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                    Власеница 
 
                    БРОЈ  2 

 

Службени гласник општине Власеница 

 

          На основу члана 43. став (1) Закона о 
уређењу простора и грађењу  („Службени гласник 
Републике Српске“,број 40/13 ,106/15 и 3/16), члана 
39. Закона о локалној самоуправи („Службени 
гласник Републике“,број 97/16) и члана 37. Статута 
општине Власеница („Службени гласник  Општине 
Власеница“, број 9/17) , Скупштина општине 
Власеница je на сједници одржаној дана  
26.03.2019.године,  донијела                                                                                                                                            
 
 

ОДЛУКУ 
О ИМЕНОВАЊУ САВЈЕТА ЗА ПРАЋЕЊЕ 

ИЗРАДЕ РЕГУЛАЦИОНОГ ПЛАНА ПРИВРЕДНЕ 
ЗОНЕ ВЛАСЕНИЦА –СЕГМЕНТ А  И СЕГМЕНТ Б 

 
I 

Овом Одлуком се именује Савјет за праћење 
израде Регулационог плана привредне зоне 
Власеница Сегмент - А и Сегмент - Б  (у даљем 
тексту: Савјет) у сљедећем саставу: 
 

1. Мирослав Краљевић, начелник општине    
Власеница, предсједник Савјета 

2. Гордана  Трампић, предсједник Скупштине  
општине Власеница, члан 

3. Данијела Дамљановић, шеф кабинета 
начелника   општине Власеница, члан 

4.  Александар Миладиновић, представник      
       Одјељења за просторно уређење и 

 стамбено   комуналне послове, члан 
5. Дејан Крезовић, представник  АД  „ Водовод 

и   канализација“ Власеница, члан 
6. Марко Тодоровић, представник Одјељења 

за финансије, члан 
7. Павле Бунијевац, представник Одјељења 

за   општу управу, члан 
8. Јелена Шеовац, представник Одјељења за    

привреду и друштвене дјелатности,члан 
9. Невена Ступар, представник Одјељења за  

просторно уређење и стамбено   комуналне 
послове, члан 

10. Драган Бојанић, представник  
РЈ„Електродистрибуција“ Власеница, члан 

11. Станислав Краљевић, представник задужен 
за праћење плана комуналне   
 инфраструктуре, члан 

12. Витомир Куртума, представник КП 
“Чистоћа“ а.д. Власеница, члан 

13. Данка Кезуновић, представник ОШ “Вук    
Караџић“ Власеница, члан 

14. Горан Ђурић, представник СШЦ 
„Милорад Влачић“ Власеница, члан 

15. Весна Пајић, представник ЈЗУ Дом здравља  
Власеница, члан 

16. Снежана Вуковић, представник Фонда  
здравствене заштите РС, члан 

17. Игор Вуковић, представник ЈП „Шуме 
Републике  Српске“, члан 

18. Митар Кљештан, представник Републичке  
управе за геодетске и имовинско -правне  
 послове, члан 

19. Небојша Живковић, представник ЈУ 
„Културни центар“ Власеница, члан 

20. Жељко Дамљановић, представник Одсјека  
за развој општине Власеница, члан 

21. Александар Краљевић, предсједник клуба  
одборника СНСД- Милорад Додик, члан 

22. Давор Милић, представник политичке    
             партије ПДП, члан 

23. Мирослав Бобар, предсједник клуба   
             одборника СДС, члан 

24. Хасан Топаловић, предсједник клуба  
             одборника СДА, члан 

25. Миле Зорановић, представник политичке 

партије Уједињена Српска, члан 

26. Станислав Продановић, представник 

политичке партије Савеза за нову политику, 

члан 

27. Владан Настић, представник привредника, 

члан  

28. Радомир Жепинић, представник 

привредника, члан 

29. Љиљана Савиновић, представник Одсјека 

за развој општине Власеница, члан. 

