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Службени гласник општине Власеница 

 

               На основу члана 35. Закона о буџетском систему Републике Српске– пречишћен текст („Службени 
гласник Републике Српске“, број 121/12, 52/14, 103/15 и 15/16), члан 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), Скупштина општине Власеница, на сједници одржаној дана 29.12.2017. 
године,   д о н и ј е л а   ј е 
 
 

 
О Д Л У К У 

О УСВАЈАЊУ РЕБАЛАНСА  БУЏЕТА ОПШТИНЕ ВЛАСЕНИЦА 
ЗА 2017. ГОДИНУ 

 
 
 

I 
 

Скупштина општине Власеница усваја Ребаланс буџета општине Власеница за 2017. годину у износу 
од  5.224.000,00 КМ. 

 
II 
 
 

Приходи по изворима и врстама и распоред расхода на основу ближе намјене, утврђују се у билансу 
Ребаланса буџета општине Власеница за 2017. годину који је саставни дио ове Одлуке. 

 
 

III 
 

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

 
 
 
 
 

             Број: 01-022-154/17                                                                                                  ПРЕДСЈЕДНИК  
             Датум: 29.12.2017.године                                                                                СКУПШТИН  ОПШТИНЕ 
             Власеница                 Гордана Трампић,с.р.   
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 РЕБАЛАНС БУЏЕТА ОПШТИНЕ ВЛАСЕНИЦА ЗА 2017. ГОДИНУ 

   
      

Економски  
код  

ОПИС 
РЕБАЛАНС 
БУЏЕТА ЗА 

2017.ГОДИНУ 
      

      
      

1 2 3       

  
 

        

  1. ОПШТИ ДИО         

  А. БУЏЕТСКИ ПРИХОДИ ( I+II+III+IV ) 5,202,500.00       

710000     I Порески приходи 3,291,950.00       

711000 Приходи од пореза на доходак и добит 0.00       
712000 Доприноси за социјално осигурање 0.00       
713000 Порези на лична примања и прих.од сам.дјел. 349,050.00       
714000 Порези на имовину 107,350.00       
715000 Порези на промет производа и услуга 550.00       
716000 Царине и увозне дажбине 0.00       
717000 Индиректни порези прикупљени преко УИО 2,835,000.00       
719000 Остали порески приходи 0.00       

720000     II Непорески приходи 1,101,650.00       

721000 Приходи од финанс. и нефинанс. имовине 48,500.00       
722000 Накнаде,таксе и приходи од пружања јавн.усл. 1,008,750.00       
723000 Новчане казне 1,000.00       

728000 
Приходи од фин.и нефин.имовине и трансакција размјене унутар и између 
јединица власти 0.00       

729000 Остали непорески приходи 43,400.00       

730000    III Грантови 95,700.00       

731000 Грантови 95,700.00       

780000    IV Трансфери 713,200.00       

787000 Трансф. између различитих јединица власти 713,200.00       
788000 Трансф. унутар исте јединице власти 0.00       

  Б.БУЏЕТСКИ РАСХОДИ ( I+II+III ) 4,140,000.00       

410000     I Текући расходи 4,139,200.00       

411000 Расходи за лична примања запослених 1,526,950.00       
412000 Расходи по основу кориштења роба и услуга 1,071,230.00       
413000 Расходи финансирања и др.финансијски трошк. 54,000.00       
414000 Субвенције 5,000.00       
415000 Грантови 730,420.00       
416000 Дознаке на име соц.заштите које се испл.из буџета 725,600.00       

417000 Дознаке на име соц.заштите које се испл.институц. Обав.соц.осигурања 0.00       

418000 
Расходи финансирања, други фин.тр. и расходи транс. размјене између 
или унутар јединица власти 0.00       

419000 Расходи по судским рјешењима 26,000.00       
480000     II Трансфери између и унутар јединица власти 800.00       

487000 Трансфери између различитих јединица власти 800.00       
488000 Трансфери унутар исте јединице власти 0.00       
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****     III Буџетска резерва 0.00       
      

      
  В. БРУТО БУЏЕТСКИ СУФИЦИТ/ДЕФИЦИТ (А-Б) 1,062,500.00       

            

  Г. НЕТО ИЗДАЦИ ЗА НЕФИНАНСИЈСКУ ИМОВИНУ ( I- II-III ) -567,560.00       

810000     I Примици за нефинансијску имовину 20,000.00       

811000 Примици за произведену сталну имовину 0.00 
      

813000 Примици за непроизведену сталну имовину 20,000.00       

510000     II Издаци за нефинансијску имовину 587,560.00       

511000 Издаци за произведену сталну имовину 582,790.00       
513000 Издаци за непроизведену сталну имовину         
516000 Издаци за залихе материјала, робе и ситног инвентара 4,770.00       

580000 
    III Издаци за нефинансијску имовину из трансакција између или унутар 
јединица власти 0.00       

581000 
Издаци за нефинансијску имовину из трансакција између или унутар 
јединица власти 0.00       

            

  Д. БУЏЕТСКИ СУФИЦИТ/ДЕФИЦИТ (В+Г) 494,940.00       

            

  Ђ. НЕТО ФИНАНСИРАЊЕ (Е+Ж+З+И) -494,940.00       

            
  Е. НЕТО ПРИМИЦИ ОД ФИНАНСИЈСКЕ ИМОВИНЕ ( I- II ) 0.00       

910000     I Примици од финансијске имовине 0.00       

911000 Примици од финансијске имовине 0.00       

918000 
Примици од финансијске имовине из трансакција између или унутар 
јединица власти 0.00       

610000     II Издаци за финансијску имовину 0.00       

610000 Издаци за финансијску имовину 0.00       

618000 
Издаци за финансијску имовину из трансакција између или унутар 
јединица власти 0.00       

  Ж. НЕТО ЗАДУЖИВАЊЕ ( I-II ) -390,600.00       

920000     I Примици од задуживања 0.00       

921200 Примици од задуживања 0.00       

921200 
Примици од задуживања из трансакција између или унутар јединица 
власти 0.00       

620000     II Издаци за отплату дугова 390,600.00       

621000 Издаци за отплату дугова 390,600.00       

921200 
Издаци за отплату дугова из трансакција између или унутар јединица 
власти 0.00       

  З. ОСТАЛИ НЕТО ПРИМИЦИ ( I-II ) -104,340.00       
930000     I Остали примици 1,500.00       

931000 Остали примици         

938000 Остали примици из трансакција између или унутар јединица власти 1,500.00       

630000     II Остали издаци 105,840.00       
631000 Остали издаци 101,360.00       
638000 Остали издаци из трансакција између или унутар јединица власти 4,480.00       

**** И. РАСПОДЈЕЛА СУФИЦИТА ИЗ РАНИЈЕГ ПЕРИОДА 0.00       
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  Ј. РАЗЛИКА У ФИНАНСИРАЊУ ( Д+Ђ ) 0.00       

            
  2. БУЏЕТСКИ ПРИХОДИ И ПРИМИЦИ ЗА НЕФИНАНСИЈСКУ ИМОВИНУ         
  

 

  
      

  БУЏЕТСКИ ПРИХОДИ  ( I+II+III+IV ) 5,202,500.00       

            

  Порески и непорески приходи (71+72) 4,393,600.00       

            
71     I Порески приходи 3,291,950.00       
            
711000 Приходи од пореза на доходак и добит 0.00       

711113 Порези на приходе од пољопр.и шумарства 0.00       
            
712000 Доприноси за социјално осигурање 0.00       

712199 Доприноси на лична примања, накнаде и прих.осиг. 0.00       
            
713000 Порези на лична примања и прих.од сам.дјел. 349,050.00       

713111 порез на приход од самост.дјелат. 29,000.00       
713112 порез на прих. од самост.дј.у паушалном изн. 50.00       
713113 порез на лична примања 320,000.00       
713114 порез на лична прим.лица која самост.об.дјел. 0.00       

            
714000 Порези на имовину 107,350.00       

714111 порез на имовину 350.00       
714112 порез на непокретности 107,000.00       
714211 порез на наслијеђе и поклоне 0.00       
714311 порез  на пренос непокрет. и права 0.00       

            
715000 Порези на промет производа и услуга 550.00       

715100 порези на промет производа  540.00       
715200 порези на промет услуга 0.00       
715300 акцизе 10.00       

            
717000 Индиректни порези прикупљени преко УИО 2,835,000.00       

717111 индиректни порези прикупљени преко УИО - збирно 2,835,000.00       
            
719000 Остали порески приходи 0.00       

719113 порез на добитке од игара на срећу 0.00       
            
72     II Непорески приходи 1,101,650.00       
            
721000 Приходи од финанс. и нефинанс. имовине 48,500.00       

721222 приходи од давања у закуп објеката 2,500.00       
721223 приходи од земљишне ренте 46,000.00       
721311 приходи од камата на новчана средства 0.00       

            
722000 Накнаде,таксе и приходи од пружања јавн.усл. 1,008,750.00       

722100 Административне накнаде и таксе 55,600.00       
722118 посебна републичка такса на нафтне деривате 2,100.00       
722121 општинске административне таксе 53,500.00       

            
722300 Комуналне накнаде и таксе 79,800.00       
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722312 комуналне таксе на фирму 60,000.00       
722313 комуналне таксе на држање моторних возила 100.00       
722314 ком.таксе за коришт.прост.на јавним површ. 10,000.00       
722315 комуналне таксе за држање средстава за игру 0.00       
722318 комуналне таксе за коришт.рекл.паноа 7,000.00       
722396 комуналне таксе на остале предмете таксирања 2,700.00       

            
722400 Накнаде по разним основама 819,000.00       
722411 накнаде за уређивање грађевин. земљишта 25,000.00       
722412 накнаде за кориштење грађевин. земљишта 7,000.00       
722424 накнада за коришћење минералних сировина 0.00       
722425 накнада за промјену намјене пољопривредног земљишта 0.00       
722435 накнада за коришт.шума и шумског земљ. 630,000.00       
722437 накнада за об. послова од општег инт.у шумама 10,000.00       
722440 накнаде за воду 26,000.00       
722461 накн. за коришт.комун.добара од општ.инт. 47,000.00       
722465 накн.за воде за индустријске процесе 1,000.00       
722467 ср.за фин.посебних мјера заштите од пожара 13,000.00       
722468 накн.за коришт.прир.ресурса за произ.ел.ен. 60,000.00       

            
722500 Приходи од пружања јавних услуга 54,350.00       
722591 приходи Центра за социјални рад 13,000.00       
722591 приходи ПУ "Први кораци" 30,000.00       
722591 приходи СШЦ "Милорад Влачић" 11,000.00       
722591 приходи Народна библиотека 350.00       

            
723000 Новчане казне 1,000.00       

723100 новчане казне 1,000.00       
            

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

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

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

            
729000 Остали непорески приходи 43,400.00       

729124 остали општински непорески приходи 43,400.00       
            

            
73     III Грантови 95,700.00       
            
731000 Грантови  95,700.00       

731100 Текући грантови Центру за социјални рад (UNICEF) 15,000.00       
731200 Текући грантови из земље 80,700.00       

            
            
78     IV Трансфери 713,200.00       
            
787000 Трансфери између различитих јединица власти 713,200.00       

787211 трансфери буџету из гранта за неразвијене  64,800.00       
787211 трансфери за пројекте из области пољопривреде 0.00       
787211 трансфери Центру за социјални рад  284,250.00       
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787211 трансфери од Владе Републике Српске (Програм јавних инвестиција) 250,000.00       
787211 трансфери за ОШ "Вук Караџић" 20,000.00       
787211 трансфери од ентитета (снанција крова ОШ "Вук Караџић") 94,000.00       
787311 трансфери од јединица локалне самоуправе 150.00       

            
            
  ПРИМИЦИ ЗА НЕФИНАНСИЈСКУ ИМОВИНУ ( V ) 20,000.00       
            

81     V Примици за нефинансијску имовину 20,000.00       
            
811100 Примици за зграде и објекте 0.00       

811100 Примици за зграде и објекте 0.00       
            
813100 Примици за биолошку имовину 20,000.00       

813112 Примици за непроизведену сталну им. (земљиште) 20,000.00       
            
  УКУПНИ БУЏЕТСКИ ПРИХОДИ И ПРИМИЦИ 5,222,500.00       
  ЗА НЕФИНАНСИЈСКУ ИМОВИНУ:          

            
  3. БУЏЕТСКИ РАСХОДИ И ИЗДАЦИ ЗА НЕФИНАНСИЈСКУ ИМОВИНУ        
      

      
  БУЏЕТСКИ РАСХОДИ 4,140,000.00       

            
41     Текући расходи 4,139,200.00       
            
411000 Расходи за лична примања 1,526,950.00       

411100 Расходи за бруто плате запослених 1,308,480.00       
411200 Расходи за бруто накнаде тр. и личних прим. запосл. 208,970.00       

411300 Расходи за накнаду плата запослених за вријеме боловања (бруто) 0.00       

411400 Расходи за отпремнине и једнократне помоћи (бруто) 9,500.00       
            
412000 Расходи по основу коришћења роба и услуга 1,071,230.00       

412200 Расходи по осн. утрошка енергије, ком.и комуникац.усл. 145,800.00       
412300 Расходи за режијски материјал 35,150.00       
412400 Расходи за материјал за посебне намјене 23,500.00       
412500 Расходи за текуће одржавање 129,750.00       
412600 Расходи по основу путовања и смјештаја 54,800.00       
412700 Расходи за стручне услуге 70,800.00       
412800 Расходи за одрж. јавних површина и зашт.животне ср. 195,000.00       
412900 Остали некласификовани расходи 416,430.00       

            
413000 Расходи финансирања и други финан. трошкови 54,000.00       

413300 Расходи по основу камата на примљене зајмове у земљи 54,000.00       
            
414000 Субвенције 5,000.00       

414100 Субвенције 5,000.00       
            
415000 Грантови 730,420.00       

415200 Грантови у земљи 730,420.00       
            
416000 Дознаке на име социјалне заштите из буџета 725,600.00       

416100 Дознаке грађанима које се испл.из буџета 653,600.00       
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416300 Дознаке пружаоцима услуга соц.осигурања 72,000.00       

            
419000 Расходи по судским рјешењима 26,000.00       

419100 Расходи по судским рјешењима 26,000.00       
            

480000  Трансфери између и унутар јединица власти 800.00       
487000 Трансфери између различитих јединица власти 800.00       

            
****** Буџетска резерва 0.00       
            
  ИЗДАЦИ ЗА НЕФИНАНСИЈСКУ ИМОВИНУ 587,560.00       
            
51     Издаци за нефинансијску имовину 587,560.00       
            
511000 Издаци за произведену сталну имовину 582,790.00       

511100 Издаци за изградњу и прибављање зграда и објеката 247,000.00       
511200 Издаци за инвестиционо одрж. реконстр. и адаптацију 137,000.00       
511300 Издаци за набавку постројења и опреме 80,890.00       
511700 Издаци за нематеријалну произведену имовину 117,900.00       

            
513000 Издаци за непроизведену сталну имовину 0.00       

513100 Издаци за прибављање земљишта 0.00       
            
516000 Издаци за залихе матер. робе и ситног инвентара 4,770.00       

516100 Издаци за залихе материјала, робе и ситног инвентара 4,770.00       
            

  УКУПНИ БУЏЕТСКИ РАСХОДИ И ИЗДАЦИ 4,727,560.00       
  ЗА НЕФИНАНСИЈСКУ ИМОВИНУ:          

      
      

  4. РАЧУН ФИНАНСИРАЊА          

            

  Ф И Н А Н С И Р А Њ Е -390,600.00       

            

  НЕТО ПРИМИЦИ ОД ФИНАНСИЈСКЕ ИМОВИНЕ 0.00       

91     I Примици од финансијске имовине 0.00       

            
911000 Примици од финансијске имовине 0.00       

911400 Примици од наплате датих зајмова 0.00       
            
61     II Издаци за финансијску имовину 0.00       
            
611000 Издаци за финснијску имовину 0.00       

611000 Издаци за финансијску имовину 0.00       
            

            

  НЕТО ЗАДУЖИВАЊЕ -390,600.00       

92     I Примици од задуживања 0.00       

            
921000 Примици од задуживања 0.00       

921200 Примици од узетих зајмова 0.00       
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62     II Издаци за отплату дугова 390,600.00       
            
621000 Издаци за отплату дугова 390,600.00       

621300 Издаци за отплату главнице примљених зајмова у земљи 330,600.00       
621900 издаци за отплату осталих обавеза  60,000.00       

            
            

  ОСТАЛИ НЕТО ПРИМИЦИ -104,340.00       

930000     I Остали примици 1,500.00       
931000 Остали примици         

938000 Остали примици из трансакција између или унутар јединица власти 1,500.00       

630000     II Остали издаци 105,840.00       
631000 Остали издаци 101,360.00       
638000 Остали издаци из трансакција између или унутар јединица власти 4,480.00       

            
      

      
**** РАСПОДЈЕЛА СУФИЦИТА ИЗ РАНИЈЕГ ПЕРИОДА 0.00       
      

      
  

 
  

      
 

   
5. БУЏЕТСКИ РАСХОДИ И ИЗДАЦИ ПО КОРИСНИЦИМА 

         

 

 

     ОРГАНИЗАЦИОНА КЛАСИФИКАЦИЈА 

         

      
      

            
  Назив потрошачке јединице:Стручна служба Скупштине општине         
  Број потрошачке јединице: 01160110         
            
412900 Накнаде за скупшт.одборнике и комисије 195,150.00       
            
412935 Накнаде скупшт. одборницима- бруто 183,850.00       
412935 накнаде скупштинским одборницима - нето 111,350.00       
412935 накнаде скупшт.одборницима -порези и допр. 72,500.00       
            
412934 Накнаде за рад у комисијама- бруто 11,300.00       
412934 накнаде за рад у комисијама- нето 6,770.00       
412934 накнаде за рад у комисијама- пор.и допр. 4,530.00       
            
412934 Накнаде члановима Одбора за жалбе - бруто 500.00       
412934 накнаде за рад у Одбору за жалбе- нето 300.00       
412934 накнаде за рад у Одбору за жалбе- пор.и допр. 200.00       
            
412934 Општинска изборна комисија 17,730.00       
412934 бруто накнаде члановима ОИК-а 9,460.00       
412900 трошкови за провођење избора 8,270.00       
            
415200 Текући грантови 3,000.00       
415211 политичке странке у СО-е Власеница 3,000.00       
            

   Укупно потрошачка јединица 01160110 216,380.00       
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  Назив потрошачке јединице: Стручна служба Начелника општине         
  Број потрошачке јединице:01160120         
            
