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                    БРОЈ  4 

 

Службени гласник општине Власеница 

 

               На основу члана 39.Закона о локалној 
самоуправи („Службени гласник Републике 
Српске“, број  97/16), члана 50.став 1. Закона о 
службеницима и намјештеницима у органима 
јединице локалне самоуправе („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 
17.07.2019.године, д о н и ј е л а  ј е 
 
 

О Д Л У К У 
о разрјешењу в.д. начелника Одјељења за 
просторно уређење и стамбено-комуналне 

послове Општинске управе општине Власеница 
 
 
I 

               Александар Миладиновић, мастер 
инжењер геодезије, разрјешава се са послова 
вршиоца дужности начелника Одјељења за 
просторно уређење и стамбено – комуналне 
послове  Општинске управе општине Власеница, 
због подношења оставке у писаној форми. 
 
 

II 
               Ова одлука ступа на снагу даном 
доношења, а објавиће се у „Службеном гласнику 
општине Власеница“. 
 
 
Број:  01-022-84/19 
Датум: 17.07.2019.године                                                                                     
Власеница                                 ПРЕДСЈЕДНИК 
                                           СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ                                                   
                                            Гордана Трампић,с.р. 
 

 
               На основу члана 39. став 2. тачка 21. 
Закона о локалној самоуправи („Служени гласник 
Републике Српске“, број  97/16), члана 37. став 2. 
тачка 23. Статута општине Власеница („Службени 
гласник општине Власеница“,број: 9/17),Скупштина 
општине Власеница, на сједници одржаној  дана 
17.07.2019.године, донијела  је 
 
 
 
 

О Д Л У К У 
о именовању  вршиоца дужности  начелника 
Одјељења за просторно уређење и стамбено-

комуналне послове Општинске управе  
општине Власеница 

 
I 

               Невена Ступар, дипломирани правник, 
именује  се за  вршиоца дужности начелника 
Одјељења  просторно уређење и стамбено – 
комуналне послове  Општинске управе општине 
Власеница. 
 

II 
               Ова одлука ступа на снагу даном 
доношења, а биће објављена  у „Службеном 
гласнику општине Власеница“. 
 
Број:  01-022-85/19 
Датум: 17.07.2019.године  
Власеница        ПРЕДСЈЕДНИК 
                                            СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ 
              Гордана Трампић,с.р. 
 

 
               На основу члана 22. Закона о стварним 
правима Републике Српске („Службени гласник 
Републике Српске“, број 124/08, 95/11), члана 39. 
став 2. тачка 13.  Закона о локалној самоуправи 
(„Службени гласник Републике Српске“, број 97/16, 
36/19) и члана 37. став 2. тачка 14. Статута 
Општине Власеница („Службени гласник општине 
Власеница“, број 9/17)  Скупштина општине 
Власеница на сједници одржаној дана   
17.07.2019.године  донијела је: 
 
 

ОДЛУКУ  
О ЗАМЈЕНИ ГРАДСКОГ 

 ГРАЂЕВИНСКОГ ЗЕЉИШТА 
 
I 

               Овом  Oдлуком приступа се поступку 
замјене некретнинa између Општине Власеница и 
Ковачевић (Стојан) Чедe, на начин да Ковачевић 
(Стојан) Чедо даје у власништво и посјед Општини 
Власеница некретнину означену као: 
 
 
 



Страна 2  Број 4 

Службени гласник општине Власеница 

 

 
-к.ч.бр. 867/29  по култури шума, површине 1600 
m

2
, уписанa у посједовни лист број: 776 К.О. 

Власеница 2 у корист посједника Ковачевић 
(Стојана) Чедо са дијелом 1/1, нови премјер, а којој 
одговара парцела старог премјера означена као 
к.ч. бр. 1215/29, по култури шума, површине 1600 
m

2
, уписана у ЗК извадак број 885 К.О. Власеница, 

као власништво Ковачевић (Стојан) Чедо са 
дијелом 1/1. 
У замјену за некретнину из претходног става 
Општина Власеница даје Ковачевић (Стојан) Чеди 
у власништво и посјед некретнину означену као: 
-к.ч.бр. 37/25, по култури пашњак, уписана у 
посједовни лист број: 172  К.О. Власеница 2, у 
корист Општине Власеница, са дијелом 1/1, нови 
премјер, а којој одговара парцела старог премјера 
означена као кч.бр.508/5 К.О.Власеница, по култури 
ливада, површине 496 m

2    
уписана у ЗК извадак 

број 93 К.О.Власеница, као власништво Општине 
Власеница са дијелом 1/1.

  

 
II 

               Утврђује се да су некретнине које су 
предмет замјене из тачке I ове Одлуке приближно 
еквивалентне вриједности, јер се парцела означена 
као кч.бр.867/29  К.О.    Власеница 2    и      парцела  
означена као кч.бр. 37/25 К.О. Власеница 2 налазе 
у 3. зони градског грађевинског земљишта. 
  
 

III 
               Овлашћује се начелник Општине 
Власеница да склопи Уговор о замјени некретнина 
из тачке I ове Одлуке, а након прибављања 
мишљења Правобранилаштва Републике Српске. 
Уговором ће се регулисати међусобна права и 
обавезе уговорних страна. 
 
 

IV 
               Општина Власеница је сагласна да се на 
некретнини из тачке I ове Одлуке, коју даје у 
власништво и посјед Ковачевић (Стојан) Чеди , а на 
основу Уговора о замјени некретнина, упише 
Ковачевић (Стојан) Чедо  у надлежним регистрима 
некретнина – у катастарском операту, као посједник 
са одговарајућим удјелом и у земљишним књигама 
као власник са одговарајућим удјелом. 
 
 

V 
               Ова одлука ступа на снагу осмог дана од 
дана објављивања у „Службеном гласнику општине 
Власеница“. 
 
 
Број: 01-022-88/19                                                                                        
Датум: 17.07.2019.године         ПРЕДСЈЕДНИК 
                                             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, 36/19) 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  
17.07.2019.године, донијела је:  
 

ОДЛУКУ 
 О ДАВАЊУ МИШЉЕЊА 

 
I 

               Даје се позитивно мишљење за 
утврђивање општег интереса за реконструкцију 
раскрснице у кружну раскрсницу на укрштању 
магистралних путева М19 и М19.2  у Општини 
Власеница. 
 

II 
               За потребе прве  фазе реконструкције 
раскрснице у кружну раскрсницу на укрштању 
магистралних путева  М19 и М19.2  у Општини 
Власеница неопходно је извршити експропријацију 
парцеле новог премјера означене као кч.бр.230 
К.О.Власеница 2 којој одговара парцела старог 
премјера означена као кч.бр.6/80 К.О.Власеница. 

 
 III 

               Планирана реконструкцијa раскрснице у 
кружну раскрсницу на укрштању магистралних 
путева М19 и М19.2  у Општини Власеница, 
предвиђена је просторно-планском документацијом 
општине Власеница. 
 

IV 
               Овај Одлука  ступа на снагу осмог дана од 
дана објављивања у „Службеном гласнику општине 
Власеница“ . 
 
 
Број: 01-022-89/19 
Датум: 17.07.2019.године     
 
                                    ПРЕДСЈЕДНИК СКУПШТИНЕ                    
                                          ОПШТИНЕ ВЛАСЕНИЦА 
                                     Гордана Трампић,с.р. 
 

 
На основу члана 62. и 66. Закона о 

задуживању, дугу и гаранцијама Републике Српске 
(„Службени гласник РС“, број 71/12, 52/14 и 114/17), 
члана 39. Закона о локалној самоуправи 
(„Службени гласник РС“, број 97/16 и 36/19) и члана 
37. Статута општине Власеница ( „Службени 
гласник општине Власеница“, број 9/17), Скупштина 
општина Власеница, на сједници одржаној дана 
17.07.2019.године, д о н и ј е л а   ј е 
 
 
 
 
 



Број 4  Страна 3 

Службени гласник општине Власеница 

 

 
О Д Л У К У 

о дугорочном задужењу Општине Власеница 
емисијом хартија од вриједности 

 
 

I 
Доноси се Одлука да се Општина 

Власеница дугорочно задужи емисијом хартија од 
вриједности на домаћем тржишту капитала у 
износу од  1.800.000,00 КМ. 
 
 

II 
Средства прибављена емисијом хартија од 

вриједности - обвезница ће се користити у сврху 
финансирања капиталних инвестиција на подручју 
општине Власеница у 2019. години: 

 

Ред. 
број 

Пројекат Властити 
извори фин. 
(процјена) 

1. Реконструкција постјеће 
јавне расвјете у лед јавну 
расвјету 

186.000,00 КМ 

2. Изградња централног 
споменика 

47.220,00 КМ 

3. Сређивање градске пијаце 50.000,00 КМ 

4. Набавка минибуса за 
превоз ђака 

300.000,00 КМ 

5. Постављање видео 
надзора у сврху 
безбједности саобраћаја 

100.000,00 КМ 

6. Уређење инфраструктуре 
1. етапе индустриске зоне 
Кула-Зебан 

150.000,00 КМ 

7. Гријање ватрогасни дом 30.420,00 КМ 

8. Пројекти из 
пољопривреде 

130.000,00 КМ 

9. Суфинансирање поправке 
кровова заједнице 
етажних власника 

50.000,00 КМ 

10. Изградња водовода у 
улици Слободана 
Принципа Сеље 
-МЗ Горњи Залуковик 
-Насеље Дурићи  

40.000,00 КМ 

11. Судска извршења по 
пресудама  

272.842,76 КМ 

12. Асфалтирање улица у 
граду 

443.517,24 КМ 

 УКУПНО 1.800.000,00 КМ 

 
 

У случају евентуалне измјене намјене средстава 
Скупштина општине Власеница мора дати 
сагласност на измјену. 
 

III 
Емисија хартија од вриједности – обвезница 

из тачке I ове одлуке извршиће се под сљедећим 
условима: 

 
 

 
- Износ задужења: до  1.800.000,00 КМ, 

- Камата: не више од 5% годишње, 

- Рок доспијећа: до 12 година, 

- Грејс период: 12 мјесеци, 

- Обрачун и исплата камате и главнице: 

мјесечни ануитети, 

- Валутна клаузула: евро, 

- Начин осигурања отплате дуга: сопствене 

мјенице Општине Власеница, 

- Остали трошкови задужења: до 1% укупног 

износа задужења. 

 
IV 

Редовни приходи буџета општине 
Власеница у 2018. години су износили 4.910.402,00 
КМ. Обавезе Општине Власеница у постојећим 
кредитним задужењима у 2019. години износе 
291.991,46 КМ, што чини 5,95% укупних редовних 
прихода остварених у 2018. години, а са 
планираним новим задужењем укупне годишње 
обавезе не би прелазиле 10,90%. 

Укупан износ који доспијева за отплату по 
предложеном дугу и цјелокупном доспјелом 
неизмиреном постојећем дугу, у било којој наредној 
години је знатно мањи од ограничења прописаног у 
члану 59. Закона о задуживању, дугу и гаранцијама 
Републике Српске (18%). 

 
V 

Саставни дио ове Одлуке чини План 
измирења пренесених обавеза. 

 
 

VI 
Овлашћује се Начелник општине да 

Министарству финансија Републике Српске 
подонесе захтјев за добијање сагласности за 
кредитно задужење.  

 
                                          VII 

Посебном одлуком Скупштине општине 
утврдиће се елементи емисије хартија од 
вриједности – обвезница, у складу са Законом о 
тржишту хартија од вриједности („Службени 
гласник Републике Српске“, бр. 92/06, 34/09, 30/12, 
59/13, 108/13 и 4/17) и другим прописима Комисије 
за хартије од вриједности Републике Српске. 

 
                                          VIII 

Овлашћује се Начелник општине, да након 
добијања сагласности Министарства финансија 
Републике Српске, у складу са Законом о јавним 
набавкама БиХ, закључи уговор са најповољнијом 
финансијском институцимом за реализацију 
кредитних средстава, којим ће се дефинисати 
услови кредитирања, у оквирима дефинисаним 
тачком II ове Одлуке. 

Овлашћује се Начелник општине да 
потпише све акте неопходне за реализацију 
емисије хартија од вриједности – обвезница из 
тачке I ове Одлуке. 
 
 
 



Страна 4  Број 4 

Службени гласник општине Власеница 

 

 
    IX 

Задужује се Одјељење за финансије да 
прибави Увјерење Пореске управе Републике 
Српске о измиреним обавезама по основу пореза и 
доприноса, у сврху добијања сагласности за 
задужење од Министарства финансија Републике 
Српске. 
 

     X 
Ова Одлука ступа на снагу осмог дана од 

објављивања у „Службеном гласнику општине 
Власеница“. 
 
 
Број: 01-022-90/19 
Датум: 17.07.2019.године 

                                            ПРЕДСЈЕДНИК 
СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ 

                                              Гордана Трампић,с.р. 
 

 
               На основу члана 39. тачка 25. Закона о 
локалној самоуправи („Службени гласник 
Републике Српске“, број 97/16 и 36/19) , чланова 6. 
и 25. став 2. Закона о тржишту хартија од 
вриједности („Службени гласник Републике 
Српске“, број 92/06, 34/09, 8/12, 30/12, 59/13, 86/13, 
108/13 i 4/17), и члана 37. став 27. Статута општине 
Власеница („Службени гласник општине 
Власеница“, број 9/17), Скупштина општине 
Власеница на сједници, одржаној  17.07.2019. 
године, доноси 
 

О Д Л У К У 
о првој емисији обвезница јавном понудом 

 
I  

               Овом Одлуком регулише се поступак прве 
емисије обвезница Општинe Власеница (у даљем 
тексту: Емитент) јавном понудом на Бањалучкој 
берзи хартија од вриједности а.д. Бања Лука.  

 
II  

             Основни елементи емисије обвезница су: 
1. Пуни назив и адреса емитента: Општина 

Власеница, Свестосавска 14, 75440 
Власеница, 

2. Ознака и регистарски број у регистру 
емитената код Комисије за хартије од 
вриједности: 03-23-61/19,  

3. Циљеви инвестирања, начин коришћења 
средстава, очекивани ефекти: 

4. Средства прибављена емисијом обвезница 
ће се користити у сврху финансирања 
капиталних инвестиција на подручју 
општине Власеница у 2019. години: 
 

Ред. 
број 

Пројекат Властити извори 
фин. (процјена) 

1. Реконструкција постјеће 
јавне расвјете у лед јавну 
расвјету 

186.000,00 КМ 

2. Изградња централног 
споменика 

  47.220,00 КМ 

3. Сређивање градске пијаце 50.000,00 КМ 

4. Набавка минибуса за 
превоз ђака 

300.000,00 КМ 

5. Постављање видео 
надзора у сврху 
безбједности саобраћаја 

100.000,00 КМ 

6. Уређење инфраструктуре 
1. етапе индустриске зоне 
Кула-Зебан 

150.000,00 КМ 

7. Гријање ватрогасни дом 30.420,00 КМ 

8. Пројекти из 
пољопривреде 

130.000,00 КМ 

9. Суфинансирање поправке 
кровова заједнице 
етажних власника 

50.000,00 КМ 

10. Изградња водовода у 
улици Слободана 
Принципа Сеље 
-МЗ Горњи Залуковик 
-Насеље Дурићи  

 
40.000,00 КМ 

11. Судска извршења по 
пресудама  

272.842,76 КМ 

12. Асфалтирање улица у 
граду 

443.517,24 КМ 

 УКУПНО 1.800.000,00  КМ 

 
5. Врста емисије: емисија муниципалних 

обвезница, јавном понудом; 
6. Редни број емисије, ознака врсте и класа 

хартија од вриједности и појединачна права 
из хартија од вриједности – CFI код: прва 
емисија дугорочних, муниципалних 
обвезница, CFI  код DBFSBR; 

7. Број, номинална вриједност хартија од 
вриједности и укупна вриједност емисије: 
Првом емисијом емитује се 18.000 
обвезница, појединачне номиналне 
вриједности 100 КМ, укупне номиналне 
вриједности емисије 1.800.000 КМ; 

8. Доспијеће, висина камате, начин и рокови 
исплате главнице и камате:  
Обвезнице се емитују под сљедећим 

условима: 
- Доспијеће емисије је 12 година од дана 

уписа емисије у Централни регистар 
хартија од вриједности ад Бања Лука; 

- Грејс период: 12 мјесеци; 
- Каматна стопа износи 4,0% на 

годишњем нивоу; 
- Обрачун и исплата камате и главнице: 

мјесечно; у току грејс периода 
исплаћиваће се мјесечно само камата, а 
по истеку грејс периода главница и 
припадајући дио камате исплаћиваће се 
у једнаким мјесечним  ануитетима (132 
ануитета);   

- Плаћање ће се вршити посредством 
платног агента. Рок плаћања доспјелог 
ануитета од стране Емитента на рачун 
за посебну намјену платног агента 
износи два радна дана од дана 
доспијећа ануитета, а платни агент 
врши исплату са рачуна за посебну 
намјену на рачуне власника обвезница  
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у року од три радна дана од дана 
уплате ануитета на рачун за посебну 
намјену.  

- Уколико је рок плаћања (дан исплате) 
ануитета из обвезница нерадни дан, 
исплата ће се вршити првог наредног 
радног дана. Радни дан је дан који је 
утврђен као радни дан платног агента, 
те пословних банака које обављају 
послове платног промета у Републици 
Српској и БиХ. Уколико је рок плаћања 
нерадни дан у једној од наведених 
институција, уплата на рачун за посебну 
намјену ће се вршити први радни дан 
који је утврђен као радни дан платног 
агента. 

- У случају кашњења исплате ануитета 
Емитент је обавезан да плати и 
законску затезну камату. 

9. Обезбјеђење:  

У циљу осигурања уредног плаћања 
обавеза по основу емитованих обвезница, 
емисија се врши са сљедећим 
обезбјеђењем: 

- Емитент ће издати 144 мјенице и 
мјенично овлашћење, којe ће предати 
платном агенту. У случају кашњења 
Емитента са исплатом ануитета, платни 
агент је овлашћен да, у име и за рачун 
власника обвезница, неопозиво, 
безусловно, без протеста и без 
трошкова попуни и комплетира 
садржину мјенице и све друге 
неопходне елементе на свакој мјеници, 
те да изврши наплату са свих рачуна 
општине код пословних банака на 
посебан рачун са којег ће се наплаћена 
средства ануитета у уговореном року 
дозначити власницима обвезница. 

- Платни агент није овлашћен за наплату, 
обрачун и исплату законске затезне 
камате у мјеничном поступку пред 
банком, нити је овлашћен за 
предузимање других мјеничних радњи у 
поступцима пред надлежним судовима.  

- У сврху остваривања права власника 
обвезница на наплату потраживања по 
основу доспјелог ануитета у судским 
поступцима, Емитент се обавезује да на 
захтјев власника обвезнице изда 
додатне мјенице власнику обвезница. 

10. Валутна клаузула:  

Обвезнице се емитују са валутном 
клаузулом: 

- Конвертибилна марка (КМ) као званична 
валута у БиХ везана је за евро. 
Централна банка Босне и Херцеговине 
(ЦББиХ) одржава монетарну 
стабилност у складу са „Currency board“ 
аранжманом (1 КМ = 0,51129 EURO, 
односно 1 EURO = 1,95583 КМ), што 
значи да издаје домаћу валуту уз пуно 
покриће у слободним конвертибилним  

 
девизним средствима по фиксном курсу 
(1 КМ = 0,51129 EURO, односно 1 EURO 
= 1,95583 КМ). 
 

- У случају промјене званичног курса 
конвертибилне марке према евру, 
обвезнице које су предмет ове одлуке 
ће се прерачунавати и уплаћивати у 
противвриједности конвертибилне 
марке за евро, према средњем курсу 
ЦББиХ. 

- Ради очувања реалне вриједности, 
уколико дође до промјене званичног 
курса конвертибилне марке према евру, 
примјењиваће се валутна клаузула 
(прерачун конвертибилне марке у евро, 
односно евра у конвертибилну марку) 
по средњем курсу, а према курсној 
листи ЦББиХ на дан доспијећа 
ануитета. 

11. Укупан број и вриједност до сада 
емитованих обвезница: Емитент до сада 
није емитовао обвезнице. 
Износ регистрованог основног капитала: 
Општина Власеница, као јединица локалне 
самоуправе, нема основни капитал; 

12. Права и ограничења права из обвезница: 
Власник обвезнице има право на поврат 
главнице и право на наплату припадајуће 
камате.  

13. Емисија се врши без кориштења права 
прече куповине; 

14. Продајна цијена и начин њеног утврђивања: 
Цијена по којој купци уписују и уплаћују 
обвезнице формираће се на берзи, по 
методи континуиране јавне понуде, у 
складу са Правилима Бањалучке берзе, с 
тим да ће продајни налог бити унесен по 
цијени од 100 КМ. Стандард повећања 
цијене је 0,01 КМ; 

15. Критеријум успјешности емисије: Емисија 
се сматра успјешном ако, у року од 10 дана 
предвиђеном за упис и уплату, буде 
уписано и уплаћено најмање 60% 
обвезница понуђених у Јединственом 
проспекту; 

16. Вријеме почетка и завршетка уписа и 
уплате: Дан почетка уписа и уплате 
обвезница биће утврђен у јавном позиву за 
упис и уплату емисије обвезница, који ће 
бити објављен на Интернет страници 
Бањалучке берзе: www.blberza.com и у 
дневним новинама које се дистрибуирају на 
цијелој територији Републике Српске, у 
којем ће бити назначена мјеста на којима се 
Јединствени проспект може бесплатно 
добити, те адреса на којој се може 
бесплатно наручити поштом и Интернет 
адреса са које се може преузети. Упис и 
уплата ће трајати 10 дана; 

17. Мјесто уписа и уплате  

Као мјесто уписа и уплате се одређује: 

- Упис обвезница ће се вршити на 
Бањалучкој берзи, посредством  

http://www.blberza.com/
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овлаштених берзанских посредника на 
тржишту хартија од вриједности 
Републике Српске, у складу са радним  
временом овлаштених берзанских 
посредника.  

- Уплате за куповину обвезница купци 
врше на рачун овлаштеног берзанског 
посредника на тржишту хартија од 
вриједности Републике Српске, 
посредством којег издају налог за упис 
обвезница. По реализацији куповног 
налога овлаштени берзански посредник 
трансферише износ новчаних 
средстава који одговара броју уписаних 
обвезница помножених са цијеном 
реализације на привремени намјенски 
рачун за депоновање уплата по основу 
куповине обвезница, отворен код једне 
од комерцијалних банака у Босни и 
Херцеговини.  

- Подаци о банци и броју рачуна на који 
берзански посредници трансферишу 
уплате биће објављени у Јавном позиву 
за упис и уплату емисије обвезница а 
доступни су и у просторијама Емитента/ 
агента емисије.  

- Средство плаћања је новац, 
конвертибилне марке (КМ).  

18. Назнака о задржаном праву емитента на 
одустајање од јавне понуде прије истека 
рока утврђеног за њихов упис и уплату 
Емитент задржава право на одустајање од 
јавне понуде обвезница и прекид емисије 
прије истека рока за њихов упис и уплату;  

19. Начин и рокови поврата уплаћених 
средстава код одустајања од уписа и 
уплате или неуспјеле емисије:  

Поврат уплаћених средстава се може 
извршити под сљедећим условима: 

- Свако лице које је уписало и уплатило 
обвезнице на основу података из 
Јединственог проспекта прије његове 
измјене има право да у року од 10 дана 
од дана пријема измјена Јединственог 
проспекта откаже упис обвезница и 
затражи поврат уплаћеног износа. 
Уплаћени износ биће враћен купцу у 
року од три дана од дана пријема 
захтјева за поврат средстава. 

- Уколико упис и уплата обвезница из 
прве емисије не буду извршени у складу 
са тачком 2, подтачка 14. ове Одлуке, 
упис обвезница се поништава, а све 
извршене уплате биће враћене купцу у 
року од три дана од дана пријема 
рјешења Комисије за хартије од 
вриједности Републике Српске. 

20. Пријевремени откуп обвезница:  
Емитент може, у било које време, откупити 
обвезнице по било којој цијени на тржишту 
или на други начин, под условом да, у 
случају куповине јавном понудом, таква 
понуда буде једнако доступна свим 
власницима обвезница и да таква понуда  

 
буде у складу са законским одредбама. 
Ниједан власник обвезница није дужан 
прихватити понуду Емитента нити је дужан  
продати било који број обвезница којима 
располаже. За износ обвезница које је 
Емитент откупио прије датума исплате 
ануитета може се умањити износ 
неотплаћених обвезница на сљедећем 
датуму исплате ануитета по обвезници. 

 
III  

               Агент прве емисије обвезница општине 
Власеница је „Адвантис Брокер“ а.д. Бања Лука. 

 
IV  

  Средства за измирење обавеза по овој 
одлуци, обезбјеђују се из буџета општине 
Власеница. 

 
V  

  За спровођење ове Одлуке надлежан је 
начелник општине Власеница, Мирослав 
Краљевић. 

VI  
  Овлашћује се Начелник општине 

Власеница да може извршити измјене и допуне ове 
Одлуке у складу са евентуалним захтјевима 
Комисије за хартије од вриједности Републике 
Српске. 
 

VII  
               Ова одлука ступа на снагу даном 
доношења а примјењиваће од дана пријема 
рјешења Комисије за хартије од вриједности 
Републике Српске о одобрењу Јединственог  
проспекта емисије обвезница. 
 
 
Број: 01-022-91/19 
Датум: 17.07.2019.године 

                                          ПРЕДСЈЕДНИК 
СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ 

                                             Гордана Трампић,с.р. 
 

 
                  На основу члана 39. aлинеја 14. Закона о 
локалној самоуправи (''Службени гласник 
Републике Српске'', бр.97/16), члана 37. став 15. 
Статута oпштине Власеница (''Службени гласник 
општине Власеница'', бр. 9/17) и  члана 5. Одлуке о 
одређивању и обиљежавању имена насеља, улица 
и тргова и означавању зграда бројевима 
(''Службени гласник општине Власеница'', бр. 2/10 и 
1/11) Скупштина општине Власеница на сједници 
одржаној дана 17.07.2019.године, донијела је 
 
 

ОДЛУКУ 
о утврђивању назива улица и тргова  

у насељу Власеница 
  
I 

 Утврђују се називи следећих улица и тргова у 
насељеном мјесту Власеница, и то: 
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1.    Улица Арчибалда Рајса дужине 272 m која 

се простире од к.ч. број 442/128, са десне  
стране и која се завршава код к.ч. број 
442/116 са десне стране, К.О. Власеница 2. 

2.    Улица Бранка Радичевића дужине 142 m 
која се простире од к.ч. број 471, са десне 
стране и која се завршава код к.ч. број 458 
са десне стране, К.О. Власеница 1. 

3.    Улица Бранка Ћопића дужине 156 m која се 
простире од к.ч. број 500, са десне стране и 
која се завршава код к.ч. број 484 са десне 
стране, К.О. Власеница 1. 

4.    Улица Бранка Чизмара дужине 269 m која 
се простире од к.ч. број 442/103, са десне 
стране и која се завршава код к.ч. број 
442/219 са десне стране, К.О. Власеница 2. 

5.    Улица Браће Лазаревић дужине 122 m која 
се простире од к.ч. број 671, са десне 
стране и која се завршава код к.ч. број 658 
са десне стране, К.О. Власеница 1. 

6.    Улица Васе Пелагића дужине 252 m која се 
простире од к.ч. број 414/1, са десне стране 
и која се завршава код к.ч. број 418/6 са 
десне стране, К.О. Власеница 2. 

7.    Улица Војводе Мишића дужине 213 m која 
се простире од к.ч. број 335/2, са десне 
стране и која се завршава код к.ч. број 493 
са десне стране, К.О. Власеница 1. 

8.    Улица Војислава Илића дужине 145 m која 
се простире од к.ч. број 435/65, са десне 
стране и која се завршава код к.ч. број 
435/204 са десне стране, К.О. Власеница 2. 

9.    Улица Врли крај дужине 502 m која се 
простире од к.ч. број 1045, са десне стране 
и која се завршава код к.ч. број 442/219 са 
десне стране, К.О. Власеница 2. 

10. Улица Вука Караџића дужине 453 m која се 
простире од к.ч. број 177/3, са десне стране 
и која се завршава код к.ч. број 177/2 са 
десне стране, К.О. Власеница 1. 

11.  Улица Гаврила Принципа дужине 1209 m 
која се простире од к.ч. број 702, са десне 
стране и која се завршава код к.ч. број 1175 
са десне стране, К.О. Власеница 1. 

12. Улица Дервиша Сушића дужине 1209 m која 
се простире од к.ч. број 528/3, са десне 
стране и која се завршава код к.ч. број 524 
са десне стране, К.О. Власеница 2. 

13. Улица Десанке Максимовић дужине 86 m 
која се простире од к.ч. број 435/153, са 
десне стране и која се завршава код к.ч. 
број 435/95 са десне стране, К.О. 
Власеница 2. 

14. Улица Доситеја Обрадовића дужине 204 m 
која се простире од к.ч. број 442/162 са 
десне стране и која се завршава код к.ч. 
број 442/194 са десне стране, К.О. 
Власеница 2. 

15. Улица Драшка Настића дужине 248 m која 
се простире од к.ч. број 646/30 са десне 
стране и која се завршава код к.ч. број 
113/3 са десне стране, К.О. Власеница 1. 

16. Улица Дринског корпуса дужине 198 m која 
се простире од к.ч. број 725 са десне стране  
 

 
и која се завршава код к.ч. број 323/2 са 
десне стране, К.О. Власеница 2. 

17. Улица Мехмед паше Соколовића дужине 
1568 m која се простире од к.ч. број 183 
К.О. Власеница 2 са десне стране и која се 
завршава код к.ч. број 1182 са десне 
стране, К.О. Пискавице. 

18. Улица Ђуре Јакшића дужине 88 m која се 
простире од к.ч. број 475 са десне стране и 
која се завршава код к.ч. број 471/3 са 
десне стране, К.О. Власеница 2. 

19. Улица Бранислава Нушића дужине 856 m 
која се простире од к.ч. број 1110/1 и која се 
завршава код к.ч.број 1145 са лијеве стране  
К.О. Власеница 2. 

20. Улица Зорана Боровине дужине 510 m која 
се простире од к.ч. број 723/2 са десне 
стране и која се завршава код к.ч. број 
435/184 са десне стране, К.О. Власеница 2. 

21. Улица Иве Андрића дужине 140 m која се 
простире од к.ч. број 826/2 са десне стране 
и која се завршава код к.ч. број 805 са 
десне стране, К.О. Власеница 1. 

22. Улица Јуришног одреда дужине 1593 m која 
се простире од к.ч. број 219  са лијеве 
стране и која се завршава код к.ч. број 
442/9 К.О. Власеница 2 са лијеве  стране. 

23. Улица Илије Бирчанина дужине 976 m која 
се простире од к.ч. број 170 са десне стране 
и која се завршава код к.ч. број 37/67 К.О. 
Власеница 1 са десне стране. 

24. Улица Илије Гарашанина дужине 221 m која 
се простире од к.ч. број 617 са десне стране 
и која се завршава код к.ч. број 629 са 
десне стране, К.О. Власеница 1. 

25. Улица Исидоре Секулић дужине 86 m која 
се простире од к.ч. број 435/154 са десне 
стране и која се завршава код к.ч. број 
435/93 са десне стране, К.О. Власеница 2. 

26. Улица Јеврејска дужине 385 m која се 
простире од к.ч. број 681 са десне стране и 
која се завршава код к.ч. број 692 са десне 
стране, К.О. Власеница 1. 

27. Улица Добрице Ћосића дужине 1597 m која 
се простире од к.ч. број 40 са десне стране 
и која се завршава код к.ч. број 1046/1 са 
десне стране, К.О. Власеница 1. 

28. Улица Јована Бијелића дужине 134 m која 
се простире од к.ч. број 302 са десне стране 
и која се завршава код к.ч. број 289 са 
десне стране, К.О. Власеница 2. 

29. Улица Јована Јовановића Змаја дужине 75 
m која се простире од к.ч. број 340/2 са 
десне стране и која се завршава код к.ч. 
број 347 са десне стране, К.О. Власеница 2. 

30. Улица Јована Цвијића дужине 454 m која се 
простире од к.ч. број 442/165 са десне 
стране и која се завршава код к.ч. број 879 
са десне стране, К.О. Власеница 2. 

31. Улица Јосифа Панчића дужине 68 m која се 
простире од к.ч. број 270 са десне стране и 
која се завршава код к.ч. број 274 са десне 
стране, К.О. Власеница 1. 

32. Улица Карађорђева дужине 391 m која се 
простире од к.ч. број 160/1 са десне стране  
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и која се завршава код к.ч. број 123/2 са 
десне стране, К.О. Власеница 1. 

33. Улица Кик дужине 639 m која се простире 
од к.ч. број 699 са десне стране и која се 
завршава код к.ч. број 654 са десне стране, 
К.О. Власеница 1. 

34. Улица Косовке дјевојке дужине 111 m која 
се простире од к.ч. број 870/2 са десне 
стране и која се завршава код к.ч. број 
870/4 са десне стране, К.О. Власеница 2. 

35. Улица Косовска дужине 396 m која се 
простире од к.ч. број 442/7 са десне стране 
и која се завршава код к.ч. број 869/36 са 
десне стране, К.О. Власеница 2. 

36. Улица Краља Петра дужине 435 m која се 
простире од к.ч. број 388/4 са десне стране 
и која се завршава код к.ч. број 819/2 са 
десне стране, К.О. Власеница 2. 

37. Улица мајора Милана Тепића дужине 325 m 
која се простире од к.ч. број 435/61 и која се 
завршава код к.ч. број 442/200 са десне 
стране, К.О. Власеница 2. 

38. Улица Меше Селимовића дужине 279 m 
која се простире од к.ч. број 332/3 са десне 
стране и која се завршава код к.ч. број 
429/2 са десне стране, К.О. Власеница 2. 

39. Улица Милана Ракића дужине 150 m која се 
простире од к.ч. број 586 са десне стране и 
која се завршава код к.ч. број 568 са десне 
стране, К.О. Власеница 2. 

40. Улица Милеве Марић дужине 58 m која се 
простире од к.ч. број 121/3 са десне стране 
и која се завршава код к.ч. број 120/1 са 
десне стране, К.О. Власеница 1. 

41. Улица Милована Глишића дужине 336 m 
која се простире од к.ч. број 435/201 са 
десне стране и која се завршава код к.ч. 
број 435/193 са десне стране, К.О. 
Власеница 2. 

42. Улица Милоша Обилића дужине 382 m која 
се простире од к.ч. број 870/28 са десне 
стране и која се завршава код к.ч. број 
869/9 са десне стране, К.О. Власеница 2. 

43. Улица Милунке Савић дужине 134 m која се 
простире од к.ч. број 435/15 са десне 
стране и која се завршава код к.ч. број 
435/28 са десне стране, К.О. Власеница 2. 

44. Улица Милутина Миланковића дужине 154 
m која се простире од к.ч. број 52/3 са десне 
стране и која се завршава код к.ч. број 
113/7 са десне стране, К.О. Власеница 1. 

45. Улица Мирка Остојића дужине 265 m која се 
простире од к.ч. број 442/50 са десне 
стране и која се завршава код к.ч. број 
442/10 са десне стране, К.О. Власеница 2. 

46. Улица Михајла Пупина дужине 178 m која 
се простире од к.ч. број 412 са десне стране 
и која се завршава код к.ч. број 445/1 са 
десне стране, К.О. Власеница 1. 

47. Улица Момчила Мичића дужине 225 m која 
се простире од к.ч. број 629 са десне стране 
и која се завршава код к.ч. број 678/9 са 
десне стране, К.О. Власеница 2. 

48. Улица Надежде Петровић дужине 53 m која 
се простире од к.ч. број 914 са десне стране  

 
и која се завршава код к.ч. број 907 са 
десне стране, К.О. Власеница 1. 

49. Улица Николаја Велимировића дужине 390 
m која се простире од к.ч. број 350 са десне 
стране и која се завршава код к.ч. број 
1010/6 са десне стране, К.О. Власеница 1. 

50. Улица Небојше Јовића дужине 564 m која 
се простире од к.ч. број 589 са лијеве 
стране и која се завршава код к.ч. број 
513/1 са десне стране, К.О. Власеница 2. 

51. Улица Николе Тесле дужине 390 m која се 
простире од к.ч. број 162/3 са десне стране 
и која се завршава код к.ч. број 200 са 
десне стране, К.О. Власеница 1. 

52. Улица Његошева дужине 521 m која се 
простире од к.ч. број 239/2 са десне стране 
и која се завршава код к.ч. број 442/8 са 
десне стране, К.О. Власеница 2. 

53. Улица Патријарха Павла дужине 460 m која 
се простире од к.ч. број 279 са десне стране 
и која се завршава код к.ч. број 442/200 са 
десне стране, К.О. Власеница 2. 

54. Улица Петра Кочића дужине 226 m која се 
простире од к.ч. број 264/1 са десне стране 
и која се завршава код к.ч. број 293 са 
десне стране, К.О. Власеница 1. 

55. Улица Пискавице дужине 273 m која се 
простире од к.ч. број 1186/2 са десне 
стране и која се завршава код к.ч. број 
1196/3 са десне стране, К.О. Пискавице. 

56. Улица Проте Душана Бобара дужине 481 m 
која се простире од к.ч. број 626 са десне 
стране и која се завршава код к.ч. број 684 
са десне стране, К.О. Власеница 2. 

57. Улица Проте Ђорђа Марковића дужине 386 
m која се простире од к.ч. број 626 са десне 
стране и која се завршава код к.ч. број 290 
са десне стране, К.О. Власеница 2. 

58. Улица Жртава Рогосије дужине 1346 m која 
се простире од к.ч. број 356 са лијеве 
стране и која се завршава код к.ч. број 689 
са лијеве стране, К.О. Власеница 2. 

59. Улица 9.Јануар дужине 711 m која се 
простире од к.ч. број 341 К.О Власеница 2 
са лијеве стране и која се завршава код к.ч. 
број 195/1 са десне стране, К.О. Власеница 
1. 

60. Улица Руђера Бошковића дужине 110 m 
која се простире од к.ч. број 117/10 са десне 
стране и која се завршава код к.ч. број 
118/5 са десне стране, К.О. Власеница 1. 

61. Улица Светих апостола Петра и Павла 
дужине 482 m која се простире од к.ч. број 
904 са десне стране и која се завршава код 
к.ч. број 947/1 са десне стране, К.О. 
Власеница 1. 

62. Улица Светосавска дужине 1055 m која се 
простире од к.ч. број 195/1 К.О Власеница 1 
са десне стране и која се завршава код к.ч. 
број 1111 са десне стране, К.О. Власеница 
2. 

63. Улица Слободана Ђурића дужине 297 m 
која се простире од к.ч. број 163/12 са десне 
стране и која се завршава код к.ч. број 
163/1 са десне стране, К.О. Власеница 1. 
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64. Улица Слободана Принципа Сеље дужине 

605 m која се простире од к.ч. број 615/6 са  
      десне стране и која се завршава код к.ч.  
      број 453 са десне стране, К.О. Власеница 1. 
65. Улица Соколска дужине 641 m која се 

простире од к.ч. број 595 са десне стране и 
која се завршава код к.ч. број 163/9 са 
десне стране, К.О. Власеница 1. 

66. Улица Српских рањеника дужине 450 m која 
се простире од к.ч. број 195/1 са десне 
стране и која се завршава код к.ч. број 582 
са десне стране, К.О. Власеница 1. 

67. Улица Старине Новака дужине 159 m која 
се простире од к.ч. број 385 са десне стране 
и која се завршава код к.ч. број 455 са 
десне стране, К.О. Власеница 1. 

68. Улица Стевана Синђелића дужине 110 m 
која се простире од к.ч. број 783/1 са десне 
стране и која се завршава код к.ч. број 805 
са десне стране, К.О. Власеница 1. 

69. Улица Стевана Стојановића Мокрањца 
дужине 220 m која се простире од к.ч. број 
556 са десне стране и која се завршава код 
к.ч. број 589 са десне стране, К.О. 
Власеница 1. 

70. Улица Степе Степановића дужине 539 m 
која се простире од к.ч. број 435/205 са 
десне стране и која се завршава код к.ч. 
број 442/212 са десне стране, К.О. 
Власеница 2. 

71. Улица Сушица дужине 1499 m која се 
простире од к.ч. број 1176 са десне стране 
и која се завршава код к.ч. број 1250/2 са 
десне стране, К.О. Власеница 1. 

72. Улица Табана дужине 1014 m која се 
простире од к.ч. број 1045са десне стране и 
која се завршава код к.ч. број 956 са десне 
стране, К.О. Власеница 2. 

73. Улица Топлик дужине 1223 m која се 
простире од к.ч. број 442/8 са десне стране 
и која се завршава код к.ч. број 802/2 са 
десне стране, К.О. Власеница 2. 

74. Улица Трг српских бораца дужине 81m која 
се простире од к.ч. број 767 са десне стране 
и која се завршава код к.ч. број 780 са 
десне стране, К.О. Власеница 1. 

75. Улица Уроша Предића дужине 202 m која се 
простире од к.ч. број 442/245 са десне 
стране и која се завршава код к.ч. број 
442/37 са десне стране, К.О. Власеница 2. 

76. Улица Устаничка дужине 422 m која се 
простире од к.ч. број 395/4 са десне стране 
и која се завршава код к.ч. број 183 са 
десне стране, К.О. Власеница 1. 

77. Улица Царице Милице дужине 91 m која се 
простире од к.ч. број 870/38 са десне 
стране и која се завршава код к.ч. број 
870/34 са десне стране, К.О. Власеница 2. 
 

II 
               О провођењу ове Одлуке стараће се 
Одјељење за просторно уређење и стамбено -
комуналне послове Општинске управе општине 
Власеница. 

 

 
III 

 Ступањем на снагу ове Одлуке стављају се 
ван снаге све oдлуке из области утврђивању 
назива улица и тргова у насељеном мјесту 
Власеница. 
  

IV 
 Ова Oдлука ступа на снагу осмог дана од 
дана објављувања у „Службеном гласнику општине 
Власеница“. 
 
 
Број:01-022-92/19         
Датум:17.07.2019.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 36/19) и члана  37. Статута  
општине Власеница („Службени  гласник  општине  
Власеница“, број  9/17), а након  разматрања  
Извјештаја о раду  и Финансијског извјештаја Јавне 
установе за предшколско васпитање и образовање 
„Први кораци“ Власеница за школску 2018 / 2019 
годину, Скупштина  општине  Власеница, на 
сједници  одржаној  дана 17.07.2019.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  Јавне установе  за предшколско   
васпитање и  образовање  „Први кораци“  
Власеница за школску 2018 / 2019  годину. 

 
2. Овај  закључак  ступа  на  снагу  наредног  

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

 
 

Број: 01-022-76/19                                                                                       
Датум: 17.07.2019.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 36/19) и члана  37. Статута  
општине Власеница („Службени  гласник  општине  
Власеница“, број  9/17), а након  разматрања  
Извјештаја о раду  Полицијске станице Власеница 
по областима  криминалитета, јавног реда и мира и 
безбједности  саобраћаја за период од 01.01. до 
30.06.2019.године, Скупштина  општине  
Власеница, на сједници  одржаној  дана  
17.07.2019.године, д о н и ј е л а     ј е 

 
 
 
 



Страна 10  Број 4 

Службени гласник општине Власеница 

 

 
    З А К Љ У Ч А К 

 
1. Усваја  се  Извјештај о раду Полицијске 

станице Власеница по областима  криминалитета, 
јавног реда и мира и  безбједности  саобраћаја за 
период од 01.01. до 30.06.2019.године. 

 
2. Овај  закључак  ступа  на  снагу  наредног  

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

 
 

Број: 01-022-77/19                                                                                   
Датум: 17.07.2019.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 36/19) и члана  37. Статута  
општине Власеница („Службени  гласник  општине  
Власеница“, број  9/17), а након  разматрања 
Извјештаја о раду Одбора за жалбе општине 
Власеница за период од 01.01. до 30.06.2019 
.године, Скупштина  општине  Власеница, на 
сједници  одржаној  дана  17.07.2019.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 Одбора за 

жалбе општине Власеница за период  од  01.01.  до  
30.06.2019.године. 

 
2. Овај  закључак  ступа  на  снагу  наредног  

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

 
 

Број: 01-022-74/19                                                                                    
Датум: 17.07.2019.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 36/19) и члана  37. Статута  
општине Власеница („Службени  гласник  општине  
Власеница“, број  9/17), а након  разматрања 
Информације  о раду Општинских борачких 
организација: Ратних војних инвалида, Породица 
заробљених и погинулих бораца и несталих цивила 
и Борачке организације Власеница за период од 
01.01. до 30.06.2019.године, Скупштина  општине  
Власеница, на сједници  одржаној  дана 
17.07.2019.године, д о н и ј е л а    ј е 

 
 
 
 
 

 
З А К Љ У Ч А К 

 
1. Усваја  се Информација о раду 

Општинских борачких организација: Ратних војних 
инвалида, Породица заробљених и погинулих 
бораца и несталих цивила и Борачке организације 
Власеница за период од 01.01. до 
30.06.2019.године. 

 
2. Овај  закључак  ступа  на  снагу  наредног  

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

 
 

Број: 01-022-73/19                                                                                           
Датум: 17.07.2019.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 36/19) и члана  37. Статута  
општине Власеница („Службени  гласник  општине  
Власеница“, број  9/17), а након  разматрања 
Информације о снабдијевању електричном 
енергијом општине Власеница за  период од 01.01. 
до 31.05.2019. године, Скупштина  општине  
Власеница, на сједници  одржаној  дана  
17.07.2019.године, д о н и ј е л а     ј е 

 
 

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

електричном енергијом општине Власеница за  
период од 01.01.  до  31.05.2019. године. 

 
2. Овај  закључак  ступа  на  снагу  наредног  

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

 
 

Број: 01-022-78/19                                                                                    
Датум: 17.07.2019.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 36/19) и члана  37. Статута  
општине Власеница („Службени  гласник  општине  
Власеница“, број  9/17), а након  разматрања 
Информације о раду Координационог тима 
Скупштине општине Власеница за период од 01.01. 
до 30.06.2019.године, Скупштина  општине  
Власеница, на сједници  одржаној  дана  
17.07.2019.године, д о н и ј е л а     ј е 
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Службени гласник општине Власеница 

 

 
З А К Љ У Ч А К 

 
1. Усваја  се Информација о раду 

Координационог тима Скупштине општине 
Власеница за период од 01.01.  до  
30.06.2019.године. 

 
2. Овај  закључак  ступа  на  снагу  наредног  

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

 
 

Број: 01-022-80/19                                                                                         
Датум: 17.07.2019.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 36/19) и члана  37. Статута  
општине Власеница („Службени  гласник  општине  
Власеница“, број  9/17), а након  разматрања 
Информације о раду комисија које је именовала 
Скупштина  општине  Власеница за период од 
01.01. до 30.06.2019.године, на сједници  одржаној  
дана  17.07.2019.године, д о н и ј е л а     ј е 

 
 

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

које је именовала Скупштина  општине  Власеница 
за период од 01.01. до 30.06.2019.године. 

 
2. Овај  закључак  ступа  на  снагу  наредног  

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

 
 

Број: 01-022-87/19                                                                                         
Датум: 17.07.2019.године          ПРЕДСЈЕДНИК     
 Власеница                         СКУПШТИНЕ  ОПШТИНЕ 
                                                Гордана  Трампић,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), закљученог Уговора између 
Фонда за развој и запошљавање Републике Српске 
а.д. Бањалука и Општине Власеница о додјели 
средстава у склопу Финансијског механизма за 
финансирање пројеката интегрисаног и одрживог 
локалног развоја у Републици Српској 2018/2019. 
година бр. 02/1-014-669/18 од 1.7.2019. године и 
тачке IV. Смјерница за кориснике средстава 
Финансијског механизма за финансирање пројеката 
интегрисаног и одрживог локалног развоја у 
Републици Српској 2018/2019. година (у даљем 
тексту: Смјернице), начелник општине Власеница 
донио је 
 
 

 
ОДЛУКУ  

о именовању Тима за имплементацију пројекта  
„Јачање капацитета и услова за боравак дјеце у 
предшколској установи у Власеници стварањем 

бољих предуслова за квалитетан и 
свеобухватан раст и развој“ 

 
 
I 

               Именује се Тим за имплементацију 
пројекта „Јачање капацитета и услова за боравак 
дјеце у предшколској установи у Власеници 
стварањем бољих предуслова за квалитетан и 
свеобухватан раст и развој“ (у даљем тексту: Тим 
за имплементацију) у сљедећем саставу: 

1.Жељко Дамљановић, координатор тима –   
   одсјек за развој Општинске управе  
   општине Власеница 
2.Александра Милановић Лаловић, члан  
   задужен за праћење имплементације,  
   извјештавање и јавне набавке - одсјек за    
   развој Општинске управе општине Власеница 
3.Љиљана Савиновић, члан задужен за  
   односе са јавношћу - одсјек за развој   
   Општинске управе општине Власеница 
4.Марија Тодоровић, члан задужен за област    
   имплементације мјера за унапређење  
   предшколског образовања – Јавна установа  
  „Први кораци“ Власеница 
5.Небојша Беровић, члан задужен за праћење   
   извођења радова и опремање објекта –  
   одјељење за просторно уређење и стамбено- 
   комуналне послове Општинске управе  
   општине Власеница 

 
II 

            Задаци чланова Тима за имплементацију су: 
- правовремена припрема и покретање 

пројектних активности у складу са усвојеним 
Планом активности пројекта, 

- осигурање цјелокупне видљивости (промоције) 
пројекта у складу са одобреним пројектним 
приједлогом, 

- надгледање, организација, координација и 
реализација пројектних активности, праћење 
напретка и резултата пројекта, те финансијско 
и техничко извјештавање према ИРБРС, 

- предузимање одговарајућих корективних мјера 
у случају када постоји ризик од кашњења или 
других промјена у реализацији пројекта, 

- осигурање да сви трошкови настали у току 
имплементације пројекта буду у складу са 
инструкцијама везаним за прихватљивост 
трошкова, 

- организација, координација и надгледање 
исплате средстава Финансијског механизма и 
Средстава суфинансирања посредством 
намјенског пројектног рачуна а на основу 
Буџета пројекта и Плана активности, 

- припрема и израда Привременог и финалног 
техничког и финансијског извјештаја о 
реализацији пројекта у складу са Смјерницама, 

- други послови који су неопходни за ефикасну 
реализацију пројекта и обезбјеђење дугорочне 
институционалне и финансијске одрживости. 
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Службени гласник општине Власеница 

 

 
III 

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

       
Број: 02/1-014-669/18-1                                                             
Датум: 3. јул 2019. године           
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), закљученог Споразума 
између Развојног програма Уједињених нација и 
Општине Власеница о имплементацији пројекта 
интегрисаног локалног развоја (ИЛДП) од 8.7.2019. 
године и тачке II. Смјерница за имплементацију, 
мониторинг и извјештавање пројеката 
финансираних из Фонда за потицај развоја ИЛДП-а 
(у даљем тексту: Смјернице), начелник општине 
Власеница донио је 
 
 

ОДЛУКУ 
о именовању Пројектног тима за 

имплементацију  пројекта „Побољшање 
енергетске ефикасности јавне расвјете у 
урбаном подручју општине Власеница“ 

 
 
I 

               Именује се Пројектни тим за 
имплементацију пројекта „Побољшање енергетске 
ефикасности јавне расвјете у урбаном подручју 
општине Власеница“ (у даљем тексту: Пројектни 
тим) у сљедећем саставу: 
 
1. Жељко Дамљановић, менаџер пројекта 

одговоран за благовремену и квалитетну 
координацију и управљање - одсјек за развој 
Општинске управе општине Власеница 

2. Марко Тодоровић, члан задужен за финансијско 
управљање и извјештавање – одјељење за 
финансије Општинске управе општине 
Власеница 

3. Александра Милановић Лаловић, члан задужен 
за јавне набавке и извјештавање - одсјек за 
развој Општинске управе општине Власеница 

4. Љиљана Савиновић, члан задужен за односе 
са јавношћу - одсјек за развој Општинске 
управе општине Власеница 

5. Драган Бојанић, сарадник за енергетику – РЈ 
„Електродистрибуција“ Власеница 

6. Вуле Рељић, сарадник за енергетику – 
Факултет техничких наука Нови Сад 

7. Небојша Беровић, члан задужен за праћење 
извођења радова– одјељење за просторно 
уређење и стамбено-комуналне послове 
Општинске управе општине Власеница 

 

 
II 

Задаци чланова Пројектног тима су: 
- правовремена припрема и покретање 

пројектних активности у складу са усвојеним 
планом провођења активности који је саставни 
дио Споразума и пројектног приједлога, 

- координација са подуговарачима и осигурање 
квалитета радова/опреме/услуга у складу са 
Споразумом,  

- провођење транспарентне и конкурентне 
процедуре јавних набавки у складу са Законом 
о јавним набавкама, 

- осигурање цјелокупне видљивости (промоције) 
пројекта у складу са одобреним пројектним 
приједлогом, 

- надгледање, организација, координација и 
реализација пројектних активности, праћење 
напретка и резултата пројекта, 

- предузимање одговарајућих корективних мјера 
у случају када постоји ризик од кашњења или 
других промјена у реализацији пројекта и 
благовремено обавјештавање ИЛДП/УНДП, 

- осигурање да сви трошкови настали у току 
имплементације пројекта буду у складу са 
инструкцијама везаним за прихватљивост 
трошкова, 

- припрема и израда наративних и кварталних 
извјештаја, кумулативног финансијског 
извјештаја FACE и извјештаја о средствима, 

- прикупљање, архивирање и похрањивање 
пројектне документације, укључујући 
финансијску и техничку документацију и 
извјештаје, 

- други послови који су неопходни за ефикасну 
реализацију пројекта и обезбјеђење дугорочне 
институционалне и финансијске одрживости. 

 
III 

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

  
      

Број: 02-014-235/19-1                                                                 
Датум: 12. јул 2019. године  
Власеница 
                                              НАЧЕЛНИК ОПШТИНЕ     
                                             Мирослав Краљевић,с.р. 
 

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

О Д Л У К У  
 
I 

                У координациони  тим именују  се: 
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1. Жељко Дамљановић, координатор пројекта, 
2. Александра Милановић Лаловић, члан тим 

за унос ИП образаца у ПИМИС систем, 

3. Љиљана Савиновић, члан тим за унос ИП 
образаца у ПИМИС систем.  
 

 
 II 

          Координатор пројекта ће усаглашавати рад 
тима, пратити динамику реализације појединих 
активности и благовремено предузимати 
превентивне и корективне акције. 
 
 

 III 
          Чланови тима за унос ИП образаца у ПИМИС 
систем вршиће унос електронских ИП образаца у 
циљу свеобухватне евиденције  инвестиционих 
пројеката у Републици Српској. 
 
  

 IV 
  Ова Одлука ступа на снагу даном 
доношења и биће објављена у „Службеном 
гласнику општине Власеница“. 
 
Број: 02 -014-357/19 
Датум: 12.07.2019. 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 30. Уредбе о стамбеном збрињавању 
породица погинулих бораца и ратних војних 
инвалида Одбрамбено – отаџбинског рата 
Републике Српске („Службени гласник Републике 
Српске“ број: 26/19),  Начелник општине 
Власеница, д о н о с и 
 
 

Р Ј Е Ш Е Њ Е 
о именовању Комисије  

 
I 

               Начелник општине Власеница именује 
Комисију за стамбено збрињавање ППБ и РВИ, у 
сљедећем саставу: 
 

1. Ступар Невена – представник Општинске 
управе 

2. Симанић Миле – представник Борачке 
организације 

3. Краљевић Станислав – представник 
борачке организације 

4. Нинић Нада – представник ОО породица 
заробљених  и погинулих бораца и 
несталих цивила РС и 

5. Мишић Миленко – представник ОО 
удружења РВИ 

 

 
II 

               Комисија из тачке I овог Рјешења ће 
обављати  послове и задатке из  члана  29.,  32.  и 
33 Уредбе.. 
  

III 
               Послове из члана 34.; 35., 36., i 37. Уредбе  
обављаће  Боровина Оливера  испред 
Првостепеног органа. 
 

IV 
               Овим рјешењем ставља се ван снаге 
Рјешење број: 02/1-014-18/17, од 11.01.2017. 
године. 
 

V 
               Ово рјешење ступа на снагу даном 
доношења и објавиће се у „ Службеном гласнику 
општине Власеница“.  
 
Број: 02 -014- 239/19 
Датум,  25.04.2019.. године       
                                НАЧЕЛНИК ОПШТИНЕ 
                                            Краљевић  Мирослав,с.р. 
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