Образац прописан Правилником о облику и садржају захтјева за регистрацију предузетника 
Спајање:Овај поступак је спојен са поступком 04.03. ,,Привремени престанак обављања дјелатности,, 

04.03. –Привремени престанак обављања дјелатности 
Таксе и накнаде:Такса за рјешење 20 КМ. 
Рокови:Рок за преглед потпуности захтјева – 1 дан 
Документи:1. Доказ о уплати општинске административне таксе / Овјерена копија 
*Рјешење о регистрацији предузетника се прибавља по службеној дужности 
Информације: Прописане Правилником о облику и садржају захтјева за регистрацију предузетника 
Образац:Образац прописан Правилником о облику и садржају захтјева за регистрацију предузетника 
Спајање:Овај поступак је спојен са поступком 04.02. ,,Трајни престанак обаљања дјелатности,, 

04.04. –Наставак обављања дјелатности 
Таксе и накнаде:Такса за рјешење 5 КМ. 
Рокови:Рок за преглед потпуности захтјева – 1 дан 
Документи:1. Доказ о уплати општинске административне таксе / Овјерена копија 
*Рјешење о привременој одјави дјелатности се прибавља по службеној дужности 
Информације:1. Презиме; 2. Име; 3. Име једног родитеља; 4. ЈМБГ; 5. Број личне карте и МУП; 6. Контакт 
адреса/особа; 7. Контакт телефон; 8. Датум наставка рада од; 9. Датум подношења захтјева; 10. Потпис 
подносиоца захтјева 
Образац:Прописан Правилником о рационализацији рада општинске управе општине Власеница 

04.05. - Рјешење за обављање аутопревозничке дјелатности и такси превоз 
Таксе и накнаде:Такса за рјешење 30 КМ 
Рокови:Рок за преглед потпуности захтјева – 1 дан 
Документи:1. Лична карта / На увид; 2. Доказ о стручној спреми: најмање III степен саобраћајне стручне школе 
или положен државни испит за возаче / Овјерена копија; 3. Увјерење о радној способности (општој и посебној) 
- љекарско увјерење / Оригинал; 4. Увјерење да није изречена мјера забране обављања дјелатности / 
Оригинал; 5. Возачка дозвола / Копија; 6. Саобраћајна дозвола / Копија; 7. Потврда о исправности и 
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опремљености возила за јавни превоз лица и ствари (да возило испуњава техничко-експлоатационе услове) / 
Оригинал; 8. Потврда о обезбјеђеном одржавању возила / Оригинал; 9. Потврда (доказ) о обезбјеђеном 
паркинг простору (само за аутопревозничку дјелатност) / Оригинал или овјерена копија; 10. Доказ о уплати 
општинске административне таксе / Овјерена копија 
Информације: Прописане Правилником о облику и садржају захтјева за регистрацију предузетника 
Образац:Образац прописан Правилником о облику и садржају захтјева за регистрацију предузетника 
Спајање:Овај поступак је спојен са поступком 04.11. ,,Регистрација ауто школе,, 

04.06. - Увјерење о регистрованој/нерегистрованој привредној дјелатности 
Таксе и накнаде:Такса за увјерење5 КМ.  
Рокови:Истог дана, а најкасније у року од 2 дана (1 дан за преглед потпуности захтјева) 
Документи:1. Доказ о уплати општинске административне таксе / Овјерена копија 
*Рјешење о обављању предузетничке дјелатности се прибавља по службеној дужности 
Информације:1. Презиме; 2. Име; 3. Број личне карте и МУП; 4. Контакт адреса/особа; 5. Контакт телефон; 6. 
Захтјев за издавање увјерења о (означити): 1. регистрованој привредној дјелатности, 2. нерегистрованој 
привредној дјелатности; 7. Назив предузетничке дјелатности; 8. Врста дјелатности (означити): 1. 
угоститељство, 2. занатство, 3. трговина, 4. друмски саобраћај; 9. Сједиште дјелатности (улица и број); 10. 
Датум подношења захтјева; 11. Потпис подносиоца  
Образац:Прописан Правилником о рационализацији рада општинске управе општине Власеница 

04.07. – Измјена/допуна рјешења о регистровању дјелатности 
Таксе и накнаде:Такса за рјешење 20 КМ 
Рокови:Рок за преглед потпуности захтјева – 1 дан 
Документи:1. Доказ о уплати општинске административне таксе / Овјерена копија 
*Рјешење орегистрацији предузетника се прибавља по службеној дужности 
Информације: Прописане Правилником о облику и садржају захтјева за регистрацију предузетника 
Образац:Образац прописан Правилником о облику и садржају захтјева за регистрацију предузетника 

04.08. – Увјерење о регистрованој дјелатности ради ослобађања плаћања општинске комуналне таксе 
Таксе и накнаде: Такса за увјерење 5 КМ.  
Рокови:Истог дана, а најкасније у року од 2 дана (1 дан за преглед потпуности захтјева) 
Документи: 1. Доказ о уплати општинске административне таксе / Овјерена копија 
Информације:1. Презиме; 2. Име; 3. Број личне карте и МУП; 4. Контакт адреса/особа; 5. Контакт телефон; 6. 
Подносим захтјев за издавање увјерења да сам први пут регистровао/ла предузетничку дјелатност на подручју 
општине Власеница; 7. Назив предузетника, врста дјелатности, сједиште; 8. По рјешењу број___од___године; 
9. Увјерење ми је потребно ради ослобађања плаћања комуналне таксе код Пореске управе РС - Подручна 
јединица Власеница; 10. Датум подношења захтјева; 11. Потпис подносиоца захтјева 
Образац:Прописан Правилником о рационализацији рада општинске управе општине Власеница 

04.09. – Регистрација предузетника 
Таксе и накнаде:Такса за захтјев 1 КМ. 
Рокови: Рок за преглед потпуности захтјева – 1 дан 
Документи:1. Лична карта/ Овјерена копија;2. Увјерење из суда да не постоји забрана обављања дјелатности/ 
Овјерена копија; 3. Увјерење да нема неизмирених пореских обавеза/ Оригинал 
Информације:Прописане Правилником о облику и садржају захтјева за регистрацију предузетника 
Образац:Образац прописан Правилником о садржају и облику захтјева за регистацију предузетника. 

04.10. – Регистрација издвојеног пословног простора 
Таксе и накнаде:Такса за захтјев 1 КМ 
Рокови: Рок за преглед потпуности захтјева – 1 дан 
Документи: 1. Лична карта / Копија уз оригинал на увид; 2. Увјерење да нема забране обављања дјелатности / 
Овјерена копија; 3. ЈИБ / Копија; 4. Доказ о уплати општинске административне таксе / Овјерена копија 
*Рјешење о регистрацији предузетника / Копија 
Информације:Прописане Правилником о облику и садржају захтјева за регистрацију предузетника 
Образац:Примјенити образац прописан Правилником о садржају и облику захтјева за регистацију 
предузетника. 

04.11. – Регистрација ауто школе 
Таксе и накнаде:Такса за рјешење на 30 КМ  
Рокови: Рок за преглед потпуности захтјева – 1 дан 
Документи: 1. Лична карта / Копија; 2. Доказ о стручној спреми: најмање III степен саобраћајне стручне школе 
или положен државни испит за возаче / Овјерена копија; 3. Увјерење о радној способности (општој и посебној) 
- љекарско увјерење / Оригинал; 4. Увјерење да није изречена мјера забране обављања дјелатности / 
Оригинал; 5. Возачка дозвола / Копија уз оригинал на увид; 6. Саобраћајна дозвола / Копија уз оригинал на 
увид; 7. Потврда о исправности и опремљености возила за јавни превоз лица и ствари (да возило испуњава 
техничко-експлоатационе услове) / Оригинал; 8. Потврда о обезбјеђеном одржавању возила / Оригинал; 9. 
Потврда (доказ) о обезбјеђеном паркинг простору (само за аутопревозничку дјелатност) / Оригинал или 
овјерена копија; 10. Доказ о уплати општинске административне таксе / Овјерена копија 
Информације:Прописане Правилником о облику и садржају захтјева за регистрацију предузетника 
Образац:Примјенити образац прописан Правилником о садржају и облику захтјева за регистацију 
предузетника. 
Спајање:Овај поступак је спојен са поступком 04.05. ,,Рјешење за обављање аутопревозничке дјелатности и 
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такси превоз,, 

04.12. -  Продаја робе ван сједишта фирме 
Таксе и накнаде:Такса за рјешење 45 КМ/дану 
Рокови: 5 дана (3 дана за преглед потпуности захтјева) 
Документи: 1. Рјешење о регистрацији / Копија; 2. Лична карта / На увид; 3. Доказ о уплати општинске 
административне таксе / Овјерена копија 
Информације:1. Презиме; 2. Име; 3. Контакт адреса/особа; 4. Контакт телефон; 5. Датум подношења захтјева; 
6. Потпис подносиоца захтјева 
Образац:Прописан Правилником о рационализацији рада општинске управе општине Власеница 

04.13. - Пригодно радно вријеме угоститељских објеката 
Таксе и накнаде:Такса за рјешење 5 КМ 
Рокови: 5 дана (3 дана за преглед потпуности захтјева) 
Документи:  
*Рјешење за обављање дјелатности прибавља по службеној дужности (овај документ предаје се само код 
подношења првог захтјева) а код сваког наредног подноси се 1. Изјава угоститља да за потребе другог лица 
организује свечаност затвореног типа / Оригинал; 2. Налаз/мишљење овлаштене стручне организације за 
мјерење нивоа буке (само код подношења првог захтјева, код сваког следећег само Изјава угоститља да за 
потребе другог лица организује свечаност затвореног типа и Доказ да угоститељ није правоснажно кажњен)/ 
Копија; 3. Доказ да угоститељ није правоснажно кажњен изрицањем прекршајног налога или правоснажног 
рјешења за прекршаје прекорачења радног времена и нарушавања јавног реда и мира/ Оригинал; 4. Доказ о 
уплати општинске административне таксе/ Овјерена копија 
Информације:1. Презиме; 2. Име; 3. Контакт адреса/особа; 4. Контакт телефон; 5. Подносим захтјев за 
доношење рјешења за пригодно радно вријеме; 6. У трајању од___до___часова; 7. За дане:___до___; 8. из 
следећих разлога; 9. Датум подношења захтјева; 10. Потпис подносиоца захтјева 
Образац:Прописан Правилником о рационализацији рада општинске управе општине Власеница 

04.14. – Спроводница  за пренос умрлог лица и одобрење за ископавање умрлог лица 
Таксе и накнаде:Такса за рјешење 5 КМ 
Рокови: 5 дана (3 дана за преглед потпуности захтјева) 
Документи: 1. Извјештај о узроку смрти / Копија уз оригинал на увид, оригинал или овјерена копија; 2. Потврда-
доказ о мјесту сахране (обично пише у умрлом листу) / Копија уз оригинал на увид, оригинал или овјерена 
копија; 3. Извод из матичне књиге умрлих / Копија уз оригинал на увид, оригинал или овјерена копија; 4. 
Писмена сагласност чланова породице / Копија уз оригинал на увид, оригинал или овјерена копија; 5. Доказ о 
мјесту сахране-потврду о гробном мјесту / Оригинал; 6. Доказ о уплати општинске административне таксе / 
Овјерена копија 
Информације:1. Презиме; 2. Име; 3. Име једног родитеља; 4. ЈМБГ; 5. Број личне карте и МУП; 6. Контакт 
адреса/особа; 7. Контакт телефон; 8. Захтјев за издавање (означити): 1. спроводнице за пренос умрлог лица, 
2. одобрења за ископавање умрлог лица; ПОДЦИ О УМРЛОМ ЛИЦУ: 9. Презиме (за удате жене и дјевојачко); 
10. Име; 11. Да ли је умрло лице било сахрањено: 1. Да-навести мјесто сахране, 2. Не; 11. Сродство 
подносиоца захтјева са умрлим лицем; 12. Земља гдје се умрло лице преноси; 13. Мјесто и назив гробља у 
које се умрло лице преноси; 14. Датум ископавања посмртних остатака; 15. Преношење умрлог врши се у 
пратњи; 16. Превозно средство којим ће се вршити превоз (регистарски број, тип и марка); 17. Датум 
подношења захтјева; 18. Потпис подносиоца захтјева 
Образац:Прописан Правилником о рационализацији рада општинске управе општине Власеница 

04.15. - Рјешење o висини накнаде за претварање пољопривредног земљишта у грађевинско 
Таксе и накнаде:Такса за рјешење 5 КМ. Накнада: Накнада за претварње пољоприврдног зељишта у 
грађевинско: Накнада се утврђује у висини катастарског прихода за то земљиште за текућу годину, увећано за: 
а) 500 пута за I катастарску класу, б) 400 пута за II катастарску класу, в)300 пута за III катастарску класу, г) 200 
пута за IV катастарску класу, д) 100 пута за V, VI, VII, и VIII катастарску класу. Накнада за привремену промјену 
намјене пољопривредног земљишта утврђује се у износу од 50% од висине накнаде за трајну промјену 
намјене. 
Рокови: 5 дана (3 дана за преглед потпуности захтјева) 
Документи: 1. УТ услови / Оригинал; 2. Доказ о уплати општинске административне таксе / Овјерена копија 
*ЗК извадак, Доказ о праву својине-Посједовни лист и Копија катастарског плана прибављаће се по службеној 
дужности на основу споразума о сарадњи и начину пружања услуга са Републичком управом за геодетске и 
имовинско правне послове. Ако споразум не буде закључен ови документи ће се подносисти у следећој 
форми: 3. ЗК извадак / Оригинал; 4. Доказ о праву својине-Посједовни лист / Оригинал; 5. Копија катастарског 
плана / Овјерена копија 
Информације: 1. Презиме и име; 2. Назив предузећа; 3. Број личне карте и МУП; 4. Контакт адреса/особа; 5. 
Контакт телефон; 6. Подносим захтјев да ми се изврши обрачун о висини накнаде за претварање 
пољопривредног земљишта у грађевинско земљиште за изградњу:; 7. Катастарска честица број; 8. Уписана у 
ПЛ број; 9. У површини од; 10. Датум подношења захтјева; 11. Потпис подносиоца захтјева 
Образац:Прописан Правилником о рационализацији рада општинске управе општине Власеница 
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04.16. – Увјерење о бављењу пољопривредном производњом 
Таксе и накнаде:Такса за увјерење 5 КМ 
Рокови: Истог дана, а најкасније у року од 2 дана (1 дан за преглед потпуности захтјева) 
Документи: Посједовни лист се прибавља по службеној дужности на основу споразума о сарадњи и начину 
пружања услуга, ако буде закључен са Републичком управом за геодетске и имовинско правне послове (ако 
споразум не буде закључен овај документ ће се предавати у оригиналу или овјереној копији) или 1. Уговор о 
закупу / Копија уз оригинал на увид; 2. Потврда о регистрацији породичног пољопривредног газдинства / 
Оригинал; 3. Доказ о уплати општинске административне таксе / Овјерена копија 
Информације: 1. Презиме и име; 2. Број личне карте и МУП; 3. Контакт адреса/особа; 4. Контакт телефон; 5. 
Датум подношења захтјева; 6. Потпис подносиоца захтјева  
Образац:Прописан Правилником о рационализацији рада општинске управе општине Власеница 

04.17. – Новчани подстицај за воћарску производњу (јабуке, крушке, шљиве) 
Таксе и накнаде:Такса за захтјев 1 КМ. Накнада за садницу 1 КМ/садници 
Рокови: 20 дана (2 дана за преглед потпуности захтјева) 
Документи: 1. Лична карта / Копија; 2. Потврда о регистрацији пољопривредног газдинства / Оригинал; 3. 
Изјава пољопривредног произвођача о могућности наводњавања / Оригинал (само за подстицаје за 
производњу јабука, крушака, шљива);  4. Изјава о засијаној површини силаже / Оригинал (само за подстицаје 
за производњу силаже);5. Доказ о уплати садног материјала (након што комисија за пољопривреду изврши 
преглед пољопривредног газдинства) / Овјерена копија(само за подстицаје за производњу јабука, крушака, 
шљива); 6. Пасоши товних грла / Копија (само за подстицаје за узгој товних јунади); 7. Увјерење о редовној 
здравствено-ветеринарској заштити током узгоја / Овјерена копија(само за подстицаје за узгој товних јунади, за 
узгој оваца и за набавку јуница);8. Изјава о броју пчелињих друштава / Оригинал (само код подстицаја за 
производњу пчелињих производа);9. Фискални рачуни набављених садница и репроматеријала / Овјерена 
копија (само за подстицаје за воћарску производњу малина); 10. Изјава пољопривредног произвођача о броју 
грла оваца на свом имању / Оригинал (само за подстицаје заузгој оваца); 11. Пасоши грла / Копија; 12. Текући 
рачун/ Копија; 13. Доказ о уплати општинске административне таксе / Овјерена копија 
Информације: 1. Презиме и име; 2. Број личне карте и МУП; 3. Контакт адреса/особа; 4. Контакт телефон; 5. 
Захтјев за утврђивање права на подстицаје у пољопривреди из буџета општине Власеница за (означити): 1. 
воћарску производњу (јабуке, крушке, шљиве), 2. производњу силаже, 3. узгој товнох јунади, 4. производњу 
пчеларских производа, 5. воћарску производњу (малине, 6. узгој оваца 7. за набавку јуница за___годину; 8. 
Врста садног материјала и количина (само за подстицаје за воћарску производњу-јабуке, крушке, шљиве и 
производњу малина), 9. на површини ___(ха) (само за подстицаје за производњу силаже), 10. број грла (само 
за подстицаје за узгој товних јунади, узгој оваца и набавку јуница), 11. број пчелињих друштава које посједујем 
је___(само за подстицаје за произвидњу пчеларских производа); 12. Датум подношења захтјева; 13. Потпис 
подносиоца захтјева 
Образац:Прописан Правилником о рационализацији рада општинске управе општине Власеница 
Спајање: Овај поступак је спојен са поступцима 04.18, 04.19, 04.22, 04.23, 04.24. и 04.27. 

04.18. – Новчани подстицај у пољопривреди за производњу силаже 
Таксе и накнаде:Такса за захтјев 1 КМ 
Рокови: 20 дана (2 дана за преглед потпуности захтјева) 
Документи: 1. Лична карта / Копија; 2. Потврда о регистрацији пољопривредног газдинства / Оригинал; 3. 
Изјава пољопривредног произвођача о могућности наводњавања / Оригинал (само за подстицаје за 
производњу јабука, крушака, шљива);  4. Изјава о засијаној површини силаже / Оригинал (само за подстицаје 
за производњу силаже);5. Доказ о уплати садног материјала (након што комисија за пољопривреду изврши 
преглед пољопривредног газдинства) / Овјерена копија(само за подстицаје за производњу јабука, крушака, 
шљива); 6. Пасоши товних грла / Копија (само за подстицаје за узгој товних јунади); 7. Увјерење о редовној 
здравствено-ветеринарској заштити током узгоја / Овјерена копија(само за подстицаје за узгој товних јунади, за 
узгој оваца и за набавку јуница);8. Изјава о броју пчелињих друштава / Оригинал (само код подстицаја за 
производњу пчелињих производа);9. Фискални рачуни набављених садница и репроматеријала / Овјерена 
копија (само за подстицаје за воћарску производњу малина); 10. Изјава пољопривредног произвођача о броју 
грла оваца на свом имању / Оригинал (само за подстицаје заузгој оваца); 11. Пасоши грла / Копија; 12. Текући 
рачун/ Копија; 13. Доказ о уплати општинске административне таксе / Овјерена копија 
Информације: 1. Презиме и име; 2. Број личне карте и МУП; 3. Контакт адреса/особа; 4. Контакт телефон; 5. 
Захтјев за утврђивање права на подстицаје у пољопривреди из буџета општине Власеница за (означити): 1. 
воћарску производњу (јабуке, крушке, шљиве), 2. производњу силаже, 3. узгој товнох јунади, 4. производњу 
пчеларских производа, 5. воћарску производњу (малине, 6. узгој оваца 7. за набавку јуница за___годину; 8. 
Врста садног материјала и количина (само за подстицаје за воћарску производњу-јабуке, крушке, шљиве и 
производњу малина), 9. на површини ___(ха) (само за подстицаје за производњу силаже), 10. број грла (само 
за подстицаје за узгој товних јунади, узгој оваца и набавку јуница), 11. број пчелињих друштава које посједујем 
је___(само за подстицаје за произвидњу пчеларских производа); 12. Датум подношења захтјева; 13. Потпис 
подносиоца захтјева 
Образац:Прописан Правилником о рационализацији рада општинске управе општине Власеница 
Спајање: Овај поступак је спојен са поступцима 04.17, 04.19, 04.22, 04.23, 04.24. и 04.27. 
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04.19. – Новчани подстицаји у пољопривреди за узгој товних јунади 
Таксе и накнаде:Такса за захтјев 1 КМ 
Рокови: 20 дана (2 дана за преглед потпуности захтјева) 
Документи: 1. Лична карта / Копија; 2. Потврда о регистрацији пољопривредног газдинства / Оригинал; 3. 
Изјава пољопривредног произвођача о могућности наводњавања / Оригинал (само за подстицаје за 
производњу јабука, крушака, шљива);  4. Изјава о засијаној површини силаже / Оригинал (само за подстицаје 
за производњу силаже);5. Доказ о уплати садног материјала (након што комисија за пољопривреду изврши 
преглед пољопривредног газдинства) / Овјерена копија(само за подстицаје за производњу јабука, крушака, 
шљива); 6. Пасоши товних грла / Копија (само за подстицаје за узгој товних јунади); 7. Увјерење о редовној 
здравствено-ветеринарској заштити током узгоја / Овјерена копија(само за подстицаје за узгој товних јунади, за 
узгој оваца и за набавку јуница);8. Изјава о броју пчелињих друштава / Оригинал (само код подстицаја за 
производњу пчелињих производа);9. Фискални рачуни набављених садница и репроматеријала / Овјерена 
копија (само за подстицаје за воћарску производњу малина); 10. Изјава пољопривредног произвођача о броју 
грла оваца на свом имању / Оригинал (само за подстицаје заузгој оваца); 11. Пасоши грла / Копија; 12. Текући 
рачун/ Копија; 13. Доказ о уплати општинске административне таксе / Овјерена копија 
Информације: 1. Презиме и име; 2. Број личне карте и МУП; 3. Контакт адреса/особа; 4. Контакт телефон; 5. 
Захтјев за утврђивање права на подстицаје у пољопривреди из буџета општине Власеница за (означити): 1. 
воћарску производњу (јабуке, крушке, шљиве), 2. производњу силаже, 3. узгој товнох јунади, 4. производњу 
пчеларских производа, 5. воћарску производњу (малине, 6. узгој оваца 7. за набавку јуница за___годину; 8. 
Врста садног материјала и количина (само за подстицаје за воћарску производњу-јабуке, крушке, шљиве и 
производњу малина), 9. на површини ___(ха) (само за подстицаје за производњу силаже), 10. број грла (само 
за подстицаје за узгој товних јунади, узгој оваца и набавку јуница), 11. број пчелињих друштава које посједујем 
је___(само за подстицаје за произвидњу пчеларских производа); 12. Датум подношења захтјева; 13. Потпис 
подносиоца захтјева 
Образац:Прописан Правилником о рационализацији рада општинске управе општине Власеница 
Спајање: Овај поступак је спојен са поступцима 04.17, 04.18, 04.22, 04.23, 04.24. и 04. 27. 

04.20. – Процјена пољопривредне штете 
Таксе и накнаде:Такса за захтјев 1 КМ 
Рокови: 5 дана (2 дана за преглед потпуности захтјева), осим у случају штете коју је причинио медвјед, тада је 
рок 60 дана, јер зависи од одговора надлежног Министарства 
Документи: Лична карта / На увид; Текући рачун / Копија; Доказ о уплати општинске административне таксе / 
Овјерена копија 
Информације: 1. Презиме и име; 2. Број личне карте и МУП; 3. Контакт адреса/особа; 4. Контакт телефон; 5. 
Подносим захтјев за процјену пољопривредне штете на мом пољопривредном газдинству у-село, сједиште; 6. 
настале дана____године; 7. изазване следећим околностима___; 8. Датум подношења захтјева; 9. Потпис 
подносиоца захтјева 
Образац:Прописан Правилником о рационализацији рада општинске управе општине Власеница 

04.21. - Новчани подстицаји за развој пољопривреде и села из Ресорног министарсва 
Таксе и накнаде:/ 
Рокови: / 
Документи: / 
Информације: / 
Образац: / 
Укидање: Овај поступак је укинут, јер се захтјев од 2008. године не подноси општини, него директоно 
надлежном Министарству, па из тог разлога није потребно да постоји на листи општинских административних 
поступака, као ни у Е-регистру. 

04.22. –Новчани подстицаји у пољопривреди за производњу пчеларских производа 
Таксе и накнаде:Такса за захтјев 1 КМ 
Рокови: 20 дана (2 дана за преглед потпуности захтјева) 
Документи: 1. Лична карта / Копија; 2. Потврда о регистрацији пољопривредног газдинства / Оригинал; 3. 
Изјава пољопривредног произвођача о могућности наводњавања / Оригинал (само за подстицаје за 
производњу јабука, крушака, шљива);  4. Изјава о засијаној површини силаже / Оригинал (само за подстицаје 
за производњу силаже);5. Доказ о уплати садног материјала (након што комисија за пољопривреду изврши 
преглед пољопривредног газдинства) / Овјерена копија(само за подстицаје за производњу јабука, крушака, 
шљива); 6. Пасоши товних грла / Копија (само за подстицаје за узгој товних јунади); 7. Увјерење о редовној 
здравствено-ветеринарској заштити током узгоја / Овјерена копија(само за подстицаје за узгој товних јунади, за 
узгој оваца и за набавку јуница);8. Изјава о броју пчелињих друштава / Оригинал (само код подстицаја за 
производњу пчелињих производа);9. Фискални рачуни набављених садница и репроматеријала / Овјерена 
копија (само за подстицаје за воћарску производњу малина); 10. Изјава пољопривредног произвођача о броју 
грла оваца на свом имању / Оригинал (само за подстицаје заузгој оваца); 11. Пасоши грла / Копија; 12. Текући 
рачун/ Копија; 13. Доказ о уплати општинске административне таксе / Овјерена копија 
Информације: 1. Презиме и име; 2. Број личне карте и МУП; 3. Контакт адреса/особа; 4. Контакт телефон; 5. 
Захтјев за утврђивање права на подстицаје у пољопривреди из буџета општине Власеница за (означити): 1. 
воћарску производњу (јабуке, крушке, шљиве), 2. производњу силаже, 3. узгој товнох јунади, 4. производњу 
пчеларских производа, 5. воћарску производњу (малине, 6. узгој оваца 7. за набавку јуница за___годину; 8. 
Врста садног материјала и количина (само за подстицаје за воћарску производњу-јабуке, крушке, шљиве и 
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производњу малина), 9. на површини ___(ха) (само за подстицаје за производњу силаже), 10. број грла (само 
за подстицаје за узгој товних јунади, узгој оваца и набавку јуница), 11. број пчелињих друштава које посједујем 
је___(само за подстицаје за произвидњу пчеларских производа); 12. Датум подношења захтјева; 13. Потпис 
подносиоца захтјева 
Образац:Прописан Правилником о рационализацији рада општинске управе општине Власеница 
Спајање: Овај поступак је спојен са поступцима 04.17, 04.18, 04.19, 04.23, 04.24. и 04.27. 

