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Службени гласник општине Власеница 

 

 На основу члана 39. став 2. тачка 2.  Закона о локалној самоуправи („Службени гласник Републике 
Српске“,број 97/16)  и члана 37. став 2. тачка 2. Статута општине Власеница („Службени гласник општине 
Власеница“,број 9/17) Скупштина општине Власеница на сједници одржаној дана 29.03.2018.године,  донијела   
је 
 

ОДЛУКУ 
о изради Стратегије за младе општине Власеница 2018-2023 

 
 
I 

  Скупштина општине Власеница доноси Одлуку о изради документа „Стратегија за младе општине 
Власеница 2018-2023.“ 
 

II 
За  реализацију  ове Одлуке задужује се начелник Одјељења за привреду, друштвене дјелатности и  

инспекцијске послове и Омладински савјет општине Власеница. 
 

III 
Ова Одлука ступа на снагу осмог дана од дана објављивања у „Службеном гласнику општине 

Власеница“. 
 

 
Број: 01-022-41/18                                                                                                            ПРЕДСЈЕДНИК 
Датум: 29.03.2018.године                                                                                        СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ 
Власеница                                       Гордана Трампић,с.р. 
    

 
               На основу члана 39. и 122. Закона о локалној самоуправи ("Службени гласник Републике Српске, број 
97/16) и члана 142. Статута општине Власеница („Службени гласник општине Власеница“, број 9/17), 
Скупштина општине Власеница, на сједници одржаној дана  29.03.2018. године, донијела је 
 
 

О Д Л У К У 
о успостављању сарадње општине Власеница 

са општином Хан Пијесак 
 
I 

Овом одлуком прихвата се иницијатива Општине Хан Пијесак и одобрава се успостављање сарадње општине 
Власеница и општине Хан Пијесак, Република Српска у вршењу послова из надлежности Одбора за жалбе. 
 

II 
Овлашћује се Одбор за жалбе општине Власеница да обавља послове из надлежности Одбора за жалбе и за 
општину Хан Пијесак, уз накнаду коју ће одредити Скупштина општине Хан Пијесак. 
 

III 
Општина Власеница и општина Хан Пијесак  у складу са овом Одлуком и Одлуком Скупштине општине Хан 
Пијесак  о успостављању сарадње са општином Власеница број 01-022-17/18 од  28.2.2018. године, потписаће 
Споразум о сарадњи којим ће се дефинисати ближи услови, облици, конкретни послови, финансирање, 
одговорности, трајање, услови и поступак за престанак споразума. 
Споразум из претходног става ове тачке закључиће начелници општина на основу претходне сагласности 
скупштина општина. 
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IV 

Начелник општине именоваће комисију испред општине Власеница са задатком да припреми 
приједлог Споразума за успостављање сарадње и изврши усаглашавање текста Споразума са 
представницима општине Хан Пијесак. 
 

V 
Ова Одлука ступа на снагу осмог дана од дана објављивања у "Службеном гласнику општине Власеница“. 
 
Број: 01-022-52/18                                                                                                            ПРЕДСЈЕДНИК  
Датум: 29.03.2018. године                                                                      СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ 
 Власеница                                                                                                                    Гордана Трампић,с.р. 
 

 
          На основу члана 39. став (2) тачка 13)  Закона о локалној самоуправи („Службени  гласник Републике 
Српске“, број 97/16), члана 21. став 1. и члана 22. Закона о стварним правима („Службени гласник Републике 
Српске“, број 124/08, 3/09, 38/09, 95/11 и 60/15), члана 37. став (2) тачка 14. Статута општине Власеница 
(„Службени гласник општине Власеница“, број 9/17), Скупштина општине Власеница на сједници одржаној 
дана  29.03.2018.године, донијела је 
 

ОДЛУКУ 
О ДОДЈЕЛИ  НА КОРИШЋЕЊЕ ПОЉОПРИВРЕДНОГ ЗЕМЉИШТА ПОЉОПРИВРЕДНОЈ ЗАДРУЗИ 

„ЗДРАВО“, УЛ. РОМАНИЈСКА 12, ВЛАСЕНИЦА 
 
 
I 

          Овом Одлуком дајe се на коришћење пољопривредно земљиште Пољопривредној задрузи „Здраво“, ул. 
Романијска 12, Власеница  и то земљиште означено као: 
 
-кч.бр. 12/5 „Љељенак“ ливада, 4.класе у површини од 5026 м2, 
-кч.бр. 12/5 „Љељенак“ ливада,3.класе у површини од 22053 м2, 
-кч.бр. 12/11 „Љељенак“ ливада 3.класе у површини од 13179 м2, 
-кч.бр. 13 „Пискавице“ шума 6.класе у површини од 1011 м2, 
-кч.бр. 14. „Пискавице“ шума 6.класе у површини од 894 м2, 
-кч.бр. 15 „Пискавице“ воћњак 2.класе у површини од 1023 м2, 
-кч.бр. 16 „Пискавице“ воћњак 2.класе у површини 661 м2, 
-кч.бр. 16 „Пискавице“ кућа и зграда у површини 9 м2, 
-кч.бр. 17 „Пискавице „ боћњак 2.класе у повшини од 2194 м2, 
-кч.бр. 21 „ Пискавице“ воћњак 3.класе у површини од 2029 м2, 
-кч.бр. 36 „Хрт“ шума 6.класе у површини од 2614 м2, 
-кч.бр. 37/1 „Пискавице“ ливада 4.класе у површини од 85542 м2, 
-кч.бр. 37/1 „Пискавице“ ливада 3.класе у површини од  218856 м2, 
-кч.бр. 37/2 „Пискавице“ кућа и зграда у површини од 569 м2, 
-кч.бр. 37/2 „Пискавице“ пашњак 2.класе у површини од 183162, 
-кч.бр. 37/3 „Пискавице“ пашњак 2.класе у површини од 14252, 
-кч.бр. 37/4 „ Пискавице“ кућа и зграда у површини од 10 м2, 
-кч.бр. 37/4 „Пискавице“ пашњак 2.класе у површини од 8053 м2, 
-кч.бр. 37/8 „Пискавице“ ливада 4.класе у површини од 220 м2, 
-кч.бр. 37/19 „Пискавице“ пашњак 2.класе у површини од 9698 м2, 
-кч.бр. 37/20 „Пискавице“ пашњак 2.класе у површини од 499 м2, 
-кч.бр. 37/21 „Пискавице“ пашњак 2.класе у површини од 496 м2, 
-кч.бр.37/22 „Пискавице“ пашњак 2.класе у површини од 498 м2, 
-кч.бр. 37/23 „Пискавице“ пашњак 2.класе у површини од 497 м2, 
-кч.бр. 37/24 „Пискавице“ пашњак 2.класе у површини од 498 м2, 
-кч.бр. 37/25 „Пискавице“ пашњак 2.класе у површини од 496 м2, 
-кч.бр. 37/26 „Пискавице“ пашњак 2.класе у површини од 495 м2, 
-кч.бр. 37/27 „Пискавице“ пашњак 2.класе у површини од 470 м2, 
-кч.бр. 37/28 „Пискавице“  пашњак 2.класе у површини од 468 м2, 
-кч.бр. 37/29 „Пискавице“ пашњак 2.класе у површини од 495 м2, 
-кч.бр. 37/30 „Пискавице“ пашњак 2.класе у површини од 496 м2, 
-кч.бр. 37/31 „Пискавице“ пашњак 2.класе у површини од 497 м2 
-кч.бр. 37/32 „Пискавице“ пашњак 2.класе у површини од 495 м2, 
-кч.бр. 37/33 „Пискавице“ пашњак 2.класе у површини од 497 м2, 
-кч.бр. 37/34 „Пискавице“ пашњак 2.класе у површини од 496 м2, 
-кч.бр. 37/35 „Пискавице“ пашњак 2.класе у површини од 492 м2, 
-кч.бр. 37/36 „Пискавице“ пашњак 2.класе у површини од 490 м2, 
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-кч.бр. 37/37 „Пискавице“ пашњак 2.класе у површини од 495 м2, 
-кч.бр. 37/38 „Пискавице“ пашњак 2.класе у површини од 494 м2, 
-кч.бр.37/39 „Пискавице“ пашњак 2.класе у површини од 491 м2, 
-кч.бр.37/40 „Пискавице“ пашњак 2.класе у површини од 491 м2, 
-кч.бр. 37/41 „Пискавице“ пашњак 2.класе у површини од 493 м2, 
-кч.бр. 37/42 „Пискавице“ пашњак 2.класе у површини од 494 м2, 
-кч.бр. 37/43 „Пискавице“ пашњак 2.класе у површини од 495 м2, 
-кч.бр. 37/44 „Пискавице“ пашњак 2.класе у површини од 495 м2, 
-кч.бр. 37/45 „Пискавице“ пашњак 2.класе у површими од 494 м2, 
-кч.бр. 37/46 „Пискавице“ пашњак 2.класе у површини од 492 м2, 
-кч.бр. 37/47 „Пискавице“ пашњак 2.класе у површини од 466 м2, 
-кч.бр. 37/48 „Пискавице“ пашњак 2.класе у површини од 467 м2, 
-кч.бр. 37/49 „Пискавице“ пашњак 2.класе у површини од 495 м2, 
-кч.бр. 37/50 „Пискавице“ пашњак 2.класе у површини од 493 м2, 
-кч.бр. 37/51 „Пискавице“ пашњак 2.класе у површини од 492 м2, 
-кч.бр. 37/52 „Пискавице“ пашњак 2.класе у површини од 495 м2, 
-кч.бр. 37/53 „Пискавице“ пашњак 2.класе у површини од 494 м2, 
-кч.бр. 37/54 „Пискавице“ пашњак 2.класе у површини од 494, 
-кч.бр. 37/55 „Пискавице“ пашњак 2.класе у површини од 492 м2, 
-кч.бр. 37/56 „Пискавице“ пашњак 2.класе у површини од 491 м2, 
-кч.бр. 37/57 „Пискавице“ пашњак 2.класе у површини од 494 м2, 
-кч.бр. 37/58 „Пискавице“ пашњак 2.класе у површини од 476 м2, 
-кч.бр. 37/59 „Пискавице“ пашњак 2.класе у површини од 476 м2, 
-кч.бр. 37/60 „Пискавице“ пашњак 2.класе у површини од 495 м2, 
-кч.бр. 37/61 „Пискавице“ пашњак 2.класе у површини од 495 м2, 
-кч.бр. 37/62 „Пискавице“ пашњак 2.класе у површини од 495 м2, 
-кч.бр. 37/63 „Пискавице“ пашњак 2.класе у површини од 496 м2, 
-кч.бр. 37/64 „Пискавице“ пашњак 2.класе у површини од 495 м2, 
-кч.бр. 37/65 „Пискавице“ пашњак 2.класе у површини од 476 м2, 
-кч.бр. 37/66 „Писквице“ пашњак 2.класе у површини од 474 м2, 
-кч.бр. 37/68 „Пискавице“ ливада 4.класе у површини од 103349 м2, 
-кч.бр. 164/1 „Баре“ шума 5.класе у површини од 7426 м2, 
-кч.бр. 166/1 „Баре“ шума 6.класе у површини од 6323 м2, 
-кч.бр. 166/2 „Баре“ шума 6.класе у површини од 10112 м2, 
-кч.бр. 167 „Баре“ воћњак 3.класе у површини од 5707 м2, 
-кч.бр. 467/2 „Робна кућа“ економско двориште у површини од 62 м2, 
-кч.бр. 467/2 „Робна кућа“ кућа и зграда у површини од 843 м2, 
-кч.бр. 947/1 „Магацин пољопривредне производње“ двориште у површини 132 м2, 
К.О. Власеница  1, уписне са правом посједа у корист Општине Власеница, по новом премјеру, 
 -кч.бр. 158/1 „Кула“ њива 4.класе у површини од 8103 м2, 
-кч.бр. 158/2 „Кула“ ливада 4.класе у површини од 126445 м2, 
-кч.бр. 158/3 „Кула“ пашњак 3.класе у површини од 6152 м2, 
-кч.бр. 159 „Кула“ воћњак 2.класе у површини од 3944 м2, 
-кч.бр. 160 „Кула“ пашњак 3.класе у површини од 1769 м2, 
-кч.бр. 161 „Кула“ пашњак 3.класе у површини од 1895 м2, 
-кч.бр. 162 „Кула“ пашњак 3.класе у површини од 2045 м2, 
-кч.бр. 163 „Кула“ пашњак 3.класе у површини од 622 м2, 
-кч.бр. 164/1 „Зебан“ ливада 5.класе у површини од 81143 м2, 
-кч.бр. 164/1 „Зебан“ ливада 2.класе у површини од 9558 м2, 
-кч.бр. 164/1 „Зебан“ ливада 4.класе у површини од 90980 м2, 
-кч.бр. 164/2 „Зебан“ њива 4.класе у површини од 2498 м2, 
-кч.бр. 165 „Зебан“ пашњак 3.класе у површини од 13343 м2, 
-кч.бр. 166/1 „Главица Зебан“ воћњак 2.класе у површини од 207702 м2, 
-кч.бр. 168/7 „Топлик“ прилазни пут у површини од 67 м2, 
-кч.бр. 174 „Главица“ пашњак 3.класе у површини од 4918 м2, 
-кч.бр. 175/1 „Главица“ ливада 4.класе у површини од 26346 м2, 
-кч.бр. 175/27 „Главица“ ливада 4.класе у површини од 335 м2, 
-кч.бр. 180/1 „Главица“ воћњак 2.класе у површини од 211 м2, 
-кч.бр. 180/2 „Главица“ њива 3.класе у површини од 389 м2, 
-кч.бр. 181 „Главица“ двориште у површини од 2412 м2, 
-кч.бр. 182 „Главица“ ливада 3.класе у површини од 28390 м2, 
-кч.бр. 234 „Главица“ њива 4.класе у површини од 13159 м2, 
-кч.бр.236/6 „Главица“ ливада 3.класе у површини од 1056 м2, 
-кч.бр. 236/7 „Главица“ ливада 4.класе у површини од 1322 м2, 
-кч.бр. 268/6 „Бегово поље“ кућа и зграда у површини од 51 м2, 
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-кч.бр. 268/6 „Двориште“ у површини од 293 м2, 
-кч.бр. 332/2 „Стовариште Власеница“ економско двориште у површини од 29 м2, 
-кч.бр. 332/3 „Стовариште Власеница“ економско двориште у површини од 753 м2, 
-кч.бр. 332/4 „Стовариште Власеница“ економско двориште у површини од 38 м2, 
-кч.бр. 349/4 „Расадник“ воћњак 2.класе у површини од 804 м2, 
-кч.бр. 400 „Клаоница“ двориште у површини од 5335 м2, 
-кч.бр. 400 „Рушевине“ у површини од 60 м2, 
-кч.бр. 400 „Кућа и зграда“ у површини од 439 м2, 
-кч.бр. 431/1 „Бегово поље“ пашњак 3.класе у површини од 5106 м2, 
-кч.бр. 431/2 „Бегово поље“ пашњак 3.класе у површини од 263 м2, 
-кч.бр. 431/3 „Бегово поље“ пашњак 3.класе у површини од 1004 м2, 
-кч.бр. 432/12 „Бегово поље“ некатегорисани пут у површини 472 м2, 
-кч.бр. 433/3 „Бегово поље“  њива 5.класе у површини од 32 м2, 
-кч.бр. 434/1 „Бегово поље“ шума 6.класе у површини од 1271 м2, 
-кч.бр. 435/1 „Бегово поље“ воћњак 1.класе у површини од 43977 м2, 
-кч.бр. 435/3 „Бегово поље“ њива 5.класе у површини од 101 м2, 
-кч.бр. 435/9 „Бегово поље“ воћњак 1.класе у површини од 37 м2, 
-кч.бр. 435/59 „Бегово поље“ воћњак 1.класе у површини од 2059 м2, 
-кч.бр. 435/158 „Бегово поље“  воћњак 1.класе у површини од  945 м2, 
-кч.бр. 442/10 „Бегово поље“ ливада 4.класе у површини од 2580 м2, 
-кч.бр. 443/1 „Врандовић“ шума 6.класе у површини од 5393 м2, 
-кч.бр. 443/2 „Врандовић“ шума 6.класе у површини од 819 м2, 
-кч.бр. 444/1 „Врандовић“ ливада 5.класе у површини од 38510 м2 
-кч.бр.   444/2 „Врандовић“ пашњак 3.класе у површини од 13739 м2, 
-кч.бр. 444/14 „Врандовић“ пашњак 3.класе у површини од 641 м2, 
-кч.бр. 586 „Планина-ресторан“ кућа и зграда у површини од 127 м2, 
-кч.бр. 586 „Планина-ресторан „ двориште у површини од 225 м2, 
-кч.бр. 866/1 „Бегово поље“ њива 5.класе у површини од 2019 м2, 
-кч.бр. 866/9 „Бегово поље“ њива 5.класе у површини од 1023 м2, 
-кч.бр. 866/12 „Бегово поље“ њива 5.класе у површини од 655 м2, 
-кч.бр. 867/1 „Бегово поље“ некатегорисани пут у површини од 1686 м2, 
-кч.бр. 867/21 „Бегово поље“ шума 6.класе у поврпини од 86 м2, 
-кч.бр. 867/33 „Бегово поље“ шума 6.класе у површини од 1040 м2, 
-кч.бр. 867/37 „Бегово поље“ шума 6.класе у површини од 1045 м2, 
-кч.бр. 867/38 „Бегово поље“ шума 6.класе у површини од 1091 м2, 
-кч.бр. 867/40 „Бегово поље“ шума 6.класе у површини од 1369 м2, 
-кч.бр. 867/41 „Бегово поље“ шума 6.класе у површини од 1021 м2, 
-кч.бр. 867/42 „Бегово поље“ шума 6.класе у површини од 1021 м2, 
-кч.бр. 867/44 „Бегово поље“ шума 6.класе у површини од 1130 м2, 
-кч.бр. 867/45 „Бегово поље“ шума 6.класе у површини од 1002 м2, 
-кч.бр. 867/46 „Бегово поље“  шума 6.класе у површини од 1012 м2, 
-кч.бр. 867/57 „Бегово поље“ шума 6.класе у површини од 1557 м2, 
-кч.бр. 867/61 „Бегово поље“ шума 6.класе у површини од 98 м2, 
-кч.бр. 867/62 „Бегово поље“ шума 6.класе у површини од 197 м2, 
-кч.бр. 867/63 „Бегово поље“ шума 6.класе у површини од 254 м2, 
-кч.бр. 868/7 „Бегово поље“ воћњак 3.класе у површини од 314 м2, 
-кч.бр. 869/1 „Бегово поље“ некатегорисани пут у површини од 1724 м2, 
-кч.бр.869/8 „Бегово поље“ пашњак 3.класе у површини од 457 м2, 
-кч.бр. 869/34 „Бегово поље“ пашњак 3.класе у површини од 480 м2, 
-кч.бр. 869/35 „Бегово поље“ пашњак 3.класе у површини од 483 м2, 
-кч.бр. 869/36 „Бегово поље“ пашњак 3.класе у површини од 310 м2, 
-кч.бр. 870/1 „Бегово поље“ ливада 5.класе у површини од 1031 м2, 
-кч.бр. 870/29 „Бегово поље“ ливада 5.класе у површини од 368 м2, 
-кч.бр. 870/41 „Бегово поље“ некатегорисани пут у површини од 3059 м2, 
-кч.бр. 1077 „Врандовић“ шума 5.класе у површини од 2301 м2, 
-кч.бр. 1078/3 „Врандовић“ воћњак 3.класе у површини од 1821 м2, 
-кч.бр. 1078/13 „Врандовић“ воћњак 3.класе у површини од 442 м2, 
-кч.бр. 1078/14 „Врандовић“ воћњак 3.класе у површини од 150 м2, 
-кч.бр. 1078/15 „Врандовић“ воћњак 3.класе у површини од 161 м2, 
-кч.бр.1078/16 „Врандовић“ воћњак 3.класе у површини од 130 м2, 
-кч.бр. 1079/4 „Врандовић“ шума 5.класе у површини од 884 м2, 
-кч.бр. 1079/5 „Врандовић“ шума 5.класе у површини од 1205 м2, 
-кч.бр. 1079/6 „Врандовић“ шума 5.класе у површини од 884 м2, 
-кч.бр. 1079/7 „Врандовић“ шума 5.клчасе у површини од 884 м2, 
-кч.бр. 1080/1 „Врандовић“ шума 5.класе у површини од 22637 м2, 
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-кч.бр. 1080/2 „Врандовић“ шума 5.класе у површини од 3620 м2, 
-кч.бр. 1081 „Врандовић“ пашњак 3.класе у површини од 73721 м2, 
 
