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                    БРОЈ  13 

 

Службени гласник општине Власеница 

 

             На  основу  чл.39. и  44. Закона  о локалној  
самоуправи („Службени  гласник  Републике 
Српске“, број  97/16 и 36/19), чл. 37. и  49. Статута  
општине Власеница („Службени  гласник  општине  
Власеница“, број  9/17) и члана 6. Пословника  о 
раду Скупштине општине Власеница („Службени  
гласник општине Власеница“, број  10/17, 18/17, 
5/19 и 11/20), Скупштина  општине Власеница, на 
Конститутивној сједници  одржаној  дана 
29.12.2020.године,  д о н и ј е л а    ј е 
 
 

О Д Л У К У 
о  избору  Радног  предсједништва Скупштине 

општине Власеница 
 
I 

 У  Радно  предсједништво  Скупштине 
општине  Власеница, изабрани  су:  
 

1. Станислав  Краљевић, предсједавајући  
2. Стефан  Ковачевић, члан  
3. Невена  Вуковић, члан. 

 
II 

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

 
 

Број: 01-022-133/20                                                              
Датум: 29.12.2020.године   
Власеница                           ПРЕДСЈЕДАВАЈУЋИ     
                                          СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ 
                                         Станислав  Краљевић,с.р. 
 

 

               На  основу чл. 39. и 51.Закона о локалној 
самоуправи („Службени  гласник  Републике 
Српске“, број  97/16 и 36/19), чл. 37.и  59.Статута  
општине Власеница („Службени гласник  општине 
Власеница“, број 9/17) и чл. 47.и 54.Пословника о 
раду Скупштине општине Власеница („Службени 
гласник општине Власеница“, број  10/17, 18/17, 
5/19 и 11/20), Скупштина  општине Власеница, на 
Конститутивној  сједници  одржаној дана 
29.12.2020. године,  д о н и ј е л а   ј е 
 
 
 
 

О Д Л У К У 
о  именовању  Комисије  за избор и именовање 

Скупштине  општине Власеница 
 
I 

 У Комисију  за  избор  и именовање  
Скупштине општине Власеница, именују се: 
 
1.Александар  Краљевић, предсједник 
2. Горан Ђурић, члан 
3. Срђан Пајић, члан 
4. Сања Пејановић, члан 
5. Невена Вуковић, члан. 
 
 

II 
 Ступањем  на снагу  ове Одлуке  престаје 
да важи Одлука о избору  Комисије за избор и 
именовања  Скупштине општине Власеница 
(„Службени  гласник  општине Власеница“, број  
10/16). 
 
                                           III 

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

 
 
 
Број: 01-022-135/20                                                                
Датум: 29.12.2020.године        
Власеница                             ПРЕДСЈЕДАВАЈУЋИ 
                                           СКУПШТИНЕ  ОПШТИНЕ 
                                           Станислав  Краљевић,с.р. 
 

 
На  основу  члана  30.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) и чл.8.,9. и 10.Пословника о 
раду  Скупштине општине Власеница („Службени 
гласник општине Власеница“, број 10/17, 18/17, 5/19 
и 11/20), а након разматрања Извјештаја Комисије 
за избор и именовање са предлогом  за потврду 
мандата новоизабраних одборника, Скупштина  
општине Власеница, на Конститутивној  сједници  
одржаној  дана  29.12.2020.године,  д о н и ј е л а     
ј е 
 



Страна 2  Број 13 

Службени гласник општине Власеница 

 

 
О Д Л У К У 

о    потврђивању   мандата  одборника  у  
Скупштини  општине Власеница 

 
 
I 

Прихвата  се  Извјештај   Комисије за избор 
и именовање   са предлогом за потврду мандата  
новоизабраних одборника  у  Скупштини  општине  
Власеница, који су добили  мандате  на Локалним  
изборима  одржаним  15.11.2020.године. 
 
 

II 
Потврђују се  мандати  одборницима  у 

Скупштини општине  Власеница, који  су  им   
додијељени  као  кандидатима  са листи, и то: 

 
САВЕЗ   НЕЗАВИСНИХ   СОЦИЈАЛДЕМОКРАТА–
МИЛОРАД  ДОДИК 
1. Александар Краљевић 
2. Горан  Ђурић 
3. Станислав Краљевић 
4. Сања  Пејановић 
5. Радо  Самарџић  
6. Синиша  Еркић  
7. Давор Голијан 
8. Срђан Пајић 
9. Стефан Ковачевић 
 
СРПСКА  ДЕМОКРАТСКА  СТРАНКА 
1. Невена Вуковић 
2. Мирослав Николић 
3. Мирослав Бобар 
 
СОЦИЈАЛИСТИЧКА  ПАРТИЈА 
1. Александар Еркић 
2. Раде  Тодоровић  
 
СТРАНКА  ДЕМОКРАТСКЕ  АКЦИЈЕ 
1. Мирзет Реџић 
2. Хасан Топаловић 
 
УЈЕДИЊЕНА  СРПСКА 
1.Игор  Вуковић 
 
ДЕМОКРАТСКИ  НАРОДНИ  САВЕЗ 
1.Иван  Јевтић 
 
НАРОДНИ  ДЕМОКРАТСКИ  ПОКРЕТ 
1.Миле  Зорановић. 

 
 

III 
У складу са чланом 8.Пословника о раду 

Скупштине општине Власеница, утврђује се  да 
потврђивањем  мандата  новоизабраним  
одборницима, престаје  мандат  одборницима  
претходног  сазива  Скупштине општине Власеница  
2016-2020., као и чланство у  радним тијелима 
Скупштине и тијелима и организацијама  на које их 
је именовала Скупштина ако је именовање  
условљено  обављањем  дужности  одборника. 
 

 

 
IV 

Oва  одлука  ступа  на снагу  даном  
доношења, а објавиће се у „Службеном гласнику  
општине  Власеница“. 
 
 
Број: 01-022-137/20                                                                          
Датум: 29.12.2020.године        
Власеница                            ПРЕДСЈЕДАВАЈУЋИ    
                                           СКУПШТИНЕ  ОПШТИНЕ 
                                           Станислав  Краљевић,с.р.            
 

 
На основу  чл. 39.и 55.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 Конститутивној сједници  одржаној 
дана 29.12.2020.године, д о н и ј е л а   ј е 

 
 
                     О Д Л У К У 

           о утврђивању  престанка функције     
     замјенику  начелника општине Власеница 

 
 
I 

  Ђурић  Горану, замјенику  начелника 
општине Власеница, утврђује се престанак 
функције, због истека  мандата. 
 
 

II 
 Ова  одлука ступа на снагу даном 
доношења, а објавиће се у „Службеном гласнику  
општине  Власеница“. 
 
 
Број: 01-022-139/20                                                               
Датум: 29.12.2020.године        
Власеница                             ПРЕДСЈЕДАВАЈУЋИ 
                                            СКУПШТИНЕ  ОПШТИНЕ 
                                         Станислав    Краљевић,с.р.    
 

 
               На  основу  члана 39. Закона о локалној 
самоуправи („Службени  гласник Републике 
Српске“, број 97/16), члана 27.став (1) тачка 2. 
Закона о статусу  функционера јединица локалне 
самоуправе („Службени гласник Републике 
Српске“, број 96/05 и 98/13) и  члана 37.Статута  
општине Власеница („Службени  гласник општине 
Власеница“, број  9/17), Скупштина  општине 
Власеница, на  Конститутивној сједници одржаној  
дана  29.12.2020.године,  д о н и ј е л а   ј е 
 
 
 

О Д Л У К У 
о  утврђивању  престанка  функције  

предсједнику  Скупштине општине Власеница 
 
 
 



Број 13  Страна 3 

Службени гласник општине Власеница 

 

 
I 

 Гордани  Трампић, предсједнику  
Скупштине  општине Власеница, утврђује се  
престанак  функције, због истека  мандата. 

 
 
II 

 Ова  одлука  ступа на снагу  даном 
доношења, а објавиће се у „Службеном гласнику  
општине Власеница“. 
 
 
Број: 01-022- 126/20                                                              
Датум: 29.12.2020.године      
Власеница                            ПРЕДСЈЕДАВАЈУЋИ  
                                           СКУПШТИНЕ  ОПШТИНЕ 
                                           Станислав  Краљевић,с.р. 
 

 
На  основу  члана 39. Закона о локалној 

самоуправи („Службени  гласник Републике 
Српске“, број 97/16 и 36/19), члана 9. став (1) 
Закона о статусу функционера  јединица локалне 
самоуправе („Службени гласник Републике 
Српске“, број 96/05 и 98/13), чл.37., 44. и 46.став (1) 
Статута  општине Власеница („Службени  гласник 
општине Власеница“, број  9/17) и члана 26. 
Пословника о раду Скупштине општине Власеница 
(„Службени гласник општине Власеница“, број  
10/17, 18/17, 5/19 и 11/20), Скупштина  општине 
Власеница, на  Конститутивној сједници одржаној  
дана  29.12.2020.године,  д о н и ј е л а   ј е 
 
 

О Д Л У К У 
о  избору  предсједника  Скупштине 

 општине Власеница 
 
I 

 Горан Ђурић из Власенице, изабран  је за 
предсједника  Скупштине  општине Власеница. 

 
 
II 

 Ова  одлука  ступа на снагу  даном 
доношења, а објавиће се у „Службеном гласнику  
општине Власеница“. 
 
 
Број: 01-022- 127/20                                                                
Датум: 29.12.2020.године       
Власеница                             ПРЕДСЈЕДАВАЈУЋИ 
                                            СКУПШТИНЕ  ОПШТИНЕ 
                                           Станислав  Краљевић,с.р. 
 

 
               На  основу  члана 39. Закона о локалној 
самоуправи („Службени  гласник Републике 
Српске“, број 97/16 и 36/19), члана 27.став (1) тачка 
2. Закона о статусу  функционера јединица локалне 
самоуправе („Службени гласник Републике 
Српске“, број 96/05 и 98/13) и  члана 37.Статута  
општине Власеница („Службени  гласник општине 
Власеница“, број  9/17), Скупштина  општине  
 

 
Власеница, на  Конститутивној сједници одржаној  
дана  29.12.2020.године,  д о н и ј е л а   ј е 
 
 

О Д Л У К У 
о  утврђивању  престанка  функције  

потпредсједнику  Скупштине  
општине Власеница 

 
I 

 Милу  Зорановићу, потпредсједнику  
Скупштине  општине Власеница, утврђује се  
престанак  функције, због истека  мандата. 

 
 
II 

 Ова  одлука  ступа на снагу  даном 
доношења, а објавиће се у „Службеном гласнику  
општине Власеница“. 
 
 
Број: 01-022- 141/20                                                                  
Датум: 29.12.2020.године        ПРЕДСЈЕДНИК  
Власеница                          СКУПШТИНЕ  ОПШТИНЕ 
                                                 Горан  Ђурић,с.р. 
 

 
На  основу  члана 39. Закона о локалној 

самоуправи („Службени  гласник Републике 
Српске“, број 97/16 и 36/19), члана 9. став (1) 
Закона о статусу функционера  јединица локалне 
самоуправе („Службени гласник Републике 
Српске“, број 96/05 и 98/13), чл.37.,44. и 46.став (1) 
Статута  општине Власеница („Службени  гласник 
општине Власеница“, број  9/17) и члана 26. 
Пословника  о раду Скупштине општине Власеница 
(„Службени гласник општине Власеница“, број 
10/17, 18/17, 5/19 и 11/20), Скупштина  општине 
Власеница, на  Конститутивној сједници одржаној  
дана  29.12.2020.године,  д о н и ј е л а   ј е 
 
 

О Д Л У К У 
о   избору   потпредсједника  Скупштине 

 општине Власеница 
 
I 

 Миле Зорановић из Власенице, изабран  је 
за потпредсједника  Скупштине  општине 
Власеница. 

 
 
II 

 Ова  одлука  ступа на снагу  даном 
доношења, а објавиће се у „Службеном гласнику  
општине Власеница“. 
 
 
Број: 01-022- 143/20                                                                  
Датум: 29.12.2020.године         ПРЕДСЈЕДНИК  
Власеница                          СКУПШТИНЕ  ОПШТИНЕ 
                                                 Горан  Ђурић,с.р. 
 

 
 



Страна 4  Број 13 

Службени гласник општине Власеница 

 

 
На  основу  чл.39. и 46.Закона о локалној 

самоуправи („Службени  гласник Републике 
Српске“, број 97/16) и члана 37.Статута  општине 
Власеница („Службени  гласник  општине 
Власеница“, број 9/17), Скупштина  општине 
Власеница, на Конститутивној  сједници  одржаној  
дана  29.12.2020.године,  д о н и ј е л а    ј е  
 
 

О Д Л У К У 
о   начину  примопредаје  дужности   у случају  

престанка  мандата 
 
 
I 

 Овом  Одлуком  уређују  се  принципи  
примопредаје  дужности, службених  аката и 
службених  печата  у случају  престанка мандата ( у 
даљем  тексту: примопредаја  дужности), поступак  
примопредаје, субјекти  који учествују у 
примопредаји  дужности, рокови, мјесто и начин  
примопредаје, форма и садржај  записника о 
примопредаји и друга питања  од значаја  за 
примопредају  дужности. 

 
II 

 Примопредаја  дужности  врши се у складу  
са  етичким  принципима,  јавности, одговорности, 
међусобног  поштовања и уважавања  и са 
кооперативним  приступом  свих учесника  у 
процесу  примопредаје. 

 
 

III 
 Циљ  примопредаје  дужности  је  
обезбјеђивање  континуитета  рада  из  дјелокруга  
општине, стабилност  и несметани   развој  локалне  
заједнице. 
 

IV 
 (1) Примопредаја  дужности, службених  
аката и  печата врши се између функционера  
општине који  предају  дужност и новоизабраних  
функционера  који примају  дужност. 
 (2) Одредбе  ове Одлуке  примјењују се  и у 
случају   примопредаје  дужности  секретара, 
начелника Одјељења,  као и између  именованих, 
односно  постављених  лица у јавним  
предузећима, јавним  установама и  другим  
организацијама  чији је оснивач Општина, као и 
између  организација  које престају  да раде  и 
новооснованих  организација  и служби  Општине. 
 
 

V 
 Примопредаја  дужности  из  тачке  IV ове  
Одлуке  подразумијева  подношење: 
1) извјештаја  о обављању  послова  из  дјелокруга  
органа, 
2 )финансијског  извјештаја  о преузетим, а 
неизмиреним и неизвршеним обавезама, 
3) извјештаја о  предметима и пројектима у току, 
4) предају  затечених  службених  аката,  
службених  печата и других  списа   и извјештаја  
од  значаја  за рад органа. 

 
VI 

(1) Примопредаја  дужности  након  спроведених  
избора  за  органе власти Општине  спроводи се 
између  начелника Општине који  предаје  дужност  
и  начелника  Општине  који  прима  дужност,  
најкасније   у року  од  осам дана од дана  потврде  
мандата  од   органа  надлежног  за спровођење  
избора  за начелника  Општине, а за остале  
функционере   у року  од 15 дана од  дана  
конституисања  Скупштине. 
(2)  Примопредаја  дужности  између  именованих, 
односно  постављених  лица из тачке IV став (2) 
ове Одлуке,  спроводи  се у року  од  осам  дана  од 
дана  доношења  акта  о избору, именовању, 
односно постављењу. 
 

VII 
 Примопредаја  дужности  врши  се  у 
службеним  просторијама  функционера, односно  
именованих и постављених  лица из  члана 4. став 
(2) ове Одлуке. 
 

VIII 
(1) Примопредаја  дужности  врши се  у 

присуству  Комисије за примопредају  дужности  (у 
даљем тексту: Комисија), коју  именује Скупштина  
општине  на период од четири године, са 
могућношћу  поновног  именовања. 

(2) Комисија  има  три  члана, од којих  је  
један  предсједник  Комисије. 

(3) Чланови  Комисије  имају  замјенике. 
(4) За примопредају  дужности   између  

начелника  Општине именује се  Комисија  из реда 
запослених у  Општинској  управи. 

(5) За примопредају дужности између 
предсједника Скупштине и између секретара  
Скупштине, именује  се  Комисија  из реда  
одборника  у Скупштини. 

(6) За  примопредају  дужности  између 
начелника Одјељења,  именованих, односно  
постављених  лица  у јавним  предузећима, јавним  
установама  и другим  организацијама  чији је 
оснивач Општина, као и између организација  које 
престају  да раде и новооснованих  организација и 
служби, у Комисију се именују  два члана  из реда 
одборника  у Скупштини и  један  члан  из реда  
запослених  у  јавном  предузећу, јавној  установи 
или другој  организацији  чији је оснивач  Општина  
у којој  се врши  примопредаја. 

 
IX 

(1)Приликом  примопредаје  дужности  
обавезно се сачињава записник. 

(2)Записник  о примопредаји  дужности  
сачињава  секретар  Скупштине, односно секретар 
јавног  предузећа, јавне установе или  друге  
организације  чији је оснивач  Општина  у којој  се 
врши  примопредаја. 

(3) Уколико Скупштина, односно  јавно  
предузеће, јавна  установа или  друга  организација  
чији  је оснивач  Општина нема секретара, 
записниик сачињава  предсједник Комисије.  

(4) Записник  о примопредаји  дужности 
сачињава  се у три  примјерка, од  којих се  један  
примјерак  уручује лицу  које у смислу одредаба   
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ове Одлуке  предаје  дужност, један  лицу  које  
преузима дужност, а један  примјерак  се предаје  
надлежним службама  ради архивирања. 

 
X 

 Записник  о примопредаји  треба да 
садржи: 
1) мјесто, датум и правни  основ  примопредаје  
дужности, 
2) лично име (презиме и име ) и функцију  лица  
које  предаје  дужност и лица  које  прима  дужност, 
3) лична имена  лица која  присуствују  
примопредаји  дужности,  
4)  правни акт  којим  је  формирана  Комисија, 
5) попис и  опште  податке  о службеним  актима  
који су предмет  примопредаје дужности,  по  
годинама, врсти, количини и стању тих  аката, 
6)  број  службених  печата  који  су  предмет  
примопредаје, 
7) лична  имена  чланова Комисије који  потписују  
записник, 
8) напомене у вези  са  предметом  примопредаје, 
9) потписе   чланова  Комисије   и потписе  свих  
овлашћених  присутних лица. 
 

XI 
 Ступањем на снагу ове Одлуке, престаје да 
важи Одлука о поступку и начину  примопредаје  
дужности  у случају  престанка мандата („Службени  
гласник општине Власеница“, број  5/17). 
 

XII 
 Ова  одлука  ступа на снагу  даном  
доношења, а објавиће се у „Службеном  гласнику  
општине Власеница“. 
 
Број: 01-022-128/20                                                                                                                                                            
Датум: 29.12.2020.године           ПРЕДСЈЕДНИК    
Власеница                          СКУПШТИНЕ  ОПШТИНЕ                                                                                      

                                               Горан Ђурић,с.р.          
       

 
На  основу  чл. 39. и 48.Закона о локалној  

самоуправи („Службени  гласник  Републике 
Српске“, број 97/16 и 36/19), члана  37.Статута  
општине Власеница („Службени  гласник општине 
Власеница“, број  9/17) и Одлуке  о начину  
примопредаје  дужности у случају престанка 
мандата („Службени  гласник општине Власеница“, 
број  13/20), Скупштина  општине Власеница, на 
Конститутивној   сједници одржаној  дана 
29.12.2020.године, д о н и ј е л а     ј е 

 
О Д Л У К У 

о именовању  Комисије за примопредају  
дужности између предсједника, односно  

потпредсједника Скупштине  
општине Власеница 

 
I 

 Именује  се Комисија  за примопредају  
дужности  између  предсједника, односно   
потпредсједника  Скупштине  општине Власеница, 
у саставу: 

1. Срђан  Пајић 

 
2. Давор  Голијан 
3. Сања  Пејановић. 

. 
II 

 Записник  о примопредаји  дужности  из  
претходне  тачке сачиниће се у три  примјерка  од 
којих се   по један  уручује лицу које предаје, 
односно  преузима  дужност,  а један  примјерак  
надлежној служби ради  архивирања. 
 

III 
              Стуупањем на снагу ове Одлуке престаје 
да важи Одлука о именовању  Комисије за 
примопредаје дужности између предсједника, 
односно потпредсједника Скупштине општине 
Власеница („Службени гласник општине Власеница 
број  10/16) и Одлука о именовању Комисије за 
примопредају дужности између  потпредсједника 
Скупштине општине Власеница („Службени гласник 
општине Власеница“,  број 7/18). 
 

IV 
 Ова  Одлука  ступа  на снагу  даном  
доношења, а објавиће се у „Службеном  гласнику  
општине Власеница“. 
 
Број: 01-022-129/20                                                                    
Датум: 29.12.2020.године         ПРЕДСЈЕДНИК 
Власеница                          СКУПШТИНЕ  ОПШТИНЕ 
                                                 Горан  Ђурић,с.р. 
                                                             

 
На  основу чл.39. и 51.Закона о локалној 

самоуправи („Службени  гласник  Републике 
Српске“, број  97/16 и 36/19), чл. 37.и  59.Статута  
општине Власеница („Службени гласник  општине 
Власеница“, број 9/17) и чл. 47.и 50. Пословника о 
раду Скупштине општине Власеница („Службени 
гласник општине Власеница“, број  10/17, 18/17, 
5/19 и 11/20), Скупштина  општине Власеница, на 
Конститутивној  сједници  одржаној  дана 
29.12.2020.године,  д о н и ј е л а   ј е 
 

О Д Л У К У 
о  именовању  Комисије  за буџет и финансије  

Скупштине општине Власеница 
 
I 

 У Комисију  за  буџет и финансије 
Скупштине општине Власеница, именују се: 
 
1.Александар  Краљевић, предсједник 
2. Снежана Вуковић, замјеник  предсједника 
3. Давор  Милић, члан 
4. Игор Вуковић, члан 
5. Синиша Еркић, члан. 

 
II 

 Ступањем  на снагу  ове Одлуке  престаје 
да важи Одлука о именовању Комисије за буџет и 
финансије  Скупштине општине Власеница 
(„Службени  гласник  општине Власеница“, број  
11/16). 
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III 

Ова  одлука ступа на снагу  даном 
доношења, а објавиће се у „Службеном гласнику  
општине Власеница“. 
 
Број: 01-022-145/20                                                                   
Датум: 29.12.2020.године         ПРЕДСЈЕДНИК 
Власеница                          СКУПШТИНЕ  ОПШТИНЕ 
                                                 Горан  Ђурић,с.р. 
 

 
На  основу чл.39. и 51.Закона о локалној 

самоуправи („Службени  гласник  Републике 
Српске“, број  97/16 и 36/19), чл. 37.и  59.Статута  
општине Власеница („Службени гласник  општине 
Власеница“, број 9/17) и чл. 47.и 49. Пословника о 
раду Скупштине општине Власеница („Службени 
гласник општине Власеница“, број  10/17, 18/17, 
5/19 и 11/20), Скупштина  општине Власеница, на 
Конститутивној  сједници  одржаној  дана 
29.12.2020.године,  д о н и ј е л а   ј е 
 
 

О Д Л У К У 
о  именовању  Комисије  за статутарна питања и 

прописе  Скупштине општине Власеница 
 
I 

 У Комисију  за   статутарна питања и 
прописе Скупштине општине Власеница, именују 
се: 
 
1. Данијела  Дамљановић,  предсједник 
2. Бојан Кљештан, замјеник предсједника 
3. Игор  Вуковић, члан 
4. Невена  Вуковић, члан  
5. Миле Зорановић, члан. 
 

II 
 Ступањем  на снагу  ове Одлуке  престаје 
да важи Одлука о именовању   Комисије за 
статутарна питања  и  прописе   Скупштине 
општине Власеница („Службени  гласник  општине 
Власеница“, број  11/16). 

 
III 

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

 
 
 
Број: 01-022-148/20                                                                   
Датум: 29.12.2020.године        ПРЕДСЈЕДНИК 
Власеница                          СКУПШТИНЕ  ОПШТИНЕ 
                                                 Горан  Ђурић,с.р. 
 

 
               На  основу  члана  39. став (2) подтачка 
21) Закона о локалној самоуправи („Службени 
гласник  Републике Српске“, број  97/16 и 36/19), 
члана 52.став (3) подтачка 1) Закона о 
службеницима и намјештеницима 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  Конститутивној  
сједници одржаној  дана 29.12.2020.године,   
д о н и ј е л а   ј е 
 
 

О Д Л У К У 
о  разрјешењу  секретара Скупштине општине 

Власеница,  због истека мандата 
 
 
I 

Видовић  Татјана, дипломирани  правник из 
Власенице, разрјешава се дужности  секретара 
Скупштине  општине Власеница, због истека 
мандата. 
 

II 
 Ова  одлука ступа на снагу  даном  
доношења, а објавиће се у „Службеном гласнику  
општине Власеница“. 
 
 
Број: 01-022-134/20                                                                    
Датум: 29.12.2020.године          ПРЕДСЈЕДНИК 
Власеница                          СКУПШТИНЕ  ОПШТИНЕ 
                                                   Горан  Ђурић,с.р. 
 

 
На  основу  члана  39.Закона о локалној 

самоуправи („Службени гласник  Републике 
Српске“, број  97/16 и 36/19), члана 52. став (5) 
Закона о службеницима и намјештеницима у 
органима јединице локалне самоуправе 
(„Службени гласник  Републике Српске“, број  
97/16) и чл. 37. и 57.став (5) Статута  општине 
Власеница („Службени гласник  општине 
Власеница“, број  9/17), Скупштина општине 
Власеница, на  Конститутивној  сједници одржаној  
дана 29.12.2020.године, д о н и ј е л а   ј е 
 
 

О Д Л У К У 
о  именовању  вршиоца дужности   секретара 

Скупштине општине Власеница 
 
I 

Видовић  Татјана, дипломирани  правник  из  
Власенице,  именује се за вршиоца  дужности  
секретара Скупштине  општине Власеница. 

 
 

II 
 Ова  одлука ступа на снагу  даном  
доношења, а објавиће се у „Службеном гласнику  
општине Власеница“. 
 
 
Број: 01-022-136/20                                                                     
Датум: 29.12.2020.године         ПРЕДСЈЕДНИК 
Власеница                          СКУПШТИНЕ  ОПШТИНЕ 
                                                  Горан  Ђурић,с.р. 
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               На  основу  члана  39.став (2) подтачка 21) 
и члана 59.став (1) подтачка 9) Закона о локалној 
самоуправи („Службени гласник  Републике 
Српске“, број  97/16 и 36/19), члана 55. став (3) 
подтачка 1) Закона о службеницима и 
намјештеницима у органима јединице локалне 
самоуправе („Службени гласник  Републике 
Српске“, број  97/16) и члана 37.Статута  општине 
Власеница („Службени гласник  општине 
Власеница“, број  9/17), Скупштина општине 
Власеница, на  Конститутивној  сједници одржаној  
дана 29.12.2020.године,  д о н и ј е л а   ј е 
 

О Д Л У К У 
о  разрјешењу   начелника  Одјељења за општу 
управу  Општинске управе општине Власеница, 

због  истека мандата 
 
I 

Павле  Бунијевац  из Власенице,  
разрјешава се дужности    начелника Одјељења за 
општу управу  Општинске управе општине 
Власеница, због истека  мандата. 

 
 

II 
 Ова  одлука ступа на снагу  даном  
доношења, а објавиће се у „Службеном гласнику  
општине Власеница“. 
 
 
 
Број: 01-022-138/20                                                                    
Датум: 29.12.2020.године            ПРЕДСЈЕДНИК      
Власеница                         СКУПШТИНЕ   ОПШТИНЕ 
                                                    Горан  Ђурић,с.р. 
  

 
 На  основу  члана 39.став (2) подтачка 21) 
Закона о локалној самоуправи („Службени гласник  
Републике Српске“, број  97/16 и 36/19), члана 55. 
став (5) Закона о службеницима и намјештеницима  
јединице локалне самоуправе („Службени гласник 
Републике Српске“, број 97/16) и члана 37.Статута  
општине Власеница („Службени гласник  општине 
Власеница“, број 9/17), Скупштина  општине 
Власеница на Конститутивној сједници  одржаној  
дана 29.12.2020.године,  д о н и ј е л а    ј е 
 
 

О Д Л У К У 
о  именовању вршиоца дужности   начелника  

Одјељења за општу управу 
Општинске управе општине Власеница 

 
 
I 

Павле  Бунијевац  из Власенице,  именује 
се  за вршиоца дужности    начелника Одјељења за 
општу управу   Општинске управе општине 
Власеница. 
 

II 
     Ова  одлука ступа на снагу  даном  доношења, а  
 

 
објавиће се у „Службеном гласнику  општине 
Власеница“. 
 
 
 
Број: 01-022-140/20                                                                   
Датум: 29.12.2020.године           ПРЕДСЈЕДНИК 
Власеница                         СКУПШТИНЕ   ОПШТИНЕ 
                                                    Горан  Ђурић,с.р. 
  

 
На  основу  члана  39.став (2) подтачка 21) 

и члана 59.став (1) подтачка 9) Закона о локалној 
самоуправи („Службени гласник  Републике 
Српске“, број  97/16 и 36/19), члана 55. став (3) 
подтачка 1) Закона о службеницима и 
намјештеницима у органима јединице локалне 
самоуправе („Службени гласник  Републике 
Српске“, број  97/16) и члана 37.Статута  општине 
Власеница („Службени гласник  општине 
Власеница“, број  9/17), Скупштина општине 
Власеница, на  Конститутивној  сједници одржаној  
дана 29.12.2020.године,  д о н и ј е л а   ј е 
 

О Д Л У К У 
о  разрјешењу   начелника  Одјељења за  

просторно уређење и стамбено комуналне 
послове Општинске управе општине Власеница, 

због  истека мандата 
 
I 

Невена  Ступар из Власенице,  разрјешава 
се дужности    начелника Одјељења за  просторно 
уређење и стамбено комуналне послове   
Општинске управе општине Власеница, због истека  
мандата. 
 

II 
 Ова  одлука ступа на снагу  даном  
доношења, а објавиће се у „Службеном гласнику  
општине Власеница“. 
 
Број: 01-022-142/20                                                                    
Датум: 29.12.2020.године        ПРЕДСЈЕДНИК     
Власеница                         СКУПШТИНЕ   ОПШТИНЕ 
                                                 Горан  Ђурић,с.р. 
  

 
На  основу  члана 39.став (2) подтачка 21) 

Закона о локалној самоуправи („Службени гласник  
Републике Српске“, број  97/16 и 36/19), члана 55. 
став (5) Закона о службеницима и намјештеницима  
јединице локалне самоуправе („Службени гласник 
Републике Српске“, број 97/16) и члана 37.Статута  
општине Власеница („Службени гласник  општине 
Власеница“, број 9/17), Скупштина  општине 
Власеница на Конститутивној сједници  одржаној  
дана 29.12.2020.године,  д о н и ј е л а    ј е 
 
 

О Д Л У К У 
о  именовању вршиоца дужности   начелника  
Одјељења за  просторно уређење и стамбено 

комуналне послове  Општинске управе 
општине Власеница 
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I 

Невена Ступар из Власенице,  именује се  
за вршиоца дужности    начелника Одјељења  за 
просторно уређење и стамбено комуналне послове 
Општинске  управе  општине  Власеница. 

 
 
 
 

II 
 Ова  одлука ступа на снагу  даном  
доношења, а објавиће се у „Службеном гласнику  
општине Власеница“. 
 
 
Број: 01-022-144/20                                                                   
Датум: 29.12.2020.године         ПРЕДСЈЕДНИК 
Власеница                         СКУПШТИНЕ   ОПШТИНЕ 
                                                  Горан  Ђурић,с.р. 
 

 
                На  основу  члана  39.став (2) подтачка 
21) и члана 59.став (1) подтачка 9) Закона о 
локалној самоуправи („Службени гласник  
Републике Српске“, број  97/16 и 36/19), члана 55. 
став (3) подтачка 1) Закона о службеницима и 
намјештеницима у органима јединице локалне 
самоуправе („Службени гласник  Републике 
Српске“, број  97/16) и члана 37.Статута  општине 
Власеница („Службени гласник  општине 
Власеница“, број  9/17), Скупштина општине 
Власеница, на  Конститутивној  сједници одржаној  
дана 29.12.2020.године,  д о н и ј е л а   ј е 
 
 

О Д Л У К У 
о  разрјешењу   начелника  Одјељења за 

финансије Општинске управе  
општине Власеница, због  истека мандата 

 
 
I 

Марко Тодоровић из Власенице,  
разрјешава се дужности    начелника Одјељења за  
финансије  Општинске управе општине Власеница, 
због истека  мандата. 

 
II 

 Ова  одлука ступа на снагу  даном  
доношења, а објавиће се у „Службеном гласнику  
општине Власеница“. 
 
 
 
Број: 01-022-146/20                                                                   
Датум: 29.12.2020.године          ПРЕДСЈЕДНИК 
Власеница                         СКУПШТИНЕ   ОПШТИНЕ 
                                                  Горан  Ђурић,с.р. 
  

  
               На  основу  члана 39.став (2) подтачка 21) 
Закона о локалној самоуправи („Службени гласник  
Републике Српске“, број  97/16 и 36/19), члана 55. 
став (5) Закона о службеницима и намјештеницима  
јединице локалне самоуправе („Службени гласник  

 
Републике Српске“, број 97/16) и члана 37.Статута  
општине Власеница („Службени гласник  општине 
Власеница“, број 9/17), Скупштина  општине 
Власеница на Конститутивној сједници  одржаној  
дана 29.12.2020.године,  д о н и ј е л а    ј е 
 

О Д Л У К У 
о  именовању вршиоца дужности   начелника  

Одјељења за  финансије 
Општинске управе општине Власеница 

 
I 

Марко Тодоровић из Власенице,  именује се  
за вршиоца дужности    начелника Одјељења за  
финансије  Општинске управе општине Власеница. 

 
 

II 
 Ова  одлука ступа на снагу  даном  
доношења, а објавиће се у „Службеном гласнику  
општине Власеница“. 
 
Број: 01-022-147/20                                                                    
Датум: 29.12.2020.године          ПРЕДСЈЕДНИК 
Власеница                         СКУПШТИНЕ   ОПШТИНЕ 
                                                   Горан  Ђурић,с.р. 
  

 
На  основу  члана  39.став (2) подтачка 21) 

и члана 59.став (1) подтачка 9) Закона о локалној 
самоуправи („Службени гласник  Републике 
Српске“, број  97/16 и 36/19), члана 55. став (3) 
подтачка 1) Закона о службеницима и 
намјештеницима у органима јединице локалне 
самоуправе („Службени гласник  Републике 
Српске“, број  97/16) и члана 37.Статута  општине 
Власеница („Службени гласник  општине 
Власеница“, број  9/17), Скупштина општине 
Власеница, на  Конститутивној  сједници одржаној  
дана 29.12.2020.године,  д о н и ј е л а   ј е 
 
 

О Д Л У К У 
о  разрјешењу  вршиоца дужности начелника  

Одјељења за  привреду и друштвене 
дјелатности Општинске управе општине 

Власеница, због  истека мандата 
 
I 

Раде Малишевић из Власенице,  
разрјешава се  дужности  вршиоца дужности    
начелника Одјељења за  привреду и друштвене 
дјелатности Општинске управе општине 
Власеница, због истека  мандата. 
 

II 
 Ова  одлука ступа на снагу  даном  
доношења, а објавиће се у „Службеном гласнику  
општине Власеница“. 
 
Број: 01-022-149/20                                                                   
Датум: 29.12.2020.године          ПРЕДСЈЕДНИК 
Власеница                        СКУПШТИНЕ   ОПШТИНЕ 
                                                   Горан  Ђурић,с.р. 
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     На  основу  члана 39.став (2) подтачка 

21) Закона о локалној самоуправи („Службени 
гласник  Републике Српске“, број  97/16 и 36/19), 
члана 55. став (5) Закона о службеницима и 
намјештеницима  јединице локалне самоуправе 
(„Службени гласник Републике Српске“, број 97/16) 
и члана 37.Статута  општине Власеница 
(„Службени гласник  општине Власеница“, број 
9/17), Скупштина  општине Власеница на 
Конститутивној сједници  одржаној  дана 
29.12.2020.године,  д о н и ј е л а    ј е 
 
 

О Д Л У К У 
о  именовању вршиоца дужности   начелника  

Одјељења за  привреду и друштвене 
дјелатности  Општинске управе 

општине Власеница 
 
I 

Раде Малишевић из Власенице,  именује се  
за вршиоца дужности    начелника Одјељења  за  
привреду и друштвене дјелатности Општинске 
управе општине  Власеница. 

 
 

II 
 Ова  одлука ступа на снагу  даном  
доношења, а објавиће се у „Службеном гласнику  
општине Власеница“. 
 
 
Број: 01-022-150/20                                                                   
Датум: 29.12.2020.године         ПРЕДСЈЕДНИК 
Власеница                        СКУПШТИНЕ   ОПШТИНЕ 
                                                 Горан  Ђурић,с.р. 
  

 
БУЏЕТ ОПШТИНЕ ВЛАСЕНИЦА ЗА 
2021.ГОДИНУ 

                                                                                                                                           
                На основу члана 37. Закона о буџетском 
систему Републике Српске– пречишћен текст 
(„Службени гласник Републике Српске“, број 
121/12, 52/14, 103/15 и 15/16), члан 39. Закона о 
локалној самоуправи („Службени гласник 
Републике Српске“, број 97/16 и 36/19) и члана 37. 
Статута општине Власеница (“Службени гласник 
општине Власеница, број 9/17), Скупштина 
општине Власеница, на 1.посебној  сједници 
одржаној дана 29.12.2020. године,д о н и ј е л а    ј е 
 

О Д Л У К У 
О УСВАЈАЊУ  БУЏЕТА ОПШТИНЕ ВЛАСЕНИЦА 

ЗА 2021. ГОДИНУ 

 
I 

Скупштина општине Власеница усваја 
Буџет општине Власеница за 2021. годину у износу 
од 5.714.000,00 КМ. 

 
II 

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

 
III 

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

 
Број:01-022-117/20        
Датум: 29.12.2020.године ПРЕДСЈЕДНИК 
Власеница:                  СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ 
               Горан Ђурић,с.р. 
 
 

     

Економ. код  ОПИС 
БУЏЕТ ЗА 2021. 

ГОДИНУ 

      

1 2 6 

  
 

  

  ФОНД 01 - ОПШТИ ФОНД   

      

  1. ОПШТИ ДИО   

  А. БУЏЕТСКИ ПРИХОДИ ( I+II+III+IV ) 5.238.353,00 

710000     I Порески приходи 3.859.129,00 

711000 Приходи од пореза на доходак и добит 0,00 

712000 Доприноси за социјално осигурање 0,00 
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713000 Порези на лична примања и прих.од сам.дјел. 240.000,00 

714000 Порези на имовину 121.000,00 

715000 Порези на промет производа и услуга 100,00 

716000 Царине и увозне дажбине 0,00 

717000 Индиректни порези прикупљени преко УИО 3.490.529,00 

719000 Остали порески приходи 7.500,00 

720000     II Непорески приходи 961.624,00 

721000 Приходи од финанс. и нефинанс. имовине 15.000,00 

722000 Накнаде,таксе и приходи од пружања јавн.усл. 775.624,00 

723000 Новчане казне 1.000,00 

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

729000 Остали непорески приходи 170.000,00 

730000    III Грантови 0,00 

731000 Грантови 0,00 

780000    IV Трансфери 417.600,00 

787000 Трансф. између различитих јединица власти 417.600,00 

788000 Трансф. унутар исте јединице власти 0,00 

  Б. БУЏЕТСКИ РАСХОДИ ( I+II+III ) 4.604.225,00 

410000     I Текући расходи 4.601.225,00 

411000 Расходи за лична примања запослених 2.018.000,00 

412000 Расходи по основу кориштења роба и услуга 925.525,00 

413000 Расходи финансирања и др.финансијски трошк. 83.800,00 

414000 Субвенције 35.000,00 

415000 Грантови 643.600,00 

416000 Дознаке на име соц.заштите које се испл.из буџета 880.300,00 

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

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

419000 Расходи по судским рјешењима 15.000,00 

480000     II Трансфери између и унутар јединица власти 3.000,00 

487000 Трансфери између различитих јединица власти 3.000,00 

488000 Трансфери унутар исте јединице власти 0,00 

****     III Буџетска резерва 0,00 

  В. БРУТО БУЏЕТСКИ СУФИЦИТ/ДЕФИЦИТ (А-Б) 634.128,00 

      

  Г. НЕТО ИЗДАЦИ ЗА НЕФИНАНСИЈСКУ ИМОВИНУ ( I- II-III ) -749.125,00 

810000     I Примици за нефинансијску имовину 30.000,00 

811000 Примици за произведену сталну имовину 0,00 

813000 Примици за непроизведену сталну имовину 30.000,00 

510000     II Издаци за нефинансијску имовину 779.125,00 

511000 Издаци за произведену сталну имовину 772.125,00 

513000 Издаци за непроизведену сталну имовину 0,00 

516000 Издаци за залихе материјала, робе и ситног инвентара 7.000,00 

580000 
    III Издаци за нефинансијску имовину из трансакција између или 
унутар јединица власти 0,00 
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581000 
Издаци за нефинансијску имовину из трансакција између или унутар 
јединица власти 0,00 

      

  Д. БУЏЕТСКИ СУФИЦИТ/ДЕФИЦИТ (В+Г) -114.997,00 

      

  Ђ. НЕТО ФИНАНСИРАЊЕ (Е+Ж+З+И) 114.997,00 

      

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

910000     I Примици од финансијске имовине 0,00 

911000 Примици од финансијске имовине 0,00 

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

610000     II Издаци за финансијску имовину 0,00 

610000 Издаци за финансијску имовину 0,00 

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

  Ж. НЕТО ЗАДУЖИВАЊЕ ( I-II ) -221.900,00 

920000     I Примици од задуживања 0,00 

921200 Примици од задуживања 0,00 

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

620000     II Издаци за отплату дугова 221.900,00 

621000 Издаци за отплату дугова 221.900,00 

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

628100 Издаци за отплату главнице по обвезницама 0,00 

  З. ОСТАЛИ НЕТО ПРИМИЦИ ( I-II ) -85.328,00 

930000     I Остали примици 23.422,00 

931000 Остали примици 0,00 

938000 Остали примици из трансакција између или унутар јединица власти 23.422,00 

630000     II Остали издаци 108.750,00 

631000 Остали издаци 82.000,00 

638000 Остали издаци из трансакција између или унутар јединица власти 26.750,00 

**** И. РАСПОДЈЕЛА СУФИЦИТА ИЗ РАНИЈЕГ ПЕРИОДА 422.225,00 

      

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

      

  
 

  

  2. БУЏЕТСКИ ПРИХОДИ И ПРИМИЦИ ЗА НЕФИНАНСИЈСКУ ИМОВИНУ   

  
 

  

  БУЏЕТСКИ ПРИХОДИ  ( I+II+III+IV ) 5.238.353,00 

      

  Порески и непорески приходи (71+72) 4.820.753,00 
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71     I Порески приходи 3.859.129,00 

      

711000 Приходи од пореза на доходак и добит 0,00 

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

      

712000 Доприноси за социјално осигурање 0,00 

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

      

713000 Порези на лична примања и прих.од сам.дјел. 240.000,00 

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

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

713113 порез на лична примања 210.000,00 

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

      

714000 Порези на имовину 121.000,00 

714111 порез на имовину 1.000,00 

714112 порез на непокретности 120.000,00 

714211 порез на наслијеђе и поклоне 0,00 

714311 порез  на пренос непокрет. и права 0,00 

      

715000 Порези на промет производа и услуга 100,00 

715100 порези на промет производа  100,00 

715200 порези на промет услуга 0,00 

715300 акцизе 0,00 

      

717000 Индиректни порези прикупљени преко УИО 3.490.529,00 

717111 индиректни порези прикупљени преко УИО - збирно 3.490.529,00 

      

719000 Остали порески приходи 7.500,00 

719113 порез на добитке од игара на срећу 7.500,00 

      

72     II Непорески приходи 961.624,00 

      

721000 Приходи од финанс. и нефинанс. имовине 15.000,00 

721222 приходи од давања у закуп објеката 0,00 

721223 приходи од земљишне ренте 15.000,00 

721311 приходи од камата на новчана средства 0,00 

      

722000 Накнаде,таксе и приходи од пружања јавн.усл. 775.624,00 

722100 Административне накнаде и таксе 35.000,00 

722118 посебна републичка такса на нафтне деривате 0,00 

722121 општинске административне таксе 35.000,00 

      

722300 Комуналне накнаде и таксе 87.500,00 

722312 комуналне таксе на фирму 70.000,00 

722313 комуналне таксе на држање моторних возила 0,00 

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

722315 комуналне таксе за држање средстава за игру 0,00 

722316 комуналне таксе за приређивање музичког програма 500,00 

722318 комуналне таксе за коришт.рекл.паноа 6.000,00 
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722396 комуналне таксе на остале предмете таксирања 2.000,00 

      

722400 Накнаде по разним основама 579.824,00 

722411 накнаде за уређивање грађевин. земљишта 49.000,00 

722412 накнаде за кориштење грађевин. земљишта 39.824,00 

722424 накнада за коришћење минералних сировина 0,00 

722425 накнада за промјену намјене пољопривредног земљишта 200,00 

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

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

722440 накнаде за воду 22.000,00 

722461 накн. за коришт.комун.добара од општ.инт. 46.000,00 

722465 накн.за воде за индустријске процесе 800,00 

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

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

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

      

722500 Приходи од пружања јавних услуга 73.300,00 

722521 приходи Територијалне ватрогасне јединице Власеница 10.000,00 

722591 приходи Центра за социјални рад 13.000,00 

722591 приходи ПУ "Први кораци" 35.000,00 

722591 приходи СШЦ "Милорад Влачић" 15.000,00 

722591 приходи Народна библиотека 300,00 

      

723000 Новчане казне 1.000,00 

723100 новчане казне 1.000,00 

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

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

728100 
Приходи од фин.и нефин.имовине и трансакција унутар исте јединице 
власти 0,00 

      

729000 Остали непорески приходи 170.000,00 

729124 остали општински непорески приходи 170.000,00 

      

      

73     III Грантови 0,00 

      

731000 Грантови  0,00 

731200 Текући грантови из земље 0,00 

731200 Капитални грантови из земље- Федерално министарство  0,00 

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

      

      

78     IV Трансфери 417.600,00 

      

787000 Трансфери између различитих јединица власти 417.600,00 

787211 трансфери буџету из гранта за неразвијене  64.800,00 
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787211 трансфери Центру за социјални рад  352.800,00 

      

788000 Трансфери унутар исте јединице власти 0,00 

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

      

      

  ПРИМИЦИ ЗА НЕФИНАНСИЈСКУ ИМОВИНУ ( V ) 30.000,00 

      

81     V Примици за нефинансијску имовину 30.000,00 

      

811100 Примици за зграде и објекте 0,00 

811100 Примици за зграде и објекте 0,00 

      

813100 Примици за биолошку имовину 30.000,00 

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

      

  УКУПНИ БУЏЕТСКИ ПРИХОДИ И ПРИМИЦИ 5.268.353,00 

  ЗА НЕФИНАНСИЈСКУ ИМОВИНУ:    

  
 

  

  3. БУЏЕТСКИ РАСХОДИ И ИЗДАЦИ ЗА НЕФИНАНСИЈСКУ ИМОВИНУ 

      

  БУЏЕТСКИ РАСХОДИ 4.604.225,00 

      

41     Текући расходи 4.601.225,00 

      

411000 Расходи за лична примања 2.018.000,00 

411100 Расходи за бруто плате запослених 1.728.000,00 

411200 Расходи за бруто накнаде тр. и личних прим. запосл. 261.100,00 

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

411400 Расходи за отпремнине и једнократне помоћи (бруто) 23.900,00 

      

412000 Расходи по основу коришћења роба и услуга 925.525,00 

412200 Расходи по осн. утрошка енергије, ком.и комуникац.усл. 161.400,00 

412300 Расходи за режијски материјал 36.300,00 

412400 Расходи за материјал за посебне намјене 18.000,00 

412500 Расходи за текуће одржавање 138.650,00 

412600 Расходи по основу путовања и смјештаја 47.800,00 

412700 Расходи за стручне услуге 101.900,00 

412800 Расходи за одрж. јавних површина и зашт.животне ср. 110.000,00 

412900 Остали некласификовани расходи 311.475,00 

      

413000 Расходи финансирања и други финан. трошкови 83.800,00 

413100 Расходи по основу камата на обвезнице 68.300,00 

413300 Расходи по основу камата на примљене зајмове у земљи 15.500,00 

      

414000 Субвенције 35.000,00 

414100 Субвенције 35.000,00 
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415000 Грантови 643.600,00 

415200 Грантови у земљи 643.600,00 

      

416000 Дознаке на име социјалне заштите из буџета 880.300,00 

416100 Дознаке грађанима које се испл.из буџета 797.800,00 

416300 Дознаке пружаоцима услуга соц.осигурања 82.500,00 

      

419000 Расходи по судским рјешењима 15.000,00 

419100 Расходи по судским рјешењима 15.000,00 

      

480000  Трансфери између и унутар јединица власти 3.000,00 

487000 Трансфери између различитих јединица власти 3.000,00 

      

****** Буџетска резерва 0,00 

      

  ИЗДАЦИ ЗА НЕФИНАНСИЈСКУ ИМОВИНУ 779.125,00 

      

51     Издаци за нефинансијску имовину 779.125,00 

      

511000 Издаци за произведену сталну имовину 772.125,00 

511100 Издаци за изградњу и прибављање зграда и објеката 479.570,00 

511200 Издаци за инвестиционо одрж. реконстр. и адаптацију 125.500,00 

511300 Издаци за набавку постројења и опреме 137.055,00 

511700 Издаци за нематеријалну произведену имовину 30.000,00 

      

513000 Издаци за непроизведену сталну имовину 0,00 

513100 Издаци за прибављање земљишта 0,00 

      

516000 Издаци за залихе матер. робе и ситног инвентара 7.000,00 

516100 Издаци за залихе материјала, робе и ситног инвентара 7.000,00 

      

  УКУПНИ БУЏЕТСКИ РАСХОДИ И ИЗДАЦИ 5.383.350,00 

  ЗА НЕФИНАНСИЈСКУ ИМОВИНУ:    

      

  4. РАЧУН ФИНАНСИРАЊА    

      

  Ф И Н А Н С И Р А Њ Е -221.900,00 

      

  НЕТО ПРИМИЦИ ОД ФИНАНСИЈСКЕ ИМОВИНЕ 0,00 

91     I Примици од финансијске имовине 0,00 

      

911000 Примици од финансијске имовине 0,00 

911400 Примици од наплате датих зајмова 0,00 

      

61     II Издаци за финансијску имовину 0,00 

      

611000 Издаци за финснијску имовину 0,00 

611000 Издаци за финансијску имовину 0,00 
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  НЕТО ЗАДУЖИВАЊЕ -221.900,00 

92     I Примици од задуживања 0,00 

      

921000 Примици од задуживања 0,00 

921200 Примици од узетих зајмова 0,00 

      

62     II Издаци за отплату дугова 221.900,00 

      

621000 Издаци за отплату дугова 221.900,00 

621100 Издаци за отплату главнице по обвезницама 134.400,00 

621300 Издаци за отплату главнице примљених зајмова у земљи 87.500,00 

621900 издаци за отплату осталих обавеза  0,00 

628112 Издаци за отплату главнице по обвезницама 0,00 

      

  ОСТАЛИ НЕТО ПРИМИЦИ -85.328,00 

930000     I Остали примици 23.422,00 

931000 Остали примици 0,00 
938000 

Остали примици из трансакција између или унутар јединица власти-
боловање које се рефундира 23.422,00 

630000     II Остали издаци 108.750,00 

631000 Остали издаци 82.000,00 
 
 

638000 Остали издаци из трансакција између или унутар јединица власти 26.750,00 
      

**** РАСПОДЈЕЛА СУФИЦИТА ИЗ РАНИЈЕГ ПЕРИОДА 422.225,00 

**** 
Министарство привреде и предузетништава и Влада Републике Српске за 
неразвијене општине 170.000,00 

      

**** Обвезнице општине Власеница из 2019. године 222.225,00 

**** Tрансфери од Јавне установе "Воде Српске" Бијељина 30.000,00 

      

  
 

  

 

  5. БУЏЕТСКИ РАСХОДИ И ИЗДАЦИ ПО КОРИСНИЦИМА   

ОРГАНИЗАЦИОНА КЛАСИФИКАЦИЈА   

      

      

  Назив потрошачке јединице:Стручна служба Скупштине општине   

  Број потрошачке јединице: 01160110   

      

412900 Накнаде за скупшт.одборнике и комисије 200.000,00 

      

412935 Накнаде скупшт. одборницима- бруто 189.000,00 

412935 накнаде скупштинским одборницима - нето 115.000,00 

412935 накнаде скупшт.одборницима -порези и допр. 74.000,00 
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412934 Накнаде за рад у комисијама- бруто 11.000,00 

412934 накнаде за рад у комисијама- нето 6.500,00 

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

      

412934 Накнаде члановима Одбора за жалбе - бруто 3.500,00 

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

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

      

412934 Општинска изборна комисија 17.000,00 

412934 бруто накнаде члановима ОИК-а 9.500,00 

412900 трошкови за провођење избора 7.500,00 

      

415200 Текући грантови 8.000,00 

415211 политичке странке у СО-е Власеница 8.000,00 

      

   Укупно потрошачка јединица 01160110 228.500,00 

      

  Назив потрошачке јединице: Стручна служба Начелника општине   

  Број потрошачке јединице:01160120   

      

415229 текуће дознаке грађанима  12.000,00 

      

   Укупно потрошачка јединица 01160120 12.000,00 

      

      

  
Назив потрошачке јединице: Територијална ватрогасна јединица 
Власеница   

  Број потрошачке јединице: 01160125   

      

412720 расходи за услуге осигурања 1.500,00 

412992 чланарина у Ватрогасном савезу РС 2.000,00 

412999 остали расходи 1.500,00 

511300 средства за техничко опремање ВД Власеница 12.000,00 
516100 издаци за залихе материјала и ситног инвентара 1.000,00 

   Укупно потрошачка јединица  18.000,00 

      

  Назив потрошачке јединице:Одјељење за општу управу   

  Број потрошачке јединице:01160130   

      

412000 Расходи за кориштење роба и услуга 243.275,00 

412200 расходи за енергију.ком.и комуникац.усл. 72.300,00 

412200 трошкови енергије 26.400,00 

412211 трошкови ЕЕ-Одјељење 16.400,00 

412216 трошкови енергије-гријање 10.000,00 

412200 трошкови комуналн.и комуникац. услуга 45.900,00 

412221 трошкови за воду и канализацију 3.500,00 

412222 трошкови одвоза смећа 7.400,00 
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412230 трошкови ПТТ 35.000,00 

412300 набавка материјала 27.000,00 

412500 трошкови текућег одржавања 14.000,00 

412500 услуге поправки и одржавања Зграде 2.000,00 

412500 услуге поправки и одржавања опреме 2.000,00 

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

412600 расходи за путовање и смјештај 38.000,00 

412600 путни трошкови и трошк.смјештаја  3.000,00 

412630 трошкови горива  35.000,00 

412700 расходи за стручне услуге 59.400,00 

412710 расходи за усл.платног промета -банке 5.500,00 

412720 расходи за услуге осигурања 6.500,00 

412730 услуге медија  6.000,00 

412730 услуге јавног информисања 20.000,00 

412750 правне и административне услуге 8.000,00 

412770 услуге одржавања рачунарских програма 9.000,00 

412790 лаборат.услуге 400,00 

412790 остале  стручне услуге  4.000,00 

412900 остали расходи 32.575,00 

412920 услуге стручног образовања 3.000,00 

412937 бруто накнаде за уговоре о дјелу 0,00 

412941 услуге репрезентације 13.000,00 

412943 услуге прослава 7.000,00 

412944 расходи за поклоне 1.000,00 

412971 порези на терет послодавца 3.700,00 

412990 остали трошкови 4.875,00 

      

415200 Текући грант - Синдикат АСО 15.000,00 

      

416100 Текуће дознаке грађанима 35.000,00 

416122 помоћи демобилис.борцима 10.000,00 

416122 помоћи пород. погинулих бораца и РВИ 15.000,00 

416123 помоћи расељеним и повратницима 10.000,00 

      

419111 Главница дуга по судским рјешењима 15.000,00 

      

410000 Текући расходи - укупно 308.275,00 

      

480000 Трансфери између и унутар јединица власти 3.000,00 

487200 трансфери ентитету 1.500,00 

487300 трансфери јединицама локалне самоуправе 1.000,00 

487400 трансфери фондовима обавезног осигурања 500,00 

      

500000 Издаци за непроизведену сталну имовину 15.000,00 

511320 набавка канцеларијског намјештаја и опреме  10.000,00 

516142 набавка ауто-гума 5.000,00 

      

   Укупно потрошачка јeдиница 01160130 326.275,00 
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  Назив потрошачке јединице:Одјељење за финансије   

  Број потрошачке јединице:01160140   

      

411000 Расходи за лична примања запослених  1.611.000,00 

411100 Расходи за бруто плате запослених 1.370.000,00 

411100 плата запослених - нето 880.000,00 

411190 порези и доприноси на плату 490.000,00 

      

411200 Расходи за бруто накнаде запослених 216.000,00 

411200 нето накнаде трошкова запослених-укупнo 146.000,00 

411210 накнаде за превоз запослених 16.000,00 

411220 накнадa за топли оброк и регрес запослених 120.000,00 

411200 остале накнаде запосленим 10.000,00 

411200 порези и доприн. на накнаде запослених 70.000,00 

      

411300 Боловање које се не рефундира  5.000,00 

      

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

      

412938 Расходи за бруто накнаде за привр.и повр.послове 8.000,00 

      

487000 Трансфери између различитих нивоа власти 0,00 

      

638000 Остали издаци из трансакције са другим јединицама власти 21.750,00 

638100 
Издаци за накнаду плате за вријеме боловања који се рефундирају од 
фонда обавезног социјалног осигурања 21.750,00 

      

   Укупно потрошачка јeдиница 01160140 1.640.750,00 

      

  Назив потрошачке јединице:Одјељење за привреду,   

        друштвене дјелатности и инспекцијске послове   

  Број потрошачке јединице:01160150   

      

410000 Трошкови материјала и услуга 31.400,00 

412700 расходи за стручне услуге 14.200,00 

412799 превентивна заштита дјеце 6.200,00 

412799 трошкови лијечења неосигураних лица 7.000,00 

412799 услуге мртвозорства 1.000,00 

412900 остали расходи 17.200,00 

412992 чланарина у Савезу општина и градова 2.200,00 

412937 бруто накнаде за уговоре о дјелу  15.000,00 

      

410000 Текуће и капит. помоћи - укупно 734.100,00 

  (субвенције,грантови и дознаке)   

414100 Субвенције 30.000,00 

414149 Подстицајна средства за мала и средња предузећа 30.000,00 

      

415200 Грантови 583.600,00 



Страна 20  Број 13 

Службени гласник општине Власеница 

 

415210 Tекући грантови 583.600,00 

415212 ОО Црвени крст Власеница  50.000,00 

415212 Народна кухиња 16.000,00 

415212 
 
ХО "Мерхамет" Власеница 2.000,00 

415213 Спорт 118.000,00 

415213 Покровитељство ауто-трке  5.000,00 

415213 Омладинска организација Власеница 4.000,00 

415214 Помоћ вјерским заједницама 9.000,00 

415215 Борачка организација Власеница 35.000,00 

415215 ООППБ и НЦ Власеница 10.000,00 

415215 Удружење РВИ Власеница 10.000,00 

415215 Удружење логораша Регије Бирач 2.500,00 

415215 Међуопшт. организација слијепих  Власеница 3.600,00 

415215 Удружење обољелих од мултиплесклерозе 1.000,00 

415215 Удружење дијабетичара Власеница 1.000,00 

415216 Дом здравља Власеница 48.000,00 

415217 ЈУ Културни центар Власеница 50.000,00 

415217 Шумарски факултет Власеница 10.000,00 

415217 ОШ "Вук Караџић" Власеница 10.000,00 

415217 СПКД "Просвjета" Власеница 5.000,00 

415217 БЗК  "Препород" Власеница 1.500,00 

415217 Књижевни клуб "Луча" Власеница 1.500,00 

415217 Општинске културне манифестације 10.000,00 

415219 Туристичка организација Власеница 22.000,00 

415219 Ловачко удружење Игришта Власеница 5.000,00 

415219 Удружење пензионера Власеница 13.000,00 

415219 Цивилна заштита 21.000,00 

415219 Удружење за очување традиције "Бирач" 1.500,00 

415219 Удружење грађана "Алтруист" 4.000,00 

415219 Буџет за младе 5.500,00 

415219 Остали грантови 4.000,00 

415219 Суфинансирање пројеката 4.500,00 

415219 Суфинансирање пројеката у области пољопривреде 70.000,00 

415219 Пројекат "Огледно поље" 20.000,00 

415219 Сајам пољопривреде и привреде у Власеници 10.000,00 

      

416100 Текуће дознаке грађанима 120.500,00 

416124 стипендије 50.000,00 

416124 награде талентима-најбољим ученицима 4.000,00 

416124 превоз ђака 15.000,00 

416129 помоћ у случају штете 1.500,00 

416129 помоћ у сл. елементарних непогода 5.000,00 

416129 суфинансирање треће вјештачке оплодње 5.000,00 

416129 помоћ породицама са четворо и више дјеце 10.000,00 

416129 помоћ пакети новорођенчадима 30.000,00 

511000 Издаци за нефинансијску имовину 0,00 

511700 издаци за израду Стратегије за младе 0,00 

   Укупно потрошачка јeдиница 01160150 765.500,00 

      

  Назив потрошачке јединице: Одјељење за просторно    
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                  уређење и стамбено-комуналне послове   

  Број потрошачке јединице:01160160   

      

  Средства за посебне намјене 256.600,00 

412223 расходи за услуге дератизације 7.100,00 

412223 расходи за услуге дезинсекције 1.500,00 

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

412529 одржавање уличне расвјете 8.000,00 

412529 трошкови комуналне инфраструктуре 26.000,00 

412591 трошкови инвестиц.одрж.зграде 1.000,00 

412700 послови за безбједност саобраћаја 20.000,00 

412812 трошкови зимске службе 15.000,00 

412813 трошкови одржавања чистоће  20.000,00 

412814 трошкови ЕЕ-јавна расвјета 70.000,00 

412816 украшавање града за Нову годину 5.000,00 

412937 бруто накнада по уговору о дјелу 8.000,00 

      
414149 

Средства за субвенционисање закупнине корисницима социјалног 
становања 5.000,00 

      

415230 Капитални грантови 25.000,00 

415239 суфинансирање зграда ЗЕВ 20.000,00 

415239 суфинансирање пројекта Опоравак од поплава (УНДП) 5.000,00 

      

511000 Издаци за нефинансијску имовину 742.225,00 

511100 издаци за изградњу и прибављање осталих објеката 110.000,00 

511100 издаци за суфинансирање пројеката 100.000,00 

511100 издаци за изградњу лед јавне расвјете у граду 5.000,00 
      

511200 издаци за реконструкцију и инвест.одржавање 75.000,00 
   

   

511700 издаци за пројектну документацију 30.000,00 

      
*511100 

неутрошена намјенска средства из2020.  године за трошкове уређења 
корита ријеке Тишча 30.000,00 

      
*511100 

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

      
  

неутрошена намјенска средства из 2019. године (обвезнице)   
      
*511100 

неутрошена намјенска средства из 2019. године за изградњу централног 
споменика 24.570,00 

*511100 

неутрошена намјенска средства из 2019. године за изградњу водовода  40.000,00 

      
*511200 

неутрошена намјенска средства из 2019. године за модернизацију градске 
пијаце 50.000,00 
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*511300 
неутрошена намјенска средства из 2019. године за набавку аутобуса и 
комбија 7.655,00 

*511300 
неутрошена намјенска средства из 2019. године за набавку видеонадзора 
за градско подручје 100.000,00 

      
      

   Укупно потрошачка јeдиница 01160160 1.028.825,00 

      

  Назив потрошачке јединице:Остала буџетска потрошња   

  Број потрошачке јединице:01160190   

      

413112 камата на обвезнице 68.300,00 

413300 камата на кредитe 15.500,00 

      

621300 отплата кредита 87.500,00 

621111 отплата главнице по обвезницама 134.400,00 

      

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

631919 
издаци за отплату неизмирених обавеза из ранијих година (ЈП Регионалнa 
депонија Зворник) 42.000,00 

      

   Укупно потрошачка јeдиница 01160190 387.700,00 

      

  УКУПНО ОПШТИНСКА УПРАВА 4.407.550,00 

      

  Назив потрошачке јединице:Центар за социјални рад   

  Број потрошачке јединице:01160300   

      

411100 Расходи за бруто плате запослених 181.000,00 

411100 плата запослених - нето 107.000,00 

411190 порези и доприноси на плату 74.000,00 

411200 Расходи за бруто накнаде запослених 28.100,00 

411210 накнада за превоз запослених 2.500,00 

411220 накнаде за топли оброк  запослених 14.600,00 

411200 порези и доприн. на накнаде запослених 11.000,00 

      

411400 Расходи за отпремнине и једнократне помоћи 2.900,00 

      

412000 Расходи за кориштење роба и услуга 23.100,00 

412200 трошкови енергије 5.500,00 

412200 трошкови комунал. и комуникац.услуга 2.500,00 

412300 набавка материјала 1.500,00 

412500 трошкови текућег одржавања 1.300,00 

412600 трошкови горива 3.000,00 

412900 остали трошкови 1.500,00 

412933 бруто накнаде за чланове управног одбора 600,00 

412934 бруто накнаде члановима комисија 3.900,00 

412937 бруто накнаде за уговор о дјелу 3.300,00 

      

  Средства за посебне намјене-социјална заштита 712.800,00 
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416110 Текуће дознаке корисн.социјалне заштите 630.300,00 

416111 стална социјална помоћ 84.000,00 

416112 туђа њега и помоћ 465.000,00 

416112 лична инвалиднина 78.300,00 

416114 једнократне помоћи 1.000,00 

416118 помоћ у натури 1.000,00 

416119 остале текуће дознаке штићеницима 1.000,00 

416000 Дознаке пружаоцима усл.соц.заштите 82.500,00 

416313 Дознаке устан.соц.зашт.за смјештај штићеника 50.500,00 

416319 Остале дознаке пружаоцима соц.заштите 32.000,00 

      

516142 Издаци за набавку ауто - гума 1.000,00 

      

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

      

   Укупно потрошачка јeдиница 01160300 948.900,00 

      

  Назив потрошачке јединице:Установа за предшколско    

     образовање и вaспитање  "Први кораци"   

  Број потрошачке јединице:01160400   

      

411100 Расходи за бруто плате запослених 177.000,00 

411100 плата запослених - нето 114.000,00 

411190 порези и доприноси на плату 63.000,00 

      

411200 Расходи за бруто накнаде запослених 1.800,00 

411210 накнаде за превоз запослених 1.800,00 

      

411400 Расходи за отпремнине и једнократне помоћи 1.000,00 

      

412000 Расходи за кориштење роба и услуга 38.800,00 

412200 трошкови енергије 11.000,00 

412200 трошкови комунал. и комуникац.услуга 5.500,00 

412300 набавка материјала 2.000,00 

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

412500 трошкови текућег одржавања 1.000,00 

412600 расходи за путовање и смјештај 500,00 

412700 стручне услуге 1.500,00 

412937 бруто накнаде по уговору о дјелу 3.300,00 

      

419100 Расходи по судским рјешењима 0,00 

      

511300 Издаци за набавку постројења и опреме 400,00 

638100 
Издаци за накнаду плате за вријеме боловања који се рефундирају 
од фонда обавезног социјалног осигурања 5.000,00 
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   Укупно потрошачка јeдиница 01160400 224.000,00 

      

  Назив потрошачке јединице:СШЦ "Милорад Влачић"   

  Број потрошачке јединице: 08150065   

      

411200 Расходи за бруто накнаде запослених 15.000,00 

411200 накнаде трошкова запослених-нето 15.000,00 

412000 Расходи за кориштење роба и услуга 76.000,00 

412200 трошкови енергије 33.000,00 

412200 трошкови комунал. и комуникац.услуга 13.000,00 

412300 набавка режијског материјала 5.000,00 

412400 набавка материјала за посебне намјене 4.000,00 

412500 трошкови текућег одржавања 4.000,00 

412600 путни трошкови и трошкови смјештаја 3.000,00 

412600 трошкови горива 3.000,00 

412700 стручне услуге 5.000,00 

412900 остали расходи 6.000,00 

416100 Текуће дознаке грађанима 12.000,00 

416124 превоз ђака 12.000,00 

511000 Издаци за нефинансијску имовину 5.000,00 

511300 издаци за набавку опреме 5.000,00 

      

   Укупно потрошачка јeдиница 08150065 108.000,00 

      

  Назив потрошачке јединице: ЈУ Народна библиотека   

  Број потрошачке јединице: 08180023   

      

411200 Расходи за бруто накнаде запослених 200,00 

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

412000 Расходи за кориштење роба и услуга 12.850,00 

412200 трошкови енергије 5.500,00 

412200 трошкови комунал. и комуникац.услуга 2.500,00 

412300 набавка материјала 800,00 

412500 трошкови текућег одржавања 350,00 

412600 трошкови горива 300,00 

412700 стручне услуге 300,00 

412900 остали непоменути расходи 3.100,00 

      

511000 Издаци за нефинансијску имовину 2.500,00 

511200 издаци за инвестиционо одржавање 500,00 

511300 издаци за набавку опреме 2.000,00 

      

   Укупно потрошачка јeдиница 08180023 15.550,00 

      

  Назив потрошачке јединице: Мјесне заједнице   

  Број потрошачке јединице: 01160200   
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412000 Расходи за кориштење роба и услуга 10.000,00 

412200 трошкови енергије и комуналних услуга 2.000,00 

412500 расходи за текуће одржавање 8.000,00 

      

   Укупно потрошачка јeдиница 01160200 10.000,00 

      

  УКУПНО РАСХОДИ БУЏЕТА ФОНД 01 5.714.000,00 

      

  
Остварени резултат текућег периода фонд 01 

0,00 

   
         

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

                          

  Табела 1   

      

.01 Опште јавне услуга 2.234.775,00 

.02 Одбрана 0,00 

.03 Јавни ред и сигурност 39.000,00 

.04 Економски послови 158.500,00 

.05 Заштита човјекове околине 43.600,00 

.06 Стамб. и заједнички послови 780.975,00 

.07 Здравство 67.200,00 

.08 Рекреација, култура и религија 215.550,00 

.09 Образовање 421.000,00 

.10 Социјална заштита 1.201.500,00 

  Остало - Некласификовани расходи 191.250,00 

      

  УКУПНО 5.353.350,00 

      

  Табела 2   

      

ЗУ 
1. Заједничке услуге 

4.467.350,00 

ИУ 
2. Индивидуалне услуге 

694.750,00 

      

  УКУПНО (1+2) 5.162.100,00 
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   5.  РЕКАПИТУЛАЦИЈА    

      

1 Приходи 5.238.353,00 

2 Примици за нефинансијску имовину 30.000,00 

3 Примици за финансијску имовину 0,00 

4 Примици од задуживања 0,00 

5 Остали примици 23.422,00 

6 Неутрошена намјенска средства из ранијих година 422.225,00 

7     I Укупно (1+2+3+4+5+6) 5.714.000,00 

8 Расходи 4.604.225,00 

9 Издаци за нефинансијску имовину 779.125,00 

10 Издаци за финансијску имовину 0,00 

11 Издаци за отплату дугова 221.900,00 

12 Остали издаци 108.750,00 

13     II Укупно (8+9+10+11+12) 5.714.000,00 

14 
 Остварени резултат текућег периода фонд 01, 03 и 05 

0,00 

    
Обрађивач:                                                                                                               НАЧЕЛНИК ОПШТИНЕ 
Одјељење за финансије                                                                                        Мирослав Краљевић,с.р. 
 
Број:05-401-107-3/20 
Датум:29.12.2020.године 
 

 
 
               На основу члана 33. став 2. Закона о 
буџетском систему Републике Српске – пречишћен 
текст („Службени гласник Републике Српске“, број 
121/12, 52/14, 103/15 и 15/16), члан 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 9/17и 36/19), Скупштина 
општине Власеница, на  1. посебној сједници 
одржаној дана 29.12.2020. године, д о н и ј е л а   ј е 
 
 

ОДЛУКУ 

о извршењу буџета општине Власеница  

за 2021. годину 

 

I 

Овом Одлуком прописује се начин 

извршења буџета општине Власеница за 2021. 

годину (у даљем тексту: буџет) у систему 

трезорског пословања. 

Све одлуке, закључци и рјешења која се 

односе на буџет морају бити у складу са овом 

Одлуком. 

Ова Oдлука се односи на буџетске 

кориснике који се у цјелости или дјелимично 

финансирају из буџета општине. 

 

 

II 

Средства буџета општине Власеница за 2021. 

годину, у укупном износу од 5.714.000,00 КМ, 

распоређују се на следећи начин: 

 

1. за утврђене намјене 

                                  5.410.100,00 КМ 

2. за отплату дугова       221.900,00 КМ  

3. за отплату обавеза из 

 ранијих година              82.000,00 KM 

УКУПНО          5.714.000,00 КМ 

 

 

III 

Приходи буџета општине утврђени су 

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

Републике Српске. 

 

 

IV 

У поступку извршења буџета носиоци 

средстава и остали корисници имају овлаштења и 

дужности утврђене овом Одлуком. 
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V 

Одјељење за финансије управља и 

контролише прилив и одлив новчаних средстава 

према усвојеном буџету. 

 

VI 

  Извршење буџета вршиће се  у складу са 

следећим динамичким планом: 

- I    Квартал   24% буџета, 

- II   Квартал  24% буџета, 

- III  Квартал  26% буџета, 

      -     IV Квартал  26% буџета. 

 

 

VII 

Корисници буџетских срeдстава дужни су 

средства утврђена у буџету користити руководећи  

се начелима рационалности и штедње и у складу 

са приоритетима, те тако расходе одржати на 

нивоу или испод нивоа буџетских прихода, као и 

пронаћи ефикасније методе наплате буџетских 

прихода. 

 

VIII 

Буџетски корисници властите приходе у 

цјелости усмјеравају у корист буџета Општине. 

Коришћење цјелокупних средстава 

буџетски корисник ће вршити према оперативним 

(кварталним) плановима за 2021. годину, које 

одобрава начелник Одјељења за финансије. 

Корисници буџетских средстава могу 

стварати обавезе и користити средства само за 

одобрене намјене и до планираног износа по 

оперативним плановима, а у складу са 

расположивим средствима. 

 

IX 

Корисници буџетских средстава су 

обавезни да поднесу Одјељењу за финансије своје 

оперативне (кварталне) финансијске планове за 

извршење буџета 15 дана прије почетка сваког 

квартала, које израђују на основу Упутства 

одјељења  за финансије о начину сачињавања и 

оквирним износима оперативних (кварталних) 

финансијских планова. 

Одјељење за финансије даје сагласност 

буџетским корисницима на поднесене кварталне 

финансијске планове за извршење буџета, а у 

складу са процијењеним остварењем прихода за 

исти период фискалне године. 

Ако буџетски корисник не поднесе 

оперативни (квартални) финансијски план у року из 

става 1. овог члана, квартални план за тог 

буџетског корисника одређује Одјељење за 

финансије. 

Укупан збир свих оперативних (кварталних) 

финансијских планова за извршење буџета сваког  

 

буџетског корисника мора бити једнак износу 

усвојеног годишњег буџета за сваког буџетског 

корисника. 

 

X 

Буџетски корисници, обухваћени 

трезорским начином пословања, су дужни 

подносити извјештаје Одјељењу за финансије, у 

складу са Правилником о финансијском 

извјештавању за кориснике прихода буџета 

Републике, општина и градова и фондова 

(„Службени гласник Републике Српске“, број 16/11 

и 126/11), у прописаним роковима и на прописаним 

обрасцима. 

 Остали буџетски корисници су дужни 

поднијети полугодишњи и годишњи извјештај о 

утрошку средстава у року од 10 дана по истеку 

полугодишта, односно године. Извјештај мора 

садржавати све податке неопходне за потпуну 

информацију о утрошеним средствима. 

Буџетском кориснику, који не достави 

извјештај у року, неће бити дозначена средства до 

достављања истог. 

 

XI 

Буџетски корисници су одговорни за 

формалну, рачунску и суштинску исправност 

књиговодствених исправа и исправа прописаних 

Законом о трезору („Службени гласник Републике 

Српске“, број 28/13). 

На основу књиговодствених исправа из 

става 1. овог члана буџетски корисници попуњавају 

обрасце за трезорско пословање буџетског 

корисника и достављају Одјељењу за финансије. 

Одјељење за финансије врши протокол и 

контролу примљених образаца и након тога врши 

хронолошко, систематско и књиговодствено 

евидентирање у систему трезорског пословања, 

односно у Систему управљања финансијским 

информацијама (СУФИ), кроз модуле набавке, 

обавеза, поравнања и потраживања. 

 

XII 

Контролу намјенског коришћења и утрошка 

буџетских средстава, као и поступања корисника 

буџетских средстава у складу са овом Одлуком и 

Законом о буџетском систему Републике Српске, 

вршиће Одјељење за финансије. 

За реализацију планираних властитих 

прихода (наплату потраживања), намјенско 

трошење средстава, тачност и вјеродостојност 

књиговодствених исправа, одговарају потрошачке 

јединице буџетски корисници. 

Буџетски корисници су одговорни за 

рачуноводство и интерну контролу. Дужни су да 

успостављају и одржавају систем управљања и  
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рачуноводствене контроле над одобреним 

буџетима, одобреним финансијским плановима и 

оперативним (кварталним) буџетима, буџетским 

средствима и буџетским издацима. 

 

XIII 

Начелник општине може по приједлогу 

начелника Одјељења за финансије, средства 

распоређена буџетом прераспоређивати: 

- у оквиру једне потрошачке јединице и 

између потрошачких јединица (одјељења и 

служби) у оквиру oдјељења Општинске 

управе,  

- и у оквиру једне потрошачке јединице и 

између потрошачких јединица у оквиру 

осталих кориснка буџета општине. 

Прераспоређивање се може вршити до износа 

од 5% у односу на укупно усвојена средства 

јединице којој се средства умањују. 

 

XIV 

Прерасподјела средстава између текућих и 

капиталних расхода у оквиру буџетског корисника 

(потрошачке јединице) се врши на основу одлуке 

Начелника општине. 

Прерасподјела средстава буџетског 

корисника (потрошачке јединице) у оквиру  текућих 

расхода и у оквиру капиталних расхода, врши се  

на основу одлуке Начелника општине или 

Начелника одјељења за финансије. 

Изузетно од става 2.овог члана не може се 

вршити прерасподјела средстава са материјалних 

трошкова на трошкове личних примања. 

 

XV 

Обавезе по основу расхода буџета према 

корисницима (потрошачким јединицама) ће се 

извршавати по оперативним плановима истих – 

сљедећим приоритетима: 

 

1. обавезе по основу отплате кредита у 

износима који су доспјели на плаћање. 

2. средства за порезе и доприносе на нето 

плате и остала лична примања, 

3. средства за нето плате и остала лична 

примања, 

4. средства за социјалну заштиту и посебну 

заштиту бораца, 

5. средства за обавезе према добављачима 

за робу, материјал у услуге, 

6. средства за обавезе према добављачима 

за инвестиције и инвестиционо одржавање, 

7. средства за остале обавезе и грантове по 

редослиједу који утврди Начелник општине. 

 

 

 

 

XVI 

Кориштење средстава, по планираним 

властитим изворним приходима, следећих 

потрошачких јединица: 

- ЈУ Центар за социјални рад, 

- ЈУ За предшколско васпитање и 

образовање „Први кораци“, 

-     ЈУ„Народна библиотека“ и 

- ЈУ СШЦ  „Милорад Влачић“ 

 

може се вршити у висини стварног остварења тих 

прихода и по одобрењу кварталних финансијских 

планова од стране Одјељења за финансије. 

 

               Уколико не дође до реализације (наплате) 

сопствених прихода потрошачких јединица из става 

1. овог члана, у сразмјерном износу, умањиваће се  

одобрени текући и капитални расходи. 

Одобрени расходи, који се финансирју из 

изворних прихода буџета општине, ће се 

реализовати у складу са овом Одлуком за 

потрошачке јединице  Општинске управе 

Власеница, као и за остале потрошачке јединице. 

 

XVII 

Коришћење средстава за капитална 

улагања може се вршити по добијању сагласности 

Одјељења за финансије на план утрошка тих 

средстава, а прије спровођења процедура 

прописаних Законом о јавним набавкама. 

 

XVIII 

Капитални расходи Општинске управе, 

распопредиће се у оквиру Програма капиталних 

инвестиција, конкретних, надлежних Одјељења. 

Реконструкција и одржавање путева биће 

планирани Програмом одржавања локалних и 

некатегорисних путева за 2021. годину. 

Дио прихода, који је Законом о комуналним 

дјелатностима предвиђен за комуналну потрошњу, 

планиран је и биће распоређен Програмом 

заједничке комуналне потрошње за 2021. годину. 

 

XIX 

У оквиру  усвојених програма из члана 17. 

ове Одлуке, Начелник општине може 

преусмјеравати средства до износа од 20% 

вриједности одређене инвестиције, односно 

активности, у складу са спроведеним процедурама 

јавне набавке, с тим да стварање обавеза 

потрошачких јединица – корисника буџета не смије 

бити веће од укупних програмом дефинисаних 

расхода и динамике остварења прихода буџета. 
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XX 

За извршење буџета Начелник општине је 

одговоран Скупштини општине. 

 

XXI 

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

 

XXII 

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

 
XXIII 

Ова одлука ступа на снагу даном доношења 
и биће објављена у „Службеном гласнику општине 
Власеница“. Одлука ће се примјењивати од 
01.01.2021. године. 

 

Број: 01-022-119/20                                                                          

Датум: 29.12.2020.године        ПРЕДСЈЕДНИК  

Власеницa                       СКУПШТИНЕ  ОПШТИНЕ 

                                                 Горан Ђурић,с.р.   

       

 

               На основу члана 39. Закона о локалној 
самоуправи ( „Службени гласник РС“, број 97/16 и 
36/19), члана 8. Закона о порезу на непокретности 
 ( „Службени гласник РС“, број 91/15) и члана 37. 
Статута општине Власеница („Службени гласник 
општине Власеница“, број 9/17),  Скупштина 
општине Власеница, на 1. посебној  сједници 
одржаној дана 29.12.2020.године,  донијела је 
 

 
O Д Л У К У  

о висини стопе пореза на непокретности  
на подручју Општине Власеница за 2021. годину 

 
 
I 

Овом одлуком утврђује се стопа за 
опорезивање непокретности које се налазе на 
подручју општине Власеница за 2021. годину у  
висини 0,15 %. 

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

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

  
                              II 
Непокретност у смислу члана 2. став 1. 

тачка 4. Закона о порезу на непокретности 
(„Службени гласник Републике Српске“, број 91/15) 
представља земљиште са свим оним што је трајно  

 
спојено са њим или што је изграђено на површини 
земљишта, изнад или испод земљишта. 

 
 
                              III 
Пореска управа утврдиће пореску основицу 

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

IV 
Ова Одлука ступа на снагу даном 

доношења и биће објављена у „Службеном 
гласнику Општине Власеница”. Одлука ће се 
примјењивати у периоду од 01.01.2021. до 
31.12.2021. године.  
 
 
Број: 01-022-120/20                                                                                      
Датум: 29.12.2020.године         ПРЕДСЈЕДНИК  
Власеница                          СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ 
                                                  Горан Ђурић,с.р. 
     

 
               На основу члана 39. став 2. тачка 13. 
Закона о локалној самоуправи („Службени  гласник 
Републике Српске“, број 97/16 и 36/19) и члана 37. 
став 2. тачка 14. Статута општине Власеница 
(„Службени гласник општине Власеница“, број 
9/17), Скупштина општине Власеница на 1.посебној  
сједници одржаној дана 29.12.2020.године, 
донијела је  
 

ОДЛУКУ 
О ДОДЈЕЛИ НЕПОКРЕТНОСТИ  НА КОРИШТЕЊЕ 

ЈКП „ВЛАСЕНИЦА“ Д.О.О. ВЛАСЕНИЦА 
                                                                             
 

I 
       Овом Одлуком додјељују се непокретности на 
кориштење ЈКП „Власеница“ д.о.о. Власеница и то: 

- непокретности уписане у Посједовни лист 
број 115, к.о. Власеница 2, на к.ч. број 
675/1, помоћни објекат у привреди 
површине 187 m², земљиште уз привредни 
објекат површине 701 m², укупне површине 
888 m²,  

- непокретности уписане у Лист 
непокретности број 1 К.О.Власеница 1, на 
кч.бр.445/1 површине 406 m²,  и кч.бр. 428 
површине 172 m², 

-  просторије у приземљу, на спрату и у 
поткровљу објекта, изграђеног на парцели 
кч.бр.442/156 к.о.Власеница 2 (објекат 
Ватрогасног дома), које су Главним 
пројектом промјене намјене предметног 
објекта, број 218-ГП/17 означене као: 
просторија број 1 у приземљу зграде 
корисне површине 39,48 m², просторија на 
спрату број 8  корисне површине 20,29 m², 
просторија на спрату број 9 корисне 
површине 30,71 m², просторија на спрату 
број 10  корисне површине 15,25 m², 
просторија на спрату број 11 корисне  
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површине 4,64 m², просторија на спрату 
број 14  корисне површине 2,27 m², 
просторија у поткровљу број 8  корисне 
површине 11,67 m², просторија у поткровљу 
број 9  корисне површине 6,15 m², 
просторија у поткровљу број 10 корисне 
површине 8,33 m², просторија у поткровљу 
број 11  корисне површине 7,55 m², 
просторија у поткровљу број 12 корисне 
површине 8,33 m², просторија у поткровљу 
број 13 корисне површине 1,96 m² и  
просторија у поткровљу број 14  корисне 
површине 6,14 m². Укупна корисна 
површина просторија које се додјељују на 
кориштење је 162,78 m². 

  
II 

 Пословне просторије из тачке I ове Одлуке  
додјељују се на коришћење ЈКП „Власеница“ д.о.о. 
Власеница, које ће просторије користити 
искључиво за потребе обављања регистроване 
дјелатности и исте се не могу користити у друге 
сврхе. 
 

III 
       Додјела на кориштење предметних пословних 
просторија врши се без накнаде док се исте 
користе у сврху одређену овом Одлуком и неће се 
књижити у катастарској и  земљишно-књижној 
евиденцији. 
 

IV 
       ЈКП „Власеница“ д.о.о. Власеница ће 
предметне просторије користити на неодређено 
вријеме, док надлежни орган не промијени Одлуку 
или до промјене законског основа за доношење 
Одлуке.  
 

V 
        На основу ове Одлуке са ЈКП „Власеница“ 
д.о.о. Власеница закључиће се писани уговор о 
кориштењу пословних просторија из тачке I ове 
Одлуке, којим ће се детаљно регулисати права и 
обавезе уговарача. 
  

VI 
        Овлашћује се Начелник општине Власеница 
да на основу ове Одлуке са ЈКП „Власеница“ д.о.о. 
Власеница закључи уговор о кориштењу пословних 
просторија. 
 

VII 
                 Ова Одлука ступа на снагу даном 
доношења, а објављиће се у ''Службеном гласнику 
општине Власеница''. 
 
 
    
Број:01-022-122/20                                                                       
Датум:29.12.2020.године         ПРЕДСЈЕДНИК     
                                            СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ 
                                                  Горан Ђурић,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 7. 
тачка 4. Закона о комуналним дјелатностима 
(„Службени гласник Републике Српске“, број 
124/11) и члана 37. став 2. тачка 14. Статута 
општине Власеница („Службени гласник општине 
Власеница“, број 9/17), Скупштина општине 
Власеница на 1. посебној  сједници одржаној дана,  
29.12.2020. године,   донијела је: 
 
 
 

ОДЛУКУ 
о преносу права управљања, кориштења и 
одржавања система водоснабдијевања на 

подручју општине Власеница на ЈКП 
„Власеница“ д.о.о. Власеница 

 
I 

Овом одлуком Скупштина општине Власеница 
преноси на ЈКП „Власеница“ д.о.о. Власеница  
право управљања, коришћења и одржавања 
система водоснадбјевања на подручју општине 
Власеница и то: 
 

1. спомен - чесма „Ружина вода“ на Хан 

Погледу, општина Власеница, 

oбјекат спомен чесме чине: каптажа, 
доводни цјевовод дужине око 60 
метара и потпорни зид од камена са 
уграђене двије чесме; 

2.  над дијелом изграђеног градског 

водоводног система у МЗ Горњи 

Залуковик укупне дужине 9.200,00 

метара, који снадбијева водом 60 

домаћинстава засеока: Вијенац, Славић 

поље, Биљег, Николићи, Спасојевићи, 

Ђурићи, Кекићи, Деурићи и Лошићи; 

3. над изграђеним потисним цјевоводом 

од изворишта и пумпне станице 

„Подцрквина“ до резервоара и 

дистрибутивног цјевовода за засеоке 

Бркићи, Милаковићи и Дошићи, у 

дужини од 1.711,82 метара; 

4. изграђеног водоводног система за 

дугорочно снадбијевање водом сјеверо- 

западног подручја општине Власеница 

и то: дистрибутивног цјевовода и 

објеката у склопу водоводног система 

од изворишта Грабовица,који се налази 

на коти 840.47, који снадбијева водом 

домаћинства засеока Ђурићи, 

Грабовица, Нинићи, Гојковићи-

Мркојевићи, дио Тишче, Муњићи, 

Станићи, Јевтићи и Јасен. Укупна 

дужина водоводног система износи 

17.627,15 метара; 

5. изграђеног дистрибутивног цјевовода 

од прикључка на градски водовод у  
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насељу Џемат до краја цјевовода у 

насељу Маринковићи, у дужини од 

7.100,00 метара и право управљања, 

коришћења и одржавања секундарних 

прикључака на дистрибутивни цјевовод 

у дужини од 1.620,00 метара. Укупна 

дужина цјевовода и објеката из овог 

става износи 8.720,00 метара. 

6. изгарђеног водовода Власеница-

Драгасевац- Симићи у дужини од 

8.798,30 метара; 

7. изграђени градски  водоводни систетм  

укупне дужине 33.500,00 метара, који 

чине: 

-дистрибутивни цјевовод  извориште 
„Тишчино врело“ -  пумпна станица „Засеок“ 
дужине 1.225,00 метара, 
-потисни цјевовод пумпна станица „Засок“ – 
резервор „Козија раван“ дужине 495,00 
метара, 
-главни транспортни цјевовод резервоар 
„Козја раван“ – чвориште улаз у град 
дужине 1.760,00 метара 
-дистрибутивни цјевовод у граду и 
секундарна водоводна мрежа са 
прикључним цјевовдима  према објектима 
укупне дужине 30.000,00 метара. 

 
II 

Предузећу ЈКП „Власеница“ д.о.о. Власеница дају 
се на управљање, кориштење и одржавање 
сестеми водоснадбјевања са свим пратећим 
објектима из тачке I ове одлуке, без накнаде, док 
Скупштина општине Власеница не промијени ову 
Одлуку или док се не промијене законски основи 
преноса права.  
 

III 
Обавезује се предузеће ЈКП „Власеница“ д.о.о. 
Власеница да одржавање и заштиту система 
водоснадбјевања из тачке I ове  Одлуке врши 
својим средствима, а да у оквиру права кориштења 
врши прикључење и дистрибуирање воде 
корисницима, о чему ће закључити посебне 
уговоре. 
 

IV 
Овлашћује се Начелник општине Власеница да на 
основу ове Одлуке са предузећем  ЈКП 
„Власеница“ д.о.о. Власеница закључи уговор о 
преносу права управљања, кориштења и 
одржавања система водоснадбјевања из тачке I 
ове Одлуке, којим ће се регулисати права и 
обавезе уговорних страна. 
 

 
V 

 Овом Одлуком стављају се ван снаге: 
 

_  Одлука о преносу права управљања, 
коришћења и одржавања спомен чесме 
„Ружина вода“ на Хан Поледу, општина 
Власеница на комунално предузеће  

 
„Водовод и канализација“ а.д. Власеница 
број:01-022-106/17 од 28.09.2017. године 
(„Службени гласник општине Власеница, 
број 11/17); 

- Одлука о преносу права  кориштења над 

дијелом градског водоводног система у МЗ 

Горњи Залуковик, општина Власеница на 

комунално предузеће „Водовод и 

канализација“ а.д. Власеница број: 01-022-

19/15 од 31.03.2015. године („Службени 

гласник Републике Српске, број 1/15); 

- Одлука о преносу права  кориштења 

изграђеног водовода „Подцрквина“ број: 01-

022-12/12 од 06.02.2012. године („Службени 

гласник Републике Српске, број 2/12); 

- Одлука о преносу права  кориштења на 

комунално предузеће „Водовод и 

канализација“ а.д. Власеница на 

водоводном систему за дугорочно 

водоснадбијевање водом сјеверозападног 

подручја општине Власеница               број: 

01-022-31/13 од 21.06.2013. 

године(„Службени гласник Републике 

Српске, број 5/13); 

- Одлука о преносу права кориштења на 

комунално предузеће „Водовод и 

канализација“ а.д. Власеница на водоводу 

за Пијуке, Брановиће, Дракулиће, Тешиће и 

Маринковиће број: 01-022-27/13 од 

21.06.2013. године („Службени гласник 

Републике Српске, број 5/13); 

- Одлука о преносу права кориштења 

изграђеног водовода Власеница- 

Драгасевац- Симићи број: 01-022-107/09 од 

29.06.2009. године („Службени гласник 

Републике Српске, број 10/09). 

 

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

Број:01-022-124/20    
Датум:29.12.2020.године       ПРЕДСЈЕДНИК 
Власеница                    СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ 
                                              Горан Ђурић,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 7. 
тачка 4. Закона о комуналним дјелатностима 
(„Службени гласник Републике Српске“, број 
124/11) и члана 37. став 2. тачка 14.  Статута 
општине Власеница („Службени гласник општине 
Власеница“, број 9/17), Скупштина општине 
Власеница на 1. посебној  сједници одржаној дана, 
29.12.2020.године,  донијела је: 
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ОДЛУКУ 

о преносу права управљања, кориштења и 
одржавања система одводње отпадних и 

оборинских вода  на подручју општине 
Власеница на ЈКП „Власеница“ 

 д.о.о. Власеница 
 

I 
Овом одлуком Скупштина општине Власеница 
преноси на ЈКП „Власеница“ д.о.о. Власеница  
право управљања, коришћења и одржавања  
система одводње отпадних и оборинских вода на 
подручју општине Власеница и то: 

- канализациони систем- мјешовитог типа 

(употријебљене и кишне воде) укупне 

дужине 17.230,00 m ( бетонски колектор 

13.505,00 m и ПВЦ колектор 3.725,00 m); 

- примарни третман употребљених вода 

насеља Топлик 1, 2 и 3 септик (септик 

запремине2X125,00 m³).  

 

II 
Предузећу ЈКП „Власеница“ д.о.о. Власеница дају 
се на управљање, кориштење и одржавање 
објекатa и канализационе мреже из тачке I ове 
Одлуке, без накнаде, док Скупштина општине 
Власеница не промијени ову Одлуку или док се не 
промијене законски основи преноса права.  
 

III 
Обавезује се предузеће ЈКП „Власеница“ д.о.о. 
Власеница да одржавање и заштиту објеката и 
канализационе мреже из тачке I ове  Одлуке врши 
својим средствима, а да у оквиру права кориштења 
врши прикључење и одводњу отпадних вода 
корисника, о чему ће закључити посебне уговоре. 
 

IV 
Овлашћује се Начелник општине Власеница да на 
основу ове Одлуке са предузећем  ЈКП 
„Власеница“ д.о.о. Власеница закључи уговор о 
преносу права управљања, кориштења и 
одржавања на објектима и канализационој мрежи 
из тачке I ове Одлуке, којим ће се детаљно 
регулисати права и обавезе уговорних страна. 
 

                               V 
Ова одлука ступа на снагу даном доношења, а 
објавиће се у „Службеном гласнику општине 
Власеница“.  
 
 
Број: 01-022-123/20                                                                                               
Датум: 29.12.2020.године         ПРЕДСЈЕДНИК 
Власеница                          СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ 
                                                   Горан Ђурић,с.р. 
 

 
               На основу члана 39. став 2. тачка 13. 
Закона о локалној самоуправи („Службени гласник 
Републике Српске“,број 97/16 и 36/19) и члана 37. 
став 2. тачка 14. Статута општине Власеница  
 
 

 
(„Службени гласник општине Власеница“, број: 
9/17), Скупштина општине Власеница на 1. 
посебној  сједници одржаној дана,  29.12.2020. 
године,  донијела је: 
 

ОДЛУКУ 
 преносу права кориштења над специјалним 

возилима за одвоз отпада на  
ЈКП „Власеница“ д.о.о.Власеница 

 
I 

            Овом Одлуком Скупштина општине 
Власеница преноси право кориштења на ЈКП                    
„Власеница“ д.о.о. Власеница, над сљедећом 
имовином: 
 
1. Камион аутосмећар VOLVOFEE 62RHH, са 
сљедећим карактеристикама: 

 потисна плоча RESORPPF22 

 фабрички број надоградње 02.22.204 

 година производње надоградње -2014. 

 година производње возила-2014. 

 Број шасије-YV2VH70C6EB 690694 

 Број мотора-11569149 

 Вриједност средства на дан набавке 
28.12.2020. године износила је 
 91.611,00 КМ 
 

2. Камион аутосмећар RENAULT D180 MIDLUM, са 
сљедећим карактеристикама: 

 потисна плоча RESOR PPF8 

 фабрички број надоградње 02.08.201 

 година производње надоградње-2014. 

 година производње возила-2014. 

 број шасије-VF644AGD000004879 

 број мотора-11575543 

 вриједност средства на дан набавке 
28.12.2020. године износила је 
 64.174,90 КМ 

 
II 

Општина Власеница ће имовину из тачке I ове 
одлуке уступити на трајно кориштење ЈКП 
„Власеница“ д.о.о. Власеница, без накнаде, док 
Скупштина општине Власеница не промијени 
ову Одлуку или док се не промијене законски 
основи преноса права. 

 
III 

           Обавезује се ЈКП “Власеница“ д.о.о. 
Власеница да се према уступљеној имовини 
односи са пажњом доброг домаћина, те да 
одржавање имовине из тачке I ове Одлуке 
врши својим средствима, а да у оквиру права 
кориштења врши прикупљање отпада у 
урбаном и руралним подручјима општине, о 
чему су корисници дужни склопити посебне 
уговоре са ЈКП “Власеница“ д.о.о. Власеница . 
 

IV 
          Права и обавезе поводом кориштења 
имовине из тачке I ове Одлуке ће бити детаљно 
регулисани уговором између Општине  
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Власеница и  ЈКП “Власеница“ д.о.о. 
Власеница. 
 

V 
          Овлашћује се Начелник општине 
Власеница да на основу ове Одлуке са 
предузећем ЈКП “Власеница“ д.о.о. Власеница 
закључи уговор о преносу права кориштења и 
одржавања на возилима из тачке I ове Одлуке, 
којим ће се регулисати права и обавезе 
уговорних страна. 
 

 VI 
                 Ступањем на снагу ове Одлуке ставља 
се ван снаге Одлука о преносу права кориштења  
над специјалним возилима за одвоз отпада на КП 
„Чистоћа“ А.Д. Власеница, број:01-022-70/14 од 
30.06.2014. године („Службени гласник општине 
Власеница“ , број 8/14). 
 

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

 
Број: 01-022-121/20   
Датум: 29.12.2020.године          ПРЕДСЈЕДНИК 
Власеница                         СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ 

                                             Горан Ђурић,с.р. 
      

 
               На основу члана 7. став 4. Закона о 
комуналним дјелатностима („Службени гласник 
Републике Српске“, број: 124/11), члана 8. Закона о 
гробљима и погребној дјелатности ( „Службени 
гласник Републике Српске“, број: 31/13 и 6/14), 
члана 39. став 2. тачка 13. Закона о локалној 
самоуправи („Службени гласник Републике Српске“  
број: 97/16 и 36/19), члана 37. став 2. тачка 14. 
Статута општине Власеница („Службени гласник 
општине Власеница“, број: 9/17) и члана 14. став 2. 
Одлуке о гробљима на подручју општине 
Власеница  („Службени гласник општине 
Власеница“, број: 5/15), Скупштина општине 
Власеница на 1. посебној  сједници одржаној дана,              
29.12.2020. године, донијела је: 
 
 

ОДЛУКУ 
o давању на управљање, кориштење и 

одржавање градског православног гробља у 
Власеници ЈКП „Власеница“ д.о.о. Власеница 

 
 
I 

Овом Одлуком преноси се без накнаде право 
управљања, кориштења и одржавања: 
-градског православног гробља изграђеног у 
Власеници на земљишту означеном као                
к.ч. број 14/1, пашњак површине 29.250 m², к.о. СП-
Власеница, стари премјер, уписана као државна 
својина, 
-планираног неизграђеног новог православног 
градског гробља у Власеници на парцелама  
 

 
означеним као кч.бр.166/3 К.О.Власеница 2 
површине 47.164 m² и кч.бр.236/1 К.О.Власеница 2 
површине 9.049 m² уписане у корист Општине 
Власеница са дијелом 1/1. 
 

II 
ЈКП „Власеница“ д.о.о. Власеница ће предметним 
гробљем управљати, користити га и одржавати на 
начин и под условима одређеним Законом о 
комуналним дјелатностима, Законом о гробљима и 
погребној дјелатности, Одлуком о гробљима на 
подручју општине Власеница и посебним уговором 
који ће бити склопљен на темељу ове Одлуке, док 
Скупштина општине Власеница не промијени ову 
Одлуку или док се не промијене законски основи 
преноса права. 

 
IV 

Међусобна права и обавезе између Општине 
Власеница и ЈКП „Власеница“ д.о.о. Власеница 
регулисаће се посебним уговором, који ће у име и 
за рачун Општине Власеница потписати начелник 
општине. 
 

V 
 Ступањем на снагу ове Одлуке, ставља се ван 
снаге Одлука о давању на управљање и 
одржавање градског православног гробља у 
Власеници комуналном предузећу „Чистоћа“ а.д. 
Власеница („Службени гласник општине 
Власеница“, број 9/15). 
 

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

 
 

Број: 01-022-125/20 
Датум: 29.12.2020.године           ПРЕДСЈЕДНИК 
Власеница                           СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ 

                                              Горан Ђурић,с.р. 
      

 
На основу члана 22.,26., и 27. Породичног 

закона („Службени гласник Републике Српске“ број  
54/02, 41/08 и 63/14) и члана 37. Статута општине 
Власеница („Службени гласник општине 
Власеница“ број  9/17), Скупштина општине 
Власеница,  на 1.посебној сједници одржаној дана  
29.12.2020. године, д о н и ј е л а    ј е  

 
  

О Д Л У К У 
о  начину и мјесту  закључења брака 

и  именовању  одборника  који  присуствују 
закључењу брака 

 
 

I 
Овом Одлуком утврђује се начин, мјесто и 

услови закључења брака и одређују одборници 
Скупштине општине Власеница који ће 
присуствовати закључењу брака пред надлежним 
органом Општинске управе општине Власеница,  
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њихове дужности и обавезе,  као и  накнаде за 
вјенчање и накнада за одборнике и матичаре.  
 

II 
Закључење брака се врши на свечан начин 

и у складу са одредбама члана 19., 21., 22.,25., 26. 
и 27.Породичног закона. („Службени гласник 
Републике Српске“ број 54/02, 41/08 и 63/14) 
 

III 
Закључење  брака се врши у сали 

Скупштине општине Власеница или на неком 
другом мјесту ван зграде Скупштине општине када 
за то постоје оправдани разлози. 
 

IV 
(1) Накнада за обављање вјенчања у току 

радног времена у сали Скупштине општине износи 
50,00 КМ. 
 

(2) Накнада за обављање вјенчања ван 
радног времена и у нерадне дане,  у сали 
Скупштине општине и ван зграде општине  ( на 
неком другом мјесту ) износи 100,00 КМ. 
 

V 
Приликом подношења пријаве за склапање 

брака и одређивања дана, мјеста и времена 
закључивања брака, матичар Општинске управе је 
дужан будуће супружнике упознати са процедуром 
која се проводи при закључењу брака. 
 

VI 
(1) Приликом закључења брака, а посебно 

ван зграде Скупштине општине, будући супружници 
су дужни службеним лицима који присуствују 
закључењу брака обезбједити услове за несметан 
рад и заштитити их од било ког вида непримјереног 
понашања  према њима.  
 

(2) У случају да нису обезбијеђени услови 
из претходног става службена лица Општинске 
управе  неће извршити чин вјенчања. 

 
VII 

У току трајања одборничког мандата, 
закључењу брака ће присуствовати сљедећи 
одборници: 
 
1. Миле  Зорановић 
2. Станислав  Краљевић 
3. Мирзет  Реџић 
4. Стефан  Ковачевић. 
 

VIII 
Одборник је обавезан да присуствује 

закључењу брака по утврђеном редослиједу и да 
предузима радње предвиђене чланом 26. и 27. 
Породичног закона. 
 

IX 
(1) Надлежни орган Општинске управе ће о 

сваком заказаном вјенчању, времену и мјесту 
вјенчања благовремено обавијестити одборника 
који присуствује закључењу брака. 

 
(2) Уколико је одборник из претходног става 

из било којег разлога спријечен да присуствује 
закључењу брака, надлежни орган ће обавијестити 
наредног одборника  по редослиједу. 
 

X 
(1) За присуство закључењу брака одборник 

има право на новчану накнаду која  износи 20,00 
КМ. 
 

(2) Матичар који обавља вјенчања ван 
радног времена има право на новчану накнаду која 
износи 30,00 КМ. 
 

XI 
Ступањем на снагу ове Одлуке престаје да 

важи Одлука о начину  и мјесту  закључења  брака 
и именовању  одборника који  присуствују   
закључењу  брака („Службени гласник  општине 
Власеница“, број  11/17). 
 

XII 
Ова одлука ступа на снагу осмог дана од 

дана објављивања у „Службеном гласнику општине 
Власеница“ 
 
 
Број: 01-022-130/20                                                                                
Датум:29.12.2020.године        ПРЕДСЈЕДНИК 
Власеница                         СКУПШТИНЕ  ОПШТИНЕ 
                                                Горан  Ђурић,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 Одбора за жалбе општине 
Власеница за период од 01.07. до 
31.12.2020.године, Скупштина општине Власеница, 
на 1.посебној сједници одржаној  дана 
29.12.2020.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 Одбора за 
жалбе општине Власеница за период од 01.07.  до  
31.12.2020.године. 
 
 2. Овај  закључак ступа на снагу наредног 
дана од дана објављивања у  „Службеном  
гласнику  општине Власеница“. 
 
 
 
Број: 01-022-114/20                                                                     
Датум: 29.12.2020.године        ПРЕДСЈЕДНИК 
Власеница                         СКУПШТИНЕ  ОПШТИНЕ 
                                                 Горан  Ђурић, с.р. 
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                  На основу члана 82. Закона о локалној 
самоуправи („Службени гласник Републике 
Српске“, број 97/16 и 36/19), члана 97. Статута 
општине Власеница („Службени гласник општине 
Власеница“, број 9/17), начелник општине доноси  

 
Oдлуку 

о именовању Kоординатора и чланова 
Оперативног тима у имплементацији  

пројекта „Јачање улоге мјесних заједница у 
Босни и Херцеговини“ 

 
I 

             Овом Одлуком именују се Координатор и 
чланови Оперативног тима за имплементацију 
пројекта „Улога мјесних заједница у Босни и 
Херцеговини“,  у саставу: 

1. Горан Ђурић, координатор,  

2. Ивана Мајсторовић, члан тима, 

3. Зорка Мићић, члан тима, 

4. Раде Малишевић, члан тима, 
 
II 

   Координатор руководи Тимом и организује 
највећи дио пројектних активности у ЈЛС, као што 
су: 

- Контакт са руководством ЈЛС, 
- Контакт са руководствима МЗ-а и 

грађанима, 
- Подршка пројекту у организацији 

едукација/тренинга за пројектне мјесне 
заједнице 

- Подршка пројекту у имплементацији 
пројектних активности у мјесним 
заједницама и ЈЛС 

- Прикупљање података за мониторинг и 
евалуационе извјештаје, као и за друге 
врсте извјештаја потребних за пројектне 
активности 

- Подршка у организацији рада Друштвеног 
центра ( када буде формиран кроз 
пројектне активности ) 

- Подршка у кориштењу пројектне интернет 
платформе (www.mjesnazajednica.ba) 

- Подршка и координација рада Оперативног 
тима  

 
III 

Задаци Тима из тачке I овe Одлуке су сљедећи: 

- Помаже координатору у извршењу 
наведених  активности 

- Присуствује едукацијама које буду 
организоване у оквиру пројектних 
активности и преноси стечено знање и 
праксе у свим мјесним заједницама, као и 
будућем Савјету мјесних заједница 

- Помаже унапређење рада свих мјесних 
заједница на подручју ЈЛС 

- Пружају подршку у промоцији нове визије 
мјесних заједница у Босни и Херцеговини 
 

 
 

 
IV 

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

 
Број: 02/2-014-355/20                                                         
Датум: 07.12.2020.         НАЧЕЛНИК ОПШТИНЕ 
                                       Мирослав Краљевић,с.р. 
 

 
               Начелник општине Власеница, на основу 
члана 59. Закона о локалној самоуправи  
(„Службени гласник Републике Српске“, број: 97/16 
и 36/19), члана 66. Статута општине Власеница 
(„Службени гласник општине Власеница“, број:  
9/17), Правилника о начину и роковима вршења 
пописа и усклађивања књиговодственог стања са 
стварним стањем у Општини Власеница 
(„Службени гласник општине Власеница“, број: 
11/10 и 14/14), донио je: 
 
 

ОДЛУКУ 
о организовању редовног годишњег пописа за 
2020. годину  и именовању комисије за попис 

 
 

Тачка 1. 
          У циљу утврђивања стварног стања, 
основних средстава, обавеза и потраживања, 
готовине, еквивалената готовине и жиро рачуна 
општине Власеница, и његовог усклађивања са 
књиговодственим стањем на дан 31.12.2019. 
године организује се редовни годишњи попис и 
именује се комисија за попис у сљедећем саставу: 
 
            I Централна комисија за попис: 
 

1. Славиша Паунић, предсједник,      
1.   Татјана Видовић, замјеник предсједника, 
2. Слободанка Милановић, члан,       

       2.   Ђуро Вуксић, замјеник члана,  
3. Ивана Мајсторовић, члан.            

       3.   Миле Радуловић, замјеник члана. 
 
 
II Комисија за попис основних средстава 

 
1. Бранислав Петковић, предсједник,   
1.    Павле Бунијевац, замјеник предсједника 
2. Љубинка Продановић, члан                     
2.    Гордана Кљештан, замјеник члана 
3. Оливера Боровина, члан.                     
3.    Светлана Ђурић, замјеник члана. 

 
III Комисија за попис готовине, 
еквивалената готовине и жиро рачуна 
 

1. Божидар Куртума, предсједник,    
1. Саша Бјелановић,замјеник предсједника, 
2. Зорица Деурић, члан     
2.    Мирзана Ахметовић, замјеник члана, 
3. Небојша Беровић, члан.                 
3.    Ивана Мајсторовић, замјеник члана. 

http://www.mjesnazajednica.ba/
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IV Комисија за попис обавеза и 
потраживања 

 
1. Александра  Милановић Лаловић,    

предсједник, 
      1.   Јелена Шеовац , замјеник предсједника 

1. Јадранка  Мојсиловић, члан   
             2.   .Жарко Мијић, замјеник члана, 

3.   Борка Зекић, члан.                                          
3.   Славица Станишић, замјеник члана. 

 
 

Тачка 2. 
           Попис основних средстава, обавеза и 
потраживања извршиће се у периоду  25.12.2020. - 
05.02.2021. године, с тим да се стање по попису 
који није извршен последњи дан пословне године 
своди  на дан 31.12.2020. године. 
         Попис готовине, еквивалената готовине и 
жиро рачуна ће се извршити на дан 31.12.2020. 
године. 
          У периоду 05.02.2021. - 10.02.2021. године 
Комисије су дужне извршити усаглашавање 
стварног и књиговодственог стања и утврдити 
евентуалне разлике. 
 

Тачка 3. 
         Формиране Комисије дужне су да прије 
почетка пописа донесу план рада према коме ће 
вршити попис и исти доставе Начелнику општине и 
Начелнику одјељења за финансије. 
 

Тачка 4. 
        Комисије су обевезне да по завршетку пописа 
сачине извјештај о извршеном попису, са 
утврђеним разликама између стварног и 
књиговодственог стања. Извјештај о извршеном 
попису заједно са пописним листама достављају 
Централној пописној комисији најкасније до 
10.02.2020. године. 
 

Тачка 5. 
       Централна пописна комисија дужна је да обави 
контролу тачности пописа, а по завршетку пописа 
састави коначан извјештај о попису (у складу са 
чланом 18. и 19. Правилника о начину и роковима 
извршења пописа и усклађивања књиговодственог 
стања са стварним стањем у Општини Власеница) 
и достави га Начелнику општине и Вишем стручном 
сараднику за главну књигу трезора, најкасније до 
20.02.2020. године. 
 

Тачка 6. 
      На приједлог Централне пописне комисије 
Начелник општине доноси Одлуку о начину 
књижења утврђених разлика. 
 

Тачка 7. 
     Непоступање у складу са овом Одлуком биће 
санкционисано у складу са важећим законским 
прописима. 

 
 
 
 

 
Тачка 8. 

     Ова одлука се примјењује од дана доношења и 
биће објављена у „Службеном гласнику општине 

Власеница“. 
 
 
Број:  02-014-590/20                                                                                                    
Датум: 25.12.2020. године     
                                               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. Забрањује се до  15.01.2021. године сва 
приватна окупљања у групама већим од 10 лица  
(прослава крсних слава, рођендана и друга 
приватна окупљања у затвореном простору ) 
 
2. Забрањују  се до  15.01.2021. године: 
 
-  сва јавна окупљања у групама већим од 50 
особа, 
- извођење музике уживо и ангажовање ди-џејева у 
угоститељским објектима за исхрану и пиће  
-  коришћење наргиле 
 
 3. Обавезују се грађани да до 15.01.2021. године: 
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 
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4. 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 
 
5. 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 
 
6. Дом здравља ће реорганизовати рад, са циљем 
превенције ширења вируса, на начин да ће се 
вршити пријем хитних случајева, а остали ће се 
консултовати са породичним љекаром 
телефонским путем. 
 
7. Ограничава се рад до 15.01.2021. 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. 
 
 8. Ограничава се рад  до 15.01.2021. године од 
06,00 до 22,00 часа радним данима:  
 - угоститељским објектима за исхрану и пиће,  
 -субјектима који врше доставу хране, ако су 
регистровани за обављање те дјелатности.  
 
 9. Ограничава се рад  до 15.01.2021. године од 
06,00 до 22,00 часа у дане викенда:  
 - угоститељским објектима за исхрану и пиће,  
 -субјектима који врше доставу хране, ако су 
регистровани за обављање те дјелатности.  

10. Субјектима који обављају дјелатност 
производње хљеба, пецива, свјеже тјестенине и 
колача искључиво у погледу продаје њихових 
производа, ограничава се рад  до 15.01.2021. 
године од 06,00 до 22,00 часа.  
11.  До 15.01.2021. године:   
 - од 06,00 до 22,00 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.  

 
12. Ограничава се рад  до 15.01.2021. године од 
05,00 до 15,00 часова сточној пијаци. 
 
13. Бензинске пумпе настављају да раде у 
досадашњем режиму, с тим да се ограничава рад           
угоститељског дијела објекта до 22,00 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. 
 
14. 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 22,00 часа. 
   
15. 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.  
 
 16. 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.   
 
17. Сви напријед наведени субјекти могу 
самостално вршити дезинфекцију пословних               
простора у складу са Упутством ЈЗУ „Институт за 
јавно здравство Републике Српске“.   
 
18. 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.  
 
 19. 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.   
 
20. Задужује се Одсјек за инспекцијске послове да 
у провођењу ове Наредбе обезбиједи                   
поштовање исте од стране напријед наведених 
субјеката.   
 
21. О извршењу задатака из ове Наредбе органи из 
тачке 20. свакодневно ће извјештавати команданта 
Општинског штаба за ванредне ситуације.  
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22.   Овом наредбом ставља се ван снаге Наредба 
о регулисању рада трговинских, занатских и других  
објеката и служби на подручју општине Власеница 
број: 02-014-336/20-11 од 30.11.2020. године.  
 
23. Ова Наредба ступа на снагу одмах, а објавиће 
се у „Службеном гласнику општине Власеница“. 
 
 Број: 02-014-336/20-12 
 Датум: 22.12.2020. године       
                                              КОМАДАНТ ШТАБА 
                                          Мирослав Краљевић,с.р. 
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