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                    БРОЈ  4 

 

Службени гласник општине Власеница 

 

На основу  члана 73 .став  (2) и (4) Закона  
о здравственој заштити („Службени гласник  
Републике  Српске“, број  106/09 и 44/15), члана 18. 
Закона о систему јавних служби („Службени 
гласник  Републике  Српске“, број 68/07, 109/12 и 
44/16),  члана 39. став (2) тачка 33) Закона о 
локалној самоуправи („Службени гласник  
Републике  Српске“, број  97/16, 36/19 и 61/21) и 
члана 37. став (2) подтачка 35.Статута општине 
Власеница („Службени гласник  општине 
Власеница“, број  9/17), Скупштина општине 
Власеница, на 10. редовној сједници одржаној дана  
16.06.2022.године,  д о н и ј е л а   ј е 

 
О Д Л У К У 

о разрјешењу  вршиоца дужности  директора  
Јавне здравствене  установе 

Дом здравља Власеница 
 

I 
 Крстић др Гордана из Власенице, 
разрјешава  се дужности  вршиоца дужности  
директора  Јавне здравствене установе Дом 
здравља Власеница. 
 

II 
 Ова  одлука  ступа на снагу  наредног дана 
од дана објављивања у „Службеном гласнику  
општине Власеница“. 
 
Број: 01-022-71/22                                                                                            
Датум:16.06.2022.године          ПРЕДСЈЕДНИК 
Власеница                         СКУПШТИНЕ  ОПШТИНЕ 
                                                   Горан  Ђурић, с.р. 
 

 
На основу  члана 73. ст. (2) и (4) Закона  о 

здравственој  заштити („Службени гласник  
Републике  Српске“, број  106/09 и 44/15), члана 
18.Закона о систему јавних служби („Службени 
гласник  Републике  Српске“, број  68/07, 109/12 и 
44/16),  члана 39. став (2) тачка 33) Закона о 
локалној самоуправи („Службени гласник  
Републике  Српске“, број  97/16, 36/19 и 61/21) и 
члана 37. став (2) подтачка 35. Статута општине 
Власеница („Службени гласник  општине 
Власеница“, број  9/17), Скупштина општине 
Власеница, на 10. редовној сједници одржаној дана  
16.06.2022.године,  д о н и ј е л а   ј е 
 
 

О Д Л У К У 
о именовању  директора  

 Јавне здравствене  установе 
Дом здравља Власеница 

 
I 

Крстић  Гордана, спец. др.мед. из Власени– 
це, именује се  за директора  Јавне здравствене  
установе  Дом  здравља Власеница, без  
ограничења. 
 

II 
 Директор се  именује на мандатни период 
од  четири године. 
 

III 
 Ова  одлука  ступа на снагу наредног дана   
од дана објављивања у „Службеном гласнику   
општине Власеница“. 
 
Број: 01-022-72/22                                                                                           
Датум:16.06.2022.године          ПРЕДСЈЕДНИК 
Власеница                         СКУПШТИНЕ  ОПШТИНЕ 
                                                   Горан  Ђурић, с.р. 
 

 
На основу  члана 39. Закона о локалној 

самоуправи („Службени гласник  РС“, број:  97/16 и 
36/19),члана 188. и 195. Закона о водама 
(„Службени гласник  РС“, број: 50/06, 92/09, 121/12 
и 74/17) и члана 37. Статута општине Власеница 
(„Службени гласник општине Власеница“, број: 
9/17), Скупштина  општине Власеница, на 10. 
редовној сједници  одржаној 16.06.2022.године, 
 д о н и ј е л а    ј е  
 

О Д Л У К У 
о усвајању  Плана кориштења  средстава  
остварених по основу  водних  накнада 

за  2022.годину 
 
I 

Усваја се План кориштења  средстава 
остваренихпо основу водних  накнада  на подручју  
општине Власеница, за период  1.1.- 
31.12.2022.године. 
 

II  
Саставни  дио ове одлуке је План 

кориштења  средстава остварених  по основу  
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Службени гласник општине Власеница 

 

 
водних  накнада  за 2022.годину. 
 

III 
За реализацију  ове Одлуке  задужују  се 

Одјељење за  просторно уређење и стамбено 
комуналне  послове  и  Одјељење  за финансије 
општине Власеница. 
 

IV 
Ова  одлука  ступа на снагу  осмог дана од 

дана објављивања  у „Службеном гласнику  
општине  Власеница“. 
 
Број: 01-022-73/22                                                                                          
Датум: 16.06.2022.године          ПРЕДСЈЕДНИК 
Власеница                         СКУПШТИНЕ  ОПШТИНЕ                                                                                                                                                                                                                     
                                                   Горан  Ђурић, с.р. 
 
 

На  основу  члана 59. Закона о локалној 
самоуправи  („Службени гласник  РС“, број:  97/16 и 
36/19), члана 66. Статута општине Власеница 
(„Службени гласник општине Власеница“, број:  
9/17), Начелник  општине Власеница, д о н о с и 
 

П Л А Н 
кориштења  средстава  остварених  по основу     

водних  накнада  за 2022.годину 
 

1)  Правни  основ  
У складу  са чланом  188. и 195. Закона о 

водама („Службени гласник  РС“, број: 50/06, 92/09, 
121/12 и 74/17 ) локалне  заједнице  остварују  
приход  по основу   посебних  водних  накнада, које  
се  уплаћују  се на рачун  посебних  намјена. 
Јединице локалне самоуправе  обавезне су да 
средства  остварена  по  наведеном основу користе 
за  финансирање изградње и  одржавања   водних  
објеката  и система, заштиту и управљање водама, 
као и друге послове  у складу са Законом, а према  
плану који доноси Скупштина  општине. 
 
2) Износ  средстава  

У Буџету  Општине Власеница за 
2022.годину планирано  је да се по основу   водних  
накнада   остваре  средства  у износу  од  22.000,00 
КМ. 
 
3) Распоред  средстава  

Средства  остварена  по  основу  водних  
накнада  биће  искориштена  за реконструкцију 
водова у мјестима: 
– Шадићи..................................................7.000,00 КМ,  
– Кљештани, Доле  I фаза ...................15.000,00 КМ. 
 