 04.23. –Новчани подстицаји у пољопривреди за воћарску производњу (малине) 
Таксе и накнаде:Такса за захтјев 1 КМ 
Рокови: 20 дана (2 дана за преглед потпуности захтјева) 
Документи: 1. Лична карта / Копија; 2. Потврда о регистрацији пољопривредног газдинства / Оригинал; 3. 
Изјава пољопривредног произвођача о могућности наводњавања / Оригинал (само за подстицаје за 
производњу јабука, крушака, шљива);  4. Изјава о засијаној површини силаже / Оригинал (само за подстицаје 
за производњу силаже);5. Доказ о уплати садног материјала (након што комисија за пољопривреду изврши 
преглед пољопривредног газдинства) / Овјерена копија(само за подстицаје за производњу јабука, крушака, 
шљива); 6. Пасоши товних грла / Копија (само за подстицаје за узгој товних јунади); 7. Увјерење о редовној 
здравствено-ветеринарској заштити током узгоја / Овјерена копија(само за подстицаје за узгој товних јунади, за 
узгој оваца и за набавку јуница);8. Изјава о броју пчелињих друштава / Оригинал (само код подстицаја за 
производњу пчелињих производа);9. Фискални рачуни набављених садница и репроматеријала / Овјерена 
копија (само за подстицаје за воћарску производњу малина); 10. Изјава пољопривредног произвођача о броју 
грла оваца на свом имању / Оригинал (само за подстицаје заузгој оваца); 11. Пасоши грла / Копија; 12. Текући 
рачун/ Копија; 13. Доказ о уплати општинске административне таксе / Овјерена копија 
Информације: 1. Презиме и име; 2. Број личне карте и МУП; 3. Контакт адреса/особа; 4. Контакт телефон; 5. 
Захтјев за утврђивање права на подстицаје у пољопривреди из буџета општине Власеница за (означити): 1. 
воћарску производњу (јабуке, крушке, шљиве), 2. производњу силаже, 3. узгој товнох јунади, 4. производњу 
пчеларских производа, 5. воћарску производњу (малине, 6. узгој оваца 7. за набавку јуница за___годину; 8. 
Врста садног материјала и количина (само за подстицаје за воћарску производњу-јабуке, крушке, шљиве и 
производњу малина), 9. на површини ___(ха) (само за подстицаје за производњу силаже), 10. број грла (само 
за подстицаје за узгој товних јунади, узгој оваца и набавку јуница), 11. број пчелињих друштава које посједујем 
је___(само за подстицаје за произвидњу пчеларских производа); 12. Датум подношења захтјева; 13. Потпис 
подносиоца захтјева 
Образац:Прописан Правилником о рационализацији рада општинске управе општине Власеница 
Спајање: Овај поступак је спојен са поступцима 04.17, 04.18, 04.19, 04.22, 04.24. и 04.27. 

04.24. – Новчани подстицаји у пољопривреди за узгој оваца 
Таксе и накнаде:Такса за захтјев 1 КМ 
Рокови: 20 дана (2 дана за преглед потпуности захтјева) 
Документи: 1. Лична карта / Копија; 2. Потврда о регистрацији пољопривредног газдинства / Оригинал; 3. 
Изјава пољопривредног произвођача о могућности наводњавања / Оригинал (само за подстицаје за 
производњу јабука, крушака, шљива);  4. Изјава о засијаној површини силаже / Оригинал (само за подстицаје 
за производњу силаже);5. Доказ о уплати садног материјала (након што комисија за пољопривреду изврши 
преглед пољопривредног газдинства) / Овјерена копија(само за подстицаје за производњу јабука, крушака, 
шљива); 6. Пасоши товних грла / Копија (само за подстицаје за узгој товних јунади); 7. Увјерење о редовној 
здравствено-ветеринарској заштити током узгоја / Овјерена копија(само за подстицаје за узгој товних јунади, за 
узгој оваца и за набавку јуница);8. Изјава о броју пчелињих друштава / Оригинал (само код подстицаја за 
производњу пчелињих производа);9. Фискални рачуни набављених садница и репроматеријала / Овјерена 
копија (само за подстицаје за воћарску производњу малина); 10. Изјава пољопривредног произвођача о броју 
грла оваца на свом имању / Оригинал (само за подстицаје заузгој оваца); 11. Пасоши грла / Копија; 12. Текући 
рачун/ Копија; 13. Доказ о уплати општинске административне таксе / Овјерена копија 
Информације:1. Презиме и име; 2. Број личне карте и МУП; 3. Контакт адреса/особа; 4. Контакт телефон; 5. 
Захтјев за утврђивање права на подстицаје у пољопривреди из буџета општине Власеница за (означити): 1. 
воћарску производњу (јабуке, крушке, шљиве), 2. производњу силаже, 3. узгој товнох јунади, 4. производњу 
пчеларских производа, 5. воћарску производњу (малине, 6. узгој оваца 7. за набавку јуница за___годину; 8. 
Врста садног материјала и количина (само за подстицаје за воћарску производњу-јабуке, крушке, шљиве и 
производњу малина), 9. на површини ___(ха) (само за подстицаје за производњу силаже), 10. број грла (само 
за подстицаје за узгој товних јунади, узгој оваца и набавку јуница), 11. број пчелињих друштава које посједујем 
је___(само за подстицаје за произвидњу пчеларских производа); 12. Датум подношења захтјева; 13. Потпис 
подносиоца захтјева 
Образац:Прописан Правилником о рационализацији рада општинске управе општине Власеница 
Спајање: Овај поступак је спојен са поступцима 04.17, 04.18, 04.19, 04.22, 04.23. и 04.27. 

04.25. - Кориштење земљишта у сврху производње јагодичастог воћа 
Таксе и накнаде: Такса за захтјев: 1 КМ. Накнада за кориштење земљишта: 5 КМ/0,1 ха 
Рокови: 10 дана за потписивање уговора 
Документи: 1. Лична карта / На увид; 2. Овјерена изјава подносиоца захтјева о бављењу пољопривредном 
производњом јагодичастог воћа / Оригинал; 3. Доказ о уплати општинске административне таксе / Овјерена 
копија 
Информације: 1. Презиме и име; 2. Број личне карте и МУП; 3. Контакт адреса/особа; 4. Контакт телефон; 5. 
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Подносим захтјев за додјелу пољопривредног земљишта на кориштење у сврху производње јагодичастог воћа 
на парцели (означити): 1. 165, 2. 37/1, КО Власеница; 6. на период од___; 7. Датум подношења захтјева; 8. 
Потпис подносиоца захтјева  
Образац:Прописан Правилником о рационализацији рада општинске управе општине Власеница 

04.26. – Додјела пластеника по јавном позиву "Купујмо локално" 
Таксе и накнаде:/ 
Рокови: / 
Документи: / 
Информације: / 
Образац:/ 
Укидање: Овај поступак је укинут,јер је ријеч о јавном позиву који није уобичајан поступак у општини 
Власеница, него је био расписан једне године и због тога је образац уврштен у листу са осталим обрасцима за 
подношење захтјева, али могуће је да овакав оглас више неће бити расписан, те нема разлога да постоји на 
листи административних поступака у Е-регистру. 

04.27. – Новчани подстицај за набавку јуница 
Таксе и накнаде:/ 
Рокови: 20 дана (2 дана за преглед потпуности захтјева) 
Документи: 1. Лична карта / Копија; 2. Потврда о регистрацији пољопривредног газдинства / Оригинал; 3. 
Изјава пољопривредног произвођача о могућности наводњавања / Оригинал (само за подстицаје за 
производњу јабука, крушака, шљива);  4. Изјава о засијаној површини силаже / Оригинал (само за подстицаје 
за производњу силаже);5. Доказ о уплати садног материјала (након што комисија за пољопривреду изврши 
преглед пољопривредног газдинства) / Овјерена копија(само за подстицаје за производњу јабука, крушака, 
шљива); 6. Пасоши товних грла / Копија (само за подстицаје за узгој товних јунади); 7. Увјерење о редовној 
здравствено-ветеринарској заштити током узгоја / Овјерена копија(само за подстицаје за узгој товних јунади, за 
узгој оваца и за набавку јуница);8. Изјава о броју пчелињих друштава / Оригинал (само код подстицаја за 
производњу пчелињих производа);9. Фискални рачуни набављених садница и репроматеријала / Овјерена 
копија (само за подстицаје за воћарску производњу малина); 10. Изјава пољопривредног произвођача о броју 
грла оваца на свом имању / Оригинал (само за подстицаје заузгој оваца); 11. Пасоши грла / Копија; 12. Текући 
рачун/ Копија; 13. Доказ о уплати општинске административне таксе / Овјерена копија 
Информације: 1. Презиме и име; 2. Број личне карте и МУП; 3. Контакт адреса/особа; 4. Контакт телефон; 5. 
Захтјев за утврђивање права на подстицаје у пољопривреди из буџета општине Власеница за (означити): 1. 
воћарску производњу (јабуке, крушке, шљиве), 2. производњу силаже, 3. узгој товнох јунади, 4. производњу 
пчеларских производа, 5. воћарску производњу (малине, 6. узгој оваца 7. за набавку јуница за___годину; 8. 
Врста садног материјала и количина (само за подстицаје за воћарску производњу-јабуке, крушке, шљиве и 
производњу малина), 9. на површини ___(ха) (само за подстицаје за производњу силаже), 10. број грла (само 
за подстицаје за узгој товних јунади, узгој оваца и набавку јуница), 11. број пчелињих друштава које посједујем 
је___(само за подстицаје за произвидњу пчеларских производа); 12. Датум подношења захтјева; 13. Потпис 
подносиоца захтјева 
Образац:Прописан Правилником о рационализацији рада општинске управе општине Власеница 
Спајање: Овај поступак је спојен са поступцима 04.17, 04.18, 04.19, 04.22, 04.23. и 04.24. 

04.28 – Студентске стипендије за студенте са просјеком већим од 8,5 и ученике генерација 
Таксе и накнаде:/ 
Рокови: 15 дана за потписивање уговора 
Документи:1.Потврда о статусу редовног студента одређене године факултета / Оригинал; 2. Увјерење о 
положеним испитима и просјеку оцјена положених испита током студија / Оригинал; 3. Индекс, прва страна / 
Копија уз оригинал на увид; 4. Лична карта / Копија; 5. Кућна листа / Оригинал; 6. Изјава да није корисник 
стипендије од других правни / Оригинал; 7. Потврда о укупним мјесечним новчаним примањима чланова 
породичног домаћинства / Оригинал; 8. Наградна признања, дипломе, научни радови и сл. / Копија (само за 
студенте); 9. Потврда о упису у средњу школу/високошколску установиу / Оригинал; 10. Увјерење да је 
корисник социјалне помоћи / Оригинал (само за студенте који предају за категорију студената чији су 
родитељи слабог материјалног стања и студенти из вишечланих породица);11. Увјерење из матичне књиге 
умрлих за родитеља/Оригинал (само ако је дијете без родитеља или из породице погинулих бораца, а предаје 
за категорију  студената без родитеља, погинулих бораца, студенти дјеца инвалида, студенти са хендикепом и 
ЦЖР); 12. Увјерење о инвалидности родитеља/Оригинал (само ако је дијете инвелида, а предаје за категорију  
студената без родитеља, погинулих бораца, студенти дјеца инвалида, студенти са хендикепом и ЦЖР); 13. 
Увјерење о хендикепу особе која се пријављује на конкурс/Оригинал (само ако предаје за категорију  
студената без родитеља, погинулих бораца, студенти дјеца инвалида, студенти са хендикепом и ЦЖР) 
Информације: 1. Презиме и име; 2. Жиро рачун; 3. Број личне карте и МУП; 4. Контакт адреса/особа; 5. Контакт 
телефон; 6. Подносим захтјев да ми се одобри стипендија за школску 20__/20__ годину; 7. Датум подношења 
захтјева; 8. Потпис подносиоца захтјева 
Образац: Прописан Правилником о рационализацији рада општинске управе општине Власеница 
Спајање: Овај поступак је спојен са поступцима 04.29. и 04.30. 

04.29. - Студентске стипендије за студенте чији су родитељи слабог материјалног стања и студенти из 
вишечланих породица 
Таксе и накнаде:Укинута такса за захтјев од 1 КМ. 
Рокови: 15 дана за потписивање уговора 
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Документи: 1.Потврда о статусу редовног студента одређене године факултета / Оригинал; 2. Увјерење о 
положеним испитима и просјеку оцјена положених испита током студија / Оригинал; 3. Индекс, прва страна / 
Копија уз оригинал на увид; 4. Лична карта / Копија; 5. Кућна листа / Оригинал; 6. Изјава да није корисник 
стипендије од других правни / Оригинал; 7. Потврда о укупним мјесечним новчаним примањима чланова 
породичног домаћинства / Оригинал; 8. Наградна признања, дипломе, научни радови и сл. / Копија (само за 
студенте); 9. Потврда о упису у средњу школу/високошколску установиу / Оригинал; 10. Увјерење да је 
корисник социјалне помоћи / Оригинал (само за студенте који предају за категорију студената чији су 
родитељи слабог материјалног стања и студенти из вишечланих породица);11. Увјерење из матичне књиге 
умрлих за родитеља/Оригинал (само ако је дијете без родитеља или из породице погинулих бораца, а предаје 
за категорију  студената без родитеља, погинулих бораца, студенти дјеца инвалида, студенти са хендикепом и 
ЦЖР); 12. Увјерење о инвалидности родитеља/Оригинал (само ако је дијете инвелида, а предаје за категорију  
студената без родитеља, погинулих бораца, студенти дјеца инвалида, студенти са хендикепом и ЦЖР); 13. 
Увјерење о хендикепу особе која се пријављује на конкурс/Оригинал (само ако предаје за категорију  
студената без родитеља, погинулих бораца, студенти дјеца инвалида, студенти са хендикепом и ЦЖР) 
Информације: 1. Име и презиме; 2. Жиро рачун; 3. Број личне карте и МУП; 4. Контакт адреса/особа; 5. Контакт 
телефон; 6. Подносим захтјев да ми се одобри студентска стипендија за школску 20__/20__ годину; 7. Датум 
подношења захтјева; 8. Потпис подносиоца захтјева 
Образац:Прописан Правилником о рационализацији рада општинске управе општине Власеница 
Спајање: Овај поступак је спојен са поступцима 04.28. и 04.30. 

04.30. – Студентске стипендије за студенте без родитеља, погинулих бораца, студенти дјеца инвалида, 
студенти са хендикепом и ЦЖР 
Таксе и накнаде:/ 
Рокови: 15 дана за потписивање уговора 
Документи:1.Потврда о статусу редовног студента одређене године факултета / Оригинал; 2. Увјерење о 
положеним испитима и просјеку оцјена положених испита током студија / Оригинал; 3. Индекс, прва страна / 
Копија уз оригинал на увид; 4. Лична карта / Копија; 5. Кућна листа / Оригинал; 6. Изјава да није корисник 
стипендије од других правни / Оригинал; 7. Потврда о укупним мјесечним новчаним примањима чланова 
породичног домаћинства / Оригинал; 8. Наградна признања, дипломе, научни радови и сл. / Копија (само за 
студенте); 9. Потврда о упису у средњу школу/високошколску установиу / Оригинал; 10. Увјерење да је 
корисник социјалне помоћи / Оригинал (само за студенте који предају за категорију студената чији су 
родитељи слабог материјалног стања и студенти из вишечланих породица);11. Увјерење из матичне књиге 
умрлих за родитеља/Оригинал (само ако је дијете без родитеља или из породице погинулих бораца, а предаје 
за категорију  студената без родитеља, погинулих бораца, студенти дјеца инвалида, студенти са хендикепом и 
ЦЖР); 12. Увјерење о инвалидности родитеља/Оригинал (само ако је дијете инвелида, а предаје за категорију  
студената без родитеља, погинулих бораца, студенти дјеца инвалида, студенти са хендикепом и ЦЖР); 13. 
Увјерење о хендикепу особе која се пријављује на конкурс/Оригинал (само ако предаје за категорију  
студената без родитеља, погинулих бораца, студенти дјеца инвалида, студенти са хендикепом и ЦЖР) 
Информације: 1. Име и презиме; 2. Жиро рачун; 3. Број личне карте и МУП; 4. Контакт адреса/особа; 5. Контакт 
телефон; 6. Подносим захтјев да ми се одобри студентска стипендија за школску 20__/20__ годину; 7. Датум 
подношења захтјева; 8. Потпис подносиоца захтјева 
Образац:Прописан Правилником о рационализацији рада општинске управе општине Власеница 
Спајање: Овај поступак је спојен са поступцима 04.28. и 04.29. 

04.31. - Увјерење о кориштењу/некориштењу стипендије из буџета општине Власеница 
Таксе и накнаде:/ 
Рокови: Истог дана, а најкасније у року од 2 дана (1 дан за преглед потпуности захтјева) 
Документи: 1.Лична карта / На увид; 2. Изјава да се одриче студентске стипендије из буџетских средстава 
општине (само ако прима стипендију,а хоће да је се одрекне, па подноси захтјев за издавање увјерења којим 
се доказује да не прима стипендију) / Оригинал 
Информације: 1. Име и презиме; 2. Број личне карте и МУП; Контакт адреса/особа; 3. Контакт телефон; 4. 
Подносим захтјев да ми се изда увјерење да не примам/примам студентску стипендију за школску 20__/20__ 
годину; 5. Датум подношења захтјева; 6. Потпис подносиоца захтјева 
Образац:Прописан Правилником о рационализацији рада општинске управе општине Власеница 

ОДЈЕЉЕЊЕ ЗА ПРОСТОРНО УРЕЂЕЊЕ И СТАМБЕНО КОМУНАЛНЕ ПОСЛОВЕ (06) 

06.01. – Уговор о плаћању земљишта на рате 
Таксе и накнаде:Такса за захтјев 1 КМ 
Рокови: 5 дана (1 дан за преглед потпуности захтјева) 
Документи: 1. Лична карта / Копија; 2. Споразум о накнади / Копија 
Информације: 1. Презиме/Назив предузећа; 2. Име/Адреса предузећа; 3. Број личне карте и МУП; 4. Контакт 
адреса/особа; 5. Контакт телефон; 6. Датум подношења захтјева; 7. Потпис подносиоца захтјева 
Образац:Прописан Правилником о рационализацији рада општинске управе општине Власеница 
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06.02. – Одобрење за пуштање музике уживо 
Таксе и накнаде:Такса за рјешење5 КМ. Комунална такса 25 КМ 
Рокови: 2 дана (1 дан за преглед потпуности захтјева) 
Документи: 1. Доказ о уплати комуналне таксе / Овјерена копија; 2. Доказ о уплати општинске 
административне таксе / Овјерена копија 
*Рјешење о одобрењу за рад прибавља се по службеној дужности 
Информације: 1. Презиме/Назив предузећа; 2. Име/Адреса предузећа; 3. Број личне карте и МУП; 4. Контакт 
адреса/особа; 5. Контакт телефон; 6. Вријеме за које се тражи дозвола; 7. У времену од; 8. Врста 
угоститељског објекта (означити): 1. хотел, 2. кафана, 3. кафић, 4. гостионица, 5. ресторан, 6. тераса, 7. љетне 
баште, 8. дискотека, 9. клубови; 9. Датум подношења захтјева ; 10. Потпис подносиоца захтјева  
Образац: Прописан Правилником о рационализацији рада општинске управе општине Власеница 

06.03. - Продаја пословних просторија у власништву општине Власеница                              
Таксе и накнаде: Цијена најповољније понуде 
Рокови: 60 дана 
Документи: 1. Лична карта / Копија 
*Извод из књиге уложених уговора за пословни простор за који се подноси захтјев (за продају пословних 
просторија), односно Копија катастарског плана са поређењем (за куповину пољопривредног или грађевинског 
земљишта) прибављаће се по службеној дужности на основу споразума о сарадњи и начину пружања услуга, 
ако буде закључен са Републичком управом за геодетске и имовинско правне послове (у супротном странка ће 
ове документе предавати у форми копије). Подносилац захтјева само у овом случају не плаћа накнаду за 
прибављање ових докумената. 
Информације: 1. Презиме/Назив предузећа; 2. Име/Адреса предузећа; 3. Број личне карте и МУП; 4. Контакт 
адреса/особа; 5. Контакт телефон; 6. Подносим захтјев за куповину (означити): 1. грађевинског земљишта, 
2.пољопривредног земљишта, 3. пословног простора у власништву општине Власеница; 7.  Датум подношења 
захтјева; 8. Потпис подносиоца захтјева 
Образац:Прописан Правилником о рационализацији рада општинске управе општине Власеница 
Спајање: Овај поступак је спојен са поступком 06.04. 

06.04. –Куповина грађевинског и пољопривредног земљишта                                             
Таксе и накнаде: Цијена најповољније понуде у поступку 
Рокови: 60 дана 
Документи: 1. Лична карта / Копија 
*Извод из књиге уложених уговора за пословни простор за који се подноси захтјев (за продају пословних 
просторија), односно Копија катастарског плана са поређењем (за куповину пољопривредног или грађевинског 
земљишта) прибављаће се по службеној дужности на основу споразума о сарадњи и начину пружања услуга, 
ако буде закључен са Републичком управом за геодетске и имовинско правне послове (у супротном странка ће 
ове документе предавати у форми копије). Подносилац захтјева само у овом случају не плаћа накнаду за 
прибављање ових докумената. 
Информације: 1. Презиме/Назив предузећа; 2. Име/Адреса предузећа; 3. Број личне карте и МУП; 4. Контакт 
адреса/особа; 5. Контакт телефон; 6. Подносим захтјев за куповину (означити): 1. грађевинског земљишта, 
2.пољопривредног земљишта, 3. пословног простора у власништву општине Власеница; 7. Датум подношења 
захтјева; 8. Потпис подносиоца захтјева 
Образац:Прописан Правилником о рационализацији рада општинске управе општине Власеница 
Спајање: Овај поступак је спојен са поступком 06.03. 

06.05. - Еколошка дозвола 
Таксе и накнаде:Такса за рјешење 25 КМ 
Рокови: 3 дана након протека рока за објављивање на јавни увид (објављивање траје 30 дана) 
Документи: 1. Доказ уз захтјев за издавање еколошке дозволе / Оригинал; 2. План управљања отпадом / 
Оригинал; 3. Рјешење о именовању лица одговорног за управљање отпадом / Оригинал 
*Копија катастарског плана са поређењем прибављће се по службеној дужности на основу споразума о 
сарадњи и начину пружања услуга, ако буде закључен са Републичком управом за геодетске и имовинско 
правне послове (у супротном странка овај документ предаје у форми копије) 
Информације: 1. Презиме/Назив предузећа; 2. Име/Адреса предузећа; 3. Број личне карте и МУП; 4. Контакт 
адреса/особа; 5. Контакт телефон; 6. Подаци о постројењу; 7.Мјесто, улица и број; 8. Врста објекта; 9. 
Површина објекта; 10. Дјелатност која се обавља у објекту; 11. Пројектовани капацитет производње; 12. Датум 
подношења захтјева; 13. Потпис поднсиоца захтјева 
Образац: Прописан Правилником о рационализацији рада општинске управе општине Власеница 

06.06. - Измјена еколошке дозволе 
Таксе и накнаде:Такса за рјешење 25 КМ 
Рокови: 3 дана након протека рока за објављивање на јавни увид (објављивање траје 30 дана) 
Документи:1. Извјештај о мјерењима емисије наложеним у еколошкој дозволи која је предмет измјене / 
Оригинал; 2. Доказ о уплати општинске административне таксе / Овјерена копија  
*Еколошка дозвола и Рјешење о одобрењу за грађење прибављају се по службеној дужности 
Информације: 1. Презиме/Назив предузећа; Име/Адреса предузећа; Број личне карте и МУП; Контакт 
адреса/особа; Контакт телефон; Број рјешења о еколошкој дозволи; Број еколошке дозволе; Врста објекта; 
Површина објекта; Дјелатност која се обавља у објекту; Пројектовани капацитет производње; Образложење 
измјене елколошке дозволе; Датум подношења захтјева; Потпис подносиоца захтјева 
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Образац:Прописан Правилником о рационализацији рада општинске управе општине Власеница 

06.07. - Обнављање еколошке дозволе 
Таксе и накнаде:Такса за рјешење 25 КМ 
Рокови: 3 дана након протека рока за објављивање на јавни увид (објављивање траје 30 дана) 
Документи: 1. Извјестај о извршеним мјерењима емисија наложеним у еколошкој дозволи која се обнавља / 
Оригинал; 2. Записник инспектора надлежног за заштиту животне средине / Овјерена копија; 3. Изјава 
одговорног лица овјереана од органа надлежног за овјеру потписа на основу члана 5. тачка 4. став в) 
Правилника о поступку ревизије и обнављања еколошких дозвола / Оригинал; 4. План управљања отпадом / 
Оригинал; 5. Рјешење о именовању лица одговорног за управљање отпадом / Оригинал; 6. Доказ о уплати 
општинске административне таксе / Овјерена копија 
*Еколошка дозвола прибавља се по службеној дужности 
Информације: 1. Презиме/Назив предузећа; 2. Име/Адреса предузећа; 3. Број личне карте и МУП; 4. Контакт 
адреса/особа; 5. Контакт телефон; 6. Број еколошке дозволе која се обнавља; 7.Број еколошке дозволе; 8. 
Врста објекта; 9. Површина објекта; 10. Дјелатност која се обавља; 11. Пројектовани капацитет производње; 
12. Датум подношења захтјева; 13. Потпис подносиоца захтјева  
Образац:Прописан Правилником о рационализацији рада општинске управе општине Власеница 

06.08. – Рјешење о кућном броју 
Таксе и накнаде:Такса за рјешење 5 КМ 
Рокови: 2 дана (1 дан за преглед потпуности захтјева) 
Документи: 1. Лична карта / На увид; 2. Доказ о уплати општинске административне таксе / Овјерена копија 
*Копија катастарског плана парцеле на којој се налази објекат не старија од мјесец дана (у случају промјене 
облика или величине парцеле на којој се налази објекат или промјене власничких односа на објекту након 
1.1.2011. године) прибављаће се по службеној дужности на основу споразума о сарадњи и начину пружања 
услуга, ако буде закључен са Републичком управом за геодетске и имовинско правне послове (у супротном 
странка ће овај документ предавати у форми копије)  
Информације: 1. Презиме/Назив предузећа; 2. Име/Адреса предузећа; 3. Број личне карте и МУП; 4. Контакт 
адреса/особа; 5. Контакт телефон; 6. Власник објекта; 7. Насеље, улица и број; 8. Датум подношења захтјева; 
9. Потпис подносиоца захтјева 
Образац:Прописан Правилником о рационализацији рада општинске управе општине Власеница 

06.09. - Увјерење о непосједовању стана у државној својини на подручју општине 
Таксе и накнаде:Такса за увјерење 5 КМ 
Рокови: Истог дана, а најкасније у року од 2 дана, ако је потребно утврдити додатне чињенице 8 дана (1 дан за 
преглед потпуности захтјева) 
Документи: 1. Кућна листа на дан 30. 04.1991. године / Оригинал (кућна листа изручито на дан 30.04.1991. 
године се тражи само за увјерење о непосједовању стана у државној својини на подручју општине); 2. Доказ о 
уплати општинске административне таксе / Овјеренакопија; 3. Рјешење о додјели стана, односно Доказ о 
власништву пословног простора / Копија уз оригинал на увид (само за увјерење о старосној и положајној 
погодности зграде) 
*Посједовни лист или Копија катастраког плана  прибављаће се по службеној дужности на основу споразума о 
сарадњи и начину пружања услуга, ако буде закључен са Републичком управом за геодетске и имовинско 
правне послове (у супротном странка ове докуменет предаје у оригиналу или овјереној копији) 
Информације: 1. Презиме/Назив предузећа; 2. Име/Адреса предузећа; 3. Број личне карте и МУП; 4. Контакт 
адреса/особа; 5. Контакт телефон; 6. Мјесто, улица и број (само за увјерење о степену оштећености објекта); 
7. Подносим захтјев за издавање увјерења (означити): 1. о непосједовању стана у државној својини на 
подручју општине, 2. о степену оштећености објекта, 3. о нерјешеном стамбеном питању, 4. о старосној и 
положајној погодности зграде; 8. Сврха издавања увјерања; 9. Датум подношења захтјева; 10. Потпис 
подносиоца захтјева 
Образац:Прописан Правилником о рационализацији рада општинске управе општине Власеница 
Спајање: Овај поступак је спојен са поступцима 06.10, 06.11. и 06.12. 

