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Службени гласник општине Власеница 

 

На основу члана 19.став 1. тачка 4. и става 
3. Закона о систему јавних служби („Службени 
гласник Републике Српске“, број 68/07, 109/12 и 
44/16), члана 59. тачка  1. подтачка 12. Закона о 
локалној  самоуправи („Службени гласник 
Републике Српске“, број 97/16), члана 101. Статута 
општине Власеница („Службени гласник општине 
Власеница“, број 8/14 и 12/14) и члана 10. Одлуке о 
основању предшколске установе („Службени 
гласник општине Власеница“, број 6/16), Начелник 
општине Власеница доноси:  

 
О Д Л У К У 

о давању сагласности на  Правилник о 
унутрашњој организацији и систематизацији 

радних мјеста Јавне установе за предшколско 
васпитање и образовање „Први кораци“ 

Власеница 
 
I 

Даје се сагласност на Правилник о унутрашњој 
организацији и систематизацији радних мјеста 
Јавне установе за предшколско васпитање и 
образовање „Први кораци“ Власеница, број УО-
04/16 од 10.12.2016. године.    
 

II 
Ова одлука ступа на снагу даном доношења и биће 
објављена у „Службеном гласнику општине 
Власеница“.  
 
Број: 02/1-014-330/16 
Датум:  16.1.2017. године 
                                               НАЧЕЛНИК ОПШТИНЕ                   
                                             Мирослав Краљевић,с.р. 
 
       Доставити: 
 - Јавне установе за предшколско васпитање и 
образовање „Први кораци“ Власеница 
-Службеном гласнику општине Власеница 
 -Архиви.  
 

  
         На основу члана 2. 3. и 5. Закона о 
финансирању политичких странака из буџета 
Републике, oпштине и града („Службени гласник 
Републике Српске“ број 65/08), члана 69. Статута 
општине Власеница („Службени гласник Општине 
Власеница“, број 8/14 и 12/14) и Одлуке о 
верификацији мандата одборника у Скупштини  
 

општине Власеница („Службени гласник Општине 
Власеница“, број 10/16)  Начелник општине 
Власеница   д о н о с и 
 

О Д Л У К У 
о финансирању политичких странака 

које имају мандате у Скупштини општине 
Власеница за 2017. годину 

 
I 
 

Овом Одлуком се утврђује висина 
средстава за суфинансирање рада политичких 
странака које имају мандате у Скупштини општине 
Власеница за 2017. годину, као и начин расподјеле 
истих. 

II 
 

За финансирање дијела трошкова редовног 
рада политичких странака, које имају мандате у 
Скупштини општине Власеница, издвојиће се 
средства у износу од 8.000,00 КМ. 

 
Средства ће се обезбиједити у Буџету 

општине Власеница за 2017. годину: Потрошачка 
јединица – Стручна служба Скупштине општине 
(01160110), са позиције 415211- политичке странке 
у СО-е Власеница,   
 

III 
 

Средства из тачке II ове Одлуке 
распоредиће се на следећи начин: 
 

● Савез независних социјалдемократа 
                   2.557,90 КМ 

●    Српска демократска странка  
                                                       1.884,21 КМ  

●     Странка демократске акције   873,69 КМ  
●     Социјалистичка партија         536,84 КМ 
●     Уједињена Српска                   536,84 КМ 
 ●     Демократски народни савез   536,84 КМ 
●     Савез за нову политику      536,84 КМ 
●     Партија демократског прогреса 

                                  536,84 КМ  
 

IV 
 

За реализацију Одлуке задужује се 
Одјељење за финансије општине Власеница. 
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V 

 
Одлука ступа на снагу даном доношења и 

биће објављена у „Службеном гласнику Општине 
Власеница“. 

 
 
 

Број:02/1-40-6/17       
Датум: 18.01.2017.год         НАЧЕЛНИК ОПШТИНЕ  
                                             Мирослав Краљевић,с.р. 