4) Надзор и контрола  

Контролу   кориштења средстава  врши  
Министарство  пољопривреде, шумарства и 
водопривреде, а надзор и координацију  над 
спровођењем  Плана и намјенским  кориштењем  
средстава  вршиће  Одјељење за просторно 
уређење и стамбено комуналне послове  и 
Одјељење за  финансије општине Власеница. 
 

 

 
На основу  члана 39. Закона о локалној 

самоуправи („Службени гласник  РС“, број:  97/16 и 
36/19),члана 85. Закона о заштити од пожара 
(„Службени гласник  РС“, број: 94/19) и члана 37. 
Статута општине Власеница („Службени гласник 
општине Власеница“, број: 9/17), Скупштина  
општине Власеница, на 10.редовној сједници  
одржаној  16.06.2022.године, д о н и ј е л а   ј е 
  

О Д Л У К У 
о усвајању  Плана кориштења  средстава  

остварених по основу  накнаде за финансирање  
посебних мјера заштите од пожара 

 за 2022.годину 
 
I 

Усваја се План кориштења  средстава 
остварених по основу  накнаде за финансирање  
посебних мјера заштите од пожара на подручју  
Општине Власеница, у периоду 1.1.- 
31.12.2022.године. 
 

II  
Саставни  дио ове одлуке је План 

кориштења средстава остварених  по основу 
накнаде за финансирање  посебних мјера заштите 
од пожара за 2022.годину. 
 

III 
За реализацију  ове Одлуке  задужују  се 

Одјељење за  просторно уређење и стамбено 
комуналне  послове  и  Одјељење  за финансије 
општине Власеница. 
 

IV 
Ова  одлука  ступа на снагу  осмог дана од 

дана објављивања  у „Службеном гласнику  
општине  Власеница“. 
 
Број: 01-022-74/22                                                                                           
Датум: 16.06.2022.године        ПРЕДСЈЕДНИК 
Власеница                        СКУПШТИНЕ  ОПШТИНЕ                                                                                                                                                                                                                     
                                                 Горан  Ђурић, с.р. 
 
 

На основу члана 59. Закона о локалној 
самоуправи („Службени гласник РС“,број: 97/16 и 
36/19), члана 66. Статута општине Власеница 
(„Службени гласник општине Власеница“ број: 
9/17), Начелник општине Власеница, д о н о с и 
 

П Л А Н 
кориштења  средстава  остварених  по основу     

накнаде  за финансирање  посебних  мјера  
заштите од  пожара  за 2022.годину 

 
1)  Правни  основ  

У складу  са чланом 85.  Закона о заштити 
од пожара  (“Службени гласник  Републике Српске“, 
број  94/19) привредна  друштва   и друга правна 
лица која на територији  Републике Српске 
обављају  дјелатност  и остварују  пословни  
приход  дужна су да обрачунавају  и уплаћују   
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Службени гласник општине Власеница 

 

 
накнаду за реализацију  посебних мјера заштите од 
пожара. 
Распоред  прикупљених  средстава  врши 
Министарство  финансија, на следећи начин: 
–40%  на рачун Републичке  управе  цивилне 
заштите, 
–60%  на рачун буџета јединица локалне 
самоуправе, према сједишту  привредног друштва 
и другог правног лица  које  уплаћује  накнаду. 
Јединице  локалне самоуправе  обавезне су да 
средства остварена по наведеном основу  користе 
искључиво  за реализацију  пројеката  техничког 
опремања  ватрогасних  јединица општина или 
градова  и изградњу објеката  које користе 
ватрогасне  јединице за своје активности  и  
чување  ватрогасне опреме (ватрогасни домови и 
спремишта), као и  за одржавање  возила, 
средстава, опреме и објеката  које користи  
ватрогасна  јединица, те  у друге сврхе које за циљ 
имају  мјере превенције  у области  цивилне  
заштите, а у складу са  Планом  о кориштењу  који 
доноси Скупштина  општине. 
 
2) Износ средстава  

У Буџету  Општине Власеница за 
2022.годину по основу  накнаде  за финансирање  
посебних  мјера  заштите од  пожара планирано  је 
13.500,00 КМ. 
 
3) Распоред  средстава  

Средства  остварена  по  основу накнаде  
за финансирање  посебних  мјера  заштите од  
пожара  биће  искориштена  на следећи начин: 
–за техничко опремање ватрогасаца и Ватрогасног 
дома Власеница .................................. 13.500,00 КМ. 
 
4) Надзор и контрола  

Реализацију  и утрошак средстава прати  
Министарство  унутрашњих послова Републике  
Српске, а надзор и координацију  над спровођењем  
Плана и намјенским  утрошком  средстава  вршиће  
Одјељење за просторно уређење и стамбено 
комуналне послове  и Одјељење за  финансије 
општине Власеница. 
 

 
На основу  члана 39. Закона о локалној 

самоуправи („Службени гласник  РС“, број:  97/16 и 
36/19), члана 89. Закона о шумама („Службени 
гласник  РС“, број: 75/08, 29/09 и 60/13 ) и члана 37. 
Статута општине Власеница („Службени гласник 
општине Власеница“, број: 9/17), Скупштина  
општине Власеница, на 10. редовној сједници  
одржаној  16.06.2021.године, д о н и ј е л а   ј е  

 
О Д Л У К У 

о усвајању  Плана кориштења  средстава 
остварених  по  основу   накнаде  за  
експлоатацију  шума  за 2022.годину 

 
I 

Усваја се План кориштења  средстава 
остварених по  основу   накнаде  за  експлоатацију  
шума  у власништву  Републике Српске, које се  

 

 
налазе  на подручју  општине Власеница, за период  
1.1.-31.12.2022.године. 

 
II  

Саставни  дио ове одлуке је План 
кориштења  средстава остварених  по основу 
накнаде  за  експлоатацију  шума  за  2022.годину. 
 

III 
За реализацију  ове Одлуке  задужују  се 

Одјељење за  просторно уређење и стамбено 
комуналне  послове  и  Одјељење  за финансије 
општине Власеница. 
 

IV 
Ова  одлука  ступа на снагу  осмог дана од 

дана објављивања  у „Службеном гласнику  
општине  Власеница“. 
 
