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Службени гласник општине Власеница 

 

               На основу члана 35. Закона о буџетском систему Републике Српске– пречишћен текст („Службени 
гласник Републике Српске“, број 121/12, 52/14, 103/15 и 15/16), чланa 39. Закона о локалној самоуправи 
(„Службени гласник Републике Српске“, број 97/16 и 36/19) и члана 37. Статута општине Власеница 
(“Службени гласник општине Власеница, број 9/17), Скупштина општине Власеница, на сједници одржаној 
дана 21.10.2020. године,   д о н и ј е л а    ј е 
 
 

 
О Д Л У К У  

о усвајању Извјештаја о извршењу буџета општине Власеница 
за период 1.1. - 30.6.2020. године 

 
 
I 

           Усваја се Извјештај о извршењу буџета општине Власеница за период 1.1.-30.6.2020. године, и то: 
 

 
I     Приходи и примици                 2.762.016,00 КМ 
II    Расходи и издаци                  2.856.059,00 КМ 

           (I-II) Разлика            -94.043,00 КМ  
      

 
II 

            Саставни дио ове Одлуке чини Извјештај о извршењу буџета општине Власеница за период 1.1.-
30.6.2020. године. 

 
 

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

 
           Број:01-022-102/20                                                                                             ПРЕДСЈЕДНИК 
           Датум:21.10.2020.године                              СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ 
           Власеница                                  Гордана Трампић,с.р. 
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 БУЏЕТ ОПШТИНЕ ВЛАСЕНИЦА ЗА 2020. ГОДИНУ 

  

     

Економ. 
код  

ОПИС 
БУЏЕТ ЗА 

2020. ГОДИНУ 

ИЗВРШЕЊЕ 
БУЏЕТА ЗА 

ПЕР. 1.1-
30.6.2020. 

Инд. 
4/3 

          

1 2 3 4 5 

  
 

      

  ФОНД 01 - ОПШТИ ФОНД       

          

  1. ОПШТИ ДИО       

  А. БУЏЕТСКИ ПРИХОДИ ( I+II+III+IV ) 5.199.050,00 2.546.368,00 49 

710000     I Порески приходи 3.816.350,00 1.520.318,00 40 

711000 Приходи од пореза на доходак и добит 200,00 0,00 0 

712000 Доприноси за социјално осигурање 0,00 0,00   

713000 Порези на лична примања и прих.од сам.дјел. 260.000,00 109.069,00 42 

714000 Порези на имовину 121.000,00 9.093,00 8 

715000 Порези на промет производа и услуга 100,00 10,00 10 

716000 Царине и увозне дажбине 0,00 0,00   

717000 Индиректни порези прикупљени преко УИО 3.435.050,00 1.400.672,00 41 

719000 Остали порески приходи 0,00 1.474,00   

720000     II Непорески приходи 951.900,00 405.091,00 43 

721000 Приходи од финанс. и нефинанс. имовине 11.000,00 74.671,00 679 

722000 Накнаде,таксе и приходи од пружања јавн.усл. 768.500,00 313.039,00 41 

723000 Новчане казне 400,00 150,00 38 

728000 
Приходи од фин.и нефин.имовине и трансакција 
размјене унутар и између јединица власти 0,00 0,00   

729000 Остали непорески приходи 172.000,00 17.231,00 10 

730000    III Грантови 60.000,00 26.381,00 44 

731000 Грантови 60.000,00 26.381,00 44 

780000    IV Трансфери 370.800,00 594.578,00 160 

787000 Трансф. између различитих јединица власти 370.800,00 207.718,00 56 

788000 Трансф. унутар исте јединице власти 0,00 386.860,00   

  Б. БУЏЕТСКИ РАСХОДИ ( I+II+III ) 4.423.250,00 2.116.910,00 48 

410000     I Текући расходи 4.420.250,00 2.116.620,00 48 

411000 Расходи за лична примања запослених 1.910.100,00 894.633,00 47 

412000 Расходи по основу кориштења роба и услуга 992.850,00 381.142,00 38 

413000 Расходи финансирања и др.финансијски трошк. 92.800,00 46.531,00 50 

414000 Субвенције 25.000,00 81,00 0 

415000 Грантови 611.100,00 367.430,00 60 

416000 Дознаке на име соц.заштите које се испл.из буџета 788.400,00 425.170,00 54 

417000 
Дознаке на име соц.заштите које се испл.институц. 
Обав.соц.осигурања 0,00 0,00   

418000 
Расходи финансирања, други фин.тр. и расходи транс. 
размјене између или унутар јединица власти 0,00 0,00   

 
419000 Расходи по судским рјешењима 0,00 1.633,00   
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480000     II Трансфери између и унутар јединица власти 3.000,00 290,00 10 

487000 Трансфери између различитих јединица власти 3.000,00 290,00 10 

488000 Трансфери унутар исте јединице власти 0,00 0,00   

****     III Буџетска резерва 0,00 0,00   

  В. БРУТО БУЏЕТСКИ СУФИЦИТ/ДЕФИЦИТ (А-Б) 775.800,00 429.458,00 55 

          

  
Г. НЕТО ИЗДАЦИ ЗА НЕФИНАНСИЈСКУ ИМОВИНУ 
 ( I- II-III ) -665.550,00 -396.623,00 60 

810000     I Примици за нефинансијску имовину 30.000,00 6.366,00 21 

811000 Примици за произведену сталну имовину 0,00 0,00   

813000 Примици за непроизведену сталну имовину 30.000,00 6.366,00 21 

510000     II Издаци за нефинансијску имовину 695.550,00 402.989,00 58 

511000 Издаци за произведену сталну имовину 687.050,00 398.946,00 58 

513000 Издаци за непроизведену сталну имовину 0,00 0,00   

516000 Издаци за залихе материјала, робе и ситног инвентара 8.500,00 4.043,00 48 

580000 
    III Издаци за нефинансијску имовину из трансакција 
између или унутар јединица власти 0,00 0,00   

581000 
Издаци за нефинансијску имовину из трансакција 
између или унутар јединица власти 0,00 0,00   

          

  Д. БУЏЕТСКИ СУФИЦИТ/ДЕФИЦИТ (В+Г) 110.250,00 32.835,00 30 

          

  Ђ. НЕТО ФИНАНСИРАЊЕ (Е+Ж+З+И) -110.250,00 -126.878,00 115 

          

  
Е. НЕТО ПРИМИЦИ ОД ФИНАНСИЈСКЕ ИМОВИНЕ  
( I- II ) 0,00 0,00   

910000     I Примици од финансијске имовине 0,00 0,00   

911000 Примици од финансијске имовине 0,00 0,00   

918000 
Примици од финансијске имовине из трансакција 
између или унутар јединица власти 0,00 0,00   

610000     II Издаци за финансијску имовину 0,00 0,00   

610000 Издаци за финансијску имовину 0,00 0,00   

618000 
Издаци за финансијску имовину из трансакција између 
или унутар јединица власти 0,00 0,00   

  Ж. НЕТО ЗАДУЖИВАЊЕ ( I-II ) -237.250,00 -126.878,00 53 

920000     I Примици од задуживања 0,00 0,00   

921200 Примици од задуживања 0,00 0,00   

921200 
Примици од задуживања из трансакција између или 
унутар јединица власти 0,00 0,00   

620000     II Издаци за отплату дугова 237.250,00 126.878,00 53 

621000 Издаци за отплату дугова 199.350,00 126.878,00 64 

621200 
Издаци за отплату дугова из трансакција између или 
унутар јединица власти 0,00 0,00   

628100 Издаци за отплату главнице по обвезницама 37.900,00 0,00 0 

  З. ОСТАЛИ НЕТО ПРИМИЦИ ( I-II ) -73.000,00 0,00 0 

 
930000     I Остали примици 5.000,00 8.962,00 179 

 
931000 Остали примици 0,00 0,00   
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938000 
Остали примици из трансакција између или унутар 
јединица власти 5.000,00 8.962,00 179 

630000     II Остали издаци 78.000,00 8.962,00 11 

631000 Остали издаци 62.000,00 0,00 0 

638000 
Остали издаци из трансакција између или унутар 
јединица власти 16.000,00 8.962,00 56 

**** И. РАСПОДЈЕЛА СУФИЦИТА ИЗ РАНИЈЕГ ПЕРИОДА 200.000,00 0,00 0 

          

  Ј. РАЗЛИКА У ФИНАНСИРАЊУ ( Д+Ђ ) 0,00 -94.043,00   

  
 

      

  
2. БУЏЕТСКИ ПРИХОДИ И ПРИМИЦИ ЗА 
НЕФИНАНСИЈСКУ ИМОВИНУ       

  
 

      

  БУЏЕТСКИ ПРИХОДИ  ( I+II+III+IV ) 5.199.050,00 2.546.368,00 49 

          

  Порески и непорески приходи (71+72) 4.768.250,00 1.925.409,00 40 

          

71     I Порески приходи 3.816.350,00 1.520.318,00 40 

          

711000 Приходи од пореза на доходак и добит 200,00 0,00 0 

711113 Порези на приходе од пољопр.и шумарства 200,00 0,00 0 

          

712000 Доприноси за социјално осигурање 0,00 0,00   

712199 Доприноси на лична примања, накнаде и прих.осиг. 0,00 0,00   

          

713000 Порези на лична примања и прих.од сам.дјел. 260.000,00 109.069,00 42 

713111 порез на приход од самост.дјелат. 30.000,00 12.651,00 42 

713112 порез на прих. од самост.дј.у паушалном изн. 0,00 0,00   

713113 порез на лична примања 230.000,00 96.418,00 42 

713114 порез на лична прим.лица која самост.об.дјел. 0,00 0,00   

          

714000 Порези на имовину 121.000,00 9.093,00 8 

714111 порез на имовину 1.000,00 157,00 16 

714112 порез на непокретности 120.000,00 8.936,00 7 

714211 порез на наслијеђе и поклоне 0,00 0,00   

714311 порез  на пренос непокрет. и права 0,00 0,00   

          

715000 Порези на промет производа и услуга 100,00 10,00 10 

715100 порези на промет производа  100,00 10,00 10 

715200 порези на промет услуга 0,00 0,00   

715300 акцизе 0,00 0,00   

          

717000 Индиректни порези прикупљени преко УИО 3.435.050,00 1.400.672,00 41 

717111 индиректни порези прикупљени преко УИО - збирно 3.435.050,00 1.400.672,00 41 

          

719000 Остали порески приходи 0,00 1.474,00   

719113 порез на добитке од игара на срећу 0,00 1.474,00   

          

72     II Непорески приходи 951.900,00 405.091,00 43 
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721000 Приходи од финанс. и нефинанс. имовине 11.000,00 74.671,00 679 

721222 приходи од давања у закуп објеката 9.000,00 0,00 0 

721223 приходи од земљишне ренте 2.000,00 74.671,00 3.734 

721311 приходи од камата на новчана средства 0,00 0,00   

          

722000 Накнаде,таксе и приходи од пружања јавн.усл. 768.500,00 313.039,00 41 

722100 Административне накнаде и таксе 45.000,00 14.522,00 32 

722118 посебна републичка такса на нафтне деривате 0,00 0,00   

722121 општинске административне таксе 45.000,00 14.522,00 32 

          

722300 Комуналне накнаде и таксе 88.000,00 49.934,00 57 

722312 комуналне таксе на фирму 70.000,00 42.297,00 60 

722313 комуналне таксе на држање моторних возила 0,00 0,00   

722314 ком.таксе за коришт.прост.на јавним површ. 9.000,00 5.910,00 66 

722315 комуналне таксе за држање средстава за игру 0,00 0,00   

722316 комуналне таксе за приређивање музичког програма 0,00 250,00   

722318 комуналне таксе за коришт.рекл.паноа 7.000,00 1.030,00 15 

722396 комуналне таксе на остале предмете таксирања 2.000,00 447,00 22 

          

722400 Накнаде по разним основама 567.200,00 231.595,00 41 

722411 накнаде за уређивање грађевин. земљишта 25.000,00 3.155,00 13 

722412 накнаде за кориштење грађевин. земљишта 55.000,00 1.136,00 2 

722424 накнада за коришћење минералних сировина 0,00 0,00   

722425 
накнада за промјену намјене пољопривредног 
земљишта 200,00 0,00 0 

722435 накнада за коришт.шума и шумског земљ. 370.000,00 168.231,00 45 

722437 накнада за об. послова од општег инт.у шумама 8.500,00 999,00 12 

722440 накнаде за воду 17.000,00 10.575,00 62 

722461 накн. за коришт.комун.добара од општ.инт. 47.000,00 25.307,00 54 

722465 накн.за воде за индустријске процесе 1.000,00 267,00 27 

722467 ср.за фин.посебних мјера заштите од пожара 13.500,00 6.542,00 48 

722468 накн.за коришт.прир.ресурса за произ.ел.ен. 0,00 0,00   

722492 концесиона накн.за кориштење елекроенерг.изв. 30.000,00 15.383,00 51 

          

722500 Приходи од пружања јавних услуга 68.300,00 16.988,00 25 

722521 приходи Територијалне ватрогасне јединице Власеница 10.000,00 2.523,00 25 

722591 приходи Центра за социјални рад 13.000,00 4.955,00 38 

722591 приходи ПУ "Први кораци" 35.000,00 9.020,00 26 

722591 приходи СШЦ "Милорад Влачић" 10.000,00 415,00 4 

722591 приходи Народна библиотека 300,00 75,00 25 

          

723000 Новчане казне 400,00 150,00 38 

723100 новчане казне 400,00 150,00 38 

          

728000 
Приходи од фин.и нефин.имовине и трансакција 
размјене унутар и између јединица власти 0,00 0,00   