све К.О. Власеница 2, уписане са правом посједа у корист Општине Власеница, по новом премјеру, 
 
-кч.бр. 339/2 „Крчевина“ шума 4.класе у површини од 1680 м2, 
-кч.бр. 533/1 „Кремењак“ пашњак 3.класе у површини од 3124 м2, 
-кч.бр. 534/1 „Кремењак“ шума 4.класе у површини од 8812 м2, 
-кч.бр. 534/5 „Кремењак „ шума 4.класе у површини од 12378 м2, 
-кч.бр. 534/6 „Кремењак „ шума 4.класе у површини од 16303 м2, 
-кч.бр.573 „Вртишта“ шума 4.класе у поврршини од 13730 м2, 
 
све К.О. Пискавице, уписане са правом посједа у корист Општине Власеница, по новом премјеру, 
 
Као и на парцелама старог кат.операта које уједно и одговарају горе наведеним парцелама новог премјера, а 
исто тако са правом својине уписане на Општину Власеница, и означене су као: 
 
-кч.бр. 586 „Кула“ ораница у површини од 5000 м2, 
-кч.бр. 357/4 „Халуга“ ораница у површини од 2560 м2, 
-кч.бр. 357/5 „Халуга“ шума у површини од 600 м2, 
-кч.бр. 587/1 „Друма“ ораница у површини од 2540 м2, 
-кч.бр. 570 „Кула“ ораница у површини од 6800 м2, 
-кч.бр. 500/4 „Брезовци“ ораница у површини од 3500 м2, 
-кч.бр. 184/1 „Халуга“ ораница у површини од 3660 м2, 
-кч.бр. 458 „Зид Халуга“ ораница  у површини од 5610 м2, 
-кч.бр. 455 „Баре“ ливада у површини од 9300 м2, 
-кч.бр. 360/3 „Подгај“ ораница у површини од 1060 м2, 
-кч.бр. 447/2 „Зид“ ораница у површини од 840 м2, 
-кч.бр. 447/3 „Зид“ ораница у површини од 840 м2, 
-кч.бр. 447/4 „Зид“ ораница у површини од 780 м2, 
-кч.бр. 357/3 „Халуга“ ораница у површини од 3160 м2, 
-кч.бр. 314/3 „Стране „ ораница у површини од 250 м2, 
-кч.бр. 457/1 „Бријег“ ораница у површини од 2500 м2, 
-кч.бр. 1258/2 „Прело“ пашњак у површини од 4642 м2, 
-кч.бр. 1255/3 „Брдо“  шума у површини од 3200 м2, 
-кч.бр. 1260/1 „Прело“ воћњак у површини од 150 м2, 
-кч.бр. 105 „Поткућница“ ораница у површини од 3200 м2, 
-кч.бр. 450/3 „Подгај“ воћњак у површини од 640 м2, 
-кч.бр. 357/1 „Халуге“ воћњак у површини од 5160 м2, 
-кч.бр. 495/1 „Пухин поток“ ливада у површини од 7835 м2, 
-кч.бр. 899/2 „Ровине“ ораница у површини од 940 м2, 
-кч.бр. 1221/4 „Топлик“ ораница у површини од 360 м2, 
-кч.бр. 526/3 „Поња“ боћњак у површини од 2150 м2, 
-кч.бр. 461/1 „Баре“ ливада у површини од 2900 м2, 
-кч.бр. 7/61 „Подкућница“ ораница у површини од 1782 м2, 
-кч.бр. 314/1 „Страна“ шума у површини од 7430 м2, 
-кч.бр. 470 „Баре“ ливада у површини од 7300 м2, 
-кч.бр. 471 „Баре“ ораница у површини од 4400 м2, 
-кч.бр. 448/2 „Гај“ ораница у површини од 1900 м2, 
-кч.бр. 457/2 „Бријег“ ораница у површини од 1000 м2, 
-кч.бр. 478/1 „Пухин поток „ ливада у површини од 8400 м2, 
-кч.бр. 461/2 „Баре“ ливада у површини од 4440 м2, 
-кч.бр. 448/1 „Гај“ ораница у површини од 2000 м2, 
-кч.бр. 465 „Баре“ ораница у површини од 2490 м2, 
-кч.бр. 154/3 „Доњи точак „ ораница у површини од 1780 м2, 
-кч.бр. 107 „Бисаге“ ливада у површини од 2400 м2, 
-кч.бр.1252/1 „Врандовић“ ораница у површини од 4300 м2, 
-кч.бр. 1252/2 „Врандовић“ шикара у површини од 1500 м2, 
-кч.бр. 357/6 „Халуга“ ораница у површини од 3770 м2, 
-кч.бр. 362/2 „Подгај“ ораница у површини од 4020 м2, 
-кч.бр.518/3 „Баре“ ливада у површини од 2310 м2, 
-кч.бр. 516/2 „Пухин поток“ ливада у површини од 1760 м2, 
-кч.бр. 28 „Страна“ шикара у површини од 1200 м2, 
-кч.бр. 101/2 „Врандовић“ пашњак у површини од 517 м2, 
-кч.бр. 177/4 „Ракита“ ораница у површини од 2310 м2, 