Број: 01-022-75/22                                                                                           
Датум: 16.06.2022.године        ПРЕДСЈЕДНИК 
Власеница                         СКУПШТИНЕ  ОПШТИНЕ                                                                                                                                                                                                                     
                                                 Горан  Ђурић, с.р. 

 
 
На  основу  члана 59. Закона о локалној 

самоуправи  („Службени гласник  РС“, број:  97/16 и 
36/19), члана 66. Статута општине Власеница 
(„Службени гласник општине Власеница“, број:  
9/17), Начелник  општине Власеница, д о н о с и 

 
П Л А Н 

кориштења  средстава  остварених  по основу 
накнаде  за  експлоатацију  шума  за 2022.годину 

 
1)  Правни  основ  

У складу  са чланом  89. Закона о шумама 
(„Службени гласник  Републике Српске“, број 75/08, 
29/09 и 60/13) корисник  шума и шумског земљишта   
у својини  Републике Српске дужан је да 
обрачунава надокнаду  за развој  неразвијених  
дијелова  општине са којих  потичу  продати 
сортименти   и да је уплаћује  у корист  буџета  
јединице локалне самоуправе. 
Јединице локалне самоуправе  обавезне су да 
средства  остварена  по  наведеном основу  
користе за изградњу, реконструкцију  и одржавање  
инфраструктуре  и других  објеката  на руралним  
подручјима  јединице локалне самоуправе са које 
потичу  продати сортименти, а на основу Плана   о 
кориштењу  који  доноси Скупштина  општине. 
 
2) Износ  средстава  

У Буџету  Општине Власеница за 
2022.годину по основу   накнаде  за кориштење 
шума  и шумског земљишта  планирано   је   
370.000,00 КМ. 
 
3) Распоред  средстава  

Средства  остварена  по  основу    накнаде 
за кориштење шума и шумског земљишта  биће  
утрошена  на следећи начин: 
–Одржавање  локалних и некатегорисаних   
путева ....................................................75.000,00 КМ 
–Поправка и одржавање мостова........30.000,00 КМ 
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–Трошкови  зимске службе ..................25.000,00 КМ. 
–Асфалтирање   путева: 

• МЗ Грабовица, насеље 
Кљештани.................................36.172,91 КМ, 

• МЗ Грабовица, насеље 
Јасен..........................................30.144,10 КМ, 

• МЗ Грабовица, насеље 
Тишча ...................................... 20.688,82 КМ, 

• МЗ Доњи Залуковик, насеље  
Доњи Залуковик ...................... 24.115,28 КМ, 

• МЗ Горњи Залуковик, насеље  
Славић Поље............................19.040,61 КМ, 

• МЗ Горњи Залуковик, насеље  
Оџак...........................................17.262,35 КМ, 

• МЗ Горњи Залуковик, насеље  
Тугово – Лошићи ......................20.688,82 КМ, 

• МЗ Грабовица, насеље  
Јевтићи .....................................52.846,50 КМ, 

• МЗ Грабовица, насеље  
Луке – Доле ..............................19.040,61 КМ. 
 

4) Надзор и контрола 
Сагласност на План кориштења средстава 

издаје Министарство пољопривреде, шумарства и 
водопривреде, а надзор  и координацију над 
спровођењем Плана и намјенским утрошком 
средстава  вршиће Одјељење за просторно 
уређење и стамбено комуналне послове  и 
Одјељење  за  финансије  општине  Власеница. 
 

 
На основу  члана 39. Закона о локалној 

самоуправи („Службени гласник  РС“, број:  97/16 и 
36/19),члана 32. Закона о концесијама („Службени 
гласник  РС“, број:  59/13 и 16/18) и члана 37. 
Статута општине Власеница („Службени гласник 
општине Власеница“, број: 9/17), Скупштина  
општине Власеница, на 10. редовној сједници  
одржаној  16.06.2021.године, д о н и ј е л а   ј е  
 

О Д Л У К У 
о усвајању  Плана кориштења  средстава  

остварених по основу  концесионе  накнаде за 
кориштење  електроенергетских  објеката  

за 2022.годину 
 

I 
Усваја се План кориштења  средстава 

остварених по основу  концесионе накнаде за 
кориштење  електроенергетских  објеката  на 
подручју  општине Власеница  за  период   
1.1.- 31.12.2022.године. 
 

II  
Саставни  дио ове одлуке је План 

кориштења  средстава остварених  по основу 
концесионе накнаде за кориштење  
електроенергетских  објеката за 2022.годину. 
 

III 
За реализацију  ове Одлуке  задужују  се 

Одјељење за  просторно уређење и стамбено 
комуналне  послове  и  Одјељење  за финансије 
општине Власеница. 
 

 
IV 

Ова Одлука ступа на снагу осмог дана од дана  
објављивања у „Службеном гласнику општине 
Власеница“. 
 
Број:01-022-76/22                                  
Датум: 16.06.2022.године        ПРЕДСЈЕДНИК  
Власеница                  СКУПШТИНЕ  ОПШТИНЕ                                     
                                                  Горан Ђурић, с.р. 
 
 

На основу члана 59. Закона о локалној 
самоуправи („Службени гласник РС“,број: 97/16 и 
36/19), члана 66. Статута општине Власеница 
(„Службени гласник општине Власеница“ број: 
9/17), Начелник општине Власеница, д о н о с и 

 
П Л А Н 

кориштења средстава остварених по основу 
концесионе накнаде за кориштење 

електроенергетских објеката за 2022. годину 
 

1) Правни основ 
У складу са чланом 32. Закона о 

концесијама („Службени гласник РС“, број: 59/13 и 
16/18) привредна друштва која производе 
електричну енергију кориштењем 
хидроакумулационих објеката обавезна су да 
обрачунавају концесионе накнаде за кориштење 
електроенергетских објеката.  
Обрачуната накнада дијели се између буџета 
Републике и  буџета  јединица локалне самоуправе 
на чијој територији се обавља концесиона 
дјелатност у размјери 5 : 95. 
Јединице локалне самоправе обавезне су да 
средства остварена по наведеном основу користе 
за изградњу и санацију примарних 
инфраструктурних објеката (водовод, канализација, 
топловод, локални путеви и друго) који су у 
функцији привредног развоја и запошљавања, у 
проценту од најмање 30% од укупних средстава 
која се наплате по овом основу, и изградњу нових 
привредних капацитета или проширење постојећих, 
укључујући и стимулативно кредитирање, а у 
складу са Планом који доноси Скупштина општине.  