                                                                             
Доставити: 
- Одјељењe за финансије  
- Службени гласник општине Власеница 
- а/а 
 

 
На основу члана 59. Закона о локалној 

самоуправи („Службени гласник Републике 
Српске“, број 97/16) и члана 101. Статута општине 
Власеница („Службени гласник општине 
Власеница“, број 8/14 и 12/14), начелник општине 
Власеница доноси: 
 

ОДЛУКУ 
о именовању Jединице за управљање развојем 

општине Власеница  
 

I 
 

Именује се Jединица за управљање развојем (у 
даљем тексту: ЈУР), у саставу: 

1. Данијела Вуковић - координатор, 

2. Јелена Пепић - члан јединице задужен за 

промоцију инвестиционих потенцијала, 

3. Жељко Дамљановић - члан јединице 

задужен за стратешко планирање, 

4. Александра Милановић Лаловић - члан 

јединице задужен за праћење и 

вредновање имплементације Стратегије 

развоја и извјештавање, 

 
II 
 

Основни задаци ЈУР су: 
 

 Обавља послове Јединице за управљање 

развојем општине Власеница, укључујући 

све сегменте одрживог развоја (економски 

развој, друштвени развој и заштита 

животне средине);  

 Организује и води процес стратешког 

планирања, путем успостављања и 

оспособљавања структура за планирање, 

укључујући мобилизацију свих структура у 

оквиру Општинске управе (у даљем тексту 

ОУ), као и свих битних актера; 

 Промовише дијалог међу локалним 

актерима, успостављање партнерских  

 

 

односа и одржавање редовне комуникације 

и координације између одјељења и служби 

у оквиру Општинске управе и битних актера 

(приватног сектора, привредних комора, 

удружења привредника, међународних 

организација, академских институција, 

итд.); 

 Прикупља податке од значаја за локални 

развој из различитих извора, као и од 

општинских одјељења, обједињава их у 

централну базу података, и редовно их 

ажурира;  

 Спроводи анализе стања развоја заједнице  

и редовно ажурира профил заједнице; 

 Припрема и ажурира трогодишње планове 

имплементације Стратегије развоја, на 

основу прикупљених података из свих 

организационих јединица Општинске 

управе; 

 Прикупља и обједињује оперативне 

планове свих одјељења Општинске управе 

у јединствени годишњи план рада 

Општинске управе, 

 Пружа потребне информације Одјељењу за 

финансије, ради укључивања стратешких 

пројеката и мјера из плана имплементације 

у план буџета за сљедећу годину; 

 Прати реализацију Стратегије развоја 

општине и других стратешких планова и 

програма,  

 Прати реализацију годишњих планова 

имплементације, 

 Координира реализацију пројектних 
активности са осталим одјељењима 
Општинске управе, 

 Предлагаже мјере за унапређење процеса 
провођења Стратегије развоја, 

 Подноси иницијативе органима Општинске 
управе за израду и реализацију пројеката 
из домена локалног економског и 
друштвеног развоја, као и пројеката 
заштите животне средине; 

 Пружа стручну и техничку подршку осталим 
одјељењима у процесу припреме, 
кандидовања и праћења реализације 
пројеката од значаја за привредни, 
друштвени, културни развој Општине и 
заштиту животне средине, 

 Прати доступне изворе финансирања, 
идентификује пројекте, координира стручну 
разраду пројеката у припреми образаца за 
аплицирање ка домаћим и међународним 
финансијерима; 

 Успоставља и води регистар пројеката, 
укључујући аплициране пројекте, пројекте у 
имплементацији и реализоване пројекте, 

 Координира припрему техничких и 
финансијских извјештаја о току реализације 
пројеката са свим одјељењима ОУ; 
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 Прикупља полугодишње извјештаје о 
статусу пројеката од свих надлежених 
општинских одјељења; 

 Спроводи мониторинг (праћења) пројеката 
на кварталном нивоу и припрема збирне 
извештаје о мониторингу, 

 Спроводи интерне евалуације и координира 
процес екстерне евалуације на 
шестомесечном и годишњем нивоу, 
припрема синтезу евалуационих извјештаја 
и препорука на нивоу целе ОУ, 

 Израђује годишњи извјештај о реализацији 
Стратегије одрживог развоја и других 
секторских стратегија, 

 Предлаже начелнику општине покретање 
иницијативе за ревизију стратегије развоја 
или за покретање новог процеса стратешког 
планирања интерисаног развоја, 

 У сарадњи са Одјељењем за привреду и 
друштвене дјелатности предлаже мјере за 
унапређење пословног окружења и 
повољних локација за инвестирање,  

 Обавља и друге послове из дјелокруга рада 
по налогу начелника општине. 
 