Страна 6  Број 4 

Службени гласник општине Власеница 

 

 
-кч.бр. 360/1 „Подгај“ ораница у површини од 2180 м2, 
-кч.бр. 190/2 „Подгај „ ораница у површини од 3260 м2, 
-кч,бр. 518/1 „Баре“ ораница у површини од 4450 м2, 
-кч.бр. 513/2 „Брликовина“ораница у површини од 4200 м2, 
-кч.бр. 513/4 „Брликовина“ пашњак у површини од 2090 м2, 
-кч.бр. 513/7 „Брликовина“ воћњак у површини од 1120 м2, 
-кч.бр. 478/2 „Пухин поток „ ливада у површини од 1050 м2, 
-кч.бр. 462/3 „Баре“ ораница у површини од 1360 м2, 
-кч.бр.461/3 „Баре“ ливада у површини од 2800 м2, 
-кч.бр. 21 „Страна“ ливада у површини од 5800 м2, 
-кч.бр. 623/2 „Бејтићи“ ораница у површини од 1610 м2, 
-кч.бр. 619/2 „Бејтићи“ воћњак у површини од 520 м2, 
-кч.бр. 649 „Зебан“ ораница у површини од 6300 м2, 
-кч.бр. 569 „Кула“ ораница у површини од 22000 м2, 
-кч.бр. 575/4 „Мочило“ ораница у површини од 2120 м2, 
-кч.бр. 328/1 „Брезје“ ораница у површини од 7430 м2, 
-кч.бр. 328/7 „Брезје“ ливада у површини од 4020 м2, 
-кч.бр. 343/3 „Пријека њива“ ораница у површини од 2100 м2, 
-кч.бр. 522/1 „Поље“ ливада у површини од 2000 м2, 
-кч.бр. 155/2 „Точак“  ораница у површини од 2810 м2. 
-кч.бр. 155/3 „Точак“ воћњак у површини од 1000 м2, 
-кч.бр. 156 „Точак“ ливада у површини од 1070 м2, 
-кч.бр. 342 „Точак“ ораница у површини од 3260 м2, 
-кч.бр. 23/1 „Страна“ ораница у површини од 4500 м2, 
-кч.бр. 23/2 “Страна“ ораница у површини од 6100 м2, 
-кч.бр. 519/1 „Бара“ ливада у површини од 800 м2, 
-кч.бр. 519/2 „Бара“ ливада у површини од 4800 м2, 
-кч.бр. 329/1 „Брезје“ ливада у површини од 1970 м2, 
-кч.бр. 331 „Брезје“ шикара у површини од 800 м2, 
-кч.бр. 355/1 „Халуге“ ораница у површини од 9080 м2, 
-кч.бр. 550 „Халуге“ ливада у површини од 13000 м2, 
-кч.бр. 558 „Халуге“ шикара у површини од 3500 м2, 
-кч.бр. 1221/3 „Топлик“ ораница у површини  од 3100 м2, 
-кч.бр. 1224/1 „Топлик“ ораница у површини  од 5450 м2, 
-кч.бр. 1224/2 „Ораница са воћкама Топлик“ ораница у површини од 300 м2, 
-кч.бр. 615/2 „Главица“ ораница у површини од 600м2, 
-кч.бр. 183/1 „Ракита“ ораница у површини од 3330 м2, 
-кч.бр.366/2 „Зид“ ораница у површини од 4300 м2, 
-кч.бр. 25 „Ливада са воћкама страна“ ливада у површини од 700 м2, 
-кч.бр. 27 „Страна“ ливада у површини од 5900 м2, 
-кч.бр. 87/2 „Окрет“ ораница у површини од 300 м2, 
-кч.бр. 316/6 „Пут“ неплодно у површини од 520 м2, 
-кч.бр. 628 „Диљка“ ораница у површини од 7000 м2, 
-кч.бр. 1264/8 „Вртача“ ливада у површини од 967 м2, 
-кч.бр. 1227/1 „Главица“ ораница у површини од 200 м2, 
-кч.бр. 624/3 „Мраморје“ ораница у површини од 13290 м2, 
-кч.бр. 477/5 „Јасиште“ ливада у површини од 8750 м2, 
-кч.бр. 477/6 „Јасиште“ шума у површини од 310 м2, 
-кч.бр. 177/5 „Ракита“ ораница у површини од 730 м2, 
-кч.бр. 468 „Бара“ ливада у површини од 3900 м2, 
-кч.бр. 1004/2 „Рудине“ у површини од 5250 м2, 
-кч.бр. 1005 „Рудине“ шикара у површини  од 1000 м2, 
-кч.бр. 477/3 „Баре“ ливада у површини од 5370 м2, 
-кч.бр. 508/1 „Брезовци“ ливада у површини од 6820м2, 
-кч.бр. 508/2 „Брезовци“ пашњак у површини од 470 м2, 
-кч.бр. 501 „Брезовци“ воћњак у површини од 5400 м2, 
-кч.бр. 130/3 „Кућа и двориште“ неплодно у површини од 500 м2, 
-кч.бр.324/2 „Топлик“ пашњак у површини од 2243 м2, 
-кч.бр. 323/3 „Топлик“ воћњак у површини од 11121 м2, 
-кч.бр. 102 „Паличак“ ливада у површини од 500м2, 
-кч.бр. 106/1 „Врандовић“ њива у површини од 1840 м2, 
-кч.бр. 641/3 „Мраморје“ ораница у површини од 2500 м2, 
-кч.бр. 640 „Ораница са воћкама Мраморје“ ораница у површини од 800 м2, 
-кч.бр. 641/1 „Мраморје“ ораница у површини од 2400 м2, 
-кч.бр. 641/2 „Мраморје“ ораница у површини од 2500 м2, 
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-кч.бр. 603/1 „Кула“ ливада у површини од 500м2,  
-кч.бр. 316/2 „Табхана“ ливада у површини од 600 м2, 
-кч.бр. 605 „ Страна“ ораница у површини од 11500 м², 
-кч.бр. 653 „ Зазебан“ ораница у површини од 13500 м², 
-кч.бр. 655 „ Зазебан“ ораница у површини од 14900 м², 
-кч.бр. 30/1 „ Страна ливада у површини од 3954 м², 
-кч.бр. 31/1 „ Страна“ шикара у површини од 3010 м², 
-кч.бр. 182 „ Ракита“ ораница у површини од 5100 м², 
-кч.бр. 450/1 „ Подгај“ ливада у површини од 3330 м², 
-кч.бр. 450/2 „ Подгај“  ораница у површини од 2020 м², 
кч.бр. 450/4 „ Подгај“  ливада у површини од 2370 м², 
-кч.бр. 7/112 „ Миљковићи“ ораница у површини од 1970 м², 
-кч.бр. 7/113 „ Миљковићи“ ораница у површини од 635 м², 
-кч.бр. 493/1 „ Пухин поток“ ораница у површини од 5800 м², 
-кч.бр. 1221/2 „ Топлик“ ораница у површини од 1850 м², 
-кч.бр. 646 „Зебан“ ораница у површини од 4300 м², 
-кч.бр. 645 „ Диљка“ ораница у површини од 7000 м², 
-кч.бр. 644 „ Диљка“ ораница у површини од 7100 м², 
-кч.бр. 643/1 „ Мраморје“ ораница у површини од 530 м², 
-кч.бр. 533/2 „ Хрти“ ораница у површини од 2580 м², 
-кч.бр. 536/1 „ Хрт“ ораница у површини од 10600 м², 
-кч.бр. 561/1 „ Халуга“ шума у површини од 900 м², 
-кч.бр. 42/1 „ Пут“ неплодно у површини од 1190 м², 
-кч.бр. 531/2  „ Хрт“  воћњак у површини од 2500 м², 
-кч.бр. 538 „ Хрт“ ораница у површини од 7700 м², 
-кч.бр. 543/1 „ Поље“ ораница у површини од 5000 м², 
-кч.бр. 543/2 „ Поље“ ораница у површини од 5000 м², 
-кч.бр 530 „ Хрт“ шикара у површини од 1600 м², 
-кч.бр. 178/4 „ Ракита“ ораница у површини од 1580 м², 
-кч.бр. 448/3 „ Гај“ ораница у површини од 1900 м², 
-кч.бр.65/1 „ Брезје“ ораница у површини од 1600 м², 
-кч.бр. 363/1  „ Подгај“ ораница у површини од 2720 м², 
-кч.бр. 449 „ Подгај“  ораница у површини од 2300 м², 
-кч.бр. 442  „ Хуремовића башча“ ораница у површини од 2520 м², 
-кч.бр. 1273 „ Кућиште“ неплодно у површини од 40 м², 
-кч.бр. 469/1 „ Баре“ ораница у површини од 4100 м² 
-кч.бр. 469/2 „ Баре“  ораница у површини од 4900 м², 
-кч.бр. 466  „ Бара“ ораница у површини од 4500 м², 
-кч.бр. 467  „ Баре“ ливада у површини од 8050 м², 
-кч.бр. 523/1  „ Баре“  ораница у површини од 5230 м², 
-кч.бр. 523/2 „ Баре“  воћњак у површини од 1450 м², 
-кч.бр. 517 „ Баре“ ливада у површини од 4800 м², 
-кч.бр. 22/1 „ Страна“ ораница у површини од 2250 м², 
-кч.бр 7/50  „ Кућа са кућиштем и двориштем“ неплодно у површини од 210 м², 
-кч.бр 7/51 „ Шљивик Миљковићи“ шљивик у површини од 980 м², 
-кч.бр 39/1 „ Лука“ пашњак у површини од 162 м², 
-кч.бр. 22/2 „ Страна“ њива у површини од 2153 м². 
-кч.бр. 232/3 „ Гај“ ораница у површини од 1430 м², 
-кч.бр. 527/1 „ Поље“ воћњак у површини од 4300 м² 
-кч.бр. 529 „Поље“ шума у површини од 870 м2,                                                                                            
-кч.бр. 496/6 „Брезици“ ораница у површини од 2400м2                                                                                         
-кч.бр. 176/1 „Ракита“ ораница у површини од 3230 м2, 
 -кч.бр. 176/3 „Ракита“ воћњак у површино од 1840 м2, 
-кч.бр.597/1 „Кула“ ораница у површини од 1750 м2, 
-кч.бр.  602/4 „Кула“ ораница у површини од 450 м2, 
-кч.бр. 584/1 „Кула“ ливада у површини од 9500 м2, 
-кч.бр. 596/2 „ Кула“ ораница у површини од 4250 м2, 
-кч.бр. 520/1 „Брликовина“ ораница у површини од 8610 м2, 
-кч.бр. 520/2 „Брликовина“ ливада у површини од 2130 м2, 
-кч.бр. 520/5  „Брликовина“ ораница у површини од 2810 м2, 
- кч.бр.589/2  „Друм“ ораница у површини од 1150 м2, 
-кч.бр. 581/1 „Кула“ ливада у површини од 2510 м2, 
-кч.бр. 581/2 „Кула“ ливада у површини од 1500 м2, 
-кч.бр. 652/1 „Зебан“ ораница у површини од 7850 м2, 
-кч.бр. 631/1 „Зебан“ шума у површини од 2010 м2, 
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-кч.бр. 631/2 „Бејтић“ ораница у површини од 300 м2, 
-кч.бр. 603/2 „Кула“ шума у површини од 250 м2, 
-кч.бр. 603/3 „Кула“ ораница у површини од 1510 м2, 
-кч.бр. 603/4 „Кула“ шума у површини од 710 м2, 
-кч.бр. 996/2 „Кућа са двориштем“ неплодно у површини од 900м2, 
-кч.бр.81/1 “Главица“ ораница у површини од 795 м2, 
-кч.бр. 362/1 „Ораница и Подгај“ ораница у површини од 3590 м2, 
-кч.бр. 518/2 „Ливада“ ливада у површини од 2550 м2, 
-кч.бр. 516/1 „Ливада“ ливада у површини од 2500 м2, 
-кч.бр. 324/1 „Топлик“ шума у површини од 900 м2,                                                                        
 -кч.бр. 328/3 „Брежље“ ораница у површини од 4720 м2, 
-кч.бр. 316/7 „Пут“ неплодно у површини од 580 м2, 
-кч.бр. 1247/3 „Тобкона“ораница у површини од 2220 м2, 
-кч.бр. 208/3 „Подгај“ воћњак у површини од 700 м2, 
-кч.бр. 360/2 „Подгај“ ораница у површини од 1270 м2, 
-кч.бр. 1256/1 „Палучак“ ливада у површини од 2850 м2, 
-кч.бр. 1256/2 „Кућа са кућом и двориштем“ неплодно у површини од 150 м2, 
-кч.бр. 610/1“Главица“ ораница у површини од 410 м2, 
-кч.бр. 545/2 „Поље“ шљивик у површини од 750 м2, 
-кч.бр. 546/2 „Поље“ ораница у површини од 3600 м2, 
-кч.бр. 545/1 „Поље“ шљивик у површини од 750 м2, 
-кч.бр.546/1 „Поље“ ораница у површини од 3400 м2, 
-кч.бр. 609/1 „Долњи точак“ ораница у површини од 2800 м2, 
-кч.бр. 609/2 „Долњи точак“ ораница у површини од 4300 м2, 
-кч.бр 590/3 „Кула“ ораница у површини од 2750 м2, 
-кч.бр. 447/1 „Зид“ воћњак у површини од 10380 м2, 
-кч.бр. 366/1 „Зид“ ораница у површини од 6000 м2, 
-кч.бр. 573/1 „Кула“ ораница у површини од 1500 м2, 
-кч.бр. 574 „Кула“ пашњак  у површини од 800 м2,                                                                                     -
кч.бр. 573/2 „Кула“ ораница у површини од 1000 м2, 