 
2) Износ средстава 
 У Буџету Општине Власеница за 2022. годину 
по основу концесионе накнаде за кориштење 
електроенергетских објеката планирано је 
70.000,00 КМ. 
 
3) Распоред средстава 
 Средства остварена по основу концесионе 
накнаде за кориштење електроенергетских 
објеката биће искориштена на следећи начин: 
 - aсфалтирање и реконструкција улица у   
             граду .........................................30.000,00 КМ, 

- суфинансирање пројеката у области 
пољопривреде..........................40.000,00 КМ. 

 
4) Надзор и контрола 

Контролу утрошка средстава врши 
Министарство финансија, а надзор и координацију  
над спровођењем Плана и намјенским кориштењем  
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средстава вршиће Одјељење за просторно уређе- 
ње и стамбено комуналне послове и Одјељење за  
финансије општине Власеница. 
 

 
На основу члана 39. и члана 114. Закона о 

локалној самоуправи („Службени гласник 
Републике Српске“, бр. 97/16, 36/19, 61/21) и члана 
37. и члана 120.  Статута општине Власеница 
(„Службени гласник општине Власеница“ , бр 9/17 ), 
Скупштина општине Власеница, на 10. редовној 
сједници одржаној дана 16.06. 2022.године д о н о –
с и  

О Д Л У К У 
О  УСВАЈАЊУ  ВИЗИЈЕ РАЗВОЈА 

МЈЕСНИХ  ЗАЈЕДНИЦА  У  ОПШТИНИ 
ВЛАСЕНИЦА 

 
I 

 Усваја се визија развоја мјесних заједница 
која обухвата принципе и моделе које ће користити 
савјети мјесних заједница кроз сарадњу са 
јединицом локалне самоуправе на подручју 
општине Власеница. 

II 
Сврха доношења визије развоја мјесних 

заједница је унапређење рада мјесних заједница на 
подручју општине Власеница. 

 
III 

Визија развоја мјесних заједница саставни 
је дио ове одлуке,а темељи се на сљедећим 
принципима: 
а) репрезентативност, одговорност, инклузивност, 
б) координација, транспарентност, 
в) професионалност и оспособљеност, 
г) независност и деполитизација и 
д) демократско одлучивање и партиципативност. 
 

IV 
Визија развоја мјесних заједница 

спроводиће се кроз четири модела мјесних 
заједница: 
а) Мјесна заједница кроз простор за заговарање и 
приступ управи, 
б) Мјесна заједница као мјесто за пружање услуга 
становништву, 
в) Мјесна заједница као простор за учешће грађана 
у доношењу одлука и 
г) Мјесна заједница као друштвени центар. 

 
V 

За реализацију Одлуке задужује се 
Одјељење за привреду и друштвене дјелатности и 
Одјељење за општу управу, у чијој је надлежности 
рад  са  мјесним  заједницама. 

 
VI 

Ова одлука ступа на снагу осмог дана од  
дана објављивања у „Службеном гласнику општине 
Власеница“. 
 
Број: 01-022-77/22   ПРЕДСЈЕДНИК 

Датум: 16.06.2022.године СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ 
                                                   Горан Ђурић, с.р. 

 
ВИЗИЈА РАЗВОЈА МЈЕСНИХ ЗАЈЕДНИЦА У 

ОПШТИНИ ВЛАСЕНИЦА 
 

1. Визија развоја мјесних заједница у општини 

Власеница темељи се на сљедећим 

принципима: 

• Репрезентативности – као 

принципа који подразумијева да 

у избору органа мјесних 

заједница треба обезбиједити 

учешће што већег броја разли- 

читих категорија становништва 

како би се постигла њихова 

пропорционалност заступања и 

рада, нарочито водећи рачуна о 

младима, женама и социјално 

искљученим категоријама. 

• Одговорности – као принципа 

који подразумијева да мјесна 

заједница мора бити одговорна 

према својим грађанима, али и 

према локалним властима. 

Легитимно изабрани представ- 

ници мјесних заједница требају 

одговорно вршити функције које 

су им додијељене. 

• Инклузивности – као принципа 

којим се подстиче укљученост 

свих грађана у рад и активности 

мјесних заједница, нарочито 

жена, младих и социјално 

искључених група. 

• Координације – као принципа 

који подразумијева унапређење 

координације, комуникације и 

међусобне сарадње између 

мјесних заједница и органа 

локалне власти као и између 

мјесних заједница и грађана и 

осталих актера од значаја за 

развој мјесне заједнице као што 

су организације цивилног 

друштва, комунална предузећа,  

локалне јавне институције, не 

ограничавајући се на наведено. 

• Транспарентности – као принци- 

па који подразумијева отворен- 

ост за јавност и доступност 

информација везаних за рад 

мјесних заједница укључујући и 

информације о начину и 

изворима финансирања мјесних 

заједница. 

• Професионализације и оспособ- 

љености представника мјесних 

заједница – као принципа који 

подразумијева повећање нивоа 
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професионализације и оспособ-

љености представника мјесних 

заједница кроз континуирану 

едукацију и обуку, те осигура- 

вање преноса стеченог знања и 

искустава на све будуће пред- 

ставнике мјесних заједница. 

• Независности и деполитизације 

– као принципа којим се настоји 

омогућити независно и 

деполитизовано функциониса-

ње мјесних заједница, као 

представника заједнице и 

грађана и грађанки у 

пословнима заступања њихових 

интереса кроз независно  

доношење одлука у складу са 

законом и статутом. 

• Демократског одлучивања и 

партиципативности – као 

принципа који ће  осигурати 

демократско право на учешће у 

одлучивању као и право да 

грађани и грађанке имају право 

да бирају и буду бирани на 

позиције које обављају у 

структурама успостављених 

тијела мјесне заједнице. 

