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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  
29.10.2018. године,   д о н и ј е л а    ј е 
 
 

 
О Д Л У К У  

 
о усвајању Извјештаја о извршењу буџета општине Власеница 

за период 1.1. - 30.6.2018. године 
 
 
I 
 

           Усваја се Извјештај о извршењу буџета општине Власеница за период 1.1.-30.6.2018. године, и то: 
 

 
I     Приходи и примици                 2.173.803,00 КМ 
II    Расходи и издаци                  2.366.126,00 КМ 

           (I-II) Разлика                                 -192.323,00 КМ  
      

 
II 
 

            Саставни дио ове Одлуке чини Извјештај о извршењу буџета општине Власеница за период 1.1.-
30.6.2018. године. 

 
 

III 
            

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

 
Број: 01-022-109/18                                                                                             ПРЕДСЈЕДНИК 
Датум: 05.11.2018.године                     СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ 
Власеница                        Гордана Трампић,с.р. 
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ИЗВЈЕШТАЈ О ИЗВРШЕЊУ БУЏЕТА ОПШТИНЕ ВЛАСЕНИЦА ЗА ПЕРИОД 1.1-30.6. 2018. ГОДИНE 

     

Економ. 
код  

ОПИС 
 БУЏЕТ ЗА 

2018. 
ГОДИНУ 

 
ИЗВРШЕЊЕ 
БУЏЕТА ЗА 

ПЕРИОД 
1.1-

30.6.2018. 
ГОДИНЕ 

Инд-
екс 
(4/3 

*100) 

          

1 2 3 4 5 

  
 

      

  1. ОПШТИ ДИО       

  А. БУЏЕТСКИ ПРИХОДИ ( I+II+III+IV ) 4,770,000.00 2,166,912.00 45 

710000     I Порески приходи 3,430,000.00 1,605,460.00 47 

711000 Приходи од пореза на доходак и добит 0.00 153.00   

712000 Доприноси за социјално осигурање 0.00 0.00   

713000 Порези на лична примања и прих.од сам.дјел. 349,000.00 156,829.00 45 

714000 Порези на имовину 120,500.00 60,956.00 51 

715000 Порези на промет производа и услуга 500.00 49.00 10 

716000 Царине и увозне дажбине 0.00 0.00   

717000 Индиректни порези прикупљени преко УИО 2,960,000.00 1,387,473.00 47 

719000 Остали порески приходи 0.00 0.00   

720000     II Непорески приходи 1,000,200.00 329,460.00 33 

721000 Приходи од финанс. и нефинанс. имовине 145,000.00 23.00 0 

722000 Накнаде,таксе и приходи од пружања јавн.усл. 788,500.00 303,250.00 38 

723000 Новчане казне 700.00 20.00 3 

728000 Прих. од фин.и нефин.имов. и тран.а размј. Унут. и изм.у јед. Влас. 0.00 0.00   

729000 Остали непорески приходи 66,000.00 26,167.00 40 

730000    III Грантови 0.00 62,770.00   

731000 Грантови 0.00 62,770.00   

780000    IV Трансфери 339,800.00 169,222.00 50 

787000 Трансф. између различитих јединица власти 339,800.00 169,222.00 50 

788000 Трансф. унутар исте јединице власти 0.00 0.00   

  Б.БУЏЕТСКИ РАСХОДИ ( I+II+III ) 4,082,200.00 1,953,777.00 48 

410000     I Текући расходи 4,081,200.00 1,952,663.00 48 

411000 Расходи за лична примања запослених 1,680,700.00 822,196.00 49 

412000 Расходи по основу кориштења роба и услуга 946,800.00 474,132.00 50 

413000 Расходи финансирања и др.финансијски трошк. 90,500.00 21,119.00 23 

414000 Субвенције 20,000.00 0.00 0 

415000 Грантови 566,500.00 255,629.00 45 

416000 Дознаке на име соц.заштите које се испл.из буџета 775,200.00 375,553.00 48 

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

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

419000 Расходи по судским рјешењима 1,500.00 4,034.00 269 

480000     II Трансфери између и унутар јединица власти 1,000.00 1,114.00 111 

487000 Трансфери између различитих јединица власти 1,000.00 1,114.00 111 

488000 Трансфери унутар исте јединице власти 0.00 0.00   
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****     III Буџетска резерва 0.00 0.00   

          

  В. БРУТО БУЏЕТСКИ СУФИЦИТ/ДЕФИЦИТ (А-Б) 687,800.00 213,135.00 31 

          

  Г. НЕТО ИЗДАЦИ ЗА НЕФИНАНСИЈСКУ ИМОВИНУ ( I- II-III ) -380,300.00 -256,582.00 67 

810000     I Примици за нефинансијску имовину 67,000.00 3,742.00 6 

811000 Примици за произведену сталну имовину 40,000.00 0.00 0 

813000 Примици за непроизведену сталну имовину 27,000.00 3,742.00 14 

510000     II Издаци за нефинансијску имовину 447,300.00 260,324.00 58 

511000 Издаци за произведену сталну имовину 445,300.00 260,324.00 58 

513000 Издаци за непроизведену сталну имовину       

516000 Издаци за залихе материјала, робе и ситног инвентара 2,000.00 0.00 0 

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

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

          

  Д. БУЏЕТСКИ СУФИЦИТ/ДЕФИЦИТ (В+Г) 307,500.00 -43,447.00 -14 

          

  Ђ. НЕТО ФИНАНСИРАЊЕ (Е+Ж+З+И) -307,500.00 -148,876.00 48 

          

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

910000     I Примици од финансијске имовине 0.00 0.00   

911000 Примици од финансијске имовине 0.00 0.00   

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

610000     II Издаци за финансијску имовину 0.00 0.00   

610000 Издаци за финансијску имовину 0.00 0.00   

618000 
Изда.за финан. Имов. из трансакц. између или унутар једин. 
власти 0.00 0.00   

  Ж. НЕТО ЗАДУЖИВАЊЕ ( I-II ) -256,500.00 -123,514.00 48 

920000     I Примици од задуживања 0.00 0.00   

921200 Примици од задуживања 0.00 0.00   

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

620000     II Издаци за отплату дугова 256,500.00 123,514.00 48 

621000 Издаци за отплату дугова 256,500.00 123,514.00 48 

921200 Изда. за отплату дуго. из трансакц. између или унут. Једин. власти 0.00 0.00   

  З. ОСТАЛИ НЕТО ПРИМИЦИ ( I-II ) -51,000.00 -25,362.00 50 

930000     I Остали примици 0.00 3,149.00   

931000 Остали примици       

938000 
Остали примици из трансакција између или унутар јединица 
власти 0.00 3,149.00   

630000     II Остали издаци 51,000.00 28,511.00 56 

631000 Остали издаци 45,000.00 27,459.00 61 

638000 Остали издаци из трансакција између или унутар јединица власти 6,000.00 1,052.00 18 
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**** И. РАСПОДЈЕЛА СУФИЦИТА ИЗ РАНИЈЕГ ПЕРИОДА 0.00 0.00   

          

  Ј. РАЗЛИКА У ФИНАНСИРАЊУ ( Д+Ђ ) 0.00 -192,323.00   

          

  
2. БУЏЕТСКИ ПРИХОДИ И ПРИМИЦИ ЗА НЕФИНАНСИЈСКУ 
ИМОВИНУ       

  
 

      

  БУЏЕТСКИ ПРИХОДИ  ( I+II+III+IV ) 4,770,000.00 2,166,912.00 45 

          

  Порески и непорески приходи (71+72) 4,430,200.00 1,934,920.00 44 

          

71     I Порески приходи 3,430,000.00 1,605,460.00 47 

          

711000 Приходи од пореза на доходак и добит 0.00 153.00   

711113 Порези на приходе од пољопр.и шумарства 0.00 153.00   

          

712000 Доприноси за социјално осигурање 0.00 0.00   

712199 Доприноси на лична примања, накнаде и прих.осиг. 0.00 0.00   

          

713000 Порези на лична примања и прих.од сам.дјел. 349,000.00 156,829.00 45 

713111 порез на приход од самост.дјелат. 29,000.00 16,828.00 58 

713112 порез на прих. од самост.дј.у паушалном изн. 0.00 14.00   

713113 порез на лична примања 320,000.00 139,987.00 44 

713114 порез на лична прим.лица која самост.об.дјел. 0.00 0.00   

          

714000 Порези на имовину 120,500.00 60,956.00 51 

714111 порез на имовину 500.00 845.00 169 

714112 порез на непокретности 120,000.00 60,111.00 50 

714211 порез на наслијеђе и поклоне 0.00 0.00   

714311 порез  на пренос непокрет. и права 0.00 0.00   

          

715000 Порези на промет производа и услуга 500.00 49.00 10 

715100 порези на промет производа  500.00 39.00 8 

715200 порези на промет услуга 0.00 10.00   

715300 акцизе 0.00 0.00   

          

717000 Индиректни порези прикупљени преко УИО 2,960,000.00 1,387,473.00 47 

717111 индиректни порези прикупљени преко УИО - збирно 2,960,000.00 1,387,473.00 47 

          

719000 Остали порески приходи 0.00 0.00   

719113 порез на добитке од игара на срећу 0.00 0.00   

          

72     II Непорески приходи 1,000,200.00 329,460.00 33 

          

721000 Приходи од финанс. и нефинанс. имовине 145,000.00 23.00 0 

721222 приходи од давања у закуп објеката 9,300.00 23.00 0 

721223 приходи од земљишне ренте 135,700.00 0.00 0 

721311 приходи од камата на новчана средства 0.00 0.00   

          

722000 Накнаде,таксе и приходи од пружања јавн.усл. 788,500.00 303,250.00 38 

722100 Административне накнаде и таксе 66,000.00 19,554.00 30 

722118 посебна републичка такса на нафтне деривате 1,000.00 0.00 0 
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722121 општинске административне таксе 65,000.00 19,554.00 30 

          

722300 Комуналне накнаде и таксе 81,500.00 60,149.00 74 

722312 комуналне таксе на фирму 66,000.00 48,049.00 73 

722313 комуналне таксе на држање моторних возила 0.00 0.00   

722314 ком.таксе за коришт.прост.на јавним површ. 8,500.00 3,820.00 45 

722315 комуналне таксе за држање средстава за игру 0.00 0.00   

722318 комуналне таксе за коришт.рекл.паноа 7,000.00 7,100.00 101 

722396 комуналне таксе на остале предмете таксирања 0.00 1,180.00   

          

722400 Накнаде по разним основама 582,000.00 197,865.00 34 

722411 накнаде за уређивање грађевин. земљишта 75,000.00 3,020.00 4 

722412 накнаде за кориштење грађевин. земљишта 7,000.00 7,031.00 100 

722424 накнада за коришћење минералних сировина 0.00 0.00   

722425 накнада за промјену намјене пољопривредног земљишта 0.00 147.00   

722435 накнада за коришт.шума и шумског земљ. 350,000.00 105,393.00 30 

722437 накнада за об. послова од општег инт.у шумама 8,500.00 3,169.00 37 

722440 накнаде за воду 25,000.00 8,014.00 32 

722461 накн. за коришт.комун.добара од општ.инт. 42,000.00 25,546.00 61 

722465 накн.за воде за индустријске процесе 1,000.00 334.00 33 

722467 ср.за фин.посебних мјера заштите од пожара 13,500.00 5,393.00 40 

722468 накн.за коришт.прир.ресурса за произ.ел.ен. 60,000.00 28,215.00 47 

722492 концесиона накн.за кориштење елекроенерг.изв. 0.00 11,603.00   

          

722500 Приходи од пружања јавних услуга 59,000.00 25,682.00 44 

722591 приходи Центра за социјални рад 13,000.00 5,584.00 43 

722591 приходи ПУ "Први кораци" 35,500.00 19,118.00 54 

722591 приходи СШЦ "Милорад Влачић" 10,000.00 890.00 9 

722591 приходи Народна библиотека 500.00 90.00 18 

          

723000 Новчане казне 700.00 20.00 3 

723100 новчане казне 700.00 20.00 3 

          

728000 
Прих. од фин.и нефин.имов. и транс.разм. унут. и изм. јединица 
власти 0.00 0.00   

728100 Прих. од фин.и нефин.имов. и транс. са другим јединицама власти 0.00 0.00   

728100 
Прих. од  фин.и нефин.имов. и трансак. унутар  исте  јединице 
власти 0.00 0.00   

          

729000 Остали непорески приходи 66,000.00 26,167.00 40 

729124 остали општински непорески приходи 55,000.00 26,167.00 48 

729124 приходи Територијалне ватрогасне јединице Власеница 11,000.00 0.00 0 

          

73     III Грантови 0.00 62,770.00   

          

731000 Грантови  0.00 62,770.00   

731100 Текући грантови из иностранства 0.00 0.00   

731200 Текући грантови из земље 0.00 62,770.00   

          

          

78     IV Трансфери 339,800.00 169,222.00 50 
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787000 Трансфери између различитих јединица власти 339,800.00 169,222.00 50 

787211 трансфери буџету из гранта за неразвијене  64,800.00 31,025.00 48 

787211 трансфери за пројекте из области пољопривреде 0.00 0.00   

787211 трансфери Центру за социјални рад  275,000.00 137,931.00 50 

787311 трансфери од јединица локалне самоуправе 0.00 150.00   

787411 трансфери од фондова обавезног соц.осигурања 0.00 116.00   

          

          

  ПРИМИЦИ ЗА НЕФИНАНСИЈСКУ ИМОВИНУ ( V ) 67,000.00 3,742.00 6 

          