-кч.бр. 573/3 „Кула“ ораница у површини од 1150 м2, 
-кч.бр. 594/1 „Хаџина башча“ воћњак у површини од 1300 м2,        
 -кч.бр. 595/1 „Хаџина башча“ воћњак у површини од 1220 м2,                                                        
 -кч.бр. 536/3  „Хрт“ ораница у површини од 10700м2,                                                                     
 -кч.бр. 314/2 „Пут“ неплодно у површини од 380 м2,                                                                          
 -кч.бр. 513/5 „Брликовина“ ораница у површини од 12230 м2,                                                                   
 -кч.бр. 513/8 „Брликовина“ ораница у површини од 5000 м2,                                                                
 -кч.бр. 513/9 „Брликовина“ ораница у површини од 3000 м2,                                                           
 -кч.бр. 1255/8 „Брдо“ шума у површини од 750 м2,                                                                                     
 -кч.бр. 1253 „Брдо“ ливада у површини од 2200 м2,                                                                           
 -кч.бр. 1251 „Страна“ ливада у површини од 4400 м2,                                                                        
 -кч.бр. 1254/2 „Брдо“ ливада у површини од 2900 м2,                                                                               
 -кч.бр. 1255/4 „Брдо“ ораница у површини од 5100 м2,                                                                          
 -кч.бр. 1254/1 „Брдо“ ливада у површини од 6200 м2,                                                                                 
 -кч.бр. 1254/3 „Брдо“ ливада у површини од 6500 м2,                                                                         
 -кч.бр. 328/2 „Брезје“ ораница у површини од 11970 м2,                                                                                 
 -кч.бр. 577 „Ораница Мочила“ у површини од 1700 м2,                                                                                    
 -кч.бр. 607 „Страна“ ораница у површини од 500 м2,                                                                            
 -кч.бр. 500/3 „Брезовци“ ливада у површини од 12300 м2,                                                                    
 -кч.бр. 520/3 „Брликовина“ ливада у површини од 840 м2,                                                                
 -кч.бр. 520/4 „Брликовина“ ораница у површини од 4100 м2,                                                            
 -кч.бр. 69/1 „Бегово поље“ ораница у површини од 1000 м2,                                                                     
 -кч.бр. 585 „Друм“ ораница у површини од 7500 м2,                                                                                
 -кч.бр. 624/2 „Мраморје“ ораница у површини од 4030 м2,                                                                         
 -кч.бр. 620 „Аљина њива“ ораница у површини од 13400 м2,                                                                        
 -кч.бр. 12/1 „Крушевик“ ораница у површини од 855 м2,                                                                             
 -кч.бр. 11/1 „Крушевик“ ораница у површини од 2650 м2,                                                                           
 -кч.бр. 11/2 „Крушевик“ ораница у површини од 2500 м2,                                                                             
 -кч.бр. 610/2 „Главица“ ораница у површини од 650 м2,                                                                                   
 -кч.бр 361/1 „Подгај“ ораница у површини од 2600 м2,                                                                            
 -кч.бр. 760/5 „Баре“ ораница у површини од 1860 м2,                                                                           
 -кч.бр. 602/2 „Кула“ ораница у површини од 2010 м2,                                                                                    
 -кч.бр. 608 „Страна“ ораница у површини од 7200 м2,                                                                            
 -кч.бр. 636 „Зебан“ “ ораница у површини од 6600 м2,                                                                                     
-кч.бр. 606/1 „Бејтић“ ораница у површини од 150м2,                                                                        
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-кч.бр.606/2 „Бејтић“ ораница у површини од 180м2,                                                                             
 -кч.бр. 460/2 „Баре“ ораница у површини од 1740 м2,                                                                         
 -кч.бр. 460/3 „Баре“ ораница у површини од 3290 м2,                                                                                
 -кч.бр. 188 „Халуге“ ораница у површини од 3800 м2,                                                                               
 -кч.бр. 602/5 „Кула“ ораница у површини од 500 м2, 
-кч.бр. 583 „Кула“ ораница у површини од 1650м2, 
-кч.бр. 582/2 „Кула“ ораница у површини од 3300 м2, 
-кч.бр. 601 „Кула“ ораница у површини од 1000 м2, 
-кч.бр. 557/3 „Халуга“ ораница у површини од 1040 м2, 
-кч.бр. 556/3 „Халуга“ ораница у површини од 6700 м2, 
-кч.бр. 559 „Халуга“ шикара у површини од 1400м2, 
-кч.бр. 556/2 „Халуга“ ораница у површини од 2800м2, 
-кч.бр. 556/1 „Халуга“ ораница у површини од 2700 м2, 
-кч.бр. 572 „Кула“ораница у површини од 6400 м², 
-кч.бр. 650 „ Зебан“ ливада у површини од 9900 м², 
-кч. бр. 7/53 „ Миљковићи“ башча у површина од 1515 м², 
-кч.бр. 7/54. „ Миљковићи“ башча у површини од 4026 м², 
-кч.бр. 7/56 „ Мињковићи“ њива у површини од 2130 м², 
-кч.бр. 324/5 „ Топлик“ шума у површини  од 760 м², 
-кч.бр. 352 „ Ракита“ ораница у површини од 2300 м², 
-кч.бр. 557/1 „ Халуге“ шума у површини од 900 м², 
-кч.бр. 611 „ Главица“ ораница у површини од 7400 м², 
-кч.бр. 616/2 „ Потоци“ ораница у површини од 3200 м² 
-кч.бр. 189/1 „ Подгај“ ораница у површини од 2570 м², 
-кч.бр. 359/1 „ Подгај“ ораница у површини од 6540 м², 
-кч.бр. 324/3 „Топлик“ шума у површини од 2230 м², 
-кч.бр. 324/4 „ Топлик“ пашњак у површини од 1004 м², 
.кч.бр. 29/1 „ Страна“ ораница у површини од 3000 м², 
-кч.бр. 29/2 „ Страна“ ораница у површини од 1850 м², 
-кч.бр. 639/2 „ Зебан“ ораница у површини од 3020 м², 
-кч.бр. 639/1 „ Зебан“ ораница у површини од 3230 м², 
-кч.бр. 1002/2 „ Бисаге“ ораница у површини од 3000 м², 
-кч.бр. 626 „ Мраморје“ ораница у површини од 7200 м², 
-кч.бр 338/1 „Главица“ ораница у површини од 1200 м², 
-кч.бр. 338/2 „ Главица“ ораница у површини од 5670 м² 
-кч.бр. 533/5 „ Хрт“ воћњак у површини од 740 м², 
-кч.бр. 587/2 „Друм“ ораница у површини од 1960 м² 
-кч.бр. 587/3 „Друм“ ораница у површини од 3600 м², 
-кч.бр. 997/1 „Дураковићи“ ливада у површини од 3820 м², 
-кг.бр. 609/3 „ Долњи точак“ ораница у површини од 2400 м², 
-кч.бр. 338/3 „ Главица“ ораница у површини од 2390 м², 
-кч.бр. 426/1 „ Баре“ ораница у површини од 3500 м², 
-кч.бр. 345/4 „ Мочила“ ораница у површини од 613 м², 
-кч.бр. 618 „ Долови“ ораница у површини од 13200 м², 
-кч.бр. 627 „ Зебан“ ораница  у површини од 7200 м², 
-кч.бр. 580 „ Страна“ ораница у површини од 9000 м², 
-кч.бр. 456 „ Подгај“ ораница у површини од 3600 м², 
-кч.бр. 581/3 „ Кула“ ливада у површини од 1500 м², 
-кч.бр. 581/4 „ Кула“ ливада у површини од 1500 м², 
-кч.б. 581/5 „ Кула“ ливада у површини од 1510 м² 
-кч.бр. 581/6 „ Кула“ ливада у површини од 1600 м², 
-кч.бр. 533/3 „ Хрт“  ораница у површини од 4150 м², 
-кч.бр. 652/2 „ Зебан“ ораница у површини од 3020 м², 
-кч.бр. 345/3 „ Мочила“ ораница у површини од 2255 м², 
-кч.бр. 652/3 „ Зебан“ воћњак у површини од 1310 м² 
-кч.бр. 549/2 „ Халуга“ шума у површини од 1560 м², 
-кч.бр. 326/1 „ Брезје“ ораница у површини од 4530 м², 
-кч.бр. 902/2 „ Лелењак“ ливада у површини од 9340 м², 
-кч.бр. 902/4 „ Лељенак“ ливада у површини од 1010 м², 
-кч.бр. 179 „ Ракита“ ораница у површини од 5500 м², 
-кч.бр. 602/1 „ Кула“ шумa у површини од 3120 м2, 
-кч.бр. 593/1 „ Зекина раван „ливдаа у површини од 5355 м², 
-кч.бр. 592/1 „ Зекина раван“ ливада у површини од 5177 м², 
-кч.бр. 171/3 „ Гробље“ неплодно у површини од 530 м², 
-кч.бр. 136/1 „ Пут“ неплодно у површини од 960 м², 
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-кч.бр. 136/1 дио „ Пут“ неплодно у површини од 170 м², 
-кч.бр. 139/1 дио „ Пут“ неплодно у површини од 1580 м², 
-кч.бр. 137/4 „ Плац“ неплодно у површини од 540 м², 
-кч.бр. 554/2 „ Халуга“  ораница у површини од 2100 м², 
-кч.бр. 554/3 „ Халуга“ ораница у површини од 400 м², 
-кч.бр. 143/1 дио „ Пут“ неплодно у површини од 700 м², 
-кч.бр. 130/2 дио „ Пут“  неплодно у површини од 710 м², 
-кч.бр. 124/2  дио „ Пут“ неплодно у површини од 960м², 
-кч.бр. 40/1 дио „ Пут“ неплодно у површини од 1440 м², 
-кч.бр. 36/1 дио „ Пут“ неплодно у површини од 200 м², 
-кч.бр. 36/2 дио „ Пут“ неплодно у површини од 180 м², 
-кч.бр. 316/1 дио „ Пут“ неплодно у површини од 1180 м², 
-кч.бр. 316/4 дио „ Пут“ неплодно у површини од 770 м², 
-кч.бр. 189/2 дио „ Пут“ неплодно у површини од 250 м², 
-кч.бр. 899/5 „ Љељенак“ ораница у површини од 900 м², 
-кч.бр. 140/1 дио „ Пут“ неплодно у површини од 1120 м², 
-кч.бр. 573/5 „ Гробље Кула“ неплодно у површини од 1000 м², 
-кч.бр. 573/6 „ Гробље Кула“ неплодно у површини од 600 м², 
-кч.бр. 139/13 „ Код куће“ ораница у површини од 70 м², 
-кч.бр. 328/8 „ Брезје“ ораница у површини од 1200 м², 
-кч.бр. 345/5 „ Плац штала“ неплодно у површини од 119 м², 
-кч.бр. 345/6 „ Плац штала“ неплодно у површини од 119 м²., 
-кч.бр. 345/7 „ Плац штала“ неплодно у површини од 119 м², 
-кч.бр. 345/8 „ Плац штала“ неплодно у површини од 119 м², 
-кч.бр. 345/9 „ Плац штала“ неплодно у површини од 119 м², 
-кч.бр. 345/10 „ Плац штала“ неплодно у површини од  119 м², 
-кч.бр. 345/11 „ Плац штала“ у површини од 119 м², 
-кч.бр. 345/12 „ Плац штала“ неплодно у површини од 119 м², 
-кч.бр. 345/13 „ Пут“ неплодно у површини од 200 м², 
-кч.бр. 64/2 „ Брезје“ ораница у површини од 1710 м², 
-кч.бр. 65/2 „ Брезје“ ораница у површини од 1800 м², 
-кч.бр. 366/4 „ Зид“ ораница у површини од 3330 м², 
-кч.бр. 366/5 „ Зид“  ораница у површини од 3080 м², 
-кч.бр. 899/9 „ Љељенак“ шума у површини од 500 м², 
-кч.бр. 899/10 „ Љељенак“ ораница у површини од 530 м², 
-кч.бр. 361/2  „ Подгај“ ораница у површини од 2550 м², 
-кч.бр. 369/3 „ Ораница“ ораница у површини од 100 м², 
-кч.бр. 191/5 „ Ораница“ ораница у површини од 420 м², 
-кч.бр. 355/2 „ Халуга“ ораница у површини од 5720 м², 
-кч.бр. 648 „ Зебан“ ливада у површини од 10400 м², 
-кч.бр. 800/1 „ Бријег“ њива у површини од 988 м², 
-кч.бр. 520/6 „ Боликовина“ ораница у површини од 2680 м² 
-кч.бр.   86/4,,Окрет“ ораница у површини од 320 м