2. Визија развоја мјесних заједница у општини 

Власеница спроводиће се кроз четири 

сљедећа модела мјесних заједница: 

❖ Мјесна заједница као простор за 

заговарање и приступ управи; 

❖ Мјесна заједница као мјесто за 

пружање услуга становништву; 

❖ Мјесна заједница као простор за 

учешће грађана у одлучивању; 

❖ Мјесна заједница као друштвени 

центар. 

3. Визија развоја мјесних заједница кроз 

модел Мјесна заједница као простор за 

заговарање и приступ управи спроводиће  

се кроз сљедеће идентификоване 

функционалне области: 

• Ефикасно укључивање мјесних 

заједница у процесе праћења 

примјене прописа који се тичу 

мјесне самоуправе; 

• Подизање свијести о улози мјесне 

заједнице и буђење интереса  

грађана и грађанки за промоцију 

заговарачких активности; 

• Укључивање мјесне заједнице у 

процес израде и усвајања кључних 

локалних прописа и документа, као 

и у спровођење анкета и других  

 

 

модела испитивања јавног мијења у 

ЈЛС; 

• Системско и институционализовано 

уређење протока информација 

између ЈЛС и мјесне заједнице. 

4. Визија развоја мјесних заједница кроз 

модел Мјесна заједница као мјесто за 

пружање услуга становништву спроводиће 

се кроз сљедеће идентификоване 

функционалне области: 

• Стварање услова да мјесна 

заједница буде препозната као 

мјесто гдје грађани и грађанке 

добијају правовремене и поуздане 

информације, остварују своја права 

и рјешавају проблеме; 

• Јачање капацитета и улоге мјесне 

заједнице у квалитетној подршци 

социјално угроженим групама 

становништва и заштити становни-

ништва приликом елементарних 

непогода; 

• Осигурање претпоставки за 

квалитетнији рад мјесне заједнице 

(опремање и реконструкција 

просторија, формализација услова 

и начина кориштења простора, 

програми обука за особе задужене 

за рад мјесне заједнице, и др.); 

• Јачање улоге мјесних заједница у 

организацији грађанских волонтер-

ских радних акција. 

5. Визија развоја мјесних заједница кроз 

модел Мјесна заједница као простор за 

учешће грађана у доношењу одлука  

спроводиће се кроз сљедеће идентифико-

ване функционалне области: 

• Формално правно уређење облика 

учешћа грађана и грађанки у 

доношењу одлука и дефинисању 

локалних приоритета; 

• Мобилизација грађана, нарочито  

жена и младих за интензивније  

учешће у раду мјесних заједница; 

• Подизање свијести грађана и 

грађанки о улози мјесних заједница 

у остваривању њихових интереса и 

заговарању рјешења за њихове 

проблеме; 

• Обезбјеђивање простора за 

окупљање грађана, нарочито жена и 

младих и пружање подршке 

активностима њихових удружења; 

• Обезбјеђење садржаја и активности 

за младе особа.  
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6. Визија развоја мјесних заједница кроз 

модел Мјесна заједница као друштвени 

центар спроводиће се кроз сљедеће 

идентификоване функционалне области: 

• Формално правно уређење 

кориштења просторија мјесне 

заједнице као друштвеног центра, 

центра културе и спорта, и  улоге 

волонтера у друштвеним, спортским 

и културним дешавањима; 

• Развој сарадње са невладиним 

организацијама, нарочито сарадње 

са удружењима која заступају 

интересе младих, жена и особа са 

инвалидитетом, и јачање свијести о 

улози невладиних организација и 

могућностима за конкретну сарадњу 

мјесних заједница са невладиним 

организацијама; 

• Континуирано издвајање намјенских 

средстава за културу, спорт и 

друштвена догађања, као и 

подржавање иницијатива које 

промовишу активизам појединаца у 

мјесним заједницама; 

• Уређење сарадње са школама, 

културним и спортским удружењима 

и клубовима на системски начин. 

_________________________________________ 

             На  основу  члана  39. став (2) тачка 23)  
Закона о локалној самоуправи („Службени гласник  
Републике Српске“, број  97/16, 36/19 и 61/21) и 
члана 37. став (2) подтачка 25. Статута  општине  
Власеница („Службени гласник општине 
Власеница“, број  9/17), а након разматрања 
Извјештаја о раду  Одбора за жалбе општине 
Власеница за период од 01.07. до 
31.12.2021.године, Скупштина  општине Власеница,  
на  10. редовној  сједници,  одржаној  дана   
16.06.2022.године,  д о н и ј е л а    ј е  

 

З А К Љ У Ч А К 

 1. Усваја се Извјештај о раду  Одбора за 
жалбе општине Власеница за период од 01.07. до 
31.12.2021.године. 

2. Овај  закључак  ступа на снагу  наредног 

дана  од  дана  објављивања у  „Службеном 

гласнику  општине Власеница“. 

Број: 01-022-10/22                                                                                            
Датум:16.06.2022.године            ПРЕДСЈЕДНИК 
Власеница                         СКУПШТИНЕ  ОПШТИНЕ 
                                                   Горан  Ђурић, с.р. 
 

 
               На  основу  члана  39. Закона о локалној 
самоуправи („Службени гласник  Републике  

 
Српске“, број  97/16, 36/19 и 61/21) и члана 
37.Статута  општине Власеница („Службени 
гласник општине Власеница“, број  9/17), а након 
разматрања  Информације о газдовању у 
приватним шумама на подручју општине 
Власеница за 2021.годину, Скупштина  општине 
Власеница,  на 10.редовној  сједници,  одржаној  
дана   16.06.2022.године, д о н и ј е л а   ј е  
 

З А К Љ У Ч А К 

 

 1. Усваја  се Информација  о газдовању у 
приватним шумама на подручју општине 
Власеница за 2021.годину. 

2. Овај  закључак  ступа на снагу  наредног  

дана  од  дана  објављивања у  „Службеном 

гласнику  општине Власеница“. 

Број: 01-022-39/22                                                                                            
Датум:16.06.2022.године            ПРЕДСЈЕДНИК 
Власеница                         СКУПШТИНЕ  ОПШТИНЕ 
                                                   Горан  Ђурић, с.р. 
 