06.10 – Увјерење о степену оштећености објекта 
Таксе и накнаде:Такса за увјерење 5 КМ.  
Рокови: Истог дана, а најкасније у року од 2 дана, ако је потребно утврдити додатне чињенице 8 дана (1 дан за 
преглед потпуности захтјева) 
Документи: 1. Кућна листа на дан 30. 04.1991. године / Оригинал (кућна листа изручито на дан 30.04.1991. 
године се тражи само за увјерење о непосједовању стана у државној својини на подручју општине); 2. Доказ о 
уплати општинске административне таксе / Овјеренакопија; 3. Рјешење о додјели стана, односно Доказ о 
власништву пословног простора / Копија уз оригинал на увид (само за увјерење о старосној и положајној 
погодности зграде) 
*Посједовни лист или Копија катастраког плана  прибављаће се по службеној дужности на основу споразума о 
сарадњи и начину пружања услуга, ако буде закључен са Републичком управом за геодетске и имовинско 
правне послове (у супротном странка ове докуменет предаје у оригиналу или овјереној копији) 
Информације: 1. Презиме/Назив предузећа; 2. Име/Адреса предузећа; 3. Број личне карте и МУП; 4. Контакт 
адреса/особа; 5. Контакт телефон; 6. Мјесто, улица и број (само за увјерење о степену оштећености објекта);  
7. Подносим захтјев за издавање увјерења (означити): 1. о непосједовању стана у државној својини на 
подручју општине, 2. о степену оштећености објекта, 3. о нерјешеном стамбеном питању, 4. о старосној и 
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положајној погодности зграде; 8. Сврха издавања увјерења; 9. Датум подношења захтјева; 10. Потпис 
подносиоца захтјева 
Образац:Прописан Правилником о рационализацији рада општинске управе општине Власеница 
Спајање: Овај поступак је спојен са поступцима 06.09, 06.11. и 06.12. 

06.11. – Увјерење о нерјешеном стамбеном питању 
Таксе и накнаде:Такса за увјерење 5 КМ 
Рокови: Истог дана, а најкасније у року од 2 дана, ако је потребно утврдити додатне чињенице 8 дана (1 дан за 
преглед потпуности захтјева) 
Документи: 1. Кућна листа на дан 30. 04.1991. године / Оригинал (кућна листа изручито на дан 30.04.1991. 
године се тражи само за увјерење о непосједовању стана у државној својини на подручју општине); 2. Доказ о 
уплати општинске административне таксе / Овјеренакопија; 3. Рјешење о додјели стана, односно Доказ о 
власништву пословног простора / Копија уз оригинал на увид (само за увјерење о старосној и положајној 
погодности зграде) 
*Посједовни лист или Копија катастраког плана  прибављаће се по службеној дужности на основу споразума о 
сарадњи и начину пружања услуга, ако буде закључен са Републичком управом за геодетске и имовинско 
правне послове (у супротном странка ове докуменет предаје у оригиналу или овјереној копији) 
Информације: 1. Презиме/Назив предузећа; 2. Име/Адреса предузећа; 3. Број личне карте и МУП; 4. Контакт 
адреса/особа; 5. Контакт телефон; 6. Мјесто, улица и број (само за увјерење о степену оштећености објекта); 
7. Подносим захтјев за издавање увјерења (означити): 1. о непосједовању стана у државној својини на 
подручју општине, 2. о степену оштећености објекта, 3. о нерјешеном стамбеном питању, 4. о старосној и 
положајној погодности зграде; 8. Сврха издавања увјерења; 9. Датум подношења захтјева; 10. Потпис 
подносиоца захтјева 
Образац:Прописан Правилником о рационализацији рада општинске управе општине Власеница 
Спајање: Овај поступак је спојен са поступцима 06.09., 06.10. и 06.12. 

06.12. – Увјерење о старости и положајној погодности зграде 
Таксе и накнаде:Такса за увјерење 5 КМ 
Рокови: Истог дана, а најкасније у року од 2 дана (1 дан за преглед потпуности захтјева) 
Документи: 1. Кућна листа на дан 30. 04.1991. године / Оригинал (кућна листа изручито на дан 30.04.1991. 
године се тражи само за увјерење о непосједовању стана у државној својини на подручју општине); 2. Доказ о 
уплати општинске административне таксе / Овјеренакопија; 3. Рјешење о додјели стана, односно Доказ о 
власништву пословног простора / Копија уз оригинал на увид (само за увјерење о старосној и положајној 
погодности зграде) 
*Посједовни лист или Копија катастраког плана  прибављаће се по службеној дужности на основу споразума о 
сарадњи и начину пружања услуга, ако буде закључен са Републичком управом за геодетске и имовинско 
правне послове (у супротном странка ове докуменет предаје у оригиналу или овјереној копији) 
Информације: 1. Презиме/Назив предузећа; 2. Име/Адреса предузећа; 3. Број личне карте и МУП; 4. Контакт 
адреса/особа; 5. Контакт телефон; 6. Мјесто, улица и број (само за увјерење о степену оштећености објекта); 
7. Подносим захтјев за издавање увјерења (означити): 1. о непосједовању стана у државној својини на 
подручју општине, 2. о степену оштећености објекта, 3. о нерјешеном стамбеном питању, 4. о старосној и 
положајној погодности зграде; 8. Сврха издавања увјерења; 9. Датум подношења захтјева; 10. Потпис 
подносиоца захтјева 
Образац:Прописан Правилником о рационализацији рада општинске управе општине Власеница 
Спајање: Овај поступак је спојен са поступцима 06.09, 06.10. и 06.11. 

06.13. – Уговор о закупу стана 
Таксе и накнаде:Такса за захтјев 1 КМ 
Рокови: 5 дана (3 дана за преглед потпуности захтјева) 
Документи: 1.Рјешење о додјели стана / Копија уз оригинал на увид; 2. Кућна листа / Оригинал или овјерена 
копија; 3. Личне карте пунољетних чланова домаћинства / Копија уз оригинал на увид; 4. Родни листови за 
малољетне чланове домаћинства / Оригинал или овјерена копија; 5. Доказ о уплати општинске 
административне таксе / Овјерена копија 
*Рјешење о статусу породице погинулог борца прибавља се по службеној дужности,  
*Тлоцрт стана прибављаће се по службеној дужности на основу споразума о сарадњи и начину пружања 
услуга, ако буде закључен са Републичком управом за геодетске и имовинско правне послове (у супротном 
странка овај документ предаје у овјереној копији) 
Информације: 1. Презиме/Назив предузећа; 2. Име/Адреса предузећа; 3. Број личне карте и МУП; 4. Контакт 
адреса/особа; 5. Контакт телефон; 6. Датум подношења захтјева; 7. Потпис подносиоца захтјева 
Образац:Прописан Правилником о рационализацији рада општинске управе општине Власеница 

06.14. – Уговор о откупу стана по Закону о приватизацији државних станова 
Таксе и накнаде:Накнада за подмирење трошкова откупа стана (ако је стан у власништву општине Власеница) 
-  породице погинулих бораца и РВИ ослобођене плаћања: 50 КМ 
Рокови: 30 дана 
Документи: 1. Уговор о закупу стана / Оригинал или овјерена копија (предаје се једном умјесто у три примјерка, 
и тај један примјерак је оригинал или овјерена копија, а друга два да се копирају о општини по службеној 
дужности); 2. Кућна листа / Оригинал; 3. Увјерење о старости и положајној погодности зграде у којој се налази 
стан / Оригинал или овјерена копија; 4. Личне карте пунољетних чланова домаћинства / Овјерена копија 
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(предају се једном умјесто у три примјерка, и тај један примјерак је оригинал или овјерена копија, а друга два 
да се копирају о општини по службеној дужности); 5. Родни листови за малољетне чланове домаћинства / 
Овјерена копија; 6. Доказ о радном стажу / Оригинал или овјерена копија; 7. Рјешење о инвалидности (ако је 
подносилац или члан домаћинства инвалид) / Оригинал или овјерена копија; 8. Доказ о цивилној жртви рата 
(ако је подносилац захтјева или члан домаћинства цивилна жртва рата) / Оригинал или овјерена копија; 9. 
Увјерење о учешћу у рату и категорији борца (ако је подносилац захтјева или члан домаћинства учесник рата) 
/ Оригинал или овјерена копија; 10. Увјерење о анагажовању у радној обавези / Оригинал или овјерена копија; 
11. Доказ о погибији / Оригинал или овјерена копија; 12. Извод из матичне књиге рођених или вјенчаних за 
лице које оставрује право на овај откуп / Оригинал или овјерена копија; 13. Правоснажно рјешење одсјека 
Министарства за избјегла и расељена лица о враћању станарског права (ако је подносилац захтјева или члан 
породичног домаћинства избјеглица односно расељено лице има право на максимално умањење цијене 75%) 
/ Оригинал или овјерена копија; 14. Записник одсјека Министарства о увођењу у посјед стана (ако је 
подносилац захтјева или члан породичног домаћинства избјеглица односно расељено лице има право на 
максимално умањење цијене 75%) / Оригинал или овјерена копија; 15. Доказ о враћеној имовини коју су 
подносилац захтјева или члан домаћинства привремено користили или доказ да нису користили туђу имовину / 
Оригинал или овјерена копија 
*Тлоцрт стана се прибавља по службеној дужности. 
Информације: Информације садржане у Комплету обазаца за откуп станова 
Образац:Дефинисан упутством о утврђивању откупне цијене стана и обрасцима за примјену закона 

06.15. – Контрола законитог утврђивања откупне цијене стана 
Таксе и накнаде:/  
Рокови: 3 дана (1 дан за преглед потпуности захтјева) 
Документи: Документи већ постоје у предмету (предати са захтјевом за откуп стана) 
Информације: Информације садржане у Комплету образаца за откуп станова 
Образац:Образац дефинисан прописом 

06.16. – Регистрација заједнице етажних власника 
Таксе и накнаде:Такса за упис оснивања заједнице у регистар10 КМ; Накнада за објављивање огласа у 
Службеном гласнику општине Власеница: 2 КМ 
Рокови: 4 дана (1 дан за преглед потпуности захтјева) 
Документи: 1. Комплет образаца за упис у регистар зајденице етажних власника / Копија; 2. Оснивачки акт 
заједнице (у три примјерка) / Оригинал или овјерена копија (један примјерак), преостала два копија; 3. Списак 
чланова заједнице етажних власника (у три примјерка) / Оригинал или овјерена копија (један примјерак), 
преостала два копија; 4. Одлука о именивању заступника заједнице етажних власника (у три примјерка) / 
Оригинал или овјерена копија (један примјерак), преостала два копија; 5. Доказ о уплати општинске 
административне таксе / Овјерена копија; 6. Доказ о плаћеној накнади за објављивање огласа / Овјерена 
копија 
Информације: Иформације садржане у обрасцу који је прописан Правилником 
Образац:Прописан Правилником о упису у регистар заједнице етажних власника 

06.17. - Статусне промјене заједнице етажних власника 
Таксе и накнаде:Такса за рјешење 25 КМ 
Рокови: 4 дана (1 дан за преглед потпуности захтјева) 
Документи: 1. Акт о статусној промејни / Оригинал; 2. Регистарски лист / Оригинал 
Информације: Иформације садржане у обрасцу који је прописан Правилником 
Образац: Прописан Правилником о упису у регистар заједнице етажних власника 

06.18. – Промјена лица овлаштеног за заступање заједнице етажних власника 
Таксе и накнаде:Такса за рјешење 10 КМ 
Рокови: 4 дана (1 дан за преглед потпуности захтјева) 
Документи: 1. Акт о промјени лица овлаштеног за заступање заједнице етажних власника / Оригинал; 2. 
Овјерени потписи лица овлаштених за заступање заједнице етажних власника / Оригинал; 3. Регистарски лист 
/ Оригинал 
Информације: Иформације садржане у обрасцу који је прописан Правилником 
Образац:Прописан Правилником о упису у регистар заједнице етажних власника 

06.19. – Увјерења из службене евиденције 
Таксе и накнаде:Такса за увјерење 5 КМ 
Рокови: Истог дана, а накасније у року од 2 дана (1 дан за преглед потпуности захтјева) 
Документи: / 
Информације: 1. Презиме/Назив предузећа; 2. Име/Адреса предузећа; 3. Контакт адреса/особа; 4. Контакт 
телефон; 5. Увјерење ми је потребно у сврху; 6. Датум подношења захтјева; 7. Потпис подносиоца захтјева 
Образац:Прописан Правилником о рационализацији рада општинске управе општине Власеница 

06.20 – Престанак заједнице етажних власника 
Таксе и накнаде:Такса за захтјев 1 КМ 
Рокови: 4 дана (1 дан за преглед потпуности захтјева) 
Документи: 1. Акт о претсанку заједнице етажних власника / Оригинал; 2. Регистарски лист / Оригинал 
Информације: Иформације садржане у обрасцу који је прописан Правилником 
Образац:Прописан Правилником о упису у регистар заједнице етажних власника 
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06.21. – Предмјер и предрачун радова за санацију заједничких дјелова стамбене зграде (кров, фасаде...) 
Таксе и накнаде:Такса за захтјев 1 КМ 
Рокови: 15 дана 
Документи: / 
Информације: 1. Име, 2. Презиме, 3. Назив заједнице, 4. Адреса, 5. Назнака за шта се тражи предмјер и 
предрачун, 6. Датум подношења захтјева, 7. Потпис подносиоца захтјева 
Образац:Прописан Правилником о рационализацији рада општинске управе општине Власеница 

06.22. – Постављање реклама (на фасади, стубу, постављање дисплеја, екрана, јарбола, самостојећих 
билборда-тотема, политичко оглашавање) 
Таксе и накнаде:Такса за рјешење 5 КМ; Такса за истицање рекламе на јавним и другим површинама, за 
постављање транспарената и за политичко оглашавање: 1. За истицање рекламе на јавним и другим 
површинама такса се плаћа на годишњем нивоу:  а) до 1 м2 једнострано: 45 КМ, двострано: 50 КМ, б) од 1 м2 
до 2 м2 једнострано: 70 КМ, двострано: 145 КМ, в) преко 2 м2 једнострано: 180 КМ, двострано: 380 КМ, г)стуб и 
јарбол: 90 КМ, д) тотеми и самостојећи билборди: 580 КМ; 2. За постављање транспарената плаћа се 
комунална такса по транспаренту дневно: 5 КМ; 3.За политичко оглашавање: а) по једном плакату плаћа се 
дневно: о, 50 КМ, б) по 1м2 пропагандном паноу плаћа се дневно: 0, 50 КМ.  
Рокови: 5 дана (3 дана за преглед потпуности захтјева) 
Документи: 1. Нацрт (слика) рекламног медија на формату А4 са димензијама / Оригинал; 2. Атест за начин 
вјешања паноа (ако су већих димензија) / Оригинал; 3. Атест за начин освјетљавања паноа / Оригинал; 4. 
Писмена сагласност власника објекта или лица која управљају истима / Овјерена копија; 5. Доказ о уплати 
општинске административне таксе / Овјерена копија 
*Рјешење о одобреној дјелатности прибавља се по службеној дужности 
Информације: 1. Презиме/Назив предузећа; 2. Име/Адреса предузећа; 3. Број личне карте и МУП; 4. Контакт 
адреса/особа; 5. Контакт телефон; 6. Врста: 1. постављање рекламе на фасади (стубу), 2. постављање 
дисплеја (екрана) на фасади, 3. постављање јарбола, 4. постављање самостојећих билборда (тотема); 7. Број 
комада; 8. Мјесто постављања; 9. Датум подношења захтјева; 10. Потпис подносиоца захтјева 
Образац:Прописан Правилником о рационализацији рада општинске управе општине Власеница 

06.23. – Привремено кориштење јавне површине (штанд, сталак, апарати, камп приколице за продају брзе 
хране, тенде, сунцобрани....) 
Таксе и накнаде:Такса за рјешење 5 КМ; Такса за заузимање јавних површина: 1. За постављање столова 
испред угоститељских објеката и посластичарница по 1 м2 мјесечно: 1,50 КМ; 2.За заузимање јавних 
површиназа постављање љетних башта (у периоду од 1. маја до 15. октобра), зимских башта (у периоду од 16. 
октобра до 30. априла), за заузимање јавних површина испред самосталних трговинских радњи и за 
постављање привремених монтажних објеката: IА зона: 5 КМ/м2, IБ зона: 2 КМ/м2, II зона: 1,5 КМ/м2, III зона: 1 
КМ/м2; 3. Кориштење витрина ради излагања робе ван пословних просторија по 1 м2 годишње: 25 КМ, 4. За 
заузимање јавних површина за постављање забавних радњи, рингишпила, циркуса и слично по 1 м2 дневно: 1 
КМ; 5. За заузимање тротоара и јавних површина за продају сладоледа, сјеменки, цвијећа и сличних 
дјелатности које се врше повремено на улици по м2 дневно: 4 КМ; 6. За кориштење јавних површина за 
постављање камп приколица и слично дневно: 4 КМ;  
Рокови: 5 дана (3 дана за преглед потпуности захтјева) 
Документи: 1. Доказ о уплати општинске административне таксе / Овјерена копија; 2. Увјерење да нема 
неизмирених обавеза према општини Власеница по основу кориштења љетне баште / Овјерена копија (само 
за заузимање јавне површине за љетне баште) 
*Рјешење о одобреној дјелатности прибавља се по службеној дужности 
* Копија катастарског плана прибављаће се по службеној дужности на основу споразума о сарадњи и начину 
пружања услуга, ако буде закључен са Републичком управом за геодетске и имовинско правне послове (у 
супротном странка овај документ предаје у овјереној копији) 
Информације: 1.Презиме/Име предузећа; 2. Име/Адреса предузећа; 3. Број личне карте и МУП; 4. Контакт 
адреса/особа; 5. Контакт телефон; 6. Подносим захтјев за заузимање јавне површине за постављање___; 7. 
Мјесто, улица и број; 8. Димензија јавне површине; 9. Датум подношења захтјева; 10. Потпис подносиоца 
захтјева 
Образац:Прописан Правилником о рационализацији рада општинске управе општине Власеница 
Спајање: Овај поступак је спојен са поступком 06.24. 

06.24. - Привремено кориштење јавне површине за постављање љетне баште 
Таксе и накнаде:Такса за рјешење: 5 КМ; Такса за заузимање јавних површиназа постављање љетних башта 
(у периоду од 1. маја до 15. октобра), зимских башта (у периоду од 16. октобра до 30. априла), за заузимање 
јавних површина испред самосталних трговинских радњи и за постављање привремених монтажних објеката: 
IА зона: 5 КМ/м2, IБ зона: 2 КМ/м2, II зона: 1,5 КМ/м2, III зона: 1 КМ/м2 
Рокови: 5 дана (3 дана за преглед потпуности захтјева) 
Документи: 1. Доказ о уплати општинске административне таксе / Овјерена копија; 2. Увјерење да нема 
неизмирених обавеза према општини Власеница по основу кориштења љетне баште / Овјерена копија (само 
за заузимање јавне површине за љетне баште) 
*Рјешење о одобреној дјелатности прибавља се по службеној дужности 
* Копија катастарског плана прибављаће се по службеној дужности на основу споразума о сарадњи и начину 
пружања услуга, ако буде закључен са Републичком управом за геодетске и имовинско правне послове (у 
супротном странка овај документ предаје у овјереној копији) 
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Информације:1. Презиме/Назив предузећа; 2. Име/Адреса предузећа; 3. Број личне карте и МУП; 4. Контакт 
адреса/особа; 5. Контакт телефон; 6. Подносим захтјев за заузимање јавне површине за постављање___;  7. 
Мјесто, улица и број; 8. Димензија јавне површине; 9. Датум подношења захтјева; 10. Потпис подносиоца 
захтјева 
Образац:Прописан Правилником о рационализацији рада општинске управе општине Власеница 
Спајање: Овај поступак је спојен са поступком 06.23. 

06.25.- Рјешење за ослобађање од плаћања комуналне таксе 
Таксе и накнаде:Такса за рјешење 5 КМ 
Рокови: 2 дана (1 дан за преглед потпуности захтјева) 
Документи: 1. Увјерење да први пут покреће привредну или угоститељску дјелатност / Оригинал; 2. Доказ да је 
предузетник запослио нове раднике / Оригинал; 3. Доказ о испуњавању услова за ослобађање од плаћања 
комуналне таксе (институције, органи, организације... по члану 6. Одлуке о комуналним таксама) / Оригинал; 4. 
Доказ о уплати општинске административне таксе / Овјерена копија 
*Рјешење о обављању дјелатности прибавља се по службеној дужности, јер општинско Одјељење за привреду 
и друштвене дјелатности води евиденцију и има га у својој архиви (накнада за овај документ у овом поступку 
се не плаћа, јер се документ узима из архиве). 
Информације: 1. Презиме/Назив предузећа; 2. Име/Адреса предузећа; 3. Број личне карте и МУП; 4. Контакт 
адреса/особа; 5. Контакт телефон; 6. Датум подношења захтјева; 7. Потпис подносиоца захтјева 
Образац:Прописан Правилником о рационализацији рада општинске управе општине Власеница 

06.26. –Помоћ у изградњи или санацији сеоске водоводне мреже 
Таксе и накнаде:/ 
Рокови: 10 дана (3 дана за преглед ппотпуности захтјева) 
Документи: / 
Информације: 1. Презиме; 2. Име; 3. Мјесна заједница; 4. Списак домаћинстава; 5. Мјесто изворишта; 6. Датум 
подношења захтјева; 7. Потпис подносиоца захтјева 
Образац:Прописан Правилником о рационализацији рада општинске управе општине Власеница 

06.27. – Уговор о закупу пословног простора у власништву општине Власеница 
Таксе и накнаде: Такса за захтјев: 1 КМ; Цијена за кориштење пословног простора по јединици корисне 
површине (по метру квадратном): Прва зона: 5 КМ мјесечно/м2; друга зона: 3 КМ мјесечно/м2; трећа зона: 1,5 
КМ мјесечно/м2 
Рокови: 10 дана (3 дана за преглед потпуности захтјева) 
Документи:  
*Доказ о дјелатности коју обавља прибавља се по службеној дужности, осим ако је дјелатност регистрована у 
суду 
Информације: 1. Презиме/Назив предузећа; 2. Име/Адреса предузећа; 3. Број личне карте и МУП; 4. Контакт 
адреса/особа; 5. Контакт телефон; 6. Улица у којој се налази пословни простор; 7. Датум подношења захтјева; 
8. Потпис подносиоца захтјева 
Образац:Прописан Правилником о рационализацији рада општинске управе општине Власеница 

06.28. - Закуп јавне површине за постављање привременог монтажног објекта (закључење новог угвора или 
продужење постојећих уговора)                                                    
Таксе и накнаде: Такса за заузимање јавних површина: 1. I А зона: 5 КМ/м2, 2. I Б зона: 2 Км/м2, 3. II зона:: 1,5 
КМ/м2, 4. III зона: 1 КМ/м2 
Рокови: 10 дана (3 дана за преглед потпуности захтјева) 
Документи: 1. Доказ о уплати општинске административне таксе / Овјерена копија  
*Рјешење о одобрењу дјелатности прибавља се по службеној дужности, осим кад је дјелатност регистрована у 
суду 
*Копија катастарског плана прибављаће се по службеној дужности на основу споразума о сарадњи и начину 
пружања услуга, ако буде закључен са Републичком управом за геодетске и имовинско правне послове (у 
супротном странка овај документ предаје у оригиналу или овјереној копији 
Информације: 1.Презиме/Назив предузећа; 2. Име/Адреса предузећа; 3. Број личне карте и МУП; 4. Контакт 
адреса/особа; 5. Контакт телефон; 6. Димензија јавне површине; 7. Датум подношења захтјева; 8. Потпис 
подносиоца захтјева  
Образац: Прописан Правилником о рационализацији рада општинске управе општине Власеница 