416129 текуће дознаке грађанима  0.00       
415229 текуће дознаке грађанима  11,000.00       
            

   Укупно потрошачка јединица 01160120 11,000.00       
      

      
  Назив потрошачке јединице:Одјељење за општу управу         
  Број потрошачке јединице:01160130         
            
412000 Расходи за кориштење роба и услуга 266,450.00       
412200 расходи за енергију.ком.и комуникац.усл. 64,000.00       
412200 трошкови енергије 22,000.00       
412211 трошкови ЕЕ-Одјељење 12,000.00       
412216 трошкови енергије-гријање 10,000.00       
412200 трошкови комуналн.и комуникац. услуга 42,000.00       
412221 трошкови за воду и канализацију 3,600.00       
412222 трошкови одвоза смећа 7,000.00       
412230 трошкови ПТТ 31,400.00       
412300 набавка материјала 28,000.00       
412500 трошкови текућег одржавања 17,000.00       
412500 услуге поправки и одржавања Зграде 3,500.00       
412500 услуге поправки и одржавања опреме 2,700.00       
412500 мат. и услуге поправки и одржавања возила 10,800.00       
412600 расходи за путовање и смјештај 45,000.00       
412600 путни трошкови и трошк.смјештаја  5,000.00       
412630 трошкови горива  40,000.00       
412700 расходи за стручне услуге 45,650.00       
412710 расходи за усл.платног промета -банке 2,800.00       
412720 расходи за услуге осигурања 2,150.00       
412730 услуге медија  10,000.00       
412730 услуге јавног информисања 7,500.00       
412750 правне и административне услуге 12,400.00       
412770 услуге одржавања рачунарских програма 5,400.00       
412790 лаборат.услуге 400.00       
412790 остале  стручне услуге  5,000.00       
412900 остали расходи 66,800.00       
412920 услуге стручног образовања 1,200.00       
412941 услуге репрезентације 15,000.00       
412943 услуге прослава 2,600.00       
412944 расходи за поклоне 3,000.00       
412971 порези на терет послодавца 4,000.00       
412990 трошкови по рјешењима 32,000.00       
412990 остали трошкови 9,000.00       
            
415200 Текући грант - Синдикат АСО 5,000.00       

            

416100 Текуће дознаке грађанима 33,500.00       
416122 помоћи демобилис.борцима 9,500.00       
416122 помоћи пород. погинулих бораца и РВИ 14,500.00       
416123 помоћи расељеним и повратницима 9,500.00       
416129 остале помоћи појединцима         
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419100 Расходи по судским рјешењима 0.00       
            
410000 Текући расходи - укупно 304,950.00       
            
480000 Трансфери између и унутар јединица власти 800.00       
487200 трансфери ентитету 0.00       
487300 трансфери јединицама локалне самоуправе 670.00       
487400 трансфери фондовима обавезног осигурања 130.00       
            
500000 Издаци за непроизведену сталну имовину 26,220.00       
511320 набавка канцеларијског намјештаја и опреме  21,450.00       
516142 набавка ауто-гума 4,650.00       
516143 опрема за комуналну полицију 120.00       
            
638000 Остали издаци из трансакција између или унутар јединица власти 480.00       
638100 Остали издаци из трансакција са другим јединицама власти 480.00       
            

   Укупно потрошачка јeдиница 01160130 332,450.00       
            
  Назив потрошачке јединице:Одјељење за финансије         
  Број потрошачке јединице:01160140         
            
411000 Расходи за лична примања запослених  1,221,650.00       
411100 Расходи за бруто плате запослених 1,036,000.00       
411100 плата запослених - нето 638,000.00       
411190 порези и доприноси на плату 398,000.00       
            
411200 Расходи за бруто накнаде запослених 176,150.00       
411200 нето накнаде трошкова запослених-укупнo 117,150.00       
411210 накнаде за превоз запослених 16,000.00       
411220 накнадa за топли оброк и регрес запослених 89,150.00       
411200 остале накнаде запосленим 12,000.00       
411200 порези и доприн. на накнаде запослених 59,000.00       

411300 Расходи за накнаду плата запослених за вријеме боловања (бруто) 0.00       

            
411400 Расходи за отпремнине и једнократне пом. (бруто) 9,500.00       
            
412931 Расходи за бруто накнаде волонтерима 29,100.00       
412931 Расходи за накнаде волонтерима-нето 18,150.00       
412931 Расходи за накнаде волонтерима-пор.и допр. 10,950.00       
            
412938 Расходи за бруто накнаде за привр.и повр.послове 5,400.00       
            
638000 Остали издаци из трансакције са другим јединицама власти 4,000.00       

638100 
Издаци за накнаду плате за вријеме боловања који се рефундирају од фонда 
обавезног социјалног осигурања 4,000.00       

            
   Укупно потрошачка јeдиница 01160140 1,260,150.00       

            
  Назив потрошачке јединице:Одјељење за привреду,         
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        друштвене дјелатности и инспекцијске послове         
  Број потрошачке јединице:01160150         
            
410000 Трошкови материјала и услуга 90,800.00       
412200 Расходи за ел.ен.и комуналне услуге (Огледно поље) 600.00       
412400 Расходи за материјал за пољопривреду (Огледно поље) 8,500.00       
412700 расходи за стручне услуге 16,200.00       
412799 превентивна заштита дјеце 6,200.00       
412799 трошкови лијечења неосигураних лица 8,700.00       
412799 услуге мртвозорства 1,300.00       
412900 остали расходи 65,500.00       
412992 чланарина у Савезу општина и градова 2,750.00       
412937 бруто накнаде за уговоре о дјелу  20,450.00       
412937 бруто накнаде за уговоре о дјелу (Пројекат UNICEF) 4,250.00       
412937 бруто накнаде за уговоре о дјелу (Огледно поље) 21,000.00       
412938 бруто накнаде за привр.и повр.послове (Огледно поље) 9,300.00       
412999 остали расходи (Огледно поље) 7,750.00       
            
410000 Текуће и капит. помоћи - укупно 777,020.00       
  (субвенције,грантови и дознаке)         
414100 Субвенције 5,000.00       
414121 подстицајна средства за пољопривреду 0.00       
414141 Пројекат - Огледно поље 0.00       
414149 Подстицајна средства за мала и средња предузећа 5,000.00       
            
415200 Грантови 699,420.00       
415210 Tекући грантови 605,470.00       
415212 ОО Црвени крст Власеница  36,000.00       
415212 Народна кухиња 16,000.00       
415212 ХО "Мерхамет" Власеница 1,500.00       
415213 Спорт 95,500.00       
415213 Покровитељство ауто-трке  4,500.00       
415213 Омладинска организација Власеница 1,500.00       
415214 Помоћ вјерским заједницама 16,000.00       
415215 Борачка организација Власеница 34,000.00       
415215 ООППБ и НЦ Власеница 10,000.00       
415215 Удружење РВИ Власеница 10,000.00       
415215 УГ "Ветерани РС" 0.00       
415215 СУБНОР 500.00       
415215 Међуопшт. организација слијепих  Власеница 3,400.00       
415216 Дом здравља Власеница 30,000.00       
415217 ЈУ Културни центар Власеница 32,700.00       
415217 Шумарски факултет Власеница 8,000.00       
415217 ОШ "Вук Караџић" Власеница 10,000.00       
415217 СПКД "Просвjета" Власеница 1,500.00       
415217 БЗК  "Препород" Власеница 1,000.00       
415217 Књижевни клуб "Луча" Власеница 0.00       
415217 Општинске културне манифестације 16,000.00       
415219 Туристичка организација Власеница 21,000.00       
415219 Ловачко удружење Игришта Власеница 3,000.00       
415219 Ватрогасно друштво Власеница 210,000.00       
415219 Удружење пензионера Власеница 12,000.00       
415219 Удружење жена "Анима" 0.00       
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415219 Цивилна заштита 1,000.00       
415219 Остали грантови- накнада волонтерима 5,200.00       
415219 Остали грантови 8,370.00       
415219 Суфинансирање пројеката 4,200.00       
415219 Сајам пољопривреде и привреде у Власеници 12,600.00       
            
415239 Капитални грантови 93,950.00       
415239 Средства за техничко опремање ВД Власеница 36,100.00       
415249 Суф. пр. самозапошљавање маргин.група (Пројекат UNICEF) 12,000.00       
415249 Суфинансирање пројеката у области пољопривреде -опрема 45,850.00       
            
416100 Текуће дознаке грађанима 72,600.00       
416124 стипендије 40,000.00       
416124 награде талентима-најбољим ученицима 2,100.00       
416124 превоз ђака 15,000.00       
416129 помоћ у случају штете (за стоку)  1,500.00       
416129 помоћ у сл. елементарних непогода 10,000.00       
416129 суфинансирање треће вјештачке оплодње 2,000.00       
416129 помоћ породицама са четворо и више дјеце 2,000.00       
416129 остале помоћи појединцима         
            
511000 Издаци за нефинансијску имовину 31,900.00       
511700 издаци за израду Шумско привредне основе општине Власеница 31,900.00       
            

   Укупно потрошачка јeдиница 01160150 899,720.00       
            
  Назив потрошачке јединице: Одјељење за просторно          
                  уређење и стамбено-комуналне послове         
  Број потрошачке јединице:01160160         
            
  Средства за посебне намјене 310,100.00       
412223 расходи за услуге дератизације 3,000.00       
412521 одржавање лок.некатег.путева и мостова 91,000.00       
412529 одржавање уличне расвјете 10,000.00       
412529 трошкови комуналне инфраструктуре 4,500.00       
412812 трошкови зимске службе 15,000.00       
412813 трошкови одржавања чистоће  95,000.00       
412814 трошкови ЕЕ-јавна расвјета 80,000.00       
412816 украшавање града за Нову годину 5,000.00       
412937 бруто накнада по уговору о дјелу 6,600.00       
            
415230 Капитални грантови 12,000.00       
415239 суфинансирање зграда ЗЕВ 12,000.00       
            
511000 Издаци за нефинансијску имовину 525,000.00       
511100 издаци за изградњу и прибављање осталих објеката 187,000.00       
511100 издаци за суфинансирање пројеката 60,000.00       
511100 издаци за изградњу лед јавне расвјете у граду 0.00       
511200 издаци за реконструкцију и инвест.одржавање 43,000.00       
511223 издаци за реконструкцију зграде ОШ "Вук Караџић" Власеница 94,000.00       

511300 

 

издаци за опрему - набавка аутомобила 
 

55,000.00       

511300 издаци за постављање видео надзора у граду 0.00       
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511300 издаци за осталу опрему 0.00       
511700 издаци за пројектну документацију 86,000.00       
            

   Укупно потрошачка јeдиница 01160160 847,100.00       
            
  Назив потрошачке јединице:Остала буџетска потрошња         
  Број потрошачке јединице:01160190         
            
413300 камата на кредитe 33,000.00       
413322 камата на кредит - ИРБ 21,000.00       
621300 отплата кредита 157,000.00       
621322 отплата кредита - ИРБ 173,600.00       
            

621900 
издаци за отплату осталих дугова - издате гаранције (ЈП Регионална депонија 
Зворник) 60,000.00       

            
631911 издаци за отплату неизмирених  обавеза из ранијих година 86,200.00       
            

   Укупно потрошачка јeдиница 01160190 530,800.00       

            

  УКУПНО ОПШТИНСКА УПРАВА 4,097,600.00       

            
  Назив потрошачке јединице:Центар за социјални рад         
  Број потрошачке јединице:01160300         
            
411100 Расходи за бруто плате запослених 121,000.00       
411100 плата запослених - нето 75,000.00       
411190 порези и доприноси на плату 46,000.00       
411200 Расходи за бруто накнаде запослених 23,000.00       
411220 накнаде за топли оброк  запослених 14,000.00       
411200 порези и доприн. на накнаде запослених 9,000.00       
            
412000 Расходи за кориштење роба и услуга 25,600.00       
412200 трошкови енергије 4,000.00       
412200 трошкови комунал. и комуникац.услуга 2,600.00       
412300 набавка материјала 1,500.00       
412500 трошкови текућег одржавања 0.00       
412600 трошкови горива 2,000.00       
412900 остали трошкови 1,000.00       
412931 бруто накнаде волонтерима 7,900.00       
412933 бруто накнаде за чланове управног одбора 600.00       
412934 бруто накнаде члановима комисија 6,000.00       
412990 трошкови учешћа у пројектима 0.00       
            

 
 Средства за посебне намјене-социјална заштита 619,500.00       

            
416110 Текуће дознаке корисн.социјалне заштите 547,500.00       
416111 стална социјална помоћ 88,000.00       
416112 туђа њега и помоћ 458,000.00       
416114 једнократне помоћи 1,500.00       
416000 Дознаке пружаоцима усл.соц.заштите 72,000.00       
416313 Дознаке устан.соц.зашт.за смјештај штићеника 51,500.00       



Страна 14  Број 18 

Службени гласник општине Власеница 

 

416319 Остале дознаке пружаоцима соц.заштите 20,500.00       
            
631911 Издаци за отплату неизмирених  обавеза из ранијих година 4,000.00       
            

   Укупно потрошачка јeдиница 01160300 793,100.00       

            

  Назив потрошачке јединице:Установа за предшколско          
     образовање и вaспитање  "Први кораци"         
  Број потрошачке јединице:01160400         
            
411100 Расходи за бруто плате запослених 151,480.00       
411100 плата запослених - нето 95,000.00       
411190 порези и доприноси на плату 56,480.00       
            
411200 Расходи за бруто накнаде запослених 1,020.00       
411210 накнаде за превоз запослених 1,020.00       
            
412000 Расходи за кориштење роба и услуга 40,050.00       
412200 трошкови енергије 13,000.00       
412200 трошкови комунал. и комуникац.услуга 4,200.00       
412300 набавка материјала 1,300.00       
412400 расходи за ост.материјал за посебне намјене 12,000.00       
412500 трошкови текућег одржавања 100.00       
412700 стручне услуге 1,150.00       
412931 бруто накнаде волонтерима 5,000.00       
412937 бруто накнаде по уговору о дјелу 3,300.00       
            
419100 Расходи по судским рјешењима 26,000.00       
            
511300 Издаци за опрему 200.00       
            
631911 Издаци за отплату неизмирених  обавеза из ранијих година 8,540.00       
            

   Укупно потрошачка јeдиница 01160400 227,290.00       

            
  Назив потрошачке јединице:СШЦ "Милорад Влачић"         
  Број потрошачке јединице:08150065         
            
411200 Расходи за бруто накнаде запослених 8,500.00       
411200 накнаде трошкова запослених-нето 8,500.00       
412000 Расходи за кориштење роба и услуга 74,000.00       
412200 трошкови енергије 32,000.00       
412200 трошкови комунал. и комуникац.услуга 13,500.00       
412300 набавка режијског материјала 4,000.00       
412400 набавка материјала за посебне намјене 3,000.00       
412500 трошкови текућег одржавања 2,000.00       
412600 путни трошкови и трошкови смјештаја 3,000.00       
412600 трошкови горива 4,500.00       
412700 стручне услуге 7,500.00       
412900 остали расходи 4,500.00       
511000 Издаци за нефинансијску имовину 2,740.00       
511300 издаци за набавку опреме 2,740.00       
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631911 Издаци за отплату неизмирених  обавеза из ранијих година 1,910.00       
            

   Укупно потрошачка јeдиница 08150065 87,150.00       

            

  Назив потрошачке јединице: ЈУ Народна библиотека         
  Број потрошачке јединице:08180023         
            
411200 Расходи за бруто накнаде запослених 300.00       
411200 накнаде запослених-дневнице за сл.путовања 300.00       
412000 Расходи за кориштење роба и услуга 9,350.00       
412200 трошкови енергије 4,200.00       
412200 трошкови комунал. и комуникац.услуга 2,700.00       
412300 набавка материјала 350.00       
412500 трошкови текућег одржавања 150.00       
412600 трошкови горива 300.00       
412700 стручне услуге 300.00       
412900 остали непоменути расходи 1,350.00       
            
511000 Издаци за нефинансијску имовину 1,500.00       
511200 издаци за инвестиционо одржавање 0.00       
511300 издаци за набавку опреме 1,500.00       
            
631911 Издаци за отплату неизмирених  обавеза из ранијих година 710.00       
            

   Укупно потрошачка јeдиница 08180023 11,860.00       
            
  Назив потрошачке јединице: Мјесне заједнице         
  Број потрошачке јединице: 01160200         
            
412000 Расходи за кориштење роба и услуга 7,000.00       
412200 трошкови енергије и комуналних услуга 2,000.00       
412500 расходи за текуће одржавање 5,000.00       
            
414100 Субвенције 0.00       
414121 подстицајна средства за превоз 0.00       
            

   Укупно потрошачка јeдиница 01160200 7,000.00       

            

  УКУПНО РАСХОДИ БУЏЕТА 5,224,000.00       
      

      

            

   6. ФУНКЦИОНАЛНА КЛАСИФИКАЦИЈА БУЏЕТСКИХ РАСХОДА          

                       И НЕТО ИЗДАТАКА ЗА НЕФИНАНСИЈСКУ ИМОВИНУ          

  Табела 1         

            

.01 
Опште јавне услуга 

1,867,000.00       

.02 
Одбрана 

0.00       

.03 
Јавни ред и сигурност 

246,100.00       

.04 
Економски послови 

144,100.00       
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.05 Заштита човјекове околине 95,000.00 
      

.06 Стамб. и заједнички послови 672,980.00       

.07 Здравство 46,200.00       

.08 Рекреација, култура и религија 167,560.00       

.09 Образовање 380,800.00       

.10 Социјална заштита 993,820.00       
  Остало - Некласификовани расходи 496,440.00       

  
  

        

  УКУПНО 5,110,000.00       
      

      

  Табела 2         
      

      

ЗУ 
1. Заједничке услуге 

4,035,000.00       

ИУ 2. Индивидуалне услуге 578,560.00       
      

      

  УКУПНО (1+2) 4,613,560.00       
      

      
      

      
  7.  РЕКАПИТУЛАЦИЈА         
      

      
1 Приходи 5,202,500.00       
2 Примици за нефинансијску имовину 20,000.00 

      
3 Примици за финансијску имовину 0.00 

      
4 Примици од задуживања 0.00       
5 Остали примици 1,500.00       
6     I Укупно (1+2+3+4+5) 5,224,000.00       

7 Расходи 4,140,000.00       
8 Издаци за нефинансијску имовину 587,560.00       
9 Издаци за финансијску имовину 0.00       
10 Издаци за отплату дугова 390,600.00       
11 Остали издаци 105,840.00       
12     II Укупно (7+8+9+10+11) 5,224,000.00       

13 

Остварени резултат текућег периода (I -II) 

0.00 
      

   
      

_______________________________________________________________________________ 
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               На основу члана 33. и 35. Закона о буџетском систему Републике Српске– пречишћен текст 
(„Службени гласник Републике Српске“, број 121/12, 52/14, 103/15 и 15/16), члан 39. Закона о локалној 
самоуправи („Службени гласник Републике Српске“, број 97/16) и члана 37. Статута општине Власеница 
(“Службени гласник општине Власеница, број 9/17), Скупштина општине Власеница, на сједници одржаној 
дана 29.12.2017. године,   д о н и ј е л а   ј е 
 
 
 

ОДЛУКУ 
о измјенама Одлуке о извршењу буџета општине Власеница за 2017. годину 

 
 

I 
У Одлуци о извршењу буџета општине Власеница за 2017. годину („Службени гласник Општине 

Власеница“, број 12/16), у тачки I став 1. мијења се и гласи: 
 

„Овом Одлуком прописује се начин извршења Ребаланса буџета општине Власеница за 2017. годину (у 
даљем тексту: буџет) у систему трезорског пословања.“ 
 

II 
Тачка II Одлуке мијења се и гласи: 

 
„II 

Средства буџета општине Власеница за 2017. годину, у укупном износу од 5.224.000,00 КМ, 
распоређују се на следећи начин: 
 

1. за утврђене намјене           4.732.040,00 КМ 
2. за отплату дугова                                    390.600,00 КМ  
3. за отплату обавеза из ранијих година           101.360,00 КМ 

УКУПНО                         5.224.000,00 КМ.“ 
 
 

III 
Ова одлука ступа на снагу даном доношења и биће објављена у „Службеном гласнику општине 

Власеница“.  
 