 
  На  основу  члана  39. став (2) тачка 28)  
Закона о локалној самоуправи („Службени гласник  
Републике Српске“, број  97/16, 36/19 и 61/21)  и 
члана 37. став (2) подтачка 30. Статута  општине 
Власеница („Службени гласник општине 
Власеница“, број  9/17), а након разматрања 
Извјештаја о раду начелника општине Власеница 
за 2021.годину, Скупштина  општине Власеница,  
на  10. редовној  сједници,  одржаној  дана   
16.06.2022.године, д о н и ј е л а    ј е 
  

З А К Љ У Ч А К 

 1. Усваја се Извјештај о раду  начелникa 
општине Власеница за  2021.годину. 

2. Овај  закључак  ступа на снагу  наредног  

дана  од  дана  објављивања у  „Службеном 

гласнику  општине Власеница“. 

Број: 01-022-64/22                                                                                            
Датум:16.06.2022.године            ПРЕДСЈЕДНИК 
Власеница                         СКУПШТИНЕ  ОПШТИНЕ 
                                                   Горан  Ђурић, с.р. 
 

                                  
На  основу  члана  39. Закона о локалној 

самоуправи („Службени гласник  Републике 

Српске“, број  97/16, 36/19 и 61/21) и члана 

37.Статута  општине Власеница („Службени 

гласник општине Власеница“, број  9/17), а након 

разматрања  Информације о раду привредних 

субјеката  на подручју општине Власеница за 

2021.годину, Скупштина  општине Власеница,  на  

10. редовној  сједници,  одржаној  дана   

16.06.2022.године,  д о н и ј е л а   ј е  
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З А К Љ У Ч А К 

1. Усваја се  Информација о раду  

привредних субјеката  на подручју општине  

Власеница  за 2021.годину. 

2. Овај  закључак  ступа на снагу  наредног  

дана  од  дана  објављивања у  „Службеном 

гласнику  општине Власеница“. 

Број: 01-022-66/22                                                                                            
Датум:16.06.2022.године            ПРЕДСЈЕДНИК 
Власеница                         СКУПШТИНЕ  ОПШТИНЕ 
                                                   Горан  Ђурић, с.р. 
 

 

На  основу  члана  39. Закона о локалној 

самоуправи („Службени гласник  Републике 

Српске“, број  97/16, 36/19 и 61/21) и члана 

37.Статута  општине Власеница („Службени 

гласник општине Власеница“, број  9/17), а након  

разматрања  Информације о инвестиционом и  

текућем одржавању стамбених зграда на подручју 

општине Власеница за 2021.годину, Скупштина  

општине Власеница,  на 10. редовној  сједници,  

одржаној  дана   16.06.2022.године,  д о н и ј е л а  

ј е  

З А К Љ У Ч А К 

1. Усваја  се  Информација о 
инвестиционом и текућем одржавању  стамбених 
зграда на подручју општине Власеница за 
2021.годину. 

 
2. Овај  закључак  ступа на снагу  наредног  

дана  од  дана  објављивања у  „Службеном 

гласнику  општине Власеница“. 

Број: 01-022-67/22                                                                                            
Датум:16.06.2022.године            ПРЕДСЈЕДНИК 
Власеница                         СКУПШТИНЕ  ОПШТИНЕ 
                                                    Горан  Ђурић, с.р. 
 

 
На  основу  члана  39. Закона о локалној 

самоуправи („Службени гласник  Републике 

Српске“, број  97/16, 36/19 и 61/21) и члана 

37.Статута  општине Власеница („Службени 

гласник општине Власеница“, број  9/17), а након 

разматрања  Информације о  стипендирању 

ученика и студената на подручју општине 

Власеница, Скупштина  општине Власеница,  на  

10. редовној  сједници,  одржаној  дана   

16.06.2022.године,  д о н и ј е л а   ј е  

 

З А К Љ У Ч А К 

1.Усваја  се  Информација о стипендирању 
ученика и студената  на подручју општине 
Власеница. 

 
2. Овај  закључак  ступа на снагу  наредног  

дана  од  дана  објављивања у  „Службеном 

гласнику  општине Власеница“. 

Број: 01-022-68/22                                                                                            
Датум:16.06.2022.године            ПРЕДСЈЕДНИК 
Власеница                         СКУПШТИНЕ  ОПШТИНЕ 

                                       Горан  Ђурић, с.р 

 

 

На  основу  члана  39. Закона о локалној 

самоуправи („Службени гласник  Републике 

Српске“, број  97/16, 36/19 и 61/21) и члана 

37.Статута  општине Власеница („Службени 

гласник општине Власеница“, број  9/17), а након 

разматрања  Информације о стању у области  

комуналне хигијене на подручју општине 

Власеница  за  2021.годину, Скупштина  општине  

Власеница,  на 10. редовној  сједници,  одржаној   

дана   16.06.2022.године,  д о н и ј е л а   ј е  

 

З А К Љ У Ч А К 

1. Усваја  се Информација о стању у 
области комуналне хигијене на подручју општине 
Власеница за 2021.годину.  

2. Овај  закључак  ступа на снагу  наредног  

дана  од  дана  објављивања у  „Службеном 

гласнику  општине Власеница“. 

Број: 01-022-69/22                                                                                            
Датум: 16.06.2022.године           ПРЕДСЈЕДНИК 
Власеница                          СКУПШТИНЕ  ОПШТИНЕ 
                                                    Горан  Ђурић, с.р. 
 
 

                                 
На  основу  члана  39. Закона о локалној 

самоуправи („Службени гласник  Републике 

Српске“, број  97/16, 36/19 и 61/21) и члана 

37.Статута  општине Власеница („Службени 

гласник општине Власеница“, број  9/17), а након 

разматрања  Информације о стању у области 

запошљавања  на подручју општине Власеница за 

2021.годину, Скупштина  општине Власеница,  на 

10. редовној  сједници,  одржаној  дана   

16.06.2022.године, д о н и ј е л а   ј е  

 

З А К Љ У Ч А К 

1. Усваја  се Информација о стању у 
области запошљавања  на подручју општине 
Власеница за 2021.годину. 

2. Овај  закључак  ступа на снагу  наредног  

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

Број: 01-022-70/22                                                                                            
Датум:16.06.2022.године           ПРЕДСЈЕДНИК 
Власеница                         СКУПШТИНЕ  ОПШТИНЕ 
                                                   Горан  Ђурић, с.р. 
 