2
, 

-кч.бр.  963/3,,Пут“ неплодно    у површини од 120 м
2
, 

-кч.бр.   963/6 ,,Пут“   неплодно    у површини од 230 м
2
, 

-кч.бр.   963/9 ,,Пут   неплодно   у површини од 180 м
2
, 

-кч.бр.  874/9 ,,Пут“   неплодно   у површини од 25 м
2
, 

-кч.бр.   874/12 ,,Пут“   неплодно   у површини од   160 м
2
,                    

-кч.бр.   964/3,,Пут“    неплодно  у површини од   280 м
2
, 

-кч.бр.   965/6 ,,Селишта“  ораница у површини од    420 м
2
, 

-кч.бр.   966/6 ,,Селишта“   шума у површини од    6720 м
2
, 

-кч.бр.   966/7 ,,Селишта“   шума у површини од  3000 м
2
, 

-кч.бр.   965/14 ,,Селишта“  ораница  у површини од  4500 м
2
, 

-кч.бр.   965/15 ,,Селишта“  ливада у површини од  2400 м
2
, 

-кч.бр.  965/17 ,,Селишта“  ливада у површини од  4205м
2
, 

-кч.бр.   965/18 ,,Селишта“  ливада у површини од  2231 м
2
, 

-кч.бр.   965/19 ,,Селишта“  пашњак у површини од 1200 м
2
, 

-кч.бр.   965/20 ,,Пут“    неплодно  у површини од 1360 м
2
, 

-кч.бр.   965/21 ,,Пут“    неплодно  у површини од 700 м
2
, 

-кч.бр.   12/2 ,,Крушевок“ ораница  у површини од 1895 м
2
, 

-кч.бр.    11/3 ,,Крушевок“ ораница  у површини од  125 м
2
, 

-кч.бр.  591/2 ,,Друм“  ливада у површини од  3784 м
2
, 

-кч.бр.   604 ,,Страна“ ораница у површини од 8300 м
2
, 

-кч.бр.   965/27 ,,Селишта“  ораница  у површини од  500 м
2
, 

-кч.бр.   493/2 ,,Пухин поток“ ораница у површини од 600 м
2
, 
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-кч.бр.   477/9 ,,Баре“ ливада у површини од  2370 м

2
, 

-кч.бр.    477/11 ,,Баре“ ливада у површини од   1000м
2
 

-кч.бр.   902/18  ,,Љељенак“ ливада у површини од  620м
2
 

-кч.бр.   902/9  ,,Љељенак“ ливада у површини од  1640м
2
 

-кч.бр.   902/10  ,,Љељенак“ ливада у површини од  3950м
2
 

-кч.бр.   902/18  ,,Љељенак“ ливада у површини од  360м
2
 

-кч.бр.   902/11,,Пут“ неплодно    у површини од 380 м
2
, 

-кч.бр.  1239/4 ,,Вртаче“ ливада    у површини од 225 м
2
, 

-кч.бр.   902/13  ,,Љељенак“ ораница у површини од  100м
2
 

-кч.бр.   902/14 ,,Пут“    неплодно  у површини од  50 м
2
, 

-кч.бр.   902/17  ,,Љељенак“ ливада у површини од  150м
2
 

-кч.бр.   1238/1 ,,Вртаче“ ливада    у површини од 3550 м
2
, 

-кч.бр.   477/13 ,,Баре“ ливада у површини од  320 м
2
, 

-кч.бр.   80/3  ,,Главица“ ораница у површини од  120м
2
 

-кч.бр.  800/2 ,,Бријег“ њива у површини од 1844 м
2
, 

-кч.бр.  800/3 ,,Бријег“ њива  у површини од  1837 м
2
, 

-кч.бр.  495/2 ,,Пухин поток“ ливада  у површини од  4295 м
2
, 

-кч.бр.  902/25 ,,Љељенак“ ораница  у површини од  70 м
2
 

-кч.бр.  965/37 ,,Селишта“  ливада у површини од  289 м
2
, 

-кч.бр.  965/36 ,,Кућа и двориште“ неплодно    у површини од 605 м
2
, 

-кч.бр.  591/3  ,,Друм“  ливада у површини од 597 м
2
, 

-кч.бр.  592/5  ,,Зекина раван“  ливада у површини од 192 м
2
, 

-кч.бр.  592/6  ,,Зекина раван“  ливада у површини од 686 м
2
, 

-кч.бр.  592/7  ,,Зекина раван“  ливада у површини од 324 м
2
, 

-кч.бр.  593/3 ,,Зекина раван“  ливада  у површини од  82 м
2 

-кч.бр.  593/4 ,,Зекина раван“  ливада  у површини од  180м
2
 

-кч.бр.   1257/4 ,,Прело“    шума  у површини од 1788 м
2
, 

-кч.бр.   593/5  ,, Зекина раван“    ливада  у површини од 87 м
2
, 

-кч.бр.   106/2  ,,Врандовић“    њива  у површини од 2464 м
2
, 

-кч.бр.   1258/15  ,,Пут Прело“    неплодно  у површини од 176 м
2
, 

-кч.бр.   1258/16 ,,Прело“    воћњак  у површини од 130 м
2  

и шума у површини 90 м
2
, , 

-кч.бр.   1258/17 ,,Прело“    воћњак  у површини од 161 м
2 
 и шума у површини од 79м

2
, 

-кч.бр.   1258/18 ,,Прело“  воћњак у површини од  150 м
2   

и шума у површини од 174м
2, 

-кч.бр.   1258/19 ,,Прело“  воћњак у површини од  422 м
2   

и шума у површини од 484м
2 

-кч.бр.   1257/5  ,,Прело“   шума у површини од  400 м
2    

, 
-кч.бр.   1257/6  ,,Прело“   шума у површини од  1031 м

2    
 

-кч.бр.   1257/7  ,,Прело“   шума у површини од  805м
2     

-кч.бр.   1257/8  ,,Прело“   шума у површини од  794 м
2     

-кч.бр.   130/6  ,,Двориште“   неплодно у површини од  175 м
2    

 
-кч.бр.   324/7  ,,Топлик“  пашњак у површини од  263 м

2     

-кч.бр.   30/3  ,,Страна“   пашњак  у површини од  66 м
2    

 
-кч.бр.   39/4  ,,Лука“   пашњак  у површини од  224 м

2  
 

-кч.бр.   800/4  ,,Друм“    њива  у површини од 908 м
2
, 

-кч.бр.   800/5  ,,Друм“    њива  у површини од  86 м
2
, 

-кч.бр.   593/6  ,,Забоја“    ораница  у површини од 231 м
2
, 

-кч.бр.   593/7  ,,Пут“    неплодно  у површини од 40 м
2
, 

-кч.бр.   593/8  ,,Забоје“    ораница  у површини од 106 м
2
, 

-кч.бр.   593/9  ,,Пут“    неплодно  у површини од 27 м
2
, 

-кч.бр.   191/13  ,,Долина под путем“    њива  у површини од  890 м
2
, 

-кч.бр.   91/1  ,,Бегово поље“    воћњак  у површини од 896 м
2  

 
-кч.бр.   1227/2  ,,Вртача“    ливада  у површини од  975 м

2
, 

-кч.бр.   1227/3  ,,Пут“    неплодно  у површини од 141 м
2
, 

-кч.бр.   1240/7  ,,Топлик“    ливада  у површини од  1143 м
2
, 

-кч.бр.   1264/19  ,,Вртаче“    ливада  у површини од  1486 м
2
, 

-кч.бр.   593/10  ,, Зекина раван“    ливада  у површини од 462 м
2
 

-кч.бр.   79/18  ,, Главица“    ливада  у површини од 335 м
2
 

-кч.бр.   326/2  ,,Брезје“    њива  у површини од  5289м
2,
 

-кч.бр.   326/3  ,,Брезје“    ливада  у површини од  6100м
2   

, 
-кч.бр.   344/2  ,,Мочила“    башча  у површини од  1990м

2   
, 

-кч.бр.   344/1  ,,Мочила“    ораница  у површини од  2380м
2   

, 
-кч.бр.   1359/1  ,,Вјенац“  воћњак у површини од  4230 м

2   
 

-кч.бр.   1394/1  ,,Врандовић“    воћњак  у површини од 700 м
2
, 

-кч.бр.   1394/2  ,,Врандовић“    воћњак  у површини од  700 м
2
, 

-кч.бр.   902/1  ,,Љељенак“ ливада у површини од  20210м
2
 

-кч.бр.   902/3   ,,Љељенак“ ливада у површини од  3780м
2
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-кч.бр.   491/1  ,,Љељенак“ ливада у површини од  2190м