III 
Задаци координатора ЈУР су: 

 Координира процес стратешког планирања 

на нивоу општинске управе, 

 Координира прикупљање података од 

значаја за локални развој, гарантује 

ажурираност централне базе података и 

њену употребу у сврху управљања 

локалним развојем, 

 Обезбјеђује и координира учешће свих 

битних актера (из јавног, приватног и  

цивилног сектора) у стратешком 

планирању, реализацији приоритених 

пројеката и мјера и праћењу и вредновању 

имплементације Стратегије развоја, 

 Стара се о успостављању и одржавању 

редовне и правовремене комуникације и 

координације са начелником и 

начелницима свих одјељења и служби 

унутар ОУ, 

 Координира припрему и кандидовање 

пројеката за финансирање од стране 

домаћих и међународних донатора, 

фондова и других финансијских 

институција, 

 Координира послове моноторинга 

(праћења) и евалуације (вредновања) 

имплементације пројеката, 

 Координира комплетно извјештавање о току 

реализације пројеката и имплементацији 

Стратегије одрживог развоја, 

 Координира реализацију развојних 
пројеката и мјера из годишњих планова  
 
 

 
имплементације и реализацију пројектних 
активности са осталим одјељењима у ОУ, 
 

IV 
 

Задаци члана јединице задуженог за 
промоцију инвестиционих потенцијала: 
 

 Прати јавне позиве, огласе и друге објаве 
за достављање пројектних приједлога, 
расписане од стране домаћих и 
међународних донатора, фондова и других 
финансијских институција и о томе 
обавјештава координатора, 

 Идентификује могуће изворе финансирања 
у циљу налажења оптималног модела 
финансирања за имплементацију пројеката, 

 Подноси иницијативе координатору за 
израду пројектних приједлога и реализацију 
пројеката из домена локалног економског и 
друштвеног развоја и пројеката заштите 
животне средине, 

 Учествује у изради пројектних приједлога и 
имплементацији пројеката и мјера 
економског и друштвеног развоја и заштите 
животне средине, 

 Припрема промотивне материјале о 
инвестиционим потенцијалима општине, 

 Учествује у организацији промотивних 
манифестација, 

 Одржава континуирани контакт са 
пословном заједницом, 

 Промовише концепт предузетништва и 
јавно-приватног партнерства, 

 Информише потенцијалне инвеститоре и 
постојеће привреднике о условима за 
пословање, могућностима за улагање и 
расположивим програмима подршке, 

 Прикупља, обрађује и презентује податке о  
развојним пројектима и реализацији 
Стратегије развоја, 

 Учествује у припреми трогодишњих 
планова имплементације Стратегије 
одрживог развоја и предлаже мјере за 
њихово спровођење; 

 Прати реализацију и пружа подршку 
одјељењима, односно субјектима 
овлашћеним за управљање развојним 
пројектима, 

 У сарадњи са координатором и начелником 
Одјељења за привреду и друштвене 
дјелатности припрема активности из 
области локалног економског развоја и 
друштвеног развоја, 

 Пружа подршку начелнику Одјељења за 
привреду и друштвене дјелатности у 
спровођењу одређених пројеката локалног 
економског развоја и друштвеног развоја, 

 Учествује у извјештавању о току 
реализације пројеката и имплементације 
Стратегије развоја, 

 Предлаже мјере за унапређење 
регулаторног оквира за локални развој; 
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 Предлаже и учествује у процесу 
ревидирања или израде нове интегрисане 
стратегије развоја, на основу извјештаја, 

 У сарадњи са Одјељењем за привреду и 
друштвене дјелатности предлаже мјере за 
унапређење пословног окружења и 
повољних локација за инвестирање,  

 Обавља и друге послове по налогу 
координатора и начелника општине. 
 