 

II 
Задатак Савјета из претходне тачке је да: 
-прати израду Регулационог плана привредне зоне  
Власеница - Сегмент А и Сегмент Б, 
-заузима стручне ставове према питањима општег, 
привредног  и просторног развоја општине 
Власеница и подручја обухвата наведеног планског 
акта, као и стручне ставове у погледу 
рационалности и квалитета предложених планских 
рјешења, усаглашености са просторно планским 
документима  ширег подручја, те усаглашености  са 
одредбама Законом о уређењу простора и грађењу 
(„Службени гласник Републике Српске“,број 40/13,  
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106/15 и 3/16) и другим прописима заснованим на 
закону. 
 

III 
Мандат  Савјета траје до окончања поступка 
доношења Регулационог плана привредне зоне  
Власеница - Сегмент А и  Сегмент Б. 
 

IV 
Ова Одлука ступа на снагу осмог дана од дана 
објављивања у „Службеном гласнику општине 
Власеница“.  
 
 
Број:01-022-48/19                  
Датум: 26.03.2019.године  
                                                    ПРЕДСЈЕДНИК 
                    СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ 
                                                Гордана Трампић,с.р. 
 

 
               На основу члана 40. Закона о уређењу 
простора и грађењу („Службени гласник Републике 
Српске“, број 40/13, 106/15, 3/16), члана 39. став 2. 
алинеја 8. 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 је на сједници 
одржаној 26.03.2019.године, донијела  
 
 

ОДЛУКУ 
о измјени и допуни Одлуке о приступању 

изради Регулационог плана  привредне зоне 
Власеница –Сегмент А и Сегмент Б 

 
 

Члан 1. 
У члану 1. Одлуке о приступању изради 
Регулационог плана  привредне зоне Власеница –
Сегмент А и Сегмент Б („Службени гласник“ број 
7/18) , став 2. мјења се и гласи: 
Планом ће бити обухваћен простор у укупној 
површини цца 10,02 ha, а чине га двa сегмента и 
то: 

- Сегмент А: Локација „Брегови“ површине 
цца 8,34ha, која захвата земљишне 
парцеле означене као кч.бр.37/71, 
кч.бр.165, кч.бр.164/2, кч.бр.37/72  и дио 
кч.бр.37/1 све КО Власеница I (нови 
премјер), и 

- Сегмент Б: Локација „Дрински корпус“ 
површине  1,68 ha, која захвата земљишне 
парцеле означене као кч.бр.340/1, 
кч.бр.340/2, кч.бр.339, кч.бр.338, кч.бр.337, 
кч.бр.335, кч.бр.336, кч.бр.333/2, кч.бр.400, 
кч.бр.332/1, кч.бр.332/3, кч.бр.332/2, 
кч.бр.332/4 и кч.бр.331 све КО Власеница II 
(нови премјер) 

 
 

Члан 2. 
 Иза члана 9. додаје се члан 10. који гласи: 
 

 
„Обустављају се сви поступци издавања 
локацијских услова и грађевинских дозвола до 
доношења/усвајања Регулационог плана 
привредне зоне Власеница – Сегмент А и Сегмент 
Б“,  а досадашњи члан 10. постаје члан 11. 

 
 

Члан 3. 
Ова одлука ступа на снагу осмог дана од дана 
објављивања у „Службеном гласнику општине 
Власеница“ 
 
 
Број:01-022-47/19                                                         
Датум: 26.03.2019.године                 
                                                   ПРЕДСЈЕДНИК    
                                           СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ 
                                                Гордана Трампић,с.р. 
 

 
               На основу члана 39. став 2. тачка 13. 
Закона о локалној самоуправи („Службени  гласник 
Републике Српске“, број 97/16) и члана 37. став 2. 
тачка 14. Статута општине Власеница („Службени 
гласник општине Власеница“, број 9/17), Скупштина 
општине Власеница на сједници одржаној дана 
26.03.2019. године, донијела је  
 

ОДЛУКУ 
О ДОДЈЕЛИ ПОСЛОВНИХ ПРОСТОРИЈА НА 

КОРИШТЕЊЕ ОПШТИНСКОЈ ОРГАНИЗАЦИЈИ  
ЦРВЕНОГ КРСТА У ВЛАСЕНИЦИ 

 
I 

       Овом Одлуком Oпштинској организацији 
Црвеног крста у Власеници додјељуjу  се на 
кориштење пословне просторије укупне површине 
80 m² у улици Краља Петра број 17 у Власеници 
изграђене на парцели кч.бр.586 К.О.Власеница 2. 