2
 

-кч.бр.   1291/    ,,Топлик“ воћњак у површини од  487м
2 

-кч.бр. 1220/2 „Градилиште“ неплодно у површини од 40 м2,  
-кч.бр. 1215/1 „Пут“ неплодно у површини од 4373 м2, 
-кч.бр. 1359/2 „Вјенац“ воћњак у површини од 1160 м2, 
-кч.бр. 491/2 „Љељенак“ ливада у површини од 400 м2, 
-кч.бр. 902/7 „Љељенак“ ливада у површини од 2140 м2, 
-кч.бр. 902/12 „Љељенак“ ораница у површини од 420 м2, 
-кч.бр. 902/15 „Двориште“ ораница у површини од 567 м2, 
-кч.бр. 902/16 „Пут“ неплодно у површини од 630 м2, 
-кч.бр. 902/27 „Љељенак“ ливада у површини од 1500 м2, 
-кч.бр. 491/6 „Љељенак“ ливада у површини од 1700 м2, 
-кч.бр. 902/26 „Љељенак“ ораница у површини од 150 м2, 
-кч.бр. 902/24 „Кућа и двориште“ неплодно у површини 172 м2 и 111 м2, 
-кч.бр. 1219/3 „Топлик“ ливада у површини од 142 м2, 
-кч.бр. 1219/14 „Топлик“ ливада у површини од 79 м2, 
-кч.бр. 1215/20 „Јечменица“ ливада у површини од 1101 м2, 
-кч.бр. 1215/21 „Јечменица“ ливада у површини од 1117 м2, 
-кч.бр. 1215/23 „Јечменица“ шума у површини од 1683 м2, 
-кч.бр. 1215/25  „Јечменица“ шума у површини од 3921 м2, 
-кч.бр. 1215/26 „Јечменица“ шума у површини од 1185 м2, 
-кч.бр. 1215/34 „Јечменица“ шума у површини од 1045 м2, 
-кч.бр. 1228/6 „Вртача“ пашњак и шума у површини од 457 м2 и 1040 м2 
-кч.бр. 1215/35 „Јечменица“ ливада у површини од 25 м2, 
-кч.бр. 1215/36 „Јечменица“ шума у површини од 286 м2, 
-кч.бр. 1215/37 „Јечменица“ шума у површини од 395 м2, 
-кч.бр. 1215/38 „Јечменица“ ливада у површини од 1700 м2, 
-кч.бр. 1215/39 „Јечменица“ њива и шума у површини од 3565 м2 и 585 м2, 
-кч.бр. 1215/40 „Јечменица“ шума у површини од 892 м2, 
-кч.бр. 1215/41 „Јечменица“ шума у површини од 1083 м2, 
-кч.бр. 1215/42 „Јечменица“ њива у површини од 1366 м2, 
-кч.бр. 1215/43 „Јечменица“ пашњак у површини од 1656 м2, 
-кч.бр. 1215/44 „Јечменица“ њива у површини од 1682 м2, 
-кч.бр. 1215/45 „Јечменица“ шума у површини од 1117 м2, 
-кч.бр. 1215/46 „Јечменица“ шума у површини од 2725 м2, 
-кч.бр. 1215/47 „Јечменица“ шума у површини од 1241 м2, 
-кч.бр. 1215/48 „Јечменица“ шума у површини од 383 м2, 
-кч.бр. 1215/49 „Јечменица“ шума у површини од 2105 м2, 
-кч.бр. 1215/50 „Јечменица“ воћњак у површини од 200 м2, 
-кч.бр. 1215/51 „Јечменица“ пашњак у површини од 250 м2, 
-кч.бр. 1215/66 „Јечменица“ пашњак и шума у површини од 480 м2 и 1012 м2, 
-кч.бр. 1215/67 „Јечменица“ пашњак и шума у површини од 483 м2 и 1002 м2, 
-кч.бр. 1215/68 „Јечменица“ пашњак и шума у површини од 310 м2 и 1130 м2, 
-кч.бр. 1215/70 „Јечменица“ шума у површини од 1021 м2, 
-кч.бр. 1215/71 „Јечменица“ шума 1021 м2, 
-кч.бр. 1215/72 „Јечменица“ шума у површини од 1369 м2, 
-кч.бр. 1215/74 „Јечменица“ шума у површини од 1091 м2, 
-кч.бр. 1215/75 „Јечменица“ шума у површини од 1557 м2, 
-кч.бр. 1225/7 „Брдо“ њива у површини од 3059 м2, 
-кч.бр. 1225/13 „Брдо“ њива у површини од 368 м2, 
-кч.бр. 1225/20 „Брдо“ њива у површини од 388 м2, 
-кч.бр. 1225/22 „Брдо“ њива у површини од 417 м2, 
-кч.бр. 1225/31 „Брдо“ њива у површини од 1031 м2, 
-кч.бр. 1271 „Врандовић“ ораница у површини од 7000 м2 
-кч.бр. 104 „Подкућница“ ораница у површини од 2100 м2, 
-кч.бр. 7/60 „Миљковићи“ њива у површини од 1277 м2, 
-кч.бр. 101/3 „Врандовић“ пашњак у површини од 125 м2, 
-кч.бр. 101/4 „Врандовић“ пашњак у површини од 29 м2, 
-кч.бр. 191/8 „Долина под путем“ ораница у површини од 220 м2, 
-кч.бр. 500/1 „Брезовци“ ливада у површини од  5930 м2, 
-кч.бр. 500/6 „Брезовци“ ливада у површини од 2450 м2, 
-кч.бр. 500/2 „Брезовци“ ливада у површини од 2930 м2, 
-кч.бр. 500/7 „Брезовци“ ливада у површини од 3170 м2, 
-кч.бр. 500/5 „Брезовци“ ливада у површини од 2050 м2, 
-кч.бр. 500/8 „Брезовци“ ливада у површини од 3180 м2, 
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-кч.бр. 1226/2 „Брдо“ пашњак у површини од 1330 м2, 
-кч.бр. 1225/1 „Брдо“ њива у површини од 86 м2, 
-кч.бр. 1225/33 „Брдо“њива у површини од 314 м2, 
-кч.бр. 1225/34 „Брдо“ њива у површини 254 м2, 
-кч.бр. 1225/35 „Брдо“ њива у површини од 197 м2, 
-кч.бр. 1225/36 „Брдо“ њива у површини од 98 м2, 
-кч.бр. 333/2 „Главица“ у површини од 2100 м2, 
-кч.бр. 612/1 „Главица“ у површини од 3420 м2, 
-кч.бр. 612/3 „Главица“ у површини од 2270 м2, 
-кч.бр. 612/2 „Главица“ у површини од 5355 м2, 
-кч.бр. 323/2 „Топлик“ ливада у површини од 4384 м2, 
-кч.бр.  323/1 „Топлик“ њива у површини од 5250 м2, 
-кч.бр. 323/6 „Топлик“ њива у површини од 2545 м2, 
-кч.бр. 441/1 „Хуремовића башча“ ораница у површини од 1815 м2, 
-кч.бр. 591/1 „Кула“ ораница у површини од 3800 м2, 
-кч.бр. 316/3 „Пут“ неплодно у површини од 600 м2, 
-кч.бр. 643/2 „Мраморје“ ораница у површини од 2920 м2 и  
-кч.бр. 643/3 „Мраморје“ шума у површини од 810 м2  
-кч.бр. 521/2 „Поље“ ораница у површини 4920 м2 К.О. Власеница  
-кч.бр. 357/2 „Халуга“ ораница у површини 11280 м2  
-кч.бр. 600/1 „Кулов воћњак“ воћњак 3500 м2 из К.О. Власеница  
-кч.бр. 590/1 „друм“ ораница у површини од 3494 м2 К.О Власеница  
-кч.бр. 617/1 „Главица“ у површини од 770 м2, 
-кч.бр. 617/2 „Главица“ у површини од 1530 м2, 
-кч.бр. 617/3 „Главица“ у површини од 1420 м2 К.О.  Власеница  
-кч.бр. 526/1 „Поље“ ораница у површини од 9230 м2 и  
-кч.бр. 526/4 „Поље“ воћњак у површини од 640 м2. К.О. Власеница  
-кч.бр. 521/1 „Поље“ ораница у површини од 5040 м2 и  
-кч.бр. 521/3 „Баре“ ливада у површини од 510 м2 К.О. Власеница  
-кч.бр. 315  „Страна“ ливада у површини од 7200 м2 из Зк.ул. 96 К.О. Власеница  
-кч.бр. 579 „Мочила“ ораница у површини од 12200 м2, 
-кч.бр. 339/3 “Мочила“ ораница у површини од 5650 м2 
-кч.бр. 339/6 „Мочила“ ораница у површини од 280 м2 из Зк.ул. 636 К.О.  
-кч.бр. 356 „Халуга“ ораница у површини  од 12500 м2 из Зк.ул. 2404 К.О.  Власеница  

 
 
Све у К.О. Власеница, стари премјер са правом својине уписаним у корист Општине Власеница, и 
следеће парцеле из К.О. Џемат, стари премјер са правом својине уписаним у корист Општине 
Власеница 
 
 

-кч.бр. 130/19 „Кремењак“ шума у површини од 9336 м2, 
-кч.бр. 280/2 „Кремењак“ ливада у површини од 2600 м2, 
-кч.бр. 280/3 „Кремењак“ ливада у површини од 3970 м2, 
-кч.бр. 280/6 „Кремењак“ шума у површини од 5178 м2, 
-кч.бр. 280/7 “Кремењак“ ливада у површини од 750 м2, 
-кч.бр. 280/8 “Кремењак“ ливада у површини од 2200 м2, 
-кч.бр. 280/9 „Пут“ неплодно у површини од 1220 м2, 
-кч.бр. 130/105 „Кремењак“ пашњак у површини од 1350 м2, 
-кч.бр. 130/106 „Пут“ неплодно у површини од 640 м2, 
-кч.бр. 280/10 “Кремењак“ ливада у површини од 1170 м2, 
-кч.бр. 130/145 „Кремењак“ шума у површини од 3200 м2, 
-кч.бр. 130/146 „Кремењак“ шума у површини од 11993 м2 К.О  Џемат   
 
 

II  
 

 Коришћење пољопривредног земљишта Пољопривредна задруга „Здраво“ вршиће без накнаде. 
    Пољопривредна задруга „Здраво“  ће предметне непокретности користити искључиво за потребе 
пољопривредне производње и истe не може користити у друге сврхе.  
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III 

 
   Пољопривредно земљиште из тачке I ове Одлуке даје се на кориштење на период од 12 (дванаест) 

година, рачунајући од дана закључења уговора. 
 

IV 
 
Прије протека временског периода из претходног става, Општина Власеница може пољопривредној задрузи 
„Здраво“  отказати кориштење пољопривредног земљишта у свако доба, уз отказни рок од 15 дана, у случају 
привођења земљишта трајној намјени у складу са спроведбеном просторно-планском документацијом. Након 
истека отказног рока, наведена задруга је дужна пољопривредне парцеле које се приводе намјени вратити у 
посјед Општини Власеница у истом стању у којем је примљено.   
 

V 
 

          На основу ове Одлуке са Пољопривредном задругом „Здраво“ Власеница закључиће се писани уговор о 
кориштењу непокретности из тачке I ове Одлуке, којим ће се регулисати права и обавезе уговарача. 
 
 

VI 
 
          Овлашћује се Начелник општине Власеница да на основу ове Одлуке закључи уговор о кориштењу 
пољопривредног земљишта из тачке I ове Одлуке. 
 
 

VII 
 
          Ова Одлука ступа на снагу осмог дана након дана објављивања у ''Службеном гласнику општине 
Власеница''. 
    
 Број:01-022-51/18                                                                                                    ПРЕДСЈЕДНИК  
 Датум:29.03.2018.године                                                              СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ 
 Власеница                                                                                                            Гордана Трампић,с.р. 
 

 
 
               На основу члана 39. став (2) тачка 13)  
Закона о локалној самоуправи („Службени  гласник 
Републике Српске“, број 97/16), члана 21. став 1. и 
члана 22. Закона о стварним правима („Службени 
гласник Републике Српске“, број 124/08, 3/09, 38/09, 
95/11 и 60/15), члана 37. став (2) тачка 14. Статута 
општине Власеница („Службени гласник општине 
Власеница“, број 9/17), Скупштина општине 
Власеница на сједници одржаној дана  
29.03.2018.године, донијела је 
 
 

ОДЛУКУ 
О ДОДЈЕЛИ  НА КОРИШЋЕЊЕ 

ПОЉОПРИВРЕДНОГ ЗЕМЉИШТА У К.О. 
ВЛАСЕНИЦА 1 ПОЉОПРИВРЕДНОЈ ЗАДРУЗИ 
„ЗДРАВО“, УЛ. РОМАНИЈСКА 12, ВЛАСЕНИЦА 

 
 
I 

          Овом Одлуком дајe се на коришћење 
пољопривредно земљиште Пољопривредној 
задрузи „Здраво“, ул. Романијска 12, Власеница  и 
то земљиште у К.О. Власеница 1, означено као: 
 
-кч.бр. 37/71 „Пискавице“ ливада 3. класе у 

површини од 1816 м2, 

-кч.бр. 37/72 „Пискавице“ ливада 3. класе у 

површини од  21288 м2, 

-кч.бр. 164/2 „Баре“ шума 5.класе у површини од 

604 м2, 

-кч.бр. 165 „Зебан“ пашњак 3.класе у површини од 
13343 м2, 
 

К.О. Власеница  1, уписне са правом посједа у 
корист Општине Власеница, по новом премјеру. 
 

II  
 Коришћење пољопривредног земљишта 
Пољопривредна задруга „Здраво“ вршиће без 
накнаде. 
    Пољопривредна задруга „Здраво“  ће 
предметне непокретности користити искључиво за 
потребе пољопривредне производње и истe не 
може користити у друге сврхе.  
 

III 
 

   Пољопривредно земљиште из тачке I ове 
Одлуке даје се на кориштење на период од 12 
(дванаест) година, рачунајући од дана закључења 
уговора. 
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IV 
 

Прије протека временског периода из претходног 
става, Општина Власеница може пољопривредној 
задрузи „Здраво“  отказати кориштење 
пољопривредног земљишта у свако доба, уз 
отказни рок од 15 дана, у случају привођења 
земљишта трајној намјени у складу са 
спроведбеном просторно-планском 
документацијом. Након истека отказног рока, 
наведена задруга је дужна пољопривредне 
парцеле које се приводе намјени вратити у посјед 
Општини Власеница у истом стању у којем су 
примљене.   
 

V 
 

          На основу ове Одлуке са Пољопривредном 
задругом „Здраво“ Власеница закључиће се писани 
уговор о кориштењу непокретности из тачке I ове 
Одлуке, којим ће се регулисати права и обавезе 
уговарача. 

VI 
 
          Овлашћује се Начелник општине Власеница 
да на основу ове Одлуке закључи уговор о 
кориштењу пољопривредног земљишта из тачке I 
ове Одлуке. 