06.29. – Локацијски услови 
Таксе и накнаде:Такса за рјешење 20 КМ. 
Рокови: 2 дана (1 дан за преглед потпуности захтјева) 
Документи: 1. Стручно мишљење и УТ услови (стручно мишљење и УТ само ако нема спроведбене планске 
документације за локацију на којој се планира градити-ту спада регулациони план) / Оригинал; 2. Рјешење о 
утврђивању обавезе спровођења процјене утицаја на животну средину и обим процјене утицаја (ако је њено 
спровођење обавезно у складу са посебним прописом) / Оригинал; 3. Идејни пројекат  за објекте за које према 
одредбама Закона о урђењу простора и грађењу није потребна грађевинска дозвола / Оригинал; 4. Доказ о 
уплати општинске административне таксе / Овјерена копија 
*Копија катастарског плана са поређењем, односно ажурна геодетска подлога за трасе инфраструктурних 
објеката и Доказ о власништву или праву грађења над земљиштем за објекте за које према одредбама Закона 
о уређењу простора и грађењу није потребна грађевинска дозвола прибављаће се по службеној дужности на 
основу споразума о сарадњи и начину пружања услуга, ако буде закључен са Републичком управом за 
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геодетске и имовинско правне (у супротном странка ће ове документе предавати у оригиналу) 
*Доказ о легалности постојећег објекта и Путна сагласност прибављају по службеној дужности 
*Ако Путну сагласност издаје ЈП ,,Путеви,, РС овај документ прибављаће се по службеној дужности на основу 
споразума о унапређивању управног поступка издавања грађевинских дозвола и других дозвола из области 
грађења ако буде закључен између општине Власеница и ЈП ,,Путеви,, РС (у супротном странка ће овај 
документ предавати у оригиналу) 
*Потребене сагласности на локацију ( од А.Д. "Водовод и канализација" Власеница, од Телекомуникације РС 
А.Д. Бањалука, РЈ Зворник и електроенергетска сагласност на локацију) прибављаће се по службеној 
дужности на основу споразума о унапређивању управног поступка издавања грађевинских дозвола и других 
дозвола из области грађења ако буду закључени између општине Власеница и издаваоца наведених 
сагласности (А.Д. "Водовод и канализација" Власеница, Телекомуникације РС А.Д. Бањалука, РЈ Зворник и 
ЗЕДП "Електро-Бијелјина", А.Д. "Електродоистрибуција Власница" Власеница),(у супротном странка ће ове 
документе предавати у оригиналу) 
Информације: 1. Презиме/Назив предузећа; 2. Име/Адреса предузећа; 3. Број личне карте и МУП; 4. Контакт 
адреса/особа; 5. Контакт телефон; 6. Врста радова (изградња, доградња, надоградња, промјена намјене, 
реконструкција, санација, остало); 7. Намјена објекта (породични стамбени, породични стамбено-пословни, 
вишепородични стамбено-пословни, пословни, помоћни, објекат привременог карактера, рекламни пано, 
инфраструктурни); 8. Хоризонтални габарити; 9. Спратност; 10. Адреса локације; 11. Подаци о власницима 
сусједних обејката и земљишта; 12. Број старе грађевинске дозволе; 13. Датум подношења захтјева; 14. 
Потпис подносиоца захтјева 
Образац:Прописан Правилником о рационализацији рада општинске управе општине Власеница 

06.30 – Измјена и допуна локацијских услова 
Таксе и накнаде:/ 
Рокови: 2 дана (1 дан за преглед потпуности захтјева) 
Документи: 1. Стручно мишљење и УТ услови (ако не постоји регулациони план) / Оригинал; 2. Доказ о уплати 
општинске административне таксе / Овјерена копија 
*Локацијски услови прибављају се по службеној дужности 
Информације: 1. Презиме/Назив предузећа; 2. Име/Адреса предузећа; 3. Број личне карте и МУП; 4. Контакт 
адреса/особа; 5. Контакт телефон; 6. Број локацијских услова; 7. Година издавања; 8. Опис тражене измјене 
или допуне локацијских услова; 9. Број локацијских услова; 10. Датум подношења захтјева; 11. Потпис 
подносиоца захтјева 
Образац:Прописан Правилником о рационализацији рада општинске управе општине Власеница 

06.31. – Увјерење да издати локацијски услови ницу промјењени 
Таксе и накнаде:Такса за увјерење 5 КМ 
Рокови: Истог дана, а најкасније у року од2 дана (1 дан за преглед потпуности захтјева) 
Документи: 1. Доказ о уплати општинске административне таксе / Овјерена копија  
*Локацијски услови прибављају се по службеној дужности 
Информације: 1. Презиме/Назив предузећа; 2. Име/Адреса предузећа; 3. Број личне карте и МУП; 4. Контакт 
адреса/особа; 5. Контакт телефон; 6. Датум подношења захтјева; 7. Потпис подносиоца захтјева 
Образац:Прописан Правилником о рационализацији рада општинске управе општине Власеница 

06.32. – Грађевинска дозвола 
Таксе и накнаде: Накнада за финасирање послова премјера и успостављање катастра непокретности: 0,30% 
од предрачунске вриједности грађевинских радова; Такса за издавање одобрења за грађење: 0,05% од 
предрачунске вриједности објекта;  
Примјенитинову Одлуку о висини накнаде за уређење градског грађевинског земљишта, по којој је накнада 
једнака за подручја која су обухваћена и за подручја која нису обухваћена регулационим планом. По истој 
Одлуци накнада за уређење градског грађевинског земљишта не плаћа се за производне објекте у другој, 
трећој и четвртој зони 
Рента - израчунава се према цијени 1 м2 корисне површине стамбеног и пословног простора  - 1.прва зонa: 
6%, 2.друга зона 5%, 3.трећа зона: 4% и 4,четврта зона: 3% 
Рокови: 3 дана (1 дан за преглед потпуности захтјева) 
Документи: 1. УТ услови (за индивидуалне стамбене и стамбено-пословне објекте до 400 м2) / Оригинал; 2. 
Уговор о концесији или јавно-приватном партнерству (ако се за тражену изградњу даје концесија или закључи 
уговор о јавно-приватном партнерству у складу са посебним прописима) / Овјерена копија; 3. Техничка 
документација, односно главни пројекат (у три примјерка) / Оригинал; 4. Извјештај о ревизији техничке 
документације (само за објекте преко 200 м2 бруто грађевинске површине) / Оригинал; 5. Извјештај и потврду 
о нострификацији (ако је пројектна документација израђена по прописима других земаља) / Оригинал; 6. 
Рјешење о одобравању студије утицаја на животну средину у складу са прописима о заштити животне средине 
(ако је потребно) / Оригинал; 7. Рјешење о утврђивању висине накнаде за уређење градског грађевинског 
земљишта и ренте / Оригинал; 8. Доказ о уплати утврђеног износа накнада, односно уговор о начину 
измирења ових обавеза / Овјерена копија; 9. Доказ о уплати доприноса за финансирање послова премјера и 
успостављања катастра непокретности у износу од 0,3% од предрачунске вриједности грађевинских радова / 
Овјерена копија; 10. Доказ о уплати административне таксе у износу од 0,05% од вриједности објекта / 
Овјерена копија 
*Локацијски услови (за објекте преко 400 м2), Еколошка дозвола  и Пољопривредна сагласност прибављају се 
по службеној  
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*Доказ о ријешеним имовинско-правним односима прибављаће се по службеној дужности на основу споразума 
о сарадњи и начину пружања услуга, ако буде закључен са Републичком управом за геодетске и имовинско 
правне послове (у супротном странка ће овај документ предавати у оригиналу) 
*Потребне сагласности (Електроенергетска, Телекомуникациона, Сагласност за прикључак на водоводну и 
канализациону мрежу, Сагласност за прикључак на магистрални, локални пут, Сагласност на пројектоване 
мјере заштите од пожара и Водопривредна сагласност) прибављаће се по службеној дужности на основу 
споразума о унапређивању управног поступка издавања грађевинских дозвола и других дозвола из области 
грађења ако буду закључени змеђу општине Власеница и издаваоца наведених сагласности (ЗЕДП "Електро-
Бијелјина", А.Д. "Електродоистрибуција Власница" Власеница, А.Д. "Водовод и канализација" Власеница, 
Телекомуникације РС А.Д. Бањалука, ЈП ,,Путеви,, РС, МУП ЦЈБ Зворник и ЈУ ,,Воде српске,, Бијељина), (у 
супротном странка ће све ове документе предавати у оригиналу) 
Информације: 1. Презиме/Назив предузећа; 2. Име/Адреса предузећа; 3. Број личне карте и МУП; 4. Контакт 
адреса/особа; 5. Контакт телефон; 6. Врста и намјена објекта; 7. Враста радова; 8. Катастарска честица (нови 
премјер); 9. Катастарска општина (нови премјер); 10. Катастарска честица (стари премјер); 11. Катастарска 
општина (стари премјер); 12. Локацијски услови број; 13. Датум подношења захтјева; 14. Потпис подносиоца 
захтјева 
Образац:Прописан Правилником о рационализацији рада општинске управе општине Власеница 

06.33. – Измјена и допуна грађевинске дозволе 
Таксе и накнаде:Такса за рјешење 10 КМ. 
Рокови: 3 дана (1 дан за преглед потпуности захтјева) 
Документи: 1. Техничка документација, односно главни пројекат (у три примјерка) са унесеним измјенама или 
допунама у истој / Оригинал; 2. Извјештај о обављеној ревизији измјењене техничке документације (само за 
објекте преко 200м2); 3. Доказ о уплати општинске административне таксе / Овјерена копија  
*Грађевинска дозвола и Локацијски услови прибављају се по службеној дужности 
*Доказ о власништву - ЗК извадак прибављаће по службеној дужности на основу споразума о сарадњи и 
начину пружања услуга, ако буде закључен са Републичком управом за геодетске и имовинско правне послове 
(у супротном странка ће овај документ предавати у оригиналу) 
* Потребне сагласности на локацију (зависно од тога на шта се измјена и допуна односе и која је тачно 
потребна - електроенергетска/водоводна/телекомуникациона/путна/противпожарна/водопривредна) 
прибављаће се по службеној дужности на основу споразума о унапређивању управног поступка издавања 
грађевинских дозвола и других дозвола из области грађења ако буду закључени између општине Власеница и 
издаваоца наведених сагласности (у супротном странка ће ове документе предавати у оригиналу) 
Информације: 1. Презиме/Назив предузећа; 2. Име/Адреса предузећа; 3. Број личне карте и МУП; 4. Контакт 
адреса/особа; 5. Контакт телефон; 6. Опис тражене измјене или допуне грађевинске дозволе; 7. Број 
грађевинске дозволе и година издавања; 8. Датум подношења захтјева; 9. Потпис подносиоца захтјева 
Образац:Прописан Правилником о рационализацији рада општинске управе општине Власеница 

06.34. –Утврђивање висине накнаде за уређење градског грађевинског земљишта и ренте 
Таксе и накнаде:Такса за рјешење на 8 КМ. 
Рокови: 5 дана (3 дана за преглед потпуности захтјева) 
Документи: 1. Главни пројекат са извјештајем о извршеној ревизији / На увид; 2. Доказ о уплати општинске 
административне таксе / Овјерена копија 
*Локацијски услови прибављају се по службеној дужности 
Информације: 1. Презиме/Назив предузећа; 2. Име/Адреса предузећа; 3. Број личне карте и МУП; 4. Контакт 
адреса/особа; 5. Контакт телефон; 6. Датум подношења захтјева; 7. Потпис подносиоца захтјева 
Образац:Прописан Правилником о рационализацији рада општинске управе општине Власеница 

06.35. – Извод из постојећег планског акта 
Таксе и накнаде:Такса за рјешење 5 КМ. 
Рокови: Истог дана, а најкасније у року од 3 дана (1 дан за преглед потпуности захтјева) 
Документи:1. Доказ о уплати општинске административне таксе / Овјерена копија 
*Копија катастарског плана за предметну локацију са идентификованим парцелама по старом и новом 
премјеру прибављаће се по службеној дужности на основу споразума о сарадњи и начину пружања услуга, ако 
буде закључен са Републичком управом за геодетске и имовинско правне послове (у супротном странка ће 
овај документ предавати у оригиналу или овјереној копији) 
Информације: 1. Презиме/Назив предузећа; 2. Име/Адреса предузећа; 3. Број личне карте и МУП; 4. Контакт 
адреса/особа; 5. Контакт телефон; 6. Адреса локације; 7. Датум подношења захтјева; 8. Потпис подносиоца 
захтјева 
Образац:Прописан Правилником о рационализацији рада општинске управе општине Власеница 

06.36. –Пријава почетка грађења                                 
Таксе и накнаде:Такса за захтјев 1 КМ 
Рокови: / 
Документи: 1. Записник о исколичењу објекта / Оригинал; 2. Доказ о уплати општинске административне таксе 
/ Овјерена копија 
*Грађевинска дозвола и Локацијски услови прибављају се по службеној дужности 
Информације: 1. Презиме/Назив предузећа; 2. Име/Адреса предузећа; 3. Број личне карте и МУП; 4. Контакт 
адреса/особа; 5. Контакт телефон; 1. Као извођач радова, 2. Као инвеститор (означити); 6. Врста објекта чија 
се градња пријављује; 7. Мјесто,улица и број; 8. Катастарска честица (нови премјер); 9. Катастарска општина 
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(нови премјер); 10. Датум подношења захтјева; 11. Потпис подносиоца захтјева 
Образац: Прописан Правилником о рационализацији рада општинске управе општине Власеница 

06.37. – Уклањање објекта 
Таксе и накнаде:Такса за рјешење 10 КМ. 
Рокови: 3 дана (1 дан за преглед потпуности захтјева) 
Документи: 1. Пројекат укалњања објекта (осим за помоћне објекте, индивидуалне стамбне објекте, 
индивидуално стамбено пословне и пословне објекте бруто грађевинске површине до 400 м2) / Оригинал; 2. 
Сагласности надлежних органа (ако се уклањањем може угрозити јавни интерес - угрожавање споменика 
култире, комуналних и других инсталација и сл.) / Оригинал; 3. Процјена утицаја на животну средину (ако се 
уклањањем објекта може угрозити животна средина) / Оригинал; 4. Доказ о уплати општинске 
административне таксе / Овјерена копија 
*Доказ о праву власништва (уколико се ради о документу који издаје Републичка управа за геодетске и 
имовинско правне послове) прибављаће се по службеној дужности на основу споразума о сарадњи и начину 
пружања услуга, ако буде закључен са Републичком управом за геодетске и имовинско правне послове (у 
супротном странка ће овај документ предавати у оригиналу или овјереној копији) 
Информације: 1. Презиме/Назив предузећа; 2. Име/Адреса предузећа; 3. Број личне карте и МУП; 4. Контакт 
адреса/особа; 5. Контакт телефон; 6. Катастарска честица (нови премјер); 7. Катастарска општина (нови 
премјер); 8. Датум подношења захтјева; 9. Потпис подносиоца захтјева 
Образац:Прописан Правилником о рационализацији рада општинске управе општине Власеница 

06.38. – Увјерење да подручје будуће изградње није обухваћено спроведбеним документом просторног 
уређења 
Таксе и накнаде:Такса за увјерење 5 КМ 
Рокови: Истог дана, а најкасније у року од 2 дана (1 дан за преглед потпуности захтјева) 
Документи: 1. Доказ о уплати општинске административне таксе / Овјерена копија 
*Локацијски услови (само заувјерење да за саграђени објекат није потребна грађевинска дозвола) прибављају 
се по службеној дужности 
*Копија катастарског плана (само за увјерење да подручје будуће изградње није обухваћено спроведбеним 
документом просторног уређења )прибављаће се по службеној дужности на основу споразума о сарадњи и 
начину пружања услуга, ако буде закључен са Републичком управом за геодетске и имовинско правне послове 
(у супротном странка ће овај документ предавати у оригиналу или овјереној копији) 
Информације: 1. Презиме/Назив предузећа; 2. Име/Адреса предузећа; 3. Број личне карте и МУП; 4. Контакт 
адреса/особа; 5. Контакт телефон; 6. Катастарска честица (стари премјер); 7. Катастарска општина (стари 
премјер); 8. Катастарска честица (нови премјер); 9. Катастарска општина (нови премјер); 10. Подносим захтјев 
за издавање увјерења (означити): 1. да подручје будуће изградње није обухваћено спроведбеним документом 
просторног уређења, 2. да за саграђени објекат није потребна грађевинска дозвола; 11. Врста и намјена 
објекта (само заувјерење да за саграђени објекат није потребна грађевинска дозвола) ; 12. Адреса објекта 
(само заувјерење да за саграђени објекат није потребна грађевинска дозвола); 13. Датум подношења захтјева; 
14. Потпис подносиоца захтјева  
Образац:Прописан Правилником о рационализацији рада општинске управе општине Власеница 
Спајање: Овај поступак је спојен са поступком: 06.42. 

06.39. - Легализација објекта 
Таксе и накнаде: Такса за рјешење: 5 КМ; Такса за издавање одобрења за грађење: 0,05% од предрачунске 
вриједности објекта; Такса за издавање одобрења за употребу (за идивидуалне стамбене и стамбено-
пословне зграде бруто грађевинске површине испод 400 м2 - досноси се само једно рјешење и наплаћује само 
ова такса, а не и такса за одобрење за грађење): 0,05% од предрачунске вриједности објекта 
Накнада за легализацију објекта (плаћа се у фиксном износу за завршене индувидуално-стамбене и 
индивидуално стамбенo-пословне објекте до 400 м2 бруто грађевинске површине и за објекте који нису у првој 
зони градског грађевинског земљишта): 1. За објекте укупне корисне површине до 100 м2: 100 КМ, 2 .од 100 до 
200 м2: 500 КМ, 3. од 200 до 300 м2: 1000 КМ, 4. од 300 м2 па до макисмалне корисне површине: 2000 КМ.  
Рента - израчунава се према цијени 1 м2 корисне површине стамбеног и пословног простора  - 1.прва зонa: 
6%, 2.друга зона 5%, 3.трећа зона: 4% и 4.четврта зона: 3% 
Примјенитинову Одлуку о висини накнаде за уређење градског грађевинског земљишта по којој се накада 
једнако наплаћује и за подручја која су обухваћена регулационим планом и за подручја која нису обухваћена 
регулационим планом. Истом одлуком укинута је накнада за уређење градског грађевинског земљишта за 
производне објекте у другој, трећој и четвртој зони 
Рокови: 2 дана (1 дан за преглед потпуности захтјева) 
Документи:1. Доказ о уплати општинске административне таксе / Овјерена копија 
*Копија катастарског плана са поређењем, односно ажурна геодеткса подлога за трасе инфраструктурних 
објеката, те  Доказ о власништву (ако је ријеч о домунету који издаје РУГИП) и Геодетски снимак ситуације 
стварно изведеног стања бесправно изграђеног објекта (ако га издаје РУГИП)  прибављаће се по службеној 
дужности на основу споразума о сарадњи и начину пружања услуга, ако буде закључен са Републичком 



Страна 52  Број 12 

Службени гласник општине Власеница 

 

управом за геодетске и имовинско правне послове (у супротном странка ће ове документе предавати у 
оригиналу) 
*Доказ о легалности постојећег објекта (ако је ријеч о доградњи, надоградњи и промјени намјене постојећег 
објекта) прибавља се по службеној дужности 
Информације: 1. Презиме/Назив предузећа; 2. Име/Адреса предузећа; 3. Број личне карте и МУП; 4. Контакт 
адреса/особа; 5. Контакт телефон; 6. Врста радова (означити) : 1. изградља,2.  доградња, 3. надоградња, 4. 
промјена намјене, 5. реконструкција; 6. Намјена објекта (означити): 1. стамбени, 2. стамбено-пословни, 3. 
пословни, 4. помоћни, 5. објекат привременог карактера, 6. инфраструктурни); 7. 1. Завршен, 2. незавршен 
(означити); 8. Хоризонтални габарити; 9. Спратност; 10. Адреса локације; 11. Број старе бграђевинске дозволе; 
12. Датум подношења захтјева; 13. Потпис подносиоца захтјева 
Образац:Прописан Правилником о рационализацији рада општинске управе општине Власеница 

06.40. - Технички преглед и издавање употребне дозволе 
Таксе и накнаде: Такса за издавање одобрења за употребу (за идивидуалне стамбене и стамбено-пословне 
зграде бруто грађевинске површине испод 400 м2 - досноси се само једно рјешење и наплаћује само ова 
такса, а не и такса за одобрење за грађење): 0,05% од предрачунске вриједности објекта. 
Накнада за рад Kомисије и трошкови рада органа управе одређује се у зависности од всте,величине и 
инвестиционе вриједности објекта. 
а) За објекте индивидуалног становања до 100 м2 корисне површине: 
- накнада за  рад Kомисије 1,50 KМ/м2 
- накнада за рад органа управе 0,10 KМ/м2 
б) За објекте индивидуалног становања преко 100 м2 корисне површине: 
- накнада за рад Kомсије 40,00 KМ + 1,00 KМ/м2 
- накнада за рад органа управе 5,00 KМ + 0,10 KМ/м2 
в) За објекте колективног становања: 
- накнада за рад Kомисије 1,00 KМ/м2 
- накнада за рад органа управе 0,10 KМ/м2 
г) За пословно - услужне објекте до 50 м2 корисне поршине: 
- накнада за рад Kомисије 2,00 KМ/м2 
- накнада за рад органа управе 0,70 KМ/м2 
д) За посовно- - услужне објекте од 50 м2 до 1.000 м2 корисне поршине: 
- накнада за рад Kомисије 70,00 KМ + 1,00 KМ/м, 
- накнада за рад органа управе 20,00 KМ + 0,10 KМ/м2 
ђ) За пословно - услужне објекте веће од 1.000 м2 корисне пошине: 
- накна за рад Kомисије 300,00 KМ + 1,00 KМ/м2 
- накнада за рад органа управе 0,10 KМ/м2 
е) За производне објекте инвестиционе вриједности до 500.000,00 KМ: 
- накнада за рад Kомисије - 0,50 % од инвестицоне вриједности објекта; 
- накнада за рад органа управе - 0,05 % од инвестиционе вриједности објекта. 
За производне објекте инвестиционе вриједности веће од 500.000,00 KМ 
- накнада за рад Kомисије - 2.000,00 KМ + 0,30 % од инвестиционде вриједности 
- накнада за рад органа управе - 0,05 % од инвестиционе вриједности. 
З) За енергетске објекте, котловнице, трансформаторске станице, пумпне станице, бензинске 
станице, базне станице мобилне телефоније и остале објекте који се не могу измјерити градевинском 
површином: 
- накнада за рад чланова Kомисије -0,60 % од инвестицоне вриједности објекта 
- накнада за рад органа управе - 0,л0 % од инвестиционе виједности објекта. 
з) За све врсте и величине објеката, накнада за рад предсједника Kомисије увећава се за 5% у 
односу на појединачну накнаду која припада члану Kомисије. 
и) У случају да приликом техничког прегледа Kомисија утврди одређене недостатке на објекту и 
остави инвеститору накнадни рок за отклањање недостатака, трошкови накнадног техничког прегледа 
изосиће 20 % од првобитно утврђених трошкова. 
- Накнада за рад Kомисије за технички преглед грађевина за објекте индивидуалног становања 
до 100 м2 корисне површине који су у власништву инвалидних лица и породица погинулих бораца умањује се 
за 70% у односу на накнаду исказану Члану 12. став л. татча а) Одлуке о измјени и допуни одлуке одлуке о 
поступку, организацији и спровођењу техничког прегледа и начину утврђивања и израчунавања цијене 
трошкова техничког прегледа изграђених објеката. 
У случају да висина наканде за неког члана комисије која је утврдена по одредбама ове 
Одлуке не прелази износ од 20,00 KМ, орган управе може утврдити да накнада за рад тог члана 
комисије износи најмање 20,00 KМ. 
Рокови: 3 дана након пријема извјештаја комисије (2 дана за преглед потпуности захтјева) 
Документи: 1. Пројекат изведеног стања у два примјерка  уколико је израђен и овјерен / Оригинал; 2. Доказ о 
извршеном снимању подземних инсталација / Оригинал; 3. Изјаву извођача о изведеним радовима / Оригинал; 
4. Извјештај надзорног органа / Оригинал; 5. Енергетски цертификат зграде / Оригинал; 6. Доказ о уплати 
општинске административне таксе / Овјерена копија 
*Грађевинска дозвола прибавља се по службеној дужности 
*Потврда о извршеном геодетском снимању објекта прибављаће се по службеној дужности на основу 
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споразума о сарадњи и начину пружања услуга, ако буде закључен са Републичком управом за геодетске и 
имовинско правне послове (у супротном странла ће овај документ предавати у оригиналу)*Сагласност о 
изведеном стању кад је то предвиђено посебним прописом (зависно од врсте објекта-противпожарна и водна) 
прибављаће се по службеој дужности  на основу споразума о унапређивању управног поступка издавања 
грађевинских дозвола и других дозвола из области грађења ако буду закључени змеђу општине Власеница и 
издаваоца наведених сагласности (РС, МУП ЦЈБ Зворник и ЈУ ,,Воде српске,, Бијељина), (у супротном странка 
ће ове документе предавати у оригиналу) 
Информације: 1.Презиме/Назив предузећа; 2. Име/Адреса предузећа; 3. Број личне карте и МУП; 4. Контакт 
адреса/особа; 5. Контакт телефон; 6. Врста и намјена објекта; 7. Врста радова; 8. Катастарска честица (стари 
премјер); 9. Катастарска општина (стари премјер); 10. Катастарска честица (нови премјер); 11. Катастарска 
општина (нови премјер); 12. Грађевинска дозвола број; 13. Извођач радова; 14. Вршилац сталног стручног 
надзора; 15. Датум довршења изградње објекта; 16. Датум кад се може почети са техничким прегледом; 17. 
Датум подношења затјева; 18. Потпис подносиоца захтјева 
Образац:Прописан Правилником о рационализацији рада општинске управе општине Власеница 

06.41. - Утврђивање легалности објекта (за бесправно изграђене објекте до 1980. године) 
Таксе и накнаде:Такса за рјешење 5 КМ 
Рокови: 2 дана (1 дан за преглед потпуности захтјева) 
Документи: 1. Купопродајни уговор закључен до тог периода / Овјерена копија/ Уговор о грађењу закључен до 
тог периода (или други докази на основу којих се може утврдити да је објекат изграђен до краја 1980. године) / 
Овјерена копија; 2. Доказ о уплати општинске административне таксе / Овјерена копија 
*Аерофотограметријски снимак (ако је извршено за подручје јединице локалне самоуправе до краја 1980. 
године), Увјерење о евиденцији објекта, ЗК извадак и Копија катастарског плана прибављаће се по службеној 
дужности на основу споразума о сарадњи и начину пружања услуга, ако буде закључен са Републичком 
управом за геодетске и имовинско правне послове (у супротном странка ће Аерофотограметријски снимак и 
Увјерење о евиденцији објекта предавати у ригиналу, а ЗК извадак и Копију катастарског плана у оригиналу 
или овјереној копији) 
Информације: 1.Презиме/Назив предузећа; 2. Име/Адреса предузећа; 3. Број личне карте и МУП; 4. Контакт 
адреса/особа; 5. Контакт телефон; 6. Врста и намјена објекта; 7. Адрса објекта; 8. Датум подношења захтјева; 
9. Потпис подносиоца захтјева 
Образац:Прописан Правилником о рационализацији рада општинске управе општине Власеница 

06.42. - Увјерење да за саграђени објекат није потребна грађевинска дозвола 
Таксе и накнаде:Такса за увјерење 5 КМ 
Рокови: Истог дана, а најкасније у року од2 дана (1 дан за преглед потпуности захтјева) 
Документи: 1. Доказ о уплати општинске административне таксе / Овјерена копија 
*Локацијски услови (само заувјерење да за саграђени објекат није потребна грађевинска дозвола) прибављају 
се по службеној дужности 
*Копија катастарског плана (само за увјерење да подручје будуће изградње није обухваћено спроведбеним 
документом просторног уређења )прибављаће се по службеној дужности на основу споразума о сарадњи и 
начину пружања услуга, ако буде закључен са Републичком управом за геодетске и имовинско правне послове 
(у супротном странка ће овај документ предавати у оригиналу или овјереној копији) 
Информације: 1. Презиме/Назив предузећа; 2. Име/Адреса предузећа; 3. Број личне карте и МУП; 4. Контакт 
адреса/особа; 5. Контакт телефон; 6. Катастарска честица (стари премјер); 7. Катастарска општина (стари 
премјер); 8. Катастарска честица (нови премјер); 9. Катастарска општина (нови премјер); 10. Подносим захтјев 
за издавање увјерења (означити): 1. да подручје будуће изградње није обухваћено спроведбеним документом 
просторног уређења, 2. да за саграђени објекат није потребна грађевинска дозвола; 11. Врста и намјена 
објекта (само заувјерење да за саграђени објекат није потребна грађевинска дозвола) ; 12. Адреса објекта 
(само заувјерење да за саграђени објекат није потребна грађевинска дозвола); 13. Датум подношења захтјева; 
14. Потпис подносиоца захтјева 
Образац:Прописан Правилником о рационализацији рада општинске управе општине Власеница 
Спајање: Овај поступак је спојен са поступком 06.38. 