 
 
 

             Број: 01-022-153/17                                                                    ПРЕДСЈЕДНИК  
            Датум: 29.12.2017.године                                                                      СКУПШТИНЕ   ОПШТИНЕ 
            Власеница                                                                                                     Гордана Трампић,с.р.  
 

 
               На основу члана 37. Закона о буџетском систему Републике Српске– пречишћен текст („Службени 
гласник Републике Српске“, број 121/12, 52/14, 103/15 и 15/16), члан 39. Закона о локалној самоуправи 
(„Службени гласник Републике Српске“, број 97/16) и члана 37. Статута општине Власеница (“Службени 
гласник општине Власеница, број 9/17), Скупштина општине Власеница, на сједници одржаној дана 29.12.2017. 
године,   д о н и ј е л а    ј е 
 

 
О Д Л У К У 

О УСВАЈАЊУ  БУЏЕТА ОПШТИНЕ ВЛАСЕНИЦА 
ЗА 2018. ГОДИНУ 

 
I 
 

Скупштина општине Власеница усваја Буџет општине Власеница за 2018. годину у износу од  
4.837.000,00 КМ. 

 
II 
 
 

Приходи по изворима и врстама и распоред расхода на основу ближе намјене, утврђују се у билансу 
буџета општине Власеница за 2018. годину који је саставни дио ове Одлуке. 
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III 
 

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

 
 

               Број: 01-022-152/17                                                                                             ПРЕДСЈЕДНИК  
               Датум: 29.12.2017.године                                                                            СКУПШТИНЕ  ОПШТИНЕ 
               Власеница                              Гордана Трампић,с.р.   
     
 
 

           БУЏЕТ ОПШТИНЕ ВЛАСЕНИЦА ЗА 2018. ГОДИНУ 

   

Економ. код  ОПИС  БУЏЕТ ЗА 2018. 
ГОДИНУ 

   

1 2 3 

   

 1. ОПШТИ ДИО  

 А. БУЏЕТСКИ ПРИХОДИ ( I+II+III+IV ) 4,770,000.00 

710000     I Порески приходи 3,430,000.00 
711000 Приходи од пореза на доходак и добит 0.00 
712000 Доприноси за социјално осигурање 0.00 
713000 Порези на лична примања и прих.од сам.дјел. 349,000.00 
714000 Порези на имовину 120,500.00 
715000 Порези на промет производа и услуга 500.00 
716000 Царине и увозне дажбине 0.00 
717000 Индиректни порези прикупљени преко УИО 2,960,000.00 
719000 Остали порески приходи 0.00 

720000     II Непорески приходи 1,000,200.00 

721000 Приходи од финанс. и нефинанс. имовине 145,000.00 
722000 Накнаде,таксе и приходи од пружања јавн.усл. 788,500.00 
723000 Новчане казне 700.00 
728000 Приходи од фин.и нефин.имовине и трансакција размјене 

унутар и између јединица власти 
0.00 

729000 Остали непорески приходи 66,000.00 
730000    III Грантови 0.00 

731000 Грантови 0.00 
780000    IV Трансфери 339,800.00 

787000 Трансф. између различитих јединица власти 339,800.00 
788000 Трансф. унутар исте јединице власти 0.00 

 Б.БУЏЕТСКИ РАСХОДИ ( I+II+III ) 4,082,200.00 
410000     I Текући расходи 4,081,200.00 

411000 Расходи за лична примања запослених 1,680,700.00 
412000 Расходи по основу кориштења роба и услуга 946,800.00 
413000 Расходи финансирања и др.финансијски трошк. 90,500.00 
414000 Субвенције 20,000.00 
415000 Грантови 566,500.00 
416000 Дознаке на име соц.заштите које се испл.из буџета 775,200.00 
417000 Дознаке на име соц.заштите које се испл.институц. 

Обав.соц.осигурања 
0.00 

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

0.00 

419000 Расходи по судским рјешењима 1,500.00 
480000     II Трансфери између и унутар јединица власти 1,000.00 

487000 Трансфери између различитих јединица власти 1,000.00 
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488000 Трансфери унутар исте јединице власти 0.00 
****     III Буџетска резерва 0.00 

   

 В. БРУТО БУЏЕТСКИ СУФИЦИТ/ДЕФИЦИТ (А-Б) 687,800.00 

   

 Г. НЕТО ИЗДАЦИ ЗА НЕФИНАНСИЈСКУ ИМОВИНУ ( I- II-III ) -380,300.00 

810000     I Примици за нефинансијску имовину 67,000.00 

811000 Примици за произведену сталну имовину 40,000.00 
813000 Примици за непроизведену сталну имовину 27,000.00 

510000     II Издаци за нефинансијску имовину 447,300.00 
511000 Издаци за произведену сталну имовину 445,300.00 
513000 Издаци за непроизведену сталну имовину  
516000 Издаци за залихе материјала, робе и ситног инвентара 2,000.00 

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

0.00 

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

0.00 

   

 Д. БУЏЕТСКИ СУФИЦИТ/ДЕФИЦИТ (В+Г) 307,500.00 

   

 Ђ. НЕТО ФИНАНСИРАЊЕ (Е+Ж+З+И) -307,500.00 

   
 Е. НЕТО ПРИМИЦИ ОД ФИНАНСИЈСКЕ ИМОВИНЕ ( I- II ) 0.00 

910000     I Примици од финансијске имовине 0.00 

911000 Примици од финансијске имовине 0.00 
918000 Примици од финансијске имовине из трансакција између или 

унутар јединица власти 
0.00 

610000     II Издаци за финансијску имовину 0.00 

610000 Издаци за финансијску имовину 0.00 
618000 Издаци за финансијску имовину из трансакција између или 

унутар јединица власти 
0.00 

 Ж. НЕТО ЗАДУЖИВАЊЕ ( I-II ) -256,500.00 
920000     I Примици од задуживања 0.00 

921200 Примици од задуживања 0.00 
921200 Примици од задуживања из трансакција између или унутар 

јединица власти 
0.00 

620000     II Издаци за отплату дугова 256,500.00 

621000 Издаци за отплату дугова 256,500.00 
921200 Издаци за отплату дугова из трансакција између или унутар 

јединица власти 
0.00 

 З. ОСТАЛИ НЕТО ПРИМИЦИ ( I-II ) -51,000.00 
930000     I Остали примици 0.00 

931000 Остали примици  
938000 Остали примици из трансакција између или унутар јединица 

власти 
0.00 

630000     II Остали издаци 51,000.00 
631000 Остали издаци 45,000.00 
638000 Остали издаци из трансакција између или унутар јединица 

власти 
6,000.00 

**** И. РАСПОДЈЕЛА СУФИЦИТА ИЗ РАНИЈЕГ ПЕРИОДА 0.00 

   

 Ј. РАЗЛИКА У ФИНАНСИРАЊУ ( Д+Ђ ) 0.00 

   
 2. БУЏЕТСКИ ПРИХОДИ И ПРИМИЦИ ЗА НЕФИНАНСИЈСКУ ИМОВИНУ 
   

 БУЏЕТСКИ ПРИХОДИ  ( I+II+III+IV ) 4,770,000.00 
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 Порески и непорески приходи (71+72) 4,430,200.00 

   
71     I Порески приходи 3,430,000.00 

   
711000 Приходи од пореза на доходак и добит 0.00 

711113 Порези на приходе од пољопр.и 
шумарства 

0.00 

   
712000 Доприноси за социјално осигурање 0.00 

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

0.00 

   
713000 Порези на лична примања и прих.од 

сам.дјел. 
349,000.00 

713111 порез на приход од самост.дјелат. 29,000.00 
713112 порез на прих. од самост.дј.у 

паушалном изн. 
0.00 

713113 порез на лична примања 320,000.00 
713114 порез на лична прим.лица која 

самост.об.дјел. 
0.00 

   
714000 Порези на имовину 120,500.00 

714111 порез на имовину 500.00 
714112 порез на непокретности 120,000.00 
714211 порез на наслијеђе и поклоне 0.00 
714311 порез  на пренос непокрет. и права 0.00 

   
715000 Порези на промет производа и услуга 500.00 

715100 порези на промет производа  500.00 
715200 порези на промет услуга 0.00 
715300 акцизе 0.00 

   
717000 Индиректни порези прикупљени преко 

УИО 
2,960,000.00 

717111 индиректни порези прикупљени преко 
УИО - збирно 

2,960,000.00 

   
719000 Остали порески приходи 0.00 

719113 порез на добитке од игара на срећу 0.00 

   
72     II Непорески приходи 1,000,200.00 

   
721000 Приходи од финанс. и нефинанс. 

имовине 
145,000.00 

721222 приходи од давања у закуп објеката 9,300.00 
721223 приходи од земљишне ренте 135,700.00 
721311 приходи од камата на новчана 

средства 
0.00 

   
722000 Накнаде,таксе и приходи од пружања 

јавн.усл. 
788,500.00 

722100 Административне накнаде и таксе 66,000.00 
722118 посебна републичка такса на нафтне 

деривате 
1,000.00 

722121 општинске административне таксе 65,000.00 
   

722300 Комуналне накнаде и таксе 81,500.00 
722312 комуналне таксе на фирму 66,000.00 
722313 комуналне таксе на држање моторних 

возила 
0.00 
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722314 ком.таксе за коришт.прост.на јавним 
површ. 

8,500.00 

722315 комуналне таксе за држање средстава 
за игру 

0.00 

722318 комуналне таксе за коришт.рекл.паноа 7,000.00 
722396 комуналне таксе на остале предмете 

таксирања 
0.00 

   
722400 Накнаде по разним основама 582,000.00 
722411 накнаде за уређивање грађевин. 

земљишта 
75,000.00 

722412 накнаде за кориштење грађевин. 
земљишта 

7,000.00 

722424 накнада за коришћење минералних 
сировина 

0.00 

722425 накнада за промјену намјене 
пољопривредног земљишта 

0.00 

722435 накнада за коришт.шума и шумског 
земљ. 

350,000.00 

722437 накнада за об. послова од општег инт.у 
шумама 

8,500.00 

722440 накнаде за воду 25,000.00 
722461 накн. за коришт.комун.добара од 

општ.инт. 
42,000.00 

722465 накн.за воде за индустријске процесе 1,000.00 
722467 ср.за фин.посебних мјера заштите од 

пожара 
13,500.00 

722468 накн.за коришт.прир.ресурса за 
произ.ел.ен. 

60,000.00 

   
722500 Приходи од пружања јавних услуга 59,000.00 
722591 приходи Центра за социјални рад 13,000.00 
722591 приходи ПУ "Први кораци" 35,500.00 
722591 приходи СШЦ "Милорад Влачић" 10,000.00 
722591 приходи Народна библиотека 500.00 

   
723000 Новчане казне 700.00 

723100 новчане казне 700.00 
   

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

0.00 

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

0.00 

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

0.00 

   
729000 Остали непорески приходи 66,000.00 

729124 остали општински непорески приходи 55,000.00 
729124 приходи Територијалне ватрогасне 

јединице Власеница 
11,000.00 

   
73     III Грантови 0.00 
   
731000 Грантови  0.00 

731100 Текући грантови из иностранства 0.00 
731200 Текући грантови из земље 0.00 
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78     IV Трансфери 339,800.00 
   
787000 Трансфери између различитих 

јединица власти 
339,800.00 

787211 трансфери буџету из гранта за 
неразвијене  

64,800.00 

787211 трансфери за пројекте из области 
пољопривреде 

0.00 

787211 трансфери Центру за социјални рад  275,000.00 
787311 трансфери од јединица локалне 

самоуправе 
0.00 

   

   
 ПРИМИЦИ ЗА НЕФИНАНСИЈСКУ 
ИМОВИНУ ( V ) 

67,000.00 

   
81     V Примици за нефинансијску 

имовину 
67,000.00 

   
811100 Примици за зграде и објекте 40,000.00 

811100 Примици за зграде и објекте 40,000.00 
   
813100 Примици за биолошку имовину 27,000.00 

813112 Примици за непроизведену сталну им. 
(земљиште) 

27,000.00 

   

 УКУПНИ БУЏЕТСКИ ПРИХОДИ И 
ПРИМИЦИ 

4,837,000.00 

 ЗА НЕФИНАНСИЈСКУ ИМОВИНУ:   

   
 3. БУЏЕТСКИ РАСХОДИ И ИЗДАЦИ ЗА НЕФИНАНСИЈСКУ ИМОВИНУ 
   

 БУЏЕТСКИ РАСХОДИ 4,082,200.00 

   
41     Текући расходи 4,081,200.00 

   
411000 Расходи за лична примања 1,680,700.00 

411100 Расходи за бруто плате запослених 1,405,500.00 
411200 Расходи за бруто накнаде тр. и личних 

прим. запосл. 
265,200.00 

411300 Расходи за накнаду плата запослених 
за вријеме боловања (бруто) 

0.00 

411400 Расходи за отпремнине и једнократне 
помоћи (бруто) 

10,000.00 

   
412000 Расходи по основу коришћења роба и 

услуга 
946,800.00 

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

150,800.00 

412300 Расходи за режијски материјал 33,800.00 
412400 Расходи за материјал за посебне 

намјене 
15,000.00 

412500 Расходи за текуће одржавање 112,650.00 
412600 Расходи по основу путовања и 

смјештаја 
41,800.00 

412700 Расходи за стручне услуге 77,300.00 
412800 Расходи за одрж. јавних површина и 

зашт.животне ср. 
195,000.00 

412900 Остали некласификовани расходи 320,450.00 
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413000 Расходи финансирања и други финан. 

трошкови 
90,500.00 

413300 Расходи по основу камата на 
примљене зајмове у земљи 

90,500.00 

   
414000 Субвенције 20,000.00 

414100 Субвенције 20,000.00 
   

415000 Грантови 566,500.00 
415200 Грантови у земљи 566,500.00 

   
416000 Дознаке на име социјалне заштите из 

буџета 
775,200.00 

416100 Дознаке грађанима које се испл.из 
буџета 

698,200.00 

416300 Дознаке пружаоцима услуга 
соц.осигурања 

77,000.00 

   
419000 Расходи по судским рјешењима 1,500.00 

419100 Расходи по судским рјешењима 1,500.00 
   

480000  Трансфери између и унутар јединица 
власти 

1,000.00 

487000 Трансфери између различитих 
јединица власти 

1,000.00 

   
****** Буџетска резерва 0.00 

   
 ИЗДАЦИ ЗА НЕФИНАНСИЈСКУ 
ИМОВИНУ 

447,300.00 

   
51     Издаци за нефинансијску имовину 447,300.00 

   
511000 Издаци за произведену сталну имовину 445,300.00 

511100 Издаци за изградњу и прибављање 
зграда и објеката 

304,000.00 

511200 Издаци за инвестиционо одрж. 
реконстр. и адаптацију 

33,500.00 

511300 Издаци за набавку постројења и 
опреме 

54,800.00 

511700 Издаци за нематеријалну произведену 
имовину 

53,000.00 

   
513000 Издаци за непроизведену сталну 

имовину 
0.00 

513100 Издаци за прибављање земљишта 0.00 
   

516000 Издаци за залихе матер. робе и ситног 
инвентара 

2,000.00 

516100 Издаци за залихе материјала, робе и 
ситног инвентара 

2,000.00 

   

 УКУПНИ БУЏЕТСКИ РАСХОДИ И 
ИЗДАЦИ 

4,529,500.00 

 ЗА НЕФИНАНСИЈСКУ ИМОВИНУ:   

   
 4. РАЧУН ФИНАНСИРАЊА   

   

 Ф И Н А Н С И Р А Њ Е -256,500.00 
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 НЕТО ПРИМИЦИ ОД ФИНАНСИЈСКЕ 
ИМОВИНЕ 

0.00 

91     I Примици од финансијске имовине 0.00 

   
911000 Примици од финансијске имовине 0.00 

911400 Примици од наплате датих зајмова 0.00 
   

61     II Издаци за финансијску имовину 0.00 
   

611000 Издаци за финснијску имовину 0.00 
611000 Издаци за финансијску имовину 0.00 
   

   

 НЕТО ЗАДУЖИВАЊЕ -256,500.00 

92     I Примици од задуживања 0.00 

   
921000 Примици од задуживања 0.00 

921200 Примици од узетих зајмова 0.00 
   

62     II Издаци за отплату дугова 256,500.00 
   

621000 Издаци за отплату дугова 256,500.00 
621300 Издаци за отплату главнице 

примљених зајмова у земљи 
214,500.00 

621900 издаци за отплату осталих обавеза  42,000.00 
   

   

 ОСТАЛИ НЕТО ПРИМИЦИ -51,000.00 

930000     I Остали примици 0.00 
931000 Остали примици  
938000 Остали примици из трансакција између или унутар јединица власти 

630000     II Остали издаци 51,000.00 
631000 Остали издаци 45,000.00 
638000 Остали издаци из трансакција између 

или унутар јединица власти 
6,000.00 

   

   
**** РАСПОДЈЕЛА СУФИЦИТА ИЗ 

РАНИЈЕГ ПЕРИОДА 
0.00 

   

   
 

   
5. БУЏЕТСКИ РАСХОДИ И ИЗДАЦИ ПО КОРИСНИЦИМА 

 
 

 
ОРГАНИЗАЦИОНА КЛАСИФИКАЦИЈА 

 
 

   

   
 Назив потрошачке јединице:Стручна служба Скупштине општине 

 Број потрошачке јединице: 01160110  
   
412900 Накнаде за скупшт.одборнике и 

комисије 
193,400.00 

   
412935 Накнаде скупшт. одборницима- бруто 181,100.00 
412935 накнаде скупштинским одборницима - 

нето 
109,600.00 

412935 накнаде скупшт.одборницима -порези и 
допр. 