VII 
 
          Ова Одлука ступа на снагу осмог дана након 
дана објављивања у ''Службеном гласнику општине 
Власеница''. 
 
 Број: 01-022-53/18                                                                           
 Датум:29.03.2018.године        ПРЕДСЈЕДНИК  
Власеница                        СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ 
                                              Гордана Трампић,с.р. 
 

 
На   основу   члана  39. став 2. подтачка 28. 

Закона  о  локалној  самоуправи („Службени  
гласник  Републике  Српске“, број  97/16) и члана  
37.став 2.тачка 30. Статута  општине Власеница 
(„Службени  гласник  општине  Власеница“, број  
9/17), а након  разматрања  Извјештаја  о раду 
начелника општине Власеница за 2017.годину, 
Скупштина  општине  Власеница, на сједници  
одржаној  дана 29.03.2018.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 начелника 

општине Власеница за 2017.годину. 
 

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

 
Број: 01-022-13/18                                                                                  
Датум: 29.03.2018.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 и Финансијског извјештаја ЈУ 
Културни центар Власеница за 2017.годину, 
Скупштина  општине  Власеница, на сједници  
одржаној  дана   29.03.2018.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 и Финансијски  

извјештај ЈУ Културни центар Власеница за 
2017.годину. 

 
2. Овај  закључак  ступа  на  снагу  наредног  

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

 
Број: 01-022-32/18                                                                                             
Датум: 29.03.2018.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 и Финансијског извјештаја ЈЗУ  
Дом  здравља Власеница за 2017.годину, 
Скупштина  општине  Власеница, на сједници  
одржаној  дана   29.03.2018.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 и Финансијски  

извјештај ЈЗУ  Дом  здравља Власеница за 
2017.годину. 

 
2. Овај  закључак  ступа  на  снагу  наредног  

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

 
Број: 01-022-31/18                                                                                             
Датум: 29.03.2018.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 и Финансијског извјештаја ЈУ  
Центар за социјални рад Власеница  за  
2017.годину, Скупштина  општине  Власеница, на 
сједници    одржаној    дана     29.03.2018.године,  
 д о н и ј е л а     ј е 
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З А К Љ У Ч А К 

 
1. Усваја  се Извјештај о раду и Финансијски 

извјештај ЈУ  Центар за социјални  рад  Власеница  
за  2017.годину. 

 
2. Овај  закључак  ступа  на  снагу  наредног  

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

 
 

Број: 01-022-34/18                                                                                           
Датум: 29.03.2018.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  и Финансијског извјештаја  КП 
„Чистоћа“ АД Власеница  за  2017.годину, 
Скупштина  општине  Власеница, на сједници  
одржаној  дана   29.03.2018.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  и 

Финансијски  извјештај  КП „Чистоћа“ АД   
Власеница  за  2017.годину. 

 
2. Овај  закључак  ступа  на  снагу  наредног  

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

 
 

Број: 01-022-36/18                                                                                             
Датум: 29.03.2018.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 и Финансијског извјештаја  АД 
„Водовод и канализација“ Власеница  за  
2017.годину, Скупштина  општине  Власеница, на 
сједници  одржаној  дана   29.03.2018.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  и 

Финансијски  извјештај  АД  „Водовод и 
канализација“  Власеница  за  2017.годину. 

 
 
 

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

 
Број: 01-022-35/18                                                                                             
Датум: 29.03.2018.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 извршењу  плана за приватне шуме 
ШГ „Бирач“ Власеница за 2017.годину, Скупштина  
општине  Власеница, на сједници  одржаној  дана   
29.03.2018.године,  д о н и ј е л а     ј е 

 
З А К Љ У Ч А К 

 
1. Усваја  се Информација о  извршењу  

плана за приватне шуме ШГ „Бирач“ Власеница за 
2017.годину. 

 
2. Овај  закључак  ступа  на  снагу  наредног  

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

 
Број: 01-022-37/18                                                                                       
Датум: 29.03.2018.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 стању и степену  развоја занатства  
и мале привреде  у општини Власеница за 
2017.годину, Скупштина  општине  Власеница, на 
сједници     одржаној     дана      29.03.2018.године,  
 д о н и ј е л а     ј е 

 
З А К Љ У Ч А К 

 
1. Усваја  се  Информација о стању и 

степену  развоја занатства  и мале привреде  у 
општини Власеница за 2017.годину. 

 
2. Овај  закључак  ступа  на  снагу  наредног  

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

 
 
, 

Број: 01-022-38/18                                                                                            
Датум: 29.03.2018.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) и члана  37. Статута  општине 
Власеница („Службени  гласник  општине  
Власеница“, број  9/17), а након  разматрања  
Информације о стању у области физичке културе и 
спорта на подручју општине Власеница за 
2017.годину, Скупштина  општине  Власеница, на 
сједници    одржаној     дана      29.03.2018.године,  
 д о н и ј е л а     ј е 

 
З А К Љ У Ч А К 

 
1. Усваја  се  Информација о стању у 

области физичке културе  и спорта на подручју  
општине  Власеница  за  2017.годину. 

 
2. Овај  закључак  ступа  на  снагу  наредног  

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

 
Број: 01-022-39/18                                                                                            
Датум: 29.03.2018.године           ПРЕДСЈЕДНИК   
Власеница                          СКУПШТИНЕ  ОПШТИНЕ 
                                                Гордана  Трампић,с.р.  
 

 

              На основу члана 39. став 2. тачка 2. Закона 
о локалној самоуправи („Службени гласник 
Републике Српске“, број 97/16) члана 14. став 2. 
Закона о експропријацији („Службени гласник 
Републике Српске“, број 112/16, 37/07, 66/08, 
110/08, 79/15) и члана 37. став 2. тачка 2. Статута 
општине Власеница („Службени гласник општине 
Власеница“ број 9/17), Скупштина општине 
Власеница на сједници одржаној дана 29.03.2018. 
године, донијела је: 
 

ЗАКЉУЧАК  
О ДАВАЊУ МИШЉЕЊА 

 
I 

 
               Даје се позитивно мишљење за утрђивање 
општег интереса за изградњу Полицијске станице у 
Власеници, улица Светосавска у Власеници на 
парцели новог премјера означена као кч.бр.403/1 
К.О.Власеница 1, инвеститора Mинистарства 
унутрашњих послова Републике Српске. 
               Планирана Полицијска станица 
предвиђена је просторно-планском документацијом 
општине Власеница. 

 
II 

 
                Овај закључак ступа на снагу осмог дана 
од дана објављивања у „Службеном гласнику 
Општине Власеница.“ 

 
Број: 01-022-42/18                                                                                  
Датум: 29.03.2018.године        ПРЕДСЈЕДНИК 
Власеница                         СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ 
                                               Гордана Трампић,с.р. 
 

 

 
               На основу члана 18. став (1) и члана 25. 
Закона о јавним набавкама Босне и Херцеговине 
(„Службени гласник Босне и Херцеговине“, број 
39/14), члана 82. став (3) Закона о локалној 
самоуправи ("Службени гласник Републике 
Српске", број 97/16), члана 97. Статута општине 
Власеница („Службени гласник општине 
Власеница“, број 9/17) и Плана набавки Општине 
Власеница за 2018. годину бр. 02/1-404-1/18 од 
22.1.2018. 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 реконструкцији 
у сврху промјене намјене постојећег објекта у 
изградњи у објекат ватрогасног дома.  
 
 

II 
За реализацију поступка набавке за додјелу 
уговора примјенити ће се отворени поступак у 
складу са чланом 25. Закона о јавним набавкама 
Босне и Херцеговине (у даљем тексту: Закон). 
 
 

III 
Очекивана и процијењена вриједност предмета 
набавке из тачке I ове одлуке износи 153.000,00 КМ 
без пореза на додату вриједност. 

 
 

IV 
Новчана средства за набавку из тачке I ове одлуке 
су обезбјеђена по основу Уговора о додјели 
средстава у склопу Финансијског механизма за 
финансирање пројеката интегрисаног и одрживог 
локалног развоја у Републици Српској 2017/2018. 
број: 02/1-014-580/17 од 28.12.2017. године 
потписаног између Општине Власеница, као 
корисника средстава и Фонда за развој и 
запошљавање Републике Српске а.д. Бањалука и 
из буџета Општине Власеница позиција 511100 – 
издаци за суфинансирање пројеката. 
 
 

V 
Врста и обим радова су утврђени Главним 
пројектом за извођење радова на реконструкцији у 
сврху промјене намјене постојећег стамбеног 
објекта у изградњи у објекат ватрогасног дома бр. 
218-ГП/17, од 24.10.2017. године израђеном од 
стране овлаштене пројектантске куће „УНИС“ 
Институт за екологију, заштиту на раду и заштиту 
од пожара д.о.о. Источно Сарајево и представљају 
саставни дио тендерске документације. 
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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: 02/1-404-2/18                                                                   
Датум: 23. фебруар 2018.године     
Власеница                           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) и Плана набавки Општине 
Власеница за 2018. годину бр. 02/1-404-1/18 од 
22.1.2018. 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 санацији 
подручне школе Мишари при Основној школи „Вук 
Караџић“, општина Власеница. 
 

II 
Очекивана и процијењена вриједност предмета 
набавке из тачке I ове одлуке износи 17.000,00 КМ 
без пореза на додату вриједност. 
 

III 
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. 
 

IV 
Новчана средства за набавку из тачке I ове одлуке 
су обезбјеђена по основу новчане помоћи за 
подршку пројектима хуманитарним и радним 
акцијама и подршку пројектима за изградњу 
објеката за дјецу и омладину на основу Одлуке 
Предсједника Републике бр. 01-3.8-40-2748-25/17 
од 3.10.2017. године. 
 

 
 

 
V 

 
Врста и обим радова су утврђени предмјером 
радова који су израдила овлаштена лица у складу 
са важећим стандардима и прописима за такву 
врсту радова 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: 02/1-404-3/18            
Датум: 5. март 2018. године      
Власеница                    НАЧЕЛНИК ОПШТИНЕ 

                                     Мирослав Краљевић,с.р. 
 

 
               На основу члана 18. став (1) и члана 25. 
Закона о јавним набавкама Босне и Херцеговине 
(„Службени гласник Босне и Херцеговине“, број 
39/14), члана 82. став (3) Закона о локалној 
самоуправи ("Службени гласник Републике 
Српске", број 97/16), члана 97. Статута општине 
Власеница („Службени гласник општине 
Власеница“, број 9/17) и Плана набавки Општине 
Власеница за 2018. годину бр. 02/1-404-1/18 од 
22.1.2018. године, начелник општине Власеница 
донио је 
 
 

ОДЛУКУ 
о покретању поступка јавне набавке 

 
 
I 

Овом одлуком покреће се поступак јавне набавке 
чији је предмет набавка радова асфалтирање 
локалних путева и градских улица на подручју 
општине Власеница. 
 

II 
Очекивана и процијењена вриједност предмета 
набавке из тачке I ове одлуке износи 2.800.000,00 
КМ без пореза на додату вриједност. 
 
 

III 
За реализацију поступка набавке за додјелу 
уговора примјенити ће се отворени поступак. 
Након проведеног поступка набавке са изабраним 
извођачем радова ће се закључити оквирни 
споразум на период од (3) три године у складу са 
чланом 32. став (1) Закона о јавним набавкама (у 
даљем тексту: Закон). 
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IV 

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

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

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

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

       
Број: 02/1-404-4/17                                                                     
Датум: 9. март 2017. године       
Власеница 
                                           НАЧЕЛНИК ОПШТИНЕ 
                                           Мирослав Краљевић,с.р. 
 

Број: 02/1-014-157/18 

Датум: 14.03.2018. године 
 
               На основу чланa 82. став 3. Закона о 
локалној самоуправи („Службени гласнике 
Републике Српске“,број 97/16)  и члана 101. 
Статута општине Власеница („Службени гласник 
општине Власеница“, број 8/14, 12/14), Начелник 
општине Власеница доноси: 
 

РЈЕШЕЊЕ 
о именовању Комисије за спровођење акције 

„Април - мјесец чистоће“ 
 

I 
 

           Именује се Комисија за спровођење акције 
„Април – мјесец чистоће“ у саставу: 
 

1. Ђуро Вуксић, предсједник комисије 
2. Александар Миладиновић, члан 
3. Жељко Дамљановић, члан 
4. Данка Кезуновић, члан 
5. Горан Ђурић, члан 
6. Миле Колаковић, члан 
7. Божидар Куртума, члан 
8. Небојша Пејановић, члан. 