V 
 
Задаци члана јединице задуженог за стратешко 
планирање: 
 

 Прати јавне позиве, огласе и друге објаве 
за достављање пројектних приједлога, 
расписане од стране домаћих и 
међународних донатора, фондова и других 
финансијских институција и о томе 
обавјештава координатора, 

 Идентификује могуће изворе финансирања 
у циљу налажења оптималног модела 
финансирања за имплементацију пројеката, 

 Подноси иницијативе координатору за 
израду пројектних приједлога и реализацију 
пројеката из домена локалног економског и 
друштвеног развоја и пројеката заштите 
животне средине, 

 Учествује у изради пројектних приједлога и 
имплементацији пројеката и мјера 
економског и друштвеног развоја и заштите 
животне средине, 

 Организује процес стратешког планирања 
на нивоу општинске управе, 

 Учествује у прикупљању података од 
значаја за локални развој, 

 Окупља све битне актере и организује 
њихово учешће у стратешком планирању, 
реализацији приоритених пројеката и мјера  
и праћењу и вредновању имплементације 
Стратегије развоја, 

 Учествује у прикупљању података о 
развојним пројектима и реализацији 
Стратегије развоја, 

 Припрема јединствени годишњи план рада 
Општине у сарадњи са начелницима 
одјељења ОУ; 

 Учествује у изради трогодишњих планова 
имплементације Стратегије одрживог 
развоја и предлаже мјере за њихово 
спровођење; 

 У сарадњи са Координатором јединице и 
Одјељењем за финансије, координира 
укључивање стратешких пројеката и мјера у 
план буџета за сљедећу годину; 

 Пружа подршку начелницима одјељења 
приликом реализације одређених пројеката 
из годишњих планова имплементације, 

 Доставља податке за електронску базу 
података о развојним пројектима, 

 Прати реализацију и пружа подршку 
одјељењима, односно субјектима  
 

 
овлашћеним за управљање развојним 
пројектима, 

 У сарадњи са координатором и начелником 
Одјељења за просторно уређење и 
стамбено-комуналне послове координира 
активности и пројекте који се односе на 
заштиту животне средине, 

 Пружа подршку начелнику Одјељења за 
просторно уређење и стамбено-комуналне 
послове дјелатности у спровођењу 
пројеката који се односе на заштиту 
животне средине. 

 Предлаже и учествује у процесу 
ревидирања или израде нове интегрисане 
стратегије развоја, на основу извјештаја, 

 Предлаже мјере за унапређење 
регулаторног оквира за локални развој; 

 У сарадњи са координатором предлаже 

мјере за унапређење пословног окружења и 

повољних локација за инвестирање,  

 Обавља и друге послове по налогу 

координатора и начелника општине. 

VI 
 

Задаци члана јединице задуженог за праћење и 
вредновање имплементације Стратегије развоја и 
извјештавање су: 
 

 Прати јавне позиве, огласе и друге објаве 
за достављање пројектних приједлога, 
расписане од стране домаћих и 
међународних донатора, фондова и других 
финансијских институција и о томе 
обавјештава координатора, 

 Идентификује могуће изворе финансирања 
у циљу налажења оптималног модела 
финансирања за имплементацију пројеката, 

 Подноси иницијативе координатору за 
израду пројектних приједлога и реализацију 
пројеката из домена локалног економског и  
друштвеног развоја и пројеката заштите 
животне средине, 

 Учествује у изради пројектних приједлога и 
имплементацији пројеката и мјера 
економског и друштвеног развоја и заштите 
животне средине, 

 Спроводи редован мониторинг и евалуацију 
имплементације пројеката из Стратегије 
развоја, 

 Прикупља, обрађује и анализира податке о 
степену реализације развојних пројеката,  у 
сарадњи са представнцима других 
организационих јединица ОУ, другим 
органима, институцијама, привредним и 
другим субјектима, 

 Формира, одржава и континуирано ажурира 
електронску базу података о најзначајнијим 
показатељима економског, социјалног, 
образовног, културног и демографског 
развоја општине, 

 Успоставља и одржава електронску базу 

података о развојним пројектима, 
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 Врши израду статистичких анализа и 
презентује их у форми погодној за 
коришћење организационих јединица ОУ,  

 Учествује у поступку ревизије Стратегије 
развоја општине, 

 Учествује у процесу припреме/ажурирања 
трогодишњих планова имплементације 
Стратегије развоја, 

 У сарадњи са Одјељењем за финансије, 
припрема укључивање стратешких 
пројеката и мјера у план буџета за следећу 
годину, 

 Врши анализу планова имплементације по 
стратешким циљевима и 
макропоказатељима,  

 Информише координатора ЈУР и начелника 
општине о степену реализације Стратегије 
развоја Општине, на основу прикупљених 
података и информација, 