71,500.00 
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412934 Накнаде за рад у комисијама- бруто 12,300.00 
412934 накнаде за рад у комисијама- нето 7,370.00 
412934 накнаде за рад у комисијама- пор.и 

допр. 
4,930.00 

   
412934 Накнаде члановима Одбора за жалбе - 

бруто 
3,500.00 

412934 накнаде за рад у Одбору за жалбе- 
нето 

2,100.00 

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

1,400.00 

   
412934 Општинска изборна комисија 27,500.00 
412934 бруто накнаде члановима ОИК-а 19,200.00 
412900 трошкови за провођење избора 8,300.00 
   
415200 Текући грантови 8,000.00 
415211 политичке странке у СО-е Власеница 8,000.00 
   

  Укупно потрошачка јединица 01160110 232,400.00 

   
 Назив потрошачке јединице: Стручна служба Начелника општине 
 Број потрошачке јединице:01160120  

   
416129 текуће дознаке грађанима  12,000.00 
   

  Укупно потрошачка јединица 01160120 12,000.00 

   
   

 Назив потрошачке јединице: Територијална ватрогасна јединица Власеница 
 Број потрошачке јединице:  
   

412530 текуће одржавање возила 3,500.00 
412720 расходи за услуге осугурања 1,500.00 
412992 чланарина у Ватрогасном савезу РС 2,000.00 
511300 средства за техничко опремање ВД 

Власеница 
20,000.00 

   

  Укупно потрошачка јединица  27,000.00 

   
   

 Назив потрошачке јединице:Одјељење за општу управу 
 Број потрошачке јединице:01160130  
   
412000 Расходи за кориштење роба и услуга 196,900.00 
412200 расходи за енергију.ком.и 

комуникац.усл. 
61,500.00 

412200 трошкови енергије 21,000.00 
412211 трошкови ЕЕ-Одјељење 12,000.00 
412216 трошкови енергије-гријање 9,000.00 
412200 трошкови комуналн.и комуникац. 

услуга 
40,500.00 

412221 трошкови за воду и канализацију 2,500.00 
412222 трошкови одвоза смећа 7,000.00 
412230 трошкови ПТТ 31,000.00 
412300 набавка материјала 25,000.00 
412500 трошкови текућег одржавања 8,000.00 
412500 услуге поправки и одржавања Зграде 2,000.00 
412500 услуге поправки и одржавања опреме 2,000.00 
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412500 мат. и услуге поправки и одржавања 
возила 

4,000.00 

412600 расходи за путовање и смјештај 32,500.00 
412600 путни трошкови и трошк.смјештаја  3,000.00 
412630 трошкови горива  29,500.00 
412700 расходи за стручне услуге 42,800.00 
412710 расходи за усл.платног промета -банке 2,500.00 
412720 расходи за услуге осигурања 2,000.00 
412730 услуге медија  8,000.00 
412730 услуге јавног информисања 6,000.00 
412750 правне и административне услуге 8,000.00 
412770 услуге одржавања рачунарских 

програма 
9,200.00 

412790 лаборат.услуге 1,000.00 
412790 остале  стручне услуге  6,100.00 
412900 остали расходи 27,100.00 
412920 услуге стручног образовања 2,000.00 
412941 услуге репрезентације 12,000.00 
412943 услуге прослава 3,500.00 
412944 расходи за поклоне 1,000.00 
412971 порези на терет послодавца 3,600.00 
412990 остали трошкови 5,000.00 
   
415200 Текући грант - Синдикат АСО 5,000.00 
   
416100 Текуће дознаке грађанима 35,000.00 
416122 помоћи демобилис.борцима 10,000.00 
416122 помоћи пород. погинулих бораца и РВИ 15,000.00 
416123 помоћи расељеним и повратницима 10,000.00 
416129 остале помоћи појединцима  
   
   
   
410000 Текући расходи - укупно 236,900.00 
   
480000 Трансфери између и унутар јединица 

власти 
0.00 

487200 трансфери ентитету 0.00 
487300 трансфери јединицама локалне 

самоуправе 
0.00 

487400 трансфери фондовима обавезног 
осигурања 

0.00 

   
   
500000 Издаци за непроизведену сталну 

имовину 
12,000.00 

511320 набавка канцеларијског намјештаја и 
опреме  

10,000.00 

516142 набавка ауто-гума 2,000.00 
   
   

  Укупно потрошачка јeдиница 01160130 248,900.00 

   
 Назив потрошачке јединице:Одјељење за финансије 

 Број потрошачке јединице:01160140  
   
411000 Расходи за лична примања запослених  1,369,500.00 
411100 Расходи за бруто плате запослених 1,122,000.00 
411100 плата запослених - нето 698,000.00 
411190 порези и доприноси на плату 424,000.00 
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411200 Расходи за бруто накнаде запослених 237,500.00 
411200 нето накнаде трошкова запослених-

укупнo 
152,000.00 

411210 накнаде за превоз запослених 13,500.00 
411220 накнадa за топли оброк и регрес 

запослених 
128,500.00 

411200 остале накнаде запосленим 10,000.00 
411200 порези и доприн. на накнаде 

запослених 
85,500.00 

   
411400 Расходи за отпремнине и једнократне 

пом. (бруто) 
10,000.00 

   
412931 Расходи за бруто накнаде волонтерима 20,000.00 
412931 Расходи за накнаде волонтерима-нето 12,000.00 
412931 Расходи за накнаде волонтерима-пор.и 

допр. 
8,000.00 

   
412938 Расходи за бруто накнаде за привр.и 

повр.послове 
5,000.00 

   
487000 Трансфери између различитих нивоа 

власти 
1,000.00 

   
638000 Остали издаци из трансакције са 

другим јединицама власти 
6,000.00 

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

6,000.00 

   

  Укупно потрошачка јeдиница 01160140 1,401,500.00 

   
 Назив потрошачке јединице:Одјељење за привреду, 

        друштвене дјелатности и инспекцијске послове 
 Број потрошачке јединице:01160150  
   
   
410000 Трошкови материјала и услуга 33,450.00 
412700 расходи за стручне услуге 16,200.00 
412799 превентивна заштита дјеце 6,200.00 
412799 трошкови лијечења неосигураних лица 9,000.00 
412799 услуге мртвозорства 1,000.00 
412900 остали расходи 17,250.00 
412992 чланарина у Савезу општина и градова 2,250.00 
412937 бруто накнаде за уговоре о дјелу  15,000.00 
   
410000 Текуће и капит. помоћи - укупно 639,000.00 
 (субвенције,грантови и дознаке)  
414100 Субвенције 20,000.00 
414149 Подстицајна средства за мала и 

средња предузећа 
20,000.00 

   
415200 Грантови 518,500.00 
415210 Tекући грантови 518,500.00 
415212 ОО Црвени крст Власеница  35,000.00 
415212 Народна кухиња 16,000.00 
415212 ХО "Мерхамет" Власеница 2,000.00 
415213 Спорт 103,000.00 
415213 Покровитељство ауто-трке  5,000.00 
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415213 Омладинска организација Власеница 4,000.00 
415214 Помоћ вјерским заједницама 15,000.00 
415215 Борачка организација Власеница 25,000.00 
415215 ООППБ и НЦ Власеница 10,000.00 
415215 Удружење РВИ Власеница 10,000.00 
415215 Удружење логораша Регије Бирач 1,000.00 
415215 СУБНОР 500.00 
415215 Међуопшт. организација слијепих  

Власеница 
3,600.00 

415215 Удружење обољелих од 
мултиплесклерозе 

500.00 

415216 Дом здравља Власеница 48,000.00 
415217 ЈУ Културни центар Власеница 28,000.00 
415217 Шумарски факултет Власеница 10,000.00 
415217 ОШ "Вук Караџић" Власеница 10,000.00 
415217 СПКД "Просвjета" Власеница 5,000.00 
415217 БЗК  "Препород" Власеница 1,500.00 
415217 Књижевни клуб "Луча" Власеница 500.00 
415217 Општинске културне манифестације 9,000.00 
415219 Туристичка организација Власеница 21,000.00 
415219 Ловачко удружење Игришта Власеница 4,000.00 
415219 Удружење пензионера Власеница 15,000.00 
415219 Цивилна заштита 1,000.00 
415219 Удружење за подршку и развој "АУРА" 1,000.00 
415219 Остали грантови- накнада волонтерима 2,700.00 
415219 Остали грантови 3,700.00 
415219 Суфинансирање пројеката 5,000.00 
415219 Суфинансирање пројеката у области 

пољопривреде 
75,000.00 

415219 Пројекат "Огледно поље" 25,000.00 
415219 Сајам пољопривреде и привреде у 

Власеници 
10,000.00 

415229 помоћ радницима ПЗ "Полет" 12,500.00 
   
416100 Текуће дознаке грађанима 100,500.00 
416124 стипендије 65,000.00 
416124 награде талентима-најбољим 

ученицима 
2,000.00 

416124 превоз ђака 15,000.00 
416129 помоћ у случају штете (за стоку)  1,500.00 
416129 помоћ у сл. елементарних непогода 2,000.00 
416129 суфинансирање треће вјештачке 

оплодње 
5,000.00 

416129 помоћ породицама са четворо и више 
дјеце 

10,000.00 

416129 остале помоћи појединцима  
   
511000 Издаци за нефинансијску имовину 2,000.00 
511700 издаци за израду Стратегије за младе 2,000.00 
   

  Укупно потрошачка јeдиница 01160150 674,450.00 

   
 Назив потрошачке јединице: Одјељење за просторно  

                  уређење и стамбено-комуналне 
послове 

 

 Број потрошачке јединице:01160160  
   
 Средства за посебне намјене 307,000.00 
412223 расходи за услуге дератизације 5,000.00 
412521 одржавање лок.некатег.путева и  
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мостова 75,000.00 
412529 одржавање уличне расвјете 10,000.00 
412529 трошкови комуналне инфраструктуре 5,500.00 
412700 послови за безбједност саобраћаја 10,000.00 
412812 трошкови зимске службе 15,000.00 
412813 трошкови одржавања чистоће  95,000.00 
412814 трошкови ЕЕ-јавна расвјета 80,000.00 
412816 украшавање града за Нову годину 5,000.00 
412937 бруто накнада по уговору о дјелу 6,500.00 
   
   
415230 Капитални грантови 35,000.00 
415239 суфинансирање зграда ЗЕВ 25,000.00 
415239 суфинансирање пројекта Опоравак од 

поплава (УНДП) 
10,000.00 

   
511000 Издаци за нефинансијску имовину 403,000.00 
511100 издаци за изградњу Студентско-ђачког 

дома "Србија"  
140,000.00 

511100 издаци за изградњу и прибављање 
осталих објеката 

90,000.00 

511100 издаци за суфинансирање пројеката 50,000.00 
511100 издаци за суф. пројекта из 

безбједности саобраћаја 
10,000.00 

511100 издаци за изградњу лед јавне расвјете 
у граду 

14,000.00 

511200 издаци за реконструкцију и 
инвест.одржавање 

33,000.00 

511300 издаци за постављање видео надзора у 
граду 

15,000.00 

511700 издаци за пројектну документацију 51,000.00 
   

  Укупно потрошачка јeдиница 01160160 745,000.00 

   
 Назив потрошачке јединице:Остала буџетска потрошња 

 Број потрошачке јединице:01160190  
   
413300 камата на кредитe 70,500.00 
413322 камата на кредит - ИРБ 20,000.00 
621300 отплата кредита 42,000.00 
621322 отплата кредита - ИРБ 172,500.00 
   
621900 издаци за отплату осталих дугова - 

издате гаранције (ЈП Регионална 
депонија Зворник) 

42,000.00 

   
631911 издаци за отплату неизмирених  

обавеза из ранијих година 
40,000.00 

   

  Укупно потрошачка јeдиница 01160190 387,000.00 

   

 УКУПНО ОПШТИНСКА УПРАВА 3,701,250.00 

   
 Назив потрошачке јединице:Центар за социјални рад 
 Број потрошачке јединице:01160300  

   
411100 Расходи за бруто плате запослених 130,000.00 
411100 плата запослених - нето 80,000.00 
411190 порези и доприноси на плату 50,000.00 
411200 Расходи за бруто накнаде запослених 15,500.00 
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411220 накнаде за топли оброк  запослених 9,000.00 
411200 порези и доприн. на накнаде 

запослених 
6,500.00 

   
412000 Расходи за кориштење роба и услуга 18,800.00 
412200 трошкови енергије 4,000.00 
412200 трошкови комунал. и комуникац.услуга 3,100.00 
412300 набавка материјала 1,500.00 
412500 трошкови текућег одржавања 300.00 
412600 трошкови горива 2,000.00 
412900 остали трошкови 1,000.00 
412931 бруто накнаде волонтерима 2,500.00 
412933 бруто накнаде за чланове управног 

одбора 
500.00 

412934 бруто накнаде члановима комисија 3,900.00 
   
Средства за посебне намјене-социјална заштита 615,700.00 
   
416110 Текуће дознаке корисн.социјалне 

заштите 
538,700.00 

416111 стална социјална помоћ 90,300.00 
416112 туђа њега и помоћ 438,400.00 
416114 једнократне помоћи 10,000.00 
416000 Дознаке пружаоцима усл.соц.заштите 77,000.00 
416313 Дознаке устан.соц.зашт.за смјештај 

штићеника 
51,500.00 

416319 Остале дознаке пружаоцима 
соц.заштите 

25,500.00 

   

  Укупно потрошачка јeдиница 01160300 780,000.00 

   

 Назив потрошачке јединице:Установа за предшколско  
    образовање и вaспитање  "Први 
кораци" 

 

 Број потрошачке јединице:01160400  
   
411100 Расходи за бруто плате запослених 153,500.00 
411100 плата запослених - нето 95,500.00 
411190 порези и доприноси на плату 58,000.00 
   
411200 Расходи за бруто накнаде запослених 1,000.00 
411210 накнаде за превоз запослених 1,000.00 
   
412000 Расходи за кориштење роба и услуга 36,500.00 
412200 трошкови енергије 15,000.00 
412200 трошкови комунал. и комуникац.услуга 4,200.00 
412300 набавка материјала 1,500.00 
412400 расходи за ост.материјал за посебне 

намјене 
10,000.00 

412500 трошкови текућег одржавања 1,000.00 
412700 стручне услуге 1,500.00 
412937 бруто накнаде по уговору о дјелу 3,300.00 
   
419100 Расходи по судским рјешењима 1,500.00 
   
631911 издаци за отплату неизм. обавеза из 

ранијих година 
5,000.00 

   

  Укупно потрошачка јeдиница 01160400 197,500.00 
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 Назив потрошачке јединице:СШЦ "Милорад Влачић" 
 Број потрошачке јединице:08150065  
   

411200 Расходи за бруто накнаде запослених 11,000.00 
411200 накнаде трошкова запослених-нето 11,000.00 
412000 Расходи за кориштење роба и услуга 79,000.00 
412200 трошкови енергије 35,000.00 
412200 трошкови комунал. и комуникац.услуга 14,000.00 
412300 набавка режијског материјала 5,000.00 
412400 набавка материјала за посебне намјене 5,000.00 
412500 трошкови текућег одржавања 4,000.00 
412600 путни трошкови и трошкови смјештаја 3,000.00 
412600 трошкови горива 4,000.00 
412700 стручне услуге 5,000.00 
412900 остали расходи 4,000.00 
416100 Текуће дознаке грађанима 12,000.00 
416124 превоз ђака 12,000.00 
511000 Издаци за нефинансијску имовину 8,000.00 
511300 издаци за набавку опреме 8,000.00 
   
   

  Укупно потрошачка јeдиница 08150065 110,000.00 

   

 Назив потрошачке јединице: ЈУ Народна библиотека 
 Број потрошачке јединице:08180023  
   
411200 Расходи за бруто накнаде запослених 200.00 
411200 накнаде запослених-дневнице за 

сл.путовања 
200.00 

412000 Расходи за кориштење роба и услуга 11,750.00 
412200 трошкови енергије 4,500.00 
412200 трошкови комунал. и комуникац.услуга 2,500.00 
412300 набавка материјала 800.00 
412500 трошкови текућег одржавања 350.00 
412600 трошкови горива 300.00 
412700 стручне услуге 300.00 
412900 остали непоменути расходи 3,000.00 
   
511000 Издаци за нефинансијску имовину 2,300.00 
511200 издаци за инвестиционо одржавање 500.00 
511300 издаци за набавку опреме 1,800.00 
   

  Укупно потрошачка јeдиница 08180023 14,250.00 

   
 Назив потрошачке јединице: Мјесне заједнице 

 Број потрошачке јединице: 01160200  
   
412000 Расходи за кориштење роба и услуга 7,000.00 
412200 трошкови енергије и комуналних услуга 2,000.00 
412500 расходи за текуће одржавање 5,000.00 
   
   

  Укупно потрошачка јeдиница 01160200 7,000.00 

   

 УКУПНО РАСХОДИ БУЏЕТА 4,837,000.00 
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  6. ФУНКЦИОНАЛНА КЛАСИФИКАЦИЈА БУЏЕТСКИХ РАСХОДА  
                       И НЕТО ИЗДАТАКА ЗА НЕФИНАНСИЈСКУ ИМОВИНУ  

 Табела 1  

   
.01 Опште јавне услуга 1,978,250.00 
.02 Одбрана 0.00 
.03 Јавни ред и сигурност 28,000.00 
.04 Економски послови 154,500.00 
.05 Заштита човјекове околине 95,000.00 
.06 Стамб. и заједнички послови 594,500.00 
.07 Здравство 64,200.00 
.08 Рекреација, култура и религија 174,250.00 
.09 Образовање 404,500.00 
.10 Социјална заштита 969,300.00 
 Остало - Некласификовани расходи 307,500.00 
   

 УКУПНО 4,770,000.00 

   

 Табела 2  

   
ЗУ 1. Заједничке услуге 3,834,550.00 
ИУ 2. Индивидуалне услуге 627,950.00 
   

 УКУПНО (1+2) 4,462,500.00 

   
   

 7.  РЕКАПИТУЛАЦИЈА  

   

1 Приходи 4,770,000.00 
2 Примици за нефинансијску имовину 67,000.00 
3 Примици за финансијску имовину 0.00 
4 Примици од задуживања 0.00 
5 Остали примици  

6     I Укупно (1+2+3+4+5) 4,837,000.00 

7 Расходи 4,082,200.00 
8 Издаци за нефинансијску имовину 447,300.00 
9 Издаци за финансијску имовину 0.00 
10 Издаци за отплату дугова 256,500.00 
11 Остали издаци 51,000.00 

12     II Укупно (7+8+9+10+11) 4,837,000.00 

13                                                                                               
Остварени резултат текућег периода  
 (I -II) 

0.00 
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               На основу члана 33. став 2. Закона о 
буџетском систему Републике Српске – пречишћен 
текст („Службени гласник Републике Српске“, број 
121/12, 52/14, 103/15 и 15/16), члан 39. Закона о 
локалној самоуправи („Службени гласник 
Републике Српске“, број 97/16) и члана 37. Статута 
општине Власеница (“Службени гласник општине 
Власеница, број 9/17), Скупштина општине 
Власеница, на сједници одржаној дана  29.12.2017. 
године,   д о н и ј е л а    ј е 
 

ОДЛУКУ 
о извршењу буџета општине Власеница 

 за 2018. годину 
 

I 
Овом Одлуком прописује се начин 

извршења буџета општине Власеница за 2018. 
годину (у даљем тексту: буџет) у систему 
трезорског пословања. 