                                 
На основу члана 4. и 6. став (4) Уредбе о 

правилима за одабир, оцјену и утврђивање 
приоритета пројеката јавних инвестиција 
Републике Српске („Службени гласник Републике 
Српске“, бр. 66/16), Упутства за попуњавање 
обрасца „Информација о пројекту“ (ИП образац) у 
ПИМИС информационом систему бр. 06.10/020-
3761/19 од 5.11.2019. године, члана 82. став (3) 
Закона о локалној самоуправи ("Службени гласник 
Републике Српске", број 97/16, 36/19 и 61/21), 
члана 97. Статута општине Власеница („Службени 
гласник општине Власеница“, број 97/16), Одлуке  о 
усвајању Стратегије развоја општине Власеница 
2014-2023. година („Службени гласник општине  
Власеница“, број 11/13) ревидирана 2019. године 
(„Службени гласник општине Власеница“, број 
3/19), Плана буџета општине Власеница за 2022.  
годину („Службени гласник општине Власеница“, 
број 16/21), начелник општине Власеница је донио 
 

ОДЛУКУ 
о утврђивању поднесених пројеката 

Министарству финансија посредством 
ПИМИС информационог система 

 
I 

         Општина Власеница као предлагач 
пројеката подноси Министарству финансија 
посредством ПИМИС информационог система 6 
(шест) пројеката идентификованих у Стратегији 
развоја општине Власеница 2014-2023. година: 
 
1. Успостављање ефикасног и одрживог система 

рада ЈУ Културни центар у Власеници, укупна 
процијењена вриједност 955.000,00 КМ. 

2. Изградња објекта студентско-ђачког дома 
„СРБИЈА“ -фаза II и III, укупна процијењена 
вриједност 6.500.000,00 КМ. 

3. Успостављање геронтолошког центра у 
Власеници, укупна процијењена вриједност 
5.500.000,00 КМ. 

4. Изградња инфраструктуре у индустријској 
зони „Кула Зебан“ у општини Власеница, укупна 
процијењена вриједност 1.300.000,00 КМ. 

5. Затварање неформалне депоније и 
рекултивација терена, укупна процијењена 
вриједност 3.200.000,00 КМ. 

6. Изградња спортске дворане, укупна 
процијењена вриједност 5.174.000,00 КМ. 

 
II 

Предложени пројекти су рангирани 
бодовањем општих критерија: усклађеност са 
стратешким циљевима, ниво расположиве техничке 
документације, финансијска исплативост пројекта, 
институционална спремност за извршење задатка и 
утицај реализације пројекта на друштво и околину.  

 
Образац за рангирање пројеката је саставни дио 
ове Одлуке. 
 

III 
Унос Информација о пројекту (ИП образац) 

у ПИМИС систему ће извршити овлаштене особе 
за унос из Одсјека за развој Општинске управе 
општине Власеница. 

 
IV 

Ова Одлука ступа на снагу даном 
доношења и биће објављена у „Службеном 
гласнику општине Власеница“.  
                           
Број: 02-014-137/22 
Датум: 25. март 2022. године   
Власеница                           НАЧЕЛНИК ОПШТИНЕ 
                                            Мирослав Краљевић, с.р. 
 

 
На основу члана 18. став (1) и члана 25. 

Закона о јавним набавкама Босне и Херцеговине 
(„Службени гласник Босне и Херцеговине“, број 
39/14), члана 82. став (3) Закона о локалној само - 
управи ("Службени гласник Републике Српске", 
број 97/16, 36/19 и 61/21), члана 97. Статута 
општине Власеница („Службени гласник општине 
Власеница“, број 9/17) и Плана набавки Општине 
Власеница за 2022. годину бр. 02/3-404-4/22 од 
8.2.2022. године, начелник општине Власеница 
донио је 
 

ОДЛУКУ 
о покретању поступка јавне набавке 

 
I 

Овом одлуком покреће се поступак јавне 
набавке чији је предмет набавка радова на 
изградњи, реконструкцији и санацији путева и 
улица на подручју општине Власеница. 
 

II 
Очекивана и процијењена  вриједност  

предмета набавке из тачке  I ове одлуке износи  
6.715.700,00 КМ  без пореза на додату вриједност. 
 

III 
Извор финансирања набавке из тачке I ове 

одлуке су буџетска средства Општине Власеница 
(позиција 511100 – издаци за изградњу и 
прибављање осталих објеката, издаци за 
суфинансирање пројеката, 511200 – издаци за 
реконструкцију и инвестиционо одржавање), као и 
средства из других вањских извора финансирања 
која ће бити обезбјеђена у наредном 
четверогодишњем периоду. 

 
IV  

За реализацију поступка набавке за додјелу 
уговора примјениће се отворени поступак у складу 
са чланом 25. Закона о јавним набавкама Босне и 
Херцеговине (у даљем тексту: Закон). 
Након пријема, отварања и анализе понуда 
провешће се е-аукција у складу са Правилником о 
условима и начину кориштења е-аукције  
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(„Службени гласник Босне и Херцеговине“, број 
66/16).  
Након проведеног поступка набавке са изабраним 
извођачем радова ће се закључити оквирни 
споразум на период од (4) четири године у складу 
са чланом 32. став (1) Закона о јавним набавкама 
(у даљем тексту: Закон). 
 

V 
Оквирни предмјер и предрачун радова на 

основу којег се израђује тендерска документација је 
припремљен од стране овлаштених лица у складу 
са важећим стандардима и прописима за такву 
врсту радова. 
 

VI 
Поступак отварања, прегледа и оцјене 

понуда ће извршити Комисија за набавке која ће 
бити именована посебним рјешењем. 

 
VII 

Ова одлука ступа на снагу даном 
доношења и биће објављена у „Службеном 
гласнику општине Власеница“. 
     
Број: 02/3-404-16/22                                                                   
Датум: 19. мај 2022. године                                                         
Власеница                            НАЧЕЛНИК ОПШТИНЕ   
                                            Мирослав Краљевић, с.р.  
      