 
 
 

 
II 

Задаци Комисије су: 
 
-припрема и провођење плана акције  „Април –
мјесец чистоће“ 
-осигурање комуникације и сарадње између 
учесника у процесу провођења активности 
-укључивање грађана и осталих субјеката 
-информисање грађана и промоција акције 
-анализа завршених активности и извјештавање 
наченика општине Власеница 
 

III 
 

Реализација плана акције „Април – мјесец чистоће“ 
ће се вршити уз ангажовање запослених у КП 
„Чистоћа“ а.д. Власеница, Општинској управи 
општине Власеница, чланова невладиних 
организација, запослених и ученика Основне школе 
„Вук Караџић“ и СШЦ „Милорад Влачић“, грађана и 
свих релевантних субјеката на подручју општине 
Власеница. 

IV 
 

Ово рјешење ступа на снагу осмог дана од дана 
објављивања у „Службеном гласнику општине 
Власеница“. 
                                        НАЧЕЛНИК  ОПШТИНЕ 
                                       Мирослав Краљевић,с.р. 
 

 
               На основу члана 82. Закона о локалној 
самоуправи („Службени гласник Републике Српске“ 
број: 97/16), члана 97. Статута општине Власеница 
(„Службени гласник општине Власеница“, број: 
9/17),  тачке VII Одлуке о оснивању Територијалне 
ватрогасне јединице („Службени гласник општине 
Власеница“, број: 10/17) и члана 42. став (2) Закона 
о заштити од пожара („Службени гласник 
Републике Српске“ број: 71/12), Начелник општине 
Власеница,  д о н о с и:   
 

П Р А В И Л Н И К 
 о имјени Правилника о организацији и 

систематизацији радних мјеста  
Територијалне ватрогасне јединице 

 
Члан 1. 

 
У Правилнику организацији и систематизацији 
радних мјеста („Службени гласник општине 
Власеница“ број: 1/18) у даљем тексту Правилник, у 
члану 2. у тачки 11.1. „Ватрогасац- вођа смјене“ 
колона: „Број извршилаца“ мијења се и гласи: „3“ 
 

Члан 2. 
 
Овај Правилник ступа на снагу даном доношења а 
објавиће се у „Службеном гласнику  општине 
Власеница“  
        
Број: 02/1-014-50/18 
Датум: 08.02.2018. годинe   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), члана 97. Статута општине Власеница 
(„Службени гласник општине Власеница“, број: 
9/17), , Начелник општине Власеница доноси:   
 
 

П Р А В И Л Н И К 
o измјени  Правилника о организацији и 

систематизацији радних мјеста Општинске 
управе општине Власеница 

 
Члан 1. 

 
 У Правилнику о организацији и систематизацији 
радних мјеста Општинске управе општине 
Власеница („Службени гласник општине 
Власеница“, број: 6/15, 12/15, 4/16, 8/16, 10/16, 
12/16, 13/16, 1/17, 2/17, 4/17, 7/17 , 8/17 , 9/17. 10/17 
, 13/17 ,14/17 и 2/18) у даљем тексту: Правилник, у 
члану 30. послије наслова: е) Одсјек за локално 
економски развој и предузетништво, у тачки: 
 
 2.Самостални стручни сарадник за планирање, 
припрему и имплементацију пројеката и односе с 
јавношћу, 
 
колона: „звање“, мијења се и гласи:  
„Самостални стручни сарадник првог звања“ 
 

Члан 2. 
Овај Правилник ступа на снагу даном доношења и 
објавиће се у „Службеном гласнику општине 
Власеница“  
       
 
Број: 02/1-014- 145/18 
Датум: 08.03.2018. годинe      
                                           НАЧЕЛНИК ОПШТИНЕ                                                                                                                                                                     
                               Мирослав Краљевић,с.р. 
 

 
               На основу члана 82. став 3. 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:    
     

ПРАВИЛНИК   
О УТВРЂИВАЊУ УСЛОВА,  КРИТЕРИЈУМА И 
ПОСТУПАКА ЗА ОСТВАРИВАЊЕ ПРАВА НА 

ДОДЈЕЛУ ПЛАСТЕНИКА У ПРОЈЕКТУ 
„ЕКОНОМСКО ОСНАЖИВАЊЕ СОЦИЈАЛНО И 

МАТЕРИЈАЛНО УГРОЖЕНИХ ОСОБА И МЛАДИХ 
ОСОБА КРОЗ ПРОИЗВОДЊУ ПОВРЋА У 

ПЛАСТЕНИЦИМА“ - ОПШТИНЕ ВЛАСЕНИЦА У 
2018. ГОДИНИ 

 
 

I  ОСНОВНЕ ОДРЕДБЕ 
 

Члан 1. 
Овим Правилником утврђују се услови, 

критеријуми и поступак за остваривање права на  

 
додјелу  пластеника у пројекту „Економско 
оснаживање социјално и материјално угрожених 
особа и младих особа кроз производњу поврћа у 
пластеницима „ за општину Власеница у 2018. 
години. 

 
Члан 2. 

Право на учешће у Пројекту имају 
социјално и материјално угрожене особе и младе 
особе са подручја општине Власеница које 
посједују властито пољопривредно земљиште или 
њихови чланови породице по узлазној линији 
(мајка, отац, дјед...), с тим да морају са њима 
склопити Уговор о закупу или Уговор о кориштењу у 
непосредној близини стамбеног објекта у којем 
станују.  
 
 
II ПРАВА УЧЕШЋА И УСЛОВИ ЗА ДОДЈЕЛУ  
    ПЛАСТЕНИКА  
 

Члан 3. 
Подносилац  захтјева  треба да испуњава следеће 
услове: 
 

1. Да је незапослена особа или особа 
са минималним примањима, 

2. Да је уписан у Регистар 
пољопривредних газдинстава у 
АПИФ-у и извршио ажурирање 
података за 2018. годину или 
доставити овјерену изјаву да ће се 
уписати у Регистар 
пољопривредних газдинстава прије 
додјеле пластеника, 

3. Да је подносилац захтјева или члан 
уже породице власник или корисник 
пољопривредног земљишта 
погодног за пластеничку 
производњу а које се налази у 
непосредној близини стамбеног 
објекта у којем станује, 

4. Да  има могућност наводњавања 
пластеника, 

5. Да суфинансира 20% од набавне 
цијене пластеника са пратећом 
опремом (487,00 КМ), 

6. Да обавезно присуствује едукацији 
из области пластеничке производње 
у трајању од два дана. 

 
 

Члан 4. 
Општинска управа општине Власеница је 

носилац активности везаних за реализацију 
Пројекта. 
 
 
III  КРИТЕРИЈУМИ ЗА ДОДЈЕЛУ ПЛАСТЕНИКА 
 
 

Члан 5. 
Критеријуми за бодовање подносилаца 

захтјева: 
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a) погодност властитог земљишта за 

пластеничку производњу и могућност 
наводњавања  
(утврђује Комисија на лицу мјеста),  1-3 
бода, 
- слаби услови (велики нагиб, удаљеност 

од куће више од 200 м) 1 бод 
- добри услови (релативно велики нагиб, 

удаљеност од куће до 100 м) 2 бода, 
- јако добри услови (благи нагиб, близу 

куће, добар приступ) 3 бода.   
 

Кандидати код којих се на терену утврди да не 
посједују пољопривредно земљиште погодно 
за пластеничку производњу (нпр. велики нагиб, 
недовољна величина парцеле и сл.) или 
немају могућности за наводњавање неће се 
бодовати, те се њихове пријаве неће узети у 
разматрање.  
            

b) додатни бодови по основу припадности 
једној од доле наведених категорија: 

 подносилац захтјева незапослен (вријеме 
проведено на бироу за запошљавање), од 
1-4 бода,                                              
 
- од 0-3 год.                            1 бод, 
- од 3-6 год.                            2 бода, 
- од 6-10 год.                          3 бода, 
- више од 10 год.                   4 бода, 
 
- за сваког пунољетног незапосленог члана 
породице, који се налази на евиденцији 
незапослених особа Бироа за 
запошљавање – 1 бод, 
- за сваког издржаваног члана породице 
(незапослене особе које се налазе на 
евиденцији незапослених особа на Бироу 
за запошљавање, дјеца, ученици и сл.) – 1 
бод,   
 

 младе особе животне старости до 35 
година – 3 бода, 

 

 ако је подносилац захтјева самохрани 
родитељ – 2 бода 
 

 социјални аспект – нема примања -6 
бодова 

 социјални аспект – минимална примања по 
члану домаћинства до 100,00 KM -5 бодова 

 социјални аспект – минимална примања по 
члану домаћинства  до 200,00 КМ -4 бода, 

 социјални аспект – минимална примања по 
члану домаћинства  до 250,00 КМ - 3 бода, 

 социјални аспект – минимална примања по 
члану домаћинства  до 300,00 КМ - 2 бода, 

 социјални аспект – примања по члану 
домаћинства већа од 300,00 КМ - 0 бодова 

 социјални аспект стање на терену: 0-4 
бода. 
                                 

 
Када кандидати при бодовању имају исти број  
 

 
бодова, предност ће имати  кандидати који имају 
статус младе особе.       

                                       
IV ПОТРЕБНА ДОКУМЕНТАЦИЈА 
 

Члан 6. 
Потребна документација за додјелу пластеника: 
 

1. Образац за пријаву на Јавни позив 
2. ЦИПС пријава подносиоца захтјева – 

оригинал или овјерена копија,  
3. Копија личне карте, 
4. Овјерена кућна листа, 
5. Доказ о незапослености кандидата издат од 

Бироа за запошљавање или потврда да 
особа није порески обвезник, 

6. Доказ о незапослености свих пунољетних 
чланова породице издат од Бироа за 
запошљавање (или копија овјерене 
здравствене књижице осигураника) 

7. Потврде из школе/факултета за 
дјецу/издржаване чланове домаћинства (за 
дјецу предшколског узраста приложити 
родни лист) 

8.  Потврда о висини примања запослених 
чланова домаћинства (за пензионере 
посљедњи чек од пензије или потврда 
издата од банке) 

9. Потврда о власништву над парцелом  
(копија ЗК извадка или Посједовног листа 
или уговор о закупу), 

10. Овјерена изјава да не посједује пластеник 
већи oд 100 m

2
 у свом власништву,  

11. Овјерена изјава да ће корисник подстицаја 
добијени пластеник задржати у власништву 
најмање 3 године од потписивања Уговора, 

12. Овјерена изјава да подносилац захтјева у 
последњих 3 године није остварио право на 
донацију, додјелу или суфинансирање 
набавке пластеника од Општине, 
Министарства, хуманитарних и других 
организација, 

13. Овјерена изјава да ће суфинансирати 20% 
од набавне цијене пластеника са пратећом 
опремом (487,00 КМ), те да ће обавезно 
присуствовати едукацији из области 
пластеничке производње у трајању од два 
дана, 

14. Доказ да је самохрани родитељ (смртни 
лист, доказ о разводу) 

15. Потврда о упису у Регистар 
пољопривредних газдинстава у АПИФ-у 
према мјесту пребивалишта (физичка лица) 
или овјерена изјава да ће се уписати у 
Регистар пољопривредних газдинстава, 
односно извршити ажурирање података за 
2018. годину, прије додјеле пластеника 

                  
                                         
V  ИЗБОР КАНДИДАТА 
 

Члан 7. 
Општина Власеница објављује Јавни позив 

за предају захтјева за додјелу пластеника. 
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Јавни позив садржи услове и критеријуме које 
кандидат мора испуњавати, потребну 
документацију и рок за подношење захтјева.   

 
             Избор кандидата за додјелу пластеника 
врши се на основу пристиглих пријава на Јавни 
позив. 

 
Члан 8. 

Комисију за одабир крајњих корисника за 
додјелу пластеника са пратећом опремом путем 
суфинансирања у сарадњи са хуманитарном 
организацијом чине представници организације 
„MAID“, и Општинске управе општине Власеница.  

 
Задатак Комисије је:  

• преглед приспјелих пријава, евидентирање 
кандидата који испуњавају услове из Јавног 
позива, обављање увиђаја на лицу мјеста, 
сачињавање листе  крајњих корисника на 
основу утврђених критеријума за бодовање 
те исту доставља начелнику општине 
Власеница.  
 
Сагласност на предложену ранг листу 

кандидата даје начелник општине.  
Ранг листа одабраних кандидата ће бити 

објављена на огласној табли Општине и службеној 
wеb страници Општине Власеница. 
 

Члан 9. 
Изабрани кандидати потписују двопартитни 

Уговор о додјели пластеника, којим ће бити 
регулисана сва даља међусобна права и обавезе. 

 
Члан 10. 

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

 
 
Број:02/1-014-150/18    
Датум: 19.3.2018. године 
                                             НАЧЕЛНИК ОПШТИНЕ 
                                             Мирослав Краљевић,с.р. 
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