Све одлуке, закључци и рјешења која се 
односе на буџет морају бити у складу са овом 
Одлуком. 

Ова Oдлука се односи на буџетске 
кориснике који се у цјелости или дјелимично 
финансирају из буџета општине. 
 

II 
Средства буџета општине Власеница за 2018. 

годину, у укупном износу од 4.837.000,00 КМ, 
распоређују се на следећи начин: 
 

1. за утврђене намјене      4.535.500,00 КМ 
2. за отплату дугова              256.500,00 КМ 
3. за отплату обавеза из 

 ранијих година                   45.000,00 KM 
        УКУПНО                      4.837.000,00 КМ 
 

III 
Приходи буџета општине утврђени су 

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

 
IV 

У поступку извршења буџета носиоци 
средстава и остали корисници имају овлаштења и 
дужности утврђене овом Одлуком. 

 
V 

Одјељење за финансије управља и 
контролише прилив и одлив новчаних средстава 
према усвојеном буџету. 

 
                             VI 

  Извршење буџета вршиће се  у складу са 
следећим динамичким планом: 

- I    Квартал   24% буџета, 
- II   Квартал  24% буџета, 
- III  Квартал  26% буџета, 

       -     IV Квартал  26% буџета. 
 

VII 
Корисници буџетских срeдстава дужни су 

средства утврђена у буџету користити руководећи 
се начелима рационалности и штедње и у складу 

са приоритетима, те тако расходе одржати на 
нивоу или испод нивоа буџетских прихода, као и 
изнаћи ефикасније методе наплате буџетских 
прихода. 

VIII 
Буџетски корисници властите приходе у 

цјелости усмјеравају у корист буџета Општине. 
Коришћење цјелокупних средстава 

буџетски корисник ће вршити према оперативним 
(кварталним) плановима за 2018. годину, које 
одобрава начелник Одјељења за финансије. 

Корисници буџетских средстава могу 
стварати обавезе и користити средства само за 
одобрене намјене и до планираног износа по 
оперативним плановима, а у складу са 
расположивим средствима. 

 
IX 

Корисници буџетских средстава су 
обавезни да поднесу Одјељењу за финансије своје 
оперативне (кварталне) финансијске планове за 
извршење буџета 15 дана прије почетка сваког 
квартала, које израђују на основу Упутства 
одјељења  за финансије о начину сачињавања и 
оквирним износима оперативних (кварталних) 
финансијских планова. 

Одјељење за финансије даје сагласност 
буџетским корисницима на поднесене кварталне 
финансијске планове за извршење буџета, а у 
складу са процијењеним остварењем прихода за 
исти период фискалне године. 

Ако буџетски корисник не поднесе 
оперативни (квартални) финансијски план у року из 
става 1. овог члана, квартални план за тог 
буџетског корисника одређује Одјељење за 
финансије. 

Укупан збир свих оперативних (кварталних) 
финансијских планова за извршење буџета сваког 
буџетског корисника мора бити једнак износу 
усвојеног годишњег буџета за сваког буџетског 
корисника. 

X 
Буџетски корисници, обухваћени 

трезорским начином пословања, су дужни 
подносити извјештаје Одјељењу за финансије, у 
складу са Правилником о финансијском 
извјештавању за кориснике прихода буџета 
Републике, општина и градова и фондова 
(„Службени гласник Републике Српске“, број 16/11 
и 126/11), у прописаним роковима и на прописаним 
обрасцима. 

Остали буџетски корисници су дужни 
поднијети полугодишњи и годишњи извјештај о 
утрошку средстава у року од 10 дана по истеку 
полугодишта, односно године. Извјештај мора 
садржавати све податке неопходне за потпуну 
информацију о утрошеним средствима. 

Буџетском кориснику, који не достави 
извјештај у року, неће бити дозначена средства до 
достављања истог. 

XI 
Буџетски корисници су одговорни за 

формалну, рачунску и суштинску исправност  
књиговодствених исправа и исправа прописаних  
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Законом о трезору („Службени гласник Републике 
Српске“, број 28/13). 

На основу књиговодствених исправа из 
става 1. овог члана буџетски корисници попуњавају 
обрасце за трезорско пословање буџетског 
корисника и достављају Одјељењу за финансије. 

Одјељење за финансије врши протокол и 
контролу примљених образаца и након тога врши 
хронолошко, систематско и књиговодствено 
евидентирање у систему трезорског пословања, 
односно у Систему управљања финансијским 
информацијама (СУФИ), кроз модуле набавке, 
обавеза, поравнања и потраживања. 

 
XII 

Контролу намјенског коришћења и утрошка 
буџетских средстава, као и поступања корисника 
буџетских средстава у складу са овом Одлуком и 
Законом о буџетском систему Републике Српске, 
вршиће Одјељење за финансије. 

За реализацију планираних властитих 
прихода (наплату потраживања), намјенско 
трошење средстава, тачност и вјеродостојност 
књиговодствених исправа, одговарају потрошачке 
јединице буџетски корисници. 

Буџетски корисници су одговорни за 
рачуноводство и интерну контролу. Дужни су да 
успостављају и одржавају систем управљања и 
рачуноводствене контроле над одобреним 
буџетима, одобреним финансијским плановима и 
оперативним (кварталним) буџетима, буџетским 
средствима и буџетским издацима. 

 
XIII 

Начелник општине може по приједлогу 
начелника Одјељења за финансије, средства 
распоређена буџетом прераспоређивати: 

- у оквиру једне потрошачке јединице и 
између потрошачких јединица (одјељења и 
служби) у оквиру oдјељења Општинске 
управе,  

- и у оквиру једне потрошачке јединице и 
између потрошачких јединица у оквиру 
осталих кориснка буџета општине. 

Прераспоређивање се може вршити до износа 
од 5% у односу на укупно усвојена средства 
јединице којој се средства умањују. 

 
XIV 

Прерасподјела средстава између текућих и 
капиталних расхода у оквиру буџетског корисника 
(потрошачке јединице) се врши на основу одлуке 
Начелника општине. 

Прерасподјела средстава буџетског 
корисника (потрошачке јединице) у оквиру  текућих 
расхода и у оквиру капиталних расхода, врши се   
на основу одлуке Начелника општине или 
Начелника одјељења за финансије. 

Изузетно од става 2.овог члана не може се 
вршити прерасподјела средстава са материјалних 
трошкова на трошкове личних примања. 

 
XV 

Обавезе по основу расхода буџета према 
корисницима (потрошачким јединицама) ће се  

 
извршавати по оперативним плановима истих – 
сљедећим приоритетима: 

 
1. обавезе по основу отплате кредита у 

износима који су доспјели на плаћање. 
2. средства за порезе и доприносе на нето 

плате и остала лична примања, 
3. средства за нето плате и остала лична 

примања, 
4. средства за социјалну заштиту и посебну 

заштиту бораца, 
5. средства за обавезе према добављачима 

за робу, материјал у услуге, 
6. средства за обавезе према добављачима 

за инвестиције и инвестиционо одржавање, 
7. средства за остале обавезе и грантове по 

редослиједу који утврди Начелник општине. 
 

XVI 
Кориштење средстава, по планираним 

властитим изворним приходима, следећих 
потрошачких јединица: 

- ЈУ Центар за социјални рад, 
- ЈУ За предшколско васпитање и 

образовање „Први кораци“, 
-     ЈУ„Народна библиотека“ и 
- ЈУ СШЦ  „Милорад Влачић“ 
 

може се вршити у висини стварног остварења тих 
прихода и по одобрењу кварталних финансијских 
планова од стране Одјељења за финансије. 

Уколико не дође до реализације (наплате) 
сопствених прихода потрошачких јединица из става 
1. овог члана, у сразмјерном износу, умањиваће се  
одобрени текући и капитални расходи. 

Одобрени расходи, који се финансирју из 
изворних прихода буџета општине, ће се 
реализовати у складу са овом Одлуком за 
потрошачке јединице  Општинске управе 
Власеница, као и за остале потрошачке јединице. 

 
XVII 

Коришћење средстава за капитална 
улагања може се вршити по добијању сагласности 
Одјељења за финансије на план утрошка тих 
средстава, а прије спровођења процедура 
прописаних Законом о јавним набавкама. 

 
XVIII 

Капитални расходи Општинске управе, 
распопредиће се у оквиру Програма капиталних 
инвестиција, конкретних, надлежних Одјељења. 
             Реконструкција и одржавање путева биће 
планирани Програмом одржавања локалних и 
некатегорисних путева за 2018. годину. 

 Дио прихода, који је Законом о комуналним 
дјелатностима предвиђен за комуналну потрошњу, 
планиран је и биће распоређен Програмом 
заједничке комуналне потрошње за 2018. годину. 

 
XIX 

У оквиру  усвојених програма из члана 17. 
ове Одлуке, Начелник општине може  
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преусмјеравати средства до износа од 20% 
вриједности одређене инвестиције, односно  
активности, у складу са спроведеним процедурама 
јавне набавке, с тим да стварање обавеза 
потрошачких јединица – корисника буџета не смије 
бити веће од укупних програмом дефинисаних 
расхода и динамике остварења прихода буџета. 

 
XX 

За извршење буџета Начелник општине је 
одговоран Скупштини општине. 

 
XXI 

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

 
XXII 

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

XXIII 
Ова одлука ступа на снагу даном доношења 

и биће објављена у „Службеном гласнику општине 
Власеница“. Одлука ће се примјењивати од 
01.01.2018. године. 
 
Број: 01-022-151/17    
Датум: 29.12.2017.године 
Власеницa                                  ПРЕДСЈЕДНИК 
                                           СКУПШТИНЕ   ОПШТИНЕ 
                                               Гордана Трампић,с.р. 
 

 
               На основу члана 39. Закона о локалној 
самоуправи ( „Службени гласник РС“, број 97/16), 
члана 8. Закона о порезу на непокретности ( 
„Службени гласник РС“, број 91/15) и члана 37. 
Статута општине Власеница („Службени гласник 
општине Власеница“, број 9/17),  Скупштина 
општине Власеница, на сједници одржаној дана 
29.12.2017. године, донијела је 

 
O Д Л У К У  

о висини стопе пореза на непокретности  
на подручју Општине Власеница за 2018. годину 

 
I 

Овом одлуком утврђује се стопа за 
опорезивање непокретности које се налазе на  
подручју општине Власеница за 2018. годину у  
висини 0,15 %. 

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

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

  

 
II 

Непокретност у смислу члана 2. став 1. 
тачка 4. Закона о порезу на непокретности 
(„Службени гласник Републике Српске“, број 91/15) 
представља земљиште са свим оним што је трајно 
спојено са њим или што је изграђено на површини 
земљишта, изнад или испод земљишта. 

 
III 

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

             IV 
Ова Одлука ступа на снагу даном 

доношења и биће објављена у „Службеном 
гласнику Општине Власеница”. Одлука ће се 
примјењивати у периоду од 01.01.2018. до 
31.12.2018. године.  
 
Број: 01-022-150/17                                                                                  
Датум: 29.12.2017.године         
Власеница                                 ПРЕДСЈЕДНИК 
                                            СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ 
                                                 Гордана Трампић,с.р. 
 

 
               На основу члана 30. Закона о фискалној 
одговорности у Републици Српској („Службени 
гласник Републике Српске“, број: 94/15), члана 39. 
Закона о локалној самоуправи („Службени гласник 
Републике Српске" број 97/16) и члана 38.  Статута 
општине Власеница („Службени гласник општине 
Власеница“, број 8/14 и 12/14), Скупштина општине 
Власеница, на сједници одржаној дана 
29.12.2017.године, донијела је 
 

О Д Л У К У 
о усвајању Дугорочног плана за измирење 

неизмирених обавеза 
пренесених из претходног периода 

 
I 

 Усваја се Дугорочни план за измирење 
неизмирених обавеза пренесених из претходног 
периода. 
 

II 
Саставни дио ове Одлуке чини Дугорочни 

план за измирење неизмирених обавеза 
пренесених из претходног периода. 

 
III 

За извршење ове Одлуке задужује се 
Начелник општине и Начелник одјељења за 
финансије општине Власеница. 
 

IV 
Ступањем на снагу ове Одлуке престаје да 

важи Одлука о покрићу дефицита буџета и 
усвајању Плана за измирење неизмирених обавеза 
из ранијих година Општине Власеница („Службени 
гласник Општине Власеница“, број 12/16). 
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V 

 Ова Одлука ступа на снагу осмог дана од 
дана објављивања у „Службеном гласнику општине 
Власеница", 
                                     
Број: 01-022-149/17  
Датум: 29.12.2017.године  
Власеница                                  ПРЕДСЈЕДНИК 
                                             СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ 
                                                 Гордана Трампић,с.р. 
 

 
          На основу члана 39. став 2. тачка 13. 
Закона о локалној самоуправи („Службени  гласник 
Републике Српске“, број 97/16) и члана 37. став 2. 
тачка 14. Статута општине Власеница („Службени 
гласник општине Власеница“, број 9/17), Скупштина 
општине Власеница на сједници одржаној дана 
29.12.2017.године, донијела је  
 

ОДЛУКУ 
О ДОДЈЕЛИ ПОСЛОВНИХ  ПРОСТОРИЈА  НА 
КОРИШТЕЊЕ ЦЕНТРУ ЗА СОЦИЈАЛНИ РАД 

ВЛАСЕНИЦА 
 

I 
       Овом Одлуком додјељују се пословне 
просторије на кориштење Центру за социјални рад 
Власеница и то просторије у приземљу и  
међуспрату зграде, изграђена на парцели 
кч.бр.836/1 к.о.Власеница 1 (објекат старе 
гимназије). 
       Центру за социјални рад Власеница додјељују 
се на кориштење следеће просторије: пословна  
просторија број 1 у приземљу зграде површине 
26,40 m², пословна просторија на међуспрату број 
27  површине 37,03 m², пословна просторија број 28 
на међуспрату површине 19,07 m², пословна 
просторија број 29 на међуспрату површине 13,90 
m², пословна просторија на међуспрату број 30 
површине 12,10 m², пословна просторија на 
међуспрату број 31 површине 19,69 m² и 
предсобље површине 10,10 m², a укупне површине 
138,29 m². 

II 
 Пословне просторије из тачке I ове Одлуке  
додјељују се на коришћење Центру за социјални 
рад Власеница, који ће просторије користити 
искључиво за потребе обављања регистроване 
дјелатности и исте се не могу користити у друге 
сврхе. 
 

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

IV 
       Центар за социјални рад Власеница ће 
предметне просторије користити на неодређено 
вријеме, док надлежни орган не промијени Одлуку 
или до промјене законског основа за доношење 
Одлуке. 

 
V 

        На основу ове Одлуке са Центром за 
социјални рад закључиће се писани уговор о 
кориштењу пословних просторија из тачке I ове 
Одлуке, којим ће се регулисати права и обавезе 
уговарача. 

VI 
        Овлашћује се Начелник општине Власеница 
да на основу ове Одлуке са Центром за социјални 
рад закључи уговор о кориштењу пословних 
просторија. 
 

VII 
       Ступањем на снагу ове Одлуке престаје да 
важи Одлука о давању простора на кориштење, 
број:01-022-942/06 од 30.10.2006. године. 

 
VII 

          Ова Одлука ступа на снагу осмог дана након 
дана објављивања у ''Службеном гласнику општине 
Власеница''. 
 
    
 Број:  01-022-155/17                                                                  
 Датум: 29.12.2017.године 
Власеница                          ПРЕДСЈЕДНИК  
                               СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ 

                        Гордана Трампић,с.р. 
 

 
                 На основу члана 39.Закона о локалној 
самоуправи („Службени гласник Републике 
Српске“, број 97/16),  члана 37. Статута општине 
Власеница („Службени гласник општине 
Власеница“, број 9/17) и члана 110.Пословника  
Скупштине  општине Власеница („Службени 
гласник   општине  Власеница“, број 10/17), 
Скупштина општине Власеница, на сједници 
одржаној дана  29.12.2017.године, д о н и ј е л а   ј е 
 

О Д Л У К У 
 
I 

 Oвом Одлуком усваја се Програм рада 
Скупштине општине Власеница за 2018.годину. 

 
II 

 Саставни  дио  ове Одлуке   је  Програм  
рада  Скупштине  општине  Власеница  за  
2018.годину. 
 

III 
 Ова   одлука  ступа на снагу  наредног дана  
од дана  објављивања  у  „Службеном  гласнику  
општине  Власеница“. 
 
