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                    БРОЈ  1 

 

Службени гласник општине Власеница 

 

На основу члана 19. став 1. тачка 4. и став 3. 
Закона о систему јавних служби („Службени гласник 
Републике Српске“, број 68/07, 109/12 и 44/16), 
члана 82. Закона о локалној самоуправи („Службени  
гласник Републике Српске“, број 97/16, 36/19 и 
61/21) и члана 66. Статута општине Власеница 
(„Службени гласник општине Власеница“, број 9/17) 
начелник општине Власеница доноси:  
  

О Д Л У К У 
о давању сагласности на Статут  

Јавне здравствене установе Дом здравља 
Власеница 

  
I 

Даје се сагласност на Статут Јавне 
здравствене установе Дом здравља Власеница  број 
844/22 од 28.10.2022. године.    
  

II 
Ова одлука ступа на снагу даном доношења 

и биће објављена у „Службеном гласнику општине 
Власеница“.  
  
Број:01-022-109/22 
Датум: 27.12.2022.године  
                                             НАЧЕЛНИК  ОПШТИНЕ 
                                            Мирослав Краљевић, с.р. 
 

 
На основу члана 59. став 1. тачка 7. и члана 

82. став 3. Закона о локалној самоуправи 
("Службени гласник Републике Српске", бр. 97/16, 
36/19 и 61/21), члана 66. став 1. тачка 7. Статута 
општине Власеница ("Службени гласник општине 
Власеница", број 9/17) и Одлуке о укидању 
Територијалне ватрогасне јединице Власеница, 
број: 01-022-135/22 од 16.12.2022. године, 
("Службени гласник општине Власеница", број 7/22), 
начелник општине Власеница, доноси 
 

ОДЛУКУ 
о измјенама Одлуке о оснивању  

Општинске управе  
 

Члан 1. 
У Одлуци о оснивању Општинске управе, 

број: 02/1-014-305/18 од 04.06.2018. године 
(„Службени гласник општине Власеница“ број: 6/18) 
 - у даљем тексту: Одлука, у поглављу II –  

ОРГАНИЗАЦИЈА ОПШТИНСКЕ УПРАВЕ, у члану 7.  
став 1. тачка 2. брише се. 
 

Члан 2. 
У истој Одлуци, у поглављу II - 

ОРГАНИЗАЦИЈА ОПШТИНСКЕ УПРАВЕ, у члану 8. 
став 5. брише се. 

 
Члан 3. 

У истој Одлуци, у поглављу III - 
РУКОВОЂЕЊЕ ОПШТИНСКОМ УПРАВОМ, у члану 
8. брише се став 3. који гласи: „Територијалном 
ватрогасном јединицом руководи старјешина 
Територијалне ватрогасне јединице и за рад исте 
одговоран je начелнику Одјељења за привреду и 
друштвене дјелатности.“ 
 

Члан 4. 
У осталим дијеловима Одлука остаје 

непромијењена. 
 

Члан 5. 
Ова Одлука ступа на снагу осмог дана од 

дана објављивања у „Службеном гласнику општине 
Власеница“. 
 
 

ОБРАЗЛОЖЕЊЕ 
 

Скупштина општине Власеница, на 12. редовној 
сједници одржаној дана 16.12.2022. године, као 
надлежно тијело, донијела је Одлуку о укидању 
Територијалне ватрогасне јединице Власеница, 
број: 01-022-135/22 од 16.12.2022. године, 
("Службени гласник општине Власеница", број 7/22), 
која је била унутрашња организациона јединица у 
оквиру Одјељења за привреду и друштвене 
дјелатности. 
Тачком II Одлуке о укидању Територијалне 
ватрогасне јединице Власеница предвиђено је да у 
року од 30 дана од дана ступања на снагу наведене 
скупштинске Одлуке, Начелник општине усклади 
Одлуку о оснивању општинске управе (“Службени 
гласник Општине Власеница“,број 6/18) и Правилник 
о унутрашњој организацији и систематизацији 
радних мјеста у Општинској управи општине 
Власеница (“Службени гласник Општине 
Власеница“,број 6/18, 8/18, 12/18, 1/19, 3/20, 8/20, 
9/20, 11/20 и 3/21) са законом и овом Одлуком.  
 
 



Страна 2  Број  1 

Службени гласник општине Власеница 

 

 
Слиједом наведеног, начелник општине Власеница 
овом Одлуком утврђује структуру и унутрашњу 
организацију Општинске управе општине 
Власеница, у законом утврђеним општим 
границама, у складу са одлуком Скупштине општине 
Власеница о укидању Територијалне ватрогасне 
јединице Власеница. 
 
Правна поука: Против ове Одлуке се може 
покренути управни спор пред Окружним судом у 
Источном Сарајеву, у року од 30 дана од дана објаве 
у „Службеном гласнику општине Власеница“. 
 
Број: 02-014-3/23                                                                                                
Датум: 03.01.2023. године  
                                             НАЧЕЛНИК  ОПШТИНЕ                                                                               
                                            Мирослав Краљевић, с.р. 
 

 
Број: 02-014-4/23 
Датум: 04.01.2023. године 
 
 

На основу Одлуке Скупштине општине 
Власеница о усвајању буџета број: 01-022-114/22 
(„Службени гласник Општине Власеница“ број 7/22), 
а везане за додјелу једнократне помоћи за 
новорођену дјецу, Начелник општине Власеница 
доноси: 
 
 

ПРАВИЛНИК 
о додјели једнократне помоћи за новорођено 

дијете на подручју општине Власеница 
 

Члан 1.( Предмет правилника) 
Овим Правилником утврђује се право на 

једнократну новчану помоћ за свако новорођено 
дијете, њена висина, поступак и начин остваривања 
права, начин финансирања и друга питања од 
значаја за признавање права.   
 

Члан 2.( Извор средстава) 
Средства из члана 1. Овог Правилника 

обезбједиће се из Буџета Општине: Потрошачка 
јединица- Одјељење за привреду и друштвене 
дјелатности (01160150) са позиције 416129- помоћ 
пакети новорођенчадима.  
Грант појединцима за једнократну помоћ за свако 
новорођено дијете распоређује општински начелник 
одлуком. 
 

Члан 3.( Остваривање права) 
Право на једнократну новчану помоћ, у смислу 

одредби овог Правилника, имају породиље које: 
- имају пребивалиште на подручју општине у 

трајању најмање 1 (једне) године у 
континуитету до дана порода, односно 
рођења дјетета; 

- имају пребивалиште/ боравиште на подручју 
општине краће од годину дана до дана  
порода, односно рођења дјетета, а ступиле 
су у брачну заједницу са лицем које има  
пребивалиште/ боравиште на подручју 
општине у трајању дуже од 1 (једне) године; 

 
- увјерење да је корисница здравственог 

осигурања; 
- чија су дјеца рођена од 01.01.2023. године. 

 
Члан 4.( Износ једнократне помоћи) 
За свако прво новорођено дијете додјељује 

се износ од 600,00 КМ. 
За свако друго новорођено дијете додјељује се 
износ од 700,00КМ. 
За свако треће новорођено дијете додјељује се 
износ од 900,00КМ. 
За свако четврто и више дјеце додјељује се износ од 
1100,00КМ. 
 

Члан 5.( Потребна документација) 
Подносиоци захтјева који испуњавају 

критеријуме за остваривање права приликом 
подношења захтјева на прописаном обрасцу дужни 
су доставити сљедећу документацију: 
а) Копију личне карте, 
б) Пријаву пребивалишта за оба родитеља  
 (образац ПБА-1), 
в) Извод из матичне књиге рођених за дијете, 
г) Текући рачун, 
д) Увјерење да је корисница здравственог 
осигурања, 
ђ) Отпусну листу из породилишта, 
е) За свако претходно рођено дијете потребно је 
доставити родни лист. 
 

Члан 6.( Подношење захтјева и редослијед 
рјешавања) 

1) Рок за подношење захтјева за остваривање  
права из члана 3. овог Правилника је 60 (шездесет) 
дана од дана рођења дјетета. 

2) Новчана помоћ ће се додјељивати на основу  
поднешеног захтјева и по редослиједу примљених 
захтјева а до утрошка обезбјеђених средстава у 
буџету за текућу годину. 

 
Члан 7.( Ступање на снагу) 

Овај Правилник ступа на снагу даном  
доношења, а објавиће се у Службеном гласнику 
општине Власеница. 
 

                             НАЧЕЛНИК ОПШТИНЕ 
                                            Мирослав Краљевић, с.р. 
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