06.43. – Путна сагласност 
Таксе и накнаде:Такса за рјешење 15 КМ. Комунална такса за путну сагласност: 1. а) за путничке аутомобиле: 
1,00 КМ, б) за теретна возила, аутобусе и грађевинске машине: 3,00 КМ; 2. За давање сагласности на локацију 
и изградњу прикључка на локалном и некатегорисаном путу: а) за физичка лица, ТР, ЗР, УР и друго: 45 КМ, б)  
за правна лица (привремени објекти, стамбено пословни и др.): 190 КМ; 3. За давање сагласности на локацију 
и изграђњу прикључка у улици у насељу: а) за физичка лица, ТР, ЗР, УР и друго: 190 КМ, б) за правна лица 
(привремени објекти, стамбено-пословни и др.): прва зона: 390 КМ, друга зона: 290 КМ, трећа зона: 190 КМ; 4. 
За давање сагласности за полагање инфраструктурних водова (водовод, гасовод, канлизација, ПТТ, 
електроинсталације и др.): кроз труп пута и путне објекте: а) прекоп градске улице трупа пута (било којим 
коловозним застором): 1 прекоп: 190 КМ, 2-3 прекопа: 290 КМ, 4-7 прекопа: 75 КМ/прекопу, 8-12 прекопа: 95 
КМ/прекопу, 13 и више прекопа: 110 КМ/прекопиу, б) прекоп локалног пута: асфалт: 95 КМ/прекопу, макадам: 
45 КМ/прекопу, в) прекоп некатегорисаног пута: асфалт: 45 КМ/прекопу, макадам: 25 КМ/прекопу, г) са 
подбушивањем градске улице трупа (са било којим коловозним застором): 1 подбушивање: 140 КМ, 2-3 
подбушивања: 190 КМ, 4-7 подбушивања: 55 КМ/подбушивању, 8-12 подбушивања: 75 КМ/подбушивању, 13 и 
више подбушивања: 95 КМ/подбушивању, д) Подбушивање локалног пута: асфалт: 75 КМ/подбушивању, 
макадам: 25 КМ/подбушивању, ђ) подбушивање некатегорисаног пута: 25 КМ/подбушивању, е) разни 
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прикључци на стамбене објекте: 45 КМ, ж) разни прикључци на пословне објекте: 95 КМ; 5. За давање 
сагласности за прелазак далековода изнад локалног, некатегорисаног пута и градске улице: а) градска улица: 
1 прелаз: 140 КМ, 2-3 прелаза: 190 КМ, 4-7 прелаза: 55 КМ/прелазу, 8-12 прелаза: 65 КМ/прелазу, 13 и више 
прелаза: 75 КМ/прелазу, б) локални пут: 1 прелаз: 95 КМ, 2-3 прелаза: 140 КМ, 4-7 прелаза= на 35 КМ/прелазу, 
8-12 прелаза= на 45 КМ/прелазу, 13 и више прелаза= на 55 КМ/прелазу, в) некатегорисани пут: 1 прелаз: 45 
КМ, 2-3 прелаза: 70 КМ, 4-7 прелаза: 15 КМ/прелазу, 8-12 прелаза: 20 КМ/прелазу, 13 и више прелаза: 25 
КМ/прелазу; 6. За давање сагласности за полагање инфраструктурних водова (водовод, гасовод, 
канализација, ПТТ, електроинсталације и др.) паралелно са осовином пута: а) градска улица -у асфалтном 
дијелу коловоза до 10 м2=30,00 КМ/м, од 11 до 20 м2= 28,00 КМ/м, од 21 до 30 м2=27,00 КМ/м2, од 31 до 40 
м2=26,00 КМ/м2, од 41 до 50 м2=25,00 КМ/м2, од 50 до 500 м2=1200,00 КМ + 2,00 КМ/по сваком наредном 
дужном метру, од 501 до 1000 м2=1200,00 КМ + 2,00 Км/по сваком наредном дужном метру, од 1001 м2 и 
више=2600,00 КМ + 0,50 КМ/по сваком наредном дужном метру, -У пјешачкој стази=1,50 КМ/м, б) остале улице: 
- са асфалтним коловозним застором: 2,00 КМ/м, - са макадамским коловозним застором: 1,50 КМ/, - у 
пјешачкој стази: 1,50 КМ/м, - у ивичној траци и банкини: 1,00 КМ/м, - у путном и заштитном појасу: 0,50 КМ/м; в) 
локални путеви: - у асфалтном дијелу коловоза: 1,50 КМ/м,  - у банкини коловоза: 1,00 КМ/м, - у путном појасу: 
0,50 КМ/м; г) некатегорисани путеви: - у асфалтном дијелу коловоза: 1,00 КМ/м, - у банкини и путном појасу: 
0,50 КМ/м 
Рокови: 5 дана (3 дана за преглед потпуности захтјева) 
Документи: 1. Пројекат (ако постоји, а ако се дају сагласности од власника сусједних парцела, онда се не 
приступа изради Пројекта) / Оригинал; 2. Одређени документи зависно од конкретног случаја (нпр. ЗК извадак, 
изјаве власника сусједних парцела...) / Оригинал; 3. Доказ о уплати општинске административне таксе / 
Овјерена копија 
*Копија катастарског плана и ЗК уложак или други документ ако га издаје РУГИП и ако је у конкретном случају 
потребан прибављаће се по службеној дужности на основу споразума о сарадњи и начину пружања услуга, 
ако буде закључен са Републичком управом за геодетске и имовинско правне послове (у супротном сгтранка 
ће овај документ предавати у овјереној копији) 
*Скица увиђаја са лица мјеста прибавља се по службеној дужности 
Информације: 1. Презиме; 2. Име; 3. Број личне карте и МУП; 4. Контакт адреса; 5. Контакт телефон; 6. Кратак 
опис објекта (локације) и у коју сврху се тражи; 7. Врста коловозног затора 1. асфалт, 2. макадам, 3. земља; 8. 
Датум подношења затјева; 9. Потпис подносиоца захтјева 
Образац:Прописан Правилником о рационализацији рада општинске управе општине Власеница 

06.44. – Извођење радова на јавном путу 
Таксе и накнаде:Такса за рјешење 15 КМ. Комунална такса за извођење радова на јавном путу: 1. За давање 
сагласности на локацију и изграђњу прикључка у улици у насељу: а) за физичка лица, ТР, ЗР, УР и друго: 190 
КМ, б) за правна лица (привремени објекти, стамбено-пословни и др.): прва зона: 390 КМ, друга зона: 290 КМ, 
трећа зона: 190 КМ; 2. За давање сагласности за полагање инфраструктурних водова (водовод, гасовод, 
канлизација, ПТТ, електроинсталације и др.): кроз труп пута и путне објекте: а) прекоп градске улице трупа 
пута (било којим коловозним застором): прекоп: 190 КМ, 2-3 прекопа: 290 КМ, 4-7 прекопа: 75 КМ/прекопу, 8-12 
прекопа: 95 КМ/прекопу, 13 и више прекопа: 110 КМ/прекопиу, б) прекоп локалног пута: асфалт: 95 КМ/прекопу, 
макадам: 45 КМ/прекопу, в) прекоп некатегорисаног пута: асфалт:  45 КМ/прекопу, макадам: 25 КМ/прекопу, г) 
са подбушивањем градске улице трупа (са било којим коловозним застором): 1 подбушивање: 140 КМ, 2-3 
подбушивања: 190 КМ, 4-7 подбушивања: 55 КМ/подбушивању, 8-12 подбушивања: 75 КМ/подбушивању, 13 и 
више подбушивања: 95 КМ/подбушивању, д) Подбушивање локалног пута: асфалт: 75 КМ/подбушивању, 
макадам: 25 КМ/подбушивању, ђ) подбушивање некатегорисаног пута: 25 КМ/подбушивању, е) разни 
прикључци на стамбене објекте: 45 КМ, ж) разни прикључци на пословне објекте: 95 КМ; 3. За давање 
сагласности за прелазак далековода изнад локалног, некатегорисаног пута и градске улице: а) градска улица: 
1 прелаз: 140 КМ, 2-3 прелаза: 190 КМ, 4-7 прелаза: 55 КМ/прелазу, 8-12 прелаза= на 65 КМ/прелазу, 13 и 
више прелаза: 75 КМ/прелазу, б) локални пут: 1 прелаз: 95 КМ, 2-3 прелаза: 140 КМ, 4-7 прелаза: 35 
КМ/прелазу, 8-12 прелаза: 45 КМ/прелазу, 13 и више прелаза: 55 КМ/прелазу, в) некатегорисани пут: 1 прелаз: 
45 КМ, 2-3 прелаза: 70 КМ, 4-7 прелаза: 15 КМ/прелазу, 8-12 прелаза: 20 КМ/прелазу, 13 и више прелаза: 25 
КМ/прелазу; 4. За давање сагласности за полагање инфраструктурних водова (водовод, гасовод, 
канализација, ПТТ, електроинсталације и др.) паралелно са осовином пута:а) градска улица -у асфалтном 
дијелу коловоза до 10 м2=30,00 КМ/м, од 11 до 20 м2= 28,00 КМ/м, од 21 до 30 м2=27,00 КМ/м2, од 31 до 40 
м2=26,00 КМ/м2, од 41 до 50 м2=25,00 КМ/м2, од 50 до 500 м2=1200,00 КМ + 2,00 КМ/по сваком наредном 
дужном метру, од 501 до 1000 м2=1200,00 КМ + 2,00 Км/по сваком наредном дужном метру, од 1001 м2 и 
више=2600,00 КМ + 0,50 КМ/по сваком наредном дужном метру, -У пјешачкој стази=1,50 КМ/м, б) остале улице: 
са асфалтним коловозним застором=2,00 КМ/м, са макадамским коловозним застором=1,50 КМ/м2, у пјешачкој 
стази=1,50 КМ/м, у ивичној траци и банкини=1,00 КМ/м, у путном и заштитном појасу=0,50 КМ/м2, в) локални 
путеви: у асфалтном дјелу коловоза=1,50 КМ/м2, у банкини коловоза=1,00 КМ/м2, у путном појасу=0,50 КМ/м2, 
г) некатегорисани путеви: у асфалтном дијелу коловоза=1,00 КМ, у банкини у путном појасу=0,50 Км/м2 
Документи: 1. Пројекат или скица пројекта / Оригинал; 2. Уговор са надлежним предузећем / Копија уз 
оригинал на увид; Доказ о уплати општинске административне таксе / Овјерена копија 
*Копија катастарског плана прибављаће се по службеној дужности на основу споразума о сарадњи и начину 
пружања услуга, ако буде закључен са Републичком управом за геодетске и имовинско правне послове (у 
супротном странка ће овај документ предавати у овереној копији) 
*Локацијски услови (ако постоје) прибављају се по службеној дужности 
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Информације: 1. Презиме; 2. Име; 3. Број личне карте и МУП; 4. Контак адреса; 5. Контакт телефон; 6. Број 
Локацијских услова; 7. Датум подношења затјева; 8. Потпис подносиоца захтјева 
Образац:Прописан Правилником о рационализацији рада општинске управе општине Власеница 

06.45. – Сагласност за прикључак на пут 
Таксе и накнаде:Такса за рјешење 15 КМ. Комунална такса за прикључак на пут: 1. За давање сагласности на 
локацију и изградњу прикључка на локалном и некатегорисаном путу: а) за физичка лица, ТР, ЗР, УР и друго: 
45 КМ, б) за правна лица (привремени објекти, стамбено пословни и др.): 190 КМ; 2. За давање сагласности на 
локацију и изграђњу прикључка у улици у насељу: а) за физичка лица, ТР, ЗР, УР и друго: 190 КМ, б) за правна 
лица (привремени објекти, стамбено-пословни и др.): прва зона: 390 КМ, друга зона: 290 КМ, трећа зона: 190 
КМ. 
Рокови: 5 дана (3 дана за преглед потпуности захтјева) 
Документи: 1. Урбанистаичка сагласност / Копија; 2. Доказ о уплати општинске административне таксе / 
Овјерена копија 
*Копија катастарског плана прибављаће се по службеној дужности на основу споразума о сарадњи и начину 
пружања услуга, ако буде закључен са Републичком управом за геодетске и имовинско правне послове  (у 
супротном странка овај документ предаје у овјереној копији) 
*Скица увиђаја са лица мјеста прибавља се по службеној дужности 
Информације: 1.Презиме; 2. Име; 3. Број личне карте и МУП; 4. Контакт адреса; 5. Контакт телефон; 6. Објекат 
се налази у (мјесто, улица и број); 7. Локални пут; 8. Некатегорисани пут; 9. Врста коловозног застора: 1. 
асфалт, 2. макадам, 3. земља; 10. Назив фирме која ће вршити радове на уређењу прилаза; 11. Кратак опис 
радова, прикључка на пут; 12. Датум подношења захтјева; 13. Потпис подносиоца захтјева 
Образац:Прописан Правилником о рационализацији рада општинске управе општине Власеница 

06.46. - Лиценца превозника 
Таксе и накнаде:Такса за  лиценцу "Б" (обављање линијског и ванлинијског превоза лица на територији 
општине) и  за лиценцу "Ц" (обављање превоза ствари унутар БиХ) 20 КМ и такса за лиценцу "Д" (обављање 
такси превоза) и за лиценцу "Е" (обављање превоза за властите потребе) 25 КМ. 
Рокови: 3 дана (1 дан за преглед потпуности захтјева) 
Документи: 1. Саобраћајна дозвола или лизинг (за возила која се користе по основу лизинга) и потврда о 
исправности и опремљености возила) / Копија уз оригинал на увид; Уговор о раду (само за правна лица) и 
доказ Пореске управе (физичка и правна лица) / Оригинал или овјерена копија; Возачка дозвола / Копија уз 
оригинал на увид; Диплома трећег степена образовања саобраћајне струке друмског смјера и да му је то 
основно занимање / Овјерена копија; Уговор о закупу / Овјерена копија; Доказ о запослењу једног дипломираог 
инжињера саобарћаја, смјер друмски саобраћај (ако у возном парку располаже са 20 и више мот. воз. којим се 
врши пр. лица и ствари, осим путн. мот. воз. са највише 1+4 рег. сјед.), нпр изјава, уговор о раду... / Оригинал; 
Доказ о уплати општинске административне таксе/ Овјерена копија 
*Доказ о регистрацији дјелатности превоза лица и ствари (ако дјелатност није регистрована у суду) и Рјешење 
о распореду на такси стајалиште прибавља се по службеној дужности, ако дјелатност није регистрована у суду 
*Посједовни лист прибављаће се по службеној дужности на основу споразума о сарадњи и начину пружања 
услуга, ако буде закључен са Републичком управом за геодетске и имовинско правне послове (у супротном 
странка ће овај документ предавати у овјереној копији) 
Информације: 1.Презиме; 2. Име; 3. Број личне карте и МУП; 4. Контакт адреса; 5. Контакт телефон; 6. Захтјев 
за издавање лиценце превозника: 1. "Б" - за превоз лица на територији јединице локкалне самоуправе, 2. "Ц" - 
за превоз ствари унутар БиХ, 3. "Д" - за такси превоз, 4. "Е" - за превоз за властите потребе; 7. Датум 
подношења захтјева; 8. Потпис подносиоца захтјева 
Образац:Прописан Правилником о рационализацији рада општинске управе општине Власеница 

06.47. -  Лиценца за возило 
Таксе и накнаде:Такса за  рјешење: за возила којим се врши превоз лица на територији општине Власеница: 1. 
за возило до 15 година старости 25 КМ, 2. за возило 15-20 година старости 15 КМ, 3. за возило преко 20 година 
старости за превоз за сопствене потребе 5 КМ, 4. за такси возило 5 КМ. За издавање лиценце за возило којим 
се врши превоз ствари унутар БиХ: 1. за возило до 15 година старости 25 КМ, 2. за возило 15-25 година 
старости 15 КМ, 3. за возило 25-30 година старости за превоз за сопствене потребе 5 КМ. 
Рокови: 3 дана (1 дан за преглед потпуности захтјева) 
Документи: 1. Саобраћајна дозвола (а за возила која се користе по основу лизинга уговор о лизингу) / Копија уз 
оригинал на увид; 2. Потврда о исправности и опремљености возила / Оригинал; 3. Доказ о уплати општинске 
административне таксе / Овјерена копија 
Информације: 1. Презиме; 2. Име; 3. Број личне карте и МУП; 4. Контакт адреса; 5. Контакт телефон; 6. Датум 
подношења захтјева; 7. Потпис подносиоца захтјева 
Образац:Прописан Правилником о рационализацији рада општинске управе општине Власеница 

06.48. - Легитимација возача 
Таксе и накнаде:Такса за издавање легитимације 10 КМ 
Рокови: 3 дана (1 дан за преглед потпуности захтјева) 
Документи: 1. Диплома за возача моторног возила / Овјерена копија; 2. Возачка дозвола / Копија уз оригинал 
на увид; 3. Доказ из Пореске управе / Овјерена копија; 4. Фотографија формата 3,5x2,5 цм (2 комада) / 
Оригинал; 5. Доказ о уплати општинске административне таксе / Овјерена копија 
Информације: 1. Презиме; 2. Име; 3. Број личне карте и МУП; 4. Контакт адреса; 5. Контакт телефон; 6. Датум 
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подношења захтјева; 7. Потпис подносиоца захтјева  
Образац:Прописан Правилником о рационализацији рада општинске управе општине Власеница 

06.49. - Уређење колског прилаза 
Таксе и накнаде:Такса за рјешење 15 КМ 
Рокови: 5 дана (3 дана за преглед потпуности захтјева) 
Документи: 1. Доказ о уплати општинске административне таксе / Овјерена копија  
*Локацијски услови прибављају се по службеној дужности,  
*Копија катастарског плана прибављаће се по службеној дужности на основу споразума о сарадњи и начину 
пружања услуга, ако буде закључен са Републичком управом за геодетске и имовинско правне послове (у 
супротном странка ће овај документ предавати у овјереној копији) 
Информације: 1. Презиме; 2. Име; 3. Број личне карте и МУП; 4. Контакт адреса; 5. Контакт телефон; 6. Објекат 
се налази у (мјесто, улица, број); 7. Локални пут; 8. Некатегорисани пут; 9. Врста коловозног застора: 1. 
асфалт, 2. макадам, 3. земља; 10. Назив фирме која ће вршити радове на уређењу прилаза; 11. Кратак опис 
радова, уређења колског прилаза; 12. Датум подношења захтјева; 13. Потпис подносиоца захтјева  
Образац:Прописан Правилником о рационализацији рада општинске управе општине Власеница 

06.50. – Привремена забрана саобраћаја у одређеном временском периоду 
Таксе и накнаде:Такса за рјешење 25 КМ 
Рокови: 5 дана (3 дана за преглед потпуности захтјева) 
Документи: 1. Траса предвиђене забране (скица) / Оригинал; 2. Доказ о уплати општинске административне 
таксе / Овјерена копија 
Информације: 1. Презиме; 2. Име; 3. Број личне карте и МУП; 4. Контакт адреса; 5. Контакт телефон; 6. Кратак 
опис због чега се тражи забрана саобраћаја (радови, манифестација, број учесника и сл.); 7. Улица; 8. Вријеме 
трајања забране; 9. Датум подношења захтјева; 10. Потпис подносиоца захтјева 
Образац:Прописан Правилником о рационализацији рада општинске управе општине Власеница 

06.51. – Улазак теретног моторног возила у зону забрањеног саобраћаја                       
Таксе и накнаде:Такса за рјешење 15 КМ 
Рокови: 5 дана (3 дана за преглед потпуности захтјева) 
Документи: Саобраћајна дозвола / Копија уз оригинал на увид; 2. Доказ о уплати општинске административне 
таксе / Овјерена копија 
Информације: 1. Презиме; 2. Име; 3. Број личне карте и МУП; 4. Контакт адреса; 5. Контакт телефон; 6. Зона 
забране саобраћаја (тачан назив улице); 7. Датум подношења захтјева; 8. Потпис подносиоца захтјева  
Образац:Прописан Правилником о рационализацији рада општинске управе општине Власеница 

06.52. – Одобрење за кориштење такси стајалишта 
Таксе и накнаде:Такса за рјешење 15 КМ 
Рокови: 5 дана (3 дана за преглед потпуности захтјева) 
Документи: 1. Увјерење пореске управе о измиреним обавезама / Оригинал; 2. Саобраћајна дозвола возила 
којим се обавља такси превоз / Копија; 3. Лична карта / Копија; 4. Уговор о осигурању имовине и лица / Копија; 
5. Фотографија формата 3,5x2,5 цм / Оригинал; 6. Доказ о уплати општинске административне таксе / Овјерена 
копија 
*Одобрење за рад прибавља се по службеној дужности 
Информације: 1. Презиме; 2. Име; 3. Број личне карте и МУП; 4. Контакт адреса; 5. Контакт телефон; 6. До 
сада сам користио такси превоз као физичко лице-члан удружења___; 7. и користио сам такси стајалиште у 
улици___; 8. (ближе појашњење локације)___; 9. Датум подношења захтјева; 10. Потпис подносиоца захтјева  
Образац:Прописан Правилником о рационализацији рада општинске управе општине Власеница 

06.53. - Увјерења и потврде из службене евиденције-област саобраћаја 
Таксе и накнаде:Такса за увјерење 5 КМ 
Рокови: Истог дана, а најкасније у року од 2 дана (1 дан за преглед потпуности захтјева) 
Документи: / 
Информације: 1. Презиме; 2. Име; 3. Број личне карте и МУП; 4. Контакт адреса; 5. Контакт телефон; 6. Датум 
подношења захтјева; 7. Потпис подносиоца захтјева 
Образац: Прописан Правилником о рационализацији рада општинске управе општине Власеница 

 
 

ОДЈЕЉЕЊЕ ЗА ОПШТУ УПРАВУ (03) 
 
 

03.01. - Увјерње из радног односа 
Таксе и накнаде:/  
Рокови: Истог дана, а најкасније у року од 2 дана (1 дан за преглед потпуности захтјева) 
Документи: / 
Информације: 1. Презиме; 2. Име; 3. Број личне карте и МУП; 4. Контакт адреса/особа; 5. Контакт телефон; 6. 
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Обраћам вам се са захтјевом да ми издате увјерење о радном односу (означити):;  1. Укупном радном стажу из 
матичне књиге, 2. Укупном радном стажу у општинској управи општине Власеница, 3. Радном односу на 
неодређено вријеме, 4. Радном односу на одређено вријеме; 5. Датум подношења захтјева; 6. Потпис 
подносиоца захтјева  
Образац:Прописан Правилником о рационализацији рада општинске управе општине Власеница 

03.02. - Увјерeње о волонтерском раду 
Таксе и накнаде:/  
Рокови: Истог дана, а најкасније у року од 2 дана (1 дан за преглед потпуности захтјева) 
Документи: / 
Информације: 1. Презиме; 2. Име; 3. Број личне карте; 4. Контакт адреса; 5. Контакт телефон; 6. Увјерење ми 
је поребно ради; 7. Датум подносшења захтјева; 8. Потпис подносиоца захтјева 
Образац:Прописан Правилником о рационализацији рада општинске управе општине Власеница 

03.03. - Пружање правне помоћи 
Таксе и накнаде:/  
Рокови: Истог дана, а најкасније у року од 2 дана  
Документи: Зависно од конкретног случаја службеник може тражити одређени документ 
Информације: / 
Образац:Захтјев се подноси усмено 

03.04. -  Изводи и увјерења из матичних књига 
Таксе и накнаде:Такса за увјерење: 5 КМ (за увјерења која издају органи управе), 20 КМ (за изводе из МК који 
се користе пред иностраним органом), 30 КМ (за увјерења о слободном брачном стању за склапање брака 
пред иностраним органима) 
Рокови: Истог дана, а најкасније у року од 3 дана (1 дан за преглед потпуности захтјева) 
Документи: Лична карта/возачка дозвола/пасош / На увид 
Информације: 1. Презиме; 2. Име; 3. Број личне карте и МУП; 4. Контакт адреса/особа; 5. Контакт телефон; 6. 
Захтјев за издавање извода из: 1. МКР, 2. УД, 3. МКВ. 4. МКУ, 5. УСБ; 7. Презиме и име лице на које се подаци 
односе; 8. Мјесто пребивалишта (лица на које се подаци односе); 9. рођен___године; 10. у 
мјесту___општина___; 11. од оца___и мајке___; 12. Захтјев подносим у својству___; 13. а извод ми је потребан 
ради___; 14. Означити језик и писмо на којем желите да се документ штамба: 1. српски, 2. бишњачки, 3. 
хрватски/ 1. ћирилица, 2. латиница; 15. Напомене; 16. Датум подношења захтјева и 17. Потпис подносиоца 
захтјева 
Образац:Прописан Правилником о рационализацији рада општинске управе општине Власеница 

03.05. - Упис у матичну књигу умрлих 
Таксе и накнаде:/ 
Рокови: Упис се врши одмах 
Документи:1. Потврда о смрти / Оригинал; 2. Лична карта / На увид; 3. Извод из МКР умрлог / Оригинал или 
овјерена копија; 4. Извод из МКВ умрлог (ако је у браку) / Оригинал или овјерена копија; 5. Увјерење о 
држављанству / Оригинал или овјерена копија  
Информације: Презиме и име; Број личне карте и МУП; Контакт адреса/особа; Контакт телефон; Молим да ми 
одобрите упис у МК умрлих чињенице смрти за___дајем следеће податке; Име и презиме; Пребивалиште 
умрле особе; Мјесто сахране; Захтјев подносим у својству; Датум подношења захтјева; Потпис подносиоца 
захтјева  
Образац:Прописан Правилником о рационализацији рада општинске управе општине Власеница 
Спајање: Овај поступак је спојен са поступком 03.06. 