 
 
Број: 01-022-159/17                                                                       
Датум: 29.12.2017.године           ПРЕДСЈЕДНИК   
Власеница                         СКУПШТИНЕ   ОПШТИНЕ 
                                                 Гордана Трампић,с.р. 
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На основу члана 39.Закона о локалној самоуправи („Службени гласник Републике Српске“, број 97/16), 
члана 37.Статута општине Власеница („Службени гласник општине Власеница“, број  9/17) и чл.109. и 110. 
Пословника о раду Скупштине општине Власеница („Службени гласник општине Власеница“, број 10/17), 
Скупштина општине Власеница, на сједници одржаној данa  29.12.2017.године, д о н и ј е  л а     ј е    
 

П Р О Г Р А М 
РАДА  СКУПШТИНЕ  ОПШТИНЕ 
ВЛАСЕНИЦА  ЗА  2018.ГОДИНУ 

 
У В О Д 

Програмом рада Скупштине општине за 2018.годину утврђују се основни задаци Скупштине који 
произилазе из законом прописаних обавеза, утврђене политике и интереса грађана. 

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

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

 Програм садржи увод, информативни тематски  дио са утврђеним носиоцима послова и роковима за 
разматрање на Скупштини. 
 
        I    ТРОМЈЕСЕЧЈЕ 
1. Извјештај о раду Скупштине општине Власеница за 2017.годину 

ОБРАЂИВАЧ:Предсједник   Скупштине  општине 
ПРЕДЛАГАЧ: Начелник  Општине 
 

2. Извјештај о раду начелника општине  Власеница за 2017.годину  
ОБРАЂИВАЧ:Начелник   Општине   
ПРЕДЛАГАЧ: Начелник  Општине 

 
3. Извјештај о раду заступника општине Власеница  пред судовима за   период од  01.01. до  
    31.12.2017.године 
  ОБРАЂИВАЧ: Заступник општине Власеница 

ПРЕДЛАГАЧ: Начелник  Општине 
 
4. Извјештај о раду и Финансијски извјештај   установа на подручју општине     
     Власеница за 2017.годину: 
            -  ЈЗУ Дом  здравља Власеница 
            -   ЈУ Центар  за социјални рад Власеница  
            -   ЈУ  Културни центар 
            -   Туристичка организација  општине  Власеница  

   ОБРАЂИВАЧ: Установе  
   ПРЕДЛАГАЧ: Начелник   Општине 
        

5. Извјештај о раду  и Финансијски  извјештај ОО Црвеног крста  Власеница за 2017.годину 
ОБРАЂИВАЧ: ОО Црвени  крст 
ПРЕДЛАГАЧ: Начелник   Општине 

 
6. Извјештај  о  вриједности  имовине  општине Власеница за 2017.годину 
 ОБРАЂИВАЧИ: Одјељење  за  просторно уређење и стамбено  комуналне   
                                       послове и Одјељење за  финансије 
 ПРЕДЛАГАЧ: Начелник  Општине 
 
7. Информација  о раду  Правобранилаштва  РС  Сједиште замјеника Власеница за   период   
    од  01.01. до  31.12.2017.године 

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

 
8. Информација  о раду  инспекцијских  органа    Општинскe  управe  за   2017.годину 

ОБРАЂИВАЧ: Одјељење за привреду, друштвене   дјелатности  и  инспекцијске   
                         послове  
ПРЕДЛАГАЧ: Начелник   Општине 

 
9. Информација о реализацији Програма подстицаја и активности набавке  репроматеријала  
    за  развој  пољопривредне производње средствима     општинског   буџета  у  2017.години 

ОБРАЂИВАЧ:Одјељење за привреду,  друштвене  дјелатности и инспекцијске 
                       послове  
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              ПРЕДЛАГАЧ: Начелник   Општине 

 
10. Информација  о  раду  комуналне  полиције  на подручју  општине Власеница за    
      2017.годину 

ОБРАЂИВАЧ: Одјељење за просторно уређење и  стамбено комуналне  
                                   послове  

 ПРЕДЛАГАЧ: Начелник   Општине 
 

11. Информација о материјалном положају и  здравственој заштити пензионера      
      на  подручју  општине  Власеница  за 2017.годину 
   ОБРАЂИВАЧ: Удружење  пензионера 

ПРЕДЛАГАЧ: Начелник  Општине 
 

12. Информација  о стању и степену развоја занатства  и мале привреде у   општини     
      Власеница   за  2017.годину 

ОБРАЂИВАЧ: Одјељење за привреду,  друштвене  дјелатности и   
                         инспекцијске   послове 
ПРЕДЛАГАЧ: Начелник   Општине 

 
13.Информација о стању у области физичке културе и спорта на подручју општине  
     Власеница  за  2017.годину 

ОБРАЂИВАЧ: Одјељење  за привреду,  друштвене  дјелатности и 
            инспекцијске  послове 

ПРЕДЛАГАЧ: Начелник   Општине 
 

14. Информација о газдовању у приватним шумама на подручју општине       
      Власеница за  2017.годину 

ОБРАЂИВАЧ: ШГ „Бирач“  Власеница 
ПРЕДЛАГАЧ:Начелник   Општине 

     
 15. Информација о раду и Финансијски  извјештај   Комуналног  предузећа „Чистоћа“    а.д. Власеница   за  
2017.годину  

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

16. Информација о раду и Финансијски извјештај а.д. „Водовод и  канализација“    
      Власеница   за 2017.годину 

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

 
17. Одлука о утврђивању  просјечне, коначне грађевинске цијене   1м2 корисне   

      површине стамбеног  и  пословног   простора на подручју општине Власеница   
      у  2017.години 

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

18. Одлука о утврђивању  вриједности бода за обрачун комуналне накнаде за      
      2018.годину 

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

19. Одлука о висини   накнаде за трошкове   уређења   градског  грађевинског  земљишта  за    
      2018.годину 

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

 
20. Одлука о доношењу Регулационог  плана  дијела центра  урбаног  подручја  
       Власенице 

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

21. Програм заједничке комуналне потрошње  за 2018.годину 
ОБРАЂИВАЧ: Одјељење за просторно уређење и  стамбено комуналне послове 
ПРЕДЛАГАЧ: Начелник  Општине 
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22. Програм подстицаја и активности набавке репроматеријала за  развој   пољо- 
      привредне  производње средствима  општинског буџета  у  2018. години 

ОБРАЂИВАЧ: Одјељење за привреду, друштвене дјелатности и 
                                      инспекцијске  послове 

ПРЕДЛАГАЧ: Начелник  Општине 
 

23. Програм здравствене заштите животиња на подручју општине Власеница за  
      2018.годину 

ОБРАЂИВАЧ: Одјељење  за  привреду, друштвене дјелатности и  
                         инспекцијске послове  
ПРЕДЛАГАЧ: Начелник  Општине 
 

            II   ТРОМЈЕСЕЧЈЕ 
1.Извјештај о извршењу  буџета општине Власеница  за период  01.01.–31.12.2017 
   године 

ОБРАЂИВАЧ: Одјељење за финансије 
ПРЕДЛАГАЧ: Начелник   Општине 

 
2. Информација  о стању у области запошљавања на подручју општине Власеница  
    за  2017.годину 
  ОБРАЂИВАЧ:  Завод  за запошљавање   РС – Биро  Власеница 

ПРЕДЛАГАЧ: Начелник   Општине 
 

3. Информација  о  стању  у  области  комуналне  хигијене  на  подручју  општине       
    Власеница  за   2017.годину 

ОБРАЂИВАЧ: Одјељење за просторно уређење и  стамбено     
            комуналне послове и   КП „Чистоћа“ а.д. Власеница 

ПРЕДЛАГАЧ: Начелник   Општине 
 

4. Информација о инвестиционом  и текућем  одржавању стамбених  зграда на    
    подручју  општине Власеница  за   2017.годину 

ОБРАЂИВАЧ: Одјељење  за просторно  уређење и  стамбено      
            комуналне послове 

ПРЕДЛАГАЧ: Начелник   Општине 
 

5. Информација у области водоснабдијевања на подручју општине Власеница за  
    период  од  01.01.  до  30.06.2018.године 

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

6.  Информација о снабдијевању  електричном енергијом општине Власеница  за  
    период  од  01.01.  до  30.06.2018.године 

ОБРАЂИВАЧ: РЈ „Електродистрибуција“   Власеница 
ПРЕДЛАГАЧ: Начелник  Општине 

 
7. Информација о раду привредних субјеката  на подручју општине Власеница  за   
    2017.годину 

ОБРАЂИВАЧ:Одјељење за привреду,  друштвене  дјелатности и     
           инспекцијске  послове  

ПРЕДЛАГАЧ: Начелник   Општине 
 

8. Процјена угрожености  општине Власеница  од елементарне непогоде и друге несреће 
ОБРАЂИВАЧ:Одјељење за привреду,  друштвене  дјелатности и     

            инспекцијске  послове  
ПРЕДЛАГАЧ: Начелник   Општине 

 
9. План  заштите и спасавања   

ОБРАЂИВАЧ:Одјељење за привреду,  друштвене  дјелатности и     
            инспекцијске  послове  

ПРЕДЛАГАЧ: Начелник   Општине 
 

              III   ТРОМЈЕСЕЧЈЕ 
     21. СЕПТЕМБАР – СВЕЧАНА СЈЕДНИЦА 
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1. Извјештај о извршењу буџета општине Власеница за период   01.01.–30.06.2018 године   

ОБРАЂИВАЧ: Одјељење за финансије 
ПРЕДЛАГАЧ: Начелник   Општине 
 

2. Извјештај о раду и Финансијски извјештај Установе за предшколско васпитање 
    и   образовање „Први кораци“ Власеница за школску   2017/2018  годину 

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

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

01.01. до 30.06.2018.године 
ОБРАЂИВАЧ: Одборници   за  спровођење  „Одборничког  сата“ 
ПРЕДЛАГАЧ: Начелник  Општине 
 

4. Извјештај о раду  комисија  које  је  именовала  Скупштина  општине  Власеница   
    за  период  од  01.01.  до   30.06.2018.године 

ОБРАЂИВАЧ: Комисије Скупштине  општине 
ПРЕДЛАГАЧ: Начелник   Општине  
 

5. Извјештај о раду  Одбора  за жалбе  општине Власеница за период од 01.01. до  
    30.06.2018.године 
           ОБРАЂИВАЧ: Одбор  за  жалбе  
            ПРЕДЛАГАЧ: Начелник  Општине 
 
6.Информација о  раду  Општинских  борачких  организација: Ратних војних    
    инвалида, Породица  заробљених  и погинулих бораца  и несталих цивила   и       
    Борачке  организације Власеница  за  период  од  01.01. до  30.06.2018.године 

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

 
7. Информација о  стању  борачко-инвалидске  заштите на подручју  општине    
    Власеница за 2017.годину 
  ОБРАЂИВАЧ: Одјељење за  општу  управу 
  ПРЕДЛАГАЧ: Начелник  Општине 
 
8.  Информација о стању јавног реда и мира на подручју општине Власеница за    
     период од  01.01. до  30.06.2018.године 

ОБРАЂИВАЧ: Полицијска станица Власеница 
ПРЕДЛАГАЧ: Начелник  Општине 

 
9.  Информација о безбједности саобраћаја на подручју општине Власеница за   
     период од 01.01.  до  30.06.2018.године 

ОБРАЂИВАЧ: Полицијска  станица Власеница 
    ПРЕДЛАГАЧ: Начелник  Општине 
 
10. Информација о стању криминалитета на  подручју општине Власеница за   
      период   од 01.01.  до  30.06.2018.године 

ОБРАЂИВАЧ: Полицијска станица Власеница 
   ПРЕДЛАГАЧ: Начелник  Општине 
 
11. Информација о раду Координационог   тима Скупштине општине Власеница за    
      период  од 01.01. до 30.06.2018.године                         

ОБРАЂИВАЧ: Координациони тим                 
ПРЕДЛАГАЧ: Начелник   Општине 

 
12. Информација о резултатима  васпитно  образовног рада  ОШ „Вук Караџић“    
      Власеница за школску 2017/2018  годину 

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

 
13.  Информација о резултатима  васпитно  образовног  рада СШЦ  „Милорад    
       Влачић“   Власеница  за  школску  2017/2018  годину 

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

 
14. Одлука о усвајању  нацрта  Одлуке о заштити  изворишта  Грабовица 

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

 
15. Одлука о усвајању  нацрта  Програма  санитарне заштите  изворишта    Грабовица 

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

 
16. Одлука о заштити  изворишта  Грабовица 

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

 
17. Одлука о усвајању  Програма  санитарне заштите   изворишта  Грабовица 

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

 
IV   ТРОМЈЕСЕЧЈЕ 

1.Програм рада Скупштине општине Власеница за 2019.годину 
ОБРАЂИВАЧ:  Колегиј  Скупштине општине 
ПРЕДЛАГАЧ: Начелник   Општине и Предсједник  Скупштине општине 

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

 ОБРАЂИВАЧ: Начелник   Општине 
 ПРЕДЛАГАЧ: Начелник  Општине 

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

ОБРАЂИВАЧ: Одборници   за  спровођење  „Одборничког  сата“ 
ПРЕДЛАГАЧ: Начелник  Општине 

 
4. Извјештај  о  раду  комисија  које је  именовала  Скупштина  општине   
    Власеница  за  период  од  01.07. до  31.12.2018.године 

ОБРАЂИВАЧ: Комисије  Скупштине општине 
ПРЕДЛАГАЧ:  Начелник  Општинe 
 

 5. Извјештај  о раду Одбора за жалбе општине Власеница за период од 01.07. до  
    31.12.2018.године 
              ОБРАЂИВАЧ: Одбор за жалбе 
             ПРЕДЛАГАЧ: Начелник  Општине  
 
6.Нацрт  Ребаланса буџета општине Власеница за 2018.годину 
  ОБРАЂИВАЧ: Одјељење за финансије  

ПРЕДЛАГАЧ: Начелник   Општине 
 
7.  Нацрт   Буџета општине Власеница за 2019.годину 

ОБРАЂИВАЧ: Одјељење за финансије 
ПРЕДЛАГАЧ: Начелник  Општине 

 
8. Ребаланс  буџета  општине  Власеница за  2018.годину 

ОБРАЂИВАЧ: Одјељење за финансије 
ПРЕДЛАГАЧ: Начелник  Општине 

 
9.  Буџет  општине Власеница за 2019.годину 

ОБРАЂИВАЧ: Одјељење за финансије 
ПРЕДЛАГАЧ: Начелник  Општине 

  
 10. Информација о стању малољетничке   деликвенције  и  насиља у породици на    
       подручју  општине   Власеница  за  2018.годину 

ОБРАЂИВАЧИ: Полицијска станица   Власеница и  ЈУ  Центар за  социјални  рад  
                           Власеница 

  ПРЕДЛАГАЧ: Начелник  Општине 
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11.  Информација о друштвеном положају младих на подручју општине Власеница 

ОБРАЂИВАЧ: Одјељење за привреду, друштвене  дјелатности и  
               инспекцијске  послове 

ПРЕДЛАГАЧ: Начелник   Општине  
 

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

ОБРАЂИВАЧ: Одјељење за просторно уређење и   стамбено  
               комуналне  послове 

ПРЕДЛАГАЧ: Начелник   Општине 
 
 13. Информација у области водоснабдијевања  на  подручју  општине Власеница   
       за  период  од  01.07.  до  31.12.2018.године 

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

 
14.  Информација о снабдијевању  електричном  енергијом општине Власеница  за  
       период  од  01.07.  до  31.12.2018.године 

ОБРАЂИВАЧ: РЈ  „Електродистрибуција“   Власеница 
ПРЕДЛАГАЧ: Начелник  Општине 
 

15.  Одлука о извршењу  Ребаланса буџета општине Власеница  за 2018.годину 
ОБРАЂИВАЧ: Одјељење  за  финансије 

  ПРЕДЛАГАЧ: Начелник  Општине 
 
16. Одлука о  извршењу  Буџета  општине  Власеница   за  2019.годину 
  ОБРАЂИВАЧ: Одјељење  за  финансије 
  ПРЕДЛАГАЧ: Начелник  Општине 
 
17. Одлука  о  висини  пореске  стопе  пореза  на  непокретности  за  2019.годину 

ОБРАЂИВАЧ: Одјељење  за  финансије 
ПРЕДЛАГАЧ: Начелник  Општине 
 

Број: 01-022-159/17                                                                       ПРЕДСЈЕДНИК 
Датум: 29.12.2017.године                                                    СКУПШТИНЕ   ОПШТИНЕ                                                            
Власеница                                                                                  Горданa Трампић,с.р.   
 

 
На  основу  члана  39.Закона о локалној 

самоуправи („Службени гласник Републике 
Српске“, број  97/16), члана 37.Статута општине 
Власеница („Службени гласник општине 
Власеница“, број  9/17)   и  члана   190.  Пословника  
о раду Скупштине општине Власеница („Службени  
гласник општине Власеница“, број 10/17), 
Скупштина општине Власеница, на сједници 
одржаној дана 29.12.2017.године, д о н и ј е л а   ј е 

 
 

О Д Л У К У 
о  измјенама и допуни  Пословника  о   

   раду Скупштине општине 
Власеница 

 
I 

У  Пословнику  о раду Скупштине општине 
Власеница („Службени гласник  општине 
Власеница“, број  10/17), у  члану 12. после ријечи 
„Пословника“ додају се ријечи „ о раду“. 

У истом члану ријечи „ Кодекса понашања 
одборника Скупштине општине“, замјењују се 
ријечима: „Етичког кодекса Скупштине општине 
Власеница“, као и у  даљем  тексту  Пословника  о 
раду Скупштине општине, у одговарајућем падежу. 

 

II 
У члану 65. после става (4), ставови  „(4)“  и 

„(5)“ постају  ставови „(5)“ и „(6)“. 
 

 
III 

Ова  одлука ступа на снагу  осмог  дана од 
дана објављивања у „Службеном гласнику  
општине Власеница“. 

 
Број: 01-022-157/17                                                                      
Датум: 29.12.2017.године      ПРЕДСЈЕДНИК 
Власеница                        СКУПШТИНЕ  ОПШТИНЕ 
                                             Гордана  Трампић,с.р. 
 

               На основу члана 47. став 1. Закона о 
уређењу простора и грађењу („Службени гласник 
Републике Српске“, бр. 40/13,106/15 и 3/16), члана 
39. став 2. тачка 2) и 8) Закона о локалној 
самоуправи  („Службени гласник Републике 
Српске“, бр.97/16)  и члана 37. Статута Општине 
Власеница („Службени гласник општине 
Власеница“, број: 9/17), Скупштина   општине  
Власеница,  је на  сједници одржаној   дана  29.12. 
2017.године,   донијела 
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О Д Л У К У 
о утврђивању Нацрта Регулационог плана  
дијела центра урбаног подручја Власенице 

I 

(1) Утврђује се Нацрт Регулационог плана  дијела 
центра урбаног подручја Власенице (у даљем 
тексту: Нацрт Плана) и упућује на јавни увид.  