81     V Примици за нефинансијску имовину 67,000.00 3,742.00 6 

          

811100 Примици за зграде и објекте 40,000.00 0.00 0 

811100 Примици за зграде и објекте 40,000.00 0.00 0 

          

813100 Примици за биолошку имовину 27,000.00 3,742.00 14 

813112 Примици за непроизведену сталну им. (земљиште) 27,000.00 3,742.00 14 

          

  УКУПНИ БУЏЕТСКИ ПРИХОДИ И ПРИМИЦИ 4,837,000.00 2,170,654.00 45 

  ЗА НЕФИНАНСИЈСКУ ИМОВИНУ:        

          

  3. БУЏЕТСКИ РАСХОДИ И ИЗДАЦИ ЗА НЕФИНАНСИЈСКУ ИМОВИНУ     

          

  БУЏЕТСКИ РАСХОДИ 4,082,200.00 1,953,777.00 48 

          

41     Текући расходи 4,081,200.00 1,952,663.00 48 

          

411000 Расходи за лична примања 1,680,700.00 822,196.00 49 

411100 Расходи за бруто плате запослених 1,405,500.00 717,958.00 51 

411200 Расходи за бруто накнаде тр. и личних прим. запосл. 265,200.00 99,673.00 38 

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

411400 Расходи за отпремнине и једнократне помоћи (бруто) 10,000.00 4,565.00 46 

          

412000 Расходи по основу коришћења роба и услуга 946,800.00 474,132.00 50 

412200 Расходи по осн. утрошка енергије, ком.и комуникац.усл. 150,800.00 71,810.00 48 

412300 Расходи за режијски материјал 33,800.00 18,787.00 56 

412400 Расходи за материјал за посебне намјене 15,000.00 9,728.00 65 

412500 Расходи за текуће одржавање 112,650.00 37,405.00 33 

412600 Расходи по основу путовања и смјештаја 41,800.00 35,612.00 85 

412700 Расходи за стручне услуге 77,300.00 34,317.00 44 

412800 Расходи за одрж. јавних површина и зашт.животне ср. 195,000.00 103,232.00 53 

412900 Остали некласификовани расходи 320,450.00 163,241.00 51 

          

413000 Расходи финансирања и други финан. трошкови 90,500.00 21,119.00 23 

413300 Расходи по основу камата на примљене зајмове у земљи 90,500.00 21,119.00 23 

          

414000 Субвенције 20,000.00 0.00 0 

414100 Субвенције 20,000.00 0.00 0 

          

415000 Грантови 566,500.00 255,629.00 45 

415200 Грантови у земљи 566,500.00 255,629.00 45 
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416000 Дознаке на име социјалне заштите из буџета 775,200.00 375,553.00 48 

416100 Дознаке грађанима које се испл.из буџета 698,200.00 334,957.00 48 

416300 Дознаке пружаоцима услуга соц.осигурања 77,000.00 40,596.00 53 

          

419000 Расходи по судским рјешењима 1,500.00 4,034.00 269 

419100 Расходи по судским рјешењима 1,500.00 4,034.00 269 

          

480000  Трансфери између и унутар јединица власти 1,000.00 1,114.00 111 

487000 Трансфери између различитих јединица власти 1,000.00 1,114.00 111 

          

****** Буџетска резерва 0.00 0.00   

          

  ИЗДАЦИ ЗА НЕФИНАНСИЈСКУ ИМОВИНУ 447,300.00 260,324.00 58 

          

51     Издаци за нефинансијску имовину 447,300.00 260,324.00 58 

          

511000 Издаци за произведену сталну имовину 445,300.00 260,324.00 58 

511100 Издаци за изградњу и прибављање зграда и објеката 304,000.00 237,345.00 78 

511200 Издаци за инвестиционо одрж. реконстр. и адаптацију 33,500.00 10,143.00 30 

511300 Издаци за набавку постројења и опреме 54,800.00 3,476.00 6 

511700 Издаци за нематеријалну произведену имовину 53,000.00 9,360.00 18 

          

513000 Издаци за непроизведену сталну имовину 0.00 0.00   

513100 Издаци за прибављање земљишта 0.00 0.00   

          

516000 Издаци за залихе матер. робе и ситног инвентара 2,000.00 0.00 0 

516100 Издаци за залихе материјала, робе и ситног инвентара 2,000.00 0.00 0 

          

  УКУПНИ БУЏЕТСКИ РАСХОДИ И ИЗДАЦИ 4,529,500.00 2,214,101.00 49 

  ЗА НЕФИНАНСИЈСКУ ИМОВИНУ:        

          

  4. РАЧУН ФИНАНСИРАЊА        

  Ф И Н А Н С И Р А Њ Е -256,500.00 -123,514.00 48 

          

  НЕТО ПРИМИЦИ ОД ФИНАНСИЈСКЕ ИМОВИНЕ 0.00 0.00   

91     I Примици од финансијске имовине 0.00 0.00   

          

911000 Примици од финансијске имовине 0.00 0.00   

911400 Примици од наплате датих зајмова 0.00 0.00   

          

61     II Издаци за финансијску имовину 0.00 0.00   

          

611000 Издаци за финснијску имовину 0.00 0.00   

611000 Издаци за финансијску имовину 0.00 0.00   

          

          

  НЕТО ЗАДУЖИВАЊЕ -256,500.00 -123,514.00 48 

92     I Примици од задуживања 0.00 0.00   

          

921000 Примици од задуживања 0.00 0.00   
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921200 Примици од узетих зајмова 0.00 0.00   

          

62     II Издаци за отплату дугова 256,500.00 123,514.00 48 

          

621000 Издаци за отплату дугова 256,500.00 123,514.00 48 

621300 Издаци за отплату главнице примљених зајмова у земљи 214,500.00 123,514.00 58 

621900 издаци за отплату осталих обавеза  42,000.00 0.00 0 

          

          

  ОСТАЛИ НЕТО ПРИМИЦИ -51,000.00 -25,362.00 50 

930000     I Остали примици 0.00 3,149.00   

931000 Остали примици       

938000 
Остали примици из трансакција између или унутар јединица 
власти   3,149.00   

630000     II Остали издаци 51,000.00 28,511.00 56 

631000 Остали издаци 45,000.00 27,459.00 61 

638000 Остали издаци из трансакција између или унутар јединица власти 6,000.00 1,052.00 18 

          

**** РАСПОДЈЕЛА СУФИЦИТА ИЗ РАНИЈЕГ ПЕРИОДА 0.00 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 96,211.00 50 

          

412935 Накнаде скупшт. одборницима- бруто 181,100.00 94,140.00 52 

412935 накнаде скупштинским одборницима - нето 109,600.00 63,590.00 58 

412935 накнаде скупшт.одборницима -порези и допр. 71,500.00 30,550.00 43 

          

412934 Накнаде за рад у комисијама- бруто 12,300.00 2,071.00 17 

412934 накнаде за рад у комисијама- нето 7,370.00 1,090.00 15 

412934 накнаде за рад у комисијама- пор.и допр. 4,930.00 981.00 20 

          

412934 Накнаде члановима Одбора за жалбе - бруто 3,500.00 332.00 9 

412934 накнаде за рад у Одбору за жалбе- нето 2,100.00 200.00 10 

412934 накнаде за рад у Одбору за жалбе- пор.и допр. 1,400.00 132.00 9 

          

412934 Општинска изборна комисија 27,500.00 7,960.00 29 

412934 бруто накнаде члановима ОИК-а 19,200.00 7,960.00 41 

412900 трошкови за провођење избора 8,300.00 0.00 0 

          

415200 Текући грантови 8,000.00 0.00 0 

415211 политичке странке у СО-е Власеница 8,000.00 0.00 0 

          

   Укупно потрошачка јединица 01160110 232,400.00 104,503.00 45 
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  Назив потрошачке јединице: Стручна служба Начелника општине       

  Број потрошачке јединице:01160120       

          

416129 текуће дознаке грађанима  12,000.00 3,480.00 29 

          

   Укупно потрошачка јединица 01160120 12,000.00 3,480.00 29 

          

          

  
Назив потрошачке јединице: Територијална ватрогасна јединица 
Власеница       

  Број потрошачке јединице:       

          

412530 текуће одржавање возила 3,500.00 0.00 0 

412720 расходи за услуге осугурања 1,500.00 986.00 66 

412992 чланарина у Ватрогасном савезу РС 2,000.00 0.00 0 

511300 средства за техничко опремање ВД Власеница 20,000.00 0.00 0 

          

   Укупно потрошачка јединица  27,000.00 986.00 4 

          

          

  Назив потрошачке јединице:Одјељење за општу управу       

  Број потрошачке јединице:01160130       

          

412000 Расходи за кориштење роба и услуга 196,900.00 138,049.00 70 

412200 расходи за енергију.ком.и комуникац.усл. 61,500.00 31,938.00 52 

412200 трошкови енергије 21,000.00 12,802.00 61 

412211 трошкови ЕЕ-Одјељење 12,000.00 6,303.00 53 

412216 трошкови енергије-гријање 9,000.00 6,499.00 72 

412200 трошкови комуналн.и комуникац. услуга 40,500.00 19,136.00 47 

412221 трошкови за воду и канализацију 2,500.00 777.00 31 

412222 трошкови одвоза смећа 7,000.00 3,506.00 50 

412230 трошкови ПТТ 31,000.00 14,853.00 48 

412300 набавка материјала 25,000.00 14,836.00 59 

412500 трошкови текућег одржавања 8,000.00 16,797.00 210 

412500 услуге поправки и одржавања Зграде 2,000.00 352.00 18 

412500 услуге поправки и одржавања опреме 2,000.00 1,318.00 66 

412500 мат. и услуге поправки и одржавања возила 4,000.00 15,127.00 378 

412600 расходи за путовање и смјештај 32,500.00 30,403.00 94 

412600 путни трошкови и трошк.смјештаја  3,000.00 2,349.00 78 

412630 трошкови горива  29,500.00 28,054.00 95 

412700 расходи за стручне услуге 42,800.00 18,901.00 44 

412710 расходи за усл.платног промета -банке 2,500.00 1,874.00 75 

412720 расходи за услуге осигурања 2,000.00 1,364.00 68 

412730 услуге медија  8,000.00 1,939.00 24 

412730 услуге јавног информисања 6,000.00 8,031.00 134 

412750 правне и административне услуге 8,000.00 3,290.00 41 

412770 услуге одржавања рачунарских програма 9,200.00 1,290.00 14 

412790 лаборат.услуге 1,000.00 45.00 5 

412790 остале  стручне услуге  6,100.00 1,068.00 18 

412900 остали расходи 27,100.00 25,174.00 93 

412920 услуге стручног образовања 2,000.00 2,163.00 108 

412937 бруто накнаде за уговоре о дјелу 0.00 6,135.00   

412941 услуге репрезентације 12,000.00 7,369.00 61 

412943 услуге прослава 3,500.00 400.00 11 
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412944 расходи за поклоне 1,000.00 868.00 87 

412971 порези на терет послодавца 3,600.00 4,264.00 118 

412990 остали трошкови 5,000.00 3,975.00 80 

          

415200 Текући грант - Синдикат АСО 5,000.00 11,650.00 233 

          

416100 Текуће дознаке грађанима 35,000.00 10,090.00 29 

416122 помоћи демобилис.борцима 10,000.00 4,170.00 42 

416122 помоћи пород. погинулих бораца и РВИ 15,000.00 1,850.00 12 

416123 помоћи расељеним и повратницима 10,000.00 4,070.00 41 

416129 остале помоћи појединцима       

          

          

          

410000 Текући расходи - укупно 236,900.00 159,789.00 67 

          

480000 Трансфери између и унутар јединица власти 0.00 0.00   

487200 трансфери ентитету 0.00 0.00   

487300 трансфери јединицама локалне самоуправе 0.00 0.00   

487400 трансфери фондовима обавезног осигурања 0.00 0.00   

          

          

500000 Издаци за непроизведену сталну имовину 12,000.00 3,243.00 27 

511320 набавка канцеларијског намјештаја и опреме  10,000.00 3,243.00 32 

516142 набавка ауто-гума 2,000.00 0.00 0 

          

          

          

   Укупно потрошачка јeдиница 01160130 248,900.00 163,032.00 66 

          

  Назив потрошачке јединице:Одјељење за финансије       

  Број потрошачке јединице:01160140       

          

411000 Расходи за лична примања запослених  1,369,500.00 642,855.00 47 

411100 Расходи за бруто плате запослених 1,122,000.00 552,622.00 49 

411100 плата запослених - нето 698,000.00 338,862.00 49 

411190 порези и доприноси на плату 424,000.00 213,760.00 50 

          

411200 Расходи за бруто накнаде запослених 237,500.00 85,668.00 36 

411200 нето накнаде трошкова запослених-укупнo 152,000.00 57,913.00 38 

411210 накнаде за превоз запослених 13,500.00 9,251.00 69 

411220 накнадa за топли оброк и регрес запослених 128,500.00 41,596.00 32 

411200 остале накнаде запосленим 10,000.00 7,066.00 71 

411200 порези и доприн. на накнаде запослених 85,500.00 27,755.00 32 

          

          

411400 Расходи за отпремнине и једнократне пом. (бруто) 10,000.00 4,565.00 46 

          

412931 Расходи за бруто накнаде волонтерима 20,000.00 1,912.00 10 

412931 Расходи за накнаде волонтерима-нето 12,000.00 1,350.00 11 

412931 Расходи за накнаде волонтерима-пор.и допр. 8,000.00 562.00 7 

          