728100 
Приходи од фин.и нефин.имовине и трансакција са 
другим јединицама власти 0,00 0,00   

728100 

 
Приходи од фин.и нефин.имовине и трансакција унутар 
исте јединице власти 0,00 0,00   
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729000 Остали непорески приходи 172.000,00 17.231,00 10 

729124 остали општински непорески приходи 172.000,00 17.231,00 10 

          

          

73     III Грантови 60.000,00 26.381,00 44 

          

731000 Грантови  60.000,00 26.381,00 44 

731200 Текући грантови из земље 60.000,00 26.381,00 44 

731200 
Капитални грантови из земље- Федерално 
министарство  0,00 0,00   

731200 Капитални грантови- Фонд за развој и запошљавање РС 0,00 0,00   

          

          

78     IV Трансфери 370.800,00 594.578,00 160 

          

787000 Трансфери између различитих јединица власти 370.800,00 207.718,00 56 

787211 трансфери буџету из гранта за неразвијене  64.800,00 22.327,00 34 

787211 трансфери Центру за социјални рад  276.000,00 184.872,00 67 

787311 трансфери од Јавне установе "Воде Српске" Бијељина 30.000,00 519,00 2 

          

788000 Трансфери унутар исте јединице власти 0,00 386.860,00   

788111 
трансфери унутар исте јединице власти -Фонд 
солидарности за обнову Р.Српске 0,00 386.860,00   

          

          

  ПРИМИЦИ ЗА НЕФИНАНСИЈСКУ ИМОВИНУ ( V ) 30.000,00 6.366,00 21 

          

81     V Примици за нефинансијску имовину 30.000,00 6.366,00 21 

          

811100 Примици за зграде и објекте 0,00 0,00   

811100 Примици за зграде и објекте 0,00 0,00   

          

813100 Примици за биолошку имовину 30.000,00 6.366,00 21 

813112 Примици за непроизведену сталну им. (земљиште) 30.000,00 6.366,00 21 

          

  УКУПНИ БУЏЕТСКИ ПРИХОДИ И ПРИМИЦИ 5.229.050,00 2.552.734,00 49 

  ЗА НЕФИНАНСИЈСКУ ИМОВИНУ:        

          

  3. БУЏЕТСКИ РАСХОДИ И ИЗДАЦИ ЗА НЕФИНАНСИЈСКУ ИМОВИНУ     

          

  БУЏЕТСКИ РАСХОДИ 4.423.250,00 2.116.910,00 48 

          

41     Текући расходи 4.420.250,00 2.116.620,00 48 

          

411000 Расходи за лична примања 1.910.100,00 894.633,00 47 

411100 Расходи за бруто плате запослених 1.627.600,00 784.670,00 48 

411200 Расходи за бруто накнаде тр. и личних прим. запосл. 254.800,00 106.606,00 42 
 
 

411300 
Расходи за накнаду плата запослених за вријеме 
боловања (бруто) 5.000,00 650,00 13 

411400 Расходи за отпремнине и једнократне помоћи (бруто) 22.700,00 2.707,00 12 
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412000 
 
Расходи по основу коришћења роба и услуга 992.850,00 381.142,00 38 

412200 Расходи по осн. утрошка енергије, ком.и комуникац.усл. 155.700,00 78.917,00 51 

412300 Расходи за режијски материјал 35.800,00 18.332,00 51 

412400 Расходи за материјал за посебне намјене 18.000,00 5.282,00 29 

412500 Расходи за текуће одржавање 114.650,00 33.154,00 29 

412600 Расходи по основу путовања и смјештаја 48.300,00 24.078,00 50 

412700 Расходи за стручне услуге 89.500,00 34.927,00 39 

412800 Расходи за одрж. јавних површина и зашт.животне ср. 185.000,00 44.364,00 24 

412900 Остали некласификовани расходи 345.900,00 142.088,00 41 

          

413000 Расходи финансирања и други финан. трошкови 92.800,00 46.531,00 50 

413100 Расходи по основу камата на обвезнице 71.900,00 36.000,00 50 

413300 
Расходи по основу камата на примљене зајмове у 
земљи 20.900,00 10.531,00 50 

          

414000 Субвенције 25.000,00 81,00 0 

414100 Субвенције 25.000,00 81,00 0 

          

415000 Грантови 611.100,00 367.430,00 60 

415200 Грантови у земљи 611.100,00 367.430,00 60 

          

416000 Дознаке на име социјалне заштите из буџета 788.400,00 425.170,00 54 

416100 Дознаке грађанима које се испл.из буџета 706.900,00 383.974,00 54 

416300 Дознаке пружаоцима услуга соц.осигурања 81.500,00 41.196,00 51 

          

419000 Расходи по судским рјешењима 0,00 1.633,00   

419100 Расходи по судским рјешењима 0,00 1.633,00   

          

480000  Трансфери између и унутар јединица власти 3.000,00 290,00 10 

487000 Трансфери између различитих јединица власти 3.000,00 290,00 10 

          

****** Буџетска резерва 0,00 0,00   

          

  ИЗДАЦИ ЗА НЕФИНАНСИЈСКУ ИМОВИНУ 695.550,00 402.989,00 58 

          

51     Издаци за нефинансијску имовину 695.550,00 402.989,00 58 

          

511000 Издаци за произведену сталну имовину 687.050,00 398.946,00 58 

511100 Издаци за изградњу и прибављање зграда и објеката 490.550,00 14.736,00 3 

511200 Издаци за инвестиционо одрж. реконстр. и адаптацију 135.500,00 111.647,00 82 

511300 Издаци за набавку постројења и опреме 30.000,00 256.300,00 854 

511700 Издаци за нематеријалну произведену имовину 31.000,00 16.263,00 52 

          

513000 Издаци за непроизведену сталну имовину 0,00 0,00   

513100 Издаци за прибављање земљишта 0,00 0,00   

          

516000 Издаци за залихе матер. робе и ситног инвентара 8.500,00 4.043,00 48 

516100 Издаци за залихе материјала, робе и ситног инвентара 8.500,00 4.043,00 48 
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  УКУПНИ БУЏЕТСКИ РАСХОДИ И ИЗДАЦИ 5.118.800,00 2.519.899,00 49 

  ЗА НЕФИНАНСИЈСКУ ИМОВИНУ:        

          

  4. РАЧУН ФИНАНСИРАЊА        

          

  Ф И Н А Н С И Р А Њ Е -237.250,00 -126.878,00 53 

          

  НЕТО ПРИМИЦИ ОД ФИНАНСИЈСКЕ ИМОВИНЕ 0,00 0,00   

91     I Примици од финансијске имовине 0,00 0,00   

          

911000 Примици од финансијске имовине 0,00 0,00   

911400 Примици од наплате датих зајмова 0,00 0,00   

          

61     II Издаци за финансијску имовину 0,00 0,00   

          

611000 Издаци за финснијску имовину 0,00 0,00   

611000 Издаци за финансијску имовину 0,00 0,00   

          

          

  НЕТО ЗАДУЖИВАЊЕ -237.250,00 -126.878,00 53 

92     I Примици од задуживања 0,00 0,00   

          

921000 Примици од задуживања 0,00 0,00   

921200 Примици од узетих зајмова 0,00 0,00   

          

62     II Издаци за отплату дугова 237.250,00 126.878,00 53 

          

621000 Издаци за отплату дугова 199.350,00 126.878,00 64 

621300 
Издаци за отплату главнице примљених зајмова у 
земљи 199.350,00 126.878,00 64 

621900 издаци за отплату осталих обавеза  0,00 0,00   

628112 Издаци за отплату главнице по обвезницама 37.900,00 0,00   

          

  ОСТАЛИ НЕТО ПРИМИЦИ -73.000,00 0,00 0 

930000     I Остали примици 5.000,00 8.962,00 179 

931000 Остали примици 0,00 0,00   
938000 

Остали примици из трансакција између или унутар 
јединица власти 5.000,00 8.962,00 179 

630000     II Остали издаци 78.000,00 8.962,00 11 

631000 Остали издаци 62.000,00 0,00 0 
638000 Остали издаци из трансакција између или унутар 

јединица власти 16.000,00 8.962,00 56 
          

**** РАСПОДЈЕЛА СУФИЦИТА ИЗ РАНИЈЕГ ПЕРИОДА 200.000,00 0,00 0 

**** 
Министарство привреде и предузетништава и Влада 
Републике Српске за неразвијене општине 200.000,00 0,00 0 
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**** 
 
Секретаријат за расељена лица и миграције 0,00     

**** Министарство рада и борачко инвалидске заштите 0,00     

**** Обвезнице општине Власеница из 2019. године 0,00 0,00   

          

  
 

      

 

  5. БУЏЕТСКИ РАСХОДИ И ИЗДАЦИ ПО 
КОРИСНИЦИМА ОРГАНИЗАЦИОНА КЛАСИФИКАЦИЈА       

          

  
Назив потрошачке јединице:Стручна служба Скупштине 
општине       

  Број потрошачке јединице: 01160110       

          

412900 Накнаде за скупшт.одборнике и комисије 200.000,00 96.003,00 48 

          

412935 Накнаде скупшт. одборницима- бруто 189.000,00 93.870,00 50 

412935 накнаде скупштинским одборницима - нето 115.000,00 57.300,00 50 

412935 накнаде скупшт.одборницима -порези и допр. 74.000,00 36.570,00 49 

          

412934 Накнаде за рад у комисијама- бруто 11.000,00 2.133,00 19 

412934 накнаде за рад у комисијама- нето 6.500,00 1.290,00 20 

412934 накнаде за рад у комисијама- пор.и допр. 4.500,00 843,00 19 

          

412934 Накнаде члановима Одбора за жалбе - бруто 3.500,00 0,00 0 

412934 накнаде за рад у Одбору за жалбе- нето 2.100,00 0,00 0 

412934 накнаде за рад у Одбору за жалбе- пор.и допр. 1.400,00 0,00 0 

          

412934 Општинска изборна комисија 41.700,00 7.936,00 19 

412934 бруто накнаде члановима ОИК-а 19.700,00 7.936,00 40 

412900 трошкови за провођење избора 22.000,00 0,00 0 

          

415200 Текући грантови 8.000,00 0,00 0 

415211 политичке странке у СО-е Власеница 8.000,00 0,00 0 

          

   Укупно потрошачка јединица 01160110 253.200,00 103.939,00 41 

          

  
Назив потрошачке јединице: Стручна служба Начелника 
општине       

  Број потрошачке јединице:01160120       

          

415229 текуће дознаке грађанима  12.000,00 4.930,00 41 

          

   Укупно потрошачка јединица 01160120 12.000,00 4.930,00 41 

          

          

  
Назив потрошачке јединице: Територијална ватрогасна 
јединица Власеница       

  Број потрошачке јединице: 01160125       

          

412720 расходи за услуге осугурања 1.500,00 995,00 66 

412992 чланарина у Ватрогасном савезу РС 2.000,00 0,00 0 
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511300 средства за техничко опремање ВД Власеница 12.000,00 11.178,00 93 
 
516100 

 
издаци за залихе материјала, робе и ситног инвентара, 
амбалаже и сл. 

 
2.500,00 

 
439,00 
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   Укупно потрошачка јединица  18.000,00 12.612,00 70 

          

  Назив потрошачке јединице:Одјељење за општу управу       

  Број потрошачке јединице:01160130       

          

412000 Расходи за кориштење роба и услуга 226.800,00 133.565,00 59 

412200 расходи за енергију.ком.и комуникац.усл. 61.000,00 40.802,00 67 

412200 трошкови енергије 22.000,00 17.704,00 80 

412211 трошкови ЕЕ-Одјељење 12.000,00 11.354,00 95 

412216 трошкови енергије-гријање 10.000,00 6.350,00 64 

412200 трошкови комуналн.и комуникац. услуга 39.000,00 23.098,00 59 

412221 трошкови за воду и канализацију 1.500,00 1.752,00 117 

412222 трошкови одвоза смећа 7.000,00 4.269,00 61 

412230 трошкови ПТТ 30.500,00 17.077,00 56 

412300 набавка материјала 27.000,00 15.558,00 58 

412500 трошкови текућег одржавања 14.000,00 12.347,00 88 

412500 услуге поправки и одржавања Зграде 2.000,00 1.517,00 76 

412500 услуге поправки и одржавања опреме 2.000,00 1.923,00 96 

412500 мат. и услуге поправки и одржавања возила 10.000,00 8.907,00 89 

412600 расходи за путовање и смјештај 39.000,00 22.053,00 57 

412600 путни трошкови и трошк.смјештаја  4.000,00 124,00 3 

412630 трошкови горива  35.000,00 21.929,00 63 

412700 расходи за стручне услуге 45.000,00 25.092,00 56 

412710 расходи за усл.платног промета -банке 4.000,00 3.389,00 85 

412720 расходи за услуге осигурања 2.700,00 3.337,00 124 

412730 услуге медија  6.000,00 4.226,00 70 

412730 услуге јавног информисања 15.000,00 4.659,00 31 

412750 правне и административне услуге 8.000,00 2.210,00 28 

412770 услуге одржавања рачунарских програма 4.900,00 6.643,00 136 

412790 лаборат.услуге 400,00 0,00 0 

412790 остале  стручне услуге  4.000,00 628,00 16 

412900 остали расходи 40.800,00 17.713,00 43 

412920 услуге стручног образовања 3.000,00 999,00 33 

412937 бруто накнаде за уговоре о дјелу 8.200,00 886,00 11 

412941 услуге репрезентације 13.000,00 7.430,00 57 

412943 услуге прослава 7.000,00 800,00 11 

412944 расходи за поклоне 1.000,00 855,00 86 

412971 порези на терет послодавца 3.600,00 3.697,00 103 

412990 остали трошкови 5.000,00 3.046,00 61 

          

415200 Текући грант - Синдикат АСО 15.000,00 11.600,00 77 

          

416100 Текуће дознаке грађанима 35.000,00 10.130,00 29 

416122 помоћи демобилис.борцима 10.000,00 3.990,00 40 

416122 помоћи пород. погинулих бораца и РВИ 15.000,00 1.420,00 9 

416123 помоћи расељеним и повратницима 10.000,00 4.720,00 47 
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419111 Главница дуга по судским рјешењима 0,00 1.633,00   

          

410000 Текући расходи - укупно 276.800,00 156.928,00 57 

          

480000 Трансфери између и унутар јединица власти 3.000,00 290,00 10 

487200 трансфери ентитету 1.500,00 217,00 14 

487300 трансфери јединицама локалне самоуправе 1.000,00 73,00 7 

487400 трансфери фондовима обавезног осигурања 500,00 0,00 0 

          

500000 Издаци за непроизведену сталну имовину 15.000,00 10.410,00 69 

511320 набавка канцеларијског намјештаја и опреме  10.000,00 6.806,00 68 

516142 набавка ауто-гума 5.000,00 3.604,00 72 

          

*419100 
неутрошена намјенска средства из 2019. године за 
отплату дуга по судским извршењима 0,00 0,00   

          

   Укупно потрошачка јeдиница 01160130 294.800,00 167.628,00 57 

          

  Назив потрошачке јединице:Одјељење за финансије       

  Број потрошачке јединице:01160140       

          

411000 Расходи за лична примања запослених  1.505.000,00 706.531,00 47 

411100 Расходи за бруто плате запослених 1.264.000,00 615.859,00 49 

411100 плата запослених - нето 815.900,00 378.519,00 46 

411190 порези и доприноси на плату 448.100,00 237.340,00 53 

          

411200 Расходи за бруто накнаде запослених 216.000,00 88.315,00 41 

411200 нето накнаде трошкова запослених-укупнo 146.000,00 57.088,00 39 

411210 накнаде за превоз запослених 16.000,00 7.470,00 47 

411220 накнадa за топли оброк и регрес запослених 120.000,00 47.789,00 40 

411200 остале накнаде запосленим 10.000,00 1.829,00 18 

411200 порези и доприн. на накнаде запослених 70.000,00 31.227,00 45 

          

411300 Боловање које се не рефундира  5.000,00 650,00 13 

          

411400 Расходи за отпремнине и једнократне пом. (бруто) 20.000,00 1.707,00 9 

          

          

412938 Расходи за бруто накнаде за привр.и повр.послове 5.000,00 4.646,00 93 

          

487000 Трансфери између различитих нивоа власти 0,00 0,00   

          

          

638000 
Остали издаци из трансакције са другим јединицама 
власти 16.000,00 8.962,00 56 

638100 
Издаци за накнаду плате за вријеме боловања који се 
рефундирају од фонда обавезног социјалног осигурања 16.000,00 8.962,00 56 

          

   Укупно потрошачка јeдиница 01160140 1.526.000,00 720.139,00 47 
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Назив потрошачке јединице:Одјељење за привреду,       

        друштвене дјелатности и инспекцијске послове       

  Број потрошачке јединице:01160150       

          

410000 Трошкови материјала и услуга 41.400,00 7.212,00 17 

412700 расходи за стручне услуге 14.200,00 6.656,00 47 

412799 превентивна заштита дјеце 6.200,00 3.108,00 50 

412799 трошкови лијечења неосигураних лица 7.000,00 3.283,00 47 

412799 услуге мртвозорства 1.000,00 265,00 27 

412900 остали расходи 27.200,00 556,00 2 

412992 чланарина у Савезу општина и градова 2.200,00 556,00 25 

412937 бруто накнаде за уговоре о дјелу  25.000,00 0,00 0 

          

410000 Текуће и капит. помоћи - укупно 694.600,00 395.367,00 57 

  (субвенције,грантови и дознаке)       

414100 Субвенције 20.000,00 0,00 0 

414149 Подстицајна средства за мала и средња предузећа 20.000,00 0,00 0 

          

415200 Грантови 550.100,00 344.477,00 63 

415210 Tекући грантови 550.100,00 217.977,00 40 

415212 ОО Црвени крст Власеница  50.000,00 26.657,00 53 

415212 Народна кухиња 16.000,00 8.000,00 50 

415212 ХО "Мерхамет" Власеница 2.000,00 0,00 0 

415213 Спорт 123.000,00 18.796,00 15 

415213 Покровитељство ауто-трке  5.000,00 0,00 0 

415213 Омладинска организација Власеница 4.000,00 2.500,00 63 

415214 Помоћ вјерским заједницама 9.000,00 7.317,00 81 

415215 Борачка организација Власеница 35.000,00 16.595,00 47 

415215 ООППБ и НЦ Власеница 10.000,00 3.873,00 39 

415215 Удружење РВИ Власеница 10.000,00 3.775,00 38 

415215 Удружење логораша Регије Бирач 1.500,00 0,00 0 

415215 СУБНОР 500,00 0,00 0 

415215 Међуопшт. организација слијепих  Власеница 3.600,00 1.680,00 47 

415215 Удружење обољелих од мултиплесклерозе 500,00 250,00 50 

415215 Удружење дијабетичара Власеница 1.000,00 0,00 0 

415216 Дом здравља Власеница 48.000,00 11.714,00 24 

415217 ЈУ Културни центар Власеница 35.000,00 21.705,00 62 

415217 Шумарски факултет Власеница 10.000,00 232,00 2 

415217 ОШ "Вук Караџић" Власеница 10.000,00 6.048,00 60 

415217 СПКД "Просвjета" Власеница 5.000,00 500,00 10 

415217 БЗК  "Препород" Власеница 1.500,00 0,00 0 

415217 Књижевни клуб "Луча" Власеница 1.500,00 0,00 0 

415217 Општинске културне манифестације 10.000,00 846,00 8 

415219 Туристичка организација Власеница 22.000,00 8.950,00 41 

415219 Ловачко удружење Игришта Власеница 4.000,00 500,00 13 

415219 Удружење пензионера Власеница 13.000,00 3.800,00 29 

415219 Цивилна заштита 1.000,00 17.884,00 1.788 

415219 Удружење за очување традиције "Бирач" 1.000,00 0,00 0 

415219 Удружење грађана "Алтруист" 3.000,00 2.000,00 67 
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415219 

 
Остали грантови 

 
4.000,00 

 
625,00 
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415219 Суфинансирање пројеката 5.000,00 0,00 0 

415219 Суфинансирање пројеката у области пољопривреде 70.000,00 51.307,00 73 

415219 Пројекат "Огледно поље" 25.000,00 2.423,00 10 

415219 Сајам пољопривреде и привреде у Власеници 10.000,00 0,00 0 

          

416100 Текуће дознаке грађанима 124.500,00 50.890,00 41 

416124 стипендије 68.000,00 27.100,00 40 

416124 награде талентима-најбољим ученицима 3.000,00 0,00 0 

416124 превоз ђака 15.000,00 3.463,00 23 

416129 помоћ у случају штете 1.500,00 1.077,00 72 

416129 помоћ у сл. елементарних непогода 2.000,00 4.450,00 223 

416129 суфинансирање треће вјештачке оплодње 5.000,00 0,00 0 

416129 помоћ породицама са четворо и више дјеце 10.000,00 0,00 0 

416129 помоћ пакети новорођенчадима 20.000,00 14.800,00 74 

511000 Издаци за нефинансијску имовину 1.000,00 0,00 0 

511700 издаци за израду Стратегије за младе 1.000,00 0,00 0 

          

*415219 
неутрошена намјенска средства из 2019. године за 
финансирање пројеката у области пољопривреде 0,00 0,00   

*415216 
неутрошена намјенска средства из 2019. године за 
помоћ Дому здравља Власеница 0,00 126.500,00   

          

   Укупно потрошачка јeдиница 01160150 737.000,00 402.579,00 55 

          

  Назив потрошачке јединице: Одјељење за просторно        

                  уређење и стамбено-комуналне послове       

  Број потрошачке јединице:01160160       

          

  Средства за посебне намјене 310.100,00 70.209,00 23 

412223 расходи за услуге дератизације 7.100,00 0,00 0 

412223 расходи за услуге дезинсекције 1.500,00 1.158,00 77 

412521 одржавање лок.некатег.путева и мостова 75.000,00 16.468,00 22 

412529 одржавање уличне расвјете 8.000,00 1.131,00 14 

412529 трошкови комуналне инфраструктуре 6.000,00 888,00 15 

412591 трошкови инвестиц.одрж.зграде 1.000,00 324,00 32 

412700 послови за безбједност саобраћаја 20.000,00 0,00 0 

412812 трошкови зимске службе 15.000,00 4.165,00 28 

412813 трошкови одржавања чистоће  95.000,00 2.923,00 3 

412814 трошкови ЕЕ-јавна расвјета 70.000,00 32.257,00 46 

412816 украшавање града за Нову годину 5.000,00 5.019,00 100 

412937 бруто накнада по уговору о дјелу 6.500,00 3.271,00 50 

412937 
трошкови едукације у склопу пројекта реконструкције ПУ 
"Први кораци" 0,00 614,00   

412943 
свечани пријем поводом завршетка прој. реконст. ПУ 
"Први кораци" 0,00 1.991,00   

412900 остали расходи 0,00 0,00   

          
414149 

Средства за субвенционисање закупнине корисницима 
социјалног становања 5.000,00 81,00 2 
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415230 Капитални грантови 26.000,00 6.423,00 25 

415239 суфинансирање зграда ЗЕВ 25.000,00 0,00 0 

415239 суфинансирање пројекта Опоравак од поплава (УНДП) 1.000,00 6.423,00 642 

          

511000 Издаци за нефинансијску имовину 655.550,00 378.697,00 58 

511100 издаци за изградњу и прибављање осталих објеката 150.550,00 1.818,00 1 

511100 издаци за суфинансирање пројеката 100.000,00 0,00 0 

511100 издаци за изградњу лед јавне расвјете у граду 10.000,00 0,00 0 
511100 трошкови уређења корита ријеке Тишча 30.000,00 0,00 0 
511100 уређење инфраструктуре Ракита   12.918,00   
          

511200 издаци за реконструкцију и инвест.одржавање 75.000,00 32.612,00 43 
511200 издаци за реконструкцију ПУ "Први кораци" 60.000,00 79.035,00 132 
          

511300 набавка опреме за ПУ "Први кораци" 0,00 18.878,00   
   

  
 

      

511700 издаци за пројектну документацију 30.000,00 16.263,00 54 

          
*511100 

неутрошена намјенска средства из 2019. године за 
изградњу лед јавне расвјете 30.000,00 0,00 0 

*511100 
неутрошена намјенска средства из 2019. године за 
уређење пословне зоне 170.000,00 0,00 0 

*511100 
неутрошена намјенска средства из 2019. године за 
изградњу централног споменика 0,00 0,00   

*511100 
неутрошена намјенска средства из 2019. године за 
путну инфраструктуру 0,00 0,00   

  
неутрошена намјенска средства из 2019. године 
(обвезнице)       

*511100 
неутрошена намјенска средства из 2019. године за 
изградњу лед јавне расвјете  0,00 0,00   

*511100 
неутрошена намјенска средства из 2019. године за 
изградњу централног споменика 0,00 0,00   

*511100 
неутрошена намјенска средства из 2019. године за 
изградњу водовода  0,00 0,00   

*511100 
неутрошена намјенска средства из 2019. године за 
асфалтирање улица у граду 0,00 0,00   

          

*511200 
неутрошена намјенска средства из 2019. године за 
модернизацију градске пијаце 0,00 0,00   

          
*511300 

неутрошена намјенска средства из 2019. године за 
набавку аутобуса и комбија 0,00 217.173,00   

*511300 
неутрошена намјенска средства из 2019. године за 
набавку видеонадзора за градско подручје 0,00 0,00   

*511300 
неутрошена намјенска средства из 2019. године за 
набавку система за гријање објекта Ватрогасни дом 0,00 0,00   

          
*415239 

неутрошена намјенска средства из 2019. године за 
суфинансирање пројеката ЗЕВ 0,00 0,00   
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Укупно потрошачка јeдиница 01160160 996.650,00 455.410,00 46 

          

  Назив потрошачке јединице:Остала буџетска потрошња       

  Број потрошачке јединице:01160190       

          

413112 камата на обвезнице 71.900,00 36.000,00 50 

413300 камата на кредитe 18.600,00 9.043,00 49 

413322 камата на кредит - ИРБ 2.300,00 1.488,00 65 

621300 отплата кредита 85.950,00 40.644,00 47 

621322 отплата кредита - ИРБ 113.400,00 86.234,00 76 

628112 отплата главнице по обвезницама 37.900,00 0,00 0 

          

631911 
издаци за отплату неизмирених  обавеза из ранијих 
година 40.000,00 0,00 0 

631919 
издаци за отплату неизмирених обавеза из ранијих 
година (ЈП Регионалнa депонија Зворник) 22.000,00 0,00 0 

          

   Укупно потрошачка јeдиница 01160190 392.050,00 173.409,00 44 

          

  УКУПНО ОПШТИНСКА УПРАВА 4.229.700,00 2.040.646,00 48 

          

  Назив потрошачке јединице:Центар за социјални рад       

  Број потрошачке јединице:01160300       

          

411100 Расходи за бруто плате запослених 196.000,00 85.051,00 43 

411100 плата запослених - нето 122.000,00 54.971,00 45 

411190 порези и доприноси на плату 74.000,00 30.080,00 41 

411200 Расходи за бруто накнаде запослених 25.600,00 13.105,00 51 

411210 накнада за превоз запослених 3.000,00 1.373,00 46 

411220 накнаде за топли оброк  запослених 12.600,00 7.097,00 56 

411200 порези и доприн. на накнаде запослених 10.000,00 4.635,00 46 

          

411400 Расходи за отпремнине и једнократне помоћи 1.700,00 0,00 0 

          

412000 Расходи за кориштење роба и услуга 21.200,00 10.815,00 51 

412200 трошкови енергије 4.500,00 2.748,00 61 

412200 трошкови комунал. и комуникац.услуга 3.100,00 1.079,00 35 

412300 набавка материјала 1.500,00 477,00 32 

412500 трошкови текућег одржавања 300,00 26,00 9 

412600 трошкови горива 3.000,00 1.504,00 50 

412900 остали трошкови 4.300,00 2.117,00 49 

412933 бруто накнаде за чланове управног одбора 600,00 0,00 0 

412934 бруто накнаде члановима комисија 3.900,00 2.864,00 73 

          

  Средства за посебне намјене-социјална заштита 611.900,00 359.829,00 59 

          

416110 Текуће дознаке корисн.социјалне заштите 530.400,00 318.633,00 60 

416111 стална социјална помоћ 84.000,00 42.386,00 50 

416112 туђа њега и помоћ 438.400,00 236.767,00 54 
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416114 
 
једнократне помоћи 6.000,00 37.699,00 628 

 
416118 помоћ у натури 1.000,00 1.781,00 178 

416119 остале текуће дознаке штићеницима 1.000,00 0,00 0 

416000 Дознаке пружаоцима усл.соц.заштите 81.500,00 41.196,00 51 

416313 Дознаке устан.соц.зашт.за смјештај штићеника 56.000,00 25.259,00 45 

416318 Дознаке у натури пружаоцима услуга соц. Заштите 0,00 0,00   

416319 Остале дознаке пружаоцима соц.заштите 25.500,00 15.937,00 62 

          

516142 Издаци за набавку ауто - гума 1.000,00 0,00 0 

638100 
Издаци за накнаду плате за вријеме боловања који се 
рефундирају од фонда обавезног социјалног осигурања 0,00 0,00 0 

          

   Укупно потрошачка јeдиница 01160300 857.400,00 468.800,00 55 

          

  Назив потрошачке јединице:Установа за предшколско        

     образовање и вaспитање  "Први кораци"       

  Број потрошачке јединице:01160400       

          

411100 Расходи за бруто плате запослених 167.600,00 83.760,00 50 

411100 плата запослених - нето 110.000,00 54.093,00 49 

411190 порези и доприноси на плату 57.600,00 29.667,00 52 

          

411200 Расходи за бруто накнаде запослених 0,00 0,00   

411210 накнаде за превоз запослених 0,00 0,00   

          

411400 Расходи за отпремнине и помоћи запосленим (бруто) 1.000,00 1.000,00 100 

          

412000 Расходи за кориштење роба и услуга 42.800,00 15.103,00 35 

412200 трошкови енергије 16.000,00 7.612,00 48 

412200 трошкови комунал. и комуникац.услуга 5.500,00 1.801,00 33 

412300 набавка материјала 1.500,00 150,00 10 

412400 расходи за ост.материјал за посебне намјене 14.000,00 3.031,00 22 

412500 трошкови текућег одржавања 1.000,00 928,00 93 

412700 стручне услуге 1.500,00 130,00 9 

412937 бруто накнаде по уговору о дјелу 3.300,00 1.451,00 44 

          

419100 Расходи по судским рјешењима 0,00 0,00   

          

511300 Издаци за набавку постројења и опреме 0,00 0,00   

          

631911 издаци за отплату неизм. обавеза из ранијих година 0,00 0,00   

          

   Укупно потрошачка јeдиница 01160400 211.400,00 99.863,00 47 

          

  Назив потрошачке јединице:СШЦ "Милорад Влачић"       

  Број потрошачке јединице: 08150065       

          

411200 Расходи за бруто накнаде запослених 13.000,00 5.186,00 40 
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411200 
 
накнаде трошкова запослених-нето 13.000,00 5.186,00 40 

 
412000 Расходи за кориштење роба и услуга 77.000,00 29.217,00 38 

412200 трошкови енергије 34.000,00 13.517,00 40 

412200 трошкови комунал. и комуникац.услуга 13.000,00 6.254,00 48 

412300 набавка режијског материјала 5.000,00 2.017,00 40 

412400 набавка материјала за посебне намјене 4.000,00 2.251,00 56 

412500 трошкови текућег одржавања 4.000,00 567,00 14 

412600 путни трошкови и трошкови смјештаја 3.000,00 123,00 4 

412600 трошкови горива 3.000,00 398,00 13 

412700 стручне услуге 7.000,00 1.644,00 23 

412900 остали расходи 4.000,00 2.446,00 61 

416100 Текуће дознаке грађанима 17.000,00 4.321,00 25 

416124 превоз ђака 17.000,00 4.321,00 25 

511000 Издаци за нефинансијску имовину 6.000,00 2.265,00 38 

511300 издаци за набавку опреме 6.000,00 2.265,00 38 
          

   Укупно потрошачка јeдиница 08150065 113.000,00 40.989,00 36 

  Назив потрошачке јединице: ЈУ Народна библиотека       

  Број потрошачке јединице: 08180023       

          

411200 Расходи за бруто накнаде запослених 200,00 0,00 0 

411200 накнаде запослених-дневнице за сл.путовања 200,00 0,00 0 

412000 Расходи за кориштење роба и услуга 12.850,00 4.305,00 34 

412200 трошкови енергије 5.500,00 2.227,00 40 

412200 трошкови комунал. и комуникац.услуга 2.500,00 1.058,00 42 

412300 набавка материјала 800,00 130,00 16 

412500 трошкови текућег одржавања 350,00 0,00 0 

412600 трошкови горива 300,00 0,00 0 

412700 стручне услуге 300,00 410,00 137 

412900 остали непоменути расходи 3.100,00 480,00 15 

          

511000 Издаци за нефинансијску имовину 2.500,00 0,00 0 

511200 издаци за инвестиционо одржавање 500,00 0,00 0 

511300 издаци за набавку опреме 2.000,00 0,00 0 
          

   Укупно потрошачка јeдиница 08180023 15.550,00 4.305,00 28 

          

  Назив потрошачке јединице: Мјесне заједнице       

  Број потрошачке јединице: 01160200       

          

412000 Расходи за кориштење роба и услуга 7.000,00 1.136,00 16 

412200 трошкови енергије и комуналних услуга 2.000,00 661,00 33 

412500 расходи за текуће одржавање 5.000,00 475,00 10 
          

   Укупно потрошачка јeдиница 01160200 7.000,00 1.136,00 16 

          

  УКУПНО РАСХОДИ БУЏЕТА ФОНД 01 5.434.050,00 2.655.739,00 49 
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Остварени резултат текућег периода фонд 01 0,00 -94.043,00   

       ФОНД 03 - ФОНД ГРАНТОВА       

731121 
Капитални грантови од страних влада (Влада 
Републике Србије) 0,00 0,00   

731121 
Капитални грантови од страних влада (Влада 
Републике Србије) 0,00 0,00   

****** 
Капитални грантови од страних влада (Влада 
Републике Србије) 0,00 200.320,00   

511127 Издаци за изградњу објекта Студентско-ђачког дома 0,00 0,00   

511223 Издаци за реконструкцију објекта ПУ "Први кораци" 0,00 200.320,00   

511223 Издаци за реконструкцију објекта ОШ "Вук Караџић" 0,00 0,00   

  
Остварени резултат текућег периода фонд 03 

0,00 0,00   

     

       ФОНД 05 - ФОНД ЗА ПОСЕБНЕ ПРОЈЕКТЕ       

****** Трансфери јединицама локалне самоуправе 0,00 0,00   

787211 Трансфери од Фонда солидарности за обнову Р.Српске 0,00 0,00   

787211 
Трансфери од Фонда солидарности за обнову Р.Српске-
комунални полицајци 0,00 389.860,00   

511000 
Издаци за изградњу и прибављање путне 
инфраструктуре 0,00 0,00   

415200 Цивилна заштита - комунални полицајци 0,00 3.000,00   

488111 Трансфери унутар исте јединице власти 0,00 386.860,00   

          

  

Остварени резултат текућег периода фонд 05 

0,00 0,00 0,00 

  
 6. ФУНКЦИОНАЛНА КЛАСИФИКАЦИЈА БУЏЕТСКИХ 
РАСХОДА   И НЕТО ИЗДАТАКА ЗА НЕФИНАНСИЈСКУ       

                    ИМОВИНУ        

  Табела 1       

          

.01 Опште јавне услуга 2.138.550,00 1.022.011,00 48 

.02 Одбрана 0,00 0,00   

.03 Јавни ред и сигурност 19.000,00 26.951,00 142 

.04 Економски послови 324.500,00 73.676,00 23 

.05 Заштита човјекове околине 124.600,00 9.134,00 7 

.06 Стамб. и заједнички послови 662.050,00 313.216,00 47 

.07 Здравство 62.200,00 144.870,00 233 

.08 Рекреација, култура и религија 201.000,00 47.739,00 24 

.09 Образовање 489.400,00 303.805,00 62 

.10 Социјална заштита 1.067.500,00 571.580,00 54 

  Остало - Некласификовани расходи 315.250,00 135.840,00 43 

          

  УКУПНО 5.404.050,00 2.648.822,00 49 

          

  Табела 2       

          

ЗУ 
1. Заједничке услуге 

4.345.200,00 2.023.885,00 47 

ИУ 
2. Индивидуалне услуге 

743.600,00 489.097,00 66 

  УКУПНО (1+2) 5.088.800,00 2.512.982,00 49 
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7.  РЕКАПИТУЛАЦИЈА ФОНД 01, 03 И 05       

          

1 Приходи 5.199.050,00 2.746.688,00 53 

2 Примици за нефинансијску имовину 30.000,00 6.366,00 21 

3 Примици за финансијску имовину 0,00 0,00   

4 Примици од задуживања 0,00 0,00   

5 Остали примици 5.000,00 8.962,00 179 

6 Неутрошена намјенска средства из 2019. године 200.000,00 0,00 0 

7     I Укупно (1+2+3+4+5+6) 5.434.050,00 2.762.016,00 51 

8 Расходи 4.423.250,00 2.116.910,00 48 

9 Издаци за нефинансијску имовину 695.550,00 603.309,00 87 

10 Издаци за финансијску имовину 0,00 0,00   

11 Издаци за отплату дугова 237.250,00 126.878,00 53 

12 Остали издаци 78.000,00 8.962,00 11 

13     II Укупно (8+9+10+11+12) 5.434.050,00 2.856.059,00 53 

14 
Остварени резултат текућег периода фонд  01, 03 и  05 

0,00 -94.043,00 
 

     Обрађивач:                                                                                                            НАЧЕЛНИК ОПШТИНЕ 
Одјељење за финансије                                                                                      Мирослав Краљевић,с.р. 
 
Број:05-401-100/20 
Датум: 11.08.2020.године 
 

 
               На  основу  члана 39.став (2) тачка 26), а у 
вези са чланом 52.став (1) Закона о локалној 
самоуправи („Службени гласник   Републике 
Српске“, број 97/16 и 36/19) и члана 37.став (2) 
тачка 28.Статута општине Власеница („Службени 
гласник  општине Власеница“, број 9/17), 
Скупштина  општине Власеница, на сједници 
одржаној дана  21.10.2020.године, д о н и ј е л а   ј е 
 
 

О Д Л У К У 
о  допуни  Пословника  о раду Скупштине 

општине Власеница 
 
 

Члан 1. 
 У  Пословнику   о  раду Скупштине општине 
Власеница („Службени  гласник  општине 
Власеница“, број 10/17, 18/17 и 5/19), у  члану 189. 
послије  става ( 2) додаје се став (3), који гласи: 
 
 „ (3) У изузетним  околностима  када је то 
неопходно из безбједносних разлога или због 
заштите  јавног  здравља, односно у случајевима 
изазваним  ванредном ситуацијом и ванредним 
стањем, Колегиј Скупштине  општине Власеница, 
може  одлучити  да се сједница  Скупштине 
општине или сједница радног тијела могу  
одржавати  коришћењем  информационих  
платформи и технологија (оnline),  које подржавају  
пренос  видео конференцијом или  апликацијама 
које подржавају  директну  видео и гласовну  
комуникацију  и транспарентан  начин  
одлучивања.“ 
 
 

Члан 2. 
 Ова  одлука  ступа на снагу  осмог дана од 
дана објављивања у „Службеном  гласнику  
општине  Власеница“. 
   
Број: 01-022-108/20                                                                    
Датум: 21.10.2020.године         ПРЕДСЈЕДНИК  
Власеница                          СКУПШТИНЕ  ОПШТИНЕ 
                                                Гордана  Трампић, с.р.    
                                                                                                          

 
               На основу члана 39. став 2. тачка 13. 
Закона о локалној самоуправи („Службени гласник 
Републике Српске“, број 97/16 и 36/19 ), члана 348. 
став 6. Закона о стварним правима („Службени 
гласник Републике Српске“ број 124/08, 58/09, 95/11 
и 60/15), члана 37. став 2. тачка 14. Статута 
општине Власеница ( „Службени гласник општине 
Власеница“ , број 9/17), Скупштина општине 
Власеница на сједници одржаној дана   21.10.2020. 
године, донијела је 
 

ОДЛУКУ 
O РЕГУЛИСАЊУ ИМОВИНСКО-ПРАВНИХ 

ОДНОСА НА НЕПОКРЕТНОСТИ ЗА ПОТРЕБЕ 
ЕКСПРОПРИЈАЦИЈЕ РАДИ РЕКОНСТРУКЦИЈЕ 

РАСКРСНИЦЕ У КРУЖНУ РАСКРСНИЦУ НА 
УКРШТАЊУ МАГИСТРАЛНИХ ПУТЕВА  М-I  115  и  

M-II 506 (старе  ознаке  М19  и  М19.2)  НА 
ТЕРИТОРИЈИ  ОПШТИНЕ ВЛАСЕНИЦА 

 
I 

Рјешењем Републичке управе за геодетске и 
имовинско-правне послове Бања Лука ПЈ 
Власеница, број:21.16/473-3/20 од 22.09.2020.  
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године, усвојен је приједлог Правобранилаштва 
РС, Сједиште замјеника у Власеници за 
експропријацију парцеле означене као кч.бр.6/336 
К.О.Власеница у површини од  16 m², која одговара 
парцели новог премјера кч.бр.342/3 К.О.Власеница 
2 у површини од 16 m², стварно власништво 
Општине Власеница са дијелом 1/1, корисник 
експропријације Република Српска. 

 
II 

Експропријација се спроводи у сврху  
реконструкције раскрснице  у  кружну  раскрсницу   
на  укрштању  магистралних  путева  М-I  115  и 
 M-II 506 (старе  ознаке  М19  и  М19.2)  на 
територији општине Власеница.   
 

III 
Општина Власеница не потражује накнаду за 
експроприсану непокретност из тачке I ове Одлуке 
из разлога, што је реконструкција раскрснице у 
кружну раскрсницу од општег интереса. 
 

IV 
На основу Рјешења о експроријацији РУГИПП 
Бања Лука ПЈ Власеница број:21.16/473-3/20 од 
22.09.2020. године, као и на основу ове Одлуке 
извршиће се књижење права својине и права 
посједа у корист корисника експропријације 
Републике Српске са дијелом 1/1, на непокретности 
из тачке  I ове Одлуке. 
 

V 
Ова Одлука ступа на снагу даном доношећа, а 
биће  објављена у „Службеном гласнику општине 
Власеница“. 
 
 
Број: 01-022-103/20                   
Датум: 21.10.2020.године         ПРЕДСЈЕДНИК       
Власеница                         СКУПШТИНЕ   ОПШТИНЕ                                  
                                            ГОРДАНА ТРАМПИЋ,с.р. 
 

 
               На основу члана 39. Закона о локалној 
самоуправи  ( „Службени гласник Републике 
Српске “), број: 97/16 и 36/19 ), члана 50. став 1. 
Закона о службеницима у органима јединице 
локалне самоуправе („Службени гласник Републике 
Српске’’, број: 97/16 ) и члана 37. став 2. тачка 23. 
Статута општине Власеница („Службени гласник 
општине Власеница“, број: 9/17) Скупштина 
општине Власеница на сједници одржаној дана,  
21.10.2020. године, донијела је:                                                                                                                                                   
 

O Д Л У К У 
о разрјешењу в.д. начелника Одјељења за 
просторно уређење и стамбено-комуналне 

послове Општинске управе општине Власеница 
 

 
I 

             Невена Ступар, дипломирани правник, 
разрјешава се са послова вршиоца дужности 
начелника Одјељења за просторно уређење и  
 

 
стамбено-комуналне послове Општинске управе 
општине Власеница. 
 

II 
            Ова Одлука ступа на снагу даном 
доношења, а биће објављена у „Службеном 
гласнику општине Власеница“.  
 
 
рој: 01-022-104/20                   
Датум: 21.10.2020.године        ПРЕДСЈЕДНИК 
Власеница                        СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ 

                                          Гордана Трампић,с.р. 
 

 
              На основу члана 39. став 2. тачка 21. 
Закона о локалној самоуправи („ Службени гласник 
Републике Српске“, број: 97/16 и 36/19), члана 50. 
став 1. Закона о службеницима у органима 
јединице локалне самоуправе („Службени гласник 
Републике Српске’’, број 97/16) и члана 37. став 2. 
тачка 23. Статута општине Власеница („ Службени 
гласник Републике Српске“, број: 9/17), Скупштина 
општине Власеница на сједници одржаној дана, 
21.10.2020. године, донијела је: 
 

O Д Л У К У 
о именовању начелника Одјељења за 

просторно уређење и стамбено-комуналне 
послове Општинске управе општине Власеница 
 

I 
Невена Ступар, именује се за  начелника 
Одјељења за просторно уређење и стамбено-
комуналне послове Општинске управе општине 
Власеница. 

 
II 

Ова Одлука ступа на снагу даном доношења, а 
биће објављена у „Службеном гласнику општине 
Власеница“.  
 
 
Број: 01-022-105/20            
Датум :21.10.2020.године       ПРЕДСЈЕДНИК 
Власеница                   СКУПШТИНЕ ПРЕДСЈЕДНИК 
                                                Гордана Трампић,с.р. 
 

 
               На основу члана 39. став 2. тачка 2. 
Закона о локалној самоуправи („Службени гласник 
Републике Српске“ број 97/16 и  36/19) и члана 97. 
Статута општине Власеница („Службени гласник 
општине Власеница“ број 9/17), Скупштина 
општине Власеница на  сједници одржаној дана 
21.10.2020. године, донијела је:  

 
 

ОДЛУКУ 
О УСВАЈАЊУ ПЛАТФОРМЕ ЗА МИР И ПЛАНА 

АКТИВНОСТИ ЗА ИМПЛЕМЕНТАЦИЈУ 
ПЛАТФОРМЕ ЗА МИР 2020-2022. 
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Члан 1. 

Усваја се Платформа за мир, као оквирни и 
декларативни документ, који истиче мир као једну 
од темељних и највећих вриједности Босне и 
Херцеговине, њених народа и грађана. 
 
 

Члан 2. 
Усваја се План активности за имплементацију 
Платформе за мир 2020-2022. 
 
 

Члан 3. 
Платформа за мир и План активности за 
имплементацију Платформе за мир 2020-2022. су 
саставни дио ове Одлуке. 
За провођење ове Одлуке задужују се предсједник 
Скупштине општине и начелник општине. 
 
 

Члан 4 
Ова одлука ступа на снагу даном доношења и биће 
објављена у „Службеном гласнику општине 
Власеница“. 
 
 
 
Број:01-022-111/20                                                                           
Датум: 21.10.2020.године           ПРЕДСЈЕДНИК 
Власеница                           СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ 
                                                   Гордана Трампић,с.р. 
 

 
                 На основу члана 39. Закона о локалној 
самоуправи („Службени гласник Републике 
Српске“, број 97/16), члана 348. Закона о стварним 
правима („Службени гласник Републике Српске“, 
број 124/08, 58/09, 95/11,60/15, 18/16 и 107/19), 
члана 5. Правилника о поступку јавног конкурса за 
располагање непокретностима у својини Републике 
Српске и јединице локалне самоуправе („Службени 
гласник Републике Српске“, број 20/12) и члана 37. 
Статута oпштине Власеница („Службени гласник 
општине Власеница“, број 9/17), Скупштина 
општине Власеница на сједници одржаној дана  
21.10. 2020. године,  донијела је 
 

ОДЛУКУ 
о продаји земљишта  

 
I 

 Овом Одлуком приступа се поступку продаје 
парцела означених као: 
-кч.бр.1080/3, површине 2456 m² К.О. Власеница 2 
уписана у Посједовни лист број 115 К.О.Власеница 
2, нови премјер, са правом посједа уписаним у 
корист Општина Власеница са дијелом 1/1 којој  
одговара парцела старог премјера дио кч.бр.314/1 
К.О.Власеница, 
-кч.бр.442/252 површине 172 m²  и кч.бр.442/244  
површине 49 m²     К.О.Власеница 2  уписане у 
Посједовни лист број 115 К.О.Власеница 2, нови  
премјер, са правом посједа уписаним у корист 
Општина Власеница са дијелом 1/1 којима  
 

 
одговара парцела старог премјера кч.бр.1244/209 
К.О.Власеница, 
-кч.бр.444/32  површине   500 m²  К.О.Власеница 2 
уписана у Посједовни лист број 115 К.О.Власеница 
2, нови премјер, са правом посједа уписаним у 
корист Општина Власеница са дијелом 1/1 
(поређење са старим премјером није могуће због 
оштећења плана). 
-кч.бр.435/257 површине 125 m² К.О.Власеница 2 
уписана у Посједовни лист број 115 К.О.Власеница 
2, нови премјер, са правом посједа уписаним у 
корист Општина Власеница са дијелом 1/1 којој 
одговара парцела старог премјера кч.бр.94/108 
К.О.Власеница. 
 

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

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

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

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

2 
обзиром да се 

налазe у III градској зони према Процјени 
вриједности земљишта у I, II и III зони града 
Власеница, урађеној од стране вјештака 
грађевинске струке. 

 
VI 

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

 
VII 

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

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

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

 
X 

          Ова Одлука ступа на снагу осмог дана од 
дана објављивања у ''Службеном гласнику општине 
Власеница''. 
      
 
 Број: 01-022-112/20                                                                                                       
 Датум: 21.10.2020.године          ПРЕДСЈЕДНИК  
Власеница                           СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ 
                                                  Гордана Трампић,с.р. 
 

 
На  основу  члана 39.Закона о локалној 

самоуправи („Службени гласник Републике 
Српске“, број  97/16 и 36/19) и члана 37.Статута  
општине Власеница („Службени гласник  општине 
Власеница“, број 9/17), а након  разматрања 
Информације о стању малољетничке деликвенције 
и насиља у породици на подручју општине 
Власеница за 2020.годину, Скупштина општине 
Власеница, на сједници одржаној  дана 
21.10.2020.године, д о н и ј е л а   ј е 
 
 

З А К Љ У Ч А К 
 
 

 1.Усваја  се  Информација  о стању 
малољетничке деликвенције и насиља у породици 
на подручју општине Власеница за 2020.годину. 
 
 2. Овај  закључак ступа на снагу наредног 
дана од дана објављивања у  „Службеном  
гласнику  општине Власеница“. 
 
 
Број: 01-022-98/20                                                                     
Датум: 21.10.2020.године          ПРЕДСЈЕДНИК 
Власеница                          СКУПШТИНЕ  ОПШТИНЕ 
                                               Гордана Трампић, с.р. 
 

 
            

 
 

 
    На  основу  члана 39.Закона о локалној 

самоуправи („Службени гласник Републике 
Српске“, број  97/16 и 36/19) и члана 37.Статута   
општине Власеница („Службени гласник  општине 
Власеница“, број 9/17), а након  разматрања 
Извјештаја о раду Јавне установе  за предшколско  
васпитање и образовање „Први кораци“ Власеница 
за школску 2019/2020 годину и Финансијског 
извјештаја за 2019.годину, Скупштина општине 
Власеница, на сједници одржаној  дана 
21.10.2020.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 Јавне 
установе  за предшколско васпитање и образовање 
„Први кораци“ Власеница за школску 2019/2020 
годину и Финансијски  извјештај  за 2019.годину 
 
               2. Овај  закључак ступа на снагу наредног 
дана од дана објављивања у  „Службеном  
гласнику  општине Власеница“. 
 
 
Број: 01-022-99/20                                                                     
Датум: 21.10.2020.године         ПРЕДСЈЕДНИК     
 Власеница                         СКУПШТИНЕ  ОПШТИНЕ 
                                                 Гордана Трампић, с.р. 
 

 
На  основу  члана 39.Закона о локалној 

самоуправи („Службени гласник Републике 
Српске“, број  97/16 и 36/19) и члана 37.Статута  
општине Власеница („Службени гласник  општине 
Власеница“, број 9/17), а након  разматрања 
Информације о легализацији  бесправно 
изграђених објеката на подручју општине 
Власеница, Скупштина општине Власеница, на 
сједници одржаној  дана 21.10.2020.године, 
 д о н и ј е л а   ј е 
 

 
З А К Љ У Ч А К 

 
 1.Усваја  се  Информација  о легализацији  
бесправно изграђених објеката на подручју 
општине Власеница. 
 
 2. Овај  закључак ступа на снагу наредног 
дана од дана објављивања у  „Службеном  
гласнику  општине Власеница“. 
 
 
Број: 01-022-100/20                                                                  
Датум: 21.10.2020.године         ПРЕДСЈЕДНИК     
Власеница                          СКУПШТИНЕ  ОПШТИНЕ 
                                                Гордана Трампић, с.р. 
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Службени гласник општине Власеница 

 

 
На  основу  члана 39.Закона о локалној 

самоуправи („Службени гласник Републике 
Српске“, број  97/16 и 36/19) и члана 37.Статута  
општине Власеница („Службени гласник  општине 
Власеница“, број 9/17), а након  разматрања 
Извјештаја одборника о спроведеним активностима  
за спровођење  „Одборничког сата“  у мјесним 
заједницама општине Власеница за период од 
01.01. до 30.06.2020.године, Скупштина општине  
Власеница, на сједници одржаној  дана 
21.10.2020.године, д о н и ј е л а   ј е 

 
 

З А К Љ У Ч А К 
 

 
 1.Усваја  се  Извјештај  одборника о 
спроведеним активностима  за спровођење  
„Одборничког сата“  у мјесним заједницама 
општине Власеница за период од 01.01. до 
30.06.2020.године.  
  
               2. Овај  закључак ступа на снагу наредног 
дана од дана објављивања у  „Службеном  
гласнику  општине Власеница“. 
 
 
Број: 01-022-101/20                                                                 
Датум: 21.10.2020.године          ПРЕДСЈЕДНИК 
Власеница                          СКУПШТИНЕ  ОПШТИНЕ 
                                                Гордана Трампић, с.р. 
 

 
                На основу члана 31. и 35. Закона о 
буџетском систему Републике Српске– пречишћен 
текст („Службени гласник Републике Српске“, број 
121/12, 52/14, 103/15 и 15/16), члана 39. Закона о 
локалној самоуправи („Службени гласник 
Републике Српске“, број 97/16 и 36/19) и члана 37. 
Статута општине Власеница (“Службени гласник 
општине Власеница, број 9/17), Скупштина 
општине Власеница, на сједници одржаној дана 
21.10.2020. године,    д о н и ј е л а    ј е 
 

 
З А К Љ У Ч А К 

О ПРИХВАТАЊУ НАЦРТА БУЏЕТА ОПШТИНЕ 
ВЛАСЕНИЦА  ЗА 2021. ГОДИНУ 

 
 
1. Прихвата се Нацрт буџета општине 

Власеница за 2021. годину у износу од  
6.285.000,00 КМ. 
 

2. Приходи по изворима и врстама и 
распоред расхода на основу ближе намјене, 
утврђују се у билансу Нацрта буџета општине 
Власеница за 2021. годину који је саставни дио ове 
Одлуке. 
 

3. Задужујe се Начелник општине 
Власеница да организујe и спроведe Јавну 
расправу о Нацрту буџета општине Власеница за 
2021. годину. 
 

 
               4. Овај закључак ступа на снагу даном 
доношења и биће објављен у „Службеном гласнику 
општине Власеница“. 
 
Број:01-022-107/20                                                            
Датум:21.10.2020.године           ПРЕДСЈЕДНИК    
Власеница                           СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ 
             Гордана Трампић ,с.р. 
       

 
               На основу члана 29. Правила 76/2015 о 
пружању медијских услуга радија („Службени 
гласник БиХ“, број 78/16) начелник општине 
Власеница доноси: 
 

ОДЛУКУ 
о именовању Уредничког савјета 

 Радио Власенице 
 

I 
Именује се Уреднички савјет Радио Власенице. 
 

II 
У Уреднички савјет Радио Власенице именују се: 
1.Љиљана Савиновић, 
2. Татјана Голијанин, 
3. Илија Илић, 
4. Мишела Милић, 
5. Видомир Обрадовић, 
6. Бојана Бошковић, 
7. Мирзана Ахметовић. 
 

III 
Уреднички савјет ће савјетовати Радио Власеницу 

по питањима програмских садржаја и програмске 

шеме, како би се обезбиједио рад ове јавне радио-

станице у складу са правилима Регулаторне 

агенције за комуникације и другим прописима 

релевантним за област емитовања.  

IV 
Уреднички савјет именује се на период од четири 
године. 
 

V 
Ова одлука ступа на снагу даном доношења и биће 
објављена у „Службеном гласнику  општине 
Власеница“ и на огласној табли Радио Власенице.  
 
У Власеници, 10.7.2020 
Број: 02/1-014-418/20 
                                                        Начелник 
                                              општине Власеница 
                                             Мирослав Краљевић,с.р. 
 

 
               На основу члана 24.став (1) тачка а) 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), члана 97. Статута  
општине Власеница („Службени гласник општине 
Власеница“, број 9/17) и Одлуке о трећој допуни  



Страна 24  Број 11 

Службени гласник општине Власеница 

 

 
Плана набавки Општине Власеница за 2020.годину 
бр. 02/3-404-2-4/20 од 31.7.2020.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 санацији  
предшколске установе „ПРВИ КОРАЦИ“ 
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 47.000,00 КМ 
без пореза на додату вриједност  и износи 20% од  
вриједности основног уговора. 
 

V 
Средства за реализацију набавке ће бити 
обезбјеђена из буџета Општине Власеница. 
 
                                           VI 
Предмјер и предрачун додатних радова који 
представља саставни дио тендерске документације 
је израђен од стране овлаштених техничких 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: 02/3-404-32/20   
Датум:15.септембар  2020.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 самоуправи („Службени гласник 
Републике Српске, бој 97/16 и 36/19), члана 97. 
Статута општине Власеница („Службени гласник 
општине Власеница“, број 9/17) дио II. Смјерница 
за имплементацију, мониторинг и извјештавање  
пројеката финансираних из Фонда за подстицај 
развоја ИЛДП-а  и Плана набавки Општине 
Власеница за 2019. годину бр. 02-404-2/19 од 
7.2.2019. године, начелник општине Власеница 
донио је  
 

ОДЛУКУ  
о покретању поступка јавне набавке 

 
I 

Овом одлуком покреће се поступак јавне набавкe 
радова чији је предмет замјена постојећих  
свјетиљки енергетски ефикаснијим ЛЕД 
свјетиљкама у општини Власеница. 
 

II 
Очекивана и процијењена вриједност предмета 
набавке из тачке I ове одлуке износи 249.900,00 КМ 
без пореза на додатну вриједност. 
 

III 
Новчана средства за финансирање радова из тачке 
I су обезбјеђена на основу закљученог Споразума 
између Развојног програма Уједињених нација и 
општине Власеница о имплементацији пројекта 
интегрисаног локалног развоја (ИЛДП) од 8.7.2019. 
године који представља заједнички пројекат Владе 
Швајцарске и Развојног програма Уједињених 
нација (УНДП) у БиХ. 
Укупна средства обезбјеђена по основу Споразума 
наведеног у претходном ставу износе 86.750,00 КМ, 
а преостали износ финансира Општина Власеница 
из дугорочног задужења емисијом хартија од 
вриједности. 
 

IV 
За реализацију поступка набавке за додјелу 
уговора примјениће се отворени поступак у складу 
са чланом 25. Закона о јавним набавкама Босне и 
Херцеговине (а даљем тексту: Закон). 
Уговор се додјељује на основу критерија економски 
најповољнија понуда. 
 

V 
Врста и обим радова су утврђени у Студији 
оправданости замјене постојеће инсталације јавне 
расвјете са свјетиљкама са ЛЕД изворима, 
израђеном од стране овлаштених лица. 

 
VI 

Поступак отварања, прегледа и оцјене понуде ће 
извршити  Комисија за набавке која ће бити 
именована посебним рјешењем. 
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Службени гласник општине Власеница 

 

 
VII 

Ова одлука ступа на снагу даном доношења и биће 
објављена у „Службеном гласнику општине 
Власеница“. 
 
 
Број: 02-014-421/20                                                                                                                               
Датум: 16. септембар 2020. године     
Власеница                           НАЧЕЛНИК ОПШТИНЕ                               
                                             Мирослав Краљевић,с.р.      
     

 
               На основу члана 82. Закона о локалној 
самоуправи („Службени гласник Републике Српске“ 
број 97/16, 36/19) и члана 97. Статута општине 
Власеница („Службени гласник општине 
Власеница“ број 9/17), начелник општине 
Власеница доноси 
 

 
РЈЕШЕЊЕ 

 О ИМЕНОВАЊУ КОМИСИЈЕ ЗА 
ЕВИДЕНТИРАЊЕ СТАНОВА У ОПШТИНСКОМ 

ВЛАСНИШТВУ И ЊИХОВИХ КОРИСНИКА 
 
I 

Именује се Комисија за евидентирање станова у 
општинском власништву и њихових корисника, као 
и правног основа њиховог боравка у њима, у 
сљедећем саставу: 

1. Небојша Беровић, предсједник комисије, 
2. Ивана Мајсторовић, члан, 
3. Борка Зекић, члан. 

 
II 

Задатак Комисије је да обиђе и утврди стварно 
стање станова у општинском власништву, њихове 
кориснике као и правни основ њиховог боравка у 
њима. 
 

III 
Комисија је дужна доставити извјештај начелнику 
општине у року од седам дана од пријема Рјешења 
о именовању.  
 

IV 
Ово Рјешење ступа на снагу даном доношења, а 
објавиће се у „Службеном гласнику општине 
Власеница“. 
 
 
Број:   02-014-440/20                                                                                                     
Датум: 01.10.2020. године    
                                             НАЧЕЛНИК ОПШТИНЕ: 
                                            Мирослав  Краљевић,с.р. 
 

 
               На  основу члана 82. Закона о локалној 
самоуправи ( „Службени гласник Републике 
Српске“ број 97/16 и 36/19) и члана 97. Статута 
општине Власеница („Службени гласник општине 
Власеница“ број: 9/17) Начелник општине 
Власеница доноси: 
 
 

 
РЈЕШЕЊЕ 

О ИМЕНОВАЊУ КОМИСИЈЕ ЗА ИНТЕРНИ 
ТЕХНИЧКИ ПРЕГЛЕД И 

ПРИМОПРЕДАЈУ РАДОВА 
 
I 

Именује се Комисија за интерни технички преглед и 
примопредају радова извршених по основу 
Споразума о сарадњи на реализацији Пројекта 
електрификације стамбених јединица расељених 
особа и повратника за финансирање из средстава 
за 2017. годину, број: 02/1-014-238/18 од 
11.09.2018. године. 

 
II 

У састав Комисије одређују се: 
1. Mиле Симанић, предсједник Комисије 
2. Небојша Беровић, члан, 
3. Рајко Чоњић, члан. 

 
III 

Задатак Комисије је да, уз присуство надзорног 
органа и извођача радова, изврши интерни 
технички преглед и примопредају изведених 
радова. 
 

IV 
Уколико се приликом интерног техничког прегледа 
радова и припадајуће документације уоче 
недостаци, наручилац ће уз консултације са 
извођачем одредити рок за отклањање свих 
уочених недостатака. 
 

V 
Комисија је дужна након завршеног интерног 
техничког прегледа саставити Записник о итерном 
техничком прегледу. 
Након отклањања евентуалних недостатака 
уколико буду утврђени током интерног техничког 
прегледа и достављања изјаве извођача о 
отклањању недостатака по Записнику о интерном 
техничком прегледу радова и припадајуће 
документације. 

 
VI 

Ово Рјешење ступа на снагу даном доношења и 
биће објављено у „Службеном гласнику општине 
Власеница“ 
 

Образложење 
 

     У складу са Споразумом о сарадњи на 
реализацији Пројекта електрификације стамбених 
јединица расељених особа и повратника за 
финансирање из средстава за 2017. годину, 
број:02/1-014-238/18 од 11.09.2018. године, 
надзорни орган је у писаној форми обавијестио је 
наручиоца да су уговорене обавезе завршене, те су  
се стекли услови за именовање Комисије за 
интерни технички преглед и примопредају радова. 
     Чланови Комисије дужни су, уз присуство 
надзорног органа  и извођача, извршити интерни 
технички преглед радова, техничке документације 
као и примопредају изведених радова. 
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  Уколико се приликом интерног техничког прегледа 
радова и припадајуће документације уоче 
недостаци, наручилац ће уз консултацију са 
извођачем одредити рок за отклањање свих 
уочених недостатака. 
    Комисија је дужна након завршеног интерног 
техничког прегледа саставити Записник о интерном 
техничком прегледу. 
    Након отклањања евентуалних недостатака 
уколико буду утврђени током интерног техничког 
прегледа и достављања изјаве извођача о 
отклањању недостатака са интерног техничког 
прегледа, сачиниће се Извјештај о отклањању  
недостатака по Записнику о интерном техничком 
прегледу радова и припадајуће документације. 
   У складу са чланом 82. Закона о локалној 
самоуправи (број 97/16) и члана 97. Статута 
општине Власеница („Службени гласник општине 
Власеница“ број: 9/17 и 36/19)  одлучено је као у 
диспозитиву, те је извршено именовање Комисије  
за интерни технички преглед и примопредају 
радова. 
 
 
Број: 02/1-014-238/18                                                                                                
Датум: 13.10.2020. године       
                                             НАЧЕЛНИК ОПШТИНЕ 
                                            Мирослав Краљевић,с.р. 
 

 
               На основу члана 59. став 1. тачка 8.. 
Закона о локалној самоуправи („Службени гласник 
Републике Српске“ број: 97/16), члана 48. став 4. 
Закона о службеницима и намјештеницима у 
оранима јединице локалне самоуправе („Службени 
гласник републике српске“ број: 97/16) и члана 66. 
став 1. тачка 8. Статута општине Власеница 
(„Службени гласник општине Власеница“, број: 
9/17), , Начелник општине Власеница доноси:   
 
 

П Р А В И Л Н И К 
o измјени и допуни  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: 6/18 , 8/18 , 12/18 , 1/19 и 8/20) у 
даљем тексту: Правилник, у члану 21. послије 
наслова:  „ 3. Одјељење за општу управу“: 
 У тачки „3.1.а Самостални стручни сарадник за 
грађанска стања и војну евиденцију“ 
У колони: „потребно стручно звање“ иза ријечи: 
„смјера“ ријечи: „VII  степен, Виша стручна смјера“ 
– бришу се 
 

Члан 2. 
У истом Правилнику у члану 24. Наслов: 
„4б. Територијална ватрогасна јединица“ мијења се 
гласи: 

 
„4б. Територијална ватрогасно – спасилачка 
јединица“ 
 
У истом члану и иза истог наслова, у тачки: 
„4б.2. Ватрогасац – вођа смјене“, 
колона: „Број извршилаца: 3“, мијењеа се и гласи: 
„Број извршилаца: 4“ 
 

Члан 4. 
 Овај Правилник ступа на снагу осмог дана од дана 
објављивања у  „Службеном гласнику општине 
Власеница“  
     
 
Број: 02-014-442 /20 
Датум: 29.09.2020. годинe     
                                             НАЧЕЛНИК ОПШТИНЕ                                                                                                                                                                     
                                Мирослав Краљевић,с.р. 
 

 
               На основу члана 59. став 1. тачка 8.. 
Закона о локалној самоуправи („Службени гласник 
Републике Српске“ број: 97/16), члана 48. став 4. 
Закона о службеницима и намјештеницима у 
оранима јединице локалне самоуправе („Службени 
гласник републике српске“ број: 97/16) и члана 66. 
став 1. тачка 8. Статута општине Власеница 
(„Службени гласник општине Власеница“, број: 
9/17), , Начелник општине Власеница доноси:   
 
 

П Р А В И Л Н И К 
o измјенама   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: 6/18 , 8/18 , 12/18 , 1/19 , 8/20 и 
9/20) у даљем тексту: Правилник,у члану 21. 
послије наслова: „3. Одјељење за општу управу“  
иза тачке „3.14. Возач“  
 
додаје се нова тачка која гласи: „3.14.1. Возач 
аутобуса“ 
Опис послова: 
Управља аутобусом у власништву општине 
Власеница по издатом путном налогу.Врши 
свакодневну контролу техничке исправности 
аутобуса (вањско и унутрашње стање, стање гума, 
каросерије, кочиони и управљачки систем, електро 
инсталације и др.) и о уоченим кваровима 
обавјештава начелника Одјељења, са приједлогом 
да се уочени кварови отклоне. 
Врши редовно прање возила и води рачуна да 
увијек буде чисто. 
Води прописане евиденције о кориштењу возила и 
благовремено врши правдање утрошеног горива и 
мазива. 
 
Обавља и друге послове по налогу начелника 
одјељења. 
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Потребно стручно знање: КВ или ССС, средња 
школал, III степен саобраћајног смјера. 
Радно искуство: 5 година 
Потребни услови: Положен возачки испит „Д“ 
категорије 
Број извршилаца: 1 
 

Члан 2. 
 У Правилнику о организацији и систематизацији 
радних мјеста Општинске управе општине 
Власеница („Службени гласник општине 
Власеница“, број: 6/18 , 8/18 , 12/18 , 1/19 , 8/20 и 
9/20) у даљем тексту: Правилник, члан 23. се 
брише, и брише се наслов:  
 
„4а. Одсјек за инспекцијске послове и послове 
комуналне полиције“ 
, 
члан 24. постаје члан 23. 
члан 25. постаје члан 24 
члан 26. постаје члан 25 
члан 27. постаје члан 26. 
члан 28. постаје члан 27. 
члан 29. постаје члан 28.  
члан 30. постаје члан 29. 
члан 31  постаје члан 30 и 
члан 32 .постаје члан 31. 
 
У истом Правилнику у члану 22.  иза тачке : „4.5. 
Самостални стручни сарадник за културу, спорт и 
физичку културу, образовање и питања младих ,  
тачка : 
„4а.1. Тржишни инспектор“ мијења се и гласи: 
 
„4.6. Тржишни инспектор“ 
 
У истом Правилнику  у члану 22. тачка  .“4а.2. 
Инспектор за храну““ мијења се и гласи: 
 
„4.7. Инспектор за храну“. 
 
У истом Правилнику у члану 22. тачка „4а.3. 
Ветеринарски инспектор“ мијења се и гласи: 
 
„4.8.Ветеринарски инспектор“. 
 
У истом Правилнику у члану 22. ачка : „4а.4. 
Комунални полицајац и шеф одсјека“ брише се. 
 
 

Члан 3. 
У истом Правилнику у члану 24. иза наслова: 
 
„5. Одјељење за уређење и стамбено- комуналне 
послове“ иза тачке: 
„5.8. Самостални стручни сарадник за саобраћај“ 
додаје се нова тачка: 
 
„5.9. Комунални полицајац“ 
 
Статус: општински службеник 
Категорија радног мјеста: четврта категорија- 
комунални полицајац 
 
 

 
Опис послова: 
Одржавање, уређење, употреба и заштита 
комуналних објеката и уређаја; одржавање и 
заштита јавних површина и дрвореда; постављање 
назива фирми, натписа и реклама; одржавање 
гробаља и мезарја; одржавање дворишта, паркинг 
простора, башта, привремених објеката као и 
других површина која су од утицаја на изглед и 
уређење града и других насељених мјеста; 
одржавање јавне водоводне мреже, јавних излива, 
јавне канализационе мреже и септичких јама; 
одржавање и заштита обала водених 
површина;одржавање чистоће на јавним 
површинама, одвоз кућних отпадака и другог 
комуналног отпада; постављање и одржавање 
контејнера и уличних корпи за отпатке; одржавање 
јавних депонија, контрола одвожења, уништавања  
и прерада отпадака; обиљежавање улица и зграда; 
заузимање јавних површина за продају ван мјеста 
одређеног за те намјене примјеном и одредаба 
Одлуке о условима и начину извођења јавних  
манифестација, концерата и сл.; начин истицања 
државних застава; придржавање кућног реда у 
зградама; надзор над другим пословима из области 
комуналне дјелатности; одржавање зграда, 
фасада, кровова; води службену евиденцију о 
извршеном надзору и предузетим мјерама; 
одговоран је за законито и благовремено 
обављање послова; одговоран је за исправност и 
одржавање средстава рада и ради друге послове 
по налогу начелника одјељења. 
 
Потребно стручно знање;: „ВСС, факултет 
друштвеног смјера, VII степен или први циклус 
студија са најмање 240 ЕЦТС 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 поовременим надзором и помоћи 
непосредног руководиоца у рјешавању сложених 
стручних питања 
Одговорност: одговорност за правилну примјену 
метода рада, поступака или стручних техника 
Пословна комуникација и коресподенција: „контакт 
унутар и изван органа у којима је потребно да се 
дјелотворно пренесу информације које служе 
остваривању циљева рада. 
Радно искуство: 3 годину у траженом степену 
образовања 
Посебни услови: познавање рада на рачунару 
Број извршилаца: 3 
 

Члан 4. 
У истом Правилнику у члану 25. иза наслова: „6. 
Одјељење за финансије“ , тачка: 
„6.5.Виши стручни сарадник за послове праћења и 
вредновања имплементације развоја, обрачун 
личних и осталих примања и послови благајне“ 
мијења се и гласи:  
 
„6.5.Самостални стручни сарадник за послове 
праћења и вредновања имплементације развоја,  
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обрачун личних и осталих примања и послови 
благајне“ 
Категорија радног мјеста мијења се и гласи: „пета 
категорија“ 
Потребно стручно знање, мијења се и гласи: „ВСС, 
економског смјера или први циклус студија са 
најмање 240 ЕЦТС бодова и положен стручни 
испит за рад у управи:  
Сложеност послова мијења се и гласи: „прецизно 
одређени сложени послови у којима се примјењују 
утврђене методе рада, поступци или стручне 
технике“ 
Самосталност у раду мијења се и гласи: 
„Самосталност у раду ограничена поовременим 
надзором и помоћи непосредног руководиоца у 
рјешавању сложених стручних питања 
 
Одговорност мијења се и гласи : одговорност за 
правилну примјену метода рада, поступака или 
стручних техника 
 
Пословна комуникација и коресподенција мијења 
се и гласи: „контакт унутар и изван органа у којима 
је потребно да се дјелотворно пренесу 
информације које служе остваривању циљева 
рада. 
 

Члан 5. 
Овај Правилник ступа на снагу даном добошења а 
објавиће се у  „Службеном гласнику општине 
Власеница“  
        
 
Број: 02-014-466 /20 
Датум: 14.10.2020. годинe         
                                             НАЧЕЛНИК ОПШТИНЕ                                                                                                                                                                     
                                 Мирослав Краљевић,с.р. 
 

 
               На основу члана 22. Закона о заштити и 
спасавању у ванредним ситуацијама („Службени 
гласник Републике Српске“, број 121/12 и 46/17), 
члана 43. Закона о заштити становништва од 
заразних болести („Службени гласник Републике 
Српске“, број 90/17, 42/20), члана 59. и 82. Закона о 
локалној самоуправи („Службени гласник 
Републике Српске“, број 97/16 и 36/19) и члана 23. 
и 31. Статута општине Власеница („Службени 
гласник општине Власеница“,број 9/17), а на 
приједлог Општинског штаба за ванредне 
ситуације, комадант штаба, доноси: 

 
 

Н А Р Е Д Б У  
о регулисању рада трговинских, угоститељских, 
занатских, услужних и других објеката и служби 

на подручју општине Власеница 
 
 

У циљу провођења мјера за спречавање и 
сузбијање заразне болести изазване корона 
вирусом (Covid-19), те заштите и спасавања 
становништва:   
 
1.  До  12.10.2020. године : 

 
-забрањују се до сва јавна окупљања у групама 
већим од 50 особа, 
 
-забрањује се коришћење наргиле. 
 
2.  Ограничава се рад до 12.10.2020. године од 
06,00 до 22,00 часа, а недјељом од 07,00 до  12,00 
часова: 
- трговинама на велико, 
- тржном  центру и свим трговинама на мало 
прехрамбеном и непрехрамбеном робом, 
- фитнес центрима и сличним облицима 
организовања, 
- свим субјектима који обављају занатско-услужне 
дјелатности, 
- пољопривредним апотекама. 
 
 3.   Ограничава се рад до 12.10.2020. године од 
06,00 до 23,00 часа радним данима:  
 - угоститељским објектима за исхрану и пиће,  
 
 - субјектима који врше доставу хране, ако су 
регистровани за обављање те дјелатности.  
 
 4. Ограничава се рад до 12.10.2020. године од 
06,00 до 24,00 часа у дане викенда:  
 - угоститељским објектима за исхрану и пиће,  
 - субјектима који врше доставу хране, ако су 
регистровани за обављање те дјелатности.  
 
5. Дозвољава се  - угоститељским објектима за 
исхрану и пиће извођење музике уживо и 
ангажовање ди-џејева и то у периоду до 23,00 часа 
радним данима, а до 24,00 часа у дане викенда у 
присуству до 50 лица и уз обавезно поштовање 
мјера прописаних у  Упутству ЈЗУ „Институт за 
јавно здравство Републике Српске“ за спречавање 
појаве и ширења COVID-19  вируса.   

6.Субјектима који обављају дјелатност производње 
хљеба, пецива, свјеже тјестенине и колача 
искључиво у погледу продаје њихових производа, 
ограничава се рад  до 12.10.2020. године од 06,00 
до 24,00 часа. 
 
 7.    До 12.10.2020. године:   
 -од 06,00 до 24,00 часа ограничавају се активности 
спортских организација и спортиста које     
обухватају тренажни процес,                                              
 - дозвољавају се такмичарске активности 
спортских организација и спортиста искључиво без             
присуства публике, уз поштовање свих 
епидемиолошких мјера које је прописао Институт 
за јавно здравство Републике Српске.  
 
8.   Ограничава се рад  до 12.10.2020. године од 
05,00 до 15,00 часова сточној пијаци. 
 
9.  Бензинске пумпе настављају да раде у 
досадашњем режиму, с тим да се ограничава рад           
угоститељског дијела објекта до 24,00 часа, као и 
рад дијела за трговину прехрамбеном и 
непрехрамбеном робом од  06,00 до 22,00 часа, а 
недјељом од 07,00 до 12,00 часова. 
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10.   Хотели и мотели могу пружати услуге 
смјештаја гостију без временског ограничења, као и 
услуге исхране и пића гостима и трећим лицима са 
временским ограничењем од 06,00 до 24,00 часа.   
 
11.   Апотеке могу да раде сваким даном од  07,00 
до 22,00 часа. У вријеме када апотеке не раде, 
снабдијевање лијековима и медицинским 
средствима вршиће се путем дежурства или 
приправности у најмање једној апотеци.  
 
 12. Сви напријед наведени субјекти дужни су 
организовати рад уз обавезно предузимање мјера 
прописаних у Упутству ЈЗУ „Институт за јавно 
здравство Републике Српске“ за спречавање 
појаве и ширења COVID-19  болести на радном 
мјесту.   
 
13. Сви напријед наведени субјекти могу 
самостално вршити дезинфекцију пословних                
простора у складу са Упутством ЈЗУ „Институт за 
јавно здравство Републике Српске“.   
 
14. Контролним органима је наложено да се 
непоштовање ових мјера кажњава у складу са 
Законом о заштити становништва од заразних 
болести и Кривичним закоником Републике Српске.  
 
 15. Општинска управа, јавна предузећа и установе 
организоваће свој рад како слиједи:   
 
- на улазу у све службене просторије органа 
ограничити број особа које истовремено могу да 
уђу и бораве у просторијама органа,  
-онемогућити задржавање у просторијама органа и 
прављење дужих редова у затвореном простору,   
- одржавати растојање између грађана у 
затвореним просторима од најмање два метра, уз 
предузимање мјера дезинфекције и појачане 
хигијене и  
 - контрола броја корисника услуга шалтер сале и 
матичних служби зависно од простора, одржавање 
физичке дистанце од два метра и уз обезбјеђење 
физичке провидне баријере на радном мјесту која 
пружа довољну заштиту запосленом и кориснику.   
 
16. Задужује се Одсјек за инспекцијске послове да 
у провођењу ове Наредбе обезбиједи                   
поштовање исте од стране напријед наведених 
субјеката.   
 
17. О извршењу задатака из ове Наредбе органи из 
тачке 14. свакодневно ће извјештавати команданта 
Општинског штаба за ванредне ситуације.  
 
18.   Наредба број: 02-014-336/20-4 од 14.09.2020. 
године ставља се ван снаге.   
 
19. Ова Наредба ступа на снагу одмах, а објавиће 
се у „Службеном гласнику општине Власеница“. 
 
 Број: 02-014-336/20-5                 
 Датум: 28.09.2020. године     КОМАДАНТ ШТАБА 
                                             Мирослав Краљевић,с.р. 
 

 
               На основу члана 22. Закона о заштити и 
спасавању у ванредним ситуацијама („Службени 
гласник Републике Српске“, број 121/12 и 46/17), 
члана 43. Закона о заштити становништва од 
заразних болести („Службени гласник Републике 
Српске“, број 90/17, 42/20), члана 59. и 82. Закона о 
локалној самоуправи („Службени гласник 
Републике Српске“, број 97/16 и 36/19) и члана 23. 
и 31. Статута општине Власеница („Службени 
гласник општине Власеница“,број 9/17), а на 
приједлог Општинског штаба за ванредне 
ситуације, комадант штаба, доноси: 

 
 

Н А Р Е Д Б У  
о регулисању рада трговинских, угоститељских, 
занатских, услужних и других објеката и служби 

на подручју општине Власеница 
 
 

У циљу провођења мјера за спречавање и 
сузбијање заразне болести изазване корона 
вирусом (Covid-19), те заштите и спасавања 
становништва:   
1.  До  02.11.2020. године : 
-забрањују се до сва јавна окупљања у групама 
већим од 50 особа, 
-забрањује се коришћење наргиле 
 
2. Ограничава се рад до 02.11.2020. године од 
06,00 до 22,00 часа, а недјељом од 07,00 до  12,00 
часова: 
 
- трговинама на велико, 
- тржном  центру и свим трговинама на мало 
прехрамбеном и непрехрамбеном робом, 
- фитнес центрима и сличним облицима 
организовања, 
- свим субјектима који обављају занатско-услужне 
дјелатности, 
- пољопривредним апотекама. 
 
 3. Ограничава се рад до 02.11.2020. године од 
06,00 до 23,00 часа радним данима:  
 - угоститељским објектима за исхрану и пиће,  
 - субјектима који врше доставу хране, ако су 
регистровани за обављање те дјелатности.  
 
 4. Ограничава се рад до 02.11.2020. године од 
06,00 до 24,00 часа у дане викенда:  
 - угоститељским објектима за исхрану и пиће,  
 - субјектима који врше доставу хране, ако су 
регистровани за обављање те дјелатности.  
 
5. Дозвољава се  - угоститељским објектима за 
исхрану и пиће извођење музике уживо и 
ангажовање ди-џејева и то у периоду до 23,00 часа 
радним данима, а до 24,00 часа у дане викенда у 
присуству до 50 лица и уз обавезно поштовање 
мјера прописаних у  Упутству ЈЗУ „Институт за 
јавно здравство Републике Српске“ за спречавање 
појаве и ширења COVID-19  вируса.   

6. Субјектима који обављају дјелатност 
производње хљеба, пецива, свјеже тјестенине и  
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колача искључиво у погледу продаје њихових 
производа, ограничава се рад  до 02.11.2020. 
године од 06,00 до 24,00 часа.  
 
 7.    До 02.11.2020. године:   
 -од 06,00 до 24,00 часа ограничавају се активности 
спортских организација и спортиста које     
обухватају тренажни процес,                                              
 - дозвољавају се такмичарске активности  
спортских организација и спортиста искључиво без             
присуства публике, уз поштовање свих 
епидемиолошких мјера које је прописао Институт 
за јавно здравство Републике Српске.  
 
8.   Ограничава се рад  до 12.010.2020. године од 
05,00 до 15,00 часова сточној пијаци. 
 
9.  Бензинске пумпе настављају да раде у 
досадашњем режиму, с тим да се ограничава рад           
угоститељског дијела објекта до 24,00 часа, као и  
рад дијела за трговину прехрамбеном и 
непрехрамбеном робом од  06,00 до 22,00 часа, а 
недјељом од 07,00 до 12,00 часова. 
 
10.   Хотели и мотели могу пружати услуге 
смјештаја гостију без временског ограничења, као и 
услуге исхране и пића гостима и трећим лицима са 
временским ограничењем од 06,00 до 24,00 часа.   
11.   Апотеке могу да раде сваким даном од  07,00 
до 22,00 часа. У вријеме када апотеке не раде, 
снабдијевање лијековима и медицинским 
средствима вршиће се путем дежурства или 
приправности у најмање једној апотеци.  
 
 12. Сви напријед наведени субјекти дужни су 
организовати рад уз обавезно предузимање мјера 
прописаних у Упутству ЈЗУ „Институт за јавно 
здравство Републике Српске“ за спречавање 
појаве и ширења COVID-19  болести на радном 
мјесту.   
 
13. Сви напријед наведени субјекти могу 
самостално вршити дезинфекцију пословних               
простора у складу са Упутством ЈЗУ „Институт за 
јавно здравство Републике Српске“.   
 
14. Контролним органима је наложено да се 
непоштовање ових мјера кажњава у складу са 
Законом о заштити становништва од заразних 
болести и Кривичним закоником Републике Српске.  
 
 15. Општинска управа, јавна предузећа и установе 
организоваће свој рад како слиједи:   
 
- на улазу у све службене просторије органа 
ограничити број особа које истовремено могу да 
уђу и бораве у просторијама органа,  
-онемогућити задржавање у просторијама органа и 
прављење дужих редова у затвореном простору,   
 
- одржавати растојање између грађана у 
затвореним просторима од најмање два метра, уз 
предузимање мјера дезинфекције и појачане 
хигијене и  

 
 - контрола броја корисника услуга шалтер сале и 
матичних служби зависно од простора, одржавање 
физичке дистанце од два метра и уз обезбјеђење 
физичке провидне баријере на радном мјесту која 
пружа довољну заштиту запосленом и кориснику.   
 
16. Задужује се Одсјек за инспекцијске послове да 
у провођењу ове Наредбе обезбиједи                   
поштовање исте од стране напријед наведених 
субјеката.   
 
17. О извршењу задатака из ове Наредбе органи из 
тачке 14. свакодневно ће извјештавати команданта 
Општинског штаба за ванредне ситуације.  
 
18.   Наредба број: 02-014-336/20-5 од 28.09.2020. 
године ставља се ван снаге.   
 
19. Ова Наредба ступа на снагу одмах, а објавиће 
се у „Службеном гласнику општине Власеница“. 
 
 
 Број: 02-014-336/20-6       
 Датум: 13.10.2020. године    КОМАДАНТ ШТАБА   
                                             Мирослав Краљевић,с.р. 
 

 
               На основу члана 22. Закона о заштити и 
спасавању у ванредним ситуацијама („Службени 
гласник Републике Српске“, број 121/12 и 46/17), 
члана 43. Закона о заштити становништва од 
заразних болести („Службени гласник Републике 
Српске“, број 90/17, 42/20), члана 59. и 82. Закона о 
локалној самоуправи („Службени гласник 
Републике Српске“, број 97/16 и 36/19) и члана 23. 
и 31. Статута општине Власеница („Службени 
гласник општине Власеница“,број 9/17), а на 
приједлог Општинског штаба за ванредне 
ситуације, комадант штаба, доноси: 

 
 

Н А Р Е Д Б У  
о регулисању рада трговинских, угоститељских, 
занатских, услужних и других објеката и служби 

на подручју општине Власеница 
 

 
У циљу провођења мјера за спречавање и 
сузбијање заразне болести изазване корона 
вирусом (Covid-19), те заштите и спасавања 
становништва:   
 
1. Забрањује се до  16.11.2020. године : 
 
-  сва јавна окупљања у групама већим од 50 
особа, 
- сва приватна окупљања у групама већим од 10 
лица ( свадбе, рођендани, крштења,                                      
прославе и други слични скупови), 
- извођење музике уживо и ангажовање ди-џејева у 
угоститељским објектима за исхрану и пиће, 
-  коришћење наргиле. 
 
 
2. Обавезују се грађани да до 16.11.2020. године: 
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1) на отвореном и у затвореном простору носе 
заштитну маску (прекривена уста, нос и брада) и 
придржавају се заштитне мјере физичког растојанја 
од два метра, 
2) у затвореним просторијама да се, поред ношења 
заштитне маске и одржавања физичког растојања 
од два метра, придржавају упутстава Института за 
јавно здравство Републике Српске за боравак у 
затвореном простору, у зависности од дјелатности 
која се обавља. 
 
3. Изузетно од подтачке 1) тачке 2. обавезе 
ношења заштитне маске су изузета: 
1) дјеца млађа од 7 година живота, 
2) лица са посебним потребама која не могу 
скинути маску без помоћи других,  
3) лица која обављају физичку спортску и 
рекреативну активност у оквиру спортских објеката. 
 
4. Обавезују се правна лица, предузетници и 
физичка лица који у директном контакту пружају 
услуге грађанима да: 
 
1) услуге пружају заштићени маском, 
2) обавезно спроводе мјере дезинфекције, 
3) обезбиједе маску грађанима који користе њихове 
услуге, а немају их, 
4) придржавају се упутстава Института за јавно 
здравство Репулике  Српске за организовање рада 
у зависности од дјелатности коју обављају. 
 
5. Ограничава се рад до 16.11.2020. године од 
06,00 до 22,00 часа, а недјељом од 07,00 до  12,00 
часова: 
- трговинама на велико, 
- тржном  центру и свим трговинама на мало 
прехрамбеном и непрехрамбеном робом, 
- фитнес центрима и сличним облицима 
организовања, 
- свим субјектима који обављају занатско-услужне 
дјелатности, 
- пољопривредним апотекама. 
 
 6. Ограничава се рад до 16.11.2020. године од 
06,00 до 23,00 часа радним данима:  
 - угоститељским објектима за исхрану и пиће,  
 - субјектима који врше доставу хране, ако су 
регистровани за обављање те дјелатности.  
 
 7. Ограничава се рад до 16.11.2020. године од 
06,00 до 24,00 часа у дане викенда:  
 - угоститељским објектима за исхрану и пиће,  
 - субјектима који врше доставу хране, ако су 
регистровани за обављање те дјелатности.  

8. Субјектима који обављају дјелатност 
производње хљеба, пецива, свјеже тјестенине и 
колача искључиво у погледу продаје њихових 
производа, ограничава се рад  до 16.11.2020. 
године од 06,00 до 24,00 часа.  
9. До 16.11.2020. године:   
 
 - од 06,00 до 24,00 часа ограничавају се  
 
 

 
активности спортских организација и спортиста које     
обухватају тренажни процес,                                              
 - дозвољавају се такмичарске активности 
спортских организација и спортиста искључиво без             
присуства публике, уз поштовање свих 
епидемиолошких мјера које је прописао Институт 
за јавно здравство Републике Српске.  
 
10. Ограничава се рад  до 16.11.2020. године од 
05,00 до 15,00 часова сточној пијаци. 
 
11. Бензинске пумпе настављају да раде у 
досадашњем режиму, с тим да се ограничава рад           
угоститељског дијела објекта до 24,00 часа, као и 
рад дијела за трговину прехрамбеном и 
непрехрамбеном робом од  06,00 до 22,00 часа, а 
недјељом од 07,00 до 12,00 часова. 
 
12. Хотели и мотели могу пружати услуге смјештаја 
гостију без временског ограничења, као и услуге 
исхране и пића гостима и трећим лицима са 
временским ограничењем од 06,00 до 24,00 часа.   
13. Апотеке могу да раде сваким даном од  07,00 
до 22,00 часа. У вријеме када апотеке не раде, 
снабдијевање лијековима и медицинским 
средствима вршиће се путем дежурства или 
приправности у најмање једној апотеци.  
 
 14. Сви напријед наведени субјекти дужни су 
организовати рад уз обавезно предузимање мјера 
прописаних у Упутству ЈЗУ „Институт за јавно 
здравство Републике Српске“ за спречавање 
појаве и ширења COVID-19  болести на радном 
мјесту.   
 
15. Сви напријед наведени субјекти могу 
самостално вршити дезинфекцију пословних               
простора у складу са Упутством ЈЗУ „Институт за 
јавно здравство Републике Српске“.   
 
16. Контролним органима је наложено да се 
непоштовање ових мјера кажњава у складу са 
Законом о заштити становништва од заразних 
болести и Кривичним закоником Републике Српске.  
 
 17. Општинска управа, јавна предузећа и установе 
организоваће свој рад како слиједи:   
 
- на улазу у све службене просторије органа 
ограничити број особа које истовремено могу да 
уђу и бораве у просторијама органа,  
-онемогућити задржавање у просторијама органа и 
прављење дужих редова у затвореном простору,   
- одржавати растојање између грађана у 
затвореним просторима од најмање два метра, уз 
предузимање мјера дезинфекције и појачане 
хигијене и  
 - контрола броја корисника услуга шалтер сале и 
матичних служби зависно од простора, одржавање 
физичке дистанце од два метра и уз обезбјеђење 
физичке провидне баријере на радном мјесту која 
пружа довољну заштиту запосленом и кориснику.   
 
18. Задужује се Одсјек за инспекцијске послове да 
у провођењу ове Наредбе обезбиједи                    
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поштовање исте од стране напријед наведених 
субјеката.   
 
19. О извршењу задатака из ове Наредбе органи из 
тачке 18. свакодневно ће извјештавати команданта 
Општинског штаба за ванредне ситуације.  
 
20.   Наредба број: 02-014-336/20-6 од 13.10.2020. 
године ставља се ван снаге.   
 
21. Ова Наредба ступа на снагу одмах, а објавиће 
се у „Службеном гласнику општине Власеница“. 
 
 
 Број: 02-014-336/20-7   
 Датум: 22.10.2020. године    КОМАДАНТ ШТАБА  
                                             Мирослав Краљевић,с.р. 
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