03.06. - Упис у МКУ (ван здравствене установе) 
Таксе и накнаде:/ 
Рокови: Упис се врши одмах 
Документи: 1. Потврда о смрти / Оригинал; 2. Лична карта умрлог лица / На увид; 3. Извод из МКР умрлог лица 
/ Оригинал; 4. Извод из МКВ умрлог лица (ако је у браку) / Оригинал; 5. Увјерење о држављанству / Оригинал 
Информације: 1. Презиме и име; 2. Број личне карте и МУП; 3. Контакт адреса/особа; 4. Контакт телефон; 5. 
Молим да ми одобрите упис у МК умрлих чињенице смрти за___дајем следеће податке; 5. Име и презиме; 6. 
Пребивалиште умрле особе; 7. Мјесто сахране; 8. Захтјев подносим у својству; 9. Датум подношења захтјева; 
10. Потпис подносиоца захтјева 
Образац:Прописан Правилником о рационализацији рада општинске управе општине Власеница 
Спајање: Овај поступак је спојен са поступком 03.05. 

03.07. - Упис у матичну књигу рођених (ван здравствене установе) 
Таксе и накнаде:/ 
Рокови: Упис се врши одмах 
Документи: 1. Увјерење о држављанству за оба родитеља / Оригинал; 2. Увјерење из МКВ (уколико су 
родитељи у браку) / Оригинал; 3. Извод из МКР за оба родитеља (уколико нису у браку) / Оригинал; 4. 
Записник о признању очинства (уколико родитељи нису у браку) / Оригинал; 5. Изјава два свједока која су 
присуствовала рођењу дјетета / Оригинал; 6. Картон о вакцинацији / Овјерена копија; 7. Изјава родитеља о 
личном имену дјетета / Оригинал; 8. Лична карта пријавиоца / На увид 
Информације: 1. Презиме и име; 2. Број личне карте и МУП; 3. Контакт адреса/особа; 4. Контакт телефон; 5. 
Молим да извршите упис у  МКР чињенице рођења дјетета ван здравствене установе са следећим подацима: 
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Име и презиме___; 6. пол___; 7. рођен/а дана___; 8. мјесто рођења___општина___држава___; 9. 
држављанство___вјероисповјест___националност___; 10. сати___; 11. Захтјев подносим у својству___; 12. 
Датум подношења захтјева; 13. Потпис подносиоца захтјева; 14. Датум подношења захтјева 
Образац:Прописан Правилником о рационализацији рада општинске управе општине Власеница 

03.08. – Пријава намјере за ступање у брак 
Таксе и накнаде:50 КМ 
Рокови: / 
Документи: 1. Извод из матичне књиге рођених за младенце / Оригинал; 2. Увјерење о држављанству / 
Оригинал; 3. Увјерење о слободним брачном стању / Оригинал; 4. Пасош (само за стране држављане) / 
Овјерена копија; 5. Картон о пријави боравка (само за стране држављане) / Оригинал 
Информације: / 
Образац:Захтјев се подноси усмено 

03.09. – Упис у МКР чињенице рођења настале у иностранству 
Таксе и накнаде:Такса 5 КМ 
Рокови: Упис се врши одмах 
Документи: 1. Извод из МКР иностраног органа (преведен и овјерен од стране овлаштеног судског 
преводиоца/ако је интренационални не треба превод и овјера) / Оригинал; 2. Извод из МКР за оба родитеља / 
Оригинал; 3. Увјерење о држављанству за оба родитеља / Оригинал; 4. Увјерење о последњем пребивалишту 
у БиХ за оба родитеља, односно Увјерење о кретању уколико су родитељи мијењали пребивалиште у БиХ / 
Оригинал; 5. Увјерење да лице није уписано у МКР из мјеста пребивалишта другог родитеља, односно из свих 
мјеста пребивалишта уколико су родитељи мијењали пребивалште (ако родитељи немају исто пребивалиште) 
/ Оригинал; 6. Увјерење да дијете није уписано у МКР по мјесту рођења другог родитеља / Оригинал; 7. Доказ о 
уплати општинске административне таксе / Овјерена копија 
Информације: 1. Презиме и име; 2. Број личне карте и МУП; 3. Контакт адреса/особа телефон; 4. Молим да се 
одобри упис у МКР чињенице рођења држављана РС настале ван територије БиХ за лице___; 5. Захтјев 
подносим у својству___; 6. Датум подношења захтјева; 7. Потпис подносиоца захтјева 
Образац:Прописан Правилником о рационализацији рада општинске управе општине Власеница 

03.10. – Упис у МКВ чињенице закључења брака настале у иностранству 
Таксе и накнаде:Такса 5 КМ 
Рокови: Упис се врши одмах 
Документи: 1. Извод из МКВ иностраног органа (преведен и овјерен од стране овлаштеног судског 
преводиоца/ако је интренационални не треба превод и овјера) / Оригинал; 2. Извод из МКР за оба супружника 
/ Оригинал; 3. Увјерење о држављанству за оба супружника / Оригинал; 4. Увјерење о последњем 
пребивалишту за оба супружника, односно увјерење о кретању за оба супружника, ако су мијењали 
пребивалиште) / Оригинал; 5. Увјерење да брак није уписан у мјесту пребивалишта другог супружника (ако 
имају различито пребивалиште) / Оригинал; 6. Увјерење да брак није уписан у мјесту рођења другог 
супружника / Оригинал; 7. Доказ о уплати општинске административне таксе / Овјерена копија 
Информације:1. Презиме и име; Број личне карте и МУП; 2. Контакт адреса/особа; 3. Контакт телефон; 4. 
Молим да извршите упис у МКВ чињенице закључења брака држављана РС настале у иностранству за лице 
Захтјев подносим у својству___; 5. Датум подношења захтјева; 6. Потпис подносиоца захтјева 
Образац:Прописан Правилником о рационализацији рада општинске управе општине Власеница 

03.11. – Упис у МКУ чињенице смрти настале у иностранству 
Таксе и накнаде: Tакса 5 КМ 
Рокови: Упис се врши одмах 
Документи: 1. Извод из МКУ иностраног органа (преведен и овјерен од стране овлаштеног судског 
преводиоца/ако је интренационални не треба превод и овјера) / Оригинал; 2. Извод из МКР за умрло лице / 
Оригинал; 3. Увјерење о држављанству за умрло лице / Оригинал; 4. Извод из МКВ (ако је умрло лице било у 
браку) / Оригинал; 5. Увјерење о последњем пребивалишту у БиХ за умрло лице / Оригинал; 6. Доказ о уплати 
општинске административне таксе / Овјерена копија 
Информације: 1. Презиме и име; 2. Број личне карте и МУП; 3. Контакт адтреса/особа; 4. Контакт телефон; 5. 
Молим да се одобри упис у МКУ чињенице смрти држављана РС настале ван територије БиХ за лице___; 6. 
Захтјев подносим у својству___; 7. Датум подношења затјева; 8. Потпис подносиоца захтјева  
Образац:Прописан Правилником о рационализацији рада општинске управе општине Власеница 

03.12. – Увјерења из службене евиденције за лица која нису уписана у МК општине Власеница 
Таксе и накнаде:Такса за увјерење 5 КМ 
Рокови: Истог дана, а најксније у року од 2 дана (1 дан за преглед потпуности захтјева) 
Документи: 1. Изводи из МК општине у којој је лице уписано / Копија; 2. Доказ о уплати општинске 
административне таксе / Овјерена копија 
Информације: 1. Презиме; 2. Име; 3. Број личне карте и МУП; 4. Контакт адреса/особа; 5. Контакт телефон; 6. 
Молим Вас да ми издате увјерење о чињеници___за лице са следећим подацима: 7. Име и презиме; рођен/а 
дана___; 8. Мјесто рођења; 9. Општина рођења; 10. са пребивалиштем у___; 11. Напомене и остали подаци; 
12. Захтјев подносим у својству___; 13. а увјерење ми је потребно у сврху___; 14. Датум подношења захтјева; 
15. Потпис подносиоца захтјева  
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Образац:Прописан Правилником о рационализацији рада општинске управе општине Власеница 

03.13. – Смртовница 
Таксе и накнаде:/ 
Рокови: Рок за достављање смртовнице суду 5 дана 
Документи: / 
Информације: / 
Образац:Захтјев се подноси усмено 

03.14. – Изјава о признању очинства 
Таксе и накнаде:/ 
Рокови: Упис чињенице се врши одмах 
Документи: 1. Родни листови родитеља / На увид (само за лица која нису рођена на подручју општине 
Власеница ки само за Изјаву о признању очинства); 2. Личне карте родитеља / На увид 
Информације: / 
Образац:Захтјев се подноси усмено 
Спајање: Овај поступак спојен је са поступцима 03.15. и 03.16. 

03.15. – Изјава о враћању презимена након развода брака, поништења брака или престанка брака смрћу 
Таксе и накнаде:/ 
Рокови: Упис чињенице се врши одмах 
Документи: 1. Родни листови родитеља / На увид (само за лица која нису рођена на подручју општине 
Власеница ки само за Изјаву о признању очинства); 2. Личне карте родитеља / На увид 
Информације: / 
Образац:Захтјев се подноси усмено 
Спајање: Овај поступак спојен је са поступцима 03.14. и 03.16. 

03.16. – Изјава о националности и вјероисповјести 
Таксе и накнаде:/ 
Рокови: Упис чињенице се врши одмах 
Документи: 1. Родни листови родитеља / На увид (само за лица која нису рођена на подручју општине 
Власеница ки само за Изјаву о признању очинства); 2. Личне карте родитеља / На увид 
Информације: / 
Образац:Захтјев се подноси усмено 
Спајање: Овај поступак спојен је са поступцима 03.14. и 03.15. 

03.17. – Приступ информацијама 
Таксе и накнаде:Такса за умножавање материјала: 10 страна бесплатно, свака следећа 0,20 КМ, за 
електронску документацију 4 КМ 
Рокови: Истог дана, а најкасније у року од 2 дана (1 дан за преглед потпуности захтјева) 
Документи: / 
Информације: 1. Презиме; 2. Име; 3. Број личне карте и МУП; 4. Контакт адреса/особа; 5. Контакт телефон; 6. 
Обраћам Вам се за сахтјевом да ми омогућите приступ информацији:; 7. Начин на који желим приступити 
информацији (заокружити): 1. Непосредан увид, 2. Слање информације на кућну адресу, 3. Умножавање 
информација; 8. Датум подношења захтјева; 9. Потпис подносиоца захтјева 
Образац: Прописан Правилником о рационализацији рада општинске управе општине Власеница 

03.18. - Копирање архивско-регистраторског материјала (увјерења из архива) 
Таксе и накнаде:Такса за захтјев 1 КМ 
Рокови: Истог дана, а најкасније у року од 2 дана (1 дан за преглед потпуности захтјева) 
Документи: 1. Овјерена пуномоћ (ако је подносилац захтјева друго лице) / Оригинал 
Информације: 1. Презиме; 2. Име; 3. Број личне карте и МУП; 4. Контакт адреса/особа; 5. Контакт телефон; 6. 
Обраћам Вам се са захтјевом да ми омогућите копирање архивско-регистраторског материјала и то:; 7. а који 
ми је потребан у сврху:; 8. Датум подношења захтјева; 9. Потпис подносиоца захтјева 
Образац:Прописан Правилником о рационализацији рада општинске управе општине Власеница 

03.19. - Радна књижица 
Таксе и накнаде:/ 
Рокови: Радна књижица се попуњава одмах 
Документи: 1. Лична карта / Копија; 2. Диплома о завршеном школовању / Копија; 3. Радна књижица / Оригинал 
Информације: 1. Име и презиме; 2. Име једног родитеља; 3. Дан, мјесец и година рођења; 4. Мјесто рођења, 
општина и Република; 5. Мјесто пребивалишта; 6. Држављанство; 7. Регистарски и серијски број личне карте, 
мјесто и датум издавања; 8. Матични број грађанина; 9. Подаци о завршеној школи; 10. Подаци о стручном 
усавршавању, односно допунском образовању; 11. Мјесто и датум; 12. Потпис подносиоца захтјева 
Образац:Радна књижица се купује у књижари 
Спајање: Овај поступак је спојен са поступком 03.20. 

03.20. - Издавање друге радне књижице (у случају оштећења) и дупликата радне књижице (у случају губитка) 
Таксе и накнаде:/ 
Рокови: Радна књижица се попуњава одмах 
Документи: 1. Лична карта / Копија; 2. Диплома о завршеној школи / Копија; 3. Стара радна књижица (за 
издавање друге радне књижице)/Потврда да је објавио у у службеном гласнику РС да је радна књижица 
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изгубљена / Оригинал; 4. Нова радна књижица / Оригинал 
Информације: 1. Име и презиме; 2. Име једног родитеља; 3. Дан, мјесец и година рођења; 4. Мјесто рођења, 5. 
Општина, Република; 6. Мјесто пребивалишта; 7. Држављанство; 8. Регистарски и серијски број личне карте, 
мјесто и датум издавања; 9. Матични број грађанина; 10. Подаци о завршеној школи; 11. Подаци о стручном 
усавршавању, односно допунском образовању; 12. Мјесто и датум; 13. Потпис подносиоца захтјева 
Образац:Радна књижица се купује у књижари 
Спајање: Овај поступак је спојен са поступком 03.19. 

03.21. – Измјена података у радним књижицама 
Таксе и накнаде:/ 
Рокови: Измјена података се врши одмах 
Документи: 1. Лична карта / На увид; 2. Радна књижица / Оригинал 
Информације: / 
Образац:Захтјев се подноси усмено 

03.22. - Овјера потписа, рукописа, преписа и фотокопија 
Таксе и накнаде: 1. За овјеру сваког потписа: 2 КМ; 2. За овјеру аутентичности рукописа или за овјеру преписа 
од сваког полутабака оригинала: 2 КМ -до 10 комада плаћа се по једном комаду: 2 КМ, -преко 10 комада плаћа 
се по једном комаду: 1 КМ (ако је рукопис, односно препис чија се овјера врши на страном језику плаћа се 
двострука такса из ове тачке); 3. За излазак на терен ради овјере: 10 КМ; 4. За овјеру пуномоћи: 5 КМ; 5. За 
овјеру превода: 5 КМ; 6. За овјеру уговора о становању: 10 КМ; 7. За овјеру осталих уговора: 50 КМ, 8. За 
овјеру потписа на уговору о јемству: 5 КМ; 9. За овјеру уговора о купопродаји моторних возила: 10 КМ (за 
овјеру продужења уговора плаћа се 50% од таксе из тачака 6, 7, 8 и 9.); 10. За преписивање службених аката 
или докумената кад преписивања врше заинтересована лица од полутабака оригинала: 3 КМ, а кад 
преписивање врши орган од полутабака оригинала: 5 КМ; 11. За преводе са једног на други језик ако текст 
оригинала не прелази 100 ријечи: 10 КМ, а ако текст оригинала садржи више од 100 ријечи плаћа се од сваког 
цијелог или започетог полутабака превода: 20 КМ; 12. За овјеру пословних књига плаћа се од сваког листа: 
0,50 КМ; 13. За овјеру контролних трака: 1 КМ; 14. За овјеру блок рачуна по комаду: 1 КМ; 15. За издавање 
потврде о животу (за иностранство): 20 КМ; 16. За издавање кућне листе за иностранство: 20 КМ. 
Рокови: Овјера се врши одмах/  Истог дана, а најкасније у року од 2 дана (рок за излзак на терен) 
Документи: 1. Документ који је предмет овјере / Копија уз оригинал на увид; 2. Доказ о уплати општинске 
административне таксе / Овјерена копија (само за захтјев за излазак на терен) 
Информације:  Само за образац за озкзак на терен:1. Презиме; 2. Име; 3. Број личне карте и МУП; 4. Контак 
телефон; 5. Адреса и мјесто изласка службеног лица на терен; 6. Овјеру потписа ван службених просторија 
захтјевам из разлога___; 7. Датум подношења захтјева; 8. Потпис подносиоца захтјева 
Образац:Захтјев се подноси усмено, осим захтјева за излазак на терен (у том случају образац је  прописан 
Правилником о рационализацији рада општинске управе општине Власеница) 
Спајање: Овај поступак је спојен са поступком 03.23. 

03.23. – Излазак на терен ради овјере 
Таксе и накнаде:1. За овјеру сваког потписа: 2 КМ; 2. За овјеру аутентичности рукописа или за овјеру преписа 
од сваког полутабака оригинала: 2 КМ -до 10 комада плаћа се по једном комаду: 2 КМ, -преко 10 комада плаћа 
се по једном комаду: 1 КМ (ако је рукопис, односно препис чија се овјера врши на страном језику плаћа се 
двострука такса из ове тачке); 3. За излазак на терен ради овјере: 10 КМ; 4. За овјеру пуномоћи: 5 КМ; 5. За 
овјеру превода: 5 КМ; 6. За овјеру уговора о становању: 10 КМ; 7. За овјеру осталих уговора: 50 КМ, 8. За 
овјеру потписа на уговору о јемству: 5 КМ; 9. За овјеру уговора о купопродаји моторних возила: 10 КМ (за 
овјеру продужења уговора плаћа се 50% од таксе из тачака 6, 7, 8 и 9.); 10. За преписивање службених аката 
или докумената кад преписивања врше заинтересована лица од полутабака оригинала: 3 КМ, а кад 
преписивање врши орган од полутабака оригинала: 5 КМ; 11. За преводе са једног на други језик ако текст 
оригинала не прелази 100 ријечи: 10 КМ, а ако текст оригинала садржи више од 100 ријечи плаћа се од сваког 
цијелог или започетог полутабака превода: 20 КМ; 12. За овјеру пословних књига плаћа се од сваког листа: 
0,50 КМ; 13. За овјеру контролних трака: 1 КМ; 14. За овјеру блок рачуна по комаду: 1 КМ; 15. За издавање 
потврде о животу (за иностранство): 20 КМ; 16. За издавање кућне листе за иностранство: 20 КМ. 
Рокови: Овјера се врши одмах/ Истог дана, а најкасније у року од 2 дана (рок за излзак на терен) 
Документи: 1. Документ који је предмет овјере / Копија уз оригинал на увид; 2. Доказ о уплати општинске 
административне таксе / Овјерена копија (само за захтјев за излазак на терен) 
Информације: Само за образац за озкзак на терен:1. Презиме; 2. Име; 3. Број личне карте и МУП; 4. Контак 
телефон; 5. Адреса и мјесто изласка службеног лица на терен; 6. Овјеру потписа ван службених просторија 
захтјевам из разлога___; 7. Датум подношења захтјева; 8. Потпис подносиоца захтјева 
Образац: Захтјев се подноси усмено, осим захтјева за излазак на терен (у том случају образац је  прописан 
Правилником о рационализацији рада општинске управе општине Власеница) 
Спајање: Овај поступак је спојен са поступком 03.22. 

03.24. – Увјерење за превоз личних ствари 
Таксе и накнаде:Смањена такса на 8 КМ. 
Рокови: Истог дана, а најкасније у року од 2 дана (1 дан за преглед потпуности захтјева) 
Документи: 1. Доказ о власништву (нпр. рачуни...) / На увид 
Информације: 1. Име, 2. Презиме, 3. Број личне карте и МУП, 4. Контакт адреса, 5. Контакт телефон, 6. Датум 
подношења захтева, 7. Потпис подносиоца захтјева 
Образац:Прописан Правилником о рационализацији рада општинске управе општине Власеница 
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03.25. – Увјерење о тошковима сахране 
Таксе и накнаде:/ 
Рокови: Истог дана, а најкасније у року од 2 дана (1 дан за преглед потпуности захтјева) 
Документи: 1. Лична карта / На увид; 2. Увјерење из МКУ / На увид 
Информације: 1. Име, 2. Презиме, 3. Број личне карте и МУП, 4. Контакт адреса, 5. Контакт телефон, 6. Датум 
подношења захтева, 7. Потпис подносиоца захтјева 
Образац:Прописан Правилником о рационализацији рада општинске управе општине Власеница 

03.26. - Накнадни упис чињеница у МКР 
Таксе и накнаде:10 КМ 
Рокови: 7 дана (3 дана за преглед потпуности захтјева) 
Документи: 1. Извод из одговарајуће матичне књиге / Оригинал или овјерена копија; 2. Лична карта / На увид; 
3. Доказ о уплати општинске административне таксе / Овјерена копија; 4. Други докази којима странка 
располаже 
Информације: 1. Презиме; 2. Име; 3. Број личне карте и МУП; 4. Контакт адреса/особа; 5. Контакт телефон;  6. 
Подносим захтјев за накнадни упис у (означити): 1. МКР, 2. МКВ, 3. МКУ и то___; 7.  Датум подношења 
захтјева; 8. Потпис подносиоца захтјева 
Образац:Прописан Правилником о рационализацији рада општинске управе општине Власеница 
Спајање: Овај поступак је спојен са поступцима 03.27. и 03.28. 

03.27. – Накнадни упис чињеница у МКВ 
Таксе и накнаде:10 КМ 
Рокови: 7 дана (3 дана за преглед потпуности захтјева) 
Документи: 1. Извод из одговарајуће матичне књиге / Оригинал или овјерена копија; 2. Лична карта / На увид; 
3. Доказ о уплати општинске административне таксе / Овјерена копија; 4. Други докази којима странка 
располаже, ако је то потребно (нпр. крштеница, пасош, потврда о матричном броју и др.) 
Информације: 1. Презиме; 2. Име; 3. Број личне карте и МУП; 4. Контакт адреса/особа; 5. Контакт телефон;  6. 
Подносим захтјев за накнадни упис у (означити): 1. МКР, 2. МКВ, 3. МКУ и то___; 7. Датум подношења захтјева; 
8. Потпис подносиоца захтјева 
Образац:Прописан Правилником о рационализацији рада општинске управе општине Власеница 
Спајање: Овај поступак је спојен са поступцима 03.26. и 03.28. 

03.28. - Накнадни упис чињеница у МКУ 
Таксе и накнаде: Укинута такса за захтјев од 1 КМ 
Рокови: 7 дана (3 дана за преглед потпуности захтјева) 
Документи: 1. Извод из одговарајуће матичне књиге / Оригинал или овјерена копија; 2. Лична карта / На увид; 
3. Доказ о уплати општинске административне таксе / Овјерена копија; 4. Други докази којима странка 
располаже, ако је то потребно (потврда од здравстевене установе, вјерске установе и сл.) 
Информације: 1. Презиме; 2. Име; 3. Број личне карте и МУП; 4. Контакт адреса/особа; 5. Контакт телефон;  6. 
Подносим захтјев за накнадни упис у (означити): 1. МКР, 2. МКВ, 3. МКУ и то___; 7. Датум подношења захтјева; 
8. Потпис подносиоца захтјева 
Образац:Прописан Правилником о рационализацији рада општинске управе општине Власеница 
Спајање: Овај поступак је спојен са поступцима 03.26. и 03.27. 