412938 Расходи за бруто накнаде за привр.и повр.послове 5,000.00 663.00 13 
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487000 Трансфери између различитих нивоа власти 1,000.00 1,114.00 111 

          

412999 Пореска прекњижавања 0.00 1,792.00   

          

638000 Остали издаци из трансакције са другим јединицама власти 6,000.00 1,052.00 18 

638100 
Издаци за накнаду плате за вријеме боловања који се 
рефундирају од фонда обавезног социјалног осигурања 6,000.00 1,052.00 18 

          

   Укупно потрошачка јeдиница 01160140 1,401,500.00 649,388.00 46 

          

  Назив потрошачке јединице:Одјељење за привреду,       

        друштвене дјелатности и инспекцијске послове       

  Број потрошачке јединице:01160150       

          

          

410000 Трошкови материјала и услуга 33,450.00 18,127.00 54 

412700 расходи за стручне услуге 16,200.00 5,301.00 33 

412799 превентивна заштита дјеце 6,200.00 3,108.00 50 

412799 трошкови лијечења неосигураних лица 9,000.00 1,795.00 20 

412799 услуге мртвозорства 1,000.00 398.00 40 

412900 остали расходи 17,250.00 12,826.00 74 

412992 чланарина у Савезу општина и градова 2,250.00 556.00 25 

412937 бруто накнаде за уговоре о дјелу  15,000.00 12,270.00 82 

          

410000 Текуће и капит. помоћи - укупно 639,000.00 278,135.00 44 

  (субвенције,грантови и дознаке)       

414100 Субвенције 20,000.00 0.00 0 

414149 Подстицајна средства за мала и средња предузећа 20,000.00 0.00 0 

          

415200 Грантови 518,500.00 227,338.00 44 

415210 Tекући грантови 518,500.00 227,338.00 44 

415212 ОО Црвени крст Власеница  35,000.00 13,219.00 38 

415212 Народна кухиња 16,000.00 5,333.00 33 

415212 ХО "Мерхамет" Власеница 2,000.00 350.00 18 

415213 Спорт 103,000.00 34,000.00 33 

415213 Покровитељство ауто-трке  5,000.00 900.00 18 

415213 Омладинска организација Власеница 4,000.00 500.00 13 

415214 Помоћ вјерским заједницама 15,000.00 200.00 1 

415215 Борачка организација Власеница 25,000.00 17,122.00 68 

415215 ООППБ и НЦ Власеница 10,000.00 3,080.00 31 

415215 Удружење РВИ Власеница 10,000.00 4,800.00 48 

415215 Удружење логораша Регије Бирач 1,000.00 0.00 0 

415215 СУБНОР 500.00 0.00 0 

415215 Међуопшт. организација слијепих  Власеница 3,600.00 1,650.00 46 

415215 Удружење обољелих од мултиплесклерозе 500.00 0.00 0 

415216 Дом здравља Власеница 48,000.00 7,500.00 16 

415217 ЈУ Културни центар Власеница 28,000.00 20,000.00 71 

415217 Шумарски факултет Власеница 10,000.00 4,527.00 45 

415217 ОШ "Вук Караџић" Власеница 10,000.00 2,714.00 27 

415217 СПКД "Просвjета" Власеница 5,000.00 2,500.00 50 

415217 БЗК  "Препород" Власеница 1,500.00 0.00 0 
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415217 Књижевни клуб "Луча" Власеница 500.00 500.00 100 

415217 Општинске културне манифестације 9,000.00 850.00 9 

415217 Награде ученицима 0.00 1,600.00   

415219 Туристичка организација Власеница 21,000.00 6,400.00 30 

415219 Ловачко удружење Игришта Власеница 4,000.00 0.00 0 

415219 Ватрогасно друштво Власеница 0.00 58,024.00   

415219 Удружење пензионера Власеница 15,000.00 3,900.00 26 

415219 Цивилна заштита 1,000.00 0.00 0 

415219 Удружење за подршку и развој "АУРА" 1,000.00 0.00 0 

415219 Остали грантови- накнада волонтерима 2,700.00 0.00 0 

415219 Остали грантови 3,700.00 5,012.00 135 

415219 Суфинансирање пројеката 5,000.00 0.00 0 

415219 Суфинансирање пројеката у области пољопривреде 75,000.00 19,814.00 26 

415219 Пројекат "Огледно поље" 25,000.00 12,843.00 51 

415219 Сајам пољопривреде и привреде у Власеници 10,000.00 0.00 0 

415229 помоћ радницима ПЗ "Полет" 12,500.00 0.00 0 

          

416100 Текуће дознаке грађанима 100,500.00 50,797.00 51 

416124 стипендије 65,000.00 38,800.00 60 

416124 награде талентима-најбољим ученицима 2,000.00 1,290.00 65 

416124 превоз ђака 15,000.00 8,968.00 60 

416129 помоћ у случају штете (за стоку)  1,500.00 500.00 33 

416129 помоћ у сл. елементарних непогода 2,000.00 0.00 0 

416129 суфинансирање треће вјештачке оплодње 5,000.00 0.00 0 

416129 помоћ породицама са четворо и више дјеце 10,000.00 489.00 5 

416129 остале помоћи појединцима   750.00   

          

511000 Издаци за нефинансијску имовину 2,000.00 0.00 0 

511700 издаци за израду Стратегије за младе 2,000.00 0.00 0 

          

   Укупно потрошачка јeдиница 01160150 674,450.00 296,262.00 44 

          

  Назив потрошачке јединице: Одјељење за просторно        

                  уређење и стамбено-комуналне послове       

  Број потрошачке јединице:01160160       

          

  Средства за посебне намјене 307,000.00 138,599.00 45 

412223 расходи за услуге дератизације 5,000.00 3,507.00 70 

412521 одржавање лок.некатег.путева и мостова 75,000.00 6,551.00 9 

412529 одржавање уличне расвјете 10,000.00 9,785.00 98 

412529 трошкови комуналне инфраструктуре 5,500.00 350.00 6 

412591 трошкови инвестиц.одрж.зграде 0.00 405.00   

412700 послови за безбједност саобраћаја 10,000.00 8,270.00 83 

412812 трошкови зимске службе 15,000.00 9,070.00 60 

412813 трошкови одржавања чистоће  95,000.00 54,050.00 57 

412814 трошкови ЕЕ-јавна расвјета 80,000.00 35,432.00 44 

412816 украшавање града за Нову годину 5,000.00 4,680.00 94 

412937 бруто накнада по уговору о дјелу 6,500.00 6,499.00 100 

          

415230 Капитални грантови 35,000.00 16,641.00 48 

415239 суфинансирање зграда ЗЕВ 25,000.00 1,641.00 7 

415239 суфинансирање пројекта Опоравак од поплава (УНДП) 10,000.00 15,000.00 150 
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511000 Издаци за нефинансијску имовину 403,000.00 256,848.00 64 

511100 издаци за изградњу Студентско-ђачког дома "Србија"  140,000.00 156,334.00 112 

511100 издаци за изградњу и прибављање осталих објеката 90,000.00 69,961.00 78 

511100 издаци за суфинансирање пројеката 50,000.00 4,030.00 8 

511100 издаци за суф. пројекта из безбједности саобраћаја 10,000.00 7,020.00 70 

511100 издаци за изградњу лед јавне расвјете у граду 14,000.00 0.00 0 

511200 издаци за реконструкцију и инвест.одржавање 33,000.00 10,143.00 31 

511300 

 

издаци за постављање видео надзора у граду 
 

15,000.00 0.00 0 

511700 издаци за пројектну документацију 51,000.00 9,360.00 18 

          

   Укупно потрошачка јeдиница 01160160 745,000.00 412,088.00 55 

          

  Назив потрошачке јединице:Остала буџетска потрошња       

  Број потрошачке јединице:01160190       

          

413300 камата на кредитe 70,500.00 13,112.00 19 

413322 камата на кредит - ИРБ 20,000.00 8,007.00 40 

621300 отплата кредита 42,000.00 37,377.00 89 

621322 отплата кредита - ИРБ 172,500.00 86,137.00 50 

          

621900 
издаци за отплату осталих дугова - издате гаранције (ЈП 
Регионална депонија Зворник) 42,000.00 0.00 0 

          

631911 издаци за отплату неизмирених  обавеза из ранијих година 40,000.00 24,380.00 61 

          

   Укупно потрошачка јeдиница 01160190 387,000.00 169,013.00 44 

          

  УКУПНО ОПШТИНСКА УПРАВА 3,701,250.00 1,797,766.00 49 

          

  Назив потрошачке јединице:Центар за социјални рад       

  Број потрошачке јединице:01160300       

          

411100 Расходи за бруто плате запослених 130,000.00 71,501.00 55 

411100 плата запослених - нето 80,000.00 43,589.00 54 

411190 порези и доприноси на плату 50,000.00 27,912.00 56 

411200 Расходи за бруто накнаде запослених 15,500.00 8,881.00 57 

411220 накнаде за топли оброк  запослених 9,000.00 4,350.00 48 

411200 порези и доприн. на накнаде запослених 6,500.00 2,864.00 44 

411400 расходи за отпремнине и једнократне помоћи 0.00 1,667.00   

          

412000 Расходи за кориштење роба и услуга 18,800.00 8,631.00 46 

412200 трошкови енергије 4,000.00 2,006.00 50 

412200 трошкови комунал. и комуникац.услуга 3,100.00 921.00 30 

412300 набавка материјала 1,500.00 613.00 41 

412500 трошкови текућег одржавања 300.00 0.00 0 

412600 трошкови горива 2,000.00 828.00 41 

412900 остали трошкови 1,000.00 975.00 98 

412931 бруто накнаде волонтерима 2,500.00 0.00 0 

412933 бруто накнаде за чланове управног одбора 500.00 282.00 56 

412934 бруто накнаде члановима комисија 3,900.00 3,006.00 77 
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 Средства за посебне намјене-социјална заштита 615,700.00 307,312.00 50 

          

416110 Текуће дознаке корисн.социјалне заштите 538,700.00 266,716.00 50 

416111 стална социјална помоћ 90,300.00 41,626.00 46 

416112 туђа њега и помоћ 438,400.00 223,788.00 51 

416114 једнократне помоћи 10,000.00 1,302.00 13 

416000 Дознаке пружаоцима усл.соц.заштите 77,000.00 40,596.00 53 

416313 Дознаке устан.соц.зашт.за смјештај штићеника 51,500.00 28,734.00 56 

416319 Остале дознаке пружаоцима соц.заштите 25,500.00 11,862.00 47 

          

   Укупно потрошачка јeдиница 01160300 780,000.00 396,325.00 51 

          

  Назив потрошачке јединице:Установа за предшколско        

     образовање и вaспитање  "Први кораци"       

  Број потрошачке јединице:01160400       

          

411100 Расходи за бруто плате запослених 153,500.00 93,835.00 61 

411100 плата запослених - нето 95,500.00 58,772.00 62 

411190 порези и доприноси на плату 58,000.00 35,063.00 60 

          

411200 Расходи за бруто накнаде запослених 1,000.00 484.00 48 

411210 накнаде за превоз запослених 1,000.00 484.00 48 

          

412000 Расходи за кориштење роба и услуга 36,500.00 20,292.00 56 

412200 трошкови енергије 15,000.00 6,697.00 45 

412200 трошкови комунал. и комуникац.услуга 4,200.00 1,933.00 46 

412300 набавка материјала 1,500.00 776.00 52 

412400 расходи за ост.материјал за посебне намјене 10,000.00 7,314.00 73 

412500 трошкови текућег одржавања 1,000.00 251.00 25 

412700 стручне услуге 1,500.00 241.00 16 

412937 бруто накнаде по уговору о дјелу 3,300.00 3,080.00 93 

          

419100 Расходи по судским рјешењима 1,500.00 4,034.00 269 

          

631911 издаци за отплату неизм. обавеза из ранијих година 5,000.00 3,079.00 62 

          

   Укупно потрошачка јeдиница 01160400 197,500.00 121,724.00 62 

          

  Назив потрошачке јединице:СШЦ "Милорад Влачић"       

  Број потрошачке јединице:08150065       

          

411200 Расходи за бруто накнаде запослених 11,000.00 4,640.00 42 

411200 накнаде трошкова запослених-нето 11,000.00 4,640.00 42 

412000 Расходи за кориштење роба и услуга 79,000.00 33,259.00 42 

412200 трошкови енергије 35,000.00 14,616.00 42 

412200 трошкови комунал. и комуникац.услуга 14,000.00 6,876.00 49 

412300 набавка режијског материјала 5,000.00 2,493.00 50 

412400 набавка материјала за посебне намјене 5,000.00 2,414.00 48 

412500 трошкови текућег одржавања 4,000.00 1,083.00 27 

412600 путни трошкови и трошкови смјештаја 3,000.00 1,593.00 53 

412600 трошкови горива 4,000.00 2,668.00 67 

412700 стручне услуге 5,000.00 558.00 11 
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412900 остали расходи 4,000.00 958.00 24 

416100 Текуће дознаке грађанима 12,000.00 3,874.00 32 

416124 превоз ђака 12,000.00 3,874.00 32 

511000 Издаци за нефинансијску имовину 8,000.00 233.00 3 

511300 издаци за набавку опреме 8,000.00 233.00 3 

          

          

   Укупно потрошачка јeдиница 08150065 110,000.00 42,006.00 38 

          

  Назив потрошачке јединице: ЈУ Народна библиотека       

  Број потрошачке јединице:08180023       

          