(2) Нацрт Плана урађен од стране АД „Пројект“ Бања 
Лука (у даљем тексту:носилац израде), од 
новембра  2017. године, је прилог и саставни дио 
ове одлуке.. 
 

II 
 

Утврђени Нацрт Плана садржи текстуални и 
графички дио. 

 
I. Текстуални дио Нацрта Плана састоји се од 
сљедећих поглавља: 

 
А.  Уводни дио; 
Б .  Анализа и оцјена стања 
В.  Проблеми стања 
Г.   Циљеви просторног развоја 
Д.  Програм план, 
Ђ. Валоризација грађевинског фонда 
Е. Мишљење комуналних организација и других 

институција у форми аката прописаних 
законом (сагласности,смјернице...) 
 

II. Графички дио Нацрта Плана састоји се од 
сљедећих графичких прилога: 

 
1. Геодетска подлога-постојеће 

 стање                                                Р 1:1000  
1.а.Стање коришћења површина          Р 1:1000 
1.б.Стање физичких структура –  
       намјена и спратност           Р 1:1000 
1.в.Стање физичких структура-  
      бонитет објеката           Р 1:1000  
1.г.Карта власништва над  
      земљиштем                                    Р 1:1000   
1.д.План уклањања објеката                  Р 1:1000 
2. Извод из Урбанистичког плана  урбаног 

подручја  Власенице 2016-2036       Р 1:5000 
3. Инжењерско геолошка карта              Р 1:1000 
4. Оцјена стања организације,  
     уређења и коришћења простора       Р 1:1000 
5. План организације простора              Р 1:1000 
5.а. План намјене површина                  Р 1:1000 
6. План саобраћаја и нивелације           Р 1:1000 
7. План регулационих и грађевинских  
    линија                         Р 1:1000 
8. План парцелације                         Р 1:1000 
9. План инфраструктуре –  
    хидрорехника                                       Р 1:1000 

    10. План инфраструктуре – електроенергетика  
          и  телекомуникације                             Р1:1000 
    11. План инфраструктуре – синтезна 
          карта                                                      Р1:1000 
    12. План уређења зелених површина      Р1:1000. 
 
 
 

 
 

III 
 
Нацрт Плана,   биће изложен на јавни увид у сали 
Скупштине општине Власеница, просторијама 
Одјељења за просторно уређење стамбено 
комуналне послове и у просторијама АД „Пројект“ 
Бања Лука, у трајању од 30 дана. 
 

IV 
 

Одјељење за просторно уређење и стамбено 
комуналне послове (у даљем тексту: носилац  
припреме), обавијестиће јавност о мјесту, времену 
и начину излагања утврђеног Нацрта Плана путем 
огласа који ће бити објављен у два средства јавног 
информисања  најмање два пута, с тим да ће се 
прво обавјештење објавити осам дана прије 
почетка јавног увида, а друго 15 дана од почетка 
излагања Нацрта Плана. 
 

V 
 
Оглас из претходног члана  садржаће мјесто, 
датум, почетак и трајање јавног увида, мјесто и 
датум јавног излагања, мјесто и вријеме пружања 
појашњења предложених планских рјешења 
заинтересованим лицима од представника носиоца 
израде и носиоца припреме, те рок у коме се могу 
послати приједлози, примједбе и мишљења на 
Нацрт Плана. 

.  
VI 

 
Примједбе, приједлози и мишљења на утврђени 
Нацрт Плана уписују се у свеску са нумерисаним 
странама која ће се налазити у просторији у којој ће 
утврђени Нацрт Плана бити изложен или се у 
писаној форми могу доставити носиоцу припреме, 
који је обавезан да их прослиједи носиоцу израде.  
 
 

VII 
 

Носилац израде обавезан је да размотри све 
примједбе, приједлоге и мишљења, који су 
достављени током јавног увида и прије утврђивања 
приједлога документа просторног уређења према 
њима заузме став, те да образложен став у писаној 
форми достави носиоцу припреме и лицима која су 
доставила своје приједлоге, примједбе и 
мишљења. 

 
VIII 

 
Став носиоца израде према примједбама, 
приједлозима и мишљењима разматраће се на 
јавној расправи, која ће се организовати у року од 
30 дана од дана затварања јавног увида, на коју ће 
се позвати представници носиоца припреме, 
носиоца израде и правна лица из члана 42. став 3 
Закона о уређењу простора и грађењу, те чланови 
савјета плана. 
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IX 
 

Носилац припреме објавиће јавни позив за јавну 
расправу у најмање једном дневном листу 
доступном на територији цијеле Републике Српске 
три дана прије и на дан одржавања расправе,  којој 
могу да присуствују сва заинтересована лица.  
 

X 
О провођењу ове одлуке стараће се носилац 
припреме. 

 
XI 
 

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

 
Број: 01-022-162/17                                     
Датум: 29.12.2017.године                                               
Васеница                                    ПРЕДСЈЕДНИК 
                                            СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ  

                                            Гордана Трампић,с.р. 
 

        
               На основу члана 30. став 2. Закон о 
угоститељству („Службени гласник Републике 
Српске“,број 15/10,57/12,67/13) члана 15. став 1. 
Закона о трговини („Службени гласник Републике 
Српске“, број 6/07, 52/11 и 67/13), члана 13. Закона 
о занатско-предузетничкој дјелатности („Службени  
гласник Републике Српске“,број 117/11, 121/12, 
67/13 и 44/16) члана 39. став 2. тачка 2. Закона о 
локалној самоуправи („Службени гласник 
Републике Српске“,број 97/1) и члана 37. став 2. 
тачка 2. Статута општине Власеница („Службени 
гласник општине Власеница“, број 9/17)  Скупштина 
општине Власеница на сједници одржаној дана 
29.12.2017. године, донијела је  

 
 

ОДЛУКУ 
О ДОПУНИ ОДЛУКЕ О РАДНОМ ВРЕМЕНУ 

УГОСТИТЕЉСКИХ, ЗАНАТСКО-
ПРЕДУЗЕТНИЧКИХ И ТРГОВИНСКИХ ОБЈЕКАТА 

НА ПОДРУЧЈУ ОПШТИНЕ ВЛАСЕНИЦА 
 
 
I 

      У Одлуци о радном времену угоститељских, 
занатско-предузетничких и трговинских објеката на 
подручју општине Власеница број:01-022-215/16 од 
30.12.2016. године („Службени гласник општине 
Власеница“,број 13/16) након члана 29. додаје се 
члан 29.а. који гласи: 
„За вријеме празника који су Законом о празницима 
(„Службени гласник Републике Српске“,број 43/07) 
прописани као нерадни дани занатско– 
предузетнички и трговински објекти могу радити  од 
7,00 до 10,00 часова“. 
 
 
 
 

 
II 

       
 У истој Одлуци у члану 32. након тачке г) додаје се 
тачка д) која гласи:„уколико поступи супротно члану 
29а. ове Одлуке“. 

 
III 

        У осталом дијелу Одлука о радном времену 
угоститељских, занатско-предузетничких и 
трговинских објеката на подручју општине 
Власеница број:01-022-215/16 од 30.12.2016. 
године („Службени гласник општине 
Власеница“,број 13/16) остаје неизмјењена. 
 
 

IV 
       Ова Одлука ступа на снагу даном доношења, а 
објавиће се у ''Службеном гласнику општине 
Власеница''. 
 
     
 Број: 01-022-163/17                                                                   
 Датум: 29.12.2017.године   
 Власеница                         ПРЕДСЈЕДНИК  
                               СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ 
                                         Гордана Трампић,с.р. 
 

 
               На  основу  члана 39.став (2) тачка 27) 
Закона о локалној самоуправи („Службени гласник  
Републике Српске“, број 97/16) и члана 37. став (2) 
тачка 29. Статута општине Власеница („Службени 
гласник општине Власеница“, број  9/17), 
Скупштина општине Власеница, на сједници 
одржаној дана  29.12.2017.године,д о н и ј е л а    ј е 
 
 

 ЕТИЧКИ  КОДЕКС 
СКУПШТИНЕ  ОПШТИНЕ ВЛАСЕНИЦА 

 
 

I – ОСНОВНЕ  ОДРЕДБЕ 
 

Члан 1. 
 Овим  Етичким  кодексом Скупштине 
општине Власеница ( у даљем  тексту: Етички  
кодекс)  утврђују се  етичка  правила  и принципи  
понашања   која се очекују  од  изабраног  
представника – одборника који представља  
грађане у Скупштини општине Власеница. 
 

Члан 2. 
 Одборник  Скупштине  општине  
Власеница, као непосредни  изабрани представник 
свих  грађана  општине Власеница, обавезује се на 
поштовање  овог Етичког кодекса, а све у циљу  
јачања и оправдања јавног  повјерења, унапређења  
личног и политичког  интегритета, промовисања  
Скупштине општине која треба да ужива  општу  
друштвену  подршку и посвећеност  општем и 
јавном интересу, а на коју се обавезују  давањем и 
потписивањем   свечане изјаве (заклетве) 
приликом  преузимања дужности одборника. 
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II –ПРИНЦИПИ  ПОНАШАЊА 
 

Члан 3. 
Усвајањем  овог Кодекса одборници  

преузимају  обавезу  да ће се, у циљу обављања  
свих  дужности  у Скупштини општине Власеница и 
према јавности у цјелини, придржавати  принципа 
примјене   приоритета закона и општег интереса, 
одговорности и искрености, забране  примања и 
давања  мита и корупције, поштења и 
одговорности, отворености и односа са медијима, 
избјегавања  сукоба интереса, правилног  
управљања  ресурсима  и  узајамног  поштовања. 

 
                     Члан 4. 
(1) Принципи  понашања  

установљени     овим     Етичким  кодексом 
примјењиваће  се  на сједницама Скупштине 
општине, сједницама њених радних  тијела, као  и  
у другим случајевима  предвиђеним  овим  
Кодексом. 

(2) Одборник  ће  своје  одлуке  и 
активности      обављати      искључиво     у  
оквиру Устава, закона, Статута општине, 
Пословника о раду Скупштине општине, овог 
Етичког кодекса, као  и другим  прописима и 
општим актима и основним моралним начелима и 
стандардима професионалног понашања.  
 (3) Одборник  ће се  у обављању  својих  
права и дужности  придржавати позитивних  
прописа, а у складу  са општим интересом, који  
искључује рад за  финансијску  добит или  било  
коју директну  или  индиректну  накнаду (корист), за 
себе  и друга  лица, осим  одборничког  додатка за 
свој  рад  утврђеног посебном  одлуком. 
 (4) Одборник  понашаће се на начин да  
неће предузимати  било какве радње којим би се 
довео у питање  дигнитет Скупштине општине и 
одборника и својим  понашањем  увијек  ће 
штитити  углед   и достајанство Скупштине 
општине. 
 (5) У  свом  дјеловању  одборник, према  
свом  знању  и способности, самостално  доноси  
одлуке, у складу са  најбољим  интересом  грађана 
и у складу са  општим  интересом  за  који  су 
одговорни. 
 

Члан  5. 
(1) Одборник    ће   се   у  обављању својих 

права и  дужности  суздржавати  од  било  каквог  
понашања које се, према  позитивним прописима, 
може окарактерисати  као  активно  или  пасивно  
подмићивање,   по важећем  законодавству, а у 
вези  са  подржавањем  или не подржавањем  
одређеног  приједлога  акта, а нарочито ако су ти 
ставови  супротни Уставу, законима, Статуту  
општине и другим важећим  прописима. 

(2) Одборник      неће     тражити     ни     за 
себе,   ни    за    друге,      нити       ће     прихватити  
поклон  или неку  другу  корист, као што  неће  
нудити поклон, у вези  са  обављањем  својих  
права и дужности. 
 

 

 
Члан  6. 

Одборник  се  неће финансијски  или  на  
неки  други  начин  обавезати према  физичким и 
правним  лицима, који  би  могли  утицати  на 
обављање  његових  јавних  дужности. 
 

Члан 7. 
Одборник  своје дужности  извршава   

поштено, у најширем  смислу  ријечи, и за своје  
поступање  у вршењу   дужности  одговоран  је 
јавности. 
 

Члан  8. 
(1) Одборник      ће    се    у   сваком  

случају  придржавати  одредби     Закона о  
спречавању  сукоба интереса  и других  прописа  
који  уређују  неспојивост функције  изабраног  
представника  са  функцијом  или положајем  у 
локалној управи, државним  органима и јавним  
предузећима и установама. 

(2) У свим    случајевима  наступања  
сукоба    интереса  или            неспојивости  
функције одборник  ће одмах и у најкраћем  року, 
пријавити  такве  случајеве и према  свом  
опредјељењу  одабрати  једну  од  позиција. 

(3) Одборник   ће, у   сваком случају, 
пријавити     сукоб    интереса,    ако       се  
разматра  одређени  акт који треба  да буде 
усвојен, а према  коме би он или његови сродници, 
или правни  субјекат у коме  има  финансијски  или 
други  интерес, требало да оствари какву корист  
или привилегију и приликом одлучивања  ће  се 
изузети  од  изјашњавања, односно  гласања. 
 
 

Члан  9. 
Одборник  ће се  уредно придржавати  

захтјева за пријаву података или давање  
информације о функцијама које заузима, занимању 
или промјенама у његовој  имовини. 

 
 
                     Члан  10. 
(1) Одборник    ће    са        највећом 

пажњом и осјећањем  властите  одговорности 
усмјеравати  своје понашање  и одлуке  које се 
односе  на финансијска средства и управљање 
имовином Општине, искључиво у складу са 
прописима и општим интересом. 

(2) Својим  понашањем  неће    дати  
повода, нити     активно    или         пасивно  
 учествовати  у припремању  или подстицати  
доношење   неправилних  одлука које би могле  
донијети  личне  користи или остварења   нечијег  
приватног  интереса  са  којима су  повезани  
финансијским  или неким  другим  интересом. 

(3) Одборници  ће  се      уздржавати 
од  свих  акција које би   требало    да     се  
заврше  избором, именовањем или  постављењем 
лица на  одређене позиције, а да се притом не 
спроводе прописи, не обезбиједи  поступак  јавне  
конкуренције, независне  провјере и поштовање  
принципа квалитета, професионалности, знања, 
стручности и способности. 
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Члан 11. 
(1) У међусобној  комуникацији  и 

комуникацији  са  јавношћу, те  комуника– 
цији  са осталим учесницима  на сједницама 
Скупштине  општине и њених  радних  тијела, 
одборник  ће наступати са уважавањем  и 
поштовањем, поштовати културу  дијалога, јасно 
саопштавати своје мисли и идеје, избјегавајући  
коришћење  израза  који могу  вријеђати  или  
омаловажавати   друге  личности или групе, на тај 
начин  поштујући  једнака права свих  на 
уважавање  њихове  личности  и увјерења. 

(2) Одборник  ће  своје  понашање  
усмјерити  ка јачању  повјерења према   
институцији  у којој  врши  мандат. 

(3) Одборник  је одговоран грађанима  за 
вршење  своје  функције  у мандатном  периоду  на  
који  је  изабран. 
 

Члан  12. 
(1) Одборник  је дужан да присуствује 

сједницама Скупштине и њених радних  тијела  чији  
је  члан. 

(2) Одборник  не може  користити ријечи 
или      изразе    којима      вријеђа     и 
омаловажава  другог, нарушава  углед Скупштине 
општине, те подстиче на мржњу  и  насиље. 

(3) Одборник     ће  водити     рачуна     да 
не користи   мобилни   телефон,  лаптоп, часописе 
и књиге, у вријеме одржавања  сједнице Скупштине 
и њених радних тијела на начин којим  би ометао 
рад сједнице. 

(4) Одборник  не може да нарушава  
ток сједнице,  прекида  говорника   на начин да 
ремети  ред на сједници. 

(5)  У вријеме      одржавања     сједнице 
Скупштине,      сједнице     радних     тијела     или  
службених  састанака као и приликом  обављања 
свечаног чина вјенчања, одборник је дужан да  
буде примјерено  и уредно, односно пословно 
обучен. 

(6) Одредбе  овог члана став (5)  односе   
се   и    на    госте и  све друге који  учествују  у  
раду Скупштине општине. 
 

Члан  13. 
 (1) Поштујући  обавезе   одборника  да  су  
дужни  да  присуствују  сједницама  Скупштине  
општине и радних  тијела  чији су чланови, а 
уважавајући  једни       друге, неће      напуштати      
засједање       прије  завршетка, а ни током  
трајања, а да прије тога       не         саопште      
јавно         или предсједавајућем  разлог  
повременог  или  потпуног  напуштања  засједања. 
 (2) Ако  су  оправданим  разлогом  
спријечени  да  присуствују  састанцима или  
сједницама  на  које  су  уредно  или  благовремено 
позвани, предсједавајућем  ће саопштити  те 
разлоге, а он ће Скупштину или  радно тијело  
обавијестити о разлогу  изостанка  позваног 
одборника. 
 (3) Одборник  неће  без  оправданог  
разлога  изостајати са  јавних   
манифестација  или  јавних  скупова на које су  

 
 
уредно  и благовремено  позвани  у својству  
изабраног  представника. 
 
III –МЕЂУСОБНИ  ОДНОСИ  ОДБОРНИКА   
      И ОДНОСИ  ОДБОРНИКА  И ДРУГИХ   
      УЧЕСНИКА  У РАДУ  СКУПШТИНЕ    
      ОПШТИНЕ 
 

Члан 14. 
(1) Међусобни односи  одборника и 

односи  одборника  и других  учесника у раду  
Скупштине  општине  и њених  радних  тијела, 
заснивају  се на  међусобној сарадњи  и 
уважавању. 

(2) Приликом      обављања     својих  
дужности     одборник      ће        поштовати   
овлашћења  носилаца  других  политичких  или  
јавних  функција, службеника и  запослених. 

(3) Одборник  је дужан  да  поштује и 
уважава  улогу  и одговорност запослених   у 
Општинској  управи  општине Власеница, без  
притисака  у  погледу извршавања  послова и 
радних   задатака  који су им повјерени. 

(4) Одборник      неће    захтјевати      од 
запослених  у  Општинској  управи, било какве  
радње којима  би   себи  или другима  омогућили  
какву  противправну   корист  или  у сврху  
остваривања  политичких  циљева  политичког 
субјекта  којем  припада. 
 
IV  – ОДНОСИ СА  МЕДИЈИМА 
 

Члан  15. 
(1) Одборници  ће у свом дјеловању, а   у 

вези    са   одлукама    које     доносе, бити увијек   
отворени  и  благовремено  обавјештавати  јавност  
путем средстава јавног   информисања. 

(2) Медијима  ће  пружати  потпуну 
информацију, под     једнаким  условима,  везано  
за  обављање  своје  дужности  и неће давати  
ниједну  повјерљиву  информацију, нити  
информације које се тичу  приватног  живота  
других  одборника  или  трећих  лица. 

(3) Одборници  ће, у комуникацији са 
представницима     средстава       јавног 
информисања, избјегавати  обмањивање, 
манипулацију и неучтивост. 
 
V – ПРАЋЕЊЕ  ПРИМЈЕНЕ КОДЕКСА  И     
      МЈЕРЕ 
 

Члан  16. 
(1) У циљу  обезбјеђења  примјене  овог   

Кодекса, Скупштина  општине образује  Етички  
одбор. 

(2) Етички  одбор  се  састоји  од  
предсједника, замјеника  предсједника и три  члана, 
од којих  се  три  члана  бирају  из реда  одборника,  
а  два  члана из реда  угледних  и  афирмисаних  
грађана  у  јавном  животу. 

(3) Етички  одбор  прати и анализира  
примјену  Кодекса, а нарочито  јавно изнесене  
примједбе  и  препоруке  у било ком облику,  
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поступа  по  појединачним предлозима  за  
утврђивање  постојања  повреде  Кодекса, и 
овлашћен је да спроведе поступак  испитивања  
основаности   пријаве,  да спроведе  доказни 
поступак и да након  тога  утврди  да ли  постоји 
нека од повреда Етичког   кодекса.                

                                
Члан 17. 

(1) Одборници  ће  се  узајамно  
подсјећати  и    позивати     на обавезност   
поштовања      принципа           понашања 
утврђених  овим      Етичким       кодексом 
Одборнику    који  не       поштује       неку  
од     одредби     овог     Етичког    кодекса  
може  бити  изречена  мјера: 

1) усмена  опомена и 
2) мјера  умањења  одборничког  додатка. 

 
Члан 18. 

(1) Усмена  опомена  изриче се  за 
непоштовање  одредби Етичког  кодекса   
које  се  односе  на: 

1) коришћење  мобилног  телефона, 
лаптопа, часописа, књига у вријеме 
одржавања  сједнице Скупштине 
општине  и њених радних тијела, 

2) непримјерено  и  неуредно  одијевање  
за вријеме  трајања  сједница  
Скупштине  општине и њених радних 
тијела, 

3) прекидање  говорника  на  начин  да се  
ремети  ред на сједници, 

4) ходање  по  сали за вријеме  трајања  
сједнице  Скупштине и њених радних 
тијела, 

5) међусобни  разговори   којима  се омета 
ток сједнице. 

(2) Мјера  умањења  одборничког  додатка 
изриче      се      за непоштовање одредби  Етичког  
кодекса  које  се  односе  на: 

1) неоправдано  напуштање  сједнице  
Скупштине  општине  и сједнице њених  
радних  тијела, 

2) нарушавање  тока сједнице  и  реда  у  
сали, 

3) коришћење  ријечи  и израза  које  
вријеђају или омаловажавају другога и 
другачијега, израза или њихових  
синонима који  вријеђају људско  
достојанство  и нарушавају  углед 
Скупштине општине, те подстичу на  
мржњу  и  насиље, 

4) захтјевање  од  запослених  у 
Општинској  управи  било каквих  радњи  
који би  себи  или другима  омогућили  
какву  противправну  корист  или  у 
сврху  политичких  циљева, 

5)  коришћење  ријечи  или израза  којима 
се вријеђају   или  омаловажавају 
запослени   у Општинској  управи  и 
њихов  рад, 

6) примање  било  какве  накнаде, осим  
одборничког  додатка и накнада   
 

 
 
утврђених  одлуком Скупштине  
општине, 

7) примање  поклона  или давање  
поклона  за себе или за  друга  лица, 
чиме  се може  утицати  на  доношење  
одлуке  Скупштине  општине, 

8) непридржавање  одредби  о сукобу 
интереса или неспојивости  функција, 

9) давање  медијима  повјерљивих  
информација, 

10)  давање  информација  које  се  тичу  
приватног  живота  одборника или  
других  лица, 

11)  удаљавање  са сједнице  због повреде  
реда  на сједници Скупштине и  

12)  након  изрицања     три    пута    мјере  
усмена  опомена, у току једне сједнице. 

 
                            Члан 19. 

Мјера  умањења  одборничког  додатка 
одборнику   изриче  се  једнократно, у висини  од 
10%  до  30%  од  висине  одборничког  додатка, 
осим у случајевима када је одлуком  Скупштине  
општине другачије  прописано да се мјера  
умањења одборничког додатка изриче одборнику 
за период од два или три мјесеца 

 
Члан 20. 

(1) Пријаву  о повреди  Етичког 
кодекса  може да поднесе  предсједник  
Скупштине, Колегиј Скупштине, сваки  одборник  и  
грађани, у року од 30 дана  од учињене  повреде 
Кодекса. 

(2) Пријава  о учињеној  повреди  
Кодекса мора садржавати  име и презиме   
подносиоца  пријаве, адресу и својеручни  потпис. 
 (3) Пријава се подноси  у писаној  форми  у 
којој се наводи  која одредба Етичког кодекса није 
поштована, на који начин је учињена, уз навођење  
доказа. 
 (4) Анонимна  пријава  сматраће се 
неуредном. 
  (5) Етички  одбор  донијеће  одлуку  о  
повреди  Кодекса са образложењем. 
  

Члан  21. 
(1) Након  спроведеног  поступка, 

уколико се утврди  постојање  повреде   
одредаба  Кодекса, Етички одбор поднијеће 
Скупштини детаљан  извјештај са предлогом  за 
изрицање  мјере. 

(2) Уколико  Етички  одбор  закључи  
да  пријава није потпуна  или довољно  
 разумљива, може тражити  од подносиоца  пријаве  
додатне  информације  прије  покретања  поступка. 
 (3) Неуредне, неблаговремене и непотпуне  
пријаве  биће  одбачене. 

(4) Уколико  Етички одбор,  након 
разматрања  пријаве,  утврди да  нема  
доказа о повреди одредаба  Кодекса, пријава се 
одбија као неоснована  и о томе се обавјештава   
подносилац  пријаве  писаним путем. 
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Члан  22. 
(1) У поступку  се мора  одржати  

расправа  на којој  одборник   против  кога  
је  поднесена пријава  има право  да  се  изјасни о  
наведеним  чињеницама  и околностима  које  су  
наведене  у пријави. 

(2) На  расправу  се могу  позвати  и 
свједоци  у интересу  утврђивања  чињеничног  
стања. 
 (3) Уколико  се утврди  да  нема  основа  за 
даље  поступање, обуставиће се поступак  за  
утврђивање   одговорности  одборника  против   
којег  је   поднесена  пријава. 
 (4)У случају да се  након  подношења  
пријаве  о повреди  Кодекса  покрене поступак о 
истој  ствари  према  прописима  који се односе  на  
спречавање  сукоба  интереса, на борбу  против  
корупције или  се покрене   кривични поступак, 
поступак  се  обуставља  до окончања  наведених  
поступака. 
 

Члан  23. 
 (1) Етички  одбор  обавезан је да одлучи  у 
року од 30 дана од дана подношења  пријаве. 
 (2) Мјеру  усмене  опомене изриче  
предсједник Скупштине општине. 
 (3) Мјеру  умањења  одборничког додатка 
након спроведеног поступка и на предлог Етичког 
одбора, изриче Скупштина  општине  одлуком  коју 
доноси  већином  гласова одборника. 
 

Члан 24. 
 Покретање  поступка  због  повреде  
Кодекса  застаријева  у року  од три  мјесеца од  
дана  када  је повреда  учињена. 
 

Члан 25. 
 Етички  одбор  најмање  једном  годишње  
подноси  Скупштини општине  извјештај  о свом  
раду. 
 
VI – ЗАВРШНЕ  ОДРЕДБЕ 
 

Члан  26. 
 Ступањем  на  снагу  овог  Етичког  кодекса  
престаје  да важи  Кодекс  понашања  изабраних  
представника  – одборника     у     Скупштини         
општине  Власеница („Службени гласник општине 
Власеница“, број  5/04  и  5/08). 
 

Члан  27. 
 Овај  Етички  кодекс  ступа на снагу  осмог 
дана  од дана објављивања у „Службеном  
гласнику  општине Власеница“. 
 
 
Број:  01-022-158/17                                                                     
Датум: 29.12.2017.године     
Власеница 
                                        ПРЕДСЈЕДНИК 
                              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  одборника о спроведеним 
активностима за спровођење „Одборничког сата“ у 
мјесним заједницама општине Власеница  за 
период  од 01.07. до 31.12.2017.године, Скупштина  
општине  Власеница, на сједници  одржаној  дана   
29.12.2017.године,  д о н и ј е л а     ј е 

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

спроведеним активностима за спровођење 
„Одборничког сата“ у мјесним заједницама општине 
Власеница за период  од  01.07. до 
31.12.2017.године. 

 
2. Овај  закључак  ступа  на  снагу  наредног  

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

 
Број: 01-022-156/17                                                                                   
Датум: 29.12.2017.године        ПРЕДСЈЕДНИК   
Власеница                        СКУПШТИНЕ  ОПШТИНЕ 
                                              Гордана  Трампић,с.р. 
  

 
На   основу   члана  39. Закона  о  локалној  

самоуправи („Службени  гласник  Републике  
Српске“, број  97/16) и члана  37. Статута  општине 
Власеница („Службени  гласник  општине  
Власеница“, број  9/17), а након  разматрања  
Извјештаја о раду комисија које је именовала 
Скупштина општине Власеница за период од 01.07. 
до 31.12.2017.године, Скупштина  општине  
Власеница, на сједници  одржаној  дана   
29.12.2017.године,  д о н и ј е л а     ј е 

 
                   З А К Љ У Ч А К 

 
1. Усваја  се Извјештај о раду комисија које 

је именовала Скупштина општине  Власеница за  
период  од  01.07.  до  31.12.2017.године. 

 
2. Овај  закључак  ступа  на  снагу  наредног  

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

 
Број: 01-022-160/17                                                                                  
Датум: 29.12.2017.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), Скупштина општине 
Власеница, на сједници   одржаној  дана  
29.12.2017.године,  д о н и ј е л а   ј е 
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З А К Љ У Ч А К 

 
 1. Скупштина општине Власеница оцјењује 
да  је  дошло  до  погоршања  безбједносне  
ситуације  на  подручју  општине  Власеница, у 
виду  узнемирености  и  преплашености  грађана  
због   начина  вођења  истрага  од  стране  
инспектора Агенције  за  истраге  и заштиту, 
обављања  информативних  разговора и других 
мјера  које  спроводе  на терену. 
 
 2. Припадници Агенције  за  истраге  и  
заштиту, према  нашим  сазнањима, врше  
противзаконите  радње  приликом  истраге 
тј.саслушања и обављања  информативног  
разговора. 
 Дана  20.12.2017.године, у раним јутарњим  
часовима, припадници  горе  поменуте  Агенције  су 
слободе  лишила  лица  по налогу  Тужилаштва  
БиХ: 1.Гарић  Рада и 2.Тешић  Момчила из 
Власенице  и том  приликом   су  прекомјерном 
употребом силе  извршили  застрашивање   
чланова  породица, посебно  малољетне  дјеце у 
породичној  кући  Гарић  Рада. Сматрамо да су 
наведена лица била  доступна  органима истраге, 
редовно се одазивали на  позив  Тужилаштва БиХ, 
те  није било  потребе  за  таквом  демонстрацијом 
силе, поготово  у  присуству  малољетне  дјеце, 
који  ће  овакав  догађај  носити  као трауму  читав 
живот. 

3. Не  желећи  да  утичемо на рад 
полицијских  и  правосудних  институција, тражимо 
од свих  државних  органа  да свој  рад  обављају  у 
складу са важећим  законима и овлаштењима. 

 
 4. У општини  Власеница, у мирном  
заједничком  суживоту  живе са  припадницима  
Српске  националности  и припадници  Бошњачке   
националности, те сматрамо да су сви  грађани 
општине Власеница оваквим  понашањем  органа  
истраге  узнемирени  и  преплашени. 
 
 5. Горе  наведене  закључке  доставити: 
1.Члану  Предсједништва  БиХ  из  Републике   
    Српске, 
2.Предсједнику  Републике  Српске, 
3.Предсједнику  Владе  Републике Српске, 
4.Министру  унутрашњих  послова  Републике  
   Српске, 
5.Одбору  за  безбједност  Народне  скупштине 
    Републике  Српске, 
6. Главном тужиоцу  Тужилаштва  БиХ, 
7. Директору Агенције  за  истраге  и  заштиту  и 
8. Директору  полиције  Републике Српске. 
 
 6. Овај  закључак  ступа на снагу  даном  
доношења, а објавиће се у „Службеном гласнику  
општине  Власеница“. 
 
Број: 01-022-164/17                                                                       
Датум: 29.12.2017.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), Скупштина општине 
Власеница, на сједници   одржаној  дана  
29.12.2017.године,  д о н и ј е л а   ј е 
 
 

З А К Љ У Ч А К 
 

1. Скупштина општине Власеница  осуђује 
и  ограђује се од дистрибуције  анонимних   летака  
поводом  хапшења  бораца  Одбрамбено – 
отаџбинског рата  у  Власеници  и позива  све  
грађане  на  мир  и  јединство. 
 

2. Овај  закључак ступа на снагу даном 
доношења, а објавиће се у „Службеном  гласнику  
општине  Власеница“. 
 
 
Број: 01-022-165/17                                                                        
Датум: 29.12.2017.године         ПРЕДСЈЕДНИК 
Власеница                          СКУПШТИНЕ  ОПШТИНЕ 
                                               Гордана  Трампић,с.р. 
        

 
               На основу члана 21. став (1) тачка д) и 
члана 28. став (1) Закона о јавним набавкама 
Босне и Херцеговине („Службени гласник Босне и 
Херцеговине“, број 39/14), члана 82. став (3) Закона 
о локалној самоуправи ("Службени гласник 
Републике Српске", број 97/16), члана 97. Статута 
општине Власеница („Службени гласник општине 
Власеница“, број 9/17), Одлуке о проглашењу 
вандредне ситуације на подручју општине 
Власеница („Службени гласник општине 
Власеница“, број 16/17),  Извјештаја комисије за 
процјену штете од елементарних непогода бр. 02/1-
014-551/17 од 13.12.2017. године и Одлуке о трећој 
допуни Плана набавки Општине Власеница за 
2017. годину бр. 02/1-404-1-3/17 од 13.12.2017. 
године начелник општине Власеница донио је 
 
 

ОДЛУКУ 
о покретању поступка јавне набавке  

 
I 

Овом одлуком покреће се поступак јавне набавке 
чији је предмет санација крова у ОШ „Вук Караџић“ 
Власеница. 
 

II 
За реализацију поступка набавке за додјелу 
уговора примјенити ће се преговарачки поступак 
без објаве обавјештења за набавку радова у 
складу са чланом 21. став (1) тачка д) Закона о 
јавним набавкама Босне и Херцеговине (у даљем 
тексту: Закон). 
Разлог за примјену преговарачког поступка без 
објаве обавјештења о набавци је крајња хитност  
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санације штете на крову зграде и фискултурне сале 
у основној школи која је настала усљед дјеловања  
удара олујног вјетра на подручју општине 
Власеница односно догађаја који се није могао 
предвидјети и због кога је проглашена вандредна 
ситуација на подручју општине Власеница. 
Због настале штете је обустављен процес рада у 
основној школи што намеће потребу хитности 
санације крова и немогућности поштовања 
минималних рокова утврђених законом за 
отворени, ограничени или преговарачки поступак 
са објавом обавјештења. 
 

III 
У складу са чланом 28. став (1) тачка а) Закона 
преговарачки поступак ће се водити са једним 
понуђачем уз поштовање принципа Закона. 
 

IV  
Очекивана и процијењена вриједност предмета 
набавке из тачке I ове одлуке износи 80.000,00 КМ 
без пореза на додату вриједност. 

 
V 

Средства за реализацију набавке ће бити 
обезбјеђена из буџета Општине Власеница. 
 

VI 
Предмјер и предрачун радова бр. 02/1-014-551/17 
од 13.12.2017. године који представља саставни 
дио тендерске документације је израђен од стране 
овлаштених лица у складу са важећим 
стандардима и прописима за такву врсту радова. 
 

VII 
Поступак оцјене квалификованости кандидата, 
преглед почетне понуде, преговоре и оцјену 
коначне понуде ће провести комисија за набавке 
која ће бити именована посебним рјешењем. 

 
VIII 

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

 
       

Број: 02/1-404-34/17                                                                     
Датум: 13. децембар 2017.године       
Власеница 
                                              НАЧЕЛНИК ОПШТИНЕ 
                                            Мирослав Краљевић,с.р. 
 

 
               На основу члана 118. став (1) Закона о 
уређењу простора и грађењу („Службени гласник 
Републике Српске“, број 40/13, 106/15 и 3/16), 
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 члана 6. 
став (5) Уговора о извођењу радова на санацији 
крова у ОШ „Вук Караџић“ у Власеници, број 02/1-
404-34/17 од 20.12.2017. године, начелник општине 
Власеница донио је 
 

 
ОДЛУКУ 

о именовању надзора над грађењем 
 
I 

Именује се Миле Симанић, инж. грађ., број 
лиценце: ФЛ-6475/16 да у име Општине Власеница 
врши надзор над извођењем радова на санацији 
крова у ОШ „Вук Караџић“ у Власеници, по Уговору 
број 02/1-404-34/17 од 20.12.2017. године, 
закљученом између Општине Власеница као 
наручиоца, с једне стране и „ИНВЕСТПРОГРЕС“ 
д.о.о. Власеница као извођача радова, с друге 
стране. 
 

II 
Права и обавеза именованог лица из тачке I ове 
одлуке ће бити детаљније регулисана посебним 
уговором о обављању надзора над извођењем 
радова. 
 

III         
 Ова Одлука ступа на снагу даном доношења и 
биће објављена у „Службеном гласнику општине 
Власеница“. 
 
  
Број: 02/1-404-34-1/17                                                                    
Датум: 20. децембар 2017. године     
                                               НАЧЕЛНИК ОПШТИНЕ    
                                             Мирослав Краљевић,с.р. 
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