03.29. - Исправка грешке у МК 
Таксе и накнаде: Такса за захтјев 1 КМ 
Рокови: 7 дана (3 дана за преглед потпуности захтјева) 
Документи: 1. Извод из одговарајуће матичне књиге / Оригинал или овјерена копија; 2. Извод из матичне књиге 
рођених за дјецу (ако се врши промјена која се односи на дјецу, да се истовремено исправи) / Оригинал или 
овјерена копија; 3. Лична карта / На увид; 4. Доказ о уплати општинске административне таксе / Овјерена 
копија 
Информације: 1. Презиме; 2. Име; 3. Број личне карте и МУП; 4. Контакт адреса/особа; 5. Контакт телефон; 6. 
Подносим захтјев за исправку грешке у МК___; 7. за мјесто___; 8. годину___; 9. редни број___; 10. у 
рубрици___; 11. гдје је погрешно уписан податак___; 12. Исправан податак гласи:; 13. Наведену исправку 
тражим из разлога:; 14. Датум подношења захтјева; 15. Потпис подносиоца захтјва 
Образац:Прописан Правилником о рационализацији рада општинске управе општине Власеница 

03.30. - Поништење дуплог или ненадлежно извршеног уписа у МК 
Таксе и накнаде:Такса за рјешење 5 КМ 
Рокови: 7 дана (3 дана за преглед потпуности захтјева) 
Документи: 1. Извод из МК који треба поништити / Оригинал или овјерена копија; 2. Извод из МК који остаје 
ваљан / Оригинал или овјерена копија; 3. Лична карта / На увид; 4. Доказ о уплати општинске административне 
таксе / Овјерена копија  
Информације: 1. Презиме; 2. Име; 3. Број личне карте и МУП; 4. Контакт адреса/особа; 5. Контакт телефон; 6. 
Подносим захтјев за поништење дуплог-ненадлежно извршеног уписа у МК и дајем следеће податке: Упис и 
МК___; 7. под редним бројем___; 8. за годину___за мјесто___општина___; 9. извршен је као дупли упис јер је 
исти извршен и под редним бројем___; 10. за годину___за мјесто___општина___; 11. односно као ненадлежан 
упис јер је исти требао бити извршен у МК___; 12. за мјесто___општина___; 13. Предлажем да се изврши 
поништење дуплог-ненадлежно извршеног уписа у МК___; 14. под редним бројем___; 15. за годину___за 
мјесто___општина___; 16. Датум подношења захтјева; 17. Потпис подносиоца захтјева  
Образац:Прописан Правилником о рационализацији рада општинске управе општине Власеница 
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03.31. - Промјена имена и презимена 
Таксе и накнаде:Такса за рјешење 15 КМ 
Рокови: 7 дана (3 дана за преглед потпуности захтјева) 
Документи: 1. Извод из МКР / Оригинал или овјерена копија; 2. Извод из МК, увјерења о држављанству у 
којима се помиње лично име које се мијења / Оригинал или овјерена копија; 3. Увјерење да се не води 
кривични поступак (не старије од 6 мјесеци) / Оригинал; 4. Увјерење о пребивалишту / Оригинал; 5. Лична 
карта подносиоца захтјева / На увид; 6. Увјерење о измиреним пореским обавезама / Оригинал; 7. Увјерење да 
нема законом утврђених обавеза према другим лицима / Оригинал; 8. Увјерење од суда да се не води 
прекршајни поступак / Оригинал; 9. Други изводи из МКР у којима се помиње име које се мијења (нпр. у 
изводима за дјецу) / Оригинал или овјерена копија; 10. Доказ о уплати општинске административне таксе / 
Овјерена копија 
Информације: 1. Презиме; 2. Име; 3. Број личне карте и МУП; 4. Контакт адреса/особа; 5. Контакт телефон; 6. 
Молим да ми се одобри промјена (означити): 1. Имена, 2. Презимена; са___на___; 7. Датум подношења 
захтјева; 8. Потпис подносиоца захтјева 
Образац: Прописан Правилником о рационализацији рада општинске управе општине Власеница 

03.32. - Накнадни упис у МКР 
Таксе и накнаде:Такса за рјешење 10 КМ 
Рокови: 7 дана (3 дана за преглед потпуности захтјева) 
Документи: 1. Потврда о рођењу дјетета / Оригинал или овјерена копија; 2. Крштеница / Оригинал; 3. Изјава 
два свједока и други докази / Оригинал; 4. Увјерње да није извршен упис у МКР / Оригинал; 5. Извод из МКВ за 
родитеље (а ако нису у браку потребан записник од матичара) / Оригинал или овјерена копија; 6. Увјерење о 
држављанству за родитеље / Оригинал или овјерена копија; 7. Увјерење о пребивалишту / Оригинал; 8. Доказ 
о уплати општинске административне таксе / Овјерена копија 
Информације: 1. Презиме; 2. Име; 3. Број личне карте и МУП; 4. Контакт адреса/особа; 5. Контакт телефон; 6. 
Молим да ми се одобри накнадни упис у МКР за: Име и презиме; 7. Датум подношења захтјева; 8. Потпис 
подносиоца захтјева 
Образац:Прописан Правилником о рационализацији рада општинске управе општине Власеница 

03.33. – Накнадни упис у МКУ 
Таксе и накнаде: Такса 15 КМ 
Рокови: 7 дана (3 дана за преглед потпуности захтјева) 
Документи: 1. Увјерење да се не води у МКУ / Оригинал; 2. Извјештај љекара о узроку смрти/Потврда од 
здравствене установе / Оригинал; 3. Извод из МКР / Оригинал или овјерена копија; 4. Извод из МКВ / Оригинал 
или овјерена копија; 5. Увјерење о последњем пребивалишту / Оригинал; 6. Увјерење о држављанству / 
Оригинал; 7. Доказ о мјесту сахране-потврду о гробном мјесту / Оригинал; 8. Доказ о уплати општинске 
административне таксе / Овјерена копија; 9. Други докази по потреби 
Информације: 1. Презиме; 2. Име; 3. Број личне карте и МУП; 4. Контакт адреса/особа; 5. Контакт телефон; 6. 
Молим да ми одбрите накнадни упис у МКУ (име и презиме умрле особе) за___; 7. Мјесто сахране; 8. Датум 
подношења затјева; 9. Потпис подносиоца захтјева 
Образац:Прописан Правилником о рационализацији рада општинске управе општине Власеница 

03.34. – Промјена ентитетског држављанства 
Таксе и накнаде:Такса за рјешење 8 КМ 
Рокови: 7 дана (3 дана за преглед потпуности захтјева) 
Документи: 1. Извод из МКР / Оригинал или овјерена копија; 2. Увјерење о државанству Федерације БиХ / 
Оригинал или овјерена копија; 3. Увјерење о пребивалишту на дан 06.04.1992 и 01.01. 1998. године / 
Оригинал; 4. Извод из МКВ (за лица у браку) / Оригинал или овјерена копија; 5. Извод из МКР за дјецу / 
Оригинал или овјерена копија; 6. Лична карта подносиоца захтјева / На увид; 7. Доказ о уплати општинске 
административне таксе / Овјерена копија 
Информације:1. Презиме; 2. Име; 3. Број личне карте и МУП; 4. Контакт адреса/особа; 5. Контакт телефон; 6. 
Подносим захтјев за упис у КД: Име и презиме; 7. уписан у КД (назначити мјесто гдје је извршен упис)___; 8. у 
Власеници имам пријављено пребивалиште од___; 9. Тражим упис у КД јер желим да стекнем држављанство 
Републике Српске; 10. Датум подношења захтјева; 11. Потпис подносиоца захтјева 
Образац:Прописан Правилником о рационализацији рада општинске управе општине Власеница 

03.35. – Накнадни упис у МКР са прибиљешком држављанства 
Таксе и накнаде:Такса за рјешење 10 КМ 
Рокови: 7 дана (3 дана за преглед потпуности захтјева) 
Документи: 1. Извод из МКР / Оригинал; 2. Увјерење о држављанству за родитеље / Оригинал или овјерена 
копија; 3. Увјерење о пребивалишту за родитеље / Оригинал; 4. Лична карта / На увид; 5. Доказ о уплати 
општинске административне таксе / Овјерена копија 
Информације: 1. Презиме; 2. Име; 3. Број личне карте и МУП; 4. Контакт адреса/особа; 5. Контакт телефон; 6. 
Подносим захтхев за (означити): 1.Накнадни упис у МКР са прибиљешком држављанства, 2.Накнадни упис 
чињенице држављанствa БиХ-РС у МК;7. Правни основ по коме се тражи накнадни упис у МКР (означити): 1. 
По поријеклу, 2. Рођењем на територији БиХ, 3. Натурализацијом, 4. По пребивалишту у БиХ на дан 06. 
априла 1992. године; 8. Датум подношења захтјева; 9. Потпис подносиоца захтјева 
Образац:Прописан Правилником о рационализацији рада општинске управе општине Власеница 
Спајање: Овај поступак је спојен са поступком 03.36. 
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03.36. – Накнадни упис чињенице држављанствa БиХ-РС у МК 
Таксе и накнаде: Такса за рјешење 10 КМ 
Рокови: 7 дана (3 дана за преглед потпуности захтјева) 
Документи: 1. Извод из МКР / Оригинал или овјерена копија; 2. Увјерење о држављанству за родитеље / 
Оригинал или овјерена копија; 3. Увјерење о пребивалишту / Оригинал; 4. Лична карта / На увид; 5. Доказ о 
уплати општинске административне таксе / Овјерена копија 
Информације:1. Презиме; 2. Име; 3. Број личне карте и МУП; 4. Контакт адреса/особа; 5. Контакт телефон;  6. 
Подносим захтхев за (означити): 1.Накнадни упис у МКР са прибиљешком држављанства, 2.Накнадни упис 
чињенице држављанствa БиХ-РС у МК: 7. Правни основ по коме се тражи накнадни упис у МКР (означити): 1. 
По поријеклу, 2. Рођењем на територији БиХ, 3. Натурализацијом, 4. По пребивалишту у БиХ на дан 06. 
априла 1992. године; 8. Датум подношења захтјева; 9. Потпис подносиоца захтјева 
Образац:Прописан Правилником о рационализацији рада општинске управе општине Власеница 
Спајање: Овај поступак је спојен са поступком 03.35. 

03.37. –Стицање двојног држављанства БиХ и РС 
Таксе и накнаде:Такса за стицање држављанства БиХ-РС: 100 КМ; Такса за захтјев: 1 КМ 
Рокови: 30 дана 
Документи: 1. Извод из МКР / Оригинал или овјерена копија; 2. Доказ о пребивалишту-боравишту (три године, 
односно једна година ако је лице у браку са држављанином БиХ) / Оригинал; 3. Извод из МКВ / Оригинал или 
овјерена копија; 4. Увјерење о држављанству / Оригинал или овјБрисерена копија; 5. Увјерење о 
држављанству за супружника / Оригинал или овјерена копија; 6. Увјерење да није осуђиван из казнене 
евиденције МУП-а по мјесту рођења / Оригинал; 7. Овјерена изјава о поштовању правног поретка БиХ и РС / 
Оригинал; 8. Увјерење да се не води кривични поступак / Оригинал; 9. Доказ о уплаћеној такси вишем органу 
власти / Овјерена копија; 10. Доказ о уплати општинске административне таксе / Овјерена копија 
Информације:1. Презиме; 2. Име; Број личне карте и МУП; 3. Контакт адреса/особа; 4. Контакт телефон; 5. 
Датум подношења захтјева; 6. Потпис подносиоца захтјева 
Образац:Прописан Правилником о рационализацији рада општинске управе општине Власеница 

03.38. – Стицање држављанства БиХ и РС олакшаним прирођењем 
Таксе и накнаде:Такса за стицање држављанства БиХ-РС: 100 КМ; Такса за захтјев: 1 КМ 
Рокови: 30 дана 
Документи: 1. Извод из МКР / Оригинал или овјерена копија; 2. Извод из МКВ / Оригинал или овјерена копија; 
3. Увјерње о држављанству / Оригинал или овјерена копија; 4. Увјерње о држављанству супружника / 
Оригинал или овјерена копија; 5. Увјерење о пребивалишту / Оригинал; 6. Увјерење о некажњавању / 
Оригинал; 7. Увјерење о невођењу кривичног поступка / Оригинал; 8. Изјава да ће поштовати устав БиХ / 
Оригинал; 9. Доказ о уплаћеној такси вишем органу власти / Овјерена копија; 10. Доказ о уплати општинске 
административне таксе / Овјерена копија 
Информације: 1. Презиме; 2. Име; 3. Број личне карте и МУП; 4. Контакт адреса/особа; 5. Контакт телефон; 6. 
Датум подношења захтјева; 7. Потпис подносиоца захтјева 
Образац:Прописан Правилником о рационализацији рада општинске управе општине Власеница 

03.39. – Стицање држављанства БиХ и РС прирођењем 
Таксе и накнаде:Такса за стицање држављанства БиХ-РС: 100 КМ; Такса за захтјев: 1 КМ 
Рокови: 30 дана 
Документи: 1. Извод из МКР / Оригинал или овјерена копија; 2. Извод из МКВ (за лице које је у браку, ако је 
након развода дошло до промјене презимена) / Оригинал или овјерена копија; 3. Увјерење о државанству / 
Оригинал или овјерена копија; 4. Увјерење о пребивалишту или боравку у БиХ-РС (најмање 3 године прије 
пдношења захтјева) / Оригинал; 5. Увјерење о некажњавању / Оригинал; 6. Изјава о одрицању држављанства / 
Оригинал; 7. Увјерење о невођењу кривичног поступка / Оригинал; 8. Изјава да ће поштовати Устав БиХ-РС / 
Оригинал; 9. Лична карта или пасош / На увид; 10. Доказ о уплаћеној такси вишем органу власти / Овјерена 
копија; 11. Доказ о уплати општинске административне таксе / Овјерена копија  
Информације: 1. Презиме; 2. Име; 3. Број личне карте и МУП; 4. Контакт адреса/особа; 5. Контакт телефон; 6. 
Датум подношења затјева; 7. Потпис подносиоца захтјева 
Образац:Прописан Правилником о рационализацији рада општинске управе општине Власеница 

03.40. – Признавање спорног учешћа у рату 
Таксе и накнаде: / 
Рокови: 30 дана 
Документи: 1. Материјални докази који доказују чињеницу учешћа у рату (војна књижица, реверс за оружје, 
дозвола за  кретење, платна листа и сл.) / Овјерена копија 
Информације: 1. Презиме; 2. Име; 3. Број личне карте и МУП; 4. Контакт адреса; 5. Контакт телефон; 6. Молим 
Вас да ми преко Министарства-Одјељења за војне евиденције признате спорно учешће у рату у периоду од___ 
до___ године, јер сам у том периоду био прибадник ВП___; 7. Датум подношења захтјева; 8. Потпис 
подносиоца захтјева 
Образац:Прописан Правилником о рационализацији рада општинске управе општине Власеница 
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03.41. – Одјава-пријава војне евиденције 
Таксе и накнаде: / 
Рокови: 2 дана 
Документи: Лична карта/ На увид 
Информације: 1. Презиме; 2. Име; 3. Број личне карте и МУП; 4. Контакт адреса; 5. Контакт телефон; 6. 
Подносим захтјев за одјаву/пријаву из/у војну евиденцију општине___у војну евиденцију__општине, јер ми је 
сада мјесто пребивалишта на подручју те општине; 7. у улици___; 8. број___; 9. Датум подношења захтјева; 10. 
Потпис подносиоца захтјева; 
Образац:Прописан Правилником о рационализацији рада општинске управе општине Власеница 

03.42. – Увјерење о регулисању војног рока 
Таксе и накнаде: / 
Рокови: Истог дана, а најкасније у року од 2 дана (1 дан за преглед потпуности захтјева) 
Документи: / 
Информације: 1. Презиме; 2. Име; 3. Број личне карте и МУП; 4. Контакт адреса; 5. Контакт телефон; 6. 
Обраћам Вам се да ми издате увјерење о регулисању војног рока, које ми је потребно ради (означити): 1. 
запослења, 2. пријаве на биро за запошљавање, 3. регулисања пензије, 4. ___(остали разлози); 7. Датум 
подношења захтјева; 8. Потпис подносиоца захтјева 
Образац:Прописан Правилником о рационализацији рада општинске управе општине Власеница 

03.43. – Стамбено збрињавање ППБ и РВИ 
Таксе и накнаде: / 
Рокови: 30 дана 
Документи: 1. Доказ о стамбеној ситуацији (уговор, увјерење, потврда, рјешење) / Копија уз оригинал на увид; 
2. Доказ о здравстевеном стању (ако има здравствени проблем) / Оригинал; 3. Рјешење о социјалној ситуацији 
(ако прима помоћ од Ценгтра за социјални рад) / Оригинал; 4. Кућна листа / Оригинал; 5. Овјерена изјава да 
није наплатио ратну материјалну штету / Оригинал; 6. Овјерена изјаву да нема намјеру да се врати у раније 
мјесто становања / Оригинал  
*Рјешење о статусу ППБ и РВИ и Рјешење о категоризацији прибављају се по службеној дужности  
Информације: 1. Презиме; 2. Име; 3. Број личне карте и МУП; 4. Контакт адреса; 5. Контакт телефон; 6. Своје 
стамбено питање желим ријешити додјелом неповратних (означити): 1. новчаних средстава, 2. стана; 7. Датум 
подношења захтјева; 8. Потпис подношења захтјева  
Образац:Прописан Правилником о рационализацији рада општинске управе општине Власеница 

03.44. – Утврђивање статуса бораца и разврставање у одговарајућу категорију 
Таксе и накнаде: / 
Рокови: 5 дана(3 дана за преглед потпуности захтева) 
Документи: 1. Увјерење о ангажовању у рату / Оригинал; 2. Мишљење Борачке организације / Оригинал; 3. 
Лична карта / На увид 
Информације: 1. Презиме; 2. Име; 3. Број личне карте и МУП; 4. Контакт адреса; 5. Контакт телефон; 6. Датум 
подношења захтјева; 7. Потпис подносиоца захтјева 
Образац:Прописан Правилником о рационализацији рада општинске управе општине Власеница 

03.45. – Утврђивање својства РВИ и признавање права на личну инвалиднину по основу рањавања, 
повређивања или болести 
Таксе и накнаде: / 
Рокови: 30 дана 
Документи: 1. Увјерење о околностима рањавања, повређивања или обољења / Оригинал; 2. Отпусна листа из 
времена рањавања / Копија уз оригинал на увид; 3. Увјерење о учешћу у оружаним снагама / Оригинал; 4. 
Извод из МКР / Оригинал или овјерена копија; 5. Лична карта / На увид; 6. Медицинска документација из 
периода настале болести / Копија уз оригинал на увид 
Информације: 1. Презиме; 2. Име; 3. Број личне карте и МУП; 4. Контакт адреса; 5. Контакт телефон; 6. Датум 
подношења захтјева; 7. Потпис подносиоца захтјева 
Образац:Прописан Правилником о рационализацији рада општинске управе општине Власеница 

03.46. – Утврђивање статуса члана ППБ и признавање права на породичну инвалиднину 
Таксе и накнаде: / 
Рокови: 5 дана (3 дана за преглед потпуности захтјева) 
Документи: 1. Увјерење о околностима погибије / Оригинал; 2. Извод из МКУ погинулог борца / Оригинал или 
овјерена копија; 3. Извод из МКВ (ако је вјенчан) / Оригинал или овјерена копија; 4. Извод из МКР за дјецу / 
Оригинал или овјерена копија; 5. Лична карта / На увид; 6. Увјерење о ангажовању у ВРС / Оригинал  
Информације: 1. Презиме; 2. Име; 3. Број личне карте и МУП; 4. Контакт адреса; 5. Контакт телефон; 6. Као 
борац ВРС мој (означити): 1. супруг, 2. син; 7. Име и презиме погинулог борца; 8. Погинуо је дана; 9. у мјесту; 
10. Датум подношења захтјева; 11. Потпис подносиоца захтјева  
Образац: Прописан Правилником о рационализацији рада општинске управе општине Власеница 
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03.47. – Утврђивање статуса члана ППБ без права на инвалиднину 
Таксе и накнаде: / 
Рокови: 5 дана (3 дана за преглед потпуности захтјева) 
Документи: 1. Увјерење о околностима погибије / Копија; 2. Извод из МКР подносиоца захтјева / Оригинал или 
овјерена копија 
Информације: 1. Презиме; 2. Име; 3. Број личне карте и МУП; 4. Контакт адреса; 5. Контакт телефон; 6. Датум 
подношења захтјева; 7. Потпис подносиоца захтјева 
Образац:Прописан Правилником о рационализацији рада општинске управе општине Власеница 

03.48. – Утврђивање статуса цивилне жртве рата и признавање права на цивилну/личну инавалиднину 
Таксе и накнаде: / 
Рокови: 5 дана (3 дана за преглед потпуности захтјева) 
Документи: 1.Увјерење о околностима заробљавања / Оригинал или овјерена копија; 2. Извод из МКР / 
Оригинал или овјерена копија; 3. Медицинска документација из времена изласка из логора / Копија уз 
оригинал на увид; 4. Лична карта / На увид  
Информације: 1. Презиме; 2. Име; 3. Број личне карте и МУП; 4. Контакт адреса; 5. Контакт телефон; 6. Датум 
подношења захтјева; 7. Потпис подносиоца захтјева 
Образац:Прописан Правилником о рационализацији рада општинске управе општине Власеница 

03.49. – Утврђивање својства борца и разврставање у одговарајућу категорију за покојног супруга/сина/оца 
Таксе и накнаде: / 
Рокови: 5 дана (3 дана за преглед потпуности захтјева) 
Документи: 1. Увјерење о дужини ангажовања умрлог борца / Оригинал; 2. Мишљење Борачке организације / 
Оригинал; 3. Лична карта / На увид 
Информације: 1. Презиме; 2. Име; 3. Број личне карте и МУП; 4. Контакт адреса; 5. Контакт телефон; 6. 
Сродство са погинулим борцем; 7. Датум подношења захтјева; 8. Потпис подносиоца захтјева 
Образац:Прописан Правилником о рационализацији рада општинске управе општине Власеница 

03.50. – Признавање права на накнаду трошкова изградње надгробног споменика 
Таксе и накнаде: / 
Рокови: 5 дана (3 дана за преглед потпуности захтјева) 
Документи: 1. Изјава да до сад није остварио/ла то право / Оригинал; 2. Потврда да није исплаћена накнада у 
ранијој општини пребивалишта / Оригинал; 3. Предрачун радова / Оригинал; 4. Извод из МКУ погинулог / 
Оригинал или овјерена копија; 5. Лична карта / На увид 
*Рјешење о признатом сатусу прибавља се по службеној дужности 
Информације: 1. Презиме; 2. Име; 3. Број личне карте и МУП; 4. Контакт адреса; 5. Контакт телефон; 6. Име и 
презиме погинулог-умрлог-несталог борца ВРС; 7. Датум подношења захтјева; 8. Потпис подносиоца захтјева  
Образац:Прописан Правилником о рационализацији рада општинске управе општине Власеница 

03.51. – Признавање права на накнаду одликованом борцу 
Таксе и накнаде: / 
Рокови: 5 дана (3 дана за преглед потпуности захтјева) 
Документи: 1. Рјешење о категоризацији / Копија; 2. Одликовање / Копија уз оригинл на увид; 3. Лична карта / 
На увид 
*Рјешење о категоризацији прибавља се по службеној дужности  
Информације:1. Презиме; 2. Име; 3. Број личне карте и МУП; 4. Контакт адреса; 5. Контакт телефон; 6. Датум 
подношења захтјева; 7. Потпис подносиоца захтјева  
Образац:Прописан Правилником о рационализацији рада општинске управе општине Власеница 

03.52. – Признавање права на борачки додатак 
Таксе и накнаде: / 
Рокови: 5 дана (3 дана за преглед потпуности захтјева) 
Документи:1. Лична карта / На увид; 2. Текући рачун / Копија  
*Рјешење о категоризацији прибавља се по службеној дужности,  
Информације: 1. Презиме; 2. Име; 3. Број личне карте и МУП; 4. Контакт адреса; 5. Контакт телефон; 6. 
Подносим захтјев за признавање права на борачки додатак у___години; 7. Рјешењем број:___од___године ми 
је признат статус борца___категорије на основу учешћа у рату; 8. Датум подношења захтјева; 9. Потпис 
подносиоца захтјева  
Образац:Прописан Правилником о рационализацији рада општинске управе општине Власеница 

03.53. – Пренос списа категоризације 
Таксе и накнаде: / 
Рокови: 5 дана (3 дана за преглед потпуности захтјева) 
Документи:1. Лична карта / Копија 
*Рјешење о категоризацији (само за пренос списа категоризације), Рјешење о утврђеном праву на борачки 
додатак(само за пренос списа о утврђеном праву на борачки додатак), Рјешење о одликовању (само за пренос 
списа одликованог борца) и Рјешење о признатом стаусу (само за пренос спица породичне инвалиднине и 
цивилне инвалиднине) прибављају се по службеној дужности,  
Информације:1. Презиме; 2. Име; 3. Број личне карте и МУП; 4. Контакт адреса; 5. Контакт телефон;  6. 
Подносим захтјев за пренос (означити): 1. списа категоризације, 2. списа о утврђеном праву на борачки 
додатак, 3. списа одликованог борца, 4. списа личне инвалиднине, 5. списа породичне инвалиднине, 6. спица 
цивилне инвалиднине; 7. Општина у коју се врши пренос списа; 8. Мјесто пребивалишта подносиоца захтјева 
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(општина и улица); 9. Датум подношења захтјева; 10. Потпис подносиоца захтјева 
Образац:Прописан Правилником о рационализацији рада општинске управе општине Власеница 
Спајање: Овај поступак је спојен са поступцима 03.54, 03.56, 03.61, 03.62. и 03.63 

03.54. – Пренос списа о утврђеном праву на борачки додатак 
Таксе и накнаде: / 
Рокови: 5 дана (3 дана за преглед потпуности захтјева) 
Документи:1. Лична карта / На увид 
*Рјешење о категоризацији (само за пренос списа категоризације), Рјешење о утврђеном праву на борачки 
додатак(само за пренос списа о утврђеном праву на борачки додатак), Рјешење о одликовању (само за пренос 
списа одликованог борца)  и Рјешење о признатом стаусу (само за пренос спица породичне инвалиднине и 
цивилне инвалиднине) прибављају се по службеној дужности 
Информације: 1. Презиме; 2. Име; 3. Број личне карте и МУП; 4. Контакт адреса; 5. Контакт телефон;  6. 
Подносим захтјев за пренос (означити): 1. списа категоризације, 2. списа о утврђеном праву на борачки 
додатак, 3. списа одликованог борца, 4. списа личне инвалиднине, 5. списа породичне инвалиднине, 6. спица 
цивилне инвалиднине; 7. Општина у коју се врши пренос списа; 8. Мјесто пребивалишта подносиоца захтјева 
(општина и улица); 9. Датум подношења захтјева; 10. Потпис подносиоца захтјева 
Образац:Прописан Правилником о рационализацији рада општинске управе општине Власеница 
Спајање: Овај поступак је спојен са поступцима 03.53, 03.56, 03.61, 03.62. и 03.63 

03.55. – Понављање поступка утврђивања статуса борца и категоризације 
Таксе и накнаде: / 
Рокови: 5 дана (3 дана за преглед потпуности захтјева) 
Документи: 1.Мишљење Борачке организације / Оригинал; 2. Нови доказ на основу којег тражи понављање 
поступка (нпр. војна књижица и сл.) 
*Рјешење о утврђеној категоризацији борца прибавља се по службеној дужности 
Информације: Брисати ,,Име једног родитеља,, и ,,ЈМБГ/ЈИБ 
Образац:Прописан Правилником о рационализацији рада општинске управе општине Власеница 

03.56. – Пренос списа одликованог борца 
Таксе и накнаде: / 
Рокови: 5 дана (3 дана за преглед потпуности захтјева) 
Документи: 1. Лична карта / На увид 
*Рјешење о категоризацији (само за пренос списа категоризације), Рјешење о утврђеном праву на борачки 
додатак(само за пренос списа о утврђеном праву на борачки додатак), Рјешење о одликовању (само за пренос 
списа одликованог борца) и Рјешење о признатом стаусу (само за пренос спица породичне инвалиднине и 
цивилне инвалиднине) прибављају се по службеној дужности 
Информације: 1. Презиме; 2. Име; 3. Број личне карте и МУП; 4. Контакт адреса; 5. Контакт телефон;  6. 
Подносим захтјев за пренос (означити): 1. списа категоризације, 2. списа о утврђеном праву на борачки 
додатак, 3. списа одликованог борца, 4. списа личне инвалиднине, 5. списа породичне инвалиднине, 6. спица 
цивилне инвалиднине; 7. Општина у коју се врши пренос списа; 8. Мјесто пребивалишта подносиоца захтјева 
(општина и улица); 9. Датум подношења захтјева; 10. Потпис подносиоца захтјева 
Образац:Прописан Правилником о рационализацији рада општинске управе општине Власеница 
Спајање: Овај поступак је спојен са поступцима 03.53, 03.54, 03.61, 03.62. и 03.63 

03.57. – Увјерење о статусу ППБ 
Таксе и накнаде: / 
Рокови: Истог дана, а најкасније у року од 2 дана (1 дан за преглед потпуности захтјева) 
Документи: / 
Информације:1.Презиме; 2. Име; 3. Број личне карте и МУП; 4. Контакт адреса; 5. Контакт телефон; 6. 
Подносим захтјев за издавање увјерења (означити): 1. о статусу РВИ, 2. о статусу ППБ; 7. Увјерење ми је 
потребно ради (заокружити): 1. Уписа у образовну установу, 2. Смјештаја у студентски дом, 3.___(остали 
разлози); 8. Датум подношења захтјева; 9. Потпис подносиоца захтјева  
Образац:Прописан Правилником о рационализацији рада општинске управе општине Власеница 
Спајање: Овај поступак је спојен са поступком 03.58. 