 
II 

        Пословне просторије из тачке I ове Одлуке  
додјељују се на кориштење OO Црвеног крста у 
Власеници, које ће се користити искључиво за 
потребе народне кухиње Црвеног крста и исте се 
не могу користити у друге сврхе. 
 

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

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

V 
        На основу ове Одлуке са OO Црвени крст 
Власеница закључиће се писани уговор о 
коришћењу пословних просторија из тачке I ове  
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Одлуке, којим ће се регулисати права и обавезе 
уговарача. 
 

VI 
        Овлашћује се Начелник општине Власеница 
да на основу ове Одлуке са OO Црвени крст 
Власеница закључи уговор о кориштењу 
предметних пословних просторија. 
  
 

VII 
          Ова Одлука ступа на снагу осмог дана након 
дана објављивања у ''Службеном гласнику општине 
Власеница''. 
 
  
   
 Број: 01-022-46/19                                                                           
 Датум: 26.03.2019.године   
                                                     ПРЕДСЈЕДНИК  
                                             СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ 

                                              Гордана Трампић,с.р. 
 

 
          На основу  члана 39. Закона о локалној 
самоуправи („Службени гласник Републике 
Српске“, број 97/16), члана 3. и 5. а у вези са 
чланом 12. Закона о систему јавних  служби 
(„Службени гласник  Републике Српске“, број 
68/07,109/12 и 44/16) и члана 37. Статута општине 
Власеница („Службени гласник општине 
Власеница“, број 9/17), Скупштина општине 
Власеница, на сједници  одржаној дана  
26.03.2019.године,  д о н и ј е л а    ј е  
  
 

О Д Л У К У 
о допуни Одлуке о  оснивању  Јавне установе 

Културни  центар Власеница 
 
 

I 
У Одлуци о  оснивању  Јавне установе Културни  
центар Власеница („Службени гласник општине 
Власеница“, број 8/16)- у даљем тексту: Одлука, у 
наслову III –ДЈЕЛАТНОСТ УСТАНОВЕ, у члану 12. 
став 1. иза шифре дјелатности 73.12 додају се нове 
шифре са следећим подацима: 
„60.10 Емитовање радијског програма 
60.20 Емитовање телевизијског програма“ 
 
 

II 
Одлукa о  оснивању  Јавне установе Културни  
центар Власеница („Службени гласник општине 
Власеница“, број 8/16) у осталом дијелу остаје 
неизмјењена. 
 
 

III 
На основу ове Одлуке у надлежном судском 
регистру извршиће се допуна са новим  шифрама и 
називима дјелатности јавне установе Културни 
центар Власеница.  

 

 
IV 

Ова Одлука ступа на снагу даном доношења, а 
објављивиће се у ''Службеном гласнику општине 
Власеница''. 
 
 Број: 01-022-50/19                                                                                                          
Датум: 26.03.2019.године         ПРЕДСЈЕДНИК 
                                             СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ 
                                                Гордана Трампић,с.р. 
 

 
На   основу   члана  39. Закона  о  локалној  

самоуправи („Службени  гласник  Републике  
Српске“, број  97/16) и члана  37. Статута  општине 
Власеница („Службени  гласник  општине  
Власеница“, број  9/17), а након  разматрања  
Извјештаја о раду  начелника општине Власеница 
за 2018.годину, Скупштина  општине  Власеница, 
на сједници  одржаној  дана 26.03.2019.године, 
 д о н и ј е л а     ј е 

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

општине Власеница за 2018.годину. 
 

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

 
Број: 01-022-33/19                                                                                      
Датум: 26.03.2019.године      
Власеница                                   ПРЕДСЈЕДНИК    
                                            СКУПШТИНЕ  ОПШТИНЕ 
                                                Гордана  Трампић,с.р. 
 

 
На   основу   члана  39. Закона  о  локалној  

самоуправи („Службени  гласник  Републике  
Српске“, број  97/16) и члана  37. Статута  општине 
Власеница („Службени  гласник  општине  
Власеница“, број  9/17), а након  разматрања  
Извјештаја о раду  и Финансијског извјештаја ЈУ 
Центар за социјални рад Власеница за  
2018.годину, Скупштина  општине  Власеница, на 
сједници  одржаној  дана  26.03.2019.године,  
д о н и ј е л а     ј е 

 
З А К Љ У Ч А К 

 
1. Усваја  се  Извјештај о раду и 

Финансијски извјештај ЈУ Центар за социјални рад 
Власеница  за  2018.годину. 

 
2. Овај  закључак  ступа  на  снагу  наредног  

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

 
Број: 01-022-43/19                                                                                           
Датум: 26.03.2019.године     
Власеница                             ПРЕДСЈЕДНИК 
                                        СКУПШТИНЕ  ОПШТИНЕ 
                                             Гордана  Трампић,с.р. 
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               На   основу   члана  39. Закона  о  локалној  
самоуправи („Службени  гласник  Републике  
Српске“, број  97/16) и члана  37. Статута  општине 
Власеница („Службени  гласник  општине  
Власеница“, број  9/17), а након  разматрања  
Извјештаја о раду и Финансијског извјештаја 
Општинске организације Црвеног крста Власеница 
за 2018.годину, Скупштина  општине  Власеница, 
на сједници  одржаној  дана  26.03.2019.године, 
 д о н и ј е л а     ј е 

 
 

З А К Љ У Ч А К 
 
1. Усваја  се Извјештај о раду и Финансијски 

извјештај Општинске организације  Црвеног  крста  
Власеница за  2018.годину. 

 
2. Овај  закључак  ступа  на  снагу  наредног  

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

 
 
 

Број: 01-022-40/19                                                                                         
Датум: 26.03.2019.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 Програма подстицаја 
активности и набавке  репроматеријала за развој 
пољопривредне производње средствима 
општинског буџета у  2018.години, Скупштина  
општине  Власеница, на сједници  одржаној  дана  
26.03.2019.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 
Програма  подстицаја  активности и набавке 
репроматеријала за развој пољопривредне 
производње средствима општинског буџета у  
2018.години. 

 
2. Овај  закључак  ступа  на  снагу  наредног  

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

 
 

Број: 01-022-10/19                                                                                     
Датум: 26.03.2019.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 стању и степену развоја занатства 
и мале привреде на подручју општине Власеница у  
2018.години, Скупштина  општине  Власеница, на 
сједници  одржаној  дана  26.03.2019.године, 
 д о н и ј е л а     ј е 

 
 

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

степену развоја занатства и мале привреде на 
подручју општине Власеница у 2018.години. 

 
2. Овај  закључак  ступа  на  снагу  наредног  

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

 
 
 

Број: 01-022-39/19                                                                                         
Датум: 26.03.2019.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 
Програма подстицаја  активности и набавке 
репроматеријала за развој пољопривредне 
производње средствима општинског буџета у 
2019.години, Скупштина  општине  Власеница, на 
сједници  одржаној  дана  26.03.2019.године,  
д о н и ј е л а     ј е 

 
 

З А К Љ У Ч А К 
 
1. Усваја  се Програм подстицаја  

активности и набавке репроматеријала за развој 
пољопривредне производње средствима 
општинског буџета у 2019.години. 

 
2. Овај  закључак  ступа  на  снагу  наредног  

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

 
 
 

Број: 01-022-37/19                                                                                      
Датум: 26.03.2019.године     
Власеница                                 ПРЕДСЈЕДНИК       
                                            СКУПШТИНЕ  ОПШТИНЕ 
                                               Гордана  Трампић,с.р. 
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               На основу члана 59. Закона о локалној 
самоуправи („Службени гласник РС“,број: 97/16) и 
члана 66. Статута општине Власеница („Службени 
гласник општине Власеница“ број: 9/17), Начелник 
општине Власеница, д о н о с и 

 
 

О Д Л У К У 
о расподјели буџетских средстава спортским 
клубовима општине Власеница у 2019. години 

 
 
I 

Финансирање спортских клубова општине 
Власеница у 2019. години  вршиће се из средстава 
Буџета општине Власеница за 2019. годину у 
износу од 103.000,00 КМ.  

 
 

II 
Средства из тачке I ове Одлуке 

обезбиједиће се у Буџету општине: Потрошачка 
јединица – Одјељење за привреду, друштвене 
дјелатности и инспекцијске послове (01160150), са 
позиције 415213 -  Спорт. 

 
 

III 
Расподјела средстава спортским клубовима 

општине Власеница врши се у складу са 
приједлогом расподјеле наведеним у Извјештају 
Комисије за спорт и културу Скупштине општине 
Власеница, број: 01-022-2/19 од 04.03.2019. године. 
 
 

IV 
Средства у износу од 103.000,00 КМ 

распоређују се спортским клубовима на подручју 
општине Власеница и то: 

 
1.Фудбалски клуб „Власеница“ Власеница 
............................................................... 52.500,00 КМ, 
2.Кошаркашки клуб „10. Август“ Власеница 
............................................................... 18.000,00 КМ,  
3.Карате клуб „Младост“ Власеница 
..................................................................3.500,00 КМ, 
4.Теквондо клуб „Специјалац“ Власеница 
..............................................................    3.500,00 КМ, 
5.Џудо клуб „Власеница“ Власеница 
..................................................................3.500,00 КМ, 
6.Планинарско еколошко друштво „Ацер“     
   Власеница   ..........................................3.000,00 КМ, 
7.Скијашки клуб „Игришта“ Власеница   
..................................................................1.500,00 КМ, 
8.Бициклистички клуб „КПЛ“ Власеница 
..................................................................7.000,00 КМ, 
9.Одбојкашки клуб „НЕТ“ Власеница ..  6.000,00 КМ, 
10.Атлетски клуб „Власеница“ Власеница 
...............................................................   3.500,00 КМ. 
11.Спортско – риболовачко друштво „Липљен“   
     Власеница............................................1.000,00 КМ 
 
 
 
 

 
V 

Средства наведена у тачки IV ове Одлуке могу се 
користити само за редовне трошкове клубова у 
складу са Правилником о расподјели буџетских 
средстава спортским организацијама на подручју 
општине Власеница. 
 

 
VI 

Сви спортски клубови који се финансирају 
из буџета општине Власеница дужни су да 
оправдају утрошена средства на мјесечном нивоу, 
односно да средства уплаћена на рачун клуба 
оправдају на начин да Комисији за спорт и културу 
редовно достављају извјештај о реализацији 
финансијских средстава, са копијама рачуна, за 
сваки мјесец у календарској години.  
 
Клубовима који не буду достављали извјештаје, 
наведене у ставу 1 тачке VI ове Одлуке, неће се 
одобравати средства док не буду доставили 
извјештај. 
 

VII 
Ова Одлука ступа на снагу осмог дана од 

дана објављивања у „Службеном гласнику општине 
Власеница“. 

 
 

Број:02-014-154/19    
Датум: 07.03.2019. год.     
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 
Власеница доноси: 
 
 

ОДЛУКУ  
О ИМЕНОВАЊУ КОМИСИЈЕ ЗА ПРИМОПРЕДАЈУ 

ВАТРОГАСНОГ ДОМА 
 
I 

Именује се Комисија за примопредају Ватрогасног 
дома у Власеници, улица Доситеја Обрадовића у 
Власеници, у сљедећем саставу: 
 
     -Александар Миладиновић, предсједник 
     -Небојша Беровић, члан, 
     -Божидар Куртума, члан. 
 

II 
Задатак Комисије је да записнички констатује 
стање самог објекта и списак свих средстава који 
се налазе у објекту, те да записник о примопредаји 
Ватрогасног дома достави Начелнику општине. 
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III 

Ова Одлука ступа на снагу даном доношења, а 
објавиће се у „Службеном гласнику општине 
Власеница“. 
 
 
Број:02-014-168/19 
Датум: 19.03.2019. године 
                                              НАЧЕЛНИК ОПШТИНЕ 
                                             Мирослав Краљевић,с.р. 

 

 
               На основу члана 82. Закона о локалној 
самоуправи („Службени гласник Републике 
Српске“, број 97/16), члана 97. Статута опшштине 
Власеница („Службени гласник општине Власеница 
(„Службени гласник општине Власеница“, број 9/17)  
и члана 5. Уговора – Изградња димњака 
централног гријања објекта обданишта           
“ПРВИ КОРАЦИ“ у Власеници, начелник општине 
Власеница д о н о с и: 
 
 

ОДЛУКУ 
о именовању лица за контролу реализације 

Уговора – Изградња димњака централног 
гријања објекта обданишта“ПРВИ КОРАЦИ“ у 

Власеници 
 
I 

          Именује се Небоша Беровић, запослени у 
Општинској управи општине Власеница, за 
контролу реализације Уговора – Изградња 
димњака централног гријања објекта обданишта 
“ПРВИ КОРАЦИ“ у Власеници        бр.02/3-404-4/19 
(у даљем тексту:Уговор). 
 

 II 
          Задатак лица за контролу реалаизације 
Уговора је да редовно прати стручност реализације 
Уговора из претходне тачке.  
У спровођењу стручног надзора, лице за контролу 
реализације Уговора ће да: 
- уведе извођача у посао, 
- изврши контролу примјене одговарајуће 
техничке документације, контролу и провјеру 
квалитета свих врста материјала, примјену прописа 
и стандарда, 
- утврди да ли се радови изводе у складу са 
законском регулативом, односно да ли је квалитет 
радова у складу са прописима и стандардима који 
се примјењују за ову врсту радова и одредбама 
уговора, 
- потврди извођење радова, потписивањем 
грађевинског дневника, те да контролише 
грађевинску књигу, 
- писаним путем обавијести надлежну 
институцију и инвеститора о евентуалним 
непредвиђеним околностима у вези са извођењем 
радова, 
- сачини извјештај о обављеном надзору над 
извођењем радова, 
-        обавља друге послове у складу са законском 
и подзаконском регулативом.  
 

 
 III 

  По завршетку радова лице именовано за 
контролу релаизације уговора ће саставити 
записник о надзору над извођењем радова, који ће 
доставити извођачу и наручиоцу радова. 
 

 IV 
           Ова Одлука ступа на снагу даном доношења 
и биће објављена у „Службеном гласнику општине 
Власеница“. 
 
 
Број: 02-014-173/19 
Датум: 20.03.2019. године 
                                             НАЧЕЛНИК ОПШТИНЕ 

                                             Мирослав Краљевић,с.р. 
 

 
               На основу члана 82. Закона о локалној 
самоуправи („Службени гласник Републике Српске“ 
број: 97/16), члана 97. Статута општине Власеница 
(„Службени гласник општине Власеница“ број: 
9/17)и члана 33. Закона о матичним књигама 
(„Службени гласник републике Српске“ број: 111/09 
и 66/18), Начелник општине д о н о с и: 
 
 

Р Ј Е Ш Е Њ Е 
о преносу овлаштења 

 
I 

Бунијевац (Вељко) Павле, начелник Одјељења за 
општу управу , општинске управе општине 
Власеница, рођен 01.12.1963. године у Варешу, са 
завршеним факултетом политичких наука, 
овлашћује се: 
 

- да може у моје име, на крају календарске 
године, извршити овјеру матичних књига у 
матичном уреду општинске управе општине 
Власеница.  

 
II 

Ово Рјешење ступа на снагу даном доношења и 
објавиће се у „Службеном гласнику општине 
Власеница“ 
 
Број: 02-014-162/19 
Датум, 18.03.2019. године                                                   

                                      НАЧЕЛНИК ОПШТИНЕ 
                               Мирослав Краљевић,с.р. 

 

                                                               

Број: 02-014-175/19 

Датум: 22.03.2019. године 
 
               На основу чланa 82. став 3. Закона о 
локалној самоуправи („Службени гласнике 
Републике Српске“, број 97/16)  и члана 97. Статута 
општине Власеница („Службени гласник општине  
Власеница“ , број 9/17), Начелник општине 
Власеница доноси: 
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РЈЕШЕЊЕ 

о именовању Комисије за спровођење акције 
„Април - мјесец чистоће“ 

 
 

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

1. Ђуро Вуксић, предсједник комисије 
2. Александар Миладиновић, члан 
3. Жељко Дамљановић, члан 
4. Данка Кезуновић, члан 
5. Горан Ђурић, члан 
6. Јован Голић, члан 
7. Божидар Куртума, члан 
8. Небојша Пејановић, члан 
9. Дејан Крезовић, члан 
10. Перо Томић, члан 

 
 

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

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

IV 
Ово рјешење ступа на снагу осмог дана од дана 
објављивања у „Службеном гласнику општине 
Власеница“. 
           
 

                               НАЧЕЛНИК ОПШТИНЕ 
                               Мирослав Краљевић,с.р. 

                                

 
                 На основу члана 82. 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 Одлуке о продаји 
путничких моторних возила у власништву Општине 
Власеница („Службени гласник општине 
Власеница“, број 1/19), начелник општине 
Власеница донио је 
 
 

 
РЈЕШЕЊЕ  

о именовању Комисије за провођење  
поступка продаје путничких моторних возила  

у власништву Општине Власеница 
 
I 

Именује се Комисија за провођење поступка 
продаје путничких моторних возила у власништву 
општине Власеница (у даљем тексту: Комисија), у 
сљедећем саставу: 
 
1. Александра Милановић Лаловић, предсједник  
2. Оливера Боровина, замјеник предсједника 
3. Данијела Дамљановић, члан 
4. Мирзана Ахметовић, замјеник члана 
5. Невена Ступар, члан 
6. Љиљана Савиновић, замјеник члана 
 

II 
Задатак Комисије је да: 

 Припреми јавни позив и упутство за продају 
путничких моторних возила, 

 Спроведе поступак продаје путничких моторних 
возила и сачини Записник са отварања понуда, 

 Након извршења утврђених послова да 
препоруку начелнику општине о исходу поступка 
продаје и сачини одговарајући приједлог одлуке, 

 У сарадњи са надлежним службама сачини 
купопродајни уговор путничких моторних возила. 

III 
Предсједник и чланови Комисије дужни су чувати 
као пословну тајну све податке и сазнања која 
стекну у раду Комисије и дужни су одмах пријавити  
постојање сукоба интереса у поступку продаје 
моторних возила. 

IV 
Обавеза предсједника и чланова Комисије је да 
повјерене послове обављају у складу са 
процедурама o садржају и форми која је прописана 
законом, подзаконским актима, те сходно томе да 
сачињавају одговарајуће акте.   

 
V 

Предсједник и чланови Комисије обављају послове 
у Комисији као дио својих редовних обавеза. 
 

VI 
Ова одлука ступа на снагу даном доношења и биће 
објављена у „Службеном гласнику општине 
Власеница“. 
 
Број: 02-014-181/19                                                                              
Датум: 26. март 2019. године     
                                            НАЧЕЛНИК ОПШТИНЕ 
                                          Мирослав Краљевић,с.р. 
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