411200 Расходи за бруто накнаде запослених 200.00 0.00 0 

411200 накнаде запослених-дневнице за сл.путовања 200.00 0.00 0 

412000 Расходи за кориштење роба и услуга 11,750.00 4,735.00 40 

412200 трошкови енергије 4,500.00 1,764.00 39 

412200 трошкови комунал. и комуникац.услуга 2,500.00 1,087.00 43 

412300 набавка материјала 800.00 69.00 9 

412500 трошкови текућег одржавања 350.00 64.00 18 

412600 трошкови горива 300.00 120.00 40 

412700 стручне услуге 300.00 60.00 20 

412900 остали непоменути расходи 3,000.00 1,571.00 52 

          

511000 Издаци за нефинансијску имовину 2,300.00 0.00 0 

511200 издаци за инвестиционо одржавање 500.00 0.00 0 

511300 издаци за набавку опреме 1,800.00 0.00 0 

          

   Укупно потрошачка јeдиница 08180023 14,250.00 4,735.00 33 

          

  Назив потрошачке јединице: Мјесне заједнице       

  Број потрошачке јединице: 01160200       

          

412000 Расходи за кориштење роба и услуга 7,000.00 2,584.00 37 

412200 трошкови енергије и комуналних услуга 2,000.00 465.00 23 

412500 расходи за текуће одржавање 5,000.00 2,119.00 42 

          

          

   Укупно потрошачка јeдиница 01160200 7,000.00 2,584.00 37 

          

  УКУПНО РАСХОДИ БУЏЕТА 4,837,000.00 2,366,126.00 49 

          

          

   6. ФУНКЦИОНАЛНА КЛАСИФИКАЦИЈА БУЏЕТСКИХ РАСХОДА        

                       И НЕТО ИЗДАТАКА ЗА НЕФИНАНСИЈСКУ ИМОВИНУ        

  Табела 1       

          

.01 
Опште јавне услуга 

1,978,250.00 923,280.00 47 

.02 
Одбрана 

0.00 0.00   

.03 
Јавни ред и сигурност 

28,000.00 128,379.00 458 

.04 
Економски послови 

154,500.00 58,773.00 38 
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.05 Заштита човјекове околине 95,000.00 64,717.00 68 

.06 Стамб. и заједнички послови 594,500.00 261,895.00 44 

.07 Здравство 64,200.00 16,101.00 25 

.08 Рекреација, култура и религија 174,250.00 60,164.00 35 

.09 Образовање 404,500.00 218,521.00 54 

.10 Социјална заштита 969,300.00 478,529.00 49 

  Остало - Некласификовани расходи 307,500.00 152,025.00 49 

  
  

      

  УКУПНО 4,770,000.00 2,362,384.00 50 

          

  Табела 2       

          

ЗУ 1. Заједничке услуге 3,834,550.00 1,611,555.00 42 

ИУ 2. Индивидуалне услуге 627,950.00 598,808.00 95 

          

  УКУПНО (1+2) 4,462,500.00 2,210,363.00 50 

      
            

          

          

  7.  РЕКАПИТУЛАЦИЈА       

          

1 Приходи 4,770,000.00 2,166,912.00 45 

2 Примици за нефинансијску имовину 67,000.00 3,742.00 6 

3 Примици за финансијску имовину 0.00 0.00   

4 Примици од задуживања 0.00 0.00   

5 Остали примици 0.00 3,149.00   

6     I Укупно (1+2+3+4+5) 4,837,000.00 2,173,803.00 45 

7 Расходи 4,082,200.00 1,953,777.00 48 

8 Издаци за нефинансијску имовину 447,300.00 260,324.00 58 

9 Издаци за финансијску имовину 0.00 0.00   

10 Издаци за отплату дугова 256,500.00 123,514.00 48 

11 Остали издаци 51,000.00 28,511.00 56 

12     II Укупно (7+8+9+10+11) 4,837,000.00 2,366,126.00 49 

13 

   
 
Остварени резултат текућег периода (I -II) 0.00 -192,323.00   

     Обрађивач: 
Одјељење за финансије                                                                                             НАЧЕЛНИК ОПШТИНЕ ВЛАСЕНИЦА 
                                                                                                                                            Мирослав Краљевић,с.р. 
Број:05/1-401-91/18 
Датум:30.07.2018.године 
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Табеларни преглед одступања оперативног буџета од извршења буџета за период 
 1.1.-30.6.2017.год.  2018.године 

   

         

         Р. Организа-  Буџетски корисник Буџет Оперативни  Извршење Разлика Аналитика  Напомена 

бр. 
циони    за 2018. буџет за пер. 

буџета за 
пер. 

  разлике   

  код   годину 1.1-30.6.208. 1.1-30.6.2018 (6-5)     

                  

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

1 .01160110 
Скупштина општине 

232,400.00 114,625.00 104,503.00 10,122.00     

                  

2 .01160120 Кабинет Начелника општине 12,000.00 6,000.00 3,480.00 2,520.00     

3. .01160125 

Територијална ватрогасна 
јединица  

27,000.00 12,960.00 986.00 11,974.00     

4. .01160130 
Одјељење за општу управу 

248,900.00 147,021.00 163,032.00 
-

16,011.00 415200 / 8400 Одлука бр.05/1-401-2/18 

              412500 / 5000 Одлука бр.05/1-401-2-2/18 

              412600 / 9000 Одлука бр.05/1-401-2-9/18 

              412900 / 3000 Одлука бр.05/1-401-2-9/18 

                  

5. .01160140 Одјељење за финансије 1,401,500.00 695,375.00 649,388.00 45,987.00     

6. .01160150 
Одјељење за привреду, 
друштвене  674,450.00 314,578.00 296,262.00 18,316.00 415200 / -8400 Одлука бр.05/1-401-2/18 

    дјелатности и инспекц.послове         416100 / -5000 Одлука бр.05/1-401-2-2/18 

              415200 / -12000 Одлука бр.05/1-401-2-9/18 

7. .01160160 

 
Одјељење за просторно уређење 
и стамбено-комуналне послове 745,000.00 385,940.00 412,088.00 

-
26,148.00     

                 

8. .01160190 Остала буџетска потрошња 387,000.00 187,500.00 169,013.00 18,487.00     

9. .01160200 Мјесне заједнице 7,000.00 3,264.00 2,584.00 680.00     

10. .01160300 
Центар за социјални рад 
Власеница 780,000.00 393,725.00 396,325.00 -2,600.00     
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11. .01160400 

 
ПУ "Први кораци" Власеница 197,500.00 110,615.00 121,724.00 11,109.00     

12. .08150065 

СШЦ "Милорад Влачић" 
Власеница 110,000.00 52,140.00 42,006.00 10,134.00     

13. .08180023 
ЈУ Народна библиотека 
Власеница 14,250.00 6,230.00 4,735.00 1,495.00     

    УКУПНО 4,837,000.00 2,429,973.00 2,366,126.00 63,847.00     

         

          Табеларни преглед прерасподјеле буџетских средстава у оквиру буџетског корисника 
      

      

Р. Организа-  Буџетски корисник Опис Износ 
прераспоређених 

Напомена 

бр. циони    средстава у оквиру 
 код   истог корисника  

      

1 2 3 4 5 6 

1. .01160130 Одјељење за општу 
управу 

412200 -1,500.00 Одлука бр. 05/1-401-2-5/18 

   415200 1,500.00 Oдлуку донио: Начелник општине 

   416100 -1,000.00 Одлука бр. 05/1-401-2-6/18 
   415200 1,000.00 Одлуку донио: Начелник општине 
   412700 -8,000.00 Одлука бр. 05/1-401-2-8/18 
   412500 8,000.00 Одлуку донио: Начелник општине 
   412200 -4,000.00 Одлука бр. 05/1-401-2-8/18 

   412900 4,000.00 Одлуку донио: Начелник општине 
   416100 -1,000.00 Одлука бр. 05/1-401-1-2-12/18 
   412900 1,000.00 Одлуку донио: Начелник општине 

2. .01160140 Одјељење за финансије 411100 -3,600.00 Одлука бр. 05/1-401-2-1/18 
   411400 3,600.00 Одлуку донио: Начелник општине 

   411100 -1,000.00 Одлука бр. 05/1-401-2-7/18 

   487200 550.00 Одлуку донио: Начелник општине 

   487300 450.00 Одлуку донио: Начелник општине 

3. .01160150 Одјељење за привреду, 
друштвене  

415200 -2,000.00 Одлука бр. 05/1-401-1-2-12/18 

  дјелатности и 
инспекцијске послове 

412900 2,000.00 Одлуку донио: Начелник општине 

4. .01160160 Одјељење за просторно 
уређење и  

412800 -2,000.00 Одлука бр. 05/1-401-2-6/18 

  стамбено-комуналне 
послове 

412900 2,000.00 Одлуку донио:Начелник општине 
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   412800 -2,000.00 Одлука бр. 05/1-401-2-6/18 
   412900 2,000.00 Одлуку донио:Начелник општине 

      
   412500 -4,520.00 Одлука бр. 05/1-401-2-11/18 

      
   412200 4,520.00 Одлуку донио:Начелник општине 
   412800 -4,000.00 Одлука бр. 05/1-401-1-2-12/18 
   412700 4,000.00 Одлуку донио:Начелник општине 

5. .01160300 Центар за социјални рад 416100 -850.00 Одлука бр. 05/1-401-2-11/18 
   412300 850.00 Одлуку донио: Начелник општине 

6. .01160400 ПУ "Први кораци" 
Власеница 

411100 -5,000.00 Одлука бр. 05/1-401-2-1/18 

   419100 5,000.00 Одлуку донио: Начелник општине 

   411100 -2,508.00 Oдлука бр. 05/1-401-2-10/18 
   412900 2,508.00 Одлуку донио: Начелник општине 

7. .08150065 СШЦ "Милорад Влачић" 412200 -750.00 Одлука бр. 05/1-401-2-11/18 
   412600 750.00 Одлуку донио: Начелник општине 
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               На основу члана 75. Закона о водама 
(„Службени гласник Републике Српске“, број 50/06 
и 92/09), а у складу са чланом 14. Правилника о 
мјерама заштите, начину одређивања и одржавања 
и обиљежавања зона санитарне заштите 
(„Службени гласник Републике Српске“, број 76/16), 
члана 39. став 2. тачка 9. Закона о локалној 
самоуправи („Службени гласник Републике 
Српске“, број 97/16) и члана 37. тачка 2. подтачка 9. 
Статута општине Власеница („Службени гласник 
општине Власеница“, број 9/17), Скупштина 
општине Власеница, на 17. редовној сједници, 
одржаној дана 29.10.2018. године, д о н и ј е л а  ј е 
 
 

О Д Л У К У 
О ЗАШТИТИ ИЗВОРИШТА ГРАБОВИЦА 

 
  

 I. ОПШТЕ ОДРЕДБЕ 
 

Члан 1. 
 
 Овом одлуком утврђују се зоне и појасеви 
санитарне заштите изворишта водовода 
„Грабовица”, са којег се врши снабдијевање водом 
за пиће потрошача на подручју приградских 
насеља Власенице, величина и границе зона и 
појасева санитарне заштите, мјере и режим 
заштите, надзор над спровођењем ове одлуке, 
казнене одредбе и друга питања од интереса за 
спровођење санитарне заштите изворишта. 
                                                    

Члан 2. 
 
 Извориште „Грабовица” (у даљем тексту: 
Извориште) лоцирано је на подручју општине 
Власеница, 12 км западно од градског насеља, у 
подручју ненасељеном подручју, близу села 
Грабовица. 
 

Члан 3. 
 
 Заштита Изворишта врши се 
успостављањем зона санитарне заштите и 
заштитних мјера, које су утврђене на основу до 
сада проведених истражних радова и стручног 
Елабората, у складу са локалним условима. 
 

Члан 4. 
 
 Утврђивање зона санитарне заштите и 
заштитних мјера врши се у циљу заштите вода 
Изворишта од  свих  видова загађења  и  штетних 
утицаја  који  могу  неповољно  дјеловати  на  
хигијенску исправност воде за пиће или на 
издашност Изворишта. 
 

Члан 5. 
 

(1) Урбанистичко уређење простора, 
грађење, привредне, пољопривредне и друге 
дјелатности могу се вршити само на начин и под 
условима који су утврђени овом одлуком.  

 (2) Привредна  друштва, општински органи 
управе, друга правна лица, предузетници и грађани 
дужни су придржавати се одредби ове одлуке и 
примјењивати прописане мјере заштите. 
 
II.  ЗОНЕ САНИТАРНЕ ЗАШТИТЕ И ЗАШТИТНЕ 
МЈЕРЕ 
 

Члан 6. 
 
 (1) Извориште „Грабовица” је извориште 
подземних вода у издани са карстно-пукотинским 
типом порозности и према Правилнику о мјерама 
заштите, начину одређивања и одржавања и 
обиљежавања зона санитарне заштите утврђују се 
три зоне санитарне заштите Изворишта. 
  
 (2) Зоне санитарне заштите су: 
  
 а) Зона непосредне заштите – зона 
најстрожијег режима заштите; 
 б) Зона уже заштите – зона ограниченог 
режима заштите; 
 в) Зона шире заштите – зона благог режима 
заштите, 
  

a. ЗОНА НЕПОСРЕДНЕ ЗАШТИТЕ (ЗОНА   
 НАЈСТРОЖИЈЕГ РЕЖИМА ЗАШТИТЕ – ЗОНА 
ИЗВОРИШТА) 
 

Члан 7. 
 
 (1) Зоне непосредне заштите Изворишта 
обухватају простор око каптаже врела Грабовица. 
 