03.58. – Увјерење о статусу РВИ 
Таксе и накнаде: / 
Рокови: Истог дана, а најкасније у року од 2 дана (1 дан за преглед потпуности захтјева) 
Документи: / 
Информације:1.Презиме; 2. Име; 3. Број личне карте и МУП; 4. Контакт адреса; 5. Контакт телефон; 6. 
Подносим захтјев за издавање увјерења (означити): 1. о статусу РВИ, 2. о статусу ППБ; 7. Увјерење ми је 
потребно ради (заокружити): 1. Уписа у образовну установу, 2. Смјештаја у студентски дом, 3.___(остали 
разлози); 8. Датум подношења захтјева; 9. Потпис подносиоца захтјева  
Образац:Прописан Правилником о рационализацији рада општинске управе општине Власеница 
Спајање:Овај поступак је спојен са поступком 03.57. 
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03.59. – Увјерење о статусу ППБ и РВИ и висини мјесечних примања 
Таксе и накнаде: / 
Рокови: Истог дана, а најкасније у року од 2 дана (1 дан за преглед потпуности захтјева) 
Документи: / 
Информације: 1. Презиме; 2. Име; 3. Број личне карте и МУП; 4. Контакт адреса; 5. Контакт телефон; 6. 
Подносим захтјева за издавање (означити): 1. Увјерења о статусу ППБ, 2. Увјерења о статусу РВИ и о висини 
мјесечних примања___инвалиднине за последња___мјесеца; 7. Увјерење ми је потребно ради (заокружити): 1. 
Регулисања кредита, 2. Регулисања јемства, 3. ___ (остали разлози); 8. Датум подношења захтјева; 9. Потпис 
подносиоца захтјева 
Образац:Прописан Правилником о рационализацији рада општинске управе општине Власеница 

03.60. – Увјерење о статусу ППБ и РВИ и висини мјесечних примања 
Таксе и накнаде: / 
Рокови: 5 дана (3 дана за преглед потпуности захтјева) 
Документи:1. Увјерење фонда ПИО / Оригинал; 2. Извод из МКР / Оригинал или овјерена копија; 3. Потврда 
Бироа за запошљавање / Оригинал; 4. Лична карта / На увид 
*Рјешење о признатом статусу прибавља се по службеној дужности 
*Потврда из Катастра прибављаће се по службеној дужности на основу споразума о сарадњи и начину 
пружања услуга, ако буде закључен са Републичком управом за геодетске и имовинско правне послове (у 
супротном странка ће овај документ предавати у оригиналу)  
Информације: 1. Презиме; 2. Име; 3. Број личне карте и МУП; 4. Контакт адреса; 5. Контакт телефон; 6. 
Подносим захтјева да ми као кориснику (означити) 1. личне, 2. породичне инвалиднине признате право на 
здравствену заштиту; 7. Датум подношења захтјева; 8. Потпис подносиоца захтјева 
Образац:Прописан Правилником о рационализацији рада општинске управе општине Власеница 

03.61. – Пренос списа личне инвалиднине 
Таксе и накнаде: / 
Рокови: 5 дана (3 дана за преглед потпуности захтјева) 
Документи: 1. Лична карта / На увид 
*Рјешење о категоризацији (само за пренос списа категоризације), Рјешење о утврђеном праву на борачки 
додатак(само за пренос списа о утврђеном праву на борачки додатак), Рјешење о одликовању (само за пренос 
списа одликованог борца) и Рјешење о признатом статусу (само за пренос списа породичне инвалиднине и 
цивилне инвалиднине)прибављају се по службеној дужности 
Информације: 1. Презиме; 2. Име; 3. Број личне карте и МУП; 4. Контакт адреса; 5. Контакт телефон;  6. 
Подносим захтјев за пренос (означити): 1. списа категоризације, 2. списа о утврђеном праву на борачки 
додатак, 3. списа одликованог борца, 4. списа личне инвалиднине, 5. списа породичне инвалиднине, 6. спица 
цивилне инвалиднине; 7. Општина у коју се врши пренос списа; 8. Мјесто пребивалишта подносиоца захтјева 
(општина и улица); 9. Датум подношења захтјева; 10. Потпис подносиоца захтјева 
Образац:Прописан Правилником о рационализацији рада општинске управе општине Власеница 
Спајање: Овај поступак је спојен са поступцима 03.53, 03.54, 03.56, 03.62. и 03.63 

03.62. – Пренос списа породичне инвалиднине 
Таксе и накнаде: / 
Рокови: 5 дана (3 дана за преглед потпуности захтјева) 
Документи:1. Лична карта / На увид 
*Рјешење о категоризацији (само за пренос списа категоризације), Рјешење о утврђеном праву на борачки 
додатак(само за пренос списа о утврђеном праву на борачки додатак), Рјешење о одликовању (само за пренос 
списа одликованог борца) и Рјешење о признатом статусу (само за пренос списа породичне инвалиднине и 
цивилне инвалиднине) прибављају се по службеној дужности 
Информације: 1. Презиме; 2. Име; 3. Број личне карте и МУП; 4. Контакт адреса; 5. Контакт телефон;  6. 
Подносим захтјев за пренос (означити): 1. списа категоризације, 2. списа о утврђеном праву на борачки 
додатак, 3. списа одликованог борца, 4. списа личне инвалиднине, 5. списа породичне инвалиднине, 6. спица 
цивилне инвалиднине; 7. Општина у коју се врши пренос списа; 8. Мјесто пребивалишта подносиоца захтјева 
(општина и улица); 9. Датум подношења захтјева; 10. Потпис подносиоца захтјева 
Образац:Прописан Правилником о рационализацији рада општинске управе општине Власеница 
Спајање: Овај поступак је спојен са поступцима 03.53, 03.54, 03.56, 03.61. и 03.63. 

03.63. – Пренос списа цивилне инвалиднине 
Таксе и накнаде: / 
Рокови: 5 дана (3 дана за преглед потпуности захтјева) 
Документи:1. Лична карта / На увид 
*Рјешење о категоризацији (само за пренос списа категоризације), Рјешење о утврђеном праву на борачки 
додатак(само за пренос списа о утврђеном праву на борачки додатак), Рјешење о одликовању (само за пренос 
списа одликованог борца) и Рјешење о признатом статусу (само за пренос списа породичне инвалиднине и 
цивилне инвалиднине) прибављају се по службеној дужности 
Информације: 1. Презиме; 2. Име; 3. Број личне карте и МУП; 4. Контакт адреса; 5. Контакт телефон;  6. 
Подносим захтјев за пренос (означити): 1. списа категоризације, 2. списа о утврђеном праву на борачки 
додатак, 3. списа одликованог борца, 4. списа личне инвалиднине, 5. списа породичне инвалиднине, 6. спица 
цивилне инвалиднине; 7. Општина у коју се врши пренос списа; 8. Мјесто пребивалишта подносиоца захтјева 
(општина и улица); 9. Датум подношења захтјева; 10. Потпис подносиоца захтјева 
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Образац:Прописан Правилником о рационализацији рада општинске управе општине Власеница 
Спајање: Овај поступак је спојен са поступцима 03.53, 03.54, 03.56, 03.61. и 03.62. 

03.64. – Једнократне новчане помоћи од Министарсва рада и борачко инавлидске заштите 
Таксе и накнаде: / 
Рокови: 30 дана 
Документи:1. Доказ да материјалне могућности не обезбјеђују адекватно лијечење (Рјешење Центра за 
социјални рад, евиденциа Завода за запошљавање, доказ о личним примањима и сл.) / Оригинал; 2. Отпусна 
листа из болнице (ако постоји) / Копија; 3. Доказ о висини потребних средстава (рачуни, предрачуни и сл.) / 
Оригинал; 4. Рјешење фонда здравственог осигурања РС у поступку за одобрење трошкова / Оригинал; 5. 
Медицинска документација (ако постоји) / Копија; 6. Лична карта / На увид; 7. Текући рачун / Копија; 8. Кућна 
листа / Оригинал  
*Рјешење о статусу ППБ, РВИ или ЦЖР и Рјешењње о категоризацији прибављају се по службеној дужности 
Информације: 1. Презиме; 2. Име; 3. Број личне карте и МУП; 4. Контакт адреса; 5. Контакт телефон; 6. Датум 
подношења захтјева; 7. Потпис подносиоца захтјева 
Образац:Прописан Правилником о рационализацији рада општинске управе општине Власеница 

03.65. – Потврда о својству РВИ ради повластице приликом увоза путничког моторног возила 
Таксе и накнаде: / 
Рокови: Истог дана, а најкасније у року од 8 дана 
Документи: / 
Информације: Садржане на обрасцу прописаном од Министарства рада и борачко-инвалидске заштите 
Образац:Прописан од стране Министарства рада и борачко-инвалидске заштите 

03.66. – Утврђивање новог процента војног инавлидитета по основиу погоршања здравственог стања 
Таксе и накнаде: / 
Рокови: 30 дана 
Документи:1. Медицинска документација која указује на погоршање здравственог стања / Копија уз оригинал 
на увид; 2. Лична карта / На увид 
*Рјешење о признатом статусу прибавља се по службеној дужности 
Информације: 1. Презиме; 2. Име; 3. Број личне карте и МУП; 4. Контакт адреса; 5. Контакт телефон; 6. Датум 
подношења захтјева; 7. Потпис подносиоца захтјева 
Образац:Прописан Правилником о рационализацији рада општинске управе општине Власеница 

03.67. – Исплата инвалиднине иза умрлог корисника 
Таксе и накнаде: / 
Рокови: Захтјев се одмах шаље Министарству рада и борачко инвалидске заштите 
Документи:1. Рјешење о насљеђивању / Копија уз оригинал на увид; 2. Жиро рачун / Копија; 3. Лична карта / На 
увид 
Информације: 1. Презиме; 2. Име; 3. Број личне карте и МУП; 4. Контакт адреса; 5. Контакт телефон; 6. 
Подносим захтјева да извршите исплату (означити) 1.обрачунате инвалиднине за мјесец___20__ године, 2. 
борачког додатка иза умрлог коросника; 7. Име и презиме умрлог; 8. Сродство са умрлим; 9.Датум смрти умлог 
борца (за испалту борачког додатка иза умрлог лица); 10.Датум подношења захтјева; 11. Потпис подносиоца 
захтјева 
Образац: Прописан Правилником о рационализацији рада општинске управе општине Власеница 
Спајање: Овај поступак је спојен са поступком 03.68. 

03.68. – Исплата борачког додатка иза умрлог лица 
Таксе и накнаде: / 
Рокови: Захтјев се одмах шаље Министарству рада и борачко инвалидске заштите 
Документи:1. Рјешење о насљеђивању / Копија уз оригинал на увид; 2. Текући рачун / Копија 
Информације: 1. Презиме; 2. Име; 3. Број личне карте и МУП; 4. Контакт адреса; 5. Контакт телефон;  6. 
Подносим захтјева да извршите исплату (означити) 1.обрачунате инвалиднине за мјесец___20__ године, 2. 
борачког додатка иза умрлог коросника; 7. Име и презиме умрлог борца; 8. Сродство са умрлим борцем; 9. 
Датум смрти умлог борца (за испалту борачког додатка иза умрлог лица); 10. Датум подношења захтјева; 11. 
Потпис подносиоца захтјева 
Образац:Прописан Правилником о рационализацији рада општинске управе општине Власеница 
Спајање: Овај поступак је спојен са поступком 03.67. 

03.69. – Утврђивање статуса члана породице умрлог РВИ и признавање права на породичну инавалиднину на 
основу умрлог РВИ 
Таксе и накнаде: / 
Рокови: 5 дана (3 дана за преглед потпуности захтјева) 
Документи:1. Извод из МКУ / Оригинал или овјерена копија; 2. Извод из МКВ / Оригинал или овјерена копија; 3. 
Увјерење о редовном школовау за дјецу / Оригинал  
*Рјешење о признатом својству РВИ и права на личну инвалиднину прибавља се по службеној дужности 
Информације: 1. Презиме; 2. Име; 3. Број личне карте и МУП; 4. Контакт адреса; 5. Контакт телефон; 6. Име и 
презиме умрлог РВИ; 7. Датум подношења захтјева; 8. Потпис подносиоца захтјева  
Образац:Прописан Правилником о рационализацији рада општинске управе општине Власеница 
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Прилог 2 – Типски образац за покретање административног поступка 
 

03.70. – Утврђивање околности спорног рањавања 
Таксе и накнаде: / 
Рокови: 30 дана 
Документи:1. Увјерење о анагажовању у рату / Оригинал; 2. Отпусна листа или друга медицинска 
документација (ако постоји) / Копија уз оригинал на увид; 3. Изјава сабораца / Оригинал  
Информације: 1. Презиме; 2. Име ; 3. Број личне карте и МУП; 4. Контакт адреса; 5. Контакт телефон; 6. Датум 
подношења захтјева; 7. Потпис подносиоца захтјева  
Образац:Прописан Правилником о рационализацији рада општинске управе општине Власеница 

03.71. – Признавање спорног учешћа у рату за погинулог борца 
Таксе и накнаде: / 
Рокови: 30 дана 
Документи: 1. Увјерење о погибији / Овјерена копија; 2. Увјерење одјељења војних евиденција / Оригинал; 3. 
Изајве свједока / Оригинал; 4. Други докази којима се доказује да је буо учесник рата 
Информације: 1. Презиме; 2. Име; 3. Број личне карте и МУП; 4. Контакт адреса; 5. Контакт телефон; 6. Датум 
подношења захтјева; 7. Потпис подносиоца захтјева 
Образац:Прописан Правилником о рационализацији рада општинске управе општине Власеница 
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БОСНАИХЕРЦЕГОВИНА BOSNIAANDHERZEGOVINA 

РЕПУБЛИКАСРПСКА REPUBLIKASRPSKA 
ОПШТИНАВЛАСЕНИЦА MUNICIPALITYVLASENICA 

 

 
 

 Шифра 

Подносилацзахтјева 

Презиме  

Име  

Имеједногродитеља  

ЈМБГ  

БројличнекартеиМУП  

Контактадреса  

Контакттелефон  

 
ОРГАНИЗАЦИОНА ЈЕДИНИЦА - СЛУЖБА 

‐ 
 

ПРЕДМЕТ:НАЗИВ ФОРМАЛНОСТИ 
 
 

 
 

 
 

ДОК УМЕНТ АЦИ ЈА 

Називдокумента Институција Форма Коментар 

- - - ‐ 

- - - ‐ 

 
  

ТАКСЕ ИНАКНАДЕ 

Називтаксе/накнаде Изностаксе/накнаде Бројрачуна Позивнабр./коментар 

‐ ‐ ‐ ‐ 

 

Рокзарјешавањеуредногпредмета(сапотпуномдокументацијом):- дана 
 

Вријемеважењаодлукепозахтјеву(дани): - 
 

 

 
 

(Датумподношењазахјтева) (Потписподносиоцазахтјева) 
 
 
 
 

 
ОпштинаВласеница,75440Власеница,Светосавска14 

Тел:056/490‐072, e‐mail:danijelan@opstina‐vlasenica.org,вебстранице:#http://www.opstina‐vlasenica.org/# 
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Образложење 

 
 

Општина Власеница и групација Свјетске банке закључили су уговор о сарадњи на основу којег је општина 
Власеница преузела обавезу предузимања активности ради побољшања пословног окружења и 
конкурентности на територији општине Власеница. 
Уз техничку подршку Свјетске банке, радна група је у складу са преузетим обавезама из рјешења Начелника 
општине број 02/1-014-101/17-2 од 28.03.2017. године, израдила сет препорука које је Начелник општине 
Власеница усвојио доношењем Одлуке о усвајању препорука за поједностављење административних 
поступака број 02/1-014-408/17 од 25.09.2017. године.    
Имајући у виду напријед наведено и да је потребно посебним Правилником прописати нове унапријеђене и 
побољшане административне поступке који спроводи општина Власеница, одлучено је као у изреци одлуке. 
 
Поука о правном лијеку:  
Против овог управног акта није дозвољен правни лијек. 
 
 

                                                                                                                                Начелник општине 
                                                                                                                               Мирослав Краљевић,с.р. 
 

 
               На основу члана 59. Закона о локалној самоуправи Републике Српске („Службени гласник Републике 
Српске“, број 97/16) и члана 66. Статута општине Власеница („Службени гласник општине Власеница“, број 
09/17), начелник Општине доноси 
 
 
 

УПУТСТВО 
за правилну примјену Одлуке о општинским административним таксама општине Власеница 

 
Члан 1. 

 
Приликом примјене и наплате административне таксе од странака у административним поступцима који се 
воде пред општином Власеница, поступајући службеници дужни су наплату таксе у износу од 1,00 КМ од 
странака, извршити само у случају ако за конкретни административни поступак Одлуком о општинским 
административним таксама општине Власеница није прописана наплата друге/посебне таксе на име израде 
рјешења, увјерења, мишљења или другог акта којим се рјешава у административном поступку. 
 

Члан 2. 
 
За спровођење упуства задужени су начелници одјељења и руководиоци организационих јединица  општине 
Власеница. 
 

Члан 3. 
 
Саставни дио упуства је табела са називом административног поступка у којем се убудуће неће вршити 
наплата таксе за захтјев у износу од 1,00 КМ. 
 
 
 
Број: 02/1-014-411/17 
Датум: 25.09.2017. године 
 
                                                                                                                                    НАЧЕЛНИК ОПШТИНЕ       
                                                                                                                                   Мирослав Краљевић,с.р. 
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Образложење 

 
Општина Власеница и групација Свјетке банке закључили су уговор о сарадњи на основу којег је општина 
Власеница преузела обавезу предузимањa активности ради побољшања пословног окружења и 
конкурентности на територији oпштине. 
 
С обзиром да је током провођења активности пројекта утврђено да надлежна oдјељења општине Власеница 
приликом поступања у одређеним админстративним поступцима различито тумаче и примјењују тарифни бр. 
1. Тарифе Закона о административним таксaма Републике Српске („Службени гласник Републике Српске“, 
број 100/11 и 67/13) и тарифни бр. 1. Одлуке о општинским административним таксама општине Власеница, 
одлучено је као у изреци упутства. 
 
 
 

Табела административних поступака код којих се убудуће неће вршити наплата таксе за захтјев  
од 1,00 КМ 

 
 

Редни 
број 

Шифра 
поступка 

Назив административног поступка Одјељење 

1. 05.01. Увјерење о измиреним обавезама по основу 
општинске комуналне таксе 

Одјељење за финансије 

2. 05.03. Увјерење о измиреним обавезама (по основу 
легализације индивидуалног стамбеног објекта, 
куповоне пословног прпстора...) 

Одјељење за финансије 

3. 05.04. Увјерење о измиреним обавезама за право 
власништва над земљиштем, уређење градског 
грађевинског земљишта и грађевинску ренту 

Одјељење за финансије 

4. 04.01. Превоз за властите потребе Одјељење за привреду и 
друштвене дјелатности 

5. 04.02. Трајни престанак обаљања дјелатности Одјељење за привреду и 
друштвене дјелатности 

6. 04.03. Привремени престанак обављања дјелатности Одјељење за привреду и 
друштвене дјелатности 

7. 04.04. Наставак обављања дјелатности Одјељење за привреду и 
друштвене дјелатности 

 
8. 

04.05. Рјешење за обављање аутопревозничке 
дјелатности и такси превоз 

Одјељење за привреду и 
друштвене дјелатности 

9. 04.06. Увјерење о регистрованој/нерегистрованој 
привредној дјелатности 

Одјељење за привреду и 
друштвене дјелатности 

10. 04.07. Измјена/допуна рјешења о регистровању 
дјелатности 

Одјељење за привреду и 
друштвене дјелатности 

11. 04.08. Увјерење о регистрованој дјелатности ради 
ослобађања плаћања општинске комуналне таксе 

Одјељење за привреду и 
друштвене дјелатности 

12. 04.13. Пригодно радно вријеме угоститељских објеката Одјељење за привреду и 
друштвене дјелатности 

13. 04.14. Спроводница  за пренос умрлог лица и одобрење 
за ископавање умрлог лица 

Одјељење за привреду и 
друштвене дјелатности 

14. 04.15. Рјешење o висини накнаде за претварање 
пољопривредног земљишта у грађевинско 

Одјељење за привреду и 
друштвене дјелатности 

15. 04.16. Увјерење о бављењу пољопривредном 
производњом 

Одјељење за привреду и 
друштвене дјелатности 

16. 04.28. Студентске стипендије за студенте са просјеком 
већим од 8,5 и ученике генерација 

Одјељење за привреду и 
друштвене дјелатности 

17. 04.29. Студентске стипендије за студенте чији су 
родитељи слабог материјалног стања и студенти из 
вишечланих породица 

Одјељење за привреду и 
друштвене дјелатности 

18. 04.30. Студентске стипендије за студенте без родитеља, 
погинулих бораца, студенти дјеца инвалида, 
студенти са хендикепом и ЦЖР 

Одјељење за привреду и 
друштвене дјелатности 

19. 04.31. Увјерење о кориштењу/некориштењу стипендије из Одјељење за привреду и 



Број 12  Страна 73 

Службени гласник општине Власеница 

 

буџета општине Власеница друштвене дјелатности 

20. 06.02. Одобрење за пуштање музике уживо Одјељење за просторно 
уређење и стамбено 
комуналне послове 

21. 06.05. Еколошка дозвола Одјељење за просторно 
уређење и стамбено 
комуналне послове 

22. 06.06. Измјена еколошке дозволе Одјељење за просторно 
уређење и стамбено 
комуналне послове 

23. 06.07. Обнављање еколошке дозволе Одјељење за просторно 
уређење и стамбено 
комуналне послове 

24. 06.08. Рјешење о кућном броју Одјељење за просторно 
уређење и стамбено 
комуналне послове 

25. 06.09. Увјерење о непосједовању стана у државној 
својини на подручју општине 

Одјељење за просторно 
уређење и стамбено 
комуналне послове 

26. 06.10. Увјерење о степену оштећености објекта Одјељење за просторно 
уређење и стамбено 
комуналне послове 

27. 06.11. Увјерење о нерјешеном стамбеном питању Одјељење за просторно 
уређење и стамбено 
комуналне послове 

28. 06.12. Увјерење о старости и положајној погодности 
зграде 

Одјељење за просторно 
уређење и стамбено 
комуналне послове 

29. 06.19. Увјерења из службене евиденције Одјељење за просторно 
уређење и стамбено 
комуналне послове 

30. 06.22. Постављање реклама (на фасади, стубу, 
постављање дисплеја, екрана, јарбола, 
самостојећих билборда-тотема, политичко 
оглашавање) 

Одјељење за просторно 
уређење и стамбено 
комуналне послове 

31. 06.23. Привремено кориштење јавне површине (штанд, 
сталак, апарати, камп приколице за продају брзе 
хране, тенде, сунцобрани....) 

Одјељење за просторно 
уређење и стамбено 
комуналне послове 

32. 06.24. Привремено кориштење јавне површине за 
постављање љетне баште 

Одјељење за просторно 
уређење и стамбено 
комуналне послове 

33. 06.25. Рјешење за ослобађање од плаћања комуналне 
таксе 

Одјељење за просторно 
уређење и стамбено 
комуналне послове 

34. 06.28. Закуп јавне површине за постављање привременог 
монтажног објекта (закључење новог угвора или 
продужење постојећих уговора) 

Одјељење за просторно 
уређење и стамбено 
комуналне послове 

35. 06.29. Локацијски услови Одјељење за просторно 
уређење и стамбено 
комуналне послове 

36. 06.31. Увјерење да издати локацијски услови нису 
промјењени 

Одјељење за просторно 
уређење и стамбено 
комуналне послове 

37. 06.33. Измјена и допуна грађевинске дозволе Одјељење за просторно 
уређење и стамбено 
комуналне послове 

38. 06.34. Утврђивање висине накнаде за уређење градског 
грађевинског земљишта и ренте 

Одјељење за просторно 
уређење и стамбено 
комуналне послове 

39. 06.35. Извод из постојећег планског акта Одјељење за просторно 
уређење и стамбено 
комуналне послове 
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40. 06.37. Уклањање објекта Одјељење за просторно 
уређење и стамбено 
комуналне послове 

41. 06.38. Увјерење да подручје будуће изградње није 
обухваћено спроведбеним документом просторног 
уређења 

Одјељење за просторно 
уређење и стамбено 
комуналне послове 

42. 06.39. Легализација објекта Одјељење за просторно 
уређење и стамбено 
комуналне послове 

43. 06.40. Технички преглед и издавање употребне дозволе Одјељење за просторно 
уређење и стамбено 
комуналне послове 

44. 06.41. Утврђивање легалности објекта (за бесправно 
изграђене објекте до 1980. године) 

Одјељење за просторно 
уређење и стамбено 
комуналне послове 

45. 06.42. Увјерење да за саграђени објекат није потребна 
грађевинска дозвола 

Одјељење за просторно 
уређење и стамбено 
комуналне послове 

46. 06.43. Путна сагласност Одјељење за просторно 
уређење и стамбено 
комуналне послове 

47. 06.44. Извођење радова на јавном путу Одјељење за просторно 
уређење и стамбено 
комуналне послове 

48. 06.45. Сагласност за прикључак на пут Одјељење за просторно 
уређење и стамбено 
комуналне послове 

49. 06.46. Лиценца превозника Одјељење за просторно 
уређење и стамбено 
комуналне послове 

50. 06.47. Лиценца за возило Одјељење за просторно 
уређење и стамбено 
комуналне послове 

51. 06.48. Легитимација возача Одјељење за просторно 
уређење и стамбено 
комуналне послове 

52. 06.49. Уређење колског прилаза Одјељење за просторно 
уређење и стамбено 
комуналне послове 

53. 06.50. Привремена забрана саобраћаја у одређеном 
временском периоду 

Одјељење за просторно 
уређење и стамбено 
комуналне послове 

54. 06.51. Улазак теретног моторног возила у зону 
забрањеног саобраћаја 

Одјељење за просторно 
уређење и стамбено 
комуналне послове 

55. 06.52. Одобрење за кориштење такси стајалишта Одјељење за просторно 
уређење и стамбено 
комуналне послове 

56. 06.53. Увјерења и потврде из службене евиденције-
област саобраћаја 

Одјељење за просторно 
уређење и стамбено 
комуналне послове 

57. 03.04. Изводи и увјерења из матичних књига Одјељење за општу управу 

58. 03.12. Увјерења из службене евиденције за лица која нису 
уписана у МК општине Власеница 

Одјељење за општу управу 

59. 03.26. Накнадни упис чињеница у МКР Одјељење за општу управу 

60. 03.27. Накнадни упис чињеница у МКВ Одјељење за општу управу 

61. 03.28. Накнадни упис чињеница у МКУ Одјељење за општу управу 

62. 03.30. Поништење дуплог или ненадлежно извршеног 
уписа у МК 

Одјељење за општу управу 

63. 03.31. Промјена имена и презимена Одјељење за општу управу 



Број 12  Страна 75 

Службени гласник општине Власеница 

 

64. 03.32. Накнадни упис у МКР Одјељење за општу управу 

65. 03.33. Накнадни упис у МКУ Одјељење за општу управу 

66. 03.34. Промјена ентитетског држављанства Одјељење за општу управу 

67. 03.35. Накнадни упис у МКР са прибиљешком 
држављанства 

Одјељење за општу управу 

68. 03.36. Накнадни упис чињенице држављанствa БиХ-РС у 
МК 

Одјељење за општу управу 

 
 
                                       Начелник општине 
                                                                                                                                  Мирослав Краљевић,с.р. 
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