                                                      
   На основу члана 24. став (1) тачка a) и 
члана 28. став (1) Закона о јавним набавкама 
Босне и Херцеговине („Службени гласник Босне и 
Херцеговине“, број 39/14), члана 82. став (3) Закона 
о локалној самоуправи ("Службени гласник 
Републике Српске", број 97/16, 36/19 и 61/21), 
члана 97. Статута општине Власеница („Службени 
гласник општине Власеница“, број 9/17), Мишљења 
надзорног органа за извођење додатних радова на 
изградњи полицијске станице у Власеници и 
Одлуке о усвајању прве допуне Плана набавки 
Општине Власеница за 2022. годину бр. 02/3-404- 
4/22 од 1.6.2022. године, начелник општине 
Власеница донио је 
 

ОДЛУКУ 
о покретању поступка јавне набавке  

 
I 

Овом одлуком покреће се поступак јавне 
набавке чији су предмет додатни радови на 
изградњи полицијске станице у општини 
Власеница. 
 

II 
За реализацију поступка набавке за додјелу 

уговора примјениће се преговарачки поступак без  
објаве обавјештења за набавку радова у складу са 
чланом 24. став (1) тачка а) Закона о јавним 
набавкама Босне и Херцеговине (у даљем тексту: 
Закон). 
Разлог за примјену преговарачког поступка без 
објаве обавјештења о набавци су додатни радови 
који нису укључени у првобитно закључени уговор,  

 
али који су усљед непредвиђених околности 
неопходни за извођење радова и исти се не могу 
одвојити од основног уговора. 
 

III 
У складу са чланом 28. став (1) Закона 

преговарачки поступак ће се водити са једним 
понуђачем којем је додјељен основни уговор уз 
поштовање принципа Закона. 

 
IV 

Очекивана и процијењена вриједност 
предмета набавке из тачке I ове одлуке износи 
118.964,60 КМ без пореза на додату вриједност и 
износи 20% од вриједности основног уговора. 

 
V 

Средства за реализацију набавке су 
обезбјеђена из буџета Републике Српске за јавне 
инвестиције за 2022. годину – Одлука бр. 04/1-012-
2-1295/22 објављeна у „Службеном гласнику 
Републике Српске“, број 38/22. 
 

VI 
Предмјер и предрачун додатних радова који  

представља саставни дио тендерске документације 
је израђен од стране овлаштених лица. 

 
VII 

Поступак оцјене квалификованости 
кандидата, преглед почетне понуде, преговоре и 
оцјену коначне понуде ће провести комисија за 
набавке која ће бити именована посебним 
рјешењем. 

 
VIII 

Ова одлука ступа на снагу даном 
доношења и биће објављена у „Службеном 
гласнику општине Власеница“. 
     
Број: 02/3-404-17/22                                                                     
Датум: 1. јун 2022.године                                                             
Власеница                           НАЧЕЛНИК ОПШТИНЕ 
                                           Мирослав  Краљевић, с.р. 
 

                                                                                                      
На основу члана 2. став 1. Закона о 

основима безбједности саобраћаја на путевима у 
БиХ („Службени гласник БиХ“, бр.: 6/06, 75/06 – 
испр, 44/07, 84/09, 48/10, 48/10 – др. закон, 18/13, 
8/17, 89/17 и 9/18), члана 2. став. 2. Закона о 
безбједности саобраћаја на путевима РС 
(„Службени гласник РС“, бр.: 63/11), члана 20. тачка 
10. и члана 59. став 1. тачка 2. Закона о локалној 
самоуправи („Службени  гласник РС“, бр.: 97/16 и 
36/19), члана 66. став 1. тачка 2. Статута општине 
Власеница („Службени гласник општине 
Власеница“, бр.: 9/17) и члана 17. став 1. Одлуке о 
безбједности саобраћаја на подручју општине  
Власеница („Службени гласник општине 
Власеница“, бр. 10/17), Начелник општине 
Власеница дана 07.06.2022. године, доноси: 
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О  Д  Л  У  К  У 

о измјени режима саобраћаја на подручју 
oпштине Власеница 

 
Члан 1. 

Овом Одлуком дефинише се измјена 
режима саобраћаја на уличној мрежи општине 
Власеница, због одржавања традиционалног 
вашара Св. Тројице. Измјена се односи на дан 
12.06.2022. године (недеља) и то за период од 
09.00 h  до 19.00  h. 
 

Члан 2. 
Забрана саобраћаја у оба смјера кретања 

моторних возила важи за следеће улице: 
 - Светосавска – од раскрснице са улицом Бранка 
Радичевића до раскрснице са улицом Надежде   
Петровић, 
- Надежде Петровић, 
- Св. апостола Петра и Павла – од раскрснице са 
улицама Надежде Петровић и Краља Петра до 
раскрснице са Светосавском улицом, 
- Трг српских бораца – од раскрснице са 
Светосавском улицом до раскрснице са улицама 
Михајла Пупина и Стевана Синђелића. 
 

Члан 3. 
 Да би се услед забране кретања моторних 

возила на поменутим улицама, учесницима у 
саобраћају обезбједили алтернативни правци 
кретања, на дијеловима улица у којима не важи 
забрана саобраћаја, а које су према постојећем 
режиму једносмјерне, биће дозвољено кретање 
моторних возила у оба смјера. То се односи на 
улице: 
- Светосавска – од раскрснице са улицом Надежде 
Петровић до раскрснице са улицом Св. апостола 
Петра и Павла, 
- Св. апостола Петра и Павла – од раскрснице са 
улицама Надежде Петровић и Краља Петра до 
раскрснице са Светосавском улицом. 
  

Члан 4. 
Полицијски службеници ПС Власеница, у 

зависности од потреба и локација, постављањем 
привремених физичких баријера те усмјеравањем  
саобраћајних токова, извршиће регулисање 
саобраћаја. Такође, због промјене режима  
саобраћаја, знакови III-2 „пут са једносмјерним 
саобраћајем“ у улицама Светосавска и Св. 
апостола Петра и Павла, биће привремено 
прекривени. 
 

Члан 5. 
Ова одлука ступа на снагу даном 

доношења и биће објављена у „Службеном 
гласнику општине Власеница“. 
 
Број: 02-014-295/22                                                                                                 
Датум: 07.06.2022. године   

                                             НАЧЕЛНИК ОПШТИНЕ                                                                                                      

                                            Мирослав Краљевић, с.р. 
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