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Службени гласник општине Власеница 

 

               На основу члана 39. Закона о локалној 
самоуправи ( „Службени гласник РС“, број 97/16), 
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 сједници одржаној дана 
25.12.2018  године,  донијела је 
 

 
O Д Л У К У  

о висини стопе пореза на непокретности  
на подручју Општине Власеница за 2019. годину 

 
 
I 

Овом одлуком утврђује се стопа за 
опорезивање непокретности које се налазе на 
подручју општине Власеница за 2019. 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 01.01.2019. до 
31.12.2019. године.  
 
 
Број:о1-022-142/18                                                                                      
Датум: 26.12.2018.године      
Власеница   
                                                   ПРЕДСЈЕДНИК  
                                           СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ 
                                               Гордана Трампић,с.р. 
 

 
На основу члана 39.Закона о локалној 

самоуправи („Службени гласник Републике 
Српске“, број 97/16),  члана 37. Статута општине 
Власеница („Службени гласник општине 
Власеница“, број 9/17) и члана 111.Пословника  о 
раду Скупштине  општине Власеница („Службени 
гласник   општине  Власеница“, број 10/17 и 18/17), 
Скупштина општине Власеница, на сједници 
одржаној дана  25.12.2018.године,д о н и ј е л а  ј е 
 
 

О Д Л У К У 
 
 
I 

 Oвом Одлуком усваја се Програм рада 
Скупштине општине Власеница за  2019.годину. 

 
 

II 
 Саставни  дио  ове Одлуке   је  Програм  
рада  Скупштине  општине  Власеница  за  
2019.годину. 
 

III 
 Ова   одлука  ступа на снагу  осмог дана од 
дана  објављивања  у  „Службеном  гласнику  
општине  Власеница“. 
 
 
 
 
Број: 01-022-148/18                                                                   
Датум: 26.12.2018.године          ПРЕДСЈЕДНИК 
 Власеница                        СКУПШТИНЕ   ОПШТИНЕ 
                                                Гордана Трампић,с.р. 
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На основу члана 39.Закона о локалној самоуправи („Службени гласник Републике Српске“, број 97/16), 

члана 37.Статута општине Власеница („Службени гласник општине Власеница“, број  9/17) и чл.109. и 110. 
Пословника о раду Скупштине општине Власеница („Службени гласник општине Власеница“, број 10/17 и 18/17 
), Скупштина општине Власеница, на сједници одржаној  данa  25.12.2018.године, д о н и ј е  л а     ј е    
 

П Р О Г Р А М 
РАДА  СКУПШТИНЕ  ОПШТИНЕ 
ВЛАСЕНИЦА  ЗА  2019.ГОДИНУ 

 
У В О Д 

Програмом рада Скупштине општине за 2019.годину утврђују се основни задаци Скупштине који 
произилазе из законом прописаних обавеза, утврђене политике и интереса грађана. 

Програм ће се прилагођавати стварним друштвеним потребама и остаје отворен и за друга питања за  
која се током године утврди  потреба или  која Скупштина  општине  затражи. 

Начелник општине, други предлагачи материјала и обрађивачи дужни су да се придржавају датих 
рокова и да са овим Програмом ускладе своје  програме рада. 

 Програм садржи увод, информативни тематски  дио са утврђеним носиоцима послова и роковима за 
разматрање на Скупштини. 
 
        I    ТРОМЈЕСЕЧЈЕ 
1. Извјештај о раду Скупштине општине Власеница за 2018.годину 

ОБРАЂИВАЧ:Предсједник   Скупштине  општине 
ПРЕДЛАГАЧ: Начелник  Општине 
 

2. Извјештај о раду начелника општине  Власеница за 2018.годину  
ОБРАЂИВАЧ:Начелник   Општине   
ПРЕДЛАГАЧ: Начелник  Општине 

 
3. Извјештај о раду заступника општине Власеница  пред судовима за   период од   01.01. до 31.12.2018.године 
  ОБРАЂИВАЧ: Заступник општине Власеница 

ПРЕДЛАГАЧ: Начелник  Општине 
 
4. Извјештај о раду и Финансијски извјештај   установа на подручју општине     Власеница за 2018.годину: 
            -  ЈЗУ Дом  здравља Власеница 
            -   ЈУ Центар  за социјални рад Власеница  
            -   ЈУ  Културни центар 
            -   Туристичка организација  општине  Власеница  

   ОБРАЂИВАЧ: Установе  
   ПРЕДЛАГАЧ: Начелник   Општине 
        

5. Извјештај о раду   и  Финансијски  извјештај ОО Црвеног крста  Власеница  за     2018.годину 
ОБРАЂИВАЧ: ОО Црвени  крст 
ПРЕДЛАГАЧ: Начелник   Општине 

 
6. Извјештај  о  вриједности  имовине  општине Власеница за 2018.годину 
 ОБРАЂИВАЧИ: Одјељење  за  просторно уређење и стамбено  комуналне  послове и 
                                        Одјељење за   финансије 
 ПРЕДЛАГАЧ: Начелник  Општине 
 
7. Извјештај  о   раду   Полицијске  станице  Власеница за 2018.годину 

ОБРАЂИВАЧ: Полицијска  станица  Власеница  
ПРЕДЛАГАЧ: Начелник  Општине 

 
8.Информација  о раду  Правобранилаштва  РС  Сједиште замјеника   Власеница    за    период  од  01.01. до   
   31.12.2018.године 

ОБРАЂИВАЧ: Правобранилаштво РС-Сједиште  замјеника Власеница 
ПРЕДЛАГАЧ: Начелник  Општине 

 
9. Информација  о раду  инспекцијских  органа    Општинскe  управe  за     2018.годину 

ОБРАЂИВАЧ: Одјељење за привреду и  друштвене   дјелатности            
ПРЕДЛАГАЧ: Начелник   Општине 

 
10. Информација о реализацији Програма подстицаја и активности набавке    репроматеријала  за  развој     
      пољопривредне производње средствима       општинског   буџета  у  2018.години 
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ОБРАЂИВАЧ:Одјељење за привреду  и   друштвене  дјелатности              
ПРЕДЛАГАЧ: Начелник   Општине 

 
11. Информација  о  раду  комуналне  полиције  на подручју  општине       Власеница за  2018.годину 
    ОБРАЂИВАЧ: Одјељење за просторно уређење и  стамбено комуналне   послове  

 ПРЕДЛАГАЧ: Начелник   Општине 
 

12. Информација о материјалном положају и  здравственој заштити пензионера    на  подручју  општине    
      Власеница  за 2018.годину 
    ОБРАЂИВАЧ: Удружење  пензионера 

ПРЕДЛАГАЧ: Начелник  Општине 
 

13. Информација  о стању и степену развоја занатства  и мале привреде у   општини  Власеница   за     
     2018.годину 

ОБРАЂИВАЧ: Одјељење за привреду  и  друштвене  дјелатности  
ПРЕДЛАГАЧ:Начелник   Општине 

 
14.Информација о стању у области физичке културе и спорта на подручју   општине     Власеница  за   
     2018.годину 

ОБРАЂИВАЧ: Одјељење  за привреду  и   друштвене  дјелатности                  
ПРЕДЛАГАЧ: Начелник   Општине 

 
15. Информација о газдовању у приватним шумама на подручју општине    Власеница за  2018.годину 

ОБРАЂИВАЧ: ШГ „Бирач“  Власеница 
ПРЕДЛАГАЧ:Начелник   Општине 
 

16. Информација о раду и Финансијски  извјештај   Комуналног  предузећа   „Чистоћа“    а.д. Власеница   за   
      2018.годину  

ОБРАЂИВАЧ: Комунално предузеће  „Чистоћа“ а.д.  Власеница 
ПРЕДЛАГАЧ: Начелник  Општине 
 

17. Информација о раду и Финансијски извјештај а.д. „Водовод и  канализација“    Власеница   за 2018.годину 
ОБРАЂИВАЧ: а.д. „Водовод и канализација“  Власеница 
ПРЕДЛАГАЧ: Начелник   Општине 

 
18. Одлука о утврђивању  просјечне, коначне грађевинске цијене   1м2 корисне    површине стамбеног  и   
      пословног   простора на подручју општине     Власеница   у  2018.години 

ОБРАЂИВАЧ: Одјељење за просторно уређење и  стамбено комуналне   послове  
 ПРЕДЛАГАЧ: Начелник   Општине 
 

19. Одлука о утврђивању  вриједности бода за обрачун комуналне накнаде за   2019.годину 
ОБРАЂИВАЧ: Одјељење за просторно уређење и стамбено комуналне     послове 
ПРЕДЛАГАЧ: Начелник   Општине 
 

20. Одлука о висини   накнаде за трошкове   уређења   градског  грађевинског        земљишта  за  2019.годину 
ОБРАЂИВАЧ: Одјељење   за  просторно  уређење   и  стамбено    комуналне  послове 
ПРЕДЛАГАЧ: Начелник   Општине 
 

21. Одлука о усвајању ревидиране Стратегије  развоја  општине Власеница за    период  2018 - 2023 
ОБРАЂИВАЧ: Одсјек  за  развој 
ПРЕДЛАГАЧ: Начелник   Општине 
 

22. Програм заједничке комуналне потрошње  за 2019.годину 
ОБРАЂИВАЧ: Одјељење за просторно уређење и  стамбено комуналне   послове 
ПРЕДЛАГАЧ: Начелник  Општине 

 
23. Програм подстицаја и активности набавке репроматеријала за  развој  пољопривредне  производње  
      средствима  општинског буџета  у  2019.  години 
           ОБРАЂИВАЧ: Одјељење за привреду  и  друштвене дјелатности  
           ПРЕДЛАГАЧ: Начелник  Општине 
 
24. Процјена  угрожености  општине Власеница  од елементарне непогоде и      друге  несреће 

ОБРАЂИВАЧ: Одјељење  за привреду  и   друштвене  дјелатности         
 ПРЕДЛАГАЧ: Начелник   Општине 
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25. План  заштите и спасавања  

ОБРАЂИВАЧ: Одјељење  за привреду  и   друштвене  дјелатности           
       ПРЕДЛАГАЧ: Начелник   Општине 

 
            II   ТРОМЈЕСЕЧЈЕ 
1.Извјештај о извршењу  буџета општине Власеница  за период  01.01-  31.12.2018.године 

ОБРАЂИВАЧ: Одјељење за финансије 
ПРЕДЛАГАЧ: Начелник   Општине 

 
2. Информација  о стању у области запошљавања на подручју општине    Власеница за  2018.годину 
     ОБРАЂИВАЧ:  Завод  за запошљавање   РС – Биро  Власеница 

ПРЕДЛАГАЧ: Начелник   Општине 
 

3. Информација  о  стању  у  области  комуналне  хигијене  на  подручју    општине   Власеница  за    
    2018.годину 
  ОБРАЂИВАЧ: Одјељење за просторно уређење и  стамбено     комуналне послове  

ПРЕДЛАГАЧ: Начелник   Општине 
 

4. Информација о инвестиционом  и текућем  одржавању стамбених  зграда на     подручју  општине   
    Власеница  за   2018.годину 

ОБРАЂИВАЧ: Одјељење  за просторно  уређење и  стамбено      комуналне послове 
ПРЕДЛАГАЧ: Начелник   Општине 

 
5. Информација у области водоснабдијевања на подручју општине Власеница   за  период  од  01.01.  до   
    30.06.2019.године 

ОБРАЂИВАЧ: а.д. „Водовод  и канализација“   
ПРЕДЛАГАЧ: Начелник   Општине 

 
6.  Информација о снабдијевању  електричном енергијом општине Власеница   за  период  од  01.01.  до   
     30.06.2019.године 

ОБРАЂИВАЧ: РЈ „Електродистрибуција“   Власеница 
ПРЕДЛАГАЧ: Начелник  Општине 

 
7. Информација о раду привредних субјеката  на подручју општине Власеница    за   2018.годину 

ОБРАЂИВАЧ:Одјељење за привреду и  друштвене  дјелатности                    
ПРЕДЛАГАЧ: Начелник   Општине 

 
8.  Информација о  стању  борачко-инвалидске  заштите на подручју  општине     Власеница за 2018.годину 
  ОБРАЂИВАЧ: Одјељење за  општу  управу 
  ПРЕДЛАГАЧ: Начелник  Општине 
 
9. Информација  о раду у мјесним заједницама  на подручју општине Власеница     за 2018.годину 

 ОБРАЂИВАЧ:Одјељење за привреду и  друштвене  дјелатности                    
ПРЕДЛАГАЧ: Начелник   Општине 

 
10. Програм  здравствене  заштите  животиња  на подручју  општине Власеница     за  2019.годину 

ОБРАЂИВАЧ:Одјељење за привреду   и  друштвене  дјелатности 
ПРЕДЛАГАЧ: Начелник   Општине 

 
 
              III   ТРОМЈЕСЕЧЈЕ 
 
     21. СЕПТЕМБАР – СВЕЧАНА СЈЕДНИЦА 
 
1. Извјештај о извршењу буџета општине Власеница за период   01.01.–  30.06.2019 године   

ОБРАЂИВАЧ: Одјељење за финансије 
ПРЕДЛАГАЧ: Начелник   Општине 
 

2. Извјештај о раду и Финансијски извјештај Установе за предшколско   васпитање  и   образовање „Први   
    кораци“ Власеница за школску   2018/2019  годину 

ОБРАЂИВАЧ: Јавна  установа за предшколско васпитање и образовање   „Први кораци“ 
ПРЕДЛАГАЧ: Начелник   Општине 

 
3.  Извјештај  одборника  о спроведеним  активностима  за  спровођење      „Одборничког  сата“  у мјесним   
     заједницама  општине Власеница  за  период     од   01.01.  до  30.06.2019.године 
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ОБРАЂИВАЧ: Одборници   за  спровођење  „Одборничког  сата“ 
ПРЕДЛАГАЧ: Начелник  Општине 
 

4. Извјештај о раду  комисија  које  је  именовала  Скупштина  општине    Власеница  за  период  од  01.01.  до    
    30.06.2019.године 

ОБРАЂИВАЧ: Комисије Скупштине  општине 
ПРЕДЛАГАЧ: Начелник   Општине  
 

5. Извјештај о раду  Одбора  за жалбе  општине Власеница за период од 01.01.  до  30.06.2019.године 
           ОБРАЂИВАЧ: Одбор  за  жалбе  
            ПРЕДЛАГАЧ: Начелник  Општине 
 
6. Извјештај о раду Полицијске станице  Власеница  по областима криминалитета, јавног реда и мира  и  
    безбједности саобраћаја за период од 01.01.     до 30.06.2019.године 

ОБРАЂИВАЧИ:  Полицијска станица   Власеница   
 ПРЕДЛАГАЧ: Начелник  Општине 
 
7. Информација о  раду  Општинских  борачких  организација: Ратних војних     инвалида, Породица   
    заробљених  и погинулих бораца  и несталих цивила   и     Борачке  организације Власеница  за  период  од   
    01.01. до  30.06.2019.године  

ОБРАЂИВАЧ: ОО  РВИ,  ППБ  и несталих цивила и БО  Власеница  
 ПРЕДЛАГАЧ: Начелник  Општине 

 
8. Информација о раду Координационог   тима Скупштине општине Власеница     за  период  од 01.01. до  
    30.06.2019.године                         

ОБРАЂИВАЧ: Координациони тим                 
ПРЕДЛАГАЧ: Начелник   Општине 

 
9. Информација о резултатима  васпитно  образовног рада  ОШ „Вук Караџић“    Власеница за школску  
    2018/2019  годину 

ОБРАЂИВАЧ: ОШ „Вук Караџић“  Власеница 
ПРЕДЛАГАЧ: Начелник   Општине 

 
10.  Информација о резултатима  васпитно  образовног  рада СШЦ  „Милорад   Влачић“   Власеница  за   
       школску  2018/2019  годину 

ОБРАЂИВАЧ: СШЦ  „Милорад  Влачић“ Власеница 
ПРЕДЛАГАЧ: Начелник   Општине 

 
IV   ТРОМЈЕСЕЧЈЕ 

1.Програм рада Скупштине општине Власеница за 2020.годину 
              ОБРАЂИВАЧ:  Колегиј  Скупштине општине 

ПРЕДЛАГАЧ:  Предсједник  Скупштине општине  и Начелник   Општине 
 

2.  Извјештај  начелника  општине  Власеница  о раду  у   органима  предузећа     која  обављају   комуналне    
     дјелатности  

 ОБРАЂИВАЧ: Начелник   Општине 
 ПРЕДЛАГАЧ: Начелник  Општине 

 
 3. Извјештај  одборника  о спроведеним  активностима  за  спровођење   „Одборничког  сата“  у мјесним   
     заједницама  општине Власеница  за  период      од   01.07.  до  31.12.2019.године 

ОБРАЂИВАЧ: Одборници   за  спровођење  „Одборничког  сата“ 
             ПРЕДЛАГАЧ: Начелник   Општине 
 
4. Извјештај  о  раду  комисија  које је  именовала  Скупштина  општине   Власеница  за  период  од  01.07. до   
    31.12.2019.године 

ОБРАЂИВАЧ: Комисије  Скупштине општине 
ПРЕДЛАГАЧ:  Начелник  Општинe 
 

 5. Извјештај  о раду Одбора за жалбе општине Власеница за период од 01.07.   до   31.12.2019.године 
             ОБРАЂИВАЧ: Одбор за жалбе 
             ПРЕДЛАГАЧ: Начелник  Општине  
 
6.Нацрт  Ребаланса буџета општине Власеница за 2019.годину 
  ОБРАЂИВАЧ: Одјељење за финансије  

ПРЕДЛАГАЧ: Начелник   Општине 
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7.  Нацрт   Буџета општине Власеница за 2020.годину 

ОБРАЂИВАЧ: Одјељење за финансије 
ПРЕДЛАГАЧ: Начелник  Општине 

 
8. Ребаланс  буџета  општине  Власеница за  2019.годину 

ОБРАЂИВАЧ: Одјељење за финансије 
ПРЕДЛАГАЧ: Начелник  Општине 

 
9.  Буџет  општине Власеница за 2020.годину 

ОБРАЂИВАЧ: Одјељење за финансије 
ПРЕДЛАГАЧ: Начелник  Општине 

      
 10. Информација о стању малољетничке   деликвенције  и  насиља у породици    на  подручју  општине   
       Власеница  за  2019.годину 

ОБРАЂИВАЧИ:  Полицијска станица   Власеница   и  ЈУ  Центар    за   социјални  рад Власеница 
  ПРЕДЛАГАЧ: Начелник  Општине 

 
11.  Информација о друштвеном положају младих на подручју општине     Власеница 

ОБРАЂИВАЧ: Одјељење за привреду  и друштвене  дјелатности                  
ПРЕДЛАГАЧ: Начелник   Општине  

 
12. Информација  о легализацији  бесправно  изграђених  објеката на подручју    општине  Власеница 

ОБРАЂИВАЧ: Одјељење за просторно уређење и   стамбено   комуналне  послове 
ПРЕДЛАГАЧ: Начелник   Општине 

 
 13. Информација у области водоснабдијевања  на  подручју  општине    Власеница   за  период  од  01.07.  до  
       31.12.2019.године 

ОБРАЂИВАЧ: а.д. „Водовод и канализација“ 
ПРЕДЛАГАЧ: Начелник   Општине 

 
14.  Информација о снабдијевању  електричном  енергијом општине Власеница    за  период  од  01.07.  до   
       31.12.2019.године 

ОБРАЂИВАЧ: РЈ  „Електродистрибуција“   Власеница 
ПРЕДЛАГАЧ: Начелник  Општине 
 

15.  Одлука о извршењу  Ребаланса буџета општине Власеница  за 2019.годину 
ОБРАЂИВАЧ: Одјељење  за  финансије 

  ПРЕДЛАГАЧ: Начелник  Општине 
 
16. Одлука о  извршењу  Буџета  општине  Власеница   за  2020.годину 
  ОБРАЂИВАЧ: Одјељење  за  финансије 
  ПРЕДЛАГАЧ: Начелник  Општине 
 
17. Одлука  о  висини  пореске  стопе  пореза  на  непокретности  за 2020.годину 

ОБРАЂИВАЧ: Одјељење  за  финансије 
ПРЕДЛАГАЧ: Начелник  Општине 
 
 
 

Број: 01-022-148/18                                                                     ПРЕДСЈЕДНИК 
Датум: 26.12.2018.године                                                 СКУПШТИНЕ   ОПШТИНЕ                                                            
Власеница                                                                                Горданa Трампић,с.р.   

 

 
На   основу   члана  39. Закона  о  локалној  

самоуправи („Службени  гласник  Републике  
Српске“, број  97/16) и члана  37. и 137. Статута  
општине Власеница („Службени  гласник  општине  
Власеница“, број  9/17), а након  разматрања 
Извјештаја одборника о спроведеним активностима 
за спровођење  „Одборничког сата“ у мјесним 
заједницама општине Власеница  за период од 
01.07. до 31.12.2018.године, Скупштина  општине  
Власеница, на сједници  одржаној  дана  
25.12.2018.године, д о н и ј е л а     ј е 

З А К Љ У Ч А К 
 
1. Усваја  се Извјештај одборника о 

спроведеним активностима за спровођење  
„Одборничког сата“ у мјесним  заједницама 
општине Власеница  за период од 01.07. до  
31.12.2018.године. 
 

2. Овај  закључак  ступа  на  снагу  наредног   
дана   од    дана      објављивања     у    „Службеном 
гласнику  општине  Власеница“. 
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Број: 01-022-125/18                                                                            
Датум: 26.12.2018.године         ПРЕДСЈЕДНИК    
Власеница                         СКУПШТИНЕ  ОПШТИНЕ 
                                                Гордана  Трампић,с.р. 
  

 
На   основу   члана  39. Закона  о  локалној  

самоуправи („Службени  гласник  Републике  
Српске“, број  97/16) и 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 01.01. до 
31.12.2018.године, Скупштина  општине  
Власеница, на сједници  одржаној  дана  
25.12.2018.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 01.01 . до  
31.12.2018.године. 
 

2. Овај  закључак  ступа  на  снагу  наредног  
дана од  дана  објављивања  у „Службеном  
гласнику  општине  Власеница“. 

 
 
 

Број: 01-022-145/18                                                                            
Датум: 26.12.2018.године          ПРЕДСЈЕДНИК  
Власеница                          СКУПШТИНЕ  ОПШТИНЕ 
                                               Гордана  Трампић,с.р. 
  

 
На   основу   члана  39. Закона  о  локалној  

самоуправи („Службени  гласник  Републике  
Српске“, број  97/16) и члана  37. Статута  општине 
Власеница („Службени  гласник  општине  
Власеница“, број  9/17), а након  разматрања 
Извјештаја о раду комисија које  је именовала 
Скупштина општине Власеница за период од 01.07. 
до 31.12.2018.године, Скупштина  општине  
Власеница, на сједници  одржаној  дана  
25.12.2018.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 комисија које  

је именовала Скупштина општине Власеница за 
период  од  01.07. до  31.12.2018.године. 
 

2. Овај  закључак  ступа  на  снагу  наредног  
дана од  дана  објављивања  у „Службеном  
гласнику  општине  Власеница“. 

 
 

Број: 01-022-147/18                                                                                    
Датум: 26.12.2018.године         ПРЕДСЈЕДНИК 
Власеница                       СКУПШТИНЕ  ОПШТИНЕ 
                                             Гордана  Трампић,с.р. 
 

 

 
               На   основу   члана  39. Закона  о  локалној  
самоуправи („Службени  гласник  Републике  
Српске“, број  97/16) и члана  37. Статута  општине 
Власеница („Службени  гласник  општине  
Власеница“, број  9/17), а након  разматрања 
Извјештаја Етичког одбора Скупштине општине 
Власеница по запримљеној пријави  повреде 
Етичког кодекса Скупштине општине Власеница, 
број 01-022-140/18 од 05.12.2018.године, 
Скупштина  општине  Власеница, на сједници  
одржаној  дана  25.12.2018.године, д о н и ј е л а  
ј е 

 
З А К Љ У Ч А К 

 
1. Усваја  се  Извјештај  Етичког одбора 

Скупштине општине Власеница по запримљеној 
пријави  повреде Етичког кодекса Скупштине 
општине Власеница, број 01-022-140/18 од 
05.12.2018.године. 
 

2. Овај  закључак  ступа  на  снагу  наредног  
дана од  дана  објављивања  у „Службеном  
гласнику  општине  Власеница“. 

 
 

Број: 01-022-140/18                                                                                    
Датум: 26.12.2018.године          ПРЕДСЈЕДНИК 
Власеница                          СКУПШТИНЕ  ОПШТИНЕ 
                                               Гордана  Трампић,с.р. 
  

 
На   основу   члана  39. Закона  о  локалној  

самоуправи („Службени  гласник  Републике  
Српске“, број  97/16) и члана  37. Статута  општине 
Власеница („Службени  гласник  општине  
Власеница“, број  9/17), а након  разматрања 
Информације о снабдијевању електричном 
енергијом општине Власеница за период од 01.07. 
до 31.12.2018.године, Скупштина  општине  
Власеница, на сједници  одржаној  дана  
25.12.2018.године, д о н и ј е л а     ј е 

 
 

З А К Љ У Ч А К 
 
1. Усваја  се Информација о снабдијевању 

електричном енергијом  општине Власеница за 
период  од  01.07.  до  31.12.2018.године. 
 

2. Овај  закључак  ступа  на  снагу  наредног  
дана од  дана  објављивања  у „Службеном  
гласнику  општине  Власеница“. 

 
 
 

Број: 01-022-143/18                                                                                  
Датум: 26.12.2018.године           ПРЕДСЈЕДНИК    
Власеница                          СКУПШТИНЕ  ОПШТИНЕ 
                                                Гордана  Трампић ,с.р. 
 

 
На   основу   члана  39. Закона  о  локалној  

самоуправи („Службени  гласник  Републике  
Српске“, број  97/16) и члана  37. Статута  општине  
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Власеница („Службени  гласник  општине  
Власеница“, број  9/17), а након  разматрања 
Информације у области  водоснабдијевања на 
подручју општине Власеница за период од 01.07. 
до 31.12.2018.године, Скупштина  општине  
Власеница, на сједници  одржаној  дана  
25.12.2018.године, д о н и ј е л а     ј е 

 
 

З А К Љ У Ч А К 
 
 
1. Усваја  се Информација у области 

водоснабдијевања на подручју општине Власеница 
за период  од  01.07.  до  31.12.2018.године. 
 

2. Овај  закључак  ступа  на  снагу  наредног  
дана од  дана  објављивања  у „Службеном  
гласнику  општине  Власеница“. 

 
 
 

Број: 01-022-144/18                                                                                
Датум: 26.12.2018.године           ПРЕДСЈЕДНИК      
 Власеница                         СКУПШТИНЕ  ОПШТИНЕ 
                                               Гордана  Трампић,с.р. 
  

 
На   основу   члана  39. Закона  о  локалној  

самоуправи („Службени  гласник  Републике  
Српске“, број  97/16) и члана  37. Статута  општине 
Власеница („Службени  гласник  општине  
Власеница“, број  9/17), а након  разматрања 
Информације о легализацији бесправно изграђених 
објеката на подручју општине Власеница, 
Скупштина  општине  Власеница, на сједници  
одржаној  дана  25.12.2018.године,  д о н и ј е л а   
 ј е 

 
 

З А К Љ У Ч А К 
 
1. Усваја  се Информација о легализацији 

бесправно изграђених објеката на подручју 
општине Власеница. 
 

2. Овај  закључак  ступа  на  снагу  наредног  
дана од  дана  објављивања  у „Службеном  
гласнику  општине  Власеница“. 

 
 

Број: 01-022-141/18                                                                                   
Датум: 26.12.2018.године         ПРЕДСЈЕДНИК   
Власеница                         СКУПШТИНЕ  ОПШТИНЕ 
                                               Гордана  Трампић,с.р.  
 

 
На   основу   члана  39. Закона  о  локалној  

самоуправи („Службени  гласник  Републике  
Српске“, број  97/16) и члана  37. Статута  општине 
Власеница („Службени  гласник  општине  
Власеница“, број  9/17), а након  разматрања 
Информације о раду Координационог тима 
Скупштине општине Власеница за период од 01.01. 
до 31.12.2018.године, Скупштина  општине   

 
Власеница, на сједници  одржаној  дана  
25.12.2018.године, д о н и ј е л а     ј е 

 
 

З А К Љ У Ч А К 
 
 
1. Усваја  се Информација о раду 

Координационог тима Скупштине општине 
Власеница за период  од  01.01. до  
31.12.2018.године. 
 

2. Овај  закључак  ступа  на  снагу  наредног  
дана од  дана  објављивања  у „Службеном  
гласнику  општине  Власеница“. 

 
 

Број: 01-022-146/18                                                                                    
Датум: 26.12.2018.године         ПРЕДСЈЕДНИК 
Власеница                          СКУПШТИНЕ  ОПШТИНЕ 
                                                Гордана  Трампић,с.р. 
 

 

               На основу члана 18. став (1) и члана 88. 
став (2) Закона о јавним набавкама Босне и 
Херцеговине („Службени гласник Босне и 
Херцеговине“, број 39/14), члана 82. став (3) Закона 
о локалној самоуправи ("Службени гласник 
Републике Српске", број 97/16), члана 97. Статута 
општине Власеница („Службени гласник општине 
Власеница“, број 9/17), члана 3. Споразума о 
сарадњи на реализацији пројеката обнове и 
изградње комуналне и социјалне инфраструктуре 
на просторима гдје живе расељена лица и 
повратници из средстава за 2017. годину бр. 02/1-
014-451/18 од 14.9.2018. године потписаног између 
Министарства за људска права и избјеглице БиХ, 
Комисије за избјеглице и расељена лица БиХ, 
Фонда за повратак БиХ и Општине Власеница и 
Oдлуке о трећој допуни Плана набавки Општине 
Власеница за 2018. годину бр. 02/1-404-1-3/18 од 
30.11.2018. године, начелник општине Власеница 
донио је 
 

ОДЛУКУ 
о покретању поступка јавне набавке  

 
I 

Овом одлуком покреће се поступак јавне набавке 
чији je предмет извођење радова на модернизацији 
локалног пута Власеница-Цикотска Ријека, дионица 
бр. 2 Рашића Гај-Цикотска Ријека у општини 
Власеница. 
 
 

II 
Очекивана и процијењена вриједност предмета 
набавке из тачке I ове одлуке износи 54.700,00 КМ 
без пореза на додату вриједност. 
 
 

III 
Новчана средства за набавку из тачке I ове одлуке 
у износу од 50.000,00 КМ су обезбјеђена на основу 
Одлуке о избору пројеката обнове и изградње  
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комуналне и социјалне инфраструктуре на 
просторима гдје живе расељене особе и 
повратници за 2017. годину, број: К-12-41-1-2438-
3/18 од 27.8.2018. године, а остатак из буџетских 
средстава Општине Власеница позиција 511100 – 
издаци за изградњу и прибављање осталих 
објеката. 
 

IV 
За реализацију поступка набавке за додјелу 
уговора примјенити ће се конкурентски захтјев за 
доставу понуда у складу са чланом 88. Закона о 
јавним набавкама Босне и Херцеговине (у даљем 
тексту: Закон). 
Захтјев ће бити директно упућен овлаштеним 
понуђачима и објављено додатно обавјештење о 
набавци на порталу јавних набавки. 
 

V 
Врста и обим радова су утврђени у предмјеру и 
предрачуну радова израђеном од стране 
овлаштених лица у Општини Власеница – 
Одјељење за просторно уређење и стамбено-
комуналне послове. 
 

VI 
Поступак отварања, прегледа и оцјене понуда ће 
извршити Комисија за набавке која ће бити 
именована посебним рјешењем. 

 
VII 

Ова одлука ступа на снагу даном доношења и биће 
објављена у „Службеном гласнику општине 
Власеница“. 
  
       
Број: 02/1-404-44/18                                                                     
Датум: 6. децембар 2018. године          
Власеница    
                                         НАЧЕЛНИК ОПШТИНЕ    
                                        Мирослав Краљевић,с.р. 
 

 
Број:02/1-014-638/18 
Датум:07.12.2018. године 
 
 
               На основу члана 147. став. 1 Закона о 
службеницима и намјештеницима у органима 
јединице локалне самоуправе („Службени гласник 
Републике Српске“, број 97/16), члана 59. Закона о 
локалној самоуправи („Службени гласник 
Републике Српске“, број 97/16), а у складу са 
Правилником о унутрашњој организацији и 
систематизацији радних мјеста Општинске управе 
општине Власеница („Службени гласник општине 
Власеница“, број 6/18 и 8/18), Начелник општине 
доноси 
 

О Д Л У К У 
о проглашавању вишка 

службеника/намјештеника  
у Општинској управи општине Власеница 

 
 

 
1. Као вишак службеника/намјештеника за чијим 
радом је престала потреба усљед доношења новог 
Правилника о унутрашњој организацији и 
систематизацији радних мјеста Општинске управе 
општине Власеница, а истеком рока од три 
мјесеца, од дана када им је утврђен статус 
нераспоређених службеника/намјештеника 
проглашавају  се: 
 
1) Чоловић Благоје, ВСС-професор општенародне 
одбране 
2) Јевтић Раденко, ВСС-дипломирани инжењер 
технологије 
3) Мазић Славиша, ВСС-дипломирани инжењер 
пољопривреде 
4) Тришић Божидар, ВСС 180 ECTS бодова-
дипломирани економиста 
5) Стевановић Славиша, ССС- саобраћајни  
техничар 
 
2.Права службеника/намјештеника из тачке 1. ове 
Одлуке утврдиће се појединачним рјешењем за 
сваког службеника/намјештеника. 
 
 

О б р а з л о ж е њ е 
 
Након  доношења Правилника  о унутрашњој 
организацији и систематизацији радних мјеста 
Општинске управе општине Власеница и 
проведене процедуре   одређен број 
службеника/намјештеника је  стекао статус 
нераспоређених. Дана 06.09.2018. године рјешења 
о статусу нераспоређених  добила су   четири 
службеника и један намјештеник.                       
С обзиром да по протеку рока од три мјесеца 
службеници/намјештеник нису  распоређени на 
радна мјеста  за које испуњавају опште и посебне 
услове, јер Правилником о  унутрашњој 
организацији и систематизацији радних мјеста 
Општинске управе општине Власеница не постоје 
радна мјеста на која би се службеници/намјештеник 
могли распоредити, те  у  складу са чланом 147. 
став 1. Закона о службеницима и намјештеницима 
у органима јединице локалне самоуправе 
(„Службени гласник Републике Српске“), број 97/16) 
проглашавају вишком. 
 
Права службеника/намјештеника  утврдиће се 
појединачним рјешењем за сваког службеника 
/намјештеника у складу са законом. 
На основу напријед наведеног одлучено је као у 
дипозитиву. 
 
Ова Одлука ступа на снагу даном доношења, а 
објавиће се у „Службеном гласнику општине 
Власеница“ и огласној табли  Oпштине Власеница. 

 
 
                                            НАЧЕЛНИК ОПШТИНЕ    
                                            Мирослав Краљевић,с.р. 
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                 На основу члана 82. Закона о локалној 
самоуправи („Службени  гласник Републике 
Српске“, број 97/16) и члана 97. Статута општине 
Власеница („Службени гласник општине 
Власеница“, број 9/17), Начелник општине 
Власеница доноси: 
 
 

О Д Л У К У  
О СТИПЕНДИРАЊУ СТУДЕНАТА И УЧЕНИКА 

У ШКОЛСКОЈ 2018/2019 ГОДИНИ 
 
I 
 

Овом Одлуком Начелник општине Власеница 
додјељује стипендије студентима и ученицима за 
школску 2018/2019. годину. 
 

 
II 
 

Средства из тачке I ове Одлуке ће се обезбједити 
из Буџета општине Власеница. 
 

 
III 
 

Ова  Одлука ступа на снагу  даном доношења, а 
објавиће се у ''Службеном гласнику општине 
Власеница''. 
 
    
 Број:02/1-014-643/18                                                                                                
 Датум: 10.12.2018.                                                                                               
                                            НАЧЕЛНИК ОПШТИНЕ    
                                            Мирослав Краљевић,с.р. 
 

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

ОДЛУКА 
 О ИМЕНОВАЊУ КОМИСИЈЕ ЗА ДОДЈЕЛУ 

СТИПЕНДИЈА 
 
I 
 

Именује се Комисија за додјелу стипендија у 
сљедећем саставу: 
 
1. Марко Тодоровић, предсједник, 

 
2. Данијела Вуковић, члан,  

 
3. Божидар Куртума, члан, 

 
 
 
 
 

 
II 
 

Задатак  Комисије је да након затварања Јавног 

конкурса за додјелу стипендија у школској  

2018/2019 из средстава буџета општине 

Власеница, проведе поступак, односно размотри 

приспјеле пријаве и сачини прелиминарну, као и 

коначну ранг листу корисника стипендија. 

 

III 
 

Ова  Одлука ступа на снагу  даном доношења, а 
објавиће се у ''Службеном гласнику општине 
Власеница''. 
 
    
 Број:02/1-014-644/18                                                                                                
 Датум:10.12.2018.         
                                   НАЧЕЛНИК ОПШТИНЕ  
                                  Мирослав Краљевић,с.р. 
        

 
               На основу члана 18. став (1) и члана 88. 
став (2) Закона о јавним набавкама Босне и 
Херцеговине („Службени гласник Босне и 
Херцеговине“, број 39/14), члана 82. став (3) Закона 
о локалној самоуправи ("Службени гласник 
Републике Српске", број 97/16), члана 97. Статута 
општине Власеница („Службени гласник општине 
Власеница“, број 9/17), члана 6. став (3) тачка и) 
Споразума о сарадњи на реализацији Пројекта 
електрификације стамбених јединица расељених 
особа и повратника за финансирање из средстава 
за 2017. годину бр. 02/1-014-451/18 од 14.9.2018. 
године потписаног између Министарства за људска 
права и избјеглице БиХ, Комисије за избјеглице и 
расељена лица БиХ, Фонда за повратак БиХ и 
Општине Власеница и Oдлуке о трећој допуни 
Плана набавки Општине Власеница за 2018. годину 
бр. 02/1-404-1-3/18 од 30.11.2018. године, начелник 
општине Власеница донио је 
 
 
 

ОДЛУКУ 
о покретању поступка јавне набавке  

 
I 

Овом одлуком покреће се поступак јавне набавке 
чији je предмет набавка материјала и опреме за 
електрификацију стамбених јединица расељених 
лица и повратника на подручју општине Власеница. 
 
 

II 
Очекивана и процијењена вриједност предмета 
набавке из тачке I ове одлуке износи 7.700,00 КМ 
без пореза на додату вриједност. 
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III 

Новчана средства за набавку из тачке I ове одлуке 
су обезбјеђена на основу Одлуке о избору 
пројеката електрификације стамбених јединица 
расељених особа и повратника за 2017. годину, 
број: К-12-41-1-2438-2/18 од 27.8.2018. године 
(„Службени гласник Босне и Херцеговине“, бр. 
62/18). 
 

IV 
За реализацију поступка набавке за додјелу 
уговора примјенити ће се конкурентски захтјев за 
доставу понуда у складу са чланом 88. Закона о 
јавним набавкама Босне и Херцеговине (у даљем 
тексту: Закон). 
Захтјев ће бити директно упућен овлаштеним 
понуђачима и објављено додатно обавјештење о 
набавци на порталу јавних набавки. 
 
 

V 
Спецификација материјала и опреме је утврђена у 
елаборату који је израђен од стране овлаштеног 
лица ЗЕП „ЕЛЕКТРО-БИЈЕЉИНА“ а.д. Бијељина и 
представља саставни дио тендерске 
документације. 
 

VI 
Поступак отварања, прегледа и оцјене понуда ће 
извршити Комисија за набавке која ће бити 
именована посебним рјешењем. 

 
 

VII 
Ова одлука ступа на снагу даном доношења и биће 
објављена у „Службеном гласнику општине 
Власеница“. 
  
 
       
Број: 02/1-404-46/18                                                                     
Датум: 12. децембар 2018. године    
Власеница 
                                             НАЧЕЛНИК ОПШТИНЕ                                                                 
                                            Мирослав Краљевић,с.р. 
 

 
               Начелник општине Власеница, на основу 
члана 59. Закона о локалној самоуправи  
(„Службени гласник Републике Српске“, број: 
97/16), 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 

2018. 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 31.12.2018. 
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. Бранислав Петковић, члан.                 
3.    Миле Радуловић, замјеник члана. 

 
 
II Комисија за попис основних средстава 

 
1. Савета Икановић, предсједник,         
1. Павле Бунијевац, замјеник предсједника 
2. Божидар Куртума, 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.   Љубинка Продановић, предсједник,    
       1.   Саша Бјелановић, замјеник предсједника, 
       2.   Зорица Деурић, члан                      
       2.   Мирзана Ахметовић, замјеник члана, 
       3.   Небојша Беровић, члан.                  
       3.   Ивана Мајсторовић, замјеник члана. 

 
 

IV Комисија за попис обавеза и 
потраживања 

 
1. Александра Милановић Лаловић, 

предсједник,  
1.   Јелена Шеовац , замјеник предсједника 
2. 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  25.12.2018. - 
05.02.2019. године, с тим да се стање по попису 
који није извршен последњи дан пословне године 
своди  на дан 31.12.2018. године. 
         Попис готовине, еквивалената готовине и 
жиро рачуна ће се извршити на дан 31.12.2018. 
године. 
          У периоду 05.02.2019. - 10.02.2019. године 
Комисије су дужне извршити усаглашавање 
стварног и књиговодственог стања и утврдити 
евентуалне разлике. 
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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 
10.02.2019. 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 
20.02.2019. 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:  02/1-014-674/18                                                                                                  
Датум: 19.12.2018. године          
                                             НАЧЕЛНИК ОПШТИНЕ       
                                             Мирослав Краљевић,с.р. 
 

 
                 На основу члана 148. Закона о 
службеницима и намјештеницима у органима 
јединице локалне самоуправе („Службени гласник 
Републике Српске“, број 97/16), члана 59.  став 1. 
тачка 21.Закона о локалној самоуправи („Службени 
гласник Републике Српске“, број 97/16), а у складу 
са Правилником о унутрашњој организацији и 
систематизацији радних мјеста  Општинске  управе 
општине Власеница („Службени гласник општине 
Власеница“, број 6/18 и 8/18), након достављеног 
мишљења Синдикалне организације општине 
Власеница број 55/2018 од 7.12.2018. године, 
начелник општине Власеница доноси 
 
 
 

 
ПРОГРАМ 

 ЗБРИЊАВАЊА ВИШКА ЗАПОСЛЕНИХ 
СЛУЖБЕНИКА И НАМЈЕШТЕНИКА ЗА ЧИЈИМ 

РАДОМ ЈЕ ПРЕСТАЛА ПОТРЕБА 
 
 

Програм збрињавања вишка запослених у 
Општинској управи општине Власеница садржи: 
1.Разлоге престанка потребе за радом  
службеника/намјештеника 
2.Укупан број  запослених  службеника/ 
нaмјештеника код послодавца 
3.Број, квалификациону структуру, године старости 
и стаж осигурања службеника/намјештеника  који 
су вишак и послове које обављају 
4.Мјере за запошљавање: рад код другог 
послодавца, премјештање на друге послове, 
преквалификација или доквалификација, непуно 
радно вријеме али не краће од половине пуног 
радног времена или друге мјере. 
5.Средства за рјешавање социјално-економског 
положаја вишка запослених 
6. Рок у коме ће бити  донијето  рјешење  о  
престанку радног односа 
 
1.Разлози за престанак потребе за радом радника 
Начелник општине је донио Одлуку о анализи 
унутрашње организације и систематизације радних 
мјеста у Општинској управи општине Власеница 
број 02/1-014-130/18 од 27.02.2018. године и након 
консултација са начелницима одјељења и 
представницима скупштинске службе и уважених 
сугестија и приједлога од стране истих, донио је 
Одлуку о изради Правилника о  унутрашњој 
организацији и систематизацији радних мјеста  
Општинске управе општине Власеница, број 02/1-
014-130/18-1  од 23.03.2018. године. 
Општинска управа има све надлежности прописане 
Законом о локалној самоуправи („Службени 
гласник Републике Српске“ број: 97/16), као и друге 
надлежности које су јој пренесене другим законом, 
а организација рада Општинске управе заснива се 
на принципима економичности, ефикасности, 
дјелотворности и јавности рада органа јединице 
локалне самоуправе у извршавању њихових 
надлежности. Руководећи се начелима 
дефинисаним Законом о локалној самоуправи, при 
утврђивању унутрашње организације Општинске 
управе пошло се од њеног дјелокруга утврђеног 
законом и другим прописима и следећих начела:  

1) обједињавање истих или сличних, односно 
међусобно повезаних послова у одговарајуће 
унутрашње организационе јединице,  
2) законитог и благовременог одлучивања о 
правима и обавезама и на закону заснованим 
правним интересима физичких и правних лица,  
3) стручног и рационалног обављања послова и 
остваривања одговорности запослених, 
постављених и именованих лица, 
4) ефикасног руковођења организационим 
јединицама и сталног надзора над обављањем 
послова и 
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5)обезбјеђење јавности рада органа Општинске 
управе. 
 

У складу са утврђеним надлежностима и начелима 
дефинисаним Законом о локалној самоуправи, 
начелник општине је донио Одлуку о оснивању 
Општинске управе број 02/1-014-305/18 од 
04.06.2018.године.   
Након доношења наведених аката, начелник 
општине је донио  нови Правилник о  унутрашњој 
организацији и систематизацији радних мјеста  
Општинске управе општине Власеница („Службени 
гласник општине Власеница“, број 6/18),  ради 
економичности рада Општинске управе  општине 
Власеница и повећања ефикасности у њеном раду. 
Новим  Правилником о  унутрашњој организацији и 
систематизацији радних мјеста  Општинске управе 
општине Власеница    су укинута поједина радна 
мјеста, односно смањен број извршилаца на 
појединим радним мјестима у општинској управи. 
Овим програмом за службенике/намјештенике који 
су стекли статус нераспоређеног 
службеника/намјештеника утврђују се њихова 
права и обавезе, начин остваривања права као и 
обавеза органа  јединице локалне самоуправе у 
спровођењу програма. 
Након доношења Правилника  о  унутрашњој 
организацији и систематизацији радних мјеста  
Општинске управе општине Власеница   донесена 
је Одлука  о критеријумима  на основу којих се 
утврђује који службеници и намјештеници у оквиру 
Општинске управе општине Власеница постају 
нераспоређени и поступак примјене тих критерија 
(„Службени гласник општине Власеница“, број 8/18) 
и донесена су рјешења на основу којих 
службеници/намјештеници постају нераспоређени. 
 
2.Укупан број запослених  
Правилником о  унутрашњој организацији и 
систематизацији радних мјеста  Општинске управе 
општине Власеница  (Службени гласник општине 
Власеница“, број 6/18) систематизовано је 56 
радних мјеста  службеника/намјештеника  са укупно 
59 извршилаца , а истим правилником укинута  су  
4 радна мјеста и на једном радном мјесту смањен 
је број извршилаца са 2 на 1, те је укупно пет 
службеника/намјештеника нераспоређено.  
 
3.Број и квалификациона структура и звање,  
године старости и стаж осигурања радника који су 
вишак и послови које  су обављали 
 
а) Када је у питању квалификациона структура и 
звање  запослених који су нераспоређени, односно 
који се проглашавају за вишак је сљедећа: 
-ВСС  VII степен образовања ...................................3 
-ВСС  180 ЕCTS бодова ............................................1 
-ССС   IV  степен образовања...................................1 
 
-професор општенародне одбране 
-дипломирани инжењер технологије 
-дипломирани инжењер пољопривреде 
-дипломирани економиста 
-саобраћајни техничар 
 

 
б)Када су у питању године старости  запослних који 
су проглашени за вишак стање је слиједеће: 
-од 20 до 25 година старости.....................................0 
-од 25 до 30 година старости.....................................0 
-од 30 до 35 година старости.....................................0 
-од 35 до 40 година старости.....................................1 
-од 40 до 50 година старости.....................................1 
-преко 50 година старости.........................................3 
 
ц) Укупан стаж осигурања  
-од 2 до 10 година  стажа осигурања........................1 
-од  10 до 20 година стажа осигурања......................2 
-од 20 до 30 година стажа осигурања.......................0 
-преко 30 стажа осигурања........................................2 
 
д) Стаж осигурања код послодавца 
-од 2 до 10 година  стажа осигурања........................1 
-од  10 до 20 година стажа осигурања......................3 
-од 20 до 30 година стажа осигурања.......................0 
-преко 30 стажа осигурања........................................1 
 
 
е)Послови које су обављали 
-службеници................................................................4 
-намјештеници............................................................1 
 
Службеници: 
-Самостални стручни сарадник  на послове инфо   
деска 
-Самостални стручни сарадник за цивилну заштиту 
и координатор за мјесне заједнице 
-Самостални стручни сарадник за развој 
пољопривреде 
-Виши стручни сарадник за послове архиве и 
ЗОСПИ-ја 
 
Намјештеник: 
-Послови електронске провјере података у 
матичним књигама 
 
4.Мјере за запошљавање 
У циљу збрињавања вишка службеника/ 
намјештеника  Општинска управа општине 
Власеница ће предузети све расположиве  
могућности. 
Општинска управа ће предузети неопходне мјере и 
покушати да лицима која буду проглашена  вишком 
помогне у заснивању радног односа у другим 
јавним  предузећима и јавним установама локалног 
карактера. 
Када  је у питању распоређивање службеника и 
намјештеника на друга радна мјеста у оквиру 
организационе структуре локалне самоуправе, 
општинска управа ће уколико се укаже потреба за 
одређеним позицијама понудити радно мјесто 
лицима која су проглашена као  вишак. 
 
Општинска управа нема потребу за службеницима 
и намјештеницима другог стручног профила па из 
тих разлога  нема потребе проводити 
преквалификацију или доквалификацију 
службеника/намјештеника. 
Такође општинска управа нема послова и радних 
задатака за које је систематизацијом радних мјеста 
предвиђено непуно радно вријеме. 
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Општинска управа ће у оквиру својих могућности 
покушати пронаћи запослење код других 
послодаваца, а обавјестиће и Завод за 
запошљавање Републике Српске на начин што ће 
доставити списак службеника који су проглашени 
вишком. 
 
5.Средства за  рјешавање социјално-економског 
положаја вишка запослених 
Општинска управа општине Власеница ће 
обезбједити новчана средства за исплату 
отпремнина службеницима/намјештеницима који су  
запослени на неодређено вријеме, а који се 
прогласе вишком уколико су провели најмање двије 
године непрекидног рада код послодавца. 
Висина отпремнине  утврђена је Законом и 
Појединачним колективним уговором за запослене 
у Општинској управи општине Власеница . 
Отпремнина ће бити утврђена   рјешењем  
начелника општине. 
 
6.Рок у коме ће се донијети  рјешење  о вишку 
запослених и престанку радног односа 
Ако се службеник који је остао нераспоређен у року 
од три мјесеца не распореди на радно мјесто за 
које испуњава опште и посебне услове, 
проглашава се вишком. 
Службеник/намјештеник којем престаје радни 
однос на овај начин има право на годишњи одмор у 
складу са законом и колективним уговором, ако 
одмор или дио одмора није искористио прије 
проглашења вишком. 
Службеници /намјештеници којима усљед вишка 
престаје радни однос имају право на отказни рок 
који зависи од дужине радног стажа. 
Приликом доношења овог Програма  затражено је 
мишљење Синдикалне организације Општинске 
управе општине Власеница. 
Овај Програм ступа на снагу даном доношења, а 
објавиће се на огласној табли  општине Власеница 
и „Службеном гласнику општине Власеница“. 
 
 
Број: 02/1-014-636/18 
Датум: 10.12.2018. године          
                                            НАЧЕЛНИК   ОПШТИНЕ 
                                            Мирослав  Краљевић,с.р.  
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