 Припрема, уређује и доставља потребне 
податке на захтјев координатора ЈУР и 
начелника општине, 

 Прикупља, обрађује и анализира податке о 
степену реализације развојних пројеката, 

 Спроводи моноторинг (праћење) пројеката 
на кварталном нивоу и припрема 
полугодишње извјештаје о спроведеном 
моноторингу,  

 Спроводи интерну евалуацију и координира 
процес екстерне евалуације на 
шестомјесечном и годишњем нивоу, и 
припрема синтезу евалуационих извјештаја 
и препорука, 

 Израђује годишњи извјештај о реализацији 
Стратегије развоја и других секторских 
стратегија, 

 Обавља и друге послове по налогу 
координатора ЈУР и начелника општине. 
 

VII 
 

ЈУР ће повјерене задатке обављати 
самостално, као и на састанцима које сазива 
координатор ЈУР, по потреби. 

 
VIII 

Ступањем на снагу ове одлуке престаје да 
важи Одлука о именовању Јединице за управљање 
развојем општине Власеница, број: 02/1-014-165/15 
од 29.7.2015. године ("Службени  гласник општине 
Власеница", број: 6/15). 

 
IX 

 Ова Одлука ступа на снагу осмог дана од 
дана објављивања у „Службеном гласнику општине 
Власеница". 
 
 
Број: 02/1-014-22/17 
Датум: 18.1.2017. године    НАЧЕЛНИК ОПШТИНЕ                                                                                                                                       
                                             Мирослав Краљевић,с.р. 
         
 
 

                                                                                           
Доставити: 

- Координатору и члановима ЈУР 
- „Службеном гласнику општине Власеница“ 
- а/а 

 

На основу члана 59. Закона о локалној 
самоуправи („Службени гласник РС“,број: 97/16) и 
члана 53. Статута општине Власеница („Службени 
гласник општине Власеница“ број: 8/14 и 12/14), 
Начелник општине Власеница, д о н о с и 
 
 

О Д Л У К У 
о отварању Подрачуна за СШЦ „Милорад 

Влачић“ Власеница 
 
I 

Одобрава се отварање Подрачуна за  СШЦ 
„Милорад Влачић“ Власеница 

 
II 

Подрачун из тачке I ове Одлуке користиће 
се искључиво за потребе прикупљања и утрошка 
средстава остварених по основу сопствених 
прихода СШЦ „Милорад Влачић“ Власеница. 
 

    III 
Сопствене приходе СШЦ „Милорад Влачић“ 

Власеница чине приходи остварени по основу 
издавања школских просторија, средстава за 
суфинансирање пројеката и остали приходи које 
одобри Начелник општине. 
 
                                          IV 
          За реализацију ове Одлуке задужује се 
Одјељење за финансије. 
 

V 
Ова Одлука ступа на снагу даном 

доношења, а објавиће се у „Службеном гласнику 
општине Власеница“.  
    
 
Број: 02/1-014-38/17                                                                                                           
Датум: 08.02.2017. год.    
                                 НАЧЕЛНИК ОПШТИНЕ 
                                            Мирослав Краљевић,с.р. 
Доставити: 
- Одјељењу за финансије 
- СШЦ „Милорад Влачић“ Власеница 
- Нова банка ад  
- а/а 
   

 
            На основу члана 82. Закона о локалној 
самоуправи („Службени гласник Републике Српске“ 
број: 97/16 ) и члана 101. Статута општине 
Власеница(„Службени гласник општине Власеница“ 
број: 8/14), Начелник општине  д о н о с и  
 

П Р А В И Л Н И К 
о употреби мобилних и фиксних телефона 

 



Страна 6  Број 2 

Службени гласник општине Власеница 

 

 
Члан 1. 

 
            Овим Правилником  се регулише начин 
употребе мобилних и фиксних телефона од стране 
службеника  и намјештеника општинске управе и 
изабраних функционера.  
 
            Под изабраним функционерима 
подразумијевају се Начелник општине, замјеник 
начелника општине, предсједник СО и 
потпредсједник СО. 
 

Члан 2. 
 

           Мобилни и фиксни телефони користе се 
искључиво у службене сврхе у складу са 
овлаштењима и ограничењима дефинисаним овим 
Правилником. 
 

Члан 3. 
 

           Изабраним функционерима, савјетнику 
Начелника, комуналним полицајцима, секретарици 
Начелника општине, возачима, систем 
администратору и другим службеницима којима је 
додијељен мобилни телефон, трошкови мобилних 
телефона признају се у материјалне трошкове до 
износа који одобри Начелник општине. 
 
          
           Ограничење износа рачуна мобилних 
телефона за лица из претходног става регулише се 
посебним закључком који доноси Начелник 
општине. 
 

Члан 4. 
 

          Овлаштени корисници из члана 3. став 1. 
овог Правилника су корисници ВПН мреже 
мобилног оператера, чиме остварују право на 
бесплатне позиве према другим корисницима 
унутар мреже. 
 

Чланови ВПН мреже општине Власеница 
могу бити и лица која се не налазе у саставу 
Oпштинске управе оппштне Власеница за чије 
укључење у ВПН мрежу одобрење доноси носилац 
ВПН групе односно Начелник општине. 

 
Члан 5. 

 
          Овлаштени корисници мобилних телефона 
посједују и скраћене телефонске бројеве у распону 
од 200 до 245 за разговоре унутар ВПН мреже.  

 
Члан 6. 

 
          Након истека мандата изабраним 
функционерима или престанка раднoг односа 
службеницима и намјештеницима који користе ВПН 
мрежу, начелник Oдјељења за финансије и Систем 
Администратор захтјева искључење тог броја из 
мреже и укључење новог броја који посједује 
новоименоваи функционер или запослени 
службеник. 

 
Члан 7. 

 
          Фиксни телефони се додјељују изабраним 
функционерима, самосталном стручном сараднику 
за припрему и имплементацију пројеката и јавне 
набавке , секретарици, рачуноводству, матичној 
служби, портирници, служби борачко-инвалидске 
заштите, одјељењу просторно уређење и 
стамбено-комуналне послове и одјељењу за 
привреду и друштвене дјелатности и осталим 
одјељењима и службама. 
 
          Ограничење износа телефонских рачуна за 
кориснике из претходног става може прописати 
Начелник општине посебним закључком. 
 

Члан 8. 
 

          Поред телефонских апарата из члана 7. став 
1. канцеларије Општинске управе опремљене су 
телефонским апаратима – локалима за интерну 
комуникацију. Локали су умрежени преко властите 
дигиталне централе која је смјештена у згради 
општине. 
 
          Службеницима којима опис радног мјеста 
захтијева комуникацију  са странкама одобрава се  
инсталирање везе за разговоре унутар мрежних 
група у БиХ преко излаза „9“, без могућности 
позива према иностранству. 
 
           Кориштење телефона од стране лица која не 
припадају Општинској управи је строго забрањено. 

 
 

члан 9. 
 

          За вођење евиденције и достављање 
годишњег извјештаја о употреби телефонских 
апарата и износу мјесечних рачуна задужује се 
Одјељење за финансије. 
 
          Лицима која прекораче дозвољен лимит 
утврђен закључком из члана 3. став 2. и члана 7. 
став 2. овог правилника Одјељење за финансије 
врши обуставу од плате за износ прекорачења 
рачуна. Извјештај о прекорачењу рачуна доставља 
Одјељење за финансије и Систем Администратор. 
 

За кориснике ВПН групе који се не налазе у 
саставу Општинске управе општине Власеница, а 
који прекораче дозвољен лимит утврђен закључком 
из члана 3. став 2. и члана 7. став 2. овог 
правилника Одјељење за финансије испоставити 
рачун на име корисника. 
 

Члан 10. 
 

           Ступањем на снагу овог Правилника 
престаје да важи Правилник број:02/1-014-155/14, 
(сл. гл. општине Власеница бр. 10/14), од 
29.07.2014. године. 
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                                    Члан 11. 
 
          Oвај Правилник ступа на снагу даном 
доношења, и објавиће се у „Службеном гласнику 
општине Власеница“. 
 
 
 
Број:02/1-014-13/17                                                  
Датум: 12.01.2017. године      
                                           НАЧЕЛНИК ОПШТИНЕ 
                                           Мирослав Краљевић,с.р. 
 

 
На основу члана 48. став 4. Закон о 

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

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

систематизацији радних мјеста Општинске 
управе  општине Власеница 

 
Члан 1. 

 
У Правилнику о организацији и систематизацији 
радних мјеста Општинске управе општине 
Власеница („Службени гласник општине 
Власеница“, број: 6/15, 12/15, 4/16,  8/16, 10/16, 
12/16, 13/16 и 1/17) у даљем тексту: Правилник, у  
члану 30. послије наслова: б) „ОДЈЕЉЕЊЕ ЗА 
ПРИВРЕДУ, ДРУШТВЕНЕ ДЈЕЛАТНОСТИ И 
ИНСПЕКЦИЈСКЕ ПОСЛОВЕ“,  иза тачке  8) додаје 
се тачка 9) која гласи: „Самостални стручни 
сарадник за спорт и физичку културу“ 
 
Статус:општински службеник 
Категорија радног мјеста:пета категорија 
Звање:самостални стручни сарадник трећег  звања 
 
Опис послова: 

 прати стање и опште услове рада и развоја 
спорта и физичке културе на подручју 
општине, 

 сарађује у организацији и стварању услова 
за реализацију такмичења у школама, 

 припрема информацију из наведене 
области 

 пружа помоћ у изради нормативних аката 

 пружа помоћ клубовима у реализацији 
административно техничких послова 

 надгледа одржавање и коришћење 
спортских објеката у којима се остварују 
потребе у области спорта и физичке 
културе на територији општине, 

 учествује у образовању посебних услова за 
повећање квалитета рада са младим 
спортским талентима, као и услове за рад  
 

 
спортских стручњака у организацијама у 
области спорта на територији општине, 

 предлаже програм развоја спорта Комисији 
за спорт општине Власеница и учествује у 
њеном раду, 

 учествује у организацији  и одржавању  
спортских такмичења и манифестација од 
значаја за општину, 

 евидентира, прати и контролише 
коришћење средстава, које општина 
обезбјеђује за задовољавање потреба 
грађана у области спорта и за остваривање 
програма или дијелова програма других 
организација које доприносе развоју спорта 
на нивоу општине, 

 сарађује са омладинским организацијама и 
учествује у њиховим планираним 
активностима,  

 прати рад удружења и друштава која 
окупљају младе и предлаже мјере за 
побољшање  њиховог рада, 

 врши друге послове по налогу начелника 
одјељења 

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

Члан 2. 
 
Овај  правилник ступа на снагу осмог дана од дана 
објављивања у „Службеном гласнику општине 
Власеница“ 
 
 
 
Број: 02/1-014-46 /17                                                           
Датум:15.02.2017. године   НАЧЕЛНИК ОПШТИНЕ 
                                             Мирослав Краљевић,с.р. 
 

 
 
 
 
 
 
 



Страна 8  Број 2 

Службени гласник општине Власеница 

 

  
На основу члана 7.Појединачног  колективног уговора за запослене у Општинској управи општине 

Власеница („Службени гласник општине Власеница““, број 7/16) и  101. Статута општине Власеница 
(„Службени гласник општине Власеница“, број 8/14 и 12/14),  Начелник општине   д о н о с и 

 
 

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

 
 

Члан 1. 
 

У Правилнику о платама и другим примањима запослених у Општинској управи општине Власеница 
(„Службени гласник општине Власеница“, број 7/16 , 8/16, 10/16, 12/16, 13/16 и 1/17) у  члану   16. у табели 
ОДЈЕЉЕЊЕ ЗА ПРИВРЕДУ, ДРУШТВЕНЕ ДЈЕЛАТНОСТИ И ИНСПЕКЦИЈСКЕ ПОСЛОВЕ“, додаје се редни 
број 33. који гласи: 
   

Р.бр. 
Назив радног 

мјеста 
Стручна спрема Коефицијент Сложеност Услови Коефицијент 

 
 

33. 
 
 
 

Самостални 
стручни сарадник 
за спорт и 
физичку културу  

ВСС-4 године или 
240 ECTS 

7,00 15% 10% 8,75 

 
Редни бројеви  33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56 и 57 
постају 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57 и 58. 
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Овај правилник ступа на снагу осмог дана од дана објављивања у „Службеном гласнику општине Власеница“ 
 
 
Број:02/1-014-47/17 
Датум:15.02.2017. године                                                                                    НАЧЕЛНИК  ОПШТИНЕ 
                                                                                                                             Мирослав    Краљевић,с.р.   
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