(2)   Зона непосредне заштите  ограничена 
је сљедећим преломним тачкама: 

 

Р.Б. X Y 

1 4893308 6567348 

2 4893305 6567357 

3 4893296 6567360 

4 4893286 6567357 

5 4893282 6567349 

6 4893287 6567339 

7 4893295 6567335 

8 4893304 6567339 

 
Члан 8. 

 
 Право својине на подручју Зона непосредне 
заштите Изворишта ће се укњижити на општину 
Власеница. 

Члан 9. 
 
 (1) На подручју Зона непосредне заштите 
Изворишта налазе се сљедећи објекти и 
припадајућа опрема: 
   а)  каптажни објекат, 
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             б)  дио транспортног цјевовода и 
 в)  унутрашњи приступни пут. 
 (2) Поред објеката из претходног става овог 
члана, на подручју Зона непосредне заштите 
Изворишта могу се уз примјену прописаних мјера 
заштите, градити или налазити и други водни 
објекти, као што су водозахватни објекти, 
резервоари,  прилазни и унутрашњи путеви и други 
објекти који су неопходни за рад система 
водоснабдијевања. 
 

Члан 10. 
 
 (1) Водни  и  други  објекти  из  члана  9.  
ове одлуке  и  њима  припадајућа опрема укњижеће 
се као својина општине Власеница. 
  (2) Јавно предузеће „Водовод и 
канализација” а.д. Власеница управља и одржава 
водне и друге објекте са припадајућом опремом. 
  (3) Јавно предузеће „Водовод и 
канализација” а.д. Власеница надлежано је за 
спровођење свих мјера заштите прописаних овом 
одлуком на подручју Зона непосредне заштите 
Изворишта. 
 (4) Јавно предузеће „Водовод и 
канализација” а.д. Власеница дужно је да донесе 
мјере и унапријед одреди поступке и дежурну 
службу са именованим одговорним лицем, која ће  
бити надлежна за координацију и спровођење 
активности санације у случају хаварије. 
 

Члан 11. 
 
 (1) Подручја Зона непосредне заштите 
морају бити заштићена  оградом и обиљежена 
прописно, у циљу спречавања неовлаштеног 
приступа,  као и другим потребним мјерама 
физичке заштите и осигурања. 
 (2) Ограда из претходног става овог члана 
мора бити изведена на начин да спријечи 
неовлаштени или насилни улазак на подручја Зона 
непосредне заштите Изворишта. 
  

Члан 12. 
 
 (1) Приступ на подручја Зона непосредне 
заштите Изворишта дозвољен је само лицима 
запосленим на пословима одржавања и 
обезбјеђења објеката и зона непосредне заштите, 
надлежним инспекцијским органима и изузетно 
лицима која из оправданих разлога добију 
одобрење  Јавног предузећа „Водовод и 
канализација” а.д. Власеница. 
 (2) Сва лица из претходног става овог 
члана морају посједовати одговарајуће пропуснице 
како би могла приступити простору зона 
непосредне заштите. Врста пропусница и услови 
њиховог издавања утврђују  се општим актима 
Јавног предузећа „Водовод и канализација” а.д. 
Власеница. 
 (3) О свим посјетама лица и средстава која 
нису радно ангажована на пословима 
водоснабдијевања у зонама непосредне заштите, 
мора се водити посебна евиденција кроз књигу  
посјета, у коју се уписују пуна имена, адресе  

 
становања и својства лица која тренутно бораве у 
зони, односно назива и тип средства, дужину 
боравка и сврху боравка у зони. 

 
Члан 13. 

 
 Лица која стално или повремено раде на 
објектима унутар Зона непосредне заштите 
Изворишта морају бити подвргнута обавезном 
здравственом периодичном прегледу. 
 

Члан 14. 
  
 (1) Јавно предузеће „Водовод и 
канализација“ а.д. Власеница искључиво је 
надлежно за  кориштење земљишта Зона 
непосредне заштите Изворишта.   
 (2) На подручју Зона непосредне заштите 
Изворишта, поред забрана које се односе на Зону 
уже заштите и Зону шире заштите,  примјењује се и 
забрана свих активности које нису везане за 
планско пружање услуга водоснабдијевања и 
одржавања зона и објеката. 
 (3) Изузетно од одредаба става 1. овог 
члана, Јавно предузеће „Водовод и канализација” 
а.д. Власеница дужно је да земљиште у Зонама 
непосредне заштите Изворишта засије травом и 
растињем плитког и везаног корјења. 
 (4) Простор Зона непосредне заштите 
Изворишта може се користити, у функцији чишћења 
простора, само као сјенокос. 
 (5) Забрањена је у Зонама непосредне 
заштите Изворишта употреба средстава  за 
заштиту биља и прихрањивање травњака и слично. 
             (6) Изузетно од одредаба из става 1. овог 
члана, дозвољено је провођење канализације и 
других инсталација, које служе за нормалан рад 
објеката за водоснабдијевање, у ком случају је 
одговарајућим пројектним и извођачким рјешењима 
потребно осигурати да те инсталације не могу 
директно угрозити извориште. 
  
 б. УЖА ЗАШТИТНА ЗОНА  ОГРАНИЧЕНОГ 
РЕЖИМА ЗАШТИТЕ 
 

Члан 15. 
 
 Ужа заштитна зона Изворишта обухвата  
простор ограничен сљедећим преломним тачкама:  

Р.Б. X Y 

1 4893582 6567305 

2 4893463 6567842 

3 4893361 6567983 

4 4893021 6568043 

5 4892810 6567760 

6 4892721 6567139 

7 4892371 6566931 
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8 

 
4892346 

 
6566690 

 

9 4892624 6566566 

10 4892937 6566747 

11 4893326 6567065 

12 4893473 6567124 

 
 

Члан 16. 
 
 На подручју Уже заштитне зоне Изворишта 
забрањено је извођење радова, изградња објеката 
и обављање активности, којима се могу загадити 
воде  изворишта, а нарочито: 
 а) извођење радова, изградња објеката и 
обављање активности које су забрањене у Зони 
шире заштите Изворишта; 
 б) изградња индустријских погона, 
занатских радњи, пољопривредних објеката и 
складишта грађевинског материјала, осим мањих 
погона који не употребљавају и не производе 
опасне и штетне материје, које су наведене у 
Правилнику о условима испуштања отпадних вода 
у површинске воде („Службени гласник Републике 
Српске“, број 44/01) и Правилнику о условима 
испуштања отпадних вода у јавну канализацију 
(„Службени гласник Републике Српске“, број 44/01), 
а који  добију водопривредну сагласност или 
дозволу Министарства пољопривреде, шумарства 
и водопривреде; 
 в) изградња путева, жељезничких пруга, 
паркиралишта и резервоара било које намјене, 
уколико се не спроведу мјере заштите у складу са 
најбоље доступним техникама и уколико за ту 
дионицу, не добију водопривредну сагласност или 
дозволу Министарства пољопривреде, шумарства 
и водопривреде; 
 г)  изградња колектора канализације, осим 
непропусног, који служи само за објекте који су на 
том подручју; 
 д)   изградња рибњака; 
   ђ)  изградња терена за камповање, 
спортских терена, туристичких и стамбених 
објектата колективног становања; 
 е)  транспорт  радиоактивних  и других  за 
воду штетних и опасних материја,  без посебних 
најава и спровођења мјера посебне пратње и 
заштите кроз та подручја, и уз спровођење плана 
за акцидентна загађења; 
 ж)  свако ускладиштење нафте и нафтних 
деривата; 
 з) свака рударска и грађевинска дјелатност 
којом се оштећује заштитни покров или омогућује 
отворено сакупљање воде, осим активности 
испитивања које су предвиђене и служе функцији 
водоснабдијевања; 
 и) отварање  шљункара  и пјескара,  
тресетишта  позајмишта  глине, засјека, 
каменолома, предузимање било којих 
пољопривредних и шумарских захвата којима би  
 

 
могла бити оштећена активна зона тла или 
смањена дебљина кровине, поспјешила или 
убрзала ерозију тла, осим радњи које то 
спречавају; 
 ј) постављање торова, осим испаше; 
 к) отворено ускладиштење и примјена 
вјештачког ђубрива и  пестицида; 
 л) логоровање и купање у површинским 
водама; 
 љ) прање возила, радних машина и 
уређаја, као и замјена уља, резервних дијелова и 
сл.; 
 м) отварање нових гробља и укопавање на 
постојећим гробљима; 
 н) површинско и дубинско минирање; 
 њ) употреба тла у пољопривредне сврхе, 
осим ливада и 
 о) друге активности за које се утврди да 
могу имати негативне посљедице за извориште. 
 

Члан 17. 
 
 (1) На подручју Уже заштитне зоне 
Изворишта могу остати већ постојећи стамбени 
објекти, као и индивидуални објекти за узгој стоке и 
перади који су изведени уз ове стамбене објекте. 
 (2) На објектима из претходног става 
дозвољени су радови усмјерени на текуће 
одржавање, а у складу са условима дефинисаним 
актом о грађењу, издатим од стране надлежног 
органа. Санитарне отпадне воде из објеката на 
подручју Уже заштитне зоне из става 1. овог члана 
морају се прикупљати и транспортовати прописно 
пројектованим и изведеним канализационим 
системом. Канализациони систем мора бити 
водонепропустан на подручју Уже заштитне зоне 
Изворишта. 
 (3) У случајевима када се не врши 
пречишћавање прикупљених отпадних вода из 
претходног става овог члана, санитарне отпадне 
воде морају се испустити изван подручја Уже и 
Шире заштитне зоне Изворишта. 

 
Члан 18. 

 
 (1) На подручју Уже заштитне зоне 
Изворишта, забрањују се све активности које нису у 
директној вези са  радом и одржавањем 
водозахватних објеката. Активности које се 
проводе у циљу  рада и одржавања водозахватних 
објеката не смију штетно дјеловати на Извориште. 
 (2) Изузетно од одредаба става 1. овог 
члана, допуштају се сљедеће активности у обиму 
који не утиче на квалитет подземне воде на 
Изворишту: 
  а) Провођење канализације и других 
инсталација, које служе за нормалан рад објеката 
за водоснабдијевање, у ком случају је 
одговарајућим пројектним и извођачким рјешењима 
потребно осигурати да те инсталације не могу 
угрозити Извориште; 
 б) Кретање становништва без ограничења, 
контролисане рекреативне активности, што може 
укључити стазе за шетњу, џогинг и вожњу 
бицикала, паркове за шетњу и сједење и сл. при  
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чему није дозвољена изградња спортских и 
рекреационих објеката; 
 в) Одржавање постојећих објеката,  
усмјерено на обезбјеђење правилног 
функционисања постојећих објеката, првенствено 
са аспекта прихвата и одвођења отпадних вода, те 
уклањања чврстог отпада, при чему није 
дозвољена промјена намјене објеката. 
 
 в. ШИРА ЗОНА ЗАШТИТЕ - ЗОНА БЛАГОГ 
РЕЖИМА ЗАШТИТЕ 
 

Члан 19. 
 
  Шира зона заштите Изворишта обухвата 
простор ограничен сљедећим преломним тачкама: 

 Р.Б. X Y 

1 4895206 6566499 

2 4894807 6566880 

3 4894864 6567204 

4 4894443 6567870 

5 4894159 6567950 

6 4893754 6567728 

7 4893544 6568070 

8 4893441 6568161 

9 4893259 6568218 

10 4893049 6568240 

11 4892548 6568161 

12 4892275 6568053 

13 4892058 6568269 

14 4891079 6567796 

15 4890886 6567478 

16 4890943 6566783 

17 4891563 6565861 

18 4891796 6565878 

19 4892821 6565565 

20 4894102 6565133 

21 4894358 6564928 

22 4894523 6564922 

23 4894972 6565673 

 
 

Члан 20. 
 

 На подручју Шире зоне заштите Изворишта 
забрањено је извођње радова, изградња објеката и  
 

 
обављање активности којима се могу загадити воде 
Изворишта, а нарочито: 
 а) упуштање отпадних вода у тло; 
 б) изградња објеката базне индустрије који 
испуштају радиоактивне или друге за воду штетне 
и опасне материје или отпадне воде (рафинерије 
нафте, нуклеарни реактори, металопрерађивачки 
погони, хемијске фабрике и сл.) 
 в) одлагање, задржавање или 
одстрањивање увођења у подземље 
радиоактивних материја.  
 г) одлагање, задржавање, увођење у 
подземље, за воду опасних и штетних материја које 
су наведена у Правилнику о условима испуштања 
отпадних вода у површинске воде и Правилнику о 
условима испуштања отпадних вода у јавну 
канализацију, осим ако се не ради о материјама 
које се могу испуштати у јавну канализацију и ако 
су те штетне материје у потпуности одведене 
непропусном канализацијом изван утицајног 
подручја; 
 д) изградња цјевовода за течности  које су 
штетне и опасне за воду; 
 ђ) ускладиштење радиоактивних и других за 
воду штетних и опасних материја, осим 
ускладиштења лож уља за домаћинство и 
погонског горива за пољопривредне машине, ако су 
спроводене најбоље доступне технике, као и 
сигурносне мјере за изградњу, довоз, пуњење, 
ускладиштење и употребу; 
 е) изградња резервоара и претакалишта за 
нафту и нафтне деривате, радиоактивне и остале 
за воду опасне и штетне материје; 
 ж) извођење истражних и експлоатационих 
бушотина за нафту, земни гас, минералну воду, 
радиоактивне материје и израда подземних 
складишта; 
 з) отворено ускладиштење и примјена 
хемијских средстава штетних за тло и воду, 
пестицида и средстава за регулисање и раст биља; 
 и) коришћење отпадних вода у 
пољопривреди, укључујући и оборинске воде са 
саобраћајних површина, те упуштање ових вода у 
акумулацију или њене притоке; 
 ј) изградња насеља, болница, 
одмаралишта, индустријских и занатских погона, 
осим ако се отпадне воде из њих не одводе у 
цјелости непропусном канализацијом изван зоне 
заштите; 
 к) изградња сточних, перадарских и других 
фарми и товилишта; 
 л) изградња полетно слетних стаза у 
ваздушном саобраћају; 
 љ) изградња војних складишта и сличних 
војних објеката; 
 м) изградња жељезничких и аутобуских 
станица и ауто-транспортних терминала; 
 н) изградња уређаја за пречишћавање 
отпадних вода и уређаја за спаљивање смећа; 
 њ) изградња нових гробља и проширење 
постојећих (хуманих и сточних); 
 о) формирање депоније чврстог отпада, 
планирки, мрциништа, аутоотпада и старог 
жељеза; 
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             п) употреба материјала штетних за воду код 
изградње објеката (нпр. смола, битуменозни 
материјали, шљака и сл.); 
 р) пражњење возила за одвоз фекалија; 
 с) упуштање у тло расхладних и термалних 
вода; 
 т) отварање ископа у површинском 
заштитном слоју осим на мјестима изградње 
објеката; 
 ћ) експлоатација минералних сировина; 
 у) прање возила и замјена уља уз 
површинске воде; 
 ф) напајање стоке из површинских вода и 
гоњење стоке преко водотока; 
 х) комерцијални узгој рибе осим биолошког 
одржавања и порибљавања у природним токовима; 
 ц) крчење шума и друге дјелатности које 
изазивају ерозију тла. 
 

Члан 21. 
 
 (1) На подручју Шире заштитне зоне могу 
остати већ постојећи стамбени објекти, као и 
индивидуални објекти за узгој стоке и перади који 
су изграђени уз ове стамбене објекте. 
 (2) На објектима из претходног става 
дозвољени су радови усмјерени на текуће 
одржавање, а у складу са условима дефинисаним 
актом о грађењу, издатим од стране надлежног 
органа. 
 (3) Санитарне отпадне воде из објеката на 
подручју Шире заштитне зоне, из става 1. овог 
члана морају се прикупљати и транспортовати 
прописно пројектованим и изграђеним 
канализационим системом. Канализациони систем 
мора бити водонепропустан на подручју Шире 
заштитне зоне. 
 (4) У случајевима када се не врши 
пречишћавање прикупљених санитарних отпадних 
вода из претходног става овог члана, санитарне 
отпадне воде морају се испуштати изван подручја 
Шире заштитне зоне Изворишта. 
 

Члан 22. 
  
 Јавно предузеће „Водовод и канализација” 
а.д. Власеница дужно је на прописан начин 
обиљежити одговарајућим знаковима зоне, на 
мјестима и знаковима приказаним у Програму 
санитарне заштите изворишта Грабовица. 
 
 III. НАДЗОР НАД СПРОВОЂЕЊЕМ  
 

Члан 23. 
 
 Надзор над провођењем ове одлуке врше 
надлежни инспекцијски органи и комунална 
полиција, сваки из своје надлежности. 
  
 IV. КАЗНЕНЕ ОДРЕДБЕ 
 

Члан 24. 
 

 (1) Новчаном казном од 1.000,00 КМ до  
 

 
10.000,00 КМ  казниће се за прекршај правно лице 
уколико: 
 а) Обавља активности, врши извођење 
радова, изградњу или реконструкцију објеката 
супротно мјерама заштите прописаним чланом 12. 
став (1), чланом 14. став (2), (4) и (5), чланом 16. и 
18. став (1) , чланом 20. и 24. став (1) и (2), ове 
одлуке; 
 б) Ако не поступи у складу са одредбама 
члана 10. став (4), чланом 11. став (1) и (2), чланом 
12. став (2) и (3), чланом 13. и 14. став (1), (3) и (6), 
чланом 17. став (2) и (3), чланом 18. став (2), 
чланом 21. став (2), (3) и (4) и чланом 25., ове 
одлуке; 
 (2) За прекршаје из  овог члана казниће се и 
одговорно лице у правном лицу новчаном 
казном у износу од 300,00 КМ до 1.000,00 КМ. 
 (3) За прекршаје из става 1. овог члана 
казниће се и физичко лице новчаном казном у 
износу од 300,00 КМ до 1.000,00 КМ. 
 
   V.  ПРЕЛАЗНЕ И ЗАВРШНЕ ОДРЕДБЕ 
 

Члан 25. 
 
 Саставни дио ове одлуке су графички 
прилози на којиме су приказане границе зона и 
појасева санитарне заштите Изворишта. 
 

Члан 26. 
 
 (1) На подручју  Зона непосредне заштите, 
Зоне уже заштитне и Зоне шире заштите извршиће 
се уређење простора и провођење мјера заштите у 
складу са овом одлуком и Програмом санитарне 
заштите изворишта „Грабовица“, у року од 12 
мјесеци од дана ступања на снагу ове одлуке. 
 (2) Општина Власеница дужна је извршити 
радње из члана 8. ове одлуке, у року од шест 
мјесеци од дана ступања на снагу ове одлуке. 
  (3) Јавно предузеће „Водовод и 
канализација” а.д. Власеница дужно је извршити 
радње из члана 10. и 11. ове одлуке, у року од шест 
мјесеци од дана ступања на снагу ове одлуке. 
 

Члан 27. 
 

 Доносиоци планских докумената (просторни 
план, урбанистички план, регулациони планови, 
план управљања водама, шумско-привредна 
основа) дужни су исте ажурирати са одредбама ове 
одлуке у року од 6 мјесеци од дана ступања на 
снагу ове одлуке. 

Члан 28. 
 
 Ова одлука ступа на снагу осмог дана од 
дана објављивања у „Службеном гласнику општине 
Власеница“. 
 
Број: 01-022-106/18 
Датум: 05.11.2018.године                                                                                                         
Власеница                                  ПРЕДСЈЕДНИК 
                                             СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ   
                                               Гордана Трампић,с.р. 
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               На основу члана 39. став 2. тачка 9. 
Закона о локалној самоуправи ( ,,Службени гласник 
Републике Српске“ број : 97/16 ), члана 14. став 1. 
Правилника о мјерама заштите, начину 
одређивања, одржавања и обиљежавања зона 
санитарне заштите ( ,,Службени гласник Републике 
Српске“, број 76/16 ) и члана 37. став 2. тачка 9. 
Статута општине Власеница ( ,,Службени гласник 
општине Власеница“, број 9/17 ), Скупштина 
општине Власеницам након прибављене 
сагласности од Министарства пољопривреде, 
шумарства и водопривреде РС на Елаборат о 
квалитету и резервама подземних вода изворишта 
,,Грабовица“, на сједници одржаној дана  
29.10.2018. године, донијела је 
 
 
 

ОДЛУКУ 
о усвајању Програма санитарне заштите 

изворишта ,,Грабовица“ 
општина Власеница, у коначној верзији 

 
 
I 

 
          УСВАЈА СЕ Програм санитарне заштите 
изворишта ,,Грабовица“ општина Власеница, у 
коначној верзији. 
 

II 
 
         Програм санитарне заштите изворишта 
,,Грабовица“, из тачке I ове  Одлуке, доноси се на 
период од 4 ( четири ) године.    
 
 

III 
 

         Програм санитарне заштите изворишта  
,, Грабовица“, који је израђен од стране овлаштене 
стручне институције ,,Криптос“ д.о.о. Милићи, а 
према одредбама чланова 13., 14. и 20. 
Правилника о мјерама заштите, начину 
одређивања, одржавања и обиљежавања зона 
санитарне заштите ( ,,Службени гласник Републике 
Српске“, број: 76/16 ), чини саставни дио ове 
Одлуке. 
 

IV 
 
         Програм санитарне заштите изворишта 
,,Грабовица“, налазиће се на чувању у Одјељењу 
за просторно уређење и стамбено комуналне 
послове, Општинске управе општине Власеница. 
 
 

V 
 
         Одлука о доношењу Програма санитарне 
заштите изворишта ,,Грабовица“ биће  објављена у  
,,Службеном гласнику општине Власеница“. 

 
 
 

 
VI 

 
         Ова Одлука ступа на снагу осмог дана од 
дана објављивања у ,,Службеном гласнику 
општине Власеница“. 
 
Број:  01-022-105/18                                                                                                  
Датум: 05.11.2018.године              
Власеница 
                                                  ПРЕДСЈЕДНИК 
                                         СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ 
                                             Гордана Трампић,с.р. 
  

 
               На основу члана 2.12 став (5) Изборног 
закона Босне и Херцеговине (“Службени гласник 
БиХ“, бр. 23/01, 7/02, 9/02, 20/02, 25/02, 4/04, 20/04, 
25/05, 52/05, 65/05, 77/05, 11/06, 24/06, 32/07, 33/08, 
37/08, 32/10, 18/13, 7/14 и 31/16), Упутства о 
утврђивању квалификација, броја, именовању и 
разрјешењу и обуци чланова изборне комисије 
основне изборне јединице у Босни и Херцеговини 
(“Службени гласник БиХ“-Пречишћени текст, бр. 
29/18) и члана 37. Статута општине Власеница 
(“Службени гласник општине Власеница“ бр. 9/17), 
Скупштина општине Власеница је, на  сједници 
одржаној 29.10.2018. године, донијела 

О Д Л У К У 
о расписивању Јавног огласа за  избор и 

именовање два (2) члана Општинске изборне 
комисије општине Власеница 

 
I 

Расписује се Јавни оглас за именовање два 
члана Општинске изборне комисије Власеница. 

 
II 

 Општи и посебни услови, као и критеријуми 
за именовање чланова Општинске изборне 
комисије Власеница прописани су Изборним 
законом Босне и Херцеговине и Упутством о 
утврђивању квалификација, броја и именовању 
чланова изборне комисије основне изборне 
јединице у Босни и Херцеговини. 
 

III 
 Мандат члановима Општинске изборне 
комисије траје 7 (седам) година и тече од дана 
давања сагласности Централне изборне комисије 
БиХ на Одлуку Скупштине општине о именовању 
чланова Општинске изборне комисије.  

 
IV 

 Јавни оглас који чини саставни дио ове 
Одлуке објавиће се у „Службеном гласнику 
Републике Српске“ и дневном листу „Глас Српске“, 
на званичној интернет страници Општине 
Власеница и огласној табли Општине Власеница. 
 

V 
 Рок за подношење пријава на јавни оглас је 
осам дана од дана последњег објављивања.  
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VI 

  Поступак избора, укључујући преглед 
приспјелих пријава и предлагања кандидата у 
складу са утврђеним критеријумима извршиће 
комисија именована одлуком Скупштине општине 
Власеница.  
 

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

 
 

 Број: 01-022-117/18   
 Датум: 05.11.2018.године                                                                   
                                             ПРЕДСЈЕДНИК          
                                    СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ  
                                         Трампић Гордана,с.р. 
 

 
          На основу члана 7. став 1. тачка a. Упуства о 
утврђивању квалификација, броја и именовању 
чланова изборне комисије основне изборне 
јединице (“Службени гласник БиХ“-Пречишћени 
текст, бр. 29/18), члана 37. Статута општине 
Власеница (“Службени гласник општине 
Власеница“ бр. 9/17), Скупштина општине 
Власеница је, на сједници одржаној  29.10.2018. 
године, донијела 

 
ОДЛУКУ 

о именовању чланова Комисије за спровођење 
Јавног огласа за  избор и именовање два (2) 

члана Општинске изборне комисије  
општине Власеница 

 
 
I 

 За чланове Комисије за спровођење Јавног огласа  
за избор и именовање два (2) члана Општинске 
изборне комисије општине Власеница, именују се: 
1.Данијела Вуковић, предсједник комисије 
2.Невена Ступар, члан 
3. Марко Тодоровић, члан 
4.Јелена Пепић, члан 
5.Младен Перић, члан. 
 

 
II 

 Комисија из тачке 1. овe Одлуке има сљедеће 
задатке: 
- да по затварању јавног огласа поднесе писани 
извјештај Скупштини општине, у којем наводи све 
релевантне податке за сваку особу која је 
поднијела захтјев по јавном огласу. У наведеном 
извјештају комисија врши квалификацију кандидата 
на оне које испуњавају и оне који не испуњавају 
услове тражене јавним огласом, уз образложење. 
Са кандидатима који испуњавају услове јавног 
огласа конкурсна комисија обавља интервју, према 
претходно утврђеним критеријумима, након чега 
врши бодовање и сачињава ранг-листу са 
редослиједом кандидата према успјеху (укупном  
 

 
броју бодова) постигнутом на интервјуу и исту 
доставља Скупштини општине Власеница. 
 

III 
Ова одлука ступа на снагу осмог дана од дана 
објављивања  у „Службеном гласнику општине 
Власеница“. 
 
 
 Број: 01-022-116/18 
 Датум: 05.11.2018.године                                                                                                     
                                                   ПРЕДСЈЕДНИК        
                                             СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ  
                                                 Трампић Гордана,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    
29.10.2018.године, донијела  је 
 
 

О Д Л У К У 
о  разрјешењу   вршиоца  дужности  директора  
Јавне установе   за предшколско васпитање и 

образовање „Први кораци“   Власеница 
 
 
I 

 Стојишић Александар се  разрјешава дужности  ВД  
директора Јавне установе   за предшколско  
васпитање и образовање „Први кораци“  
Власеница.  
 

II 
 Ова  одлука  ступа  на  снагу  даном доношења, а 
објавиће се у „Службеном гласнику општине 
Власеница“.  
 
 
Број: 01-022-112/18 
Датум: 05.11.2018.године         
                                                    ПРЕДСЈЕДНИК 
                                            СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ  
                                                 Трампић Гордана,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   
29.10.2018.године, донијела је 
 
 

О Д Л У К У 
о именовању вршиоца дужности директора 

Јавне установе за предшколско васпитање и 
образовање „Први кораци“   Власеница 
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I 

Марија Тодоровић,  из Власенице, се именује за 
вршиоца дужности директора Јавне установе   за 
предшколско васпитање и образовање „Први 
кораци“  Власеница, без ограничења овлашћења. 
 

II  
Ова  одлука  ступа  на  снагу  даном доношења, а 
објавиће се у „Службеном гласнику општине 
Власеница“.  
 
 
Број: 01-022-113/18 
 Датум: 05.11.2018.године    
                                                    ПРЕДСЈЕДНИК 
                                             СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ  
                                                Трампић Гордана,с.р. 
 

 
На основу члана 12. став 1. Закона о 

легализацији бесправно изграђених објеката 
(„Службени  гласник Републике Српске“, број  
62/18), члана 39. став 2. тачка 2. Закона о локалној  
самоуправи („Службени гласник Републике 
Српске“, број 97/16)  и члана 37. став 2. тачка 2. 
Статута општине Власеница („Службени гласник 
општине Власеница“ бр.9/17), Скупштина општине 
Власеница на сједници одржаној дана  29.10. 2018. 
године, донијела је 
                                                                                                                
 

О Д Л У К У 
о субвенцији трошкова обрачунатих у поступку 

легализације бесправно изграђених 
индивидуалних стамбених и индивидуалних 

стамбено-пословних објеката  на подручју 
општине Власеница 

 
 

Члан 1. 
 

Овом одлуком уводе се субвенције 
трошкова накнеде за уређење градског 
грађевинског земљишта и ренте одређеним 
категоријама грађана у поступку легализације 
бесправно изграђених индивидуалних стамбених и 
индивидуалних стамбено-пословних објеката, 
бруто грађевинске површине мање од 400 m

2
, осим 

сложених објеката у смислу Закона о уређењу 
простора и грађењу,  прописује начин доказивања 
статуса лица која остварују право на субвенцију, 
утврђује висина субвенције и начин плаћања 
накнада. 
 

Члан 2. 
 
Одлука о субвенцији  трошкова из члана 1. одлуке, 
односи се на објекте  чији  инвеститори су: 
 

1) лица која се налазе у стању социјалне 
потребе, а која су примаоци новчане 
помоћи у складу са прописима о социјалној 
заштити, 

2) породице погинулих бораца, 
 

 
3) ратни војини инвалиди I или II категорије, 

односно ако је инвеститор члан њиховог 
породичног домаћинства, 

4) цивилна лица са инвалидитетом која су 
потпуно зависна од помоћи и његе другог 
лица и лица која су дјелимично зависна од 
помоћи и његе другог лица, 

5) борци, 
6) ратни војни инвалиди од III до X категорије, 
7) избјеглице, расељена лица или 

повратници, 
8) жене жртве рата. 

 
Члан 3. 

 
 Инвеститори, односно власници наведених 

објеката остварују право на субвенцију трошкова 
накнеде за уређење градског грађевинског 
земљишта и ренте  у поступку легализације на 
следећи начин: 
 

1) Право на умањење у износу од 20 % од 
обрачунатог износа накнеда  имају: 
 
- лица која се налазе у стању социјалне 

потребе, а која су примаоци новчане 
помоћи у складу са прописима о 
социјалној заштити, 

- чланови породице погинулих бораца, 
- ратни војни инвалиди I или II категорије 

и чланови њиховог породичног 
домаћинства, 

- цивилна лица са инвалидитетом која су 
потпуно зависна од помоћи и његе 
другог лица, 

- борци од I до III категорије. 
 

2) Право на умањење у износу од 15 % од 
обрачунатог износа накнеда  имају 
 
- борци од IV до VII категорије, 
- ратни војни инвалиди од III до X 

категорије, 
- избјеглице, расељена лица и 

повратници, 
- жене жртве рата. 

 

3) Право на умањење у износу од 10 % од 
обрачунатог износа накнеда  имају 
 
- Цивилна лица са инвалидитетом која су 

дјелимично зависна од помоћи и његе 
другог лица. 

 
Инвеститор, односно власник бесправно 

изграђеног објекта не може остварити право на 
умањење трошкова по више основа утврђених 
овом одлуком.  

 
У случају да остварује право на субвенцију 

трошкова по два или више наведених основа 
умањење трошкова ће се вршити на начин који је 
повољнији за инвеститора, односно власника 
бесправно саграђеног објекта. 
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Члан 4. 

 
Лица свих категорија која остварују право 

на субвенцију у поступку легализације, свој статус 
доказују достављањем рјешења или увјерења 
надлежног органа којим су стекли наведени статус 
по прописима Републике Српске, а које није старије 
од 6 мјесеци. 
  

Члан 5. 
 

Утврђене трошкове накнаде  за уређење 
градског грађевинског земљишта и ренту, 
обрачунате у поступку издавања рјешења о 
накнадном издавању грађевинске дозволе, 
инвеститори осносно власници бесправно 
изграђеног објекта могу уплатити одједном или у 
једнаким мјесечним ратама на период отплате који 
не може бити дужи од 12 мјесеци. 
 

У случају отплате трошкова накнаде за 
уређење градског грађевинског земљишта и ренту 
у мјесечним ратама, Начелник општине ће са 
инвеститором осносно власником бесправно 
изграђеног објекта који је остварио право на 
субвенцију, закључити уговор о начину плаћања 
накнаде којим ће се регулисати међусобна права и 
обавезе. 

  
Члан 6. 

 
Ова одлука ступа на снагу осмог дана од дана 
објављивања у „Службеном гласнику Општине  
Власеница“. 
 
 
 
Број: 01-022-115/18                                                                                        
Датум:05.11.2018.године         ПРЕДСЈЕДНИК      
Власеница                           СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ                                                        

                                           Гордана Трампић,с.р. 
 

 
На основу члана 39. и  Закона о локалној 
самоуправи („Службени глсник Републике Српске“, 
број 97/16) и члана 37. Статута општине Власеница 
(„Службени гласник  oпштине Власеница“, број 
9/17), Скупштина општине Власеница , на сједници 
одржаној дана   29.10.2018. године, донијела је: 
 
 

ОДЛУКУ 
о разрјешењу  чланова Управног одбора 

 Туристичке организације  општине Власеница 
 
 
I 

        Разрјешавају се дужности чланови Управног 
одбора Туристичке организације општине 
Власеница, због истека мандата, и то: 
 
                       1. Саша Мићић, 
                       2. Драгица Петровић, 
                       3. Зоран Лилић. 
 

 
II 

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

 
 
 

Број: 01-022-122/18 
Датум:05.11.2018.године                                                                                                       
Власеница                                ПРЕДСЈЕДНИК 
                        СКУПШТИНЕ  ОПШТИНЕ  
                                               Трампић Гордана,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  
 29.10.2018. године, донијела је: 
 
 

ОДЛУКУ 
о именовању вршилаца дужности чланова 

Управног одобора  Туристичке организације 
општине Власеница 

 
 
I 

          Именују се  вршиоци дужности чланова 
Управног одбора Туристичке организације општине 
Власеница и то: 
 
           1. Љиљана Савиновић 
            2. Невена Ступар 
            3. Зоран Лилић 
 
 

II 
Oва одлука ступа на снагу даном доношења, а 
објавиће се у „Службеном гласнику општине 
Власеница“. 
 
 
 
 
Број:01-022-123/18 
Датум:05.11.2018.године   
Власеница                                  ПРЕДСЈЕДНИК 
                                             СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ 
                                                 Трампић Гордана,с.р. 
 

 
               На основу члана 31. и 35. Закона о 
буџетском систему Републике Српске-пречишћен 
текст („Службени гласник Републике  Српске“, број 
121/12, 52/14, 103/15 и 15/16), 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 
29.10.2018.године, д о н и ј е л а   ј е 
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З А К Љ У Ч А К 

О ПРИХВАТАЊУ  НАЦРТА РЕБАЛАНСА БУЏЕТА 
ОПШТИНЕ ВЛАСЕНИЦА ЗА 2018.ГОДИНУ 

 
 
 1.Прихвата се Нацрт ребаланса буџета 
општине Власеница за 2018. годину у износу од 
5.365.000,00 КМ. 
 
 2.Приходи по изворима и врстама и 
распоред расхода на основу ближе намјене, 
утврђују се у билансу Нацрта ребаланса буџета 
општине Власеница за 2018.годину који је саставни 
дио ове Одлуке. 
 
 3. Овај закључак ступа на снагу даном 
доношења и биће објављен у „Службеном гласнику 
општине Власеница“. 
 
 
 
Број: 01-022-114/18     
Датум:05.11.2018.године      
Власеница    
                                                    ПРЕДСЈЕДНИК  
                                           СКУПШТИНЕ   ОПШТИНЕ 
                                               Гордана Трампић,с.р. 
 

 
               На основу члана 31. и  Закона о буџетском 
систему Републике Српске-пречишћен текст 
(„Службени гласник Републике  Српске“, број 
121/12, 52/14, 103/15 и 15/16), 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 
29.10.2018.године, д о н и ј е л а   ј е 

 
 
 

З А К Љ У Ч А К 
О ПРИХВАТАЊУ  НАЦРТА БУЏЕТА ОПШТИНЕ 

ВЛАСЕНИЦА ЗА 2019.ГОДИНУ 
 

 
1.Прихвата се Нацрт буџета општине 

Власеница за 2019.годину у износу од  5.065.000,00 
КМ и упућује у јавну расправу  ради прибављања 
приједлога, примједби и мишљења  
заинтересованих субјеката. 

 
2.Приходи по изворима и врстама и 

распоред расхода на основу  ближе намјене, 
утврђују се у билансу Нацрта  буџета општине   
Власеница   за   2019. годину  који је саставни дио 
ове Одлуке. 

 
3.Задужује се Начелник општине Власеница 

да организује и спроведе Јавну расправу о Нацрту 
буџета  општине Власеница за 2019.годину. 

 
 
 

 
4. Овај закључак ступа на снагу даном 

доношења и биће објављен у „Службеном гласнику 
општине Власеница“. 
 
 
Број:01-022-118/18 
Датум: 05.11.2018.године                                       
Власеница               
                                    ПРЕДСЈЕДНИК СКУПШТИНЕ 
                                                 ОПШТИНЕ 
                                           Гордана Трампић,с.р. 
 

 
На   основу   члана  39. Закона  о  локалној  

самоуправи („Службени  гласник  Републике  
Српске“, број  97/16) и члана  37. Статута  општине 
Власеница („Службени  гласник  општине  
Власеница“, број  9/17), а након  разматрања  
Информације о реализацији Годишњег програма 
рада ОШ „Вук Караџић“ Власеница на крају 
школске 2017/2018 године, Скупштина  општине  
Власеница, на сједници  одржаној  дана   
29.10.2018.године, д о н и ј е л а     ј е 

 
 

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

Годишњег програма рада ОШ „Вук Караџић“ 
Власеница на крају школске 2017/2018 године. 

 
2. Овај  закључак  ступа  на  снагу  наредног  

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

 
 
 

Број: 01-022-111/18                                                                                         
Датум: 05.11.2018.године          ПРЕДСЈЕДНИК      
Власеница                          СКУПШТИНЕ  ОПШТИНЕ 
                                               Гордана  Трампић, с.р.  
 

 
На   основу   члана  39. Закона  о  локалној  

самоуправи („Службени  гласник  Републике  
Српске“, број  97/16) и члана  37. Статута  општине 
Власеница („Службени  гласник  општине  
Власеница“, број  9/17), а након  разматрања  
Информације о резултатима васпитно образовног 
рада СШЦ „Милорад Влачић“ Власеница за 
школску 2017/2018 годину, Скупштина  општине  
Власеница, на сједници  одржаној  дана  
29.10.2018.године, д о н и ј е л а     ј е 

 
 

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

васпитно образовног рада СШЦ „Милорад Влачић“ 
Власеница за школску  2017/2018 годину. 
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               2. Овај  закључак  ступа  на  снагу  
наредног  дана од  дана  објављивања  у 
„Службеном  гласнику  општине  Власеница“. 

 
 

Број: 01-022-104/18                                                                                 
Датум: 05.11.2018.године          ПРЕДСЈЕДНИК         
Власеница                          СКУПШТИНЕ  ОПШТИНЕ 
                                                Гордана  Трампић, с.р. 
 

 
На   основу   члана  39. Закона  о  локалној  

самоуправи („Службени  гласник  Републике  
Српске“, број  97/16) и члана  37. Статута  општине 
Власеница („Службени  гласник  општине  
Власеница“, број  9/17), а након  разматрања  
Информације о стању  малољетничке деликвенције  
и насиља у породици  на подручју општине 
Власеница за 2018.годину, Скупштина  општине  
Власеница, на сједници  одржаној  дана  
29.10.2018.године, д о н и ј е л а     ј е 

 
 

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

малољетничке деликвенције  и насиља у породици  
на подручју општине Власеница за 2018.годину. 

 
2. Овај  закључак  ступа  на  снагу  наредног  

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

 
 

Број: 01-022-110/18                                                                           
Датум: 05.11.2018.године         ПРЕДСЈЕДНИК                                                        
Власеница                          СКУПШТИНЕ  ОПШТИНЕ 
                                                Гордана  Трампић, с.р. 
 

 
               На основу члана 39. став 2. тачка 2. 
Закона о локалној самоуправи ( „Службени гласник 
Републике Српске“, број 97/16) члана 14. став 2. 
Закона о експропријацији ( „Службени гласник 
Републике Српске“ број 112/06, 37/07, 66/08, 
110/08, 79/15 ) и члана 37. став 2. тачка 2. Статута 
Општине Власеница ( „Службени гласник Општине 
Власеница“ број 9/17 ), Скупштина општине 
Власеница на сједници одржаној дана  
29.10.2018.године, донијела је:  
 
 

ЗАКЉУЧАК О ДАВАЊУ МИШЉЕЊА 
 
I 

Даје се позитивно мишљење за утврђивање општег 
интереса за изградњу два (2)  постројења за 
пречишћавање отпадних вода у Власеници: 
 
- постројење  број 1 -  на парцелaма новог премјера 
означеним као кч.бр.948 и кч.бр.950/1 
К.О.Власеница 2  које одговарају парцели старог 
премјера  кч.бр.774/1 К.О.Џемат, 
 
 

 
- постројење број 2  - на парцели новог премјера 
означеној као кч.бр.1047/1 К.О.Власеница 1 
одовара парцели старог премјера кч.бр.1026/6 
К.О.Власеница, на парцели новог премјера 
означеној као кч.бр. 1047/2 К.О.Власеница 1 
одговара парецели старог премјера кч.бр.1026/7 
К.О.Власеница, на парцели новог премјера 
означеној као кч.бр. 1048 К.О.Власеница 1 
одговара парцелама старог  премјера кч.бр.1025, 
кч.бр.943/2 дио, кч.бр.1026/3 дио К.О.Власеница. 
  

II 
Овај закључак ступа на снагу осмог дана од дана 
објављивања у „Службеном гласнику општине 
Власеница“ . 
 
 
Број: 01-022-121/18  
Датум: 05.11.2018.године        ПРЕДСЈЕДНИК                                                                                 
Власеница                         СКУПШТИНЕ   ОПШТИНЕ     
                                                     ВЛАСЕНИЦА 
                                                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   
29.10.2018.године, д о н и  ј е л а     ј е 

 
 

З А К Љ У Ч А К 
 

 
1.Задужује се начелник Општине Мирослав 

Краљевић са сарадницима и Надзорни одбор 
предузећа АД  „Чистоћа“ Власеница да обаве 
разговор са ВД директором Витомиром Куртумом и 
представницима синдикалне организације АД 
„Чистоћа“ Власеница, у циљу проналаска рјешења 
за обављање основних дјелатности предузећа 
дефинисаних  Статутом предузећа и  позитивним  
законским прописима. 
 

2.Задужује се начелник Општине Мирослав 
Краљевић да информише Скупштину, а након 
обављених разговора из тачке 1.овог Закључка, о 
даљим правцима у  раду  предузећа АД „Чистоћа“  
Власеница, на првој наредној сједници Скупштине 
општине Власеница. 
 

3. Овај  закључак  ступа на снагу даном 
доношења, а објавиће  се у „Службеном  гласнику 
општине Власеница“. 
 
Број: 01-022-119/18                                                                    
Датум: 05.11.2018.године        
Власеница    
                                              ПРЕДСЈЕДНИК 
                                      СКУПШТИНЕ  ОПШТИНЕ 
                                         Гордана  Трампић,с.р.  
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                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 
закљученог уговора о извођењу радова на 
асфалтирању пута Власеница-Цикотска Ријека, 
дионица Рашића Гај – Оштра Главица, начелник 
општине Власеница донио је 
 

 
ОДЛУКУ 

о именовању надзора над грађењем 
 
 
I 

Именује се др Драган Јевтић, дипл. инж. грађ., бр. 

лиценце ФЛ-2589/15 од 17.6.2015. године, да у име 

Општине Власеница врши надзор над извођењем 

радова на асфалтирању пута Власеница – 

Цикотска Ријека, дионица Рашића Гај – Оштра 

Главица, по Уговору бр. 02/1-404-37/18 од 

24.9.2018. године, закљученом између Општине 

Власеница као наручиоца радова, с једне стране и 

„ЗВОРНИКПУТЕВИ“ а.д. Зворник, 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: 02/1-404-38/18                                                                          
Датум: 24. септембар 2018. године       
 
                                              НАЧЕЛНИК ОПШТИНЕ    
                                             Мирослав Краљевић,с.р.      
 

 
               На основу 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)  Начелник општине 
Власеница доноси: 
 
 

ОДЛУКА О ИМЕНОВАЊУ КОМИСИЈЕ 
 
I 

Именује се Комисија за израду елабората санације 
објекта Дома културе у Власеници, у сљедећем 
саставу: 

 
       1. Миле Симанић - предсједник Комисије, 
       2. Небојша Беровић - члан, 
       3. Драган Бојанић - члан. 
        

II 
Задатак Комисије је да уради „Елаборат санације 
објекта Дом културе“ у Власеници.  
 
 Елаборат треба да садржи: 
  -Технички опис, 
  - Фотодокументацију - постојеће стање, 
  - Предмјер и предрачун радова санације објекта     
    који обухвата следеће радове: 
 - санација крова, 
 - израда термо фасаде, 
 - замјена унутрашње и вањске столарије и    
    уградња АЛ браварије, 
  - санација мокрих чворова, 
  - санација зидова и плафона, 
  - санација пода, 
  - електроинсталационе радове ( јака и слаба  
     струја), 
   - санација централног гријања. 
 

III 
 Ова Одлука ступа на снагу даном доношења и 
биће објављена у ''Службеном гласнику општине 
Власеница''. 
 
 
Број: 02/1-014-520/18 
Датум: 16.10.2018. године  
                                             НАЧЕЛНИК ОПШТИНЕ  
                                             Мирослав Краљевић,с.р. 
 

 
Број:02/1-014-451/18 
 Датум:14.09.2018.године    
 
               На основу члана 98. Закона о 
службеницима и намјештеницима у органима 
јединице локалне самоуправе („Службени гласник 
Републике Српске“, број 97/16) и члана 4. 
Правилника о поступку запошљавања приправника 
у Општинској управи општине Власеница, 
Начелник општине   д о н о с и 

 
 Р Ј Е Ш Е Њ Е 

о именовању комисије за пријем приправника 
 
I 
 

Начелник општине именује Конкурсну комисију  у 
следећем саставу: 
1.Данијела Вуковић , предсједник комисије 
2. Марко Тодоровић, члан 
3. Љубинка Продановић, члан 
                

II 
 

Конкурсна комисија из претходне тачке проводиће 
поступак пријема приправника  по  Јавном конкурсу, 
број:02/1-014-414/18 од  27.08.2018. године  у складу 
са  Правилникм о поступку  
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запошљавања приправника у Општинској управи 
општине Власеница. 

 
III 
 

Ова рјешење ступа на снагу даном доношења, a  
објавиће се у „Службеном гласнику општине 
Власеница“ 
                                    
                                        НАЧЕЛНИК  ОПШТИНЕ 
                                       Мирослав Краљевић,с.р. 
 

 
Број:02/1-014-464/18 
 Датум:19.09.2018.године    
 
            На основу члана 98. Закона о службеницима 
и намјештеницима у органима јединице локалне 
самоуправе („Службени гласник Републике 
Српске“, број 97/16) и члана 4. Правилника о 
поступку запошљавања приправника у Општинској 
управи општине Власеница, Начелник општине 
 д о н о с и 
 

 
 Р Ј Е Ш Е Њ Е 

о именовању комисије за пријем приправника 
 
I 
 

Начелник општине именује Конкурсну комисију  у 
следећем саставу: 
1.Данијела Вуковић , предсједник комисије 
2. Марко Тодоровић, члан 
3. Љубинка Продановић, члан 
                

II 
 

Конкурсна комисија из претходне тачке проводиће 
поступак пријема приправника  по  Јавном 
конкурсу, број:02/1-014-425/18 од  03.09.2018. 
године  у складу са  Правилникм о поступку 
запошљавања приправника у Општинској управи 
општине Власеница. 

 
III 
 

Ова рјешење ступа на снагу даном доношења, a  
објавиће се у „Службеном гласнику општине 
Власеница“ 
 
 
                                           НАЧЕЛНИК  ОПШТИНЕ 
                                          Мирослав  Краљевић,с.р. 
 

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

П Р А В И Л Н И К 
о употреби мобилних и фиксних телефона 

 
Члан 1. 

 
     Овим Правилником  се регулише начин 
употребе мобилних и фиксних телефона од стране 
службеника  и намјештеника општинске управе и 
изабраних функционера.  
 

        Под изабраним функционерима подразумијевају     
   се Начелник општине, замјеник начелника општине, 
   предсједник СО и потпредсједник СО. 
 
        Начелник општине је носилац ВПН групе а сви  

 умрежени корисници у групи су чланови ВПН групе. 
 

Члан 2. 
 

      Мобилни и фиксни телефони користе се 
искључиво у службене сврхе у складу са 
овлаштењима и ограничењима дефинисаним овим 
Правилником. 
 

Члан 3. 
 

           Изабраним функционерима, савјетници 
Начелника, комунални полицајци, секретарица 
Начелника општине, возачи, систем администратор 
и други службеници који су чланови ВПН групе, 
трошкови мобилних телефона признају се у 
материјалне трошкове до износа који одобри 
Начелник општине. 
 
          Ограничење износа рачуна мобилних 
телефона за лица из претходног става регулише се 
посебним закључком који доноси Начелник 
општине. 
 

Члан 4. 
 

          Овлаштени корисници из члана 3. став 1. 
овог Правилника су корисници ВПН мреже 
мобилног оператера М:ТЕЛ, чиме остварују право 
на бесплатне позиве према другим корисницима 
унутар мреже. 
 

Чланови ВПН мреже општине Власеница 
могу бити и лица која се не налазе у саставу 
Oпштинске управе општине Власеница за чије 
укључење у ВПН мрежу одобрење доноси носилац 
ВПН групе односно Начелник општине. 

 
Члан 5. 

 
          Овлаштени корисници мобилних телефона 
посједују и скраћене телефонске бројеве у распону 
од 200 до 250 за разговоре унутар ВПН мреже.  
 

Члан 6. 
 

          Након истека мандата изабраним 
функционерима или престанка раднoг односа 
службеницима и намјештеницима који користе ВПН 
мрежу, начелник Oдјељења за финансије и Систем 
Администратор захтјева искључење тог броја из 
мреже и укључење новог броја који посједује 
новоименовани функционер или запослени  
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службеник уколико за то има потребе а уз 
салгасност носиоца групе. 

Уколико корисник или члан групе има 
обавезе за плаћање терминалне опреме, исте је 
дужан измирити у року предвиђеном анексом за 
набавку опреме или прије истека рока по захтјеву 
носиоца групе. 
 

Члан 7. 
 

          Фиксни телефони се додјељују изабраним 
функционерима, самосталном стручном сараднику 
за припрему и имплементацију пројеката и јавне 
набавке, секретарици, рачуноводству, матичној 
служби, портирници, служби борачко-инвалидске 
заштите, одјељењу просторно уређење и 
стамбено-комуналне послове и одјељењу за 
привреду и друштвене дјелатности и осталим 
одјељењима и службама. 
 
          Ограничење износа телефонских рачуна за 
кориснике из претходног става може прописати 
Начелник општине посебним закључком. 
 

Члан 8. 
 

          Поред телефонских апарата из члана 7. став 
1. канцеларије Општинске управе опремљене су 
телефонским апаратима – локалима за интерну 
комуникацију. Локали су умрежени преко Центрекс 
система фиксне телефоније чије услуге пружа 
провајдер. 
 
          Службеницима којима опис радног мјеста 
захтијева комуникацију  са странкама одобрава се  
инсталирање везе за разговоре унутар мрежних 
група у БиХ, без могућности позива према 
иностранству. 
 
           Кориштење телефона од стране лица која не 
припадају Општинској управи је строго забрањено. 

 
Члан 9. 

 
          За вођење евиденције и достављање 
годишњег извјештаја о употреби телефонских 
апарата и износу мјесечних рачуна задужује се 
Одјељење за финансије. 
 
          Лицима која прекораче дозвољен лимит 
утврђен закључком из члана 3. став 2. и члана 7. 
став 2. овог правилника Одјељење за финансије 
врши обуставу од плате за износ прекорачења 
рачуна. Извјештај о прекорачењу рачуна доставља 
Одјељење за финансије и Систем Администратор. 
 

За кориснике ВПН групе који се не налазе у 
саставу Општинске управе општине Власеница, а 
који прекораче дозвољен лимит утврђен закључком 
из члана 3. став 2. и члана 7. став 2. овог 
правилника Одјељење за финансије испоставити 
рачун на име корисника. 
 

 
 

 
Члан 10. 

 
Ступањем на снагу овог Правилника 

престаје да важи Правилник број: 02/1-014-13/17 од 
12.01.2017. године („Службени гласник општине 
Власеница“, број 2/17). 
                     

Члан 11. 
 
          Oвај Правилник ступа на снагу даном 
доношења, и објавиће се у „Службеном гласнику 
општине Власеница“. 
 
 
Број: 02/1-014-173/18                                                  
Датум: 23.10.2018. године       
                                         НАЧЕЛНИК ОПШТИНЕ                                       
               Мирослав Краљевић